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ROČNÍK IV.

POLÉVKA PRO CHUDÉ I BOHATÉ JE ZPĚT

Po roční přestávce se opět bude letos na Štědrý den 
rozdávat v Bos kovicích před radnicí tradiční polév
ka pro chudé i bohaté. Pořadatelé se k tomu odhod
lali s vědomím toho, že epidemická situace si mož
ná vyžádá mimořádná opatření nebo dokonce bude 
nutné akci zrušit.
„Odklad o další rok by totiž mohl znamenat, že se 
tato tradiční akce vytratí z povědomí lidí, a to by bylo 
škoda,“ vysvětlil rozhodnutí dosavadní pořadatel 
Rudolf Burgr. 
Dobročinná akce má totiž za sebou už dvacet pět 
ročníků, při kterých se za rozdanou polévku vybralo 
dohromady přes milion korun.

Pořadatelství se od letoška ujímá 
Střední pedagogická škola Bos kovice 
ve spolupráci s místními skauty a VOŠ 
a SŠ Bos kovice na Hybešově ulici. Stá
vající organizátoři a spolupracovníci 
ovšem nadále zůstávají s novými po
řadateli ve spojení a zapojí se podle 
potřeby. 
„Jsem rád, že se akce ujali lidé z veřej-
ného a neziskového sektoru, tam totiž 
bezpochyby svým posláním patří. Vel-
ký dík za to patří ředitelce pedagogic-
ké školy Leoně Valterové,“ komentoval 
změnu Burgr.
Polévka bude k mání tradičně 
na Štědrý den od 11.00 do 12.00 hodin 
u vánočního stromu na Masarykově 
náměstí. Lidé, kteří přijdou, ji do
stanou do misky, případně s sebou 

do přinesené bandasky. Jaká bude? To zatím zůstá
vá vánočním tajemstvím.
Druhou novinkou je výzva pořadatelů VEZMI SI 
LŽÍCI – PŘISPĚJEŠ DVAKRÁT. Poprvé do pokladnič
ky za polévku – byť stále platí, že tento příspěvek je 
zcela dobrovolný, podruhé jde o příspěvek životní
mu prostředí. Nebude totiž už nutné k polévce roz
dávat plastové lžíce, i když je výrobce deklaruje jako 
kompostovatelné.
Tak nezapomeňte, lžíci do kapsy a přijďte. Přá
tele, kamarády či rodinu s sebou. A taky lampič
ku na betlémské světlo. Hodinu před polednem 
na Štědrý den.

P. S. 
Aktuální informace bu
dou průběžně k dispo
zici především na webu 
a sociálních sítích měs
ta Bos kovice či v jiných 
médiích.

Jaroslav Parma
Foto: Vladimír Friš
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STALO SE
TURISTÉ OSLAVILI SVÁTEK
Bos kovičtí turisté oslavili státní svátek 17. listopadu v tento den již 
tradičně vycházkou do vrcholových partií Drahanské vrchoviny. Po
těšilo stálé počasí a hojná účast 29 turistů všech věkových kategorií.

Jaroslav Oldřich

LAMPIONOVÝ PRŮVOD ANEB CESTA 
ZA SVĚTÝLKEM
Ve čtvrtek 28. října pořádala TJ Rytmus ve spolupráci s městem Bos
kovice a za podpory Zámku Bos kovice podzimní procházku pro děti 
a rodiče pod názvem Cesta za světýlkem. Procházka byla zahájena 
před zámkem Bos kovice, pak rodiče s dětmi pokračovali po značené 
nenáročné trase, která vedla přes zámeckou zahradu, lesem Pod Obo
rou a zpět. Dále se pokračovalo do letního kina, kde na děti čekalo 
překvapení v podobě pásma pohádek ze známých večerníčků. Pomy
slnou třešničkou na dortu byl závěrečný ohňostroj. 

Foto: Vladimír Friš 

PŘIPOMNĚLI JSME SI VZNIK 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
28. října si celá Česká republika připomíná Den vzniku samostatné
ho československého státu a stejně tak tomu bylo i v Bos kovicích, kdy 
jsme si u památníku T. G. Masaryka připomněli již 103. výročí zalo
žení samostatného Československého státu. Před budovu městského 
úřadu, na náměstí 9. května, se sešli starosta města Bos kovice Jaroslav 
Dohnálek spolu s oběma místostarosty Michaelou Žejškovou a Pe
trem Malachem, aby položili věnec k soše prvního československého 
prezidenta Tomáše Garigue Masaryka a uctili tím tento památný den. 
Památku uctila také senátorka Jaromíra Vítková.

Foto: Vladimír Friš

VEDENÍ MĚSTA PODĚKOVALO PANÍ KOZÁKOVÉ 
ZA 15 LET PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍHO 
STŘEDISKA
Ve středu 3. listopadu se sešel starosta města Jaroslav Dohnálek 
a místostarosta Petr Malach s provozovatelkou MIS Bos kovice a IC 
Bos kovicko Věrou Kozákovou, aby jí poděkovali za to, že 15 let zdárně 
provozovala informační centrum v prostorách staré radnice. 

Text a foto: Monika Šindelková
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MUZEUM JEDNALO SE ZÁSTUPCI MĚSTA 
A KRAJE 
Ve středu 3. listopadu se v malé zasedací síni konalo na podnět ře
ditele Muzea regionu Bos kovicka Romana Malacha jednání se zá
stupci města Bos kovice, a to starostem Jaroslavem Dohnálkem a mís
tostarostou Petrem Malachem, ředitelem Kulturních zařízení města 
Bos kovice Ondřejem Dostálem. Za Jihomoravský kraj byl přítomen 
náměstek hejtmana František Lukl, vedoucí oddělení kultury Sylva 
Dohnálková a vedoucí odboru kultury a památkové péče Petr Fedor. 
Na programu se řešil nejen další osud prezentace sbírky zeměděl
ských strojů umístěné ve Střední škola André Citroëna, ale i rekon
strukce podkroví Hraběcí rezidence a chystané akce spojené s osla
vou 800 let první písemné zmínky o městě Bos kovice. 

Text a foto: Monika Šindelková

NA KOLE PŘES ARABSKÝ POLOOSTROV
Ve čtvrtek 4. listopadu přijel do Bos kovic prachatický rodák Tadeáš 
Šíma, který má již na svém kontě cyklovýlet Africkým kontinentem 
z Maroka až do Kapského Města v JAR. Vloni se vydal na další cyklo
výpravu. Tentokrát z Ománu domů. Přes Arabský poloostrov našlapal 
4  000 kilometrů a jako první Čech tak přejel na kole Saudskou Arábii. 

Foto: Matěj Veselý

SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V BOS KOVICÍCH
Rodina MensdorffPouilly ve spolupráci s Kulturními zařízeními 
města Bos kovice pořádala v sobotu 6. listopadu již 11. ročník Svatohu
bertských slavností na zámku v Bos kovicích. Pro přítomné návštěvní
ky byl připraven bohatý kulturní program a občerstvení. 

Foto: Vladimír Friš 

BOS KOVICE SE PODÍLELY NA ZALOŽENÍ SPOLKU
V úterý 9. listopadu se ve velké zasedací síni městského úřadu sešli 
za město Bos kovice místostarosta Petr Malach, za město Blansko rad
ní Ivo Stejskal, za Muzeum města Blanska ředitelka Pavlína Komín
ková, za Agenturu OHRADA Vísky jednatel společnosti Karel Kamba, 
za Olberg Tour jednatel Ivo Dobiášek a za MIS Bos kovice Miloslava 
Luňáčková a Lea Štulpová, aby projednali a schválili stanovy nově za
kládaného zapsaného spolku DMO Moravský kras a okolí, který má 
převzít aktivity spolku MAS Moravský kras z.s. 

Text a foto: Monika Šindelková

STUDENTI OSLAVILI 17. LISTOPAD HUDBOU
Ve středu 17. listopadu se v sále sokolovny v rámci oslav 17. listopadu 
uskutečnil Festival studentských kapel. Na podiu zahrálo dívčí duo 
Vcukuletu, Miss Mofet, bos kovické Pružiny, Martin Štěpánek s kape
lou a Vlasta Šafařík TRIO z Letovic. 

Text a foto: Monika Šindelková
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Rodinné pasy Jihomoravského kraje připravily seriál podcastů, kte
ré jsou k dispozici k poslechu na spotify nebo na webu Rodinných 
pasů pod názvem RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB.
Formou rozhovorů nahlížejí do života rodin, které z určitého úhlu 
pohledu žijí tak trochu jiným životem. Jedná se o pět skupin, který
mi jsou ovdovělé rodiny, pěstounské rodiny, rodiny s hendikepova
ným členem, cizinci a sendvičové rodiny. K tématům se vyjadřují 
zajímaví hosté z řad odborníků v dané oblasti, zástupci zaintereso
vaných organizací i samotní členové rodin, které žijí odlišnými for
mami rodinného soužití. 
Cílem seriálu RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB je podpořit 
péči o vzájemné vztahy, rodinnou problematiku a společné soužití 
formou odborných informací a osobních příběhů, vyvrátit obecné 
mýty a třeba i motivovat k zamyšlení nad otázkou pěstounství. 
Podcasty RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB najdete na spo
tify nebo na webu Rodinných pasů Jihomoravského kraje.

INFORMACE ZE ŠKOL
V LITERATUŘE JSME BOJOVALI O POKLAD
V letošním školním roce pracují 7. F a G na ZŠ Bos kovice, pracoviště Slo-
vákova v hodinách češtiny více interaktivně. Zaměřujeme se především 
na kompetenci spolupracovat a kriticky hodnotit informace, které se 
k nám dostávají, protože k tomu nás vede i doba, v níž žijeme, a změny, 
kterým denně čelíme.

V hodinách slohu se 
nyní noříme do „tajů“ 
mediální výchovy, kde 
to bez kritického myš
lení opravdu nejde. No 
a v hodině literatury si 
sedmáci zahráli svou 
první Hru o poklad.
Paní učitelka Kotouč
ková připravila tuto 
hru tak, aby žáci spo
lupracovali ve dvojicích 
a s postupným plněním úkolů se posouvali blíže cíli. Nejprve musely 
jednotlivé dvojice vyplnit křížovku, v níž se skrývaly pojmy z mluv
nice, literatury i slohu. Děti si připomněly jednotlivé pojmy a ve vět
šině případů zjistily, že si mnohé opravdu pamatují a umí aplikovat. 
Tajenkou se jim stal jeden ze známých autorů pohádek, jehož kniha 
pak čekala na dvojice na připraveném stanovišti ve školní knihovně.
K četbě vybrané ukázky se vztahovaly další úkoly rozličného češti
nářského charakteru. Žáci např. určovali podstatná jména pomnož
ná, hromadná, látková, vypisovali přídavná jména ve 3. stupni, museli 
najít první tři přídavná jména tvrdá, vysvětlovali souvislosti vyplýva
jící z textů, hledali přirovnání, podstatná jména vlastní, vyjmenovaná 
slova a další. Pokud ve svých odpovědích měli chybu, k textu se vrátili 
a chybu se snažili opravit. Některé dvojice se musely k textům vracet 
opakovaně, ale všichni bojovali jako lvi. Za zcela správné odpovědi 
totiž každá dvojice získala indicii, kterou napsala na tabuli. Z deseti 
indicií se každé třídě podařilo získat šest. Z nich pak společnými sila
mi sestavili heslo k pokladu, které bylo zapečetěno v obálce.
Vybraný žák obálku otevřel a zjistil, zda heslo odpovídá tomu psa
nému. V obou třídách se podařilo kolektivními silami heslo správně 
objevit a otevřít krabičku s pokladem. Odměnou pro vyučující byl 
závěrečný výbuch radosti i zpětná odezva od dětí, že by takto chtěly 
pracovat častěji. Díky hře děti pochopily, jak je spolupráce důležitá 
a že někdy je potřeba překonat počáteční neúspěch, vystoupit ze zóny 
komfortu a prostě za něco bojovat. Zjistily také, že každý může přispět 
byť drobností do celkového výsledku, a snad každý si uvědomil, že nic 
se nemá vzdávat předčasně.

Příští bojovka už se chystá na prosinec a zapojena nebude jen češti
na. Hra bude náročnější, bude se prolínat napříč několika předměty, 
a tím pádem také úkolů bude více a plnit je budou žáci delší dobu. 
Nicméně poklad bude opravdu stát zato!

