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O bezplatné vyšetření byl zájem Na zahradě vyrostlo čapí hnízdo
V Boskovicích i Blansku
mohli zájemci využít
možnosti nechat
si zdarma vyšetřit
ledviny.

Žáci i učitelé kunštátské
základní školy
chtějí, aby u nich na
jaře zahnízdil čáp.

Více na straně 2

Více na straně 3

Rozhovor s Václavem Kolářem

Volejte: 774 408 399

Dělnický dům v sobotu ožil charita vní módní přehlídkou

Pište: redakce@zrcadlo.net

V Blansku
by měli mít
umělou trávu
Bohumil Hlaváček

Pro dobrou věc. Do Albánie zamíří výtěžek charita vní módní přehlídky, která se v sobotu konala v Blansku. Již šestý ročník akce nabídl kromě
samotné přehlídky také dražbu oděvů nebo doprovodný prodej šperků a dalších výrobků.
Foto Bohumil Hlaváček

Jedovnice - Jedovničtí divadelníci slaví sto padesáté výročí. Proto
letošní tradiční Divadelní bál pořádají hned dva dny po sobě - v pátek
22. března a v sobotu 23. března se začátkem ve 20 hodin. Kdo nebude
mít štěstí a nedostanou se na něj vstupenky na první večer, nemusí litovat, stejný program bude připraven i na ten druhý.
A co vás čeká? Kvalitní živá hudba v podání skupiny AKCENT, zaujme exotické předtančení i vystoupení dětského pěveckého tělesa Bambini di Traga pod vedením šéfdirigenta Hulínského. Ke slovu se dostane
i zlatý fond české literatury - národní poezie v podání členů DS Vlastimil
a na všechny pak čeká půlnoční překvapení: „Hvězdy hudebního nebe,
které nehasnou“. Předprodej vstupenek je tradičně v místní prodejně
květin.
(ama)

Blansko - Jak potvrdil místostarosta Blanska Jiří Crha i předseda
tamního fotbalového klubu poslanec Michal Babák, vše nasvědčuje
tomu, že by se mohlo podařit ještě letos vybudovat umělý trávník
u hřiště v blanenské Údolní ulici.
Nepůjde o standardně velké rozměry, ale pokud se vše podaří,
mohla by již letošní zimní příprava všech oddílů, zejména mládežnických, probíhat za nesrovnatelně lepších podmínek.
„Fotbalový svaz vypsal ve spolupráci s ministerstvem školství
dotační program Victor, který by
umožnil přispět vybraným klubům k vybudování těchto podmínek. Podle mých informací by
mělo takových hřišť být v republice asi deset,“ prozradil Michal
Babák, který se problematikou
již dlouho zabývá. Žádostí bude
podle něho určitě více. S návrhem
na možné řešení situace přišel na
zasedání zastupitelstva a následně
došlo k jednání se starostou a místostarostou. „Vedení radnice se na

Tišnov - Ten případ není ojedinělý: mladý člověk opouští brány dětského domova s obrovskými dluhy a hrozbou exekuce na krku za nezodpovědnost svých rodičů. Hodně o tom ví ředitelka dětského domova
v Tišnově Hana Štrajtová. Mrzí ji, že politiky tento problém příliš neznepokojuje. O to víc oceňuje zájem jihomoravského poslance Michala Babáka, který spolupracuje s několika dětskými domovy v regionu a usiluje
o změnu příslušné legislativy.
Jak je možné, že se dítě dostane do exekuce?
Možností je mnoho. Pokud například rodič neplní svou povinnost
a neplatí za dítě poplatky za odvoz odpadu, dluhy se načítají. Pokud je
dítě plnoleté, jsou to už jeho dluhy. Musí je uhradit, a když to neudělá,
může čelit exekuci. Částku, kterou musí uhradit, sice pak může vymáhat
soudně na svých rodičích, ale jistě
si umíte představit, jaká je pravděpodobnost, že dítě u soudu uspěje
a dluh rodič zaplatí.
Pokračování na str. 8

