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Boskovice a okolí

Poslední prázdninovou sobotu se
v Ole‰nici na Moravû uskuteãnil pod tak-
tovkou Spolku pfiátel piva druh˘ roãník
novodob˘ch doÏínek, kter˘ symbolicky
zakonãil období prázdnin v Ole‰nici.
Náv‰tûvníci se mohli zapojit do doÏínko-
vého prÛvodu, shlédnout vystoupení
folklórního souboru KofieÀák, v˘stavu

zemûdûlské techniky ãi si zatancovat na
cimbálovou muziku Majerán. Dûti si uÏi-
ly skákací hrad, trampolínu, rÛzné soutû-
Ïe ãi zvífiátka z drválovické Minifarmy.
Cel˘ program pak zavr‰ila doÏínková ta-
neãní zábava se skupinou Prorock. 

Text: David Mareãek
Foto: Markéta Housková

Arboretum ·melcovna se v sobotu 22.
srpna v odpoledních hodinách stalo rá-
jem dûtí. Obãanské sdruÏení Sportuj
s námi pro nû a jejich rodiãe pfiipravilo
zábavné odpoledne plné soutûÏí a her.
Tatínkové, aby se nenudili, si mohli
v prÛbûhu akce vyzkou‰et nov˘ vÛz
Renault Kadjar. Tento nale‰tûn˘ krasa-
vec v ãervené metalíze stál mezi dal‰ími
exponáty, jeÏ na volnou plochu pfied pro-
dejní a v˘stavní halu Dva dvory pfiistavil
na obdiv tradiãní sponzor Auteco BS,
spol s r. o. Boskovice.

S úderem tfiinácté hodiny v‰echny pfii-
vítal fieditel Kulturních zafiízení mûsta
a moderátor PaedDr. Oldfiich Kováfi:
„V nûkolikahodinovém programu budete
plnit úkoly na pûti stanovi‰tích, lze se prÛ-
bûÏnû obãerstvovat, prohlédnout si expo-
zici Z pohádky do pohádky, mÛÏete se vy-
fiádit ve skákacím hradû a samozfiejmû si
cel˘ areál arboreta prohlédnout. Na závûr
vylosujeme tombolu a pfiedáme ceny.”

PaedDr. Oldfiich Kováfi pfiipomenul
partnery akce a dále uvedl: „Maminky do-
stanou dárek – rostlinu ze ·melcovny
a kaÏdé dítû nûco sladkého na zub.”

Pak se jiÏ v‰ichni rozbûhli dle mapky,
kterou obdrÏeli spoleãnû s kartiãkou po
jednotliv˘ch stanovi‰tích pfiipraven˘ch
dûvãaty z místní Stfiední pedagogické ‰ko-
ly, kde na nû ãekaly botanické disciplíny,
házení na cíl, pfiekáÏková dráha, zkou‰ka
obratnosti, rovnováhy a malování. Úspû‰-
né absolvování jednotliv˘ch zastavení by-
lo vÏdy zaznamenáno do kartiãky, ty na
závûr byly slosovány v tombole. Ta obsa-
hovala dvacet cen, tou nejvy‰‰í bylo Ïivé
roztomilé zvífiátko – Ouessantsk˘ ãern˘
beránek.

Pfied ‰estnáctou hodinou bylo hotovo,
v‰ichni se pomalu soustfiedili na parkovi‰-
ti. Slova se opût ujal PaedDr. Oldfiich
Kováfi: „Dûkuji v‰em za úãast na spoleãné
akci obãanského sdruÏení Sportuj s námi
a Arboreta ·melcovna.”  Znovu podûkoval
i partnerÛm a vylosoval tombolu z dvace-
ti cen. Ceny byly velmi pestré a to kníÏky,
spoleãenské hry, omalovánky, vystfiiho-
vánky, krmení pro domácí mazlíãky,
a mnoho dal‰ího. Jak jiÏ bylo uvedeno, na
absolutního vítûze ãekalo Ïivé zvífiátko.
To vyhrála Verunka Îetková a mûla vel-
kou, upfiímnou radost. „Beránka zavezeme
domÛ na zahradu. Bude tam mít kamarády
– slepice, koãku, dvû morãata a mladé.
A budu se s ním mazlit.”

