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Krátce z regionuregionu
Na výrovické přehradě vzniká
městečko. Z mobilních domů

Výrovice – Přes pět a půl tisíce lidí zamířilo v le-
tošní sezoně do těchto dní na výrovickou přehra-
du. Buď se jen v parnu vykoupat a osvěžit nebo za
tradiční rekreací. Kemp Výr se postupně promě-
ňuje a vzniká v něm nové městečko z mobilních
domů. „Trojnásobný nárůst počtu mobilních domů
u přehrady oproti předchozímu roku potvrzuje, že
jde stejně jako v celé Evropě o boom. Ubytování v
mobilních domech zajišťuje značný komfort pře-
devším díky vlastním sociálním zařízením, oddě-
leným ložnicím a rozlehlým terasám,“ sdělil Dení-
ku provozní kempu Jiří Rulf. (dak)

Dukovany mají dnes cvičení
Dukovany – Dvoudenní hava-
rijní cvičení s využitím sirén i
zvýšeným pohybem monito-
rovacích jednotek v okolí ja-
derné elektrárny Dukovany
naplánovali na dnešek a zít-
řek vedení elektrárny. Cvičení
tak zaregistrují i obyvatelé se-
veru Znojemska. „Obyvatelé re-
gionu na tyto projevy nemusí
reagovat. Součástí bude i vyhlášení ochranných
opatření s ukrytím personálu, nacházejícího se v
areálu elektrárny,“ informoval mluvčí elektrárny
Jiří Bezděk. (dak)

Kolem vranovské přehrady
pojedou i elektrokola

Znojmo – O kategorii navíc bude mít letos cyklis-
tický závod kolem Vranovské přehrady Lahofer-
Cup. „Vypisujeme zkušební ročník závodu elektro-
kol, a to pro jedinou společnou kategorii na trase
dlouhé jednapadesát kilometrů. Závod odstartuje
před jedenáctou hodinou dopoledne. Registrace je
možná buď na webu nebo před závodem v kempu
na pláži přehrady příští sobotu 25. srpna mezi
sedmou a desátou hodinou dopoledne,“ informoval
Daniel Smola z pořádajícího Vinařství Lahofer. Zá-
vod se uskuteční v okolí vranovské přehrady na
tratích dlouhých padesát a třicet kilometrů. (mm)

Most přes železnici v Přímětické
čekají dílčí opravy. Za provozu

Znojmo – Nezbytné práce, které mají zajistit čás-
tečné zlepšení stavu mostu přes železnici v Přímě-
tické ulici ve Znojmě, zahájí specializovaná sta-
vební firma již příští měsíc. „Udělá reprofilace be-
tonového povrchu nosné konstrukce mostu, říms,
úložných prahů a pilířů. Dále vznikne nová obrus-
ná vrstva chodníku,“ řekl Deníku Rovnost šéf zno-
jemských silničářů Jaroslav Kosík. Jak dodal, pro-
voz na mostě bude na nezbytně nutnou dobu jen
částečně omezen. (dak)

Část Štítar bude bez proudu
Štítary – Bez elektřiny budou
po většinu dne zítra lidé v
části Štítar a v chatách v
okolí. „Plánovaná odstávka
potrvá od osmi ráno do čtyř
odpoledne a dotkne se do-
mácností a chat napojených
na trafostanice Štítary

napojených
Štítary
napojených

Obec,
Jesle a Prasečák,“ informovala
rozvodná společnost ve svém
oznámení. Bez proudu bude i místní statek a čis-
tírna odpadních vod. (mm)

Se slevou. Kdo a kam?

Výrazné slevy v hromadné do-
pravě jsou krokem dobrým
směrem. Škarohlídové

jsou
Škarohlídové

jsou dobrým
Škarohlídové

dobrým
v

téměř každém kladu vidí i zápory.
Třeba v tom, že nápor mladých a
starších na místa ve vlacích i auto-
busech bude tak mimořádný, že si lidé ve
středním věku už nebudou mít kam sednout. Domní-
vám se, že tento argument je trochu lichý. Přece jen
žáci musejí studovat, a ne celý den cestovat. A pro řadu
důchodců jsou delší jízdy velmi náročné... Petr Turek

Zdravé dítě? Morava
sází na jistotu v
počátku těhotenství
Stovky žen si nechávají
ověřit už mezi jedenáctým
a čtrnáctým týdnem těho-
tenství, jestli jejich dítě
nebude trpět vrozenou
vadou. Nejvíce jich je
z Brna a Blanenska.

