Příští číslo
Zrcadla
vyjde v úterý
14. května!

PLASTOVÁ t HLINÍKOVÁ

OKNA & DVEŘE

Aktuální zpravodajství
z regionu každý den na

ročník 7

číslo 9

BOSKOVICKÉ
BĚHY

Boskovice 1. května

úterý 30. dubna 2013

cena 12 Kč / předplatné 10 Kč

Vesnický minipivovar
ve Vískách čeká
slavnostní otevření
spojené s bohatým
programem.

Boskovické jaro je
stále mdlé, Ráječko
se již chytlo a proti
silným soupeřům
dvakrát bodovalo.

Více na straně 5

Více na straně 9

Pořádáte nevšední akci? Děje se u vás něco zajímavého?

Volejte: 774 408 399

Dobrovolníci o víkendu uklízeli Moravský kras

Pište: redakce@zrcadlo.net

Zámek Kunštát
představí salon
Alhambra
Radim Hruška

Tradice. Již po jednadvacáté se uplynulou sobotu sešli dobrovolníci v severní a střední čás Moravském krasu, aby ho zbavili odpadků. Do akce
se zapojilo na čtyři sta párů rukou. Více na straně 5. Fotoreportáž naleznete na www.zrcadlo.net.
Foto Radim Hruška

Černovice - Šestnáct hasičský jednotek zaměstnal v pátek 26. dubna
rozsáhlý požár lesa u Černovic. Obsluha tísňové linky přijala hlášení
krátce před šestnáctou hodinou. První jednotky po příjezdu na místo zjistily, že se oheň šíří dál do lesa a bude proto nutné povolat další posily.
Na místo se dokonce vydal vrtulník z Prahy, protože ten brněnský právě
zasahoval u podobné události ve Zlínském kraji.
„Pomocí osmi vodních proudů se hasičům podařilo dostat plameny
pod kontrolu. Požár se místy dostal i na kmeny a koruny stromů a jednotky proto musely několik zasažených stromů, které hrozily pádem,
pokácet. K zajištění dostatku vody zřídil velitel zásahu v Černovicích
čerpací stanoviště a požářiště rozdělil na několik bojových úseků. Vzhledem k náročnosti a délce trvání zásahu bulo nutné zásobovat hasiče pitím a stravou. K tomu vyjela z Brna speciálně určená technika,“ popsal
mluvčí jihomoravský hasičů Jaroslav Mikoška. Podle něj se požár podařilo zlikvidovat zhruba hodinu po půlnoci.
Pokračování na str. 2

Kunštát - Zajímavou novinku si
pro návštěvníky na začátek sezony
připravili v kunštátském zámku. Ve
středu 1. května tam totiž slavnostně otevřou zrenovovaný Alhambra
salon. Restaurátoři na něm pracovali pět let. Během té doby za více
než tři a půl milionu korun opravili
barokní parkety, nástropní obraz
s mytologickým výjevem, nábytek
a především celoplošnou klasicistní
výmalbu, na kterou narazili v rámci
restaurátorského průzkumu.
„Návštěvníci uvidí finální podobu salonu. Ale aby si udělali
představu, co všechno se muselo
udělat, tak jsme v zámeckém kvelbu připravili celosezonní výstavu
Památková obnova tzv. Alhambra
salonu aneb Není Alhambra jako
Alhambra. Výstava je koncipovaná tak, že nejprve návštěvníkům
představíme palác Alhambra ve
španělské Granadě, podle kterého
je salon pojmenován. Expozice
bude obsahovat také historické
fotografie obou místností. Navíc
bude prostřednictvím fotografií

