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Boskovice a okolí

Orel jednota Boskovice vyhlásila
v dubnu dûtskou v˘tvarnou soutûÏ
Památky oãima dûtí. Hlavní my‰lenkou
soutûÏe bylo pozvat dûti, ‰kolní tfiídy,
dûtské kolektivy k náv‰tûvû památek re-
gionÛ Blanenska a Boskovicka a pfiiblí-
Ïit jim architektonick˘ a historick˘ 
v˘znam jednotliv˘ch památkov˘ch 
objektÛ. Historické budovy pfiiná‰ejí 
inspiraci nejen jako památky minul˘ch
a dávn˘ch dob, ale ukazují také fiemesl-
nou zruãnost na‰ich pfiedkÛ. Dle pravi-
del byla soutûÏ vyhlá‰ena pro ãtyfii 
kategorie, a to pro dûti pfied‰kolního 
vûku aÏ po studenty stfiedních ‰kol.
Koncem ‰kolního roku se se‰ly témûfi 3
stovky umûleck˘ch prací, které vytvofii-
lo témûfi pût set dûtí. Do soutûÏe se 
zapojily kolektivy z Blanska, Boskovic,
Adamova, âerné Hory, Doubravice nad
Sv. a Îìárné. Úãastníci zaslali malby,

koláÏe, modely, apod. Odborná porota
mûla tûÏkou práci a vyhodnotila ve
v‰ech kategoriích vÏdy tfii první místa
a také ãestnou cenu jednoty Orel
Boskovice.

Slavnostní pfiedání cen probûhlo 9.
záfií souãasnû se slavnostní vernisáÏí
v‰ech prací v Muzeu regionu
Boskovicka. VítûzÛm pfiedali ceny sta-
rosta Orla âR ing. Stanislav Juránek
a místostarostka jednoty Boskovice ing.
Jaromíra Vítková. Na slavnostní verni-
sáÏ byli pfiizváni v‰ichni tvÛrci a kaÏd˘,
kdo se zúãastnil, obdrÏel pamûtní list
a malou drobnost, tematicky zamûfienou
na péãi o památky. Vítûzné kolektivy
pak získaly vstupenky napfi. do VIDA
Brno, muzeí, apod. 

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka jednoty Boskovice

Foto: Muzeum regionu Boskovicka

V Boskovicích vyhodnotili
v˘tvarnou soutûÏ

V sobotu 27. srpna bylo na v˘leti‰ti
U pazderny Ïivo. Místní mysliveck˘
spolek Horka Okrouhlá jiÏ potfietí pofiá-
dal myslivecké odpoledne. Se‰lo se 
více jak sedm desítek dûtí se sv˘mi ro-
diãi a prarodiãi, na které ãekal bohat˘
program. Dûti mûly za úkol obejít cel-
kem osm stanovi‰È s úkoly z oblasti
myslivosti a pfiírody, z toho dvû byly
stanovi‰tû stfielecké. Nejvût‰í zájem byl
o stfielbu v laserové stfielnici. Pro ná-
v‰tûvníky tohoto odpoledne byl pfii-
chystán srnãí gulá‰, makrely, párky
v rohlíku, koláãe a dostatek nápojÛ.

KdyÏ uÏ bylo slunce docela nízko,
doãkali se v‰ichni losování velmi roz-
manité a bohaté tomboly a byli také 
vyhlá‰eni nejlep‰í stfielci a stfielkynû ze
vzduchovky. V dûtské kategorii se nej-
lépe vedlo ZdeÀku Sedlákovi, Lubo‰i
Horákovi, Petru ·mardovi a Karolínce
KuÏelové, v muÏské kategorii Josefu

Novákovi a nejlep‰í stfielkyní byla Anna
Chlupová.

V‰ichni úãastníci mysliveckého 
odpoledne odcházeli z této akce spoko-
jeni, hlavnû dûti s pln˘mi náruãemi 
odmûn a v˘her. âlenové mysliveckého
spolku Horka Okrouhlá se tû‰í z vyda-
fiené akce a dûkují v‰em sponzorÛm,
ktefií pfiispûli nejen sv˘mi cenami do
tomboly.

Text a foto: Hana Novotná

Myslivecké odpoledne 
v Okrouhlé 

V̆ stavba D43 je v˘znamná pro rozvoj
celého regionu. Jde o co nejjednodu‰‰í do-
pravní napojení prÛmyslov˘ch zón, vel-
k˘ch v˘robních spoleãností, ale také
o zlep‰ení dopravních moÏností drobn˘ch
podnikatelÛ. Klíãové je dopravní spojení
také pro rozvoj cestovního ruchu. ObtíÏe
a kolony na stávající I/43 pociÈují tisíce li-
dí, ktefií cestující za zamûstnáním, za prací. 

Je potfieba zintenzivnit jednotlivé akti-
vity jak Svazku pro v˘stavbu R43, tak 
v˘zvy a tlak podnikatelÛ a obãanÛ.
Zrychlení v˘stavby D43 v celé trase vãet-
nû napojení na Brno je nutností, kaÏd˘m
rokem se situace pfietíÏení stávající I/43
zhor‰uje. Proto jsem v roce 2015 iniciova-
la spoleãnou v˘zvu 12 v˘znamn˘ch 

podnikatelsk˘ch subjektÛ pro urychlení
v˘stavby D43. O souãasném stavu prosa-
zování této stavby, stejnû jako o situaci
a bezpeãnostních opatfieních na I/43 na
setkáních diskutuji s obãany jednotliv˘ch
obcí. Jsem pfiesvûdãena, Ïe i kdyÏ se, z dÛ-
vodu neschválení zásad územního rozvoje
JMK, zatím stavba této dÛleÏité dopravní
tepny oddaluje, je nezbytné informovat ob-
ãany, b˘t v kontaktu se starosty jednotliv˘ch
obcí a podnikateli. V rámci Jihomoravského
kraje prosazuji a v senátu budu prosazovat
vût‰í souãinnost v‰ech dotãen˘ch organiza-
cí, úfiadÛ a dal‰ích subjektÛ. 

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka mûsta Boskovic, kandidátka

do Senátu a do krajského zastupitelstva

Spoleãnû pro v˘stavbu D43

Komise v ãele s místostarostkou jednoty posuzuje v˘tvarné práce.