PaedDr. Oldfiich Kováfi závûrem: „Jsme
rádi, Ïe jste pfii‰li, sportujte a nûkdy pfií‰tû
zde na ·melcovnû. Krásn˘ zbytek víkendu
a nashledanou.”

Mgr. Pavel Martinek – uãitel ze SPg·
Boskovice: „Akci jsme uspofiádali pro ná-
v‰tûvníky na‰ich sportovních krouÏkÛ
Sportuj s námi a ‰irokou vefiejnost u pfiíle-
Ïitosti ukonãení letních prázdnin. Program
jsme pfiipravili pro dûti od tfií do dvanácti
let, podle toho jsme stanovili obtíÏnost 
úkolÛ. Znovu dûkuji v‰em partnerÛm, bez
jejichÏ pomoci bychom se neobe‰li.”

Karolínka Procházková a Renatka
Kuncová spoleãnû: „Moc se nám zde v za-
hradû líbilo. Bezva soutûÏe, na jednom
stanovi‰ti mûli Ïivého králíãka, rády se
sem zase nûkdy podíváme.”

Na dûtské zábavné odpoledne zavítala
starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová
a majitel Arboreta ·melcovna Josef JankÛ.

Více: http://www.smelcovna.cz/
Text a foto: L. Su‰il

Ole‰nické doÏínky

V Ole‰nici se vracejí ke star˘m tradicím.

Hra v plném proudu. 

Verunka Îetková (v oranÏovém triãku) 
a „její beránek.”

V Arboretu ·melcovna
Boskovice oslavily dûti konec

letních prázdnin 

Na základû jednání p. místostarostky Ing.
Jaromíry Vítkové s Ing. Janem Morongou,
fieditelem závodu Dyje byla podepsána nová
Dohoda mezi mûstem Boskovice a Povodím
Moravy, s.p., o podmínkách prÛchodu pfies
korunu hráze vodního díla Boskovice. 

Dle pÛvodní dohody byl vstup na cestu
pfies hráz vodního díla Boskovice umoÏnûn
pouze v mûsících duben aÏ záfií. V nové do-
hodû je pohyb pfies hráz roz‰ífien na cel˘ 
kalendáfiní rok – tj. Povodí Moravy, s.p. po-
nechá korunu hráze pfiístupnou tak, aby byl
moÏn˘ voln˘ prÛchod pfies korunu hráze
v následujícím ãasovém období: listopad –
bfiezen kalendáfiního roku v dobû od 9.00 do
15.00 a duben – fiíjen kalendáfiního roku
v dobû od 8.00 do 18.00 hod. 

Pravidla prÛchodu pfies hráz jsou konkrét-
nûji specifikována v Provozním fiádu cesty
pro pû‰í pfies hráz pfiehrady Boskovice. Úpl-
n˘ text Provozního fiádu je vyvû‰en na infor-
maãních tabulích, které jsou umístûny na
pravém i levém okraji hráze vodního díla. 
- Cesta prochází ochrann˘m pásmem vodá-

renské nádrÏe Boskovice. 
- Vstup je zdarma a na vlastní nebezpeãí.
- Vstup se psy je povolen pouze pro psy

vedené na vodítku, voln˘ pohyb psÛ je
zakázán.

- PrÛjezd pfies hráz je cyklistÛm zakázán,
vstup s kolem je povolen pouze tehdy, po-
kud bude kolo vedeno.

Text: Ing. Jaromíra Vítková (redakãnû zkráceno)
Foto: Ing. Jaroslav Parma

PrÛchod pfies hráz?
Celoroãnû!

PrÛchod pfies korunu hráze je oblíben˘m místem vycházek.


