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Boskovice a okolí

Ve stfiedu 22. dubna se od 19.00
v Zámeckém skleníku koná jiÏ 11. bos-
kovick˘ Open Mic – folkovû ladûné set-
kání písniãkáfiÛ. Tentokrát se mÛÏete 
tû‰it na exkluzivního hosta ZdeÀka
Bínu - multiinstrumentalistu, skladatele
a zpûváka. Do ‰irokého povûdomí se na
ãeské hudební scénû dostal sv˘m pÛso-
bením jako frontman b˘valé Andûly 
ocenûné skupiny -123min. Následovalo
pÛsobení ve vlastním akustickém pro-
jektu a v souãasné dobû zaÏívá návrat
na hudební scénu vydáním zcela nové

a dlouho oãekávané desky, Bird.
Vstupné dobrovolné.

Ve stfiedu 29. dubna se od 19.00
v Zámeckém skleníku koná koncert
v rámci cyklu Kruh pfiátel hudby. Vystoupí
zde fenomenální klavírní virtuóz Igor
Arda‰ev. Vstupné: 150 Kã na místû / 120
Kã v pfiedprodeji.

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

KZMB zvou:

Zástupci mûst Boskovice, Letovice, Kun‰tát
a Velké Opatovice v leto‰ní sozónû spoleãnû
hodlají pfiilákat více turistÛ. Od února pfiipravují
spoleãn  ̆ regionální produkt a to skládaãku -
Doporuãené cyklov˘lety v regionu Boskovicko. 

Turista na jedné stranû najde cykloturistickou
mapku regionu Boskovicko s vyznaãen˘mi pû-
‰ími trasami a znaãen˘mi cyklotrasami. Budou
zde zakresleny doporuãené tipy na cyklov˘lety
pro rÛznû zdatné cyklisty, rodiny s dûtmi. 

Na druhé stranû budou popsány jednotlivé
cyklov˘lety s doporuãen˘mi cyklotrasami,

které propojí jednotlivá mûsta a obce regionu. 
Budou zde pfiesné popisy tras, délka tras,

obtíÏnost. Cyklov˘lety budou doplÀovat in-
formace a fotografie dÛleÏit˘ch turistick˘ch
cílÛ, mûst a obcí v regionu. Tuto „skládaãku”
si turisté budou moci vyzvednout na infor-
maãních centrech, ale bude umístûna i na we-
bov˘ch stránkách dotãen˘ch mûsta a obcí. 

Na uveden˘ produkt budou navazovat
dal‰í kroky spolupráce obcí a mûst na‰eho
regionu se snahou pfiilákat více turistÛ. 

Text: Ing. Jaromíra Vítková 

Cyklisti budou mít skládaãku

Slavnostního otevfiení Pfiírodní zahrady se úãastnila i ‰iroká vefiejnost.

Dne 16. dubna 2015 uplynulo pût rokÛ
od úmrtí kardinála Tomá‰e ·pidlíka. 

Jen velmi krátce o v˘znamném rodáko-
vi a ãestném obãanu mûsta Boskovic:  

Kardinál ·pidlík byl nejv˘znamnûj‰ím ães-
k˘m teologem Ïijícím v zahraniãí. Narodil se
17. prosince 1919 v Boskovicích. V roce 1940
vstoupil do jezuitského noviciátu a knûÏské
svûcení pfiijal v holandském Maastrichtu 22.
srpna 1949. Vyuãoval na univerzitách v ¤ímû.
Zemfiel 16. dubna 2010 v ¤ímû.

Je povaÏován za svûtovû proslulého
znalce spirituality kfiesÈanského V̆ chodu,
propagátora ãeské kultury a duchovního
otce. PapeÏ Jan Pavel II. jej v roce 2003

jmenoval kardinálem pro jeho celoÏivotní
úsilí ve studiu a praktické sluÏbû pro jed-
notu kfiesÈanÛ. Je povaÏován za starce a te-
ologa nerozdûlené církve. Jeho my‰lenky
a moudrost pfiedstavila v desetidílném
cyklu pfiedná‰ek Krásné slovo otce ·pidlí-
ka, jeÏ byl natoãen v letech 1994 – 1995
Studiem Velehrad Olomouc pro Centrum
Aletti. Jeho Ïivot a poslání v obrazech mÛ-
Ïe objevit v mozaikách otce Marka I.
Rupnika SJ kaÏd˘ náv‰tûvník velehradské
baziliky na sarkofágu za hlavním oltáfiem
baziliky, kde odpoãívá i tûlo tohoto v˘-
znamného ãeského teologa.

