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Boskovice a okolí

Ve ãtvrtek 19. 2. 2015 pofiádala Vy‰‰í
odborná ‰kola ekonomická a zdravotnic-
ká a Stfiední ‰kola, Boskovice, Hybe‰ova
53  19. mezinárodní veletrh fiktivních fi-
rem. Veletrh probíhal pod zá‰titou
Centra fiktivních firem NÚV Praha a zú-
ãastnilo se ho 20 fiktivních firem z pûti
‰kol Jihomoravského kraje, z jedné ‰ko-
ly kraje Vysoãina a ze dvou ‰kol z Vídnû. 

Veletrh, kter˘ jako kaÏd˘ rok organi-
zovali Ïáci 4. roãníku oboru obchodní 
akademie, byl zahájen prezentacemi
jednotliv˘ch firem. Poté se „zástupci fi-
rem” odebrali ke sv˘m v˘stavním stán-
kÛm a zaãali obchodovat. Veletrh byl 
urãen i pro vefiejnost a tak kromû ÏákÛ
na‰í ‰koly a ÏákÛ z obchodních akade-
mií z Vídnû si obchodování vyzkou‰eli
napfiíklad i Ïáci z boskovické Z·.
Náv‰tûvníci si mohli fiktivnû nakoupit
a objednat rÛzné produkty, v˘robky, za-
fiízení a potfieby pro sport a voln˘ ãas, na
vybavení domácnosti apod., objednat si
zájezdy a pobyty v tuzemsku, ãi v za-
hraniãí atd. Zástupci firem jim vystavili
doklady, které budou následnû zpraco-
vávat ve v˘uce. Díky velké náv‰tûvnos-
ti Ïáci uzavfieli mnoho obchodÛ, a tím si
zajistili náplÀ práce do dal‰ích hodin
pfiedmûtu fiktivní firmy.

Náplní akce nebylo pouze obchodová-
ní, ale firmy také soutûÏily ve tfiech kate-
goriích -  o nejlep‰í katalog, o nejlep‰í
prezentaci a o nejlep‰í stánek. Katalogy
posuzovali uãitelé fiktivních firem ze zú-
ãastnûn˘ch ‰kol. Dal‰í dvû soutûÏe letos
poprvé hodnotili kromû vedoucího
Centra fiktivních firem v Praze Ing.
Luká‰e HÛly i odborníci z praxe, kon-
krétnû z boskovick˘ch firem (Petr
Boháãek – obchodní fieditel firmy LA-
NIK s. r. o., Ing. Daniel Slámka – ob-
chodní námûstek firmy JEDNOTA SD
a Ing. Martin Kejík – IT inÏen˘r firmy
YCNEGA technologies). Odborná komi-
se se své úlohy zhostila velmi zodpovûd-
nû a kaÏdé firmû se peãlivû vûnovala.
Jejich pfiipomínky byly pro firmy velmi
podnûtné do jejich dal‰í práce.

Na závûr veletrhu se v‰ichni opût
shromáÏdili v pfiedná‰kové místnosti,
kde byly vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏí
a rozdány ceny a pamûtní listy. Pro na‰i
‰kolu bylo velk˘m úspûchem 2. místo
v soutûÏi o nejlep‰í stánek. Veletrh vel-
mi kladnû hodnotili jak uãitelé ze zú-
ãastnûn˘ch ‰kol, tak zástupce Centra
fiktivních firem. 

Text: Ing. Jitka Slámková
Foto: Katefiina Rábová

V pátek 20. bfiezna ve 20.00 zveme
v‰echny pfiíznivce rockové hudby na jedi-
neãn˘ koncert Fernando Saunderse
v Zámeckém skleníku Boskovice.
Americk˘ rockov˘ a jazzov˘ baskytaris-
ta, kter˘ se proslavil hlavnû jako ãlen do-
provodné skupiny Lou Reeda, se kterou
hrál jiÏ od zaãátku 80. let 20. století.
Spolupracoval také s Janem Hammerem
a Jeffem Beckem, se kter˘mi nahrál al-
bum Jeff Beck with the Jan Hammer
Group Live. 
Vstupné: 190 Kã na místû / 150 Kã
v pfiedprodeji 

V úter˘ 7. dubna pokraãuje v 19.00
cyklus Jazz&Blues Boskovice koncertem 
amerického saxofonisty Mike DiRubboa.
New York je pln˘ talentÛ, ale nejlep‰í mÛÏe
b˘t vÏdy jen jeden. Nové trio Mikea
DiRubboa pfiejde postupnû od znám˘ch
standardÛ do neprobádan˘ch hlubin moder-
ní kolektivní improvizace. Mike DiRubbo
nehraje na alt saxofon, on jej vlastní.
Vstupné: 160 Kã na místû / 120 Kã
v pfiedprodeji

Pfiedprodeje probíhají v Mûstském in-
formaãním stfiedisku, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

19. roãník FIFI

Na základû v˘zvy ze Státního fondu
Ïivotního prostfiedí, t˘kající se likvida-
ce biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
(BRKO), by bylo moÏné získat pro
mûsto Boskovice dotaci na kompostéry
pro domácí kompostování biologicky
rozloÏitelného odpadu.

Formou ankety proto chce mûsto
Boskovice provést prÛzkum, zda by byl
o kompostéry ze strany obãanÛ zájem.
Pokud máte zájem získat bezplatnû 
zahradní kompostér, po‰lete svÛj
poÏadavek na e-mailovou adresu: jarosla-
va.klicova@boskovice.cz. Ve své Ïádosti
musíte uvést: jméno a pfiíjmení, bydli‰tû,
objem (velikost) kompostéru, kter˘ by
vám vyhovoval. Zájem o kompostér 
musí obsahovat náleÏitosti tak, jak je uve-
deno v˘‰e. V opaãném pfiípadû na nûj ne-
bude brán zfietel.

