
5

roãník III        ãíslo 7        záfií 2014606 931 795☎

Boskovice a okolí

Ve stfiedu 17. záfií zveme v‰echny pfiíz-
nivce klasické hudby na zahajovací koncert
Kruhu pfiátel hudby 2014/15. V 19.00
v Synagoze maior vystoupí Jifií Ho‰ek
a Dominika Weiss Ho‰ková. V programu
zazní v˘bûr skladeb Ïidovsk˘ch autorÛ pro
dvû violoncella: Ernst Bloch, David
Popper, Ïidovské písnû.

Vstupné:  130 Kã na místû / 100 Kã v pfied-
prodeji do úter˘ 16. 9. v MIS Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

Ve stfiedu 24. záfií zahajujeme cyklus
jazz-blues-boskovice 2014/15 prvním
koncertem jazz a fusion formace UP!

z Brna. Autor repertoáru Mirek Vesel˘
je zku‰en˘ studiov˘ i pódiov˘ hráã, má
za sebou dlouholetou spolupráci
s DeÏo Ursínym, Orchestrem Gustava
Broma, Láìou Kerndlem. Saxofony
obsluhuje Radim Hanousek. Basov˘
bagr Du‰an Reichmann patfií dlouhá lé-
ta k vyhlá‰en˘m hráãÛm. Rytmick˘
stroj kapely pohání bubeník Honza
Dvofiák, vyhledávan˘ brnûnsk˘ studio-
v˘ hráã, jinak ãlen B-side bandu a Ka-
pely Terezy âernochové.

Vstupné:  140 na místû / 100 Kã v pfied-
prodeji do úter˘ 23. 9. v MIS Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Ve stfiedu 3. záfií se slavnostnû otevfiela
Pfiírodní zahrada v M· pracovi‰tû Na
Dolech. Práce zaãaly letos v bfieznu a zcela
se zde obnovila pÛvodní nevyhovující zahra-
da zamûfiená na environmentální v˘chovu.
Bez dotace ze SFÎP bychom ji nezrealizova-
li. âástka na realizaci po v˘bûrovém fiízení
dle smlouvy ãinila cca 1.330 tis. Kã vãetnû
DPH. Dotace 90%, 10 % spoluúãast mûsta.
Název projektu Voda jako pfiítel, voda jako
Ïivel rekonstrukce zahrady, obnova její ze-
lenû a doplnûní nov˘mi dûtsk˘mi herními
prvky, v‰e v souvislosti s environmentální
v˘chovou. Zahrada je rozdûlena na segmen-
ty: voda - vodní jezírko, bláti‰tû, vûÏ se
skluzavkou, zahrádka - záhony, komposté-
rek, zahradní domeãek, vítr - vûtrníky,
dvouhrazda, vûÏ se skluzavkou, skr˘‰e -
habrové domeãky a zelené bludi‰tû a ven-
kovní uãebna, setkávání - ohni‰tû, hmatov˘

chodník (jeho povrch se bude mûnit - budou
tam kaãífie, dlaÏba z dfievûn˘ch hranolÛ, ‰i‰-
ky, mulãovací kÛra, apod.), divoãina - jeÏ-
kovník - tam bude moÏno pod vûtvemi
ukr˘t jeÏka, segment alej - ovocné stromy.

To v‰e projekt umoÏní, ale urãitû p. uãi-
telky vymyslí dal‰í moÏnosti.

Ze stejného dotaãního titulu byla pfiiznána
dotace na zahradu v pfiírodním environmen-
tálním duchu i u pracovi‰tû Bílkova. Projekt
se jmenuje K pfiírodû o krok blíÏ. Rada mûsta
schválila po v˘bûrovém fiízení dodavatele, za-
ãátek stavby bude v bfieznu 2015, ukonãení
v srpnu 2015. Zahrada bude také zamûfiena na
environmentální v˘chovu. Realizace bude si-
tuována do místa, kde dfiíve byla umûlecká
platika, která byla z dÛvodÛ havarijního stavu
odstranûna a prostor se nijak nevyuÏíval.

Ing. Jaromíra Vítková
Foto: Ing. Jaroslav Parma

KaÏd˘, kdo se pfii‰el v sobotu 30. 8.
2014 odpoledne podívat do parku ve
Svitávce, mûl hned nûkolik moÏností
seznámit se s rodinou Löw- Beer.
Náv‰tûvníci si mohli projít Velkou vilu,
která zmínûné rodinû patfiila. Právû zde
se konala odborná konference za úãasti
potomka pÛvodních majitelÛ pana
Johna Löw- Beera. Program zahájili pa-
ní Miroslava Holasová a pan Jaroslav
Zoubek, kter˘ velmi mile pfiivítal vzác-
ného hosta opût doma. 

Celá akce byla pfiená‰ena na obra-
zovky do venkovního stanu, kter˘ byl
zaplnûn do posledního místa a v‰ichni
se zájmem poslouchali pfiedná‰ky od-
borníkÛ na slovo vzat˘ch. PhDr. Petra
Svobodová pfiiblíÏila obnovu vily Löw-
Beer v Brnû. Pan Pavel Krejcar nás 
seznámil s rodokmenem rodu Löw-
Beer. Ing. arch. Iveta âerná a PhDr.
Dagmar âernou‰ková nám pfiedstavily
vilu Tugendhat a postavu Fritze Löw-
Beera. Mgr. Vladimír Vele‰ík st. a Mgr.
Vladimír Vele‰ík ml. nás zasvûtili do
pfiípravy a tvorby knihy, která se spolu
s filmem Pfiíbûh nalezeného kufru, sta-
la pomyslnou tfie‰inkou na dortu. Kfitu
knihy i filmu se ujal John Löw- Beer,
kter˘ nás, jen tak mimochodem, v‰ech-
ny okouzlil sv˘m ‰armem a bezpro-
stfiedností. A pak nás ãekala slíbená
premiéra. Sledovali jsme film i tváfie
náv‰tûvníkÛ, ze kter˘ch se dalo ãíst pfií-
jemné pfiekvapení. 

Skleník poskytl svoje zázemí putovní
v˘stavû vûnované, jak jinak, rodinû
Löw-Beer, jejich ÏivotÛm, podnikání
i aktivitám. V̆ stavu doplÀují letecké
fotky Svitávky, fotky z filmového natá-

ãení, z oprav skleníku i Velké vily, ãi
obrazy dûtí, znázorÀující známé budovy
mûstyse. 

Dvouletá práce tvÛrcÛ projektu byla
ocenûna nejen velk˘m potleskem, ale
i fiadou pozitivních a pochvaln˘ch re-
akcí, takÏe shrnuto dvûma slovy:
KLOBOUK DOLÒ!

Jana Tome‰ová
Foto: Darina Stloukalová 

Nová pfiírodní zahrada v M· Slavnost Löw-Beerov˘ch vil aneb
odpoledne ve stylu 30-t˘ch let

Slavnostního otevfiení Pfiírodní zahrady se úãastnila i ‰iroká vefiejnost.

John Löw-Beer s manÏelkou Patricií
pfied Malou vilou.

T˘m projektu „Löw-Beerovy vily” s Johnem Löw-Beerem ve Velké vile. 