Mgr. Pavla Kotoučková, vyučující Čj

200 LET OD NAROZENÍ K. H. BOROVSKÉHO
Na tohoto velikána jsme zavzpomínali také v hodinách literatury 
na ZŠ Bos kovice, pracoviště Slovákova se 7. F a G a v semináři českého 
jazyka v 9. F a G. Nejprve jsme se zamysleli nad citátem, který – jak se 
zdá – je platný v každé době: „Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet, 
nebo chválit.“ Právě pro tuto svou radikálnost a kritičnost však byl 
Havlíček během života stíhán, a dokonce i tajně v noci zatčen a odve
zen do vyhnanství.
Poté si žáci přečetli několik informací o Havlíčkově životě a nakonec 
nás kroky dovedly k pohádce. Král Lávra, jedno z nejznámějších děl 
KHB, vzniklo na motivy známé irské pohádky o králi s oslíma ušima. 
Pohádku z pera Borovského jsme si poslechli v přednesu Ladislava 
Mrkvičky a snažili se porozumět tomuto zveršovanému podání. Poté 
jsme pohovořili společně o pocitech, jako jsou strach, mateřská láska, 
udržení tajemství, zodpovědnost, předsudky apod. Zastavili jsme se 
také u ilustrací, které knihu doprovází. Slavným ilustrátorem byl to
tiž sám Josef Lada, jehož typické malebné obrázky jsou známy snad 
všem Čechům a které si sedmáci mohli i vymalovat.
A protože je Karel Havlíček Borovský v našich dějinách zapsán i jako 
tvůrce epigramů (tedy krátkých satirických básní, jimiž ostře kritizo
val soudobé nešvary), vyluštili jsme nakonec dva z nich, které ovšem 
byly „začarovány“ do šifry.
Výsledné výstupy tvoří výstavu v prostoru před školní jídelnou, kde si 
mohou všichni žáci připomenout ještě jednou velikána české literatu
ry 19. století.                              Pavla Kotoučková, učitelka Čj, pracoviště Slovákova

RODINA MÁ MNOHO KRÁSNÝCH PODOB
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INFORMACE PRO OBČANY
FARMÁŘSKÉ A MĚSTSKÉ 
TRHY
Čtvrtek 16. prosince od 9.00 
do 16.00, Masarykovo 
náměstí a parkoviště ul. 
Bezručova
Pořádání trhů je závislé na ak
tuálně platných protiepidemic
kých opatřeních. 
Aktuální informace naleznete 
na www.sluzbybos kovice.cz.

TŘÍDĚNÝ SBĚR
Svoz papíru: Pátek 17. prosince. 
Protože svoz začíná brzy ráno, 
doporučujeme pytle přistavit již 
večer před dnem svozu.

PROVOZ ÚŘADU  
O VÁNOCÍCH
POKLADNY budou o svátcích 
otevřeny dle pokladních hodin. 
Jen ve čtvrtek 30. prosince 2021 
bude pokladna na nám. 9. května 
otevřena pouze do 11.00 hodin.

MěÚ Boskovice bude v pátek  
31. prosince 2021 uzavřen.

ZÁMĚR PRONÁJMU 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Odbor správy majetku nabízí 
k pronájmu:

Předmět a účel pronájmu: 
Místnost č. 104 (dříve prona
jímána jako sklad) o výměře  
26,6 m2 v přízemí budovy 
na ul. Kpt. Jaroše 2181/17 v Bos
kovicích, která je postavena 
na pozemku p.č. 163, zapsaná 
na LV 10001 pro obec a k.ú. Bos
kovice u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katas
trální pracoviště Bos kovice.
Výše nájemného: dohodou 

Předmět pronájmu:
Kancelářské prostory v II. nad
zemním podlaží domu č. p. 29 
na Masarykově náměstí 28 
v Bos kovicích a to místnost č. 5 
o výměře 25,5 m2 (se vstupem 
z Masarykova náměstí). 
Doba pronájmu: od 1. 2. 2022.
Výše nájemného: dohodou.

Bližší informace poskytne pra
covnice odboru správy majetku 
na tel. č. 516 488 644. 

MILOSTIVÉ LÉTO 
V návaznosti na přijetí záko
na č. 286/2021 Sb. byl vyhlášen 
institut tzv. „milostivého léta“. 
V rámci této akce je dlužníkům, 
kteří mají dluh vůči veřejnopráv
ní instituci, dána možnost zbavit 
se svých dluhů za zvýhodněných 
podmínek. V případě, že je vůči 
fyzické osobě vedeno exekuč
ní řízení u soudního exekutora 
k vymožení dluhu, který má oso
ba vůči veřejnoprávní instituci 

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP – PROSINEC
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

4. 12. MDDr. Dufková  
Simona

Blansko, Pražská 1b 774 425 074

5. 12. MUDr. Fenyk  
Vlastimil

Letovice, Tyršova 15 516 474 310

11. 12. MDDr. Fojtíková  
Veronika

Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

12. 12. Dr. Giryeva Halyna Bos kovice, Lidická 8 734 231 261

18. 12. MUDr. Grenarová 
Marie

Blansko, Vodní 5B 724 081 182

19. 12. MDDr. Hájková  
Barbora

Blansko, Gellhornova 9 725 332 967

24. 12. MUDr. Hanáková 
Jitka

Blansko, Pražská 1b 516 418 788

25. 12. MUDr. Havlová Petra Blansko, Pražská 1b 721 425 074

26. 12. MUDr. Hosová Eva Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

a tato osoba uhradí v termínu 
do 28. 1. 2022 nezaplacenou jisti-
nu zvýšenou o 908 Kč (jako nákla-
dy exekuce), exekuční řízení bude 
zastaveno. 
Vyhlášeného „Milostivého léta“ 
mohou využít dlužníci, vůči kte
rým není vedeno insolvenční 
řízení. Protože město Bos kovice 
spadá do okruhu institucí, u kte
rých mohou dlužníci institutu 
„milostivého léta“ využít, budou 
o této skutečnosti ze strany měs
ta informování jednotliví dluž
níci formou dopisů, které jim 
v současné době jsou rozesílány. 
V dopise jsou blíže uvedeny pod
mínky, za kterých mohou podat 
žádost, a kontakt na exekutora, 
na kterého se v této souvislosti 
dlužník bude muset aktivně ob-
rátit. Věříme, že tato skutečnost 
může být přínosem pro dluž
níky města, jak jim napomoci 
vyrovnat svoje splatné závazky 
vůči městu bez zvýšených ná
kladů, a doufáme, že uvedeného 
institutu potřebné osoby využijí 
i ve vztahu ke svým dluhům vůči 
jiným veřejnoprávním institu
cím.

NA PORTÁLU OBČANA 
LZE NOVĚ NAJÍT 
INFORMACE Z REGISTRU 
SILNIČNÍCH VOZIDEL
Ministerstvo dopravy ve spo
lupráci s Ministerstvem vnitra 
spustilo na Portálu občana no
vou službu pro občany spočí
vající v možnosti dohledat zde 
informace z Registru silničních 
vozidel, kde jsou na jednom mís
tě k dispozici informace o ak
tuálně i historicky vlastněných 
nebo provozovaných vozidlech. 
Občané tak mají možnost oka
mžitě získat informace, které 
jim mohou pomoct zejm. při 
ověřování, zda byl dokončen 
proces převodu vozidla na ji
ného majitele nebo při jednání 
s pojišťovnami. Kromě toho jsou 
zde k dispozici i desítky dalších 
údajů z registru vozidel jako 
např. typ vozidla, objem moto
ru nebo povolená hmotnost vo
zidla. Do Portálu občana se lze 
přihlásit prostřednictvím eOb
čanky, mobilního klíče eGover
nmentu, datové schránky nebo 
přes bankovní identitu, přičemž 
dle údajů Ministerstva vnitra se 
takto může aktuálně přihlásit až 
3,7 mil. osob. Novinka je dalším 
z řady digitalizačních projektů, 
které mají občanům zjednodušit 
komunikaci s veřejnou správou 
a plynule tak navazuje na před
chozí kroky, kterými byly např. 
rozvolnění místní příslušnosti 
úřadů při registracích vozidel 

nebo při žádostech o řidičský 
průkaz, podávání žádostí o nový 
řidičský průkaz v případě vypr
šení jeho platnosti v elektronic
ké podobě, zjišťování bodového 
konta řidiče prostřednictvím 
Portálu občana či automatické 
informování o končící platnosti 
pravidelné technické prohlídky 
vozidel. odbor dopravy 

ZÁKAZ ZASTAVENÍ 
NA PŘÍJEZDU K BD 
LIDICKÁ 20–23
Odbor správy majetku obdržel 
žádost obyvatel bytových domů 
Lidická 20–23 o zřízení Záka
zu zastavení na obou stranách 
nájezdu k bytovým domům. 
Žadatelé jako důvod uvádějí 
nebezpečné parkování občanů 
přivážejících děti do mateřské 
školy. Parkující vozidla brání 
ve výhledu při výjezdu na místní 
komunikaci 86c na ul. Lidická. 
Mnohdy jsou vozidla zaparko
vána po obou stranách nájezdu 
tak, že přímo brání vyjetí vozi
dlům obyvatel bytových domů.
Tento podnět byl projednán ko
misí pro dopravu. Komise pro 
dopravu doporučila a RM schvá
lila zřízení vodorovného do
pravního značení V 12 c po obou 
stranách nájezdu k BD + 2 metry 
na obě strany v místě napojení 
místní komunikaci.

DOPRAVNÍ SITUACE 
NA UL. O. KUBÍNA
Odbor správy majetku obdržel 
dva podněty k úpravě provozu 
na ul. O. Kubína. První podnět 
od obyvatele bytového komple
xu BD Panorama se týká situace 
u křižovatky O. Kubína se silnicí 
II/150 (naproti čerpací stanice 
Benzina). Žadatel uvádí, že vo

zidla parkující při okraji komu
nikace a omezují výhled, působí 
nebezpečné situace při přechá
zení chodců jdoucích po chod
níku a omezují průjezdnost 
po místní komunikaci.
Druhý podnět byl od majitelky 
garáže na ul. O. Kubína (vedle 
patologie) na zřízení značení 
„Zákaz zastavení“ na komuni
kaci O. Kubína naproti nájezdu 
ke garážím. Žadatelka uvádí, že 
vozidla stojící při okraji místní 
komunikace naproti nájezdu 
ke garážím znemožňují výjezd 
z garáží. Pracovník odboru pro
vedl místní šetření, při kterém 
bylo zjištěno, že pokud naproti 
nájezdu ke garážím stojí za
parkovaná vozidla, je od garáží 
možné vyjet pouze s přejetím 
chodníku. Komise pro dopravu 
doporučila a rada města schvá
lila zřízení vodorovného do
pravního značení V 12c Zákaz 
zastavení v úsecích od křižovat
ky se silnicí II/150 po křižovatku 
s účelovou komunikací U19 a na
proti nájezdu ke garážím u pato
logie v délce cca 15 metrů.

OBJEDNÁVKA 
VÁNOČNÍCH RYB
Objednejte si kapra nebo amura
Rybáři Bos kovice přijímají ob
jednávky vánočních kaprů 
a amurů, které bude možné za
koupit v rybochovném zařízení 
Šmelcovna od 21. do 23. 12. 2021 
od 8.30 do 15.30. hod.
Pstruzi se budou prodávat bez 
objednávek.
Objednávky se přijímají do 12. 12. 
2021 pozdější objednávky nebu
de možné vyřídit. Objednávky 
přijímáme elektronicky:
rybaribos kovice@seznam.cz
nebo na tel.: 604 710 232, 
777 611 035.



 BOSKOVICKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC / 20216

INFORMACE ODBORU TOŽP
SVOZ ODPADŮ O VÁNOCÍCH 2021

Datum Den Druh svozu Náhradní termín svozu

20. 12. Pondělí SKO běžný svoz

21. 12 Úterý PET, PAP, 
BIO

běžný svoz

22. 12. Středa

23. 12. Čtvrtek SKO část 
města

SKO běžný svoz + PET, PAP 
a BIO

24. 12. Pátek 
(Štědrý den)

PET, PAP náhradní svoz 23. 12., celé 
město

25. 12. Sobota 
(1. sv. vánoční)

26. 12. Neděle
(2. sv. vánoční)

27. 12. Pondělí SKO běžný svoz, PET a PAP velká 
stanoviště

28. 12. Úterý PET, PAP běžný svoz, celé město 

29. 12. Středa BIO běžný svoz

30. 12. Čtvrtek SKO část 
města

běžný svoz

31. 12. Pátek (Silvestr) PET, PAP běžný svoz, celé město

1. 1. Sobota

2. 1. Neděle

3. 1. Pondělí SKO běžný svoz

Čtvrteční svoz SKO zahrnuje ulice:  17. listopadu,  Císařská,  Gagari
nova,  Janáčkova, Joštova,  Krátká,  Nerudova,  Ot. Chlupa,  Plačkova,  
Pod Střelnicí,  Potoční,  Sukova,  Ant. Trapla,  L. Vojtěcha,  Máneso
va,  Na Horce,  Na Skalce,  U Lomu,  U Koupadel,  U Templu,  U Vážné 
studny,  Velenova,  Zástřizlova,  Zborovská,  Žerotínova a místní části 
Bačov a Mladkov.

BOS KOVICE BUDOU MÍT NOVÉHO 
SPRÁVCE ZELENĚ
RM Bos kovice na své 56. schůzi konané dne 23. srpna 2021 schváli
la zadávací podmínky a uložila vyhlášení zadávacího řízení na akci 
„Údržba veřejné zeleně v Bos kovicích – 2021“.
Nabídku podal v termínu jeden uchazeč.
Hodnotící komise, jmenovaná radou města, se sešla dne 26. října 2021 
na svém jednání, jehož předmětem bylo posuzování nabídek. Vzhle
dem k tomu, že do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabíd
ka, komise hodnocení neprováděla. Hodnotící komise tak posoudila 
nabídku z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zada
vatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Nabídka dodavatele VYKRUT zahradní služby a.s. se sídlem Pavlo
vova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, splnila všechny zákonné po
žadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Komise zadavateli doporučila a rada města Bos kovice schválila uza
vření smlouvy s dodavatelem VYKRUT zahradní služby a.s. se síd
lem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, jehož nabídka byla 
jedinou nabídkou v řízení a splňovala veškeré požadavky. Nabídko
vá cena za 4 roky služby je ve výši 23 232 219,30 Kč bez DPH, což je 
28 110 985,36 Kč včetně DPH. 
Více vás o novém dodavateli „Údržby veřejné zeleně v Bos kovicích“ 
budeme informovat po podpisu smlouvy.

Jaroslav Parma

Vysvětlivky: SKO – směsný komunální odpad
 PET – plasty
 PAP – papír
 BIO – bioodpad

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU ZÁMECKÉHO SKLENÍKU
Rada města Boskovice schválila návrh smlouvy na zhotovení projektové 
dokumentace „Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku“ s pro-
jekční kanceláří EA architekti.

Park u zámeckého skleníku, který také slouží jako městský park 
s významnou společenskou funkcí, byl založen po roce 1826 a pro
šel ve své historii několika úpravami. Od poslední úpravy z období  
let 1976–77 zůstává podoba parku dodnes bez výraznějších zásahů 
a změn. V roce 2002 byla dokončena celková rekonstrukce budovy 
zámeckého skleníku a v roce 2005 byla před skleníkem dokončena 
dlážděná plocha. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce letního 
kina. V roce 2021 byla provedena odborná inventarizace stromů a ze
leně. Park je evidovaná kulturní památka, která je součástí městské 
památkové zóny. 

V roce 2013 zadalo město zpracování studie obnovy parku třem pro
jekčním ateliérům. Na základě předložených návrhů byl komisí jako 
nejvhodnější řešení vybrán návrh ateliéru EA architekti z Brna. Studii 
projednala komise pro MPZ a k záměru obnovy parku Státní památ
ková péče vydala kladné závazné stanovisko. V srpnu 2018 byla na zá
kladě výběrového řízení uzavřena smlouva na zhotovení projektové 
dokumentace s projekční kanceláří EA architekti. Následně město 
rozhodnutím nově zvolené rady města v listopadu 2018 od smlouvy 
odstoupilo. Začátkem roku 2021 byla ustanovena pracovní skupina 
pro přípravu obnovy parku za účasti vedení města, dotčených odborů 
městského úřadu, Prof. Fránka, zástupců KZMB a Spolku pro rozvoj 
architektury Bos kovic (SRAB). Členové skupiny se většinou shodli 
na tom, že podkladem pro zhotovení projektové dokumentace bude 
studie od ateliéru EA architekti doplněná o připomínky a požadavky 
dotčených odborů, organizací města a členů pracovní skupiny. 
Průzkum trhu prokázal, že po započtení částky pro postoupení autor
ských práv, bude celková cena projektové dokumentace všech oslove
ných projekcí vždy vyšší, než nabízená cena od kanceláře EA architek
ti, která činí 1 800 000 bez DPH (2 178 000 včetně DPH). 
V rozpočtu města je na zhotovení projektové dokumentace obnovy 
parku vyčleněna částka 2 200 000 Kč.

Foto: Ondřej Navrátil

SPOKOJENÉ, LÁSKOU A POROZUMĚNÍM NAPLNĚNÉ  
VÁNOČNÍ SVÁTKY, V NOVÉM ROCE 2022  

VŠECHNO DOBRÉ, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

Vám přejí
starosta Ing. Jaroslav Dohnálek, místostarosta Petr Malach, DiS.  

a místostarostka Mgr. Michaela Žejšková, LL.M.
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V průběhu uplynulých týdnů pokračovala práce města na realizaci projektu sportovní haly 
v Bos kovicích, a to několika směry pro případ, že některý z nich se ukáže jako nefunkční. 

Sportovní areál Červená zahrada,  
Bos kovice 
Ateliér: Prof. Ing. Arch. deněk Fránek, 
Ing. Arch. Dana Raková, autorka Tereza 
Jílková, 2016

VEŘEJNOST SE SEZNÁMILA 
S AKTUALIZOVANÝM 
STRATEGICKÝM PLÁNEM
V úterý 9. listopadu se v zámeckém skleníku 
konalo Veřejné projednávání Strategického 
plánu rozvoje města Bos kovice pro období 
2022–2032. Plán má stanoveno několik pri
oritních oblastí, jako jsou Ekonomika a ces
tovní ruch, Dopravní a technická infrastruk
tura, Bydlení, životní prostředí a veřejný 
prostor, Sport, kultura a volný čas, Vzdělá
vání, sociální a zdravotní oblast, bezpečnost 
a Veřejná správa. 
Na strategickém plánu pracovaly čtyři pra
covní skupiny složené z odborníků různé
ho zaměření, řídící skupina tvořená vede
ním města a zastupiteli spolu se zástupci 
společnosti AQE Advisors, a.s. Do tvorby 
strategického plánu se také zapojili občané 
formou dvoudenního zářijového veřejného 
setkání a zástupci spolků a místních sdru
žení na dvou zářijových schůzkách. Díky 
širokému zapojení mnoha zájmových sku
pin a osob došlo k nalezení co nejširší shody 
na rozvoji města, jeho budoucích závazků 
a aktivit. Samotná realizace strategického 
plánu bude probíhat hlavně prostřednictvím 
definovaných opatření a akčního plánu, 
který je každoročně zakomponován do roz
počtových možností města. 
Blíže se můžete o strategickém plánu do
zvědět v tomto odkaze https://issuu.com/
aqestrategy/docs/bos kovice_n_vrh_strate
gie nebo na stránce https://bos kovice.pinci
ty.cz/, kde máte mj. k dispozici zápisy z pra

PARTICIPACE OBČANŮ covních setkání, setkání s veřejností, datové 
analýzy a další vzniklé přílohy ke strategic
kému plánu. 
Setkání s veřejností se zúčastnili za město 
Bos kovice starosta Jaroslav Dohnálek a mís
tostarosta Petr Malach a zástupci dodava
tele. Přítomní občané se zajímali například 
o vzdělávání a dopravní problematiku a také, 
jaká je záruka, že se i budoucí zastupitelstvo 
a vedení města bude strategického plánu dr
žet, na což jim odpovídali hlavně oba zástup
ci města.                              Text: AQE Advisors

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET  
MÁ NOVÉHO VÍTĚZE
Podle hlasování občanů byl původním ví
tězným projektem ve druhém ročníku Par
ticipativního rozpočtu města Bos kovice 2021 
projekt „Prolejzky ve vnitrobloku“, jehož au
torkou je Barbora Brzobohatá. Autorkou byl 
projekt původně navržen na travnaté ploše 
mezi bytovými domy na ulicích Hybešova, 
Wolkerova a Na Vyhlídce, parc. č. 1990/2.
Po projednání námětu projektu před hlaso
váním došlo po dohodě s autorkou projektu 
k přemístění záměru na přilehlé „prosívko
vé” hřiště na parc. č. 1990/1, neboť na uvede
né travnaté plochy je vázáná 10letá udržitel
nost projektu „Úprava veřejných prostranství 
Bos kovice – Palackého, Růžové a Wolkerovo 
náměstí“ a realizace by zde nebyla možná. 
Při hlasování občanů však došlo k nejasnos
tem mezi hlasujícími, kteří nebyli jednoznač
ně seznámeni s tímto přemístěním na pro
sívkové hřiště – a po ukončení hlasování 
došlo na základě podnětu autorky projektu 
k revizi tohoto hlasování. V případě 60 osob 
byl vyjádřen nesouhlas s tímto hlasováním, 

neboť považují prosívkové hřiště za jedno 
z mála míst v blízkém okolí, kde se děti mo
hou věnovat míčovým aktivitám, a vzali tak 
své hlasování zpět. 
Z původního počtu 255 hlasů odevzdaných 
v písemném hlasování, bylo těchto 60 hlasů 
odečteno a byl proveden přepočet odevzda
ných hlasů pro tento projekt tak, že celkem 
odevzdaných hlasů pro něj zůstalo 211. Tím 
se změnilo pořadí na prvních dvou místech 
a vítězným projektem se po tomto přepočtu 
stal projekt „Obnova hřiště „U školičky“ vedle 
lázní“, jehož autorkou je Irena Urbani. Pro
jekt byl autorkou popsán takto: 
„Chceme obnovit zašlé hřiště. Součástí pro-
jektu je vyčištění plochy od nežádoucích dře-
vin a následné položení umělé trávy, která je 
příjemná pro relaxaci a zároveň vhodná pro 
řadu volnočasových aktivit. Hřiště by mohlo 
být po letech aktivně využíváno jak při orga-
nizovaných aktivitách TJ Rytmus, tak širokou 
veřejností. Cílem je vytvořit bezpečný a pří-
jemný prostor, který bude možné využít: pro 
míčové hry (v plánu je vyznačené hřiště a za-
chování stávajících stožárů pro přidělání sítě), 
pro přesunutí současných cvičení z vnitřních 
prostor školičky ven (thai-chi, pilates, jóga, 
cvičení rodičů s dětmi apod.) pro děti a mlá-
dež, kteří chtějí trávit aktivně volný čas. Pro-
stor hřiště chceme doplnit lavičkami. Veřejný 
přínos: rozšíření možností cvičenců TJ Rytmus 
o cvičení v bezpečných venkovních prostorách 
– v dnešní době tolik potřebných a nabídnutí 
chybějícího prostoru pro hry dětí a mládeže. 
Zkultivování zanedbaného a nevzhledného 
pozemku ve velmi turisticky navštěvované lo-
kalitě města Bos kovice.“

Michaela Žejšková, místostarostka

PROJEKT SPORTOVNÍ HALY V BOS KOVICÍCH SE OPĚT PROMĚNIL

tovní haly jedině soutěž v plném souladu se 
Soutěžním řádem České komory architektů, 
neboť bez takového plného souladu s nároky 
České komory architektů nebylo možné ar
chitektonickou soutěž v Bos kovicích úspěšně 
zrealizovat. Předpokládaný časový rozsah 
takové soutěže je 6–8 měsíců, s připočtením 
nezbytných schvalovacích kroků ze strany 
města spíše až 10 měsíců, a jejím výsledkem 
mohou být nově předložené studie sportov
ní haly vyhodnocované porotou složenou 
mimo jiné z externích odborníků.
Nepominutelným je fakt, že Česká komora 
architektů ve svém Soutěžním řádu uvádí 
požadavky na odměny účastníkům a ná
roky na odměňování poroty tak, že „před
pokládané náklady na soutěž činí 2–2,5 % 
z celkových investičních nákladů na stavbu“, 
což je v případě investičního záměru ve výši  

