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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 400 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz
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Propojte se s klienty od kudkoliv

Garantujeme minimálně 3000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Boskovice proměnily třetí mečbol
a staly se Historickým městem roku 2021

	 Sdružení	historických	sídel	Čech,	
Moravy	 a	 Slezska,	 Český	 národní	
komitét	ICOMOS,	Ministerstvo	kul-
tury	a	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	
pořádaly	ve	čtvrtek	14.	dubna	v	praž-
ském	paláci	Žofín	„Setkání	u	příleži-
tosti	udělení	Ceny	za	nejlepší	přípra-
vu	 a	 realizaci	 Programu	 regenera-	
ce	městských	památkových	rezerva-
cí	a	městských	památkových	zón	za	
rok	2021“,	spojenou	s	udělením	titu-
lu	„Historické	město	roku	2021“.

	 Městská	 památková	 zóna	 Bosko-
vice	 byla	 vyhlášena	 v	 roce	 1990		
a	 Boskovice	 jsou	 dlouholetým	 čle-
nem	výše	uvedeného	sdružení.
	 V	 úzkém	 finále	 byly	 Boskovice	
doposud	dvakrát	–	v	roce	2005,	kdy	
se	 vítězem	 staly	 Františkovy	 Lázně		
a	 v	 roce	 2014,	 kdy	 zvítězila	 Chru-
dim.	 Doposud	 Boskovice	 získaly		
dílčí	ocenění	Ministerstva	pro	míst-	
ní	 rozvoj	 a	 cenu	 časopisu	 Moderní	
obec.

	 V	soutěži	za	rok	2021	vyhrály	Bo-
skovice	 v	 rámci	 Jihomoravského	
kraje	nad	městem	Lomnice.	V	 roce	
2021	Boskovice	opravily	z	vlastních	
peněz	 a	 s	 dotací	 z	 programu	 rege-	
nerace,	 která	 činila	 775	 000	 ko-	
run,	tři	památky:	židovský	dům	s	ri-
tuální	 lázní	 mikve,	 kde	 se	 obnovo-	
vala	 fasáda	 stejně	 jako	 u	 dalšího		
domu	 v	 židovské	 čtvrti.	 Na	 hradě		
se	 pak	 restauroval	 dřevěný	 rumpál		
u	studny.
	 Při	 slavnostním	 vyhlašování	 na	
Žofíně	 tedy	 starosta	 města	 Jaroslav	
Dohnálek	 převzal	 nejdříve	 cenu	 za	
vítězství	v	krajském	kole.	Symbolic-
ky	 jako	 první,	 protože	 vyhlašování	
probíhá	 podle	 abecedy.	 Za	 toto	 ví-	
tězství	obdržely	Boskovice	100	tisíc	
korun.

	 Po	vyhlášení	dvou	dílčích	cen	Mi-
nisterstva	 pro	 místní	 rozvoj,	 oceně-
ných	dalšími	sto	tisíci	pro	města	Lo-
ket	 a	 Telč,	 následovalo	 vyhlášení	
hlavní	ceny.
	 Jméno	města,	které	se	bude	pyšnit	
titulem	Historické	město	roku	2021,	
přečetl	 Libor	 Honzárek,	 předseda	
Sdružení	 historických	 sídel	 Čech,	
Moravy	a	Slezska	a	 zástupce	města	
Havlíčkův	Brod,	které	se	stalo	vítě-
zem	 v	 loňském	 roce.	 Ocenění	 sta-
rostovi	 města	 Boskovice	 Jaroslavu	
Dohnálkovi	předávali	Martin	Baxa,	
ministr	 kultury,	 Radim	 Sršeň,	 ná-
městek	 ministra	 pro	 místní	 rozvoj		
a	Libor	Honzárek.
	 Jaroslav	Dohnálek	ve	své	děkovné	
řeči	mimo	jiné	uvedl:	„Je	to	pro	nás	
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Aneta Sedláčková, Jaroslav Parma a Jaroslav Dohnálek s oceněním
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