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Zprávy z měst

Kožní oddělení
vyhledává
stále více lidí
BLANSKO (tre) V rámci Evropského
dne melanomu si lidé mohli bezplatně nechat vyšetřit mateřská
znaménka a pigmentové skvrny
také v blanenské nemocnici.
„V posledních letech se začíná
výrazně negativně projevovat
boom opalování, který postihl populaci v závěru minulého století.
Rychlé rozšíření opalování v solárních zařízeních a cesty za rovníkovým sluníčkem bez bližšího poučení zanechaly následky v podobě
většího výskytu melanomu právě
u této rizikové skupiny lidí,“ komentoval častý výskyt kožního nádorového onemocnění primář blanenské nemocnice Lubomír Novotný.
Situaci podle něj ve většině případů zhoršuje fakt, že lidé vzniklá
a rostoucí znaménka ignorují a s jejich vyšetřením vyčkávají. K lékaři
se vydají až po několika měsících.
Přitom melanom, který se léčí v raném stádiu, nese poměrně malá rizika a nevyžaduje následnou léčbu. Neléčený melanom prorůstající do těla je naopak jedním z nejzhoubnějších lidských nádorů.

Děti už ví, jak se
žije v Evropě
BOSKOVICE (tre) Jak žijí děti ve
Švédsku nebo ve Španělsku už po
včerejšku ví žáci osmého ročníku
boskovické základní školy. V pondělí totiž vyvrcholil projekt Děti odjinud – děti Evropy, díky kterému
školáci poznávali historii, kulturu,
tradice, památky a životní podmínky svých vrstevníků. „Na projektu
žáci začali pracovat začátkem školního roku a v jednotlivých předmětech měli za úkol zjišťovat zadané
úkoly, které byly nad rámec běžných znalostí žáka základní školy,“
řekla garantka projektu Pavla Živná. Projektové vyučování podle ní
podporuje soudržnost kolektivu
a podněcuje děti ke spolupráci.

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Blanensku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Pavle Komárkové na
pavla.komarkova@mfdnes.cz.

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.
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Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

V Letovicích stále
čekají na ochranu
před povodněmi
Vyšší hráze, zpevněné zídky a nové stavidlo mají chránit obyvatele Letovic před
stoletou vodou. Na práce, které mají zvýšit kapacitu koryta, však místní stále
čekají. Povodí Moravy ale slibuje, že ačkoli se práce zdržely, mělo by se začít
v květnu. Na přestavbu pak naváže také rekonstrukce Masarykova náměstí.
LETOVICE Nová protipovodňová
opatření mají ochránit Letovice
před stoletou vodou. Jenže práce
na nich pořád váznou. Povodí Moravy už sice vykácelo stromy a keře
v okolí koryta řeky Svitavy, na další
úpravu břehů ale Letovičtí stále čekají. Povodí Moravy nechce prozradit proč.
„Ještě pořád se nezačalo. Nejdříve se mělo začít v březnu, pak
v dubnu, pak na začátku května,
ale pořád se nic neděje,“ poukázal
letovický starosta Radek Procházka. Na letovické radnici přesně nevědí, na co se čeká. „Firma je vybraná, čeká se zřejmě na nějaký papír
z ministerstva zemědělství,“ míní
starosta.
Proč se práce zdržely, nechce
blíž okomentovat ani mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. „Důvod
bych nerada zmiňovala, stále však
platí, že v květnu by měly práce začít, i když se mírně zdržely,“ řekla.
Pracovníci Povodí Moravy a soukromá firma už stihli vykácet v okolí koryta řeky Svitavy keře a stromy.
„Od konce února stihli odstranit

celkem 250 dřevin,“ přiblížila mluvčí.
V květnu by tak měl být na řadě
asi dvoukilometrový úsek řeky,
na kterém se budou upravovat břehy a opěrné zídky. Projekt měl původně plynule navazovat na vyčištění břehů od křovin a stromů. Za-

„Nejdřív se mělo začít
v březnu, pak v dubnu,
pak začátkem května.“
Radek Procházka
letovický starosta

tím se ale na jeho zahájení čeká.
„Budou se navyšovat a opravovat
hrázky a zídky. Zpevní se i břehy
a také se postaví nové stavidlo.
Jsou to základní opatření, díky kterým se zvýší kapacita koryta. Letovice by pak neměla ohrozit ani stoletá voda,“ dodala Kučerová.
Tato fáze protipovodňových
opatření v Letovicích vyjde asi
na 45 milionů korun. „Z toho 43 mi-

lionů jsme získali ze státní dotace,
dva miliony půjdou z našich vlastních prostředků,“ uvedla mluvčí.
Práce, které by měly začít nejpozději do konce května, by měly být
hotovy do konce letoška. S úpravou břehů Svitavy pak má být spojena také rekonstrukce Masarykova náměstí. Průtahy s protipovodňovými opatřeními však stavbu zatím neohrožují.
„Rekonstrukce náměstí by měla
být dohromady s protipovodňovými opatřeními. Na náměstí však ještě nemáme ani stavební povolení,
o to budeme teď žádat. Pak musíme ještě vybrat firmu, která práce
provede,“ doplnil Procházka.
Opravy by podle něj měly začít
v červnu, hotovo by mohlo být už
v září. „Dopravní omezení sice nějaká budou, ale nijak zásadní,“ ujistil starosta.
Jisté nepohodlí a čekání by se
však mělo Letovickým vyplatit. Při
posledních záplavách měla totiž
řada místních zatopené zahrady
a sklepy. To by se příští rok už nemělo opakovat. Tereza Režňáková

