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V pátek, 1. ãervna 2012 bylo i pfies
nepfiízeÀ poãasí, vítr, zimu a chvílemi
i dé‰È, na Hybe‰ovû ulici v Boskovi-
cích ru‰no. Studenti 3. roãníku oboru
Veterinární prevence Vy‰‰í odborné
‰koly ekonomické a zdravotnické
a Stfiední ‰koly v Boskovicích v rám-
ci své odborné praxe pofiádali pod ve-
dením MVDr. Hany Kubûnové
a MVDr. ZdeÀka Smitky uÏ 5. roãník
V̆ stavy psích miláãkÛ. V leto‰ním
roãníku byla novû zafiazena dopro-
vodná disciplína Coursing.

Tato akce je pofiádána i pro ‰irokou
vefiejnost, kdy se mohou lidé buì pa-
sivnû nebo i aktivnû, tj. se sv˘mi
„psími miláãky” na v˘stavu pfiihlásit.
Letos bylo ve tfiech kategoriích (pod-
le velikosti a rasy) pfiihlá‰eno 57 pej-
skÛ.

V̆ stavu zahájila na ‰kolním hfii‰ti
krátk˘m uvítáním a proslovem paní
Mgr. Jifiina Odruchová, zástupkynû
fieditele S· Boskovice. Z Prahy na
v˘stavu zavítala rozhodãí mezinárod-
ního formátu, paní Mgr. Michaela
âermáková, která celou akci slovem
provázela a hodnotila jednotlivé pfii-
hlá‰ené pejsky. Komise rozhodãích
pejsky bodovala a paní Mgr. âermá-
ková coby hlavní rozhodãí sdûlovala
v˘sledky.

V‰ichni pfiihlá‰ení pejsci obdrÏeli
ta‰ku plnou uÏiteãn˘ch maliãkostí od
sponzorÛ a ti nejlep‰í v kaÏdé katego-
rii získali medaili a ceny pro vítûze.
Celá akce byla zdafiilá a ‰kola se tím-
to zdafiile zaãleÀuje do sportovního
dûní ve mûstû.
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SoutûÏící pejsci.

Cyklostezka Mladkov – Boskovice
byla vybudována s cílem zv˘‰it bez-
peãnost dopravy a umoÏnit pohyb
cyklistÛm a pû‰ím v lokalitû, v níÏ je
problematick˘ pohyb cyklistÛ a pû‰ích
s ohledem na frekventovanou silnici
II/150. Cyklostezka propojuje obec
Mladkov s Boskovicemi. Obyvatelé
Mladkova získali moÏnost pû‰ího ne-
bo cyklistického spojení s vlastním
mûstem a nemusí se pohybovat ve vo-
zovce. Situace b˘vala kritická zejmé-
na pro rodiãe s dûtmi a také v zimním
období.

Cyklostezka mûfií 1158 metrÛ a její
‰írka ãiní 2,5 m. Charakter cyklostezky
je smí‰ená stezka pro pû‰í a cyklisty
nedûlená s opovídajícím dopravním
znaãením. Po cyklostezce se nesmí po-
hybovat motorová vozidla mimo tûch,
která zaji‰Èují údrÏbu. Cyklostezka by-
la vybudovaná díky dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Mûsto

získalo i dotaci na údrÏbu z prostfiedkÛ
Jihomoravského kraje. 

Stavba byla dokonãena v roce 2011
a letos mûsto Boskovice, Osadní v˘-
bor slouãené obce Mladkov a Matefi-
ská ‰kola Boskovice spoleãnû pfiipra-
vily na sobotu 9. ãervna „Spanilou
jízdu po cyklostezce”. Akce byla za-
hájena na odpoãívadle mezi mûstem
a obcí, kde dûti s rÛzn˘mi kolobûÏka-
mi, tfiíkolkami, koly, apod. startovaly
na dráhu 790 m dlouhou. Délka drá-
hy koresponduje s oslavami 790 let
od první písemné zmínky o Bosko-
vicích, a proto také byly dûtské do-
pravní prostfiedky ozdobeny vlajeã-
kami. PrÛvod dorazil do Mladkova na
hfii‰tû, kde ãlenové osadního v˘boru
pfiipravili soutûÏe a dûti mohly vyuÏít
také skákací hrad. 

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka mûsta Boskovice
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Rada mûsta odsouhlasila roz‰ífiení
autobusové linky ã. 250 o 2 páry spo-
jÛ s odjezdy v 17:35 a 19:35 ze za-
stávky Skalice nad Svitavou a zpût ze
zastávky Boskovice, KosmonautÛ

v 18:03 a 20:03. Rada mûsta také od-
souhlasila nav˘‰ení pfiíspûvku na
nadstandard dopravní obsluÏnosti,
cena bude stanovena po v˘bûrovém
fiízení. mp

V˘stava psích miláãkÛ
se zdafiila

Cyklostezka 
Mladkov-Boskovice

Boskov‰tí se mohou tû‰it
na roz‰ífiení 

autobusové linky

Boskovická radnice udûlila nûkte-
r˘m podnikatelÛm v˘jimky z vyhlá‰-
ky o ru‰ení noãního klidu, podnikate-
lÛm a provozovatelÛm restauraãních
a zábavn˘ch podnikÛ tak svitla nadû-
je na svûtlej‰í zítfiky.

A kde tedy zÛstane otevfieno o nû-
co déle? Prozatím mají z vyhlá‰ky
v˘jimku provozovatelka novinového

stánku Jana Siverová, dále provozo-
vatel Black Hill baru pan Radek
Dokoupil, Herna bar, Lucky bar,
Herna bar Tornado a Herna bar
Magic. 

Kromû paní Siverové, která má v˘-
jimku do 30. ãervna 2013, jsou ostat-
ní v˘jimky udûleny prozatím do 1.
ãervence 2012. mp

Radnice vydává v˘jimky
z vyhlá‰ky o ru‰ení 

noãního klidu

Start „Spanilé jízdy”.


