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Pasování prvÀáãkÛ

NEB¯VAL̄  ZÁJEM O LETO·NÍ SLAVNOSTI

Zvuky slavnostní fanfáry,
ztemnûl˘ sál kina, dvefie se
otvírají a na pódium nastupu-
je zástup nejmlad‰ích a nej-
star‰ích dûtí ze Zelené.

âtvrtek 2. listopadu byl
pro prvÀáãky ze Z·
Boskovice, pracovi‰tû nám.
9. kvûtna, v˘znamn˘m. Îáci
z devát˘ch roãníkÛ pro nû pfii-
pravili pasování do cechu Ïá-
kovského. Tuto jiÏ tradiãní
akci pfiipravují pro své nej-
mlad‰í spoluÏáky deváÈáci za
pomoci uãitelÛ. Vlastnímu
obfiadu pfiedcházelo krátké
pfiezkou‰ení prvÀáãkÛ, po-
hádka, soutûÏe i písniãky.

O pasování byl, jako kaÏ-
doroãnû, velk˘ zájem. Dûti
pfii‰li podpofiit jejich rodiãe
i dal‰í rodinní pfiíslu‰níci.
Slavnostnímu okamÏiku
pfiihlíÏeli za zfiizovatele sta-
rostka Hana Nedomová, 
fieditel ‰koly Vladimír
Ochmansk˘, statutární zá-

stupce ‰koly Dagmar Oujezská, zástupce fiedi-
tele ‰koly na pracovi‰ti nám. 9. kvûtna Martin
Stanûk.

Pevnû vûfiíme, Ïe se ãerstv˘m ‰kolákÛm podafií
zvládnout ‰kolu se stejnou bravurností a lehkostí,
s jakou si poradili s popletenou pohádkou.

Za uãitelsk˘ sbor Markéta Kánská
Foto: Jaroslav Parma

„PrvÀáãek”. 

Knihovna ve Kfitinách 
získala ocenûní

V T˘dnu knihoven je kaÏdoroãnû vy-
hla‰ovaná v˘znamná cena Knihovna ro-
ku, kterou udûluje ministr kultury. V le-
to‰ním roce získala nejvy‰‰í ocenûní
Knihovna Mûstysu Kfitiny. Tato cena se
udûluje od roku 2003 k ohodnocení zá-
sluh o rozvoj knihovnictví. Kategorie
„základní knihovna” je urãena pfiede-
v‰ím knihovnám, které pÛsobí v mal˘ch
obcích jako vyjádfiení vefiejného uznání
této prospû‰né práci. SvÛj nemal˘ podíl
na ocenûní má i kfitinská knihovnice pa-
ní Marie Pafiilová. 

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice,
Knihovna Boskovice a její regionální
oddûlení se jako povûfiená knihovna sta-
rají o 135 knihoven. Knihovna Mûstyse
Kfitiny patfií do jejich metodické pÛsob-
nosti. Knihovna Kfitiny jiÏ v tomto roce
získala Diplom za moderní a informaãní
sluÏby, kter˘ ji opravÀoval postoupit do
této soutûÏe a reprezentovat tak
Jihomoravsk˘ kraj. Slavnostní vyhlá‰ení

·lechtická rodina Mensdorff-Pouilly 
uspofiádala 4. listopadu na svém boskovic-
kém panství dal‰í roãník Svatohubert-
sk˘ch slavností. Do empírového skvostu
Moravy – jak se zámku v Boskovicích
pfiezdívá – se vypravili nejen nad‰enci
myslivosti, lovectví, ale také rodiãe s ma-
l˘mi dûtmi. Pan hrabû Hugo Mensdorff-
Pouilly, spoleãnû se sv˘m synovcem, 
panem Dominikem BoÏkem, kter˘ má
správu zdej‰ího zámku, hradu i pfiilehl˘ch
lesÛ na starosti, a za vydatné pomoci paní
JUDr. Ivy Joná‰kové pfiipravili opût pestr˘
program, vãetnû dárku pro kaÏdého ná-

