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Boskovice a okolí

Rada mûsta Boskovice schválila
Nafiízení mûsta Boskovice ã. 7/2015,
kter˘m se vydává trÏní fiád s platností od
1. 1. 2016.

TrÏní fiád se vztahuje na nabídku
a prodej zboÏí nebo poskytování sluÏeb
mimo provozovnu. Jeho úãelem je pfie-
dev‰ím upravit na území mûsta podmín-
ky pro pofiádání trhÛ, regulovat podomní
a pochÛzkov˘ prodej, jakoÏ i restauraã-
ní zahrádky. 

TrÏní fiád stanoví na území mûsta
Boskovice dvû trÏi‰tû, a to na
Masarykovû námûstí, kde se konají pra-
videlné Farmáfiské trhy, a na parkovi‰ti
v ulici Bezruãova, kde se konají pravi-
delné Prodejní trhy. 

Provoz restauraãních zahrádek je na-
vrhován v období od 15. 3. do 30. 10.

kalendáfiního roku s maximální dobou
prodeje od 08.00 do 22.00 hod. 

V̆ znamnou novinkou, kterou trÏní fiád
pfiiná‰í, je zákaz pochÛzkového a podo-
mního prodeje na území mûsta Boskovic.
Cílem tohoto zákazu je chránit obãany
mûsta pfied vtírav˘mi obchodníky a za-
bránit nekal˘m praktikám a klamání lidí,
ktefií jsou v prostfiedí domova pfiesvûdão-
váni ãi dokonce „donucováni” ke koupi
nepotfiebného zboÏí, ãi k podpisu mnohdy
nev˘hodné smlouvy.

Obãané by v pfiípadû, Ïe se setkají
s nûkterou ze zakázan˘ch forem prodeje,
mûli kontaktovat stráÏníky Mûstské poli-
cie Boskovice, pfiípadnû Policii âeské re-
publiky.

Text: Mgr. Ivona Prá‰ilová, 
právník mûsta Boskovice

V Boskovicích platí nov˘
TrÏní fiád

JiÏ podruhé Jihomoravsk˘ kraj fi-
nanãnû podpofiil projekt Nadace KfiiÏo-
vatka „Maminko, d˘chám”. Z dotace
JMK v roce 2015 bylo pofiízeno 25 moni-
torÛ dechu BABYSENSE II v hodnotû 53
450 Kã na dûtská a novorozenecká oddûle-
ní nemocnic v Jihomoravském kraji.

Pût z tûchto pfiístrojÛ bylo v úter˘ 26.
ledna 2016 pfiedáno novorozeneckému
oddûlení – dûtská JIP Nemocnice
Boskovice s.r.o.

Za nemocnici byli pfiedání pfiítomni jed-
natel Milo‰ Janeãek, námûstkynû pro o‰et-
fiovatelskou péãi Olga Fialová, primáfi 
novorozeneckého oddûlení Michal Klimoviã
a staniãní sestra Hana DraÏilová.

Pfiístroje BABYSENSE II pfiedali zá-
stupcÛm nemocnice Sabina Sklenáfiová,
fieditelka Nadace KfiiÏovatka a Veronika
Manou‰ková, manaÏerka projektu
„Maminko d˘chám”.

Text a foto: Jaroslav Parma

Maminko d˘chám - pût pfiístrojÛ
pro Nemocnici Boskovice

Na tiskové konferenci mûsta
Boskovice pfiedstavila místostarostka
mûsta Boskovice Jaromíra Vítková
Dotaãní program na obnovu objektÛ,
které se nachází na území Mûstské pa-
mátkové zóny Boskovice a nejsou
prohlá‰eny kulturní památkou, kter˘
na rok 2016 schválila Rada mûsta
Boskovice. V rozpoãtu mûsta je pro
tento program schválena ãástka ve v˘-
‰i 400 000 Kã.

Úãelov˘ pfiíspûvek je urãen na ãás-
teãnou úhradu zv˘‰en˘ch nákladÛ, 
spojen˘ch se zachováním, obnovou
a regenerací nemovitostí, nacházejících
se na území MPZ Boskovice.
Uznateln˘mi náklady v tomto smyslu se
rozumí náklady spojené se zlep‰ením
a úpravami vnûj‰ího vzhledu nemovi-
tostí, tj. fasád a jejich prvkÛ, stfiech a je-
jich prvkÛ, v˘plní otvorÛ - oken, dvefií,
vrat. Pfiíspûvek se poskytne ve v˘‰i 
maximálnû 50 % z ceny díla (nebo ceny
materiálu) nejvíce v‰ak do ãástky 100
tis. Kã na jednu akci obnovy. 

Îádosti na pfiedepsaném formuláfii lze
podávat od 26. února 2016 a koneãn˘
termín pro pfiijímání Ïádostí je 10. bfiez-
na 2016 do 11.00 hodin. Ve‰keré infor-
mace vãetnû formuláfie Ïádosti lze najít
na webu mûsta Boskovice. Informace
poskytne také administrátor programu:
Ing. Aneta Sedláãková, odbor kanceláfi
tajemníka, tel.: 516 488 627, email: ane-
ta.sedlackova@boskovice.cz.

Text: RePo, foto: Jaroslav Parma

Boskovice podpofií i majitele, 
jejichÏ objekty nejsou památkou

V sobotu 20. února oslaví v Zámec-
kém skleníku skupina Zrní prvních 15 let
své existence. Z undergroundu se jim po-
dafiilo dostat na ‰piãku ãeské klubové scé-
ny. Bez kalkulu, velkého labelu 
za zády jsou jejich poslední dvû 
desky zlaté. A to se musí fiádnû 
oslavit a nejlépe s fanou‰ky, ktefií je milují.

Ve ãtvrtek 25. února zavítá na
Zámeck˘ skleník legenda ãeské roc-
kové scény, skupina Blue Effect.
Vynikající ãesk˘ kytarista Radim
Hladík se tak vrací po 3 letech opût
do Boskovic. 

Ve stfiedu 3. bfiezna se v Zámeckém
skleníku koná dal‰í z koncertÛ 
cyklu Jazz and Blues Boskovice.
Náv‰tûvníky ãeká fenomenální americ-
ká rytmika Parker & Parker na dal‰ím
turné v triu, tentokrát s talentovan˘m
polsk˘m kytaristou Szymonem Mikou.

Vstupenky na v‰echny akce je
moÏné zakoupit nebo rezervovat
na www.kulturaboskovice.cz, nebo
pfiímo v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Slavnostní pfiedání monitorÛ dechu do provozu.

Ulice Bílkova v Ïidovské ãtvrti.


