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Boskovice a okolí

Ve stfiedu 30. listopadu zveme
v 19.00 do Zámeckého skleníku na
divadelní pfiedstavení Skofiápka
Divadla Ungelt. V komedii o neãeka-
ném pfiátelství a cestû ke svobodû
v reÏii Pavla Ondrucha se mÛÏeme
tû‰it na Alenu Mihulovou a Petru
Nesvaãilovou.
Vstupné: 390 Kã v pfiedprodeji.

V pátek 16. prosince zveme
v 19.00 do Sokolovny na Vánoãní
koncert Vlasty Redla - zpûváka, tex-
tafie, skladatele a multiinstrumentalis-

ty, kter˘ ve své tvorbû dokázal osobi-
tû skloubit rock, bigbít, folk a lido-
vou hudbu. Do Boskovic zavítá se
svou kapelou ve velké sestavû.
Vstupné: I. pofiadí 350 Kã, II. pofiadí
320 Kã, III. pofiadí 290Kã.

Vstupenky na v‰echny akce je moÏné
zakoupit nebo rezervovat na
www.kulturaboskovice.cz, nebo pfií-
mo v Mûstském informaãním stfie-
disku Boskovice, Masarykovo nám.
1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Kdo pfiijel v sobotu 1. 10.
na Kofienec, mohl se zúãast-
nit hned dvou spoleãnû pofiá-
dan˘ch akcí v místní 
knihovnû. První z nich bylo
slavnostní otevfiení novû zre-
konstruovaného prostoru
knihovny, která díky své 
útulnosti a prostornosti je
místem vhodn˘m pro setká-
vání dûtí i dospûl˘ch. Tím
naplÀuje nové smûfiování
knihoven vníman˘ch dnes
spí‰e jako kulturní a komu-
nitní centra. Knihovnû pfii‰lo
popfiát mnoho spokojen˘ch ãtenáfiÛ, ta-
ké pan senátor Jozef Regec a paní
Helena Jalová, metodiãka regionálního
oddûlení MZK Blansko. Starosta obce
Miroslav Zemánek pfiivítal v‰echny
pfiítomné, které seznámil s prÛbûhem
rekonstrukce. Náklady na rekonstrukci
vãetnû vybavení ãinily 209 tis. Kã.
Dotaci 40 tis. Kã získala obec z PRV
Jihomoravského kraje na vybavení
knihovny a 20 tis. Kã z Ministerstva
kultury na nákup poãítaãové techniky
a 149 tis. Kã bylo hrazeno z rozpoãtu
obce. Poté podûkoval knihovnici paní
Hanû Matulové a jejím spolupracovní-
kÛm za úsilí a rychlost pfii realizaci
projektu.            

Na první akci navazoval program
pro velké i malé s názvem Jak se Ïilo
na Kofienci, jenÏ probûhl v rámci pro-
jektu „JiÏní Morava ãte”. Bûhem sobot-
ního odpoledne se mohli dûti i dospûlí
dozvûdût mnohé o zpracování lnu vãet-
nû ukázky pfiedení, zatanãit si lidov˘
tanec, zazpívat kofieneckou písniãku,
vyzkou‰et si své znalosti ménû zná-
m˘ch povûstí kraje a nakonec i projít
místním muzeem, kde byl pro v‰echny
zájemce pfiichystán historick˘ kvíz.  

Rekonstrukce knihovny i projekt
„JiÏní Morava ãte” probíhají za finanã-
ní podpory Jihomoravského kraje.  

Text: Hana Matulová
Foto: archiv OÚ Kofienec

Na Kofienci byla otevfiena novû
zrekonstruovaná knihovnaDne 13. fiíjna se v Kun‰tátû poÏár-

ní stanice HZS JMK profesionálních
hasiãÛ zapojila do celorepublikové
akce Hasiãi ãtou dûtem Hasiãské po-
hádky konané u pfiíleÏitosti meziná-
rodního dne omezení pfiírodních 
katastrof. Stejnû jako na ostatních ha-
siãsk˘ch stanicích HZS âR i zde
v Kun‰tátû se v 10 hod dûtem z lesní
‰kolky Jelínek dostalo pfiedãítání  po-
hádek s hasiãskou tématikou, jejíchÏ
autory jsou samotní hasiãi.

Pfied vlastním ãtením pohádek
se dûti seznámily s prací hasiãÛ,
s jejich technikou a se zájmem si

mnohé na vlastní kÛÏi vyzkou‰ely. 
Text: ppor. Ing. Roman Mû‰Èan, 

velitel stanice Kun‰tát
Foto: Jifií Nejedl˘, pfiíslu‰ník HZS

Hasiãi ãetli dûtem pohádky

Prodejci hlaste se na tel.: 724 189 101. 
Více na www.valchov.cz 

XIII. Adventní rukodûlná dílna 
a velk˘ jarmark fiemesel 

Nedûle 27. 11. 2016 
10 aÏ 17 hodin 
Sokolovna Valchov 
Vstup voln˘, moÏnost v˘roby 
nebo nákupu dáreãkÛ.
Adventní kavárna 
a hotová jídla po cel˘ den! 

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 7. 12.  2016 a 11. 1. 2017. 


