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Boskovice a okolí

V nedûli 20. 9. 2015 Autocrosov˘ klub
Boskovice pofiádal dal‰í závody této sezó-
ny nedaleko Boskovic, v Chrudichromské
rokli. Diváci pfii‰li závodníky podpofiit
v opravdu velké mífie. ZávodÛ se zúãastni-
lo pro nás rekordních asi ãtyfiicet aut.
Závodilo se celkovû v pûti kategoriích.
V kategorii do 1200 ccm vyhrál závod

Klíã Vlastimil mlad‰í, jako
druh˘ byl ·tûpánek Martin
a na tfietím místû dojel do
cíle Tomá‰ek Jakub. V ka-
tegorii do 1400 ccm vyhrál
Vondál Daniel, na druhém
místû skonãil Hru‰ka
Roman a jako tfietí Zouhar
Jan. V dal‰í kategorii a to
auta bez úprav do 1400
ccm zvítûzil Padrta Luká‰,
na druhém místû dojel ·plí-
chal David a tfietí byl ·plí-
chal Jifií. V kategorii aut
bez úprav nad 1400 ccm
byl jako první v cíly ·tûpá-
nek Martin, jako druh˘
Kupsa Martin a jako tfietí

FÀukal Radomír. Nejsilnûj‰í kategorii
aut bez úprav nad 1600 ccm, ovládl
Kropáã Miroslav, na druhém místû
skonãil Luãan Miroslav a jako tfietí byl
Eminger Petr. V‰em vítûzÛm gratuluje-
me a tû‰íme se na dal‰í závody, které
budou 25. 10. 2015.

Text a foto: Ivana ·ikulová

Autocross fiádil 
v Chrudichromské rokli

KaÏdoroãnû pofiádá sbor pro obãanské
záleÏitosti v obci Kofienec slavnostní uví-
tání do Ïivota a do svazku obce novû 
narozené obãánky. V leto‰ním roce byli
starostou obce pfiivítány tfii holãiãky a je-
den kluk. Dûti dostaly od obce pûkné dár-
ky a rodiãe pamûtní list v upomínku na
slavnostní akt.  S pásmem básní a písní

pro dûti, rodiãe a v‰echny pfiítomné vystou-
pily dûti M·. Cel˘ kulturní program oboha-
tili ãlenové folkórních souborÛ KofieÀák
a KofieÀáãek. Dobrou náladu podtrhlo  spo-
leãné focení  z kterého  dostanou rodiãe od
obce fotografie na památku.

Text: Miroslav Zemánek
Foto: Jitka Svobodová

O víkendu 3. a 4. fiíjna byly v Boskovicích
tradiãní a oblíbené Husí slavnosti. Letos se
konal v pofiadí jiÏ XII. roãník. Poãasí lidem
pfiálo, pofiadatelé si nechali záleÏet na v˘bûru
programu, kter˘ byl opût pfiipraven tak, aby si
kaÏd˘ náv‰tûvník na‰el „to svoje”. 

Areál parku u Zámeckého skleníku byl
zaplnûn stánky s v˘robky tradiãních fie-
mesel, s jídlem a pitím a upomínkov˘mi
pfiedmûty. Program Letního kina lákal 
náv‰tûvníky napfiíklad na koncerty Xindla
X, BratrÛ EbenÛ nebo kapely Sto zvífiat.
V prostoru za Muzeem Boskovicka jako
kaÏdoroãnû byla Okresní v˘stava chova-
telÛ. Muzeum Boskovicka mûlo také 
otevfieno a zde byla k vidûní v˘stava sta-
vebnice Merkur, koãárkÛ a panenek jako
Ïiv˘ch. Na ulici hradní pfiedvádûla S·

André Citroena nejen nejnovûj‰í vozy
znaãky Citroen, ale i historické zemûdûl-
ské stroje a zafiízení. Mohutn˘ Kirovec
a „pásák” se zapfiaÏen˘mi pluhy si tento-
krát na‰ly místo na Masarykovû námûstí.

Tradiãnû byly v rámci konání Husích
slavností pozvány do Boskovic delegace
z partnersk˘ch mûst. Letos pfiijala pozvání
v‰echna mûsta - Rawa Mazowiecka
(Polsko), Levice (Slovensko), Frasnes-lez-
Anvaing (Belgie) a Prnjavor (Bosna
a Hercegovina). Poprvé do Boskovic pfiije-
li i zástupci maìarského mûsta Nyírbátor,
které je partnersk˘m mûstem Rawy a které
má zájem o spolupráci s Boskovicemi.

Pro hosty byl pfiipraven pestr˘ program.
Text: Ing. Jaroslav Parma
Foto: Monika ·indelková

Ohlédnutí za XII. Husími
slavnostmi

Slavnostní vítání obãánkÛ 
v obci Kofienec

Auta bez úprav do 1400 ccm na trati.

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Na‰e ãtenáfika paní Antonie
Miniková z Borotína je vá‰nivá
houbafika a v záfií na‰la v lese nad
Borotínem málo se vyskytující
„kotrã”. V prÛmûru mûl 22 cm.


