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Boskovice a okolí

Pfied rokem se vedení mûstyse
Svitávka rozhodlo, Ïe si nechá zpraco-
vat vizi rozvoje mûstyse. Cílem byl
komplexní náhled na mûstys, na jeho
potenciály i bariéry a vytvofiení vize -
dlouhodob˘ch témat, které pomohou
zkvalitnit Ïivot v mûstysi a posílit tak
jeho jedineãnost.

Ve v˘bûrovém fiízení vyhrála firma
mlad˘ch architektÛ zab˘vající se prací
pro mûsta a obce formou rozvoje archi-
tektury a urbanismu.

Pfied samotn˘m zpracováním archi-
tektonického úkolu se snaÏili kvality
mûstyse celkovû zhodnotit a najít jeho
potenciál. Nûkolik dní Ïili ve Svitávce,
mapovali území, mluvili s místními 
obyvateli, se ãleny rÛzn˘ch spolkÛ,
které ve Svitávce pÛsobí. KaÏd˘ obãan
mohl vyjádfiit svÛj názor k rozvoji mûs-
tyse v dotazníku, kter˘ byl dostupn˘
nejen na webov˘ch stránkách, ale
i v ti‰tûné podobû. Se v‰emi informace-

mi mladí architekti následnû pracovali.
V̆ sledkem je strategick˘ dokument,
kter˘ není pouze psan˘, ale také vizuál-
ní. Pfiedstavuje navrhované fie‰ení a
nápady na jednoduch˘ch v˘kresech, si-
tuacích, 3D zobrazeních a inspiracích
podle potfieby a podle fie‰eného tématu.
BûÏné strategie b˘vají pouze v psané
podobû a proto pro obãany nesrozumi-
telné. 

Vize fie‰í napfi. v˘stavu nové spor-
tovní haly, která by mûla nahradit ‰kol-
ní tûlocviãnu. Souãasná tûlocviãna jiÏ
nesplÀuje dne‰ní poÏadavky a je zasta-
ralá. Náklady na rekonstrukci by byly
neúmûrnû vysoké a tak vedení mûstyse
uvaÏuje o lep‰ím sportovi‰ti, které by si
mûstys se dvûma tisíci obyvateli jistû
zaslouÏil. 

Vizi si mÛÏete prohlédnout na
www.mestys-svitavka.cz.

Text a foto: Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse

Vize rozvoje Svitávky
Velk˘ sál boskovické Sokolovny znûl

o páteãním odpoledni 4. bfiezna 2016
bujar˘m dûtsk˘m smíchem a v˘skáním.
Do toho se z pódia linuly fiízné tóny 
taneãní hudby. Cvakaly a bl˘skaly foto-
aparáty, bzuãely kamery. Mnoho dospû-
l˘ch chtûlo zachytit veselé okamÏiky
sv˘ch rozdovádûn˘ch ratolestí.
Neopakovatelné momenty, na které se
nezapomíná. TéÏ pfiilehlé pfiísálí praska-
lo ve ‰vech. Tam se tísnili pfiedev‰ím ro-
diãe a bedlivû sledovali dûní na parketu.

Stfiedisko volného ãasu spoleãnû s TJ
Sokol pofiádalo jiÏ tradiãní Velk˘ dûtsk˘
karneval. VZP âR zde mûla svÛj stánek
a rozdala dûtem drobné odmûny.
V‰echny bavil komik ·á‰a Viktor
z Brna s partnerkou. 

„Haló, haló, jste tady v‰ichni,” spus-
til Viktor ·á‰a a tím zahájil dvouhodi-
nov˘ maraton karnevalového reje. A co
by to bylo za karneval, kdyby nezaãal
slavnostním defilé masek za doprovodu
známé písnû o Rumcajsovi. Program
pokraãoval spoustou her, soutûÏí i ta-
neãní ‰koliãkou.

Na závûr, kdy za okny jiÏ panovala
ãernoãerná tma a pfiísálí se pomalu vy-

prázdnilo, pohovofiila se spokojen˘m 
úsmûvem na rtech fieditelka SVâ
Boskovice Alena StaÀková: „Karnevalu
se zúãastnily témûfi tfii stovky dûtí s ro-
diãi. PrÛbûh byl velmi hezk˘ a vesel˘.
Dûti i s dospûl˘mi se dosytnosti vyfiádi-
ly. Dûkuji v‰em asi 120-ti sponzorÛm,
ktefií pfiispûli do ‰tûstíãek.”

Je tfieba podûkovat v‰em pofiadate-
lÛm za uspofiádání vydafiené akce.
Tradiãní karneval b˘vá vÏdy symbolic-
kou teãkou za t˘dnem volna o jarních
prázdninách. 

Text a foto: L. Su‰il

Vydafiená akce? Dûtsk˘ karneval! 

Bfiezen je celostátnû vy-
hlá‰en mûsícem knihy.
Obecní knihovna Such˘
v‰ak pfiipravuje akce pro
své ãtenáfie neustále. UÏ
26. 2. 2016 se velkému zá-
jmu tû‰il dal‰í roãník 
soutûÏe hry v âLOVùâE,
NEZLOB SE. Je ozvlá‰t-
nûním pro ãtenáfie malé
i velké. Pfiedev‰ím nej-
men‰ích úãastníkÛ rok od
roku pfiib˘vá. V leto‰ním
roãníku triumfovala a 1.
místo získala Nikola
StaÀková, 2. místo vybojo-
vala Barbora Zemánková,
3. místo obsadila Anna
Minxová. Pro úãastníky
bylo pfiipraveno poho‰tûní

a odmûny. UÏ teì se mÛÏeme tû‰it na to, co dal‰ího
nám knihovna pfiipraví.

Text a foto: Vladimír ·evãík

âLOVùâE, NEZLOB SE 2016

Ve ãtvrtek 24. bfiezna vystoupí
v Zámeckém skleníku nejv˘znam-
nûj‰í osobnost slovenské jazzové
a bluesové scény Peter Lipa. 

V úter˘ 29. bfiezna se v Zámeckém
skleníku koná Listování - kniÏní
bestseller Ekonomie dobra a zla
Tomá‰e Sedláãka ve formû popu-
lárního scénického ãtení Luká‰e
Hejlíka a Alana Novotného. Poprvé
v Boskovicích!

V pátek 1. dubna se v Zámeckém
skleníku koná „Pocta Zuzanû
Navarové”. Zuzana Navarová bezpo-

chyby patfií k nejduchaplnûj‰ím pís-
niãkáfikám v historii ãeské populární
hudby. Její písnû svou hloubkou
a upfiímností jsou i dnes stále aktuál-
ní. S pokorou je zazpívá Katefiina
Reichová.

Vstupenky na v‰echny akce je
moÏné zakoupit nebo rezervovat
na www.kulturaboskovice.cz, nebo
pfiímo v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Souãasná, uÏ nevyhovující tûlocviãna.

V zápalu hry.


