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Princezny.

Zahájení turistické sezóny zabavilo i dûti
V sobotu 31. bfiezna 2012 probûhlo v Boskovicích i pfies lehce nepfiíznivé poãasí zahájení nové turistické sezóny roku 2012. V dopoledních hodinách, po ofi-

ciálním zahájení, se mohly na radnici registrovat dûti samotné ãi se sv˘mi rodiãi na putování po historick˘ch památkách, které neslo kouzeln˘ název „Putování
se sedmimílov˘mi botami". Dûti dostaly arch pro sbírání písmenek k hádance a mapku mûsta, která je provádûla sedmi historick˘mi památkami Boskovic. 

Putování zaãalo u radnice, kde dûti
od radního a písafie obdrÏely první in-
dicii a mohly pokraãovat dále. Na
mapce mûli poutníci doporuãenou tra-
su, ale nemuseli se jí pevnû drÏet.

zahradnice u zámeckého skleníku, prali-
di u divoãiny pod ba‰tou, kníÏete u hra-
du, vandráky u zámku a koneãnû prin-
cezny, které na dûti ãekaly v cíli jejich
putování na zámku. Právû princezny na

zámku darovaly dûtem vytouÏen˘ po-
klad. Tím byla pastelka vyfiezaná z vûtve,
omalovánky a koblíÏek na posilnûnou. 

Na zámku byl pro dûti pfiipraven
i nafukovací hrad, na kterém mohly po
projití cílem dovádût, co hrdlo ráãí.
A pro ty, co hraní a soutûÏení nemûli
dost, byly pfiichystány doprovodné hry.
Ti zruãnûj‰í si mohli v dílniãce vyrobit
svou vlastní vycházkovou hÛl nebo ko-
Ïenou mo‰niãku. A kdo má rád zvífiát-
ka, mohl se povozit v sedle koníka. 

Program byl pfiipraven i na odpo-
ledne, kdy v Arboretu ·melcovna pro-
bíhala ochutnávka pozdnû zimních
odrÛd jablek v prostorách v˘stavní
a prodejní haly. Na Babiããinû dvorku
pak bylo pfiivítáno jaro a pokfitûny
ãerstvû narozená jehÀátka. Po celou tu
dobu odpoledních toulek po Arboretu
se mohli náv‰tûvníci kochat kvetoucí
Hamamelis (ãesky vilín), která se vy-
znaãuje právû kvetením v brzk˘ch
jarních dnech. 

Text a foto: MP

U kaÏdé zastávky
ãekaly dûti dobovû
odûné postavy, kte-
ré jim zadávaly
rÛzné úkoly, za je-
jichÏ splnûní dûtem
vûnovaly dal‰í pís-
menko do hádanky,
kterou na konci pu-
tování mohly dûti
smûnit za poklad,
kter˘ si následnû
odnesly domÛ.

Postupnû malí
poutníci nav‰tívili
mnicha a jepti‰ku
u kostela sv. Jakuba,
rabína a Ïidovku
u synagogy a mikve,
malífie v rezidenci,

Ulice Kpt. Jaro‰e bude
z dÛvodu oprav uzavfiena

Mûstsk˘ úfiad v Boskovicích rozhodl z dÛvodu plánované obnovy jedno-
tné kanalizace a obnovy povrchu silnice o uzavfiení ulice Kpt. Jaro‰e.
Uzavírka bude trvat od 16. dubna 2012 do 8. srpna 2012 a silnice bude
v obou smûrech neprÛjezdná s v˘jimkou vjezdu autobusové dopravy.

Objízdná trasa od Mladkova a od
Blanska povede ulicí NádraÏní, pfies
Sokolskou, Námûstí 9. kvûtna a ulici
Lidickou, kde se poté objízdná trasa
napojí zpût na ulici Dukelskou a po-
kraãuje v pÛvodní trase smûrem k v˘-
jezdu z Boskovic. ObjíÏìka mûfií zhru-
ba 2 km.

Uzavírka bude rozdûlena do dvou

etap, pfii ãemÏ v I. etapû bude umoÏ-
nûn prÛjezd autobusÛ vefiejné linkové
osobní dopravy. Ve II. etapû prÛjezd
autobusÛ nebude moÏn˘.

V souvislosti s objíÏìkou dojde
i k posunu nûkter˘ch autobusov˘ch za-
stávek. Kompletní v˘ãet zmûn autobu-
sové dopravy najdete na na‰ich webo-
v˘ch stránkách. MP

Schodi‰tû
u Z· je 

v havarijním
stavu

¤editel Základní ‰koly Boskovice
poÏádal radu mûsta o souhlas, aby
pfiíspûvková organizace Z· Boskovice
vystupovala jako zadavatel vefiejné
zakázky „Z· Boskovice – oprava
schodi‰tû”. 

Hlavní schodi‰tû ke ‰kole (praco-
vi‰tû na ulici Su‰ilova) je dlouhodobû
v nevyhovujícím aÏ havarijním stavu.
V roce 2011 byly za úãasti odborníkÛ

i pracovníkÛ MûÚ Boskovice zvaÏo-
vány moÏnosti fie‰ení. Jako nejvhod-
nûj‰í byla zvolena varianta, která spo-
ãívá ve vybourání starého schodi‰tû,
úpravû stávajícího základu a boãních
stûn, montáÏi zámkové dlaÏby na po-
destách a montáÏi dodan˘ch nov˘ch
schodi‰Èov˘ch stupÀÛ do betonového
loÏe se ‰tûrkov˘m podkladem.

Text a foto: MP

Registrující se dûti.

Nemocnice pfiipravuje
moderní ambulanci 

Boskovická nemocnice vloni koupila pfiístroj EMG (elektromyograf), kter˘ slou-
Ïí k vy‰etfiení periferních nervÛ a svalÛ. Pro správn˘ a neru‰en˘ prÛbûh elektro-
myografického vy‰etfiení je tfieba technicky upraven˘ prostor, z toho dÛvodu vznik-
ne nová moderní specializovaná elektrofyziologická a neurologická ambulance.

zuje se v tûchto dnech pfiíprava zcela
nové neurologické ambulance, a to na
základû k tomuto úãelu speciálnû vy-
pracovaného projektu,” pfiiblíÏil tech-
nick˘ námûstek Pavel Chvalina. 

V novû vybudované neurologické
ambulanci bude kromû EMG ((elektro-
myograf) umístûn také EEG (elektro-
encefalograf), kter˘ slouÏí k vy‰etfiení
mozku zejména pfii podezfiení na zá-
chvatová onemocnûní. Cílem je sou-
stfiedit tyto pfiístroje pouÏívané pro neu-
rologická vy‰etfiení v jediném prostoru.

Zdroj: Tisková zpráva 
nemocnice Boskovice

„Díky tomuto vy‰etfiení mohou lékafii
zjistit mnoho informací o funkci nervÛ,
svalÛ a nervosvalové ploténky a odhalit
jejich onemocnûní a poruchy. Pfii pora-
nûní nervu lze pomocí EMG urãit nejen
místo a rozsah po‰kození, ale i stupeÀ
regenerace nervu,” popisuje fungování
pfiístroje a jeho vyuÏití fieditel boskovic-
ké nemocnice Rostislav Verner. 

Vedení nemocnice chce vytvofiit
speciální pracovi‰tû pro nov˘ pfiístroj
s odpovídajícím zázemím a uãinit tak
dal‰í krok ke zkvalitÀování péãe o pa-
cienty. „Aby tato nová technologie,
kterou má nemocnice k dispozici, mû-
la optimální pracovní prostfiedí, reali-