150 mil. Kč bez DPH částka 3–3,75 mil. Kč 
jen za tuto architektonickou soutěž. Taková 
cesta se vůči městskému rozpočtu a nejistotě 
výsledku jeví jako poměrně náročná.
Třetí variantou je pak zpracování existující-
ho funkčního řešení, které bylo navrženo již 
v minulosti přímo pro areál Červené zahrady 
– studie (studentská práce) architekty Terezy 
Jílkové při jejím studiu na Technické univer
zitě v Liberci. Zásadní výhodou této studie 
je vysoká míra shody navržené sportovní 
haly s požadavky sportovních klubů a Ná
rodní sportovní agentury, jak bylo podrob
ně osvědčeno vůči jednotlivým navrženým 
sportovištím, jejich zázemí a souvisejícím 
prostorům. V tomto řešení budou provedeny 
tři úpravy – první z nich bude umístění na ur
čené pozemky (pod bývalým hotelem Velen), 
dále v části hlavní tělocvičny dojde k drob
ným úpravám tribuny pro diváky a třetím 
krokem je pak zjednodušení a úpravy v čás
ti sportovního lezení a vstupu do budovy. 
Toto řešení se jeví jako efektivní, sportovně 
a technicky vysoce funkční, dostupné – tedy 
existující a díky tomu ověřitelné, a střízlivě 
adekvátní vůči městskému rozpočtu. Ani zde 
se nebude jednat o nikterak levnou záležitost 
– o což ani městu, které si vytyčilo rámec 150 
mil. Kč bez DPH na tuto investici, primárně 
nejde, neboť takový rozsah pro městský roz
počet levný není. Avšak je to řešení, které ten
to rámec dodrží.

Michaela Žejšková, místostarostka

První cestou bylo dotažení studie Alberta 
Kalacha zpracovávané studiem Fránek Ar
chitects ve smyslu nápravy reklamovaných 
vad předloženého investičního záměru. Tato 
studie byla opravena a dopracována v průbě
hu října a nyní by již měla splňovat všechny 
požadavky zadané městem v únoru letošní
ho roku. Součástí předložených podkladů byl 
mimo jiné opravený výpočet objemu stavby 
a s tím související kalkulace, ze kterých pro 
město vyplývají náklady na stavbu v rozmezí 
257–275 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k tak
to vyčísleným nákladům, a dále k velikosti 
stavby a potenciálním komplikacím v sou
sedských vztazích, považuje vedení města 
za rizikové v této studii dále pokračovat. 
Další možnou cestou se nabízí nová archi-
tektonická soutěž. Vzhledem k historii těchto 
soutěží v Bos kovicích pro zadání studie spor
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NÁZORY ZASTUPITELŮ
Rubrika „Názory zastupitelů“ je naplněním novely TZ č. 46/2000 
Sb. a  slouží ke  svobodnému vyjádření názorů zastupitelů jed-
notlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva 
města Bos kovice. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani 
jazykovou korekturou.

JSOU BOS KOVICE TAK BOHATÉ, 
ABY SI MOHLY DOVOLIT LEVNOU HALU?
Vážení a milí čtenáři zpravodaje. Tušíme, že už se vám nechce číst 
další a další příspěvky na téma nezdařených pokusů postavit v Bos
kovicích sportovní halu. Rádi bychom vás v rubrice Názory zastupite
lů obohacovali i jinými články, ale současná situace nám to nedovolu
je. Vzhledem k tomu, že příští osudy sportovní haly jsou momentálně 
v rukách rady města a nám jako opozičním zastupitelům nezbývá 
mnoho možností k vyjádření nesouhlasu, využíváme alespoň svého 
prostoru v městském zpravodaji k tomu, abychom vysvětlili svůj po
stoj. Není naším úkolem být vždycky proti radě města a není to ani 
naše přání. Naopak, těšíme se na den, kdy bude možné říct: Ano, to je 
báječné a to se podařilo. Ale dnes to ještě nebude.

Po plánu postavit v Bos kovicích chrám sportu totiž rada města bez 
vysvětlení sahá k opačnému extrému. Vybírá studentský návrh z roku 
2016, který chce upravit do podoby nejvíce odpovídající požadav
kům, a ten postavit. Důvodů, proč je tento postup dle našeho pohledu 
zcestný, je mnoho. Jedná se o nahodilé nekoncepční řešení, ke které
mu neznáme jediný posudek odborné veřejnosti, natož pak městské
ho architekta.
Vedení města se opět rozhodlo nejít cestou otevřené architektonické 
soutěže a už podruhé zadává návrh tzv. „z ruky“, ačkoliv to minule 
nevyšlo. Proč? Argumentuje tím, že je soutěž zbytečně drahá a snaží 
se tak šetřit, ať to stojí, co to stojí. Přitom patnáctiletá praxe našeho 
města nám všem již dostatečně ukázala, že to není dobré řešení. Po
kud se podíváme do jiných měst (např. sportovní hala v Modřicích, 
Kuřimi, atd.), kde dokázali postavit sportovní halu pomocí otevřené 
architektonické soutěže, ukazuje se, že i přes vyšší finanční náklady 
na začátku celého procesu (odměny soutěžícím, apod.) je otevřená 
soutěž tou nejrozumnější a ve finále i dost často nejlevnější cestou.
Na první pohled se sice zdá, že nepotřebujeme zbytečně utrácet 
za soutěž a nepřeberné množství architektonických návrhů a že nám 
postačí nějaké rychlé a levné řešení. Celá problematika je však trošku 
složitější, a tak si ji pojďme podrobněji projít.

1.  Ateliér, který vytváří architektonický návrh,
 by měl zpracovávat i projektovou dokumentaci.
 Toto je naprosto klíčové, protože vyšší náklady na soutěž následně 

šetří peníze při samotné realizaci stavby. Pokud totiž tvůrce návr
hu ví, že nebude muset tvořit projektovou dokumentaci, míň hledí 
na to, zda je jeho návrh ve skutečnosti realizovatelný. Klesá tak dů
raz na kvalitu provedení návrhu, a tak v budoucnu hrozí zvýšení 
nákladu při samotné realizaci stavby. Ukázkový příklad předvedl 
Alberto Kalach (resp. Ing. arch. Zdeněk Fránek). Je ideální, když 
návrh i projektovou dokumentaci (a ideálně i dohled nad stavbou) 
dělá jeden subjekt. Toho lze docílit ideálně právě soutěží. Vítězné 
arch. studio je pak v celém procesu jediný subjekt – tzn. vytváří ná
vrh i projektovou dokumentaci a dost často i dohlíží na samotnou 
realizaci, protože je to jeho vizitka, která mu může zajistit do bu
doucna další zakázky. To znamená, že vyšší náklady na soutěž = vět-
ší důraz na kvalitu návrhu = minimalizace vícenákladů při stavbě = 
celkově nižší náklady.

 Cesta, kterou zvolilo současné vedení města (tj. využití návrhu Te
rezy Jílkové), je naprosto obrácený postup: architektka se od návr
hu distancuje, úpravy na něm provede jiný druhý subjekt a třetí to 
bude následně realizovat. Při takovém postupu nikdo za nic ne
zodpovídá a vzniká onen pověstný dort pejska a kočičky.

2. Nalezení nejlepšího řešení (ve smyslu vyšší přidané hodnoty městu 
v oblasti architektury a zvyšování kvality veřejného prostoru)

 Architektonická soutěž dost často vyvolává mylný dojem, že má 
za cíl pouze vytvořit esteticky jedinečné dílo, a to především 
za zbytečně vysokých nákladů. Tento dojem mohl vzbudit třeba 
poslední megalomanský projekt Alberto Kalacha (resp. ateliéru 
Ing. arch. Zdeňka Fránka), který ovšem nesplnil zadání. Soutěž by 
měla takovým situacím primárně předcházet a díky ní by město 

mohlo mít více návrhů, ze kterých dokáže jednoduše vybrat to nej
lepší možné řešení. 

3. ČKA liberalizovala své vnitřní předpisy
 Argumentem současného vedení města proti soutěži přes Českou 

komoru architektů (ČKA) je strach z opětovného označení soutěže 
za neregulérní.

 Tento argument je však již dávno vyvrácen, protože i kdyby byla 
soutěž opět označena za neregulérní, nyní již ČKA nebude autori
zované architekty za účast v neregulérní soutěži nijak postihovat. 
To znamená, že se jí mohou zúčastnit všichni (tj. i ti „papírově“ nej
kvalitnější), což může značně zlepšit kvalitu výsledných návrhů. 
Tím ovšem neříkáme, že schvalujeme neregulérní soutěže.

4. Výše odměn soutěžících nemusí být důvodem pro neregulérnost
 I soutěž s nízkými odměnami může získat od ČKA potvrzení o re

gulérnosti, ovšem tzv. s výhradou výše odměn. Bohužel současné 
vedení města se nesnaží v této věci komunikovat s ČKA a tím pá
dem není možné vyjednat jakýkoliv kompromis.

5. Cena projektové dokumentace a stavby
 Důvodem pro označení posledních pokusů o soutěž za neregu

lérní byla i cena stanovená na projektovou dokumentaci a stavbu 
v podmínkách vypsané soutěže. Od doby prvních dvou zpacka
ných pokusů však tyto částky vedení navýšilo:
a) na projektovou dokumentaci: z 3,2 mil. Kč na 8,8 mil. Kč 
 (viz rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené na posledním ZM 

dne 21. 9. 2021)
b) na předpokládané investiční náklady: 
 ze 120 mil. Kč na 150 mil. Kč 
 (viz zápis z RM ze dne 2. 2. 2021).

 Vedení tak navýšením potvrdilo oprávněnost výtek ČKA vůči pů
vodnímu nastavení podmínek soutěže. Z toho je zřejmé, že nyní by 
v této věci byla s ČKA rozhodně shoda a tento důvod pro udělení 
neregulérnosti tak odpadá.

6. Jedině soutěží lze zaručit, že bude dodrženo zadání a že bude vytvo-
řeno nejlepší možné řešení – tím pádem nedojde k dalším zbytečným 
vícenákladům a ztrátám času.

 Už nejednou se ukázalo, že sázka na jednu kartu nevyšla – ani re
nomovaný světoznámý architekt nebyl schopen dodat návrh, kte
rý by splnil zadání. Jak tedy můžeme vědět, že se to nyní nebude 
opakovat? Jediná možnost je jít cestou soutěže, protože čím více 
návrhů budeme mít, tím menší je riziko, že se bude opakovat fi
asko. Daní za to jsou samozřejmě vyšší vstupní náklady v podobě 
odměn/skicovného, ale tento náklad je nezbytný.

Na závěr zbývá série otázek, na které jako opoziční zastupitelé nezná
me odpověď. 
Proč vedení města trvá na přístupu, který již tolikrát zklamal?
Proč dělá vše pro to, aby mělo veškerou kontrolu nad tím, komu se 
zakázky zadávají? 
Proč odmítá konstruktivní oponenturu odborníků?
Přestože naše možnosti zasahovat do procesu jsou momentálně mi
nimální, doufáme, že se vedení města nad uvedenými výtkami a do
tazy zamyslí dříve, než schválí cestu, kterou nepovažujeme za správ
nou.  Opoziční zastupitelé města Bos kovice

Jan Nádvorník  (Piráti), Radek Šamšula (Piráti), Kristýna Znamenáčková (Piráti), Petr 
Axman (ANO), Lukáš Holík (ANO), Martina Přichystalová (ANO), Pavel Schwarzer (ANO)

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
blíží se konec roku a za pár týdnů se společně s našimi blízkými se
tkáme u vánočních stromečků a dárků pod ním. Bohužel jsou i ti, 
kterým vánoční svátky nepřináší očekávaný odpočinek a uvolnění, 
jelikož budou tam, kde je bude opravdu potřeba … 
Během pozvolna končícího roku se udála spousta věcí, a ne vše se 
odehrávalo tak, jak jsme si přáli. Globálně i lokálně. Tedy i v lokalitě 
našeho krásného města, v Bos kovicích. I proto vnímejme nadcháze
jící svátky s touhou a silným vnitřním přesvědčením o lepší budouc
nosti pro všechny! Tedy nejen pro ty, které máme rádi a kteří jsou nám 
nějakým způsobem blízcí, ale opravdu pro všechny, protože každý si 
zaslouží, aby prožíval co nejhezčí Vánoce každý rok. 
Proto nám dovolte, abychom Vám všem popřáli: 
Šťastné a opravdu co nejvíce radostné prožití vánočních svátků 
a úspěšné vykročení (pravou nohou!) do nového roku 2022. Pokud 
možno, s vizí splněných přání vyslovených i těch ukrytých ve Vaší 
duši.