Ing. Jaromíra Vítková

Páté v˘roãí smrti kardinála
Tomá‰e ·pidlíka SJ

Fotbalov˘ areál v âervené za-
hradû bedlivû stfieÏen˘ zfiíceninou
stfiedovûkého hradu b˘vá i o víken-
dech hojnû vyuÏíván. V sobotu 28.
bfiezna 2015 zde na umûlé trávû byl
posledním v pofiadí vylosovan˘m
utkáním zakonãen tradiãní zimní
turnaj Artézia Cup neboli O pohár
mûsta Boskovic, tentokrát jubilejní
desát˘ roãník.

Za chladného jarního poãasí,
kdy to obãas vypadalo i na dé‰È, se
stfietla muÏstva Kofience a Vísek
s jasn˘m vítûzstvím 6:1 pro zástup-
ce malebné obce drsné Drahanské
vrchoviny. Tímto pfiesvûdãiv˘m
skóre v‰echny utvrdili, Ïe si vítûz-
nou pozici v turnaji právem zaslouÏí. Po
závûreãném hvizdu hlavního rozhodãího
se zaãalo rychle stmívat, proto fieditel
SluÏeb Boskovice, s. r. o. neprodlenû vy-
hlásil koneãné pofiadí a pfiedal ceny: 
6. Vísky, 5. Rájec Jestfiebí, 4. Boskovice

„B”, 3. Dorost Blansko, 2. Dorost
Boskovice, 1. Kofienec.

Nejlep‰ím stfielcem byl vyhlá‰en
Ondfiej Zmeko z Dorostu Blansko.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Skonãil desát˘ jubilejní 
Artézia Cup

Mgr. Milan Strya pfii pfiedání cen.

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. 205 byly lesy v o-
kolí mûsta Boskovice zasaÏeny silnou vichfii-
cí, která napáchala znaãné ‰kody. Nejvíce
postiÏeny jsou lesní porosty v katastrálních
územích Újezd u Boskovic, Boskovice,
Hrádkov a Valchov. Vichfiicí bylo poniãeno
pfiibliÏnû 3 000 m3 dfiíví na plo‰e mnoha hek-
tarÛ. Jedná se o lesy ve vlastnictví Mûsta
Boskovice a spoleãnosti MP HOLDING, a.
s. Celková v˘‰e ‰kody se teprve upfiesÀuje,
protoÏe popadané stromy znemoÏÀují prÛ-
jezd po lesních cestách a plo‰n˘ rozsah ‰kod
je znaãn˘. Silnû byly poniãeny rovnûÏ poros-
ty kolem oblíbené cyklostezky na Zlatník,
která je momentálnû neprÛjezdná. 

Chceme upozornit v‰echny obãany, Ïe
nejvíce kritická je situace v lokalitû
„Obora”, tedy lesní porosty u hradu a dále
smûrem nad Ïidovsk˘ hfibitov. Jsou to poros-
ty, které b˘vají ãast˘m cílem procházek.
Prosíme v‰echny náv‰tûvníky lesa, aby do
tûchto porostÛ v Ïádném pfiípadû nevstupo-
vali! Nadále hrozí vysoké riziko pádu stro-
mÛ nebo jejich ãástí. Dal‰í silnû postiÏenou
lokalitou je silnice do Újezdu u Boskovic.

Zde je rovnûÏ nutno dbát zv˘‰ené opatrnos-
ti, neboÈ do‰lo k po‰kození svodidel a nad
komunikací se nachází nûkolik naklonûn˘ch
a po‰kozen˘ch stromÛ. 

S odstraÀováním ‰kod uÏ se zaãalo, av‰ak
vlastní práce na úklidu kalamity budou pro-
bíhat minimálnû jeden mûsíc. Po tuto dobu
Ïádáme v‰echny náv‰tûvníky lesa, aby dodr-
Ïovali ustanovení Lesního zákona a do po-
stiÏen˘ch porostÛ nevstupovali. 

Foto a text: Ing. Tomá‰ Minx, Ph.D.

Vûtrná kalamita v lesích 
v okolí Boskovic 

OdstraÀování ‰kod bude nároãné.


