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Boskovice a okolí

Akce pofiádané spol-
kem Ïen ze Suchého
mají rok od roku vy‰‰í
úroveÀ. To se potvrdilo
i v sobotu 28. 5. 2016.
Na pláÏ rybníka pfii‰lo
velké mnoÏství dûtí
a jejich doprovodÛ ze
‰irokého okolí. Tako-
vou zajímavostí je, Ïe
jeden rok se odehrává
na v˘leti‰ti ve Veleno-
vû a následující rok 
zase u rybníka na
Suchém. V rámci spo-
lupráce si zvou k v˘po-
moci SDH z obou obcí.
Îeny pfiipravily dûtem
fiadu soutûÏí a také 
odmûn. V‰e se odehrá-
valo v dobov˘ch a po-
hádkov˘ch kost˘mech.

Den dûtí v historick˘ch
kost˘mech

PROVOZ M· BOSKOVICE 
O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

LETNÍ TURNAJE V âERVENÉ
ZAHRADù 2016

Do‰lo i na zápas s drakem.

V období prázdnin je zaji‰tûn provoz
v M· následnû:

Na Dolech provoz bude od 1. 7. do 18.
7., Bílkova od 18. 7. do 8. 8., Lidická od
8. 8. do 29. 8. 2016. V‰echna pracovi‰tû
budou v provozu od 29. 8. do 31. 8. 2016.

V dobû uzavfiení pracovi‰tû budou pro-
bíhat generální úklidové a údrÏbáfiské
práce. Zamûstnanci budou ãerpat fiádnou
dovolenou.

Text a foto: M· Boskovice

Mladí hasiãi je‰tû pfiedvedli poÏární útok.
V nepfietrÏité permanenci byla také tram-
polína. Pro tatínky byla pfiipravena tradiãní
soutûÏ, tentokrát v pojídání koláãÛ.
Bezesporu nejvût‰í ohlas sklidilo divadelní
pfiedstavení v podání skupiny historického
‰ermu Lucius. Divák byl proveden obdo-
bím kfiiÏáck˘ch v˘prav, TempláfiÛ, intrik,
pfiátelství, odvahy a cti. Nechybûla ani lás-
ka a pouãení. Den dûtí provázelo nádherné

poãasí a vÛnû udírny. Neúnavní caparti ml-
saly nanuky nebo pojídaly párky a jiné
dobroty. Pro ostatní navafiili manÏelé, ka-
marádi a pfiátelé Ïen a dívek poctiv˘ gulá‰.
A, Ïe chutnal! Z plného zabijaãkového
kotle nezÛstala ani porce. Den dûtí se na
Suchém vydafiil. A pokud je Vám to 
líto, Ïe jste nebyli u toho, mÛÏete sem za-
vítat nûkdy pfií‰tû.

Text a foto: Vladimír ·evãík

Ve ãtvrtek 26. 5. 2016 se v Boskovicích
u Z· nám. 9. kvûtna uskuteãnily závody na
kolech a kolobûÏkách. Celého závodu se
zúãastnilo 75 dûtí v pûti kategoriích. Na
v˘znamné akci nechybûla ani statutární 
zástupkynû Mgr. Dagmar Oujezská. Mezi
závodníky se na‰ly i dûti z odlouãen˘ch
pracovi‰È Z· Slovákova a Z· Su‰ilova.

Velk˘ dík patfií jednotû COOP – super-
market, která nám darovala pro v‰echny zú-
ãastnûné dûti malinové limonády. Na‰tûstí
nám poãasí pfiálo, a tak se cel˘ závod vyda-
fiil a v‰ichni pfiítomní byli spokojeni.

Text a foto: vychovatelky ·D Zelená

ZÁVODY NA KOLECH 
A KOLOBùÎKÁCH

âtvrtek 21. 7. 2016
– turnaj v beach volejbale Ïen

Sobota 23. 7. 2016 
– turnaj v beach volejbale muÏÛ
Sobota 30. 7. 2016 
– turnaj star‰ích pánÛ ve fotbale
âtvrtek 4. 8. 2016 
– turnaj v beach volejbale muÏÛ
âtvrtek 11. 8. 2016 
– turnaj v beach volejbale smí‰e-

n˘ch párÛ
âtvrtek 18. 8. 2016 
– sportovní sedmiboj
Pfiihlá‰ky na email: strya.sb@bos-
kovice.cz nebo na tel. 606 902 523.

Foto: archiv SB Boskovice Hra v plném proudu. 

V‰echny tfiídy M· Boskovice jsou prostorné a modernû vybavené.