Petr Axman, Lukáš Holík, Martina Přichystalová, Pavel Schwarzer, zastupitelé za ANO 
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MÁNESOVA ULICE
V posledním díle našeho seriálu se blíže podíváme na historii 
Mánesovy ulice, pojmenované po významném českém malíři, ilus
trátorovi a grafikovi Josefu Mánesovi, jehož 150. výročí smrti si nyní 
v prosinci připomeneme.

Mánesova ulice je poměrně mladou ulicí, s její výstavbou se započalo 
teprve po druhé světové válce. Měla tehdy nahradit již nevyhovující 
historickou spojnici mezi křižovatkou u nádraží a městskými jatky 
na Bílkově ulicí. Tato stará cesta přestávala kapacitně dostačovat, 
a navíc se esovitě stáčela, což ztěžovalo provoz. Nová ulice byla proto 
projektována co nejpříměji a postupně byla protahována až plynule 
přešla v silnici směřující na Doubravici. Pro větší plynulost dopravy 
bylo také dodatečně přeneseno její vyústění u hotelu Slavia – původně 
totiž ulice obtáčela hotel ze západní strany, současná podoba křižo
vatky je až výsledkem úprav ze sedmdesátých let. 
V roce 1955 se poprvé začalo oficiálně uvažovat o názvu nově bu
dované ulice. Mezi prvními návrhy se objevily varianty U dráhy či 
Zahradní odkazující na její okolí. Nakonec se místní národní výbor 
rozhodoval mezi Marxovou a Mánesovou ulicí. Definitivně bylo po
jmenování Mánesova ulice schváleno na zasedání dne 27. ledna 1956, 
když se za tento název přimluvili i stavební dělníci: „Jménem staveb-
níků v nově projektované ulici za jatkami žádám zdvořile, aby tato ulice 
byla pojmenována po slavném českém malíři Josefu Mánesovi na ulici 
Mánesova.“
Po dalších dvaceti letech, v roce 1976, bylo městem rozhodnuto o pře
jmenování Mánesovy ulice na ulici Leninovu, protože „postupující 
výstavba socialismu v naší vlasti vyžaduje, aby také pojmenování ulic 
a veřejných míst bylo uvedeno v soulad s vývojem, který u nás probíhá“. 
Zároveň se ale muselo počkat také na vyjádření tehdejšího krajského 
národního výboru. Ten svůj souhlas vydal teprve na podzim roku 
1979 s podmínkou, že k přejmenování dojde k datu 1. dubna 1980. 
Panovaly totiž obavy, že pozdější uskutečnění by (společně s pře
jmenováním několika dalších ulic v Bos kovicích) vneslo zmatek 
do sčítání lidu plánovaného na podzim téhož roku. 
Nové pojmenování vydrželo až do ledna roku 1990, kdy „byly směrem 
k MNV v Bos kovicích vzneseny ze strany veřejnosti a OF velice kate
gorické požadavky na vrácení původních názvů některých ulic“. Mezi 
jinými bylo tudíž rozhodnuto o návratu k původnímu názvu Máneso
va ulice.

Matěj Ott, Muzeum regionu Bos kovicka

A přišla dlouhá noc – a po ní žádné ráno… 
S příchodem Nového roku uplyne první  

smutný rok od náhlého úmrtí našeho  
milovaného syna Bc. Zdeňka Šmerdy 

Plamen svíce jeho mladého života náhle pohasnul 
v dalekém Queenstownu na Novém Zélandu. 

S láskou a nekonečnou bolestí v srdci  
vzpomínají rodiče a sestra Barbora. 

Dne 11. prosince jsme si připomněli 30. výročí úmrtí  
pana Jiřího Lebiše z Drválovic.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,  
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání...

Dne 1. prosince uplynou dva roky,  
kdy nás opustila paní Božena Svobodová  

z Bos kovic.
S láskou vzpomíná rodina.

„Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,  
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.“

Dne 16. prosince by s námi oslavil  
své 34. narozeniny Honza Tomášek z Bos kovic.

 

Vzpomínáme.

Dne 29. prosince ulyne první smutný rok  
od úmrtí mé milované manželky 

Elišky Filoušové.

Stále vzpomíná manžel Antonín. 

Dne 14. prosince to budou dva roky,  
co nás opustil pan MUDr. Josef Richter.

S láskou a bolestí v srdci  
vzpomíná manželka a děti. 

Odešla jsi tak tiše, jako když hvězda padá,
zůstala jen bolest, která neuvadá.

Dne 29. prosince uplyne čtvrtý rok od úmrtí  
paní Anny Zemánkové z Bos kovic. 

Stále vzpomínáme a děkujeme všem,  
kteří si na ni vzpomenou s námi. 

Manžel Alois, syn Vladimír a Radek s rodinami.

Život je smutný a veselý, to všichni víme. 
Jaký čas každému vyměří – neovlivníme.

Dne 14. prosince vzpomeneme nedožitých  
59 roků pana Petra Kejíka z Kořence.

Dne 3. října tomu bylo smutných 19 roků,  
co od nás odešel.

Všichni, kdo jste ho znali a měli ho rádi,  
věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.

Manželka Jitka, dcery Nikola a Kristýna s rodinou.

Dne 12. prosince oslaví své krásné  
90. narozeniny pan Václav Kavan.

Ať Tě život stále baví, přejeme Ti hodně zdraví. 

Blahopřeje manželka Božena a celá rodina. 

VÍTE, KUDY CHODÍTE?

Vzpomínáme …

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea …

Hotel Slavie

1958
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Na přelomu října a listopadu jsem byla hospitalizována v Nemoc
nici Boskovice s diagnózou covid19. Chtěla bych poděkovat posád
ce rychlé záchranné služby z Velkých Opatovic, která mě převezla 
do nemocnice. Ze srdce a upřímně bych chtěla poděkovat za ohrom
nou péči paní doktorce Simoně Zemanové a celému personálu, kte
rý o mně pečoval – sestřičkám, doktorům i pomocnému personálu.
Přeji jim všem krásné Vánoce, hodně zdraví a pevné nervy. Moc si 
vážím jejich práce.

Jarmila Slaninová

V listopadu jsem byl dva týdny hospitalizován na covidovém cen
tru na Interně B v Nemocnici Boskovice. Chtěl bych vyjádřit po
děkování a velké uznání paní doktorce Pavlíně Muchové a celému 
obsazení tohoto centra – doktorům, sestřičkám, technickému 
a pomocnému personálu za jejich příkladnou péči o nás pacienty. 
Každým činem dokazovali, že to co dělají, není práce, ale poslání.
Přeji jim všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
bych jim přál, aby již těchto center nebylo potřeba a oni mohli vyko
návat své poslání za normálních podmínek.

Ing. Jaroslav Parma

PODĚKOVÁNÍ  
NEMOCNICI BOSKOVICE Čas adventu – čas rozjímání… přišel k nám v těchto dnech a i ti nejza

tvrzelejší začínají alespoň potají odečítat dny, jež nás dělí od Štědrého 
večera. Spěch všedních dnů jakoby nabral na obrátkách a stal se stig
matem tohoto času dříve určeného k rozjímání.
Povinnosti nelze odkládat, ale pro samé starosti nezbývá čas na ra
dost, na koníčky, na kulturu aj.
Z každého zastavení a zamyšlení si pro sebe můžeme odnést malý 
plamínek hořící v srdci. Nepatrný plamínek a může to být právě ten 
zpěv, který prozáří všednost a napjatou situaci. Proto se k vám obra
cím právě teď v adventu, kdy by se měl každý člověk zastavit a zamys
let, s prosbou, která se týká našeho pěveckého sboru Janáček.
Po epidemii koronaviru (nikdo však neví, jestli epidemie někdy skon
čí) stojíme opět na počátku. To neznamená, že není nic za námi. Tam 
je toho mnoho. Mnoho pěkného a více či méně dokonalého (např. vá
noční koncerty, vystoupení k různým významným událostem, Zpě
vobraní, koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie – Svatý Hostýn, 
kostel Narození Panny Marie – Vranov, kostel v Kunštátě, zámek Šebe
tov, pravidelné soustředění sboru 2x za rok atd.)
Pro nás je ale důležitý přítomný čas a my stojíme právě v něm opět 
naplno. Sbor zkouší od října a potýká se s problémy, a to např. s nedo
statkem mužského hlasu. To považujeme za velkou překážku v půso
bení pěveckého sboru.
Všichni určitě známe pořekadlo „Co Čech, to muzikant“. Budemeli 
důslední, samozřejmě takhle paušalizovat nelze. Nebojme se ale vě
novat hudbě více a častěji! Sbor je živé těleso. Lidé přicházejí, odchá
zejí, mění se repertoár sboru. Pro lidi v jakémkoliv věku je však důle
žité setkávání se s novými lidmi, poznávání nových situací. Zvláště, 
když se zapojí do stávajícího kolektivu mladí lidé. S mládím je spojený 
neklid, vývoj, legrace, nové zážitky a zkušenosti. To všechno může 
pěvecký sbor nabídnout!
I malý koncert „tamhle za humny“ je způsob, jak se prezentovat ve
řejnosti. Jak ukázat, že je zde něco, co stojí za to podporovat, věnovat 
tomu úsilí a čas.
Opusťme však teorie a popišme situaci, která by nám mohla být nápo
mocna při rozšiřování myšlenky – být členem pěveckého sboru.
Najdeteli jednoho zpěváka, přivede kamaráda a kamarád dalšího 
a tak to může pokračovat dál a hned jsme na nejlepší cestě k získání 
nových členů. Je větší šance, že se člověk nechá přesvědčit od přítele, 
kterému důvěřuje a vidí na něm skutečné nadšení pro věc!
„Stárnutí“ sboru ani svou snahou nemůžeme potlačit. Aktivita naše
ho mladého sbormistra je velká a již mnohokrát přesvědčil veřejnost, 
co se jeho sbor dokázal za krátký čas naučit. A to při zkouškách 1x 
týdně v pondělí v 18.00 v Modrém salonku Sokolovny Bos kovice.
Je tedy třeba, přátelé, abychom se při čtení těchto řádků „naladili 
na stejnou vlnu“ a nemysleli na to, že jsme zpěváci různých věkových 
kategorií. Kontaktujte se s námi a my vás přivítáme s otevřenou ná
ručí…
Přece nechceme, aby v Bos kovicích sbor, který tu působil třičtvrtě sto
letí, zanikl!
Členové pěveckého sboru Janáček děkují za podporu i přízeň a přejí 
všem spoluobčanům hudbou a zpěvem ozdobené dny roku 2022!
K tomu se vynasnažíme i my přispět a těšíme se na další hudební  
setkání.
Naše motto: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.“

Anna Mühlhanslová, foto Vladimír Friš
 

Členové spolků Orel jednota Bos kovice a Junák středisko Bos kovice 
společně se senátorkou Jaromírou Vítkovou připravili „Vzpomínkové 
setkání u památníku obětem totalitních režimů“ v Bos kovicích. 
„Připomněli jsme si výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů 
proti nacistické okupaci. Vzpomínkové setkání u památníku obětem to-
talitních režimů jsme společně uspořádali již 8. rokem. Zazněla hymna 
ČR, položili jsme symbolicky květiny a zapálili svíčky za všechny oběti 
totalitních režimů,“ sdělila senátorka Vítková. 