Zámek zaplní postavy z pověstí
BLANSKO (mav) Postavu vodníka,
bílé paní, loupežníka nebo upíra
uvidí v pátek návštěvníci blanenského zámku.
U příležitosti Dne muzeí tam přichystali noční prohlídku zámku.
Vstupy budou hned čtyři. První skupina se vydá na hodinovou procházku zámkem v 18 hodin. Další
návštěvníci si přijdou na své v osm,
v deset a o půlnoci.
Vstupenky na akci, které se rozdávaly zdarma, jsou už rozebrané.
„Je nám líto, že se nedostalo
na všechny, ale zorganizovat to pro
ještě větší množství lidí by bylo už

neúnosné,“ sdělila ředitelka blanenského muzea Eva Nečasová.
Ti, na které se nedostalo, ale nemusí věšet hlavu. „Lidé můžou zkusit přijít i tak. Může se stát, že někdo, kdo si vstupenku vyzvedl předem, nakonec vůbec nedorazí,“ dodala Nečasová.
Ujistila také, že tato akce se
na zámku v Blansku nekoná naposledy. „Když už budeme mít připravené všechny rekvizity a kostýmy,
tak by byla škoda to celé nezopakovat. Zkusíme zajistit další noční
prohlídky ještě letos,“ uvedla.
Průvodci povedou skupinky ná-

vštěvníků zatemněnými komnatami. Ty budou navíc nasvícené zelenou a červenou barvou. Na trase
pak bude čekat asi čtyřicet postav
z blanenských lidových pověstí.
„Lidé se můžou těšit na postavu
Vodníka ze Skalního mlýna, Bílé
paní z Lažánek nebo loupežníka
Václava Kumra. K vidění bude i vlkodlak a historicky doložený blanenský Upír,“ popsala Nečasová.
Muzejní noc není jedinou akcí,
kterou Blansko pořádá. Na Mezinárodní den dětí se lidé mohou těšit
na historický jarmark, v září pak
na blanenské zámecké dny.

U Velenova postaví rozhlednu
Rozhledna, jejíž pracovní název je Velenka, bude stát asi 300 metrů
od rekreační oblasti Suchý poblíž Velenova a její špička bude ve výšce 745 metrů nad mořem. Ocelová věž bude mít tři vyhlídkové plošiny, přičemž ta nejvyšší bude ve výšce šedesáti metrů. Turisté z ní za
příznivého počasí dohlédnou až k Vídni a na druhé straně až k Pradědu. Součástí věže bude i kruhová stavba s restaurací a venkovním posezením. V současnosti se obec chystá žádat o stavební povolení,
pak přijde na řadu žádost o dotaci. Stavba začne nejdříve příští rok.
Plánovaná rozhledna u Velenova
Vizualizace: Archiv

Fórum čtenářů

Vaším objektivem Fotografie uživatelů rajce.net
Moravský kras známý
i neznámý Z vernisáže výstavy.
Foto: Tomáš Navrátil,
tomasekn.rajce.net

Svatogothardské slavnosti V Dolních
Kounicích se degustovala vína, zatančil i dětský
Foto: Hana Kozlová, hancsa.rajce.net
Rozmarýnek.

Rio de Svoboďák Taneční happening
v Brně. Foto: Miloš Knor, milos-knor.rajce.net

Moravský kras
Foto: T. Navrátil, tomasekn.rajce.net

RAJCE.NET

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet, další
návody najdete
na www.navody.rajce.net.

Rio de Svoboďák Brněnské náměstí Svobody se roztančilo 5. května.

Štíhlá Velenka

Foto: Miloš Knor, milos-knor.rajce.net

výběr z dopisů, redakčně kráceno

Opravy z našich peněz,
ale údržba nulová
Nejvíc mne na jihomoravských cestách štve, že se z našich daní provede nákladná oprava, ale důsledná
údržba silnic je skoro nulová. Mám
desetiletou zkušenost s rakouským
stavebnictvím jako Bautechnik. Stačí se podívat na stav údržby silnice
druhé a třetí třídy z Drasenhofenu
do Poysdorfu. Odborně zalité trhliny a spáry již před zimou, takže led
nemá šanci. Pracovníci údržby cest
v oranžových vestách jsou stále k vidění, jak kmitají. A co naši, kde
jsou? Berou plat? Za co? A to rakouské Strassenmeisterei je také
státní podnik a dle místních moloch s přezaměstnaností.
Ve škole nás učili již za socialismu
„zanedbaná údržba, nákladná oprava“. Dochází rychle k výtlukům
a znehodnocení povrchu a přímo
úměrně k naštvanosti a nervozitě řidičů, která se přenáší do celé společnosti. Měl bych řešení: zaměstnat na silnicích pod dohledem nezaměstnatelné a nepřizpůsobivé,
ať si zaslouží bezpracné sociální
dávky. Politici, ti mají jiné starosti –
politikařit. Doporučil bych jim nejezdit na drahé daleké pracovní cesty a kouknout do Drasenhofenu,
jak se starat o cesty.
Ing. Vlastimil Pícha
Adamov