v‰tûvníka slavností v podobû zámecké
prohlídky zdarma. Jak boskoviãtí, tak 
pfiespolní, ktefií se v uveden˘ den ocitli
v centru ve‰kerého dûní, mûli tak pfiíleÏi-
tost uÏít si pohodové a taktéÏ pouãné 
odpoledne. Program zahájila v pravé 
poledne Svatohubertská m‰e svatá v zá-
mecké kapli, náv‰tûvníci si se zájmem
prohlédli v˘stavu loveck˘ch trofejí, zvlá‰tû dû-
ti byly nad‰ené z kouskÛ, které jim pfiedvedla
sokolnická skupina Zayferus. Pfiipraven byl
rybáfisk  ̆koutek, spousta stánkÛ, vãetnû pro-
deje zvûfiiny, a k dobré náladû a oãividnému
potû‰ení pfiítomn˘ch na zámeckém nádvofií

zahrála Holóbkova mozeka. Svatohubertské
slavnosti 2017 uÏ jsou v tuto chvíli minulos-
tí, ale uÏ nyní na boskovickém zámku pfie-
m˘‰lejí, ãím pfiekvapí náv‰tûvníky v pofiadí
devát˘mi Svatohubertsk˘mi slavnostmi.
Rodina Mensdorff-Pouilly velmi dûkuje
v‰em, ktefií se na slavnosti vypravili, a tû‰í se
nashledanou opût pfií‰tí rok! Text: RePo

Foto: archiv zámku

probûhlo v Zrcadlové kapli praÏského
Klementina dne 5. 10. 2017. 

Pro region Blansko je to jiÏ druh˘ takov˘
úspûch – v roce 2011 získala ocenûní Místní
vefiejná knihovna Vavfiinec – Veselice.

Text: Helena Jalová
Foto: Eva Hodíková

Knihovnice Marie Pafiilová a sta-
rosta mûstysu Kfitiny Franti‰ek

Novotn˘ pfiebírají ocenûní. 

Slavností se osobnû zúãastnil pan 
hrabû Hugo Mensdorff-Pouilly.

Adventní koncerty 
v Muzeu KoãárÛ

Muzeum koãárÛ v âechách pod Kosífiem u Olomouce pofiádá neopakovatelné adventní koncerty. Velk˘ sál -
Depozitafi muzea koãárÛ je krásn˘m prostfiedím, kde pfii koncertech je zapáleno stopadesát svíãek vãetnû ko-
ãárov˘ch luceren a velká pec, kde je vidût  hofiící oheÀ, kter˘ vytápí cel˘ prostor. Pfii koncertech mohou divá-
ci sv˘m pohledem sledovat nejen umûlecké projevy úãinkujících, ale i nejvût‰í koãár na svûtû.

2. 12. 2017 v 18 hod   Václav Hudeãek cena 250 Kã
9. 12. 2017 v 18 hod   Szidi Tobias cena 200 Kã

16. 12. 2017 v 18 hod   Cimbál Classic cena 200 Kã
6. 1. 2018 v 17 hod   Sestry Havelkovy cena 200 Kã

Vstupenky jsou v prodeji pfiímo v Muzeu koãárÛ v âechách pod Kosífiem, nebo v Prostûjovû:
Minikavárna v areálu OC Haná na sídl. Svobody, Prostûjov a dal‰í Pall-a-chinky, nám. SpojencÛ 18,
Prostûjov a v Olomouci, bliÏ‰í informace na tel. ãíslech 608 610 324 nebo 608 421 853, dûkujeme.

První listopadové sobotní odpoledne patfiilo v Boskovicích oslavû lovectví, myslivosti
a pfiírody vÛbec. JiÏ poosmé se na zdej‰ím zámku odehrály SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI. 