NA SLOVÍČKO  – doteky Vánoc

PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU

Skautka Ludmila Klíčová prová
zela přítomné důstojným pro
gramem. Nejprve vystoupila 
s proslovem senátorka Jaromíra 
Vítková. Dále vystoupil Václav 
Klíč se vzpomínkou na politické 
události v Bos kovicích. Minutou 
ticha byla uctěna památka všech 
obětí. Zazněla česká hymna, kterou si společně zazpívali všichni pří
tomní. V kulturním programu vystoupil Michal Knödl a Ivana Voříš
ková a zazněly písně od Karla Kryla. 
Letos byl také lampionový průvod všech od památníku přes Masa
rykovo náměstí k pietnímu místu u pošty, kde byly vysazeny památ
né lípy k 100. výročí založení Orla jednoty Bos kovice a ke svatořečení  
Sv. Anežky České. Zde ukončil akci proslovem duchovní kaplan Miro
slav Parajka a poté společnou modlitbou Otče náš. 
„Nespoléhejme se, že naše svoboda a demokracie jsou samozřejmostí, 
musíme je stále hýčkat a pečovat o ně. Vnímejme, co se děje ve světě 
a v Evropě. I v naší společnosti jsou lidé, kteří by zneužívali svoje posta-
vení a moc ve svůj prospěch,“ zakončila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
foto: Vladimír Friš a Bc. Barbora Palánová
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Čtvrtek 9. prosince 
Sokolova Bos kovice, 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Pořádá ZUŠ Bos kovice, příspěv
ková organizace a Kulturní zaří
zení města Bos kovice. Vše bude 
záležet na aktuální epidemiolo
gické situaci a aktuálních hygie
nických nařízeních.
Pravidla a podmínky, za jakých 
budete moci koncert navštívit, 
zveřejníme na FB a webových 
stránkách školy. Proto, prosím 
sledujte, aktuální dění.

Pátek 10. prosince 
Sokolovna Bos kovice, 
 14.00 – 17.00
Adventní dílničky
Pořádá MAP Bos kovice a MAS 
Bos kovicko PLUS ve spoluprá
ci se SVČ Bos kovice, p.o. Akce 
je určena pro ZŠ a MŠ zapojené 
do projektu MAP II v ORP Bos
kovice. Pro veřejnost je akce ote
vřena od 14 hodin. Přijďte si vy
robit drobné vánoční předměty, 
vyzkoušet šití na stroji, ale hlav
ně naladit vánoční atmosféru. 

Akce bude respektovat aktuálně  
platná epidemiologická opatření.

Sobota 11. prosince 
Kino Panorama, 15.00
Charitativní koncert 
skupiny Učedníci
Senátorka Jaromíra Vítková 
a Orel jednota Bos kovice vás 
zvou na charitativní koncert 
skupiny Učedníci. 
Učedníci je hudební skupina za
měřená na křesťanský folk. 
Výtěžek z koncertu bude využit 
na podporu Salesiánské misie 
v Bulharsku, kterou vykonává 
P. Petr Cvrkal. 

Neděle 12. prosince
Zámecký skleník, 15.00
Loutkové divadélko  
Milana Šťastného

Tři prasátka
Zpracování klasické pohádky 
s autorskými písničkami.
Kapacita omezena, nutné si kou
pit lístky dopředu.

Vstupné: 60 Kč. 

Pondělí 20. prosince 
Moštárna na Vodní ulici, 
14.00 – 17.00
Vánoční moštování

Pátek 24. prosince 
Masarykovo nám., 
11.00–12.00 
POLÉVKA PRO CHUDÉ 
I BOHATÉ

Úterý 28. prosince
Zámecký skleník, 17.00
Jubilejní Vánoční koncert 
Moravanky Jana Slabáka

50 let Moravanky
Muzikanti jsou vynikajícími in
terprety – absolventy brněnské 
konzervatoře a Janáčkovy aka
demie múzických umění s pra
xí v symfonických, divadelních 
nebo tanečních a jazzových or
chestrech. 

Vstupné: 180 Kč

ORGANIZACE, KLUBY A SPOLKY

KLUB SENIORŮ
Sokolovna Bos kovice       
tel. 516 453 544

Na pravidelné schůzky jsou zvá
ni do našich řad všichni aktivní 
senioři, kteří nechtějí být sami 
doma, mají rádi společnost, vy
cházky a rádi se dozvídají a učí 
nové věci. Za členský poplatek 
50 Kč na sezónu (září – červen) je 
připravena řada besed, dílen, vý
letů a společenského programu. 
Klub se schází v úterý od 15 ho
din v Sokolovně Bos kovice, v pří
padě naplánované přednášky se 
občas Klub schází v prostorách 
videosálu Kina Bos kovice, také 
od 15 hodin. Bližší informace 
ke klubové činnosti poskyt
nou pracovníci KZMB na tel. 
516 453 544.

Program na prosinec 
7. 12. od 15.30 ve videosále 

Kina Panorama
Josef Pros: 
České mýty a legendy

14. 12. od 15.00 v přísálí  
v sokolovně
Předvánoční  
posezení při kávě

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA  

nám. 9. května, tel. 516 422 122 
www.knihovnabos kovice.cz 

Půjčovní doba
Dospělé oddělení a studovna

PO, ÚT, ST 9.00 –11.00,12.00 –17.00
ČT, PÁ 12.00 –18.00

Dětské oddělení 

PO 9.00 –11.00,12.00 –17.00
ÚT až PÁ 12.00 –17.00

Půjčovní doba během 
vánočních svátků
V letošním roce pro vás budeme 
mít naposledy otevřeno ve stře
du 22. prosince 2021 do 17 hodin.
Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 
bude knihovna uzavřena.

Běžný provoz bude zahájen 3. 1. 
2022. 
Věříme, že se četbou včas 
zásobíte nebo najdete pěkné 
knižní dárky pod stromečkem 
a prožijete pěkné svátky nejen 
s knihou. Pokud by vám domácí 
četba nestačila, připomínáme 
naši novou službu – půjčování 
eknih. Dočtete se o ní na www.
knihovnabos kovice.cz nebo se 
informujte přímo v knihovně. 
Přejeme vám krásné Vánoce 
a dobrý rok 2022.
Knihovníci

MUZEUM 
REGIONU   
BOS KOVICKA 

Hradní 1, 680 01 Bos kovice  
http://muzeum-bos kovicka.cz/ 

VÝSTAVY 
Do 18. dubna 2022,  
Hraběcí rezidence, Hradní 1
ŘEKNI SYNAGOGA
Výstava představí fotograficky 
zachycené okamžiky židovského 
města v Bos kovicích s důrazem 
na jeho duchovní místa. Práce 
bývalého muzejního fotogra
fa Vladimíra M. Bláhy, který 
mnohdy velice umělecky zdo
kumentoval 70., 80. a 90. léta 20. 
století, se přitom propojí s tvor
bou současného tvůrce Kamila 
Altrichtera. Komparativní ráz 
výstavy přirozeně zdůrazní dě
jinnou linii, na kterou se město 
a také muzeum snaží navazovat. 
K výstavě se váže cyklus předná
šek s tématem judaismu, stylový 
koncert a fotografický workshop 
pro děti.

Do 18. dubna 2022, Hraběcí 
rezidence, Hradní 1
POJĎME SI HRÁT
Hravá výstava seznámí návštěv
níky s deskovými a vzdělávacími 
hrami z historie i současnosti. 
Těšit se můžete na hry pro ce
lou rodinu, pro jednotlivce, hry 
strategické, logické či karetní, 
historické hry nebo hlavolamy. 
To vše si budete moci nejen pro
hlédnout, ale i osobně vyzkou
šet. Výstava spojuje hry firmy 
Albi, Děláme to pro děti a Pa
gania. Představíme Vám novou 
únikovku a deskovou hru z dílny 
našeho muzea.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ 
DOBA 
Hraběcí residence, Hradní 1
 • 24. 12. – 27. 12. ZAVŘENO
 • 28. 12. – 31. 12.  

otevřeno 13.00 – 17.00

KALENDÁŘ AKCÍ
Pořádání akcí je závislé 

na aktuálně přijatých vládních 
opatřeních a na zdravotním 

stavu účinkujících.  
Sledujte proto aktuální situaci 

na www.bos kovice.cz nebo 
na www.kulturabos kovice.cz.

Pátek 3. 
a sobota 4. prosince

V prostoru ulice Hradní, 
Zámeckého skleníku 
a Letního kina
Vánoční jarmark
Jarmark s vánočním sortimen
tem, občerstvení v podobě do
mácích trdelníků, medoviny, 
svařeného vína apod. a bohatý 
kulturní program.
Jarmark řemesel a výrobků, kte
rý je vždy bohatý na vánoční sor
timent a dárky, které v běžných 
obchodních řetězcích nenajdete. 
Připraven je i bohatý kulturní 
program. Dojde na šermířská 
vystoupení, nejmenší čeká po
hádkové představení a připrave
no je několik vánočně laděných 
koncertních vystoupení.

Neděle 5. prosince 
Orlovna Bos kovice, 15.00
Setkání v adventu  
se senátorem Pavlem 
Fischerem
Na setkání vás zve senátorka  
Jaromíra Vítková.

Středa 8. prosince
Zámecký skleník, 19.00
Adventní Cimbal Classic
Cimbal Classic je brněnská 
nadžánrová kapela Kateřiny 
a Dalibora Štruncových (mj. 
houslistka a cimbalista skupi
ny Javory sourozenců Ulrycho
vých), která patří už téměř třicet 
let mezi stálice a nejosobitější 
uskupení české folkové a alter
nativní hudební scény. V kapele 
spolu hrají Češi i Slováci a ob
vykle vystupuje v šestičlenném 
složení: Katku a Dalibora Štrun
covy coby pilíře a pěvecké front
many kapely doplňují hobojista 
a sopránsaxofonista Rastislav 
Kozoň, violistka Katka Kovaří
ková, basista Josef Stráník a bos
kovický mandolínista Martin 
Krajíček.

Vstupné: 350 Kč/na místě
 320 Kč/v předprodeji

290 Kč/studenti a senioři
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 • 1.–2. 1. 2022  
otevřeno 13.00 – 17.00

Těšit se můžete v tomto období 
na stálou expozici Krajem sed-
mizubého hřebene, expozi-
ci pohádek a pověstí regionu 
a na dočasné výstavy.

OTEVÍRACÍ DOBA
Hraběcí rezidence, Hradní 1 

PO zavřeno

ÚT–PÁ 10.00 – 17.00

SO, NE, SV. 13.00 – 17.00 

Poslední prohlídka v 16.30 h.

Tel.: 724 696 141

Synagoga a mikve, Ant. Trapla 6 

po tel. domluvě: 702 049 052

Židovský obecní dům, Bílkova 7

po tel. domluvě: 702 049 052
 
Historické zemědělské stroje, 
nám. 9. května 2153/2a 

po tel. domluvě: 724 696 141

www.muzeum-bos kovicka.cz
muzeum@muzeum-bos kovicka.cz
facebook.com/muzeumbos kovic

MC VESELÝ 
PALEČEK

OC Kras, Sokolská 38, Bos kovice 
www.palecek.webnode.cz 
palecek-bos kovice@centrum.cz 
tel. 736 256 849

Těšíme se na vás!
V případě zájmu o cvičení se pro
sím nahlaste na emailové adre
se nebo na FB. 
Děkujeme za pochopení.

CVIČENÍ PRO DĚTI 
Hodina plná písniček, tanečků, 
básniček:

Po 09.30 děti 2 roky / Verča

10.30 MRŇOUSKOVÉ  
děti 5–9 měs. /Pája

Út 09.30 děti 1,5–2 r. /Lída
11.00 děti 10–13 měsíců/Peťa

St 09.30 děti 1–1,5 r./Pavča
15.30 cvičení pro školkáčky

Pá 09.30  děti 2,5–3 r./Janča

AKTIVITY PRO MAMINKY
Po 16.30  Tabata

St 16.30 16.30 Tabata

Další aktivity:
šátkování, znakování, přednáš
ky, plavání pro děti, babymasá
že, laktační poradna …

ZÁJEMCI HLASTE NA E-MAIL: 
palecek-bos kovice@centrum.cz

SVČ BOS KOVICE
Středisko volného 
času Bos kovice,      
příspěvková organizace 
17. listopadu 153/1, Boskovice  
tel.: 516 452 006, 723 085 849, 
723 201 730,  
svc@svcbos kovice.cz, 
www.svcbos kovice.cz

Všechny akce se budou řídit ak
tuální epidemiologickou situací.