jeho základě rozhodlo blanenskou
kopanou podpořit. Rozměrově se
bude jednat o plochu 60 krát 42
metrů, což by pro tréninkový proces mělo stačit. Hřiště se standardními rozměry bychom rádi výhledově vybudovali na Sportovním
ostrově Ludvíka Daňka,“ plánuje
Crha.
Cena by se měla pohybovat kolem šesti miliónů korun, dotace
ze strany města by představovala
necelou polovinu. Na zbytku stávajícího tréninkového hřiště by
vzniklo parkoviště, které v těchto
prostorách chybí. „Příští rok by
se opravila navíc příjezdová cesta,“ nastínil místostarosta, který
celý záměr předloží v nejbližší
době radě k posouzení a případnému schválení. Projekt pochopitelně počítá i s potřebným umělým osvětlením, které by bylo
nutností.
Jak Babák dodal, momentálně probíhají i společná jednání
s blanenským patriotem Karlem
Jarůškem, který přislíbil při jednání o přidělení prostředků do města
pomoc.
Pokračování na str. 4

Cestou z výcviku zachránili hasiči muže a psa
Letovice - Štěstí v neštěstí měl
v pátek 8. března šestačtyřicetiletý
muž, který odpoledne venčil svého psa u rybníku v Letovicích. Pes
mu utekl na led, který se pod ním
probořil. Muž proto neváhal a vrhl
se na rybník za ním, ale také se
dostal do vody. Štěstí bylo, že celou scénu viděli rybáři a na místo
ihned přivolali policii i hasiče. Ti
muže i se psem vytáhli a zachránili. Muž byl pouze podchlazený,
proto skončil na pozorování v nemocnici. Kuriózní na celé události

je, že zasahující jednotka hasičů se
právě vracela z výcviku záchrany
osoby z vody, který se konal na
nedaleké přehradě Křetínce.
„Operačnímu středisku byla
událost ohlášena v 17.20 hodin.
K zásahu ihned vyjela profesionální jednotka z Boskovic a letovičtí
dobrovolní hasiči. V případě, že se
člověk proboří do mrazivé vody,
jde o minuty. Proto bylo velké
štěstí, že ve stejnou dobu se místní
dobrovolní hasiči vraceli z výcviku na nedaleké vodní nádrži. Na

místo tak dorazili za dvě minuty,“
uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Po příjezdu zjistili hasiči, že ve
vodě je asi deset metrů od břehu
muž a asi pět metrů od něj také pes.
Dva hasiči proto spustili na led raft,
který ještě před chvíli využili v podobné situaci, ale při výcviku. Další
dva členové jednotky oběhli rybník
a zahájili záchranu z opačného břehu. Muže se jim podařilo bezpečně
vytáhnout a dostat na břeh. Posádka raftu pak zachránila psa.

INZERCE

Hana Štrajtová: Exekuce se
nevyhýbají ani dětem

www.vpo.cz

Vicemistr světa biketrialista Václav
Kolář podřizuje vše
pečlivé přípravě na
letošní mistrovství
světa.
Více na straně 9

Pořádáte nevšední akci? Děje se u vás něco zajímavého?

V Jedovnicích uspořádají
dvoudílný divadelní bál

INZERCE

www.zrcadlo.net
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SKLÁDÁM VÁM ÚĐTY:
Splnċno:
zrušení poplatku za položku na receptu
ceptu
omezení hazardu

Pracuji na:
www.michalbabak.cz

snížení DPH = levnċjší potraviny a energie
zrušení vládního návrhu církevních
h restitucí
úspċchu blanenského fotbalu

„Chvíli na to dorazila k rybníku
jednotka z Boskovic. Hasiči prochladlého muže svlékli z mokrého
oblečení a poskytli mu tepelný
komfort v zásahovém voze. Zabalili jej do termofólie a počkali
na příjezd záchranné služby, která
muže odvezla do zdravotnického
zařízení. Promočeného psa vzali
do péče letovičtí hasiči, kteří jej
znali a mohli předat druhému majiteli. Jednotky se krátce po šesté
hodině rozjely na své základny,“
doplnil Mikoška.
(hrr)

