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Boskovice a okolí

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice 
uspofiádaly o prvním fiíjnovém víkendu
13. roãník Husích slavností. Poãet ná-
v‰tûvníkÛ 11 200 vytvofiil nov˘ rekord
a potvrdil, Ïe tato akce láká hosty nejen
z Boskovic, ale i z ‰irokého okolí.

Pro náv‰tûvníky byl pfiipraven velk˘
v˘bûr stánkÛ, kde své produkty nabízeli
fiemeslníci i v˘robci nejrÛznûj‰ích po-
choutek. Pozornosti se tû‰ily v˘stavy se

z Ko‰ic, skupina Jelen, nebo Jitka ·u-
ranská Trio.

Vût‰ina restaurací v Boskovicích
nabízela po cel˘ víkend speciální husí
menu. Probûhla také soutûÏ o nejlep‰í
husí peãínku; odborná porota stanovi-
la pofiadí: 1. Restaurace ZáloÏna, 2.
Sudick˘ dvÛr, 3. Hotel Moravia -
LasákÛv ml˘n. 

ph
zemûdûlskou tématikou
a dal‰í doprovodné akce,
vãetnû pohádek pro dûti.
Nejvût‰ím lákadlem v‰ak
byl skuteãnû bohat˘ kulturní
program; v letním kinû 
vystupovaly soubory nejrÛz-
nûj‰ích ÏánrÛ. Hostem byl
také ministr kultury âR
Daniel Herman, kter˘ 
pozdravil publikum pfied 
nedûlním vystoupením
Ondfieje Havelky and his
Melody Makers. Mezi kape-
ly, které dokázaly naplnit
hledi‰tû patfiily také The
Backwards (Beatles revival)

Husí slavnosti zaznamenaly
rekordní náv‰tûvnost

Stánky pfied Zámeck˘m skleníkem ãasnû v nedûli, pfied hlavním návalem
hostÛ. Foto: ph 

Skupina Jelen zcela zaplnila hledi‰tû letního kina
nad‰en˘mi posluchaãi. Foto: Ivo Legner 

Ve stfiedu 19. fiíjna zveme
v 19.00 do Sokolovny na úspû‰nou
VIII. show Velkého dechového or-
chestru ZU· Letovice s názvem
Nejvût‰í âech – otec vlasti.
Hudebnû tedy pofiad obsáhne po-
slední století, v‰e orchestr odehraje
v krásn˘ch dobov˘ch kost˘mech.
Vstupné: 100 Kã na místû / 80 Kã
v pfiedprodeji.

V nedûli 16. fiíjna zveme
v‰echny dûti v 15.00 na Zámeck˘

skleník na pfiedstavení Jen po-
ãkej, zajíci - pohádku na motivy
legendárního stejnojmenného 
animovaného seriálu. Vstupné:
100 Kã na místû / 80 Kã v pfied-
prodeji.

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:

¤idiãské prÛkazy vydávají obecní 
úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností, je-
jichÏ místní pfiíslu‰nost je stanovena
místem obvyklého bydli‰tû Ïadatele
o vydání nebo v˘mûnu fiidiãského prÛka-
zu. Souãasná právní úprava nepfiipou‰tí,
aby Ïadatel podal Ïádost o vydání nebo
v˘mûnu fiidiãského prÛkazu, nebo si jej
i následnû vyzvedl u jiného neÏ obecního
úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností urãe-
ného místem jeho obvyklého bydli‰tû.
Na Mûstském úfiadû Boskovice se fiidiã-
ské prÛkazy vydávají na Odboru dopra-
vy (budova na námûstí 9. kvûtna ã. 954/2
v Boskovicích). Îádost o vydání fiidiã-
ského prÛkazu se zde nevyplÀuje, ale je
zde referentkou na pfiepáÏce zpracována
elektronicky a drÏitel fiidiãského opráv-
nûní se na Ïádost pouze podepisuje. Îá-
dost o vydání fiidiãského prÛkazu tak
nelze uãinit na základû ovûfiené plné mo-
ci. V zastoupení lze pouze pfievzít jiÏ 
vyroben˘ fiidiãsk˘ prÛkaz. Pfii podání 
Ïádosti o vydání fiidiãského prÛkazu je
tfieba kromû platného dokladu totoÏnosti
a fiidiãského prÛkazu, kter˘ podléhá v˘-

mûnû, pfiedloÏit jednu prÛkazovou foto-
grafii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm (na
Odboru dopravy Mûstského úfiadu
Boskovice se nefotí, jak je to bûÏné napfi.
na oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ a pasÛ).
¤idiãské prÛkazy jsou následnû vydává-
ny do 20 dnÛ od podání Ïádosti, pfiíp. po
úhradû správního poplatku 500 Kã do 5
pracovních dnÛ. Vydaní fiidiãského prÛ-
kazu, kterému konãí platnost, nebo je jiÏ
neplatn˘, je bez správního poplatku.