Sobota 4. prosince
a neděle 5. prosince
MIKULÁŠSKÉ  
PUTOVÁNÍ
SVČ pro Vás místo tradičního 
pochodu za Mikulášem při
pravilo „Mikulášské putování“. 
Pokud půjdete o víkendu na vy
cházku do parku u zámeckého 
skleníku, můžete se pobavit 
u připravených úkolů. 

Čtvrtek 16. prosince, 
 od 15.30 do 18.30, 
 v SVČ Boskovice
O putovní pohár SVČ 
Boskovice
Turnaj proběhne on-line.
Seriál šachových turnajů, 
ve spolupráci SVČ Boskovice & 
ŠK Slavia Boskovice – pro hráče 
narozené v roce 2003 a ml.
Turnaje se konají každý 3. týden 
v měsíci od 15.0 do 18.30 v SVČ 
Boskovice.
Informace najdete na  stránkách:  
boskosachy.cz, svcboskovice.cz.

Sobota 18. prosince, 
od 8.00, Městské lázně
Jihomoravský Drop Cup 
BOSKOVICE
Startují: žáci a žačky narození 
2010, 2011, 2012
Akce se bude řídit aktuální epi
demiologickou situací.

ZO ČZS 
BOS KOVICE   

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu
Kpt. Jaroše 93/35, 724 004 539,  
zahradkaribos kovice@seznam.cz, 
www.zahradkari.cz/zo/bos kovice

Pondělí 20. prosince, 
od 14.00 do 17.00, 
v moštárně na Vodní ulici 
VÁNOČNÍ MOŠTOVÁNÍ
Zahrádkáři ukončí letošní moš
tování tradičním „vánočním 
moštováním“. 

RYBÁŘI
BOS KOVICE 

OBJEDNEJTE SI 
VÁNOČNÍHO KAPRA  
NEBO AMURA
Rybáři přijímají objednávky 
na vánoční kapry a amury, kte
ré bude možné zakoupit na ry
bochovném zařízení Šmelcovna, 
v termínu 21. – 23. prosince 2021 
od 8.30 do 15.30 hod. Ryby při
pravíme dle požadavku zákazní
ků(usmrcení, vykuchání, fileto
vání, odšupení, stažení z kůže…)
V nabídce budou také živí pstru
zi – bez objednávky.

Objednávky je možno vytvořit 
 ve formuláři na našich  

www stránkách:https://www.
rybaribos kovice.cz/kontakt/

 emailem: 
 rybaribos kovice@seznam.cz

 telefonicky na: 604 710 232 
nebo 777 611 035 

Objenávky přijímáme do 12. 12. 
2021 – pozdější objednávky nebu-
de možné vyřídit.
Ceník ryb : Bude stanoven po ná
kupu živých ryb 15. 12. 2021.

Těšíme se na vaši návštěvu 
Rybáři Bos kovice

SPORT       

VELKÁ VÁNOČNÍ 
LOSOVACÍ SOUTĚŽ 
V LÁZNÍCH
Od října do prosince 2021 budou 
všechny účtenky z Městských 
lázní v hodnotě nad 150 Kč slo
sovatelné. První cenou je tele
vizor, který věnovala společnost 
ELEKTRO MiRa. Slosování pro-
běhne 21.12. v Městských lázních. 
Účtenku označte jménem, pří
jmením a tel. číslem.

Ceny ve velké vánoční 
losovací soutěži 
v lázních:
1.  Televizor   

ELEKTRO MiRa Bos kovice
2.  Poukázka za 1 500 Kč 
 Bohatý catering
3.  Mobil Samsung A12 
 Služby Bos kovice  
4.  Šunka    

Řeznictví a uzenářství Jiří 
Paděra

5.  Dárkový balíček  
TLAMKA – zahradní technika

6.  Sportovní taška 
 TOMIN SPORT
7.  Cyklistický tachometr
 TOMIN SPORT
8.  Plavecké brýle
 TOMIN SPORT

HOKEJ
Domácí utkání mužů 
SKMB Bos kovice

So 11. 12. 17.00

SKMB Boskovice  
— Brumov-Bylnice
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ZUŠ BOS KOVICE                             
nám. 9. května 951/7    
tel. 516 452 250, posta@zusbos kovice.cz

Vážení přátelé naší školy, rádi bychom vás informovali o tom, co se 
na naší škole dělo a bude dít.

Tak jako pro všechny, ani pro nás není situace, kdy děti i učitelé 
zůstávají v karanténě, nebo onemocní, jednoduchá. 
Snažíme se ale s celou situací vyrovnat a bojovat, jak se dá, abychom 
pro vás mohli připravit alespoň nějaké koncerty.

Od začátku roku jsme uspořádali dva Žákovské koncerty, které 
proběhly dle platných hygienických nařízení. Děti byly rády, že mo
hou stát opět na podiu a rodiče, že mohou opět vidět svoje děti vystu
povat.

Na prosinec pro vás chystáme spoustu třídních besídek, a hlavně 
VÁNOČNÍ KONCERT, který by se měl konat 9. prosince v 17 hod. 
v sokolovně. Vše bude záležet na aktuální epidemiologické situaci 
a aktuálních hygienických nařízeních.
Pravidla a podmínky, za jakých budete moci koncert navštívit, zveře-
jníme na facebookových a webových stránkách školy. Proto, prosím, 
sledujte aktuální dění.

Pro rok 2022 byly vyhlášeny MŠMT soutěže, a to v sólovém a ko
morním zpěvu, v sólové a souborové hře na bicí nástroje, ve hře 
smyčcových souborů a orchestrů, ve hře na dechové nástroje, ve hře 
na cimbál a komorní hře s cimbálem a v tanci. 
V lednu 2022 čekají naše žáky, kteří se do soutěže zapojí, školní kola. 
Všem držíme pěsti!

Vám bychom rádi popřáli klidný advent, krásné prožití vánočních 
svátků v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku především hodně 
zdraví a trpělivosti s danou situací! 

Za kolektiv ZUŠ Bos kovice Petr Prosser, Dis.
ředitel ZUŠ Bos kovice

BETLÉMY S PŘÍBĚHEM 2021 
V minulém roce se díky sběratelce betlémů paní Naděždě Parmové uskutečnilo puto
vání za betlémy. Výstavku betlémů spojenou se soutěží připravuje Klub přátel Bos kovic 
společně s městem Bos kovice také v letošním roce pod názvem „Betlémy s příběhy“. 

Od 4. prosince budou v sedmi obchodních výkladech umístěny betlémy z různých ma
teriálů, od různých autorů, budou označené čísly. Zájemci si mohou betlémy nejen 
prohlédnout, ale nabízíme také poznávací soutěž. 

Soutěžní kupony bude možné vyzvednout v MIS Boskovice nebo v prodejně potra
vin Hruška na Masarykově náměstí. Odpovědi je možné zapsat do soutěžního kupo
nu a vhodit do boxu, umístěného v zádveří městského úřadu na Masarykově náměstí, 
nebo odevzdat  v  MIS Boskovice nebo ofocený poslat emailem na jaroslav.parma@
bos kovice.cz. 

Soutěžit můžete do 17. prosince. Betlémy budou k vidění ve výlohách do konce roku 
a v lednu budou pro zvídavé ve výlohách u betlémů také správné odpovědi na soutěžní 
otázky.

CHARITATIVNÍ SBÍRKA 
POD VÁNOČNÍM STROMEM

Také letos můžete přispět do pokladničky 
pod vánočním stromem. Podpořte azylový 
dům, ve kterém žijí matky s dětmi, které při
šly o domov. Každá i drobná finanční částka 
pomáhá. 
Azylový dům, který je součástí areálu Ob
lastní charity Blansko na ulici Dukelská, 
poskytuje ubytování ženám a jejich dětem, 
těhotným ženám, které se ocitly v nepřízni
vé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Nabízí jim individuální pomoc a podporu, 
aby dokázaly samy vyřešit svou sociální si
tuaci.  
Sbírku pořádá Oblastní charita Blansko 
a Unie katolických žen Boskovice.
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO BOS KOVICE A INFORMAČNÍ CENTRUM BOS KOVICKO

Provozní doba: 
říjen–duben

po–pá 8.00 –16.30 so 8.00 –11.30 Prohlídky radniční věže: po-pá: 8.00–16.00, so 8.00–11.00, 
jindy na objednávkudezinfekční přestávka 12.00–12.30

Masarykovo nám. 1, 680 01 Bos kovice • tel.: +420 516 488 677 • tel./fax: +420 516 453 253 • informace@bos kovice.cz, 
www.bos kovice.cz • www.regionbos kovicko.cz • facebook: MIS Bos kovice

Bezhotovostní platby kartou jsou možné pouze 
na akce pořádané KZMB.

Seznam přeložených akcí
• HARLEJ a LOCO LOCO » na 11. 12. 2021 

Blansko
• 4TET » na 9. 9. 2022 
• Kafe u Osmanyho » termín v jednání

Zrušené akce
• Miroslav Donutil – Na kus řeči » ZRUŠENO!
• Katapult » ZRUŠENO!
Vstupné zakoupené v MIS Bos kovice se vrací.

Předprodej vstupenek:
• 8. 12. 2021 » Adventní Cimbal Classic, 

zámecký skleník, Bos kovice

Předprodej vstupenek 
přes sítě 
TICKETPORTAL         
TOP akce:
• LORD OF THE DANCE 2022, Brno
• KABÁT TOUR 2022, Brno
• METALLICA S&M TRIBUTE SHOW 

A SYMFONICKÝ ORCHESTR, Brno
• Muzikály: Fantom opery, Mamma Mia, 

Kleopatra, Pomáda, Vlasy, Čas růží, Láska 
nebeská a další

Zajišťujeme tyto služby:
• průvodcovské služby na objednávku: 

 Židovská čtvrť,  
 Kostel sv. Jakuba St.,  
 Masarykovo náměstí,  
 Městská památková zóna

• prodej dárkových a upomínkových 
předmětů

• prodej publikací
• nabídka turistických propagačních 

materiálů
• úschovna zavazadel a kol
• kopírování, skenování, laminování (do A4)
• veřejný internet (max. 15 minut)
• předprodej vstupenek, jízdenek a letenek

TICKETSTREAM             
– TOP akce:
• HRADY CZ 2022, různá místa
• 90s EXPLOSION OPEN-AIR FESTIVAL 2022, 

Brno
• TŘI SESTRY, Brno
• TRAKTOR, Brno

COLOSSEUMTICKET             
 – TOP akce:
• LUCERNA, Brno
• LOUSKÁČEK, Brno
• BRNĚNSKÉ POVĚSTI, Brno
• HANA, Brno
• Národní divadlo Praha: Rusalka, Carmen, 

Labutí jezero, Kytice, Kráska a zvíře, 
Turandot a další

ZMĚNA VYHRAZENA

Prodej jízdenek
Vnitrostátních i mezinárodních vlakových 
jízdenek REGIOJET, prodej autobusových 
mezinárodních jízdenek STUDENT AGENCY 
a FLIXBUS.

 

Novinka
• Kapesní kalendáře na rok 2022

KŘÍŽOVKA O CENY
TAJENKA připraví letos polévku 
tým v novém složení. (Více na s. 1.)

Autorem křížovky je Jan Vaňhara.

Tajenku posílejte na email:  
ivana.pernicova@email.cz nebo 
přineste na podatelnu MěÚ Bos
kovice, Masarykovo náměstí 4/2. 
V obou případech do 15. prosince 
2021.
 
Tajenka z minulého čísla: 
JAK JÁ VIDÍM BOS KOVICE bylo 
téma fotografické soutěže. 

Ze správných řešení minulé 
křížovky jsme vylosovali tři vý
herce: Hana Dušilová, Veronika 
Kadlecová, Marta Konečná.
Ceny jsou k vyzvednutí v poda
telně MěÚ Bos kovice, Masary
kovo náměstí v době otevření 
úřadu pro veřejnost.

