
Boskovštejnský den 

sobota 30. srpna 

Program:  

Památník americkému letci 

11.00   Uctění památky 70. výročí sestřelení amerického letce u 

naší obce a odhalení jeho fotografie na památníku 

 

Zámeček 

17.00 Poslední volné otevření zámečku před předáním novému 

majiteli, který jej drobně upraví a vybuduje v něm muzeum 

cyklistiky 

 

Kulturní dům 

17.00 Oslava 120 let od založení místní knihovny – vystavení 

zakládací listiny a dalších dokumentů, odměnění 

nejpilnějších čtenářů. 

17.00  Nabídka leteckých fotografií Boskovštejna 

17.00 Skákací hrad pro děti 

17.30 Vyprávění o fungování a historii naší knihovny, občerstvení 

18.00  Starostovský sud piva zdarma! 

18.30 Ochutnávka domácích pálenek (žádáme občany, kteří by chtěli 

nechat ochutnat svoji slivovici nebo jinou pálenku, aby donesli svůj 

vzorek do sobotního dopoledne na obecní úřad nebo do místní 

hospody) 

 

20.00 Walda a duo Taurus – vystoupení zpěváka skupny Walda 

Gang s repertoárem Waldemara Matušky. Toto vystoupení 

je vhodné pro všechny věkové kategorie, tak neváhejte a 

příjďte se perfektně pobavit.  

Vstupné na celou akci je zdarma!!! 
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