PETR TUREK

Jižní Morava – Těhotné
ženy mají stále větší zájem
o speciální vyšetření, které
umožňuje odborníkům zjis-
tit, jestli dítě bude, či nebu-
de trpět vrozenou vadou již
v prvních týdnech těhoten-
ství. Potvrzují to jak jiho-
moravští gynekologové, tak
údaje nejsilnější zdravotní
pojišťovny. „Této možnosti
jsem sama využila. Setkala
jsem se však s tím, že řada
gynekologů posílá své
klientky na toto vyšetření
automaticky, a to je pak
zbytečně vystresuje,“ řekla
Terézia Mlýnková Išková z
Hodonína, která svou dcer-
ku přivedla na svět ve vyš-
kovské porodnici.
Podle dlouholetého gy-

nekologa Ivana Kocky z Ky-
jova na Hodonínsku je v
současnosti prvotrimestrální
screening trendem. „Ale

není povinný. Některé ženy
ho odmítají, jiné naopak
vítají,“ uvedl lékař s tím, že
řada jeho kolegů toto vy-
šetření také nabízí. „Ti bý-
vají vybavení 3D ultrazvuky,
ale laboratorní materiál
musejí poslat na specializo-
vaná pracoviště, která jsou
v Brně či Zlíně,“ podotkl
Kocka.
Zvýšený počet zájemkyň

vzhledem k počtu obyvatel
mají například na Znojem-
sku. „Situace u nás je zjed-
nodušená tím, že vyšetření
je dostupné přímo ve Znoj-
mě. Druhým faktorem, proč
se počet screeningů zvyšuje,
je ten, že většina zdravot-
ních pojišťoven část vyna-
ložené sumy vrátí jako sou-
část těhotenského balíčku,“
vysvětlil znojemský gyne-
kolog Petr Půček.
To potvrzují i nejnovější

čísla od Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny. Zájem těhot-
ných klientek právě o toto
vyšetření u ní stoupl za po-
slední čtyři roky skoro
dvojnásobně. „Z dostupných
dat za prvních šest měsíců
letošního roku vyplývá, že
ze čtyř těhotných, které žá-
dají pojišťovnu o nějaký

benefit, si tři vyberou právě
příspěvek na prvotrimest-
rální screening,“ sdělil
mluvčí pojišťovny Oldřich
Tichý.
V počtu zájemkyň jižní

Morava v posledních letech
mezi všemi kraji vede. Jen
za první polovinu tohoto
roku až tisícikorunový pří-
spěvek na něj využilo více
než dva tisíce žen.
Nejvíce z nich bylo z

okresu Brno-město a Blan-
sko, naopak nejméně
z Brna-venkova.
Podle posledních údajů z

Českého statistického úřadu
se za první čtvrtletí tohoto
roku na jižní Moravě naro-
dilo více než tři tisíce dětí.
Na tři narozené děti by tak
připadl jeden příspěvek na
prvotrimestrální screening.
„Jde o kombinaci vyšetření,
díky nimž je možné ověřit,
zda dítě nebude trpět vro-
zenou vadou. Nazývá se ta-
ké screeningem Downova
syndromu a kombinuje
rozbor krve matky, podrob-
né ultrazvukové vyšetření
plodu a věk rodičky,“ přiblí-
žil mluvčí pojišťovny.

O prvotrimestrálním screeningu
∙ Někdy se nazývá také screening Downova syndromu. Je
to kombinace vyšetření, díky nimž je možné ověřit, jestli dítě
nebude trpět vrozenou vadou.
∙ Kombinuje rozbor krve matky, podrobné ultrazvukové
vyšetření plodu a zohledňuje věk rodičky. Začíná se s ním
už mezi jedenáctým a čtrnáctým týdnem těhotenství.
∙ Zájem u klientek VZP za 1. pololetí tohoto roku: 2014 (Ji-
homoravský kraj), 191 (Blansko), 152 (Břeclav), 164 (Hodo-
nín), 148 (Vyškov) a 164 (Znojmo)