MÚ Boskovice, odbor dopravy
Foto: RePo

Informace pro obãany - ¤P

Tak znûl název pfiedná‰ky, kterou
mohli nav‰tívit nejen farníci, ale i ‰iroká
vefiejnost v pátek 16. 9. 2016 v kostele
sv. Bartolomûje ve Îìárné. Pro tento 
úãel zde bylo pfiipraveno i promítací
plátno. K vidûní byla prezentace fotogra-
fií, ti‰tûné publikace dokonce i originál-
ní zástava. Vûdûli jste, Ïe pan kardinál
·pidlík se jako dítû myl v potoce Bûlá,
kde chytal malé rybiãky? A Ïe na to pak
vzpomínal pfii procházkách u Mississipi
v americkém st. Paul? Nebo Ïe jeho rod-
n˘ dÛm stále stojí v Boskovicích právû
u potoka Bûlá? Nebo kde se nachází jeho
pamûtní deska v boskovickém gymná-
ziu? Kde pÛsobil v ¤ímû? Îe studoval
od roku 1946 v nizozemském
Maastrichtu? Îe byl v roce 1994 jmeno-
ván ãestn˘m obãanem francouzského
Trayes? Îe byl drÏitelem mnoha doktorá-
tÛ a byl v roce 1991 vyhlá‰en nejv˘znam-
nûj‰í osobností desetiletí na institutu
American Bibliographical Institute of
Raleigh v North Carolina. Nebo Ïe mu
bylo udûleno nejvy‰‰í italské vyzname-
nání v roce 2003. A spoustu dal‰ích zají-
mavostí jste se mohli dozvûdût právû na
této pfiedná‰ce. Velmi poutavû o Ïivotû
této evropské a svûtové osobnosti hovo-
fiila paní Ing. Jaromíra Vítková, místosta-
rostka mûsta Boskovic. Nejen, Ïe celou
pfiedná‰ku pfiipravila a moderovala, ale
díky setkání s panem kardinálem se mo-

hla podûlit o osobní záÏitky. Îivot kardi-
nála byl naplnûn prací. V̆ ãet jeho spiso-
vatelské práce je opravdu úctyhodn˘.
Práce v rozhlase, cestování spojená s
badatelskou ãinností, univerzitní pÛso-
bení, nositel mnoha v˘znamn˘ch ocenû-
ní a tak bychom mohli pokraãovat.
Pfiesto byl, veselá kopa coÏ dokazují 
veselé pfiíhody nejen z jeho studií.
Pfiedná‰ka byla skuteãn˘m obohacením
a potvrzením zájmu o svûtovou osobnost
Tomá‰e kardinála ·pidlíka.

Text a foto: Vladimír ·evãík

VZPOMÍNKY NA TOMÁ·E
KARDINÁLA ·PIDLÍKA

V nedûli 25. záfií probûhlo
v Boskovicích finále Poháru
Drahanské vrchoviny, kde se roz-
hodovalo o koneãném umístûní.
Na startu nechybûli ani na‰i zá-
vodníci. Daniela Bezdíãková
v kategorii dívek 6let skonãila
celkovû na ãtvrtém místû, její ko-
lega Samuel Mariak vybojoval
v chlapcích 7 - 8let celkovû mís-
to druhé a Dominika Bezdíãková
v dívkách 9 - 10let suverénnû 
ovládla tuto kategorii, kdyÏ vy-
hrála. Dominika t˘den pfied tím
vyhrála finále Slovenského pohá-
ru na Malinû Brdû u RuÏomberku

a celkovû skonãila na tfietím místû, kdyÏ ze se-
dmi závodÛ odjela pouze ãtyfii, které vyhrála.

Za Road Cross team Blansko Martin Bezdíãek
Foto: archiv RCTB

Pohár Drahanské vrchoviny