Jak velk˘ kompostér si vybrat? Pro

zahrady o velikosti do 500 m2 doporu-
ãujeme kompostéry o objemu 380 l ne-
bo 400 l. Pro zahrady o velikosti do
1000 m2 - kompostéry o objemu 600 l.
Pro zahrady o velikosti nad 1000 m2 -
kompostéry o objemu 800 l.

SvÛj zájem a návrhy mÛÏete zasílat
na v˘‰e uveden˘ e-mail do 10. dubna
2015. Kompostéry mohou vyuÏívat ob-
ãané pouze na území mûsta nebo pfii-
druÏen˘ch obcí.

DÛleÏité upozornûní: Na dotaci není
právní nárok, proto není zaruãeno její ob-
drÏení. Pokud dotaci neobdrÏíme, omlou-
váme se za vá‰ ãas stráven˘ vyplÀováním
této ankety. Zavedení kompostérÛ by 
byla pouze doplÀková aktivita k jiÏ zave-
denému systému tfiídûní BRKO – kompo-
stárna Doubravy a rozmístûné kontejnery
na bioodpad na separaãních stanovi‰tích.

Zdroj: boskovice.cz

Mûli byste zájem o kompostér
zdarma?

âlenové ãeského svazu zahrádkáfiÛ
Základní organizace v Boskovicích se
se‰li v místní Sokolovnû, aby zhodno-
tili uplynul˘ rok. V̆ roãní schÛzi fiídil
ve stfiedu 25. února 2015 pfiedseda ZO
Ladislav Nezval.

Tajemnice Vûra Bártová pfiedne-
sla Zprávu o ãinnosti za rok 2014.
Uvedla, Ïe bylo uskuteãnûno dvanáct
schÛzí v˘boru pod vedením Ing.
Josefa Plcha. âlenové téÏ pracovali
pfii údrÏbû mo‰tárny a na prodejnû.
Základní organizace má 365 ãlenÛ
v sedmnácti úsecích pod vedením
Karla KfiíÏe. Bylo pfiijato 25 nov˘ch
ãlenÛ, z toho tfii dûti do deseti let.
V lednu a únoru 2014 probûhly ãtyfii
pfiedná‰ky. Dále probûhlo ‰est zájezdÛ. Na
Jarní a Podzimní Flóru Olomouc, do ·um-
perka, Velk˘ch Losin a na Dlouhé stránû do
pfieãerpávací elektrárny. Dal‰í zájezd byl do
Velk˘ch Losin, Lo‰tic a Pivovaru Litovel,
pak do KromûfiíÏe, Mozkovic, Poliãky,
LeÏákÛ, Hlinska, na Vesel˘ kopec. V‰echny
zájezdy pfiipravili pfiátelé Burgr a StfiíÏ.

âlenové âSZ peãovali o cca 300 ha
pÛdy ve mûstû a okolí, o pfiedzahrádky.
Vyhodnocení vyzdoben˘ch oken a balkó-

nÛ provádí MûÚ Boskovice. Spolupráce
s Mûstem je dobrá, Jifií StfiíÏ pracuje v ko-
misi pro v˘stavbu, územní plánování a re-
gionální rozvoj pfii Radû mûsta.

Ekonomickou stránku âSZ Boskovice ved-
la Zdena Slámová, jeÏ na schÛzi pfiednesla
zprávu o hospodafiení. Pfiíjmy byly plnûny na
118,62%. V̆ daje nedoãerpány, plnûní na 97%.
Více na www.listyregionu.cz.

Text: Lubo‰ Su‰il (redakãnû zkráceno)
Foto: Jitka Melicharová, Antonín Odehnal

Boskoviãtí zahrádkáfii 
bilancovali uplynul˘ rok

V˘roãní schÛze âSZ v boskovické Sokolovnû.

Mûsto Boskovice opût soutûÏí o Cenu
za nejlep‰í pfiípravu a realizaci programu
regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch re-
zervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón za
rok 2014. Boskovice zvítûzily v krajském
kole a stejnû jako v loÀském roce postu-
pují do celostátního finále. Vítûzství
v krajském kole je ocenûno 100 tisíci ko-
runami. 

Zda postoupí Boskovice, tak jako loni,
mezi tfii nejlep‰í soutûÏící z celé âeské re-
publiky, pfiijela v pondûlí 23. února do
Boskovic posoudit odborná komise.

Komisi pfiivítali v Restauraci pod
zámkem starostka mûsta Bc. Hana
Nedomová a místostarostka mûsta Ing.
Jaromíra Vítková. Ta také provedla ko-
misi celou památkovou zónou a upozor-

nila na objekty, které by bylo potfiebné
opravit.

Slavnostní udílení cen v soutûÏi o Cenu
za nejlep‰í pfiípravu a realizaci Programu re-
generace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací
a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR se koná
16. dubna 2015 ve ·panûlském sále
PraÏského hradu pfii pfiíleÏitosti Meziná-
rodního dne památek a sídel. DrÏitel titulu
Historické mûsto roku získá na obnovu pa-
mátkového fondu 1 milion korun. Do leto‰-
ního kola soutûÏe se mimo Boskovice pfii-
hlásila napfiíklad i tato dal‰í mûsta:
Litomy‰l, KadaÀ, Nov˘ Jiãín atd. Doposud
Ïádné mûsto v historii soutûÏe neobdrÏelo
cenu Historické mûsto roku dvakrát.

Text a foto: Ing. Aneta Sedláãková
Zdroj: boskovice.cz

Boskovice ve finále soutûÏe
Historické mûsto roku 2014

VeletrÏní stánek fiktivní firmy Popelka s.r.o.