Blansko - Snaha zajistit lepší podmínky pro sportovce všech věkových kategorií a všech sportovních odvětví se začíná zúročovat formou
konkrétních výsledků. Na únorovém zasedání Zastupitelstva města
Blanska předložil poslanec Babák návrh na vytvoření ucelené Koncepce
podpory sportu ve městě Blansku. Návrh byl akceptován a v současné
době je koncepce ve fázi zpracovávání s tím, že má být předložena na
červnovém zasedání Zastupitelstva.
Dalším hmatatelným a zejména pro fotbalisty potěšujícím faktem je,
že 23. dubna se na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska projednával díky iniciativě jihomoravského poslance Babáka také bod „Výstavba
menšího fotbalového hřiště s umělým povrchem“. Poslanec Babák, který je zároveň předsedou FK Blansko, se problematikou absence vhodného fotbalového hřiště, které by
poskytlo adekvátní podmínky pro
trénink fotbalové mládeže, dorostu i mužů, zabývá dlouhodobě.
Pokračování na str. 2

a doprovodných textů zachycen
celý proces obnovy,“ uvedl kastelán kunštátského zámku Radim
Štěpán s tím, že vernisáž výstavy
bude ve 14 hodin, v 16 hodin bude
následovat jarní koncert z děl Bohuslava Martinů v podání uskupení
hudebníků Verum 2013 Ensemble
pod vedením Ondřeje Tajovského
a celý den uzavře v 17.30 hodin
mše v zámecké kapli.
Salon Alhambra dostal název
podle sbírky šestadvaceti klasicistních litografií, které v minulosti
zdobily jeho zdi a zobrazovaly právě proslulý španělský palác. „Na
základě archivního bádání jsme
zjistili, že původní „Alhambra“
byla o patro výš. Ale název už se
vžil, proto ho používáme i nadále,“
vysvětlil Štěpán.
Zámek nabídne letos návštěvníkům jeden okruh v jižním křídle,
který představuje reprezentativní
prostory. „Už ale pracujeme na obnově místností ve druhém patře západního křídla, kde byly soukromé
hraběcí pokoje. Věřím, že do příštího roku se nám druhý okruh podaří
zpřístupnit,“ dodal kastelán.

Zájemci si mohou nechat vyšetřit znaménka
Blansko - Kožní oddělení
blanenské nemocnice se v pondělí třináctého května zapojí do
celoevropsky koordinované preventivní akce Evropský den melanomu.
Návštěvníky tak čeká od osmi
do patnácti hodin bezplatná kontrola pigmentových znamének
(bez regulačního poplatku), a to
zkušeným dermatologem kožního oddělení. Nemocnice Blansko
akci stejně jako v loňském roce
zaštítila heslem - Je lepší přijít

desetkrát zbytečně, než jednou
pozdě!
Pokud lékař při prohlídce odhalí patologický nález, z vyšetřené
osoby se tedy stane pacient, který
bude dále objednán k následné
léčbě. V průběhu vyšetření vyplní lékař i pacient dotazník týkající se rizikových faktorů vzniku
melanomu a kožních karcinomů.
Kdo nestihne tento vyhrazený den
a má zájem si podezřelá znamínka zkontrolovat, může se objednat
na recepci kožního oddělení.

V době konání Evropského dne
melanomu budou zájemci seznámeni s provozními podmínkami
kožního stacionáře, který byl
nově zbudován v uplynulém roce
a poskytuje moderní prostory vybavené k poskytování komplexní
léčby kožních onemocnění. V případě zájmu budou seznámeni také
s komerčními prostory estetické
medicíny.
„Zaměříme se na přípravu na
letní měsíce, které jsou za dveřmi. S nadcházejícím létem jsou

INZERCE

Lepší podmínky pro fotbalisty
v Blansku jsou na dosah

www.vpo.cz

V Agrocentru Ohrada nově vaří pivo Blansko vévodí krajskému přeboru

(více na straně 9)

Požár zasáhl dva hektary lesa

INZERCE

www.zrcadlo.net
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SPLNĊNO:
Zrušení poplatku za položku na receptu
u
Omezení hazardu
Zachování stravenek

PRACUJI NA:
Vymýcení lichvy
Zrušení církevních restitucí
Zrušení sKarty

Michal Babák
poslanec Parlamentu ĐR

www.michalbabak.cz
bak.cz

nejžádanější metody zejména
epilace, přístrojové lymfodrenáže a biostimulační lasery při péči
o pleť. V případě zájmu ze strany veřejnosti nebude chybět ani
předvedení přístrojů,“ přidala podrobnosti tisková mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.
Jak dodala, připraveny budou
také letáčky s pestrou nabídkou
komerčních služeb estetické medicíny dostupných v blanenské
nemocnici a s informacemi o kožním stacionáři.
(hrr)

