Boskovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Boskovice

GPS souřadnice: 49.487513N, 16.659971E

Nadmořská výška: 381 m n. m.

První pís. zmínka: 1222 (796 let)

Počet obyvatel: 11 478

PSČ: 680 01

Adresa URL: www.boskovice.cz

O obci
Město Boskovice se nachází na jižní Moravě asi 15 km severně od Blanska a 40 km severně od Brna na
hranicích Drahanské vrchoviny a Českomoravské vysočiny, ve střední části Boskovické brázdy.
Město Boskovice má čtyři městké části – Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov.

Historie obce
Výhodná geografická poloha území dnešních Boskovic umožnila osídlení oblasti od dob pravěku, což
dokládají archeologické nálezy. V době slovanských hradišť existovalo na dnešním území města
nejméně pět slovanských osad,

Ubytování a restaurace
Město Boskovice nabízí z gastronomického hlediska spoustu možností jako jsou restaurace, pizzerie, pivnice,
hostince, bary, cukrárny, kavárny, kafetterie, čajovny a vinárny. Jmenujme - restaurace Zámecký saloon,
Hradní Club Restaurant,

Okolí a příroda
Boskovice jsou obklopeny pěknými lesy Drahanské vrchoviny. Jižní částí města protéká potok Bělá.
Severovýchodně od města Boskovice leží vodní nádrž Boskovice a přírodní park Řehořkovo
Kořeneck, což je zalesněný masív...

Současnost obce
Město Boskovice je moderní město s veškerou občanskou vybaveností pro občany i pro návštěvníky
města. Jsou zde tři mateřské školky, základní škola Boskovice, speciální školka, základní
umělecká škola, dům dětí a mládeže, dětský domov,

Sportovní možnosti
V Boskovicích můžou milovníci sportu najít spoustu aktivit sportovní zařízení, koupaliště, bazény,
přírodní koupání - koupaliště Červená zahrada, koupaliště Letovice, koupaliště Lysice, koupaliště
Olešnice, městské lázně Boskovice...
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Památky a zajímavosti
Historické jádro města Boskovice včetně židovského ghetta je od roku 1990 městskou památkovou zónou,
která čítá téměř 40 objektů. V současné době je možné si v Boskovicích prohlédnout největší
dominanty města a celou řadu pamětihodností a ...

Doprava
Město Boskovice je velmi dobře po celý rok dostupné automobilem. Turistům slouží řada parkovacích
ploch ve městě i na okraji města. Ve městě je pravidelná autobusová a vlaková doprava.
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