2022 www.zamekletovice.cz2022

srpen/august
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

leden/january
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

únor/february
7 14 21 28

1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

listopad/november
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

duben/april
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

červen/june
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
6 13 19 26

červenec/july
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

září/september
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25

březen/march
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

květen/may
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
prosinec/december

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

říjen/october
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

Synagoga maior, Boskovice 

MIS Boskovice a IC Boskovicko
Masarykovo nám.  3/1, 680 01 Boskovice, tel. 516 488 677 
informace@boskovice.cz, www.regionboskovicko.cz  Vydáno díky finanční podpoře Jihomoravského kraje

Boskovice

Kresba Jitka Korčáková

Boskovice

Kresba Jitka Korčáková

Boskovice

Kresba Jitka Korčáková

Boskovi
ce

Kresba Jitka Korčáková

Boskovice

Kresba Jitka Korčáková

KRUTÝ
ČLOVĚK

ZKRATKA 
OTORINOLA- 
RYNGOLOGIE

USEKNOUT 1. ČÁST
TAJENKY

BIBLICKÁ
HORA

REKLAMNÍ
ŠOTY

ANGLICKY
BACIL STŘEDNICE

RADA OBRANY
STÁTU

(ZKRATKA)

HÁVY CHÓR

MUŽSKÉ  
JMÉNO
(26. 11.)

JIHOAMER.
TANEC

PRŮHLEDNÝ
NEROST

OHON

TURECKY
OTEC

PODDANOST
TRÁPITI NÁŠ  OLYMPIJSKÝ

VÍTĚZ
V RYCHLOSTNÍ

KANOISTICE

ŽENA
AVARA

VLAJKA

INICIÁLY
PICASSA

ŽENSKÉ JMÉNO 
(14. 3.)

SPOJKA 
PODŘADICÍ

OBĚŽNÁ
DRÁHA 

DRUŽICE
(ASTR.)

OBŽIVA 
PRAČLOVĚKA

JIHOAMER. 
PŘEŽVÝKAVEC

JMÉNO SPIS.
BRADBURYHO DEFEKT NOTA BENE

LUČINY

OPEVNĚNÉ 
MÍSTO (HIST.)

PRIMÁT

ÚPLNÝ ÚŘEDNÍ
POZEMKOVÝ

SOUPIS
CITOSLOVCE 

HIHŇÁNÍ

2. ČÁST
TAJENKY

INICIÁLY
HERCE

KORBELÁŘE

STÁT V USA SPZ
RAKOVNÍKA
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Město Boskovice vyhlásilo v letošním roce 
fotografickou soutěž na téma „Jak já vidím 
Boskovice“. Zájem o tuto soutěž byl větší, než 
jsme čekali. Ve čtyřech vyhlášených katego
riích se soutěže zúčastnilo 45 autorů a posla
lo do soutěže 175 soutěžních fotografií.
Porota ve složení Gabriela Kolčavová, Ondřej 
Žižka, Kamil Altrichtr, Tomáš Znamenáček, 
Petr Malach a Jaroslav Parma měla oprav
du těžké rozhodování. Fotografie hodnotila 
anonymně, bez znalosti autorů.

KDO NEJLÉPE VIDĚL BOSKOVICE?
Ze soutěžních fotografií se město Boskovice 
rozhodlo vytvořit stolní městský kalendář 
na rok 2022 se stejným názvem. Každý ze 
soutěžících má v kalendáři alespoň jednu fo
tografii.
Vyhlašovatel soutěže, dřívější místostarosta 
Lukáš Holík, k tomu uvedl: „Myslím, že o ka
lendář bude velký zájem. Lidé jsou šikovní 
a fotky jsou povedené.“
Velice nás mrzí, že jsme museli zrušit slav
nostní vyhlášení výsledků soutěže, které 
bylo naplánováno na sobotu 20. listopadu. 
Jako náhradní variantu jsme zvolili předá
ní cen nejlepším při křtu kalendáře města 
před rozsvícením vánočního stromu v neděli 
28. listopadu. Věřím, že se akce uskutečnila 
a ceny byly předány (zpravodaj šel do tisku 
ještě před tímto datem).
Patron soutěže, místostarosta Petr Malach, 
uvedl: „Chtěl bych všem, kteří se soutěže zú
častnili, moc poděkovat. Zájem nás oprav
du překvapil, stejně jako pestrost pohledů 
na Boskovice. Kvalita soutěžních snímků 
byla samozřejmě rozdílná, ale společně vy
tvořily velice zajímavý a poutavý celek. Jsem 
velice rád, že se nám soutěžní fotografie po
dařilo zveřejnit ve formě kalendáře a že ne
zůstaly založeny někde v šuplíku, jak to u ně
kterých soutěží bývá. Zájem soutěžících je 
pro nás signálem, že bychom podobné sou
těže mohli vyhlašovat častěji.“
Kalendář města si můžete koupit za sto korun 
v MIS Boskovice, Knihkupectví Ryšávková 
a Knihkupectví Tomáše Špidlíka, vše na Ma
sarykově náměstí v Boskovicích.

Jaroslav Parma

Výsledky soutěže

kategorie poč. fot nejúspěšnějsí autoři
klasická  
fotografie  
(bez úprav)

63 Daniel Tintěra
Jaroslav Švec
Vladimír Friš

umělecká  
fotografie 

 34 Jan Réda
Jaroslav Švec
Michal Kopecký

foto  
z mobilu 

66 Jaroslav Dadák
Martin Krajíček
Jana Čániová

historické  
foto

12 pro malý počet  
autorů se tato katego-
rie  nehodnotila

Jaroslav Švec

Vladimír Friš

Jaroslav Dadák

Jana Čániová

Jan Réda

Daniel Tintěra

Michal Kopecký

Martin Krajíček
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Kpt. Jaroše 107/15, Bos kovice, tel. 516 452 026, kino@bos kovice.cz

Vážení návštěvníci kina Boskovice, kompletní filmový program na-
jdete na webu kina www.kinoboskovice.cz anebo na našich tiště-
ných materiálech – plakátech a prográmcích do kapsy. Už teď vám 
však ve zpravodaji nabízíme ochutnávku toho, co nás čeká.

 KINO BOSKOVICE/PROSINEC 2021

KINO PANORAMA
KINO SENIOR

Filmové odpoledne pro seniory. Vstupné 70 Kč a káva v ceně.

Středa 8. 12. v 14.30

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném očima toula-
vého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, 
jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Dobrodruž-
ný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. Česko 2021 | 
92 minut.

Středa 22. 12. v 14.30

ZBOŽŇOVANÝ
Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu a jeho manželka Olga 
(Zuzana Kronerová) se těší, jak o něj bude pečovat. Zdeněk má však 
velké tajemství. Už 40 let udržuje poměr s Danou (Ivana Chýlková). 
A Dana očekává, že teď na ni bude mít víc času. Režie: Petr Kolečko 
| Česko 2021 | 131 minut.

FILMOVÝ KLUB
V pokladně kina Bos kovice můžete za 70 Kč zakoupit členskou prů-
kazku filmového klubu na sezónu 2022, která vás opravňuje ke sle-
vě na vstupném.

Pondělí 20. 12. v 19.30

PAŘÍŽ, 13. OBVOD
Dynamicky natočený černobílý snímek citlivě a s porozuměním sle-
duje krátké období v životě současných třicátníků, kteří se vyhýbají 
závazkům a samotu zahánějí večírky, povrchními známostmi a ná-
hodným sexem. Nebo i oni touží po lásce a vzájemném porozumě-
ní? Režie: Jacques Audiard | Francie 2021 | 105 minut.

Středa 29. 12. v 19.30

OKUPACE
Ospalý večírek divadelních herců naruší návštěva nezvaného hosta. 
Opilý ruský důstojník přišel prodat kanystr benzínu, jenže obchod 
se zvrhne a Rus se k odchodu nemá. Atmosféra houstne, hrdinové 
se mění ve zbabělce a zbabělci v hrdiny.  Režie: Michal Nohejl | Čes-
ko 2021 | 98 minut.

BABYBIOGRAF
Speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částeč-
ným osvětlením v kinosále pro rodiče s dětmi. Vstupné 70 Kč.

Pátek 10. 12. v 9.30

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném očima toula-
vého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, 
jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Dobrodruž-
ný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. Česko 2021 | 
92 minut.

ŠTĚDRÝ DEN • Pátek 24. 12. v 10.00

MŮJ SOUSED TOTORO
Stěhování na venkov může být začátkem cesty do fantazie. Ob-
zvláště, když ve zdejším lese sídlí roztomilý lesní duch. Okouzlující 
japonský animovaný film pro děti každého věku od světově uzná-
vaného animačního studia Ghibli. Režie: Hajao Mijazaki | Japonsko 
1988 | 86 minut.

LETNÍ KINO
Sobota 18. 12. v 16.30

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Ma-
na a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od ris-
kantního života superhrdiny. Režie: Jon Watts | USA 2021 | 149 
minut.

Neděle 26. 12. v 16.30

THE MATRIX RESURRECTIONS
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný ži-
vot v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje 
modré pilulky. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne 
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. Režie: Lana 
Wachowski | USA 2021 | 148 minut.

Pátek 31. 12. v 17.00

SILVESTR V LETNÍM KINĚ
Již tradičně vám a vašim dětem kino Bos kovice nabízí jedinečnou 
možnost strávit silvestrovský podvečer v krásné atmosféře zasně-
ženého kina. Samozřejmostí je čaj pro malé a něco ostřejšího pro 
velké diváky a pásmo pohádek.

INZERCE

Tiskárna  ARTRON s.r.o. 
 tel.: 602 740 583, artron@artron.cz
www. tiskarna-boskovice.cz

• prospekty 
• časopisy 
• publikace 
• prezentační slohy 
• plakáty 
• samolepicí etikety
• kalendáře 
• vizitky 
• letáky 
• propisovací formuláře 
• reklamní tabule 
• bannery…
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INZERCE
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  INTERNET A TV 

NA OPTICKÉ SÍTI

Bezplatná telefonní linka:

800 880 880
doma@dialtelecom.cz

www.dialtelecom.cz

NAŠE STOPA JE VŠUDE KOLEM NÁS
POJĎTE S NÁMI ZANECHAT TU SVOJI

• Staňte se součástí týmu silné nadnárodní společnosti 

• Nejdůležitější firemní hodnotou jste u nás Vy - lidé,  
proto se u nás setkáte s rodinnou atmosférou,  
pečujícím prostředím a lidským přístupem

• Spojte svoji kariéru s našimi úspěchy - 3 výrobní závody 
přímo v Blansku

• Dále se s námi rozvíjejte, vzdělávejte, užívejte benefitů, které 
vám budou dělat radost

pyrotek.com722 503 498 kariera@pyrotek.com Pyrotek CZ, s.r.o., Poříčí 24, 678 01 Blansko

globální lídr ve výrobě 
žáruvzdorných materiálů

... od roku 1956

Leták_A5_Nabor.indd   1 16.11.2021   13:20:11

INZERCE

Palivové dřevo, i suché, tel.: 608 065 337

Prodáme palivové dřevo suché za výhodné ceny,  

dopravu zajistíme.  Mobil 602 792 758.

Vykupujeme kůrovcovou kulatinu a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.  Mobil 602 792 758.

Koupím staré pohlednice do r. 1945. 
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608 420 808.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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NÁŠ NOVÝ INTERIÉR
- udělejte si v našem novém interiéru svatbu, oslavu,

firemní večírek, raut či jinou společenskou akci

p ř e j e m e  Vá m 

k r á s n e  Vá n o c e 

a ú s p ě š n ý 

Vs t u p 

d o  n oV é h o 

r o k u  2 0 2 2

s taV b a by l a 

z a h á j e n a

c e n y o d 

1  7 0 0  0 0 0  c z k

� 776 211 882

Masarykovo nám. 32, 1 . patro (nad Bambusem), Boskovice

V IVA RESTAURACE

DENNÍ MENU

Hledáme hlavní a pomocnou kuchařku (i nevyučené).

- od 105,- Kč

Na rozvoz jídel máme
NIŽŠÍ CENY
(www.vivarozvoz.cz)

Hamburger

Pizza�BroccoliOTOČ !

- nově si můžete objednat
i ONLINE (bez volání)

ROZVOZ PO CELÉM OKRESE
PIZZA, HAMBURGERY, SALÁTY, STEAKY
A OSTATNÍ JÍDLO Z JÍDELNÍHO LÍSTKU
PO CELÝ DEN

INZERCE