Inspektoři v Hatích odhalili
padělky za deset milionů
Chvalovice – Více než dva
a půl tisíce padělků značko-
vého zboží našli při víken-
dové mimořádné kontrole
pracovníci České obchodní
inspekce v tržnici v Hatích
u Chvalovic na Znojemsku.
Poprvé na jižní Moravě vy-
užili oprávnění hledat pa-
dělky i mimo samotné
stánky prodejců. Oprávnění
kontrolovat sklady či auta
mají inspektoři od uplynu-
lého podzimu. „Otevíráme
uzamčené prostory, u kte-
rých máme podezření, že by
tam mohly padělky být. Po-
stupovat musíme podle sta-
novených pravidel,“ řekl ře-

ditel brněnského pracoviště
inspekce Karel Havlíček.
Inspektoři z Hatí odváželi

zejména oblečení, sluneční
brýle či kabelky. „Ve třinácti
stáncích, pěti autech a dvou
dalších prostorech našli více
než dva a půl tisíce padělků
v hodnotě deset a půl milio-
nu korun,“ sdělil mluvčí in-
spekce Jiří Fröhlich.
Zboží zlikvidovali nebo

poslouží humanitárním
účelům. Porušení zákona
o ochraně spotřebitele in-
spektoři zjistili dvacet. Pa-
dělky posoudí znalci, pro-
dejce čeká přestupkové ří-
zení. (mm)

Starají se o sto třicet koček i miniprasátka
MARTINA MORESOVÁ

N
ejprve měli v
bytě pár psů.
Zvířata však
přibývala, proto
se přestěhovali

do rodinného domu. Teď žije
Marek Blaško a jeho přítel-
kyně se smečkou handicapo-
vaných psů, sto třiceti
kočkami a několika prasátky.
Mladý pár totiž vede útulek
Tibet v Marefách u Bučovic,
kde se o nemocná zvířátka
starají.
Péče o zvířata zabere celý

den. „Jen postarat se o kočky

trvá až osm hodin,“ podotýká
Blaško. Patnáct koček žije s
nimi doma. „Jsou staré, pla-
ché anebo trpí kočičí leu-
kémií. Snažíme se, aby si
zvykly na lidi, a tak
měly větší šanci získat
nový domov,“ vysvětluje
mladý muž. Všechny
kočky jsou vykastrova-
né a pohybují se jen v

určených

výbězích, aby se nezatoulaly.
Po dvorku kromě psů po-

bíhá i miniprasátko Tonda.
A zde i prasátko Sheldon,
které váží asi sto padesát
kilo. „Miniprasátka jsou
mýtus. Prodejce ku-
pujícím namluví,
že budou mít
maximálně tři-
cet kilo. Mini-
prasátka váží
ale kolem sta
kil,“ vysvětluje

Blaško.

Pár nabízí prasátka k adopci.
„Ověřujeme si, že je nikdo
nechce na maso. Starají se
o ně vegetariáni,“ usmívá se.
Okolo Tondy se motá

Charlie, pejsek na vozíku.
Ochrnuly mu zadní packy.
Azyl pro handicapovaná zví-
řátka vede Blaško s partner-
kou díky příspěvkům. „Část

partner-
„Část
partner-

platíme ze svého, ale hodně
nám pomáhají dárci. Čtyři-
krát do roka děláme v Brně
bazárek,“ sděluje Blaško. Sám
pracuje v brněnské čajovně a
od září pokračuje ve studiu
veteriny. „Zvířátkům tak více
pomůžu,“ uzavírá.

Park: kácí napadené stromy
Bučovice – Kalvárii, oblíbe-
ný bučovický lesopark u
škol, už zanedlouho zvelebí.
Lidé si odpočinou v altán-
cích, projdou se po oprave-
ných cestách.
V lesoparku zatím kácí

smrky napadené kůrovcem.
Terénní úpravy začnou
zřejmě na podzim. „Na
konci srpna vybereme fir-
mu. Obnovení bychom
chtěli mít hotové za půl-
druhého roku,“ uvedl bučo-
vický starosta Jiří Horák.
Jak již dříve Deník Rov-

nost informoval, na opravy
získali Bučovičtí společně se
slovenským Trenčínem mi-
lion eur z evropských fondů.
Kalvárii doplní o nové

stromy a altánky. „Opravíme
i chodníky a různé cestičky.
Také postavíme most k
hradisku. Zasazené stromy
však budeme muset kvůli
suchu více zalévat,“ sdělil
Horák.
Studii na kompletní ob-

novu Kalvárie odborníci
zpracovali před třemi lety.
Od té doby se vedení města
snažilo sehnat potřebné
dotace. Loni pracovníci od-
borné firmy vykáceli ne-
mocné dřeviny. „Stromů je
méně, ale nějaká větší
změna vidět není. Věřím
ale, že se dočkáme krásného
lesoparku,“ řekl před časem
obyvatel Bučovic David No-
votný. (mam)
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