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Boskovice a okolí

Tomá‰ Kubíãek, fieditel
Moravské zemské knihovny,
pfiedal ve stfiedu 30. listopadu,
pfii pfiíleÏitosti Slavnostního
setkání profesionálních kni-
hoven JMK 2016, Ocenûní
pro Kulturní zafiízení mûsta
Boskovice, knihovnu Bosko-
vice. Ocenûní za nadstan-
dardní rozvoj vefiejn˘ch 
knihovnick˘ch a informaã-
ních sluÏeb v obci a podporu
kulturního a spoleãenského 
Ïivota pfievzala vedoucí kni-
hovny Miroslava Jurdiãová,
starostka mûsta Hana
Nedomová a fieditel KZMB
Oldfiich Kováfi.

Text a foto: Jaroslav Parma

Boskovická knihovna 
získala ocenûní

NEJKRÁSNùJ·Í OBECNÍ 
Ú¤AD 2016 Z CELÉ âR JE

VE SVITÁVCE

V Boskovicích bude opût
zimní fotbalov˘ turnaj 

Dvoumûsíãník Moravské hospo-
dáfiství a vydavatelství Magnus Regio
vyhlásili celostátní soutûÏ o nejkrás-
nûj‰í radnici ãi obecní úfiad 2016.
SoutûÏ probíhala ve dvou kategoriích.
Po dobu dvou mûsícÛ hodnotila radni-
ce a úfiady laická vefiejnost prostfied-
nictvím internetového hlasování.
Celkem hlasovalo devatenáct tisíc 
lidí. Dal‰í porota byla sloÏená ze tfií
renomovan˘ch architektÛ. Ti hodnoti-
li vnûj‰í vzhled budovy, interiér i jeho
funkãnost. V obou kategoriích vyhrá-
la Löw-Beerova vila ve Svitávce, kde
sídlí úfiad mûstyse. Svitávka tak 
vyhrála nejen v internetovém hlaso-
vání, ale získala i cenu poroty. Dalo jí

svÛj hlas 30 procent hlasujících. O 
ocenûní se ucházelo celkem 51 obcí.
Odmûnou byly dvû designové laviã-
ky, ale pro mûstys je to pfiedev‰ím
velká reklama.

Na druhém místû v internetovém
hlasování se umístil mûstys Kfitiny. 

Vítûzové byli vyhlá‰ení ve ãtvr-
tek 24. listopadu 2016 na závûr kon-
ference Moravská mûsta a obce
2016 v hotelu VoronûÏ Brno. Cenu
si zde pfievzalo vedení mûstyse: sta-
rosta Jaroslav Zoubek a místosta-
rostka Miroslava Holasová. 

Text: Miroslava Holasová, 
místostarostka mûstyse

Foto: archiv mûstyse Svitávka

Po roãní odmlce bude v únoru a bfiez-
nu 2017 na umûlé trávû v Boskovicích
probíhat jiÏ 11. roãník zimního fotba-
lového turnaje s názvem O pohár
mûsta Boskovice – Artézia cup.

Turnaje se zúãastní druÏstva
Rájce-Jestfiebí, Letovic, Kofience,
Protivanova, Bene‰ova a Vísek.

Mgr. Milan Strya, 
jednatel SluÏby Boskovice, s.r.o.

Franti‰ek Novotn˘, starosta mûstyse Kfitiny, Miroslava Holasová, místosta-
rostka mûstyse Svitávka, Jaroslav Zoubek, starosta mûstyse Svitávka. 

Klidné a spokojené vánoãní svátky,
pohodu, ‰tûstí, pevné zdraví, 
spokojenost a osobní úspûchy vám
v‰em do roku 2017 pfiejí 

Bc. Hana Nedomová, starostka
Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka a senátorka

Petr Malach, DiS., místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, LL.M., tajemník

SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ
V sobotu 31. prosince, pfied Zámeck˘m skleníkem od 17.00.
Tradiãní silvestrovské promítání, které tentokrát probûhne
u Zámeckého skleníku. Samozfiejmostí je ãaj pro malé a nû-
co ostfiej‰ího pro velké diváky, silvestrovsk˘ ohÀostroj a pás-
mo pohádek.

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma


