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Unie platí opravu slavné vily

Znovínu klesl
zisk, letos chce
opravit sklepy

Evropská unie přiklepla Brnu dotaci na opravu vily Tugendhat. Může pokrýt 88 procent nákladů ze 146 milionů, za které pracuje Unistav
BRNO (ČTK, baf) Obnovu brněnské vily Tugendhat, která je jako jediná česká stavba moderního
umění zapsána na seznamu světového
kulturního
dědictví
UNESCO, zaplatí z drtivé části evropská dotace. Získala ji brněnská
radnice.
„Rekonstrukce tak může být
z osmaosmdesáti procent hrazená z dotačních zdrojů, což je nesporně úspěch,“ řekl včera náměstek primátora Oliver Pospíšil
(ČSSD). Přesná výše dotace ale zatím není podle náměstka primátora Ladislava Macka úplně jasná.
Přiznaný příspěvek je totiž vyšší
než cena, se kterou vyhrála vítězná
firma výběrové řízení. Výše dotace
se tak bude uzpůsobovat nákladům. Radnice v době posílání žádosti odhadovala cenu památko-

vé obnovy slavné funkcionalistické vily na 176 milionů korun. Takzvané způsobilé náklady odborníci vyčíslili na 156 milionů korun
a přiznali městu celou částku – 85 procent měla hradit Unie,
15 procent stát. Ve výběrovém řízení však firma Unistav vyhrála
s cenou 146 milionů korun.
Oprava vily začala letos v lednu
a návštěvníkům se uzavřela na
dva roky. Podle náměstka Macka
jde o mimořádně složitou zakázku. Zahrnuje například i laboratorní zkoušky původních materiálů.
Po opravě se dílo architekta
Miese van der Rohe z roku 1930
otevře v novém vzhledu i s novou
nabídkou. Po zrestaurování nebude mít bílou barvu jako nyní, ale
světle okrovou. „Vila bude mít barvu, kterou jsme dohledali jako pů-

Lepší než třídění:
Vratné lahve

Kde je pravda o oteplování Země?
Někde mezi Gorem a Klausem

Od první třídy nám vtloukali do hlavy, že máme pořádně zavírat kohoutek, zhasínat světlo a zbytečně
doma netopit. Mimo to chtěli, abychom třídili odpad. První tři věci
se snažím dodržovat, ale s odpadem jsou problémy. Třídění je určitě chvályhodné, ale nemyslím, že
by bylo vždy ekologické.
Například noviny. Co je lepší?
Vyhodit je do popelnice, aby skončily ve spalovně odpadu, kde se
z nich vyrobí teplo vytápějící nejbližší sídliště? Nebo je ekologičtější, když je rodiče naloží do auta,
odvezou do čtyři kilometry vzdáleného sběrného střediska, odkud
pak náklaďákem putují další kilometry na zpracování v recyklačním středisku? Dopad na životní
prostředí bude přibližně stejný.
Nejbližší kontejner na PET lahve je
sice blíž, ale i tento kontejner byl z něčeho vyroben a na jeho výrobu
byla potřeba energie, voda a další
suroviny. Kdyby bylo jako dřív víc
vratných obalů a zálohovaných lahví, nemusely by se vyrábět zbytečné kontejnery, odpadla by část dopravy a recyklovala by se menší
část odpadu.
Petra Belzová
2. A, Moravské gymnázium, Brno

Tehdy ještě chátrala Loni v říjnu vznikl jeden z posledních snímků
vily před zahájením její generální opravy.

Teplota naší planety stoupá a s ní
dové a vše paradoxně směřuje
i mořská hladina. To je neoddisk dalšímu glaciálu. To je sice pádkutovatelný fakt. Z novin se dozvíný a pravděpodobně pravdivý ardáme, že za třicet let roztají himagument, avšak s jeho názorem se
lájské ledovce. Nedlouho poté
nemohu plně ztotožnit. Domnízjišťujeme, že údaje byly zfalšovávám se, že člověk emisemi skleníny. Zelené strany se na politické
kových plynů ovlivňuje světové
scéně objevují jako houby po dešklima, nemyslím si totiž, že by se
ti. Na opačné straně názorového
mohlo tolik vědců mýlit a zrovna
spektra stojí český
náš pan profesor by měl pravdu.
prezident Václav
Přesto jsem rád za
Klaus, který celý pronázor
naší hlavy stáStudenti
blém jednoduše potu, díky kterému se
čtou a píší rozvíjí debata a který
pírá. Nikdo tedy nemůže nevnímat oženoviny vytváří protiváhu druhavé otázky týkající
hému extrému, tedy
se životního prostřezaslepeným ekolowww.idnes.cz/studenti
dí, především pak glogům s jejich katastrobálního oteplování.
fickými scénáři s Al GoKterá strana však má
rem v čele. Dle mého názopravdu? Jak se k tomuto probléru se totiž pravda nachází někde
mu postavit? Nakolik je dílem přímezi nimi. Ať už ale lidstvo urychrody, nakolik lidským?
luje tento proces podílem pětinoNebyl by to náš pan prezident,
vým či třetinovým, je dobře, že se
kdyby si nenašel další způsob, jak
začalo myslet na životní prostřejít proti proudu a nepostavil se
dí a někteří si možná uvědomí, že
veškeré vědecké veřejnosti. Tvrdí,
když pro cestování městem použiže na globálním oteplování člojí kolo nebo vlastní nohy, popřívěk nenese vinu. Svou teorii obhapadě vůz MHD, ušetří tím nejen
juje tím, že žijeme v době mezilenaši planetu, ale možná i svůj

Foto: Jan Zátorský, MF DNES

čas. Pokud by každý začal tímto
krokem, mohli bychom proces
globálního oteplování zpomalit,
či spíše zpomalit jeho zrychlování.

Nejen režisér Cameron zjistil,
že na ekologii se dá vydělat
Globální oteplování však není zdaleka jediným ekologickým problémem. Možná mnohem více pocítíme znečištění vod, ovzduší či
populační explozi v rozvojových
zemích. Máme se tedy opravdu
čeho bát. Někteří lidé však zjistili,
že zelená je v módě a dá se na ní
dobře vydělat. Své by mohl povídat režisér James Cameron nebo
majitelé nejmenovaného zahraničního peněžního ústavu, který
hlásá, že je čas na zelené bankovnictví. Těžko říci, co si pod tímto
pojmem máme představit. Pro
nás méně přizpůsobivé bude asi
lepší se naučit pořádně plavat
a pro jistotu si koupit i kvalitní
oštěp na mamuty, kdyby měl přece jen pravdu pan Klaus.
Aleš Flídr
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

B 5

vodní, byla to sedmá omítková exteriérová vrstva,“ řekla před zahájením oprav vily Iveta Černá z Muzea města Brna, které vilu spravuje. Odborníci původní barvu zjistili při mezinárodním průzkumu
v letech 2003 až 2006.
Součástí obnovy vily je i revitalizace zahrady. Už před pár týdny
dělníci vykáceli keře a stromky, které tady byly vysázeny v posledních
desetiletích bez ohledu na původní záměry architekta. Správci vily
uvažují i o rozšíření zahrady. Propojila by se se zahradou sousední
Löw-Beerovy vily, kde kdysi žili rodiče Grety Tugendhatové. Ti jí horní část pozemku dali jako svatební
dar. Dnes ji vlastní kraj, sídlí v ní internát, uvažuje se však o jejím využití jako zázemí pro turisty, obchod či výstavní prostory.

ZNOJMO (ČTK) Jednomu z největších výrobců vína na Moravě, Znovínu Znojmo, loni klesly tržby
o 17 milionů na 296 milionů korun.
Firma prodala méně vína, zájem
byl především o levnější druhy
s nižší marží. Zisk propadl o zhruba pětinu na 15,6 milionu korun.
„Meziročně horší výsledky jsme
očekávali, dost peněz šlo loni do
oprav a investic. Také letos plánujeme za asi 15 milionů korun pokračovat v opravách křížového sklepa
v Příměticích,“ uvedl ředitel Znovínu Pavel Vajčner. Sklep v Příměticích z poloviny 18. století patří
k největším křížových sklepům
na světě. Hlavní chodba s obrovskými sudy po obou stranách je dlouhá 110 metrů a široká deset metrů,
rameno kříže je poloviční. Další investice by letos mohly jít také do výstavby privátních boxů, které podnik pronajímá milovníkům vín.

Já recykluji, ale jiní odpadky
házejí z oken paneláků
Je asi polovina ledna. Všude krásně
bílo a já se procházím se psem po
našem sídlišti, když v tom to vidím. Nechce se mi ani věřit. Bylo
to to, co si myslím? Asi ze druhého
patra paneláku právě někdo vyhodil vánoční stromek. Mám cestu
kolem, tak proč si to neověřit z blízka. A co nevidím? V okolí právě
padlého stromku se válí láhve od
piva, kelímky od jogurtu, rozbité zrcadlo. Co to značí? První typ lidí –
nejlínější. Ti se s odpadky povětšinou ani nenamáhají vyjít z domu.
Večer jdu vyhodit naše odpadky. Dělá mi trochu problém k popelnicím se probojovat. Je jich tu
sice dost, ale jsou poměrně zaplněné starými krabicemi, nepotřebnými spotřebiči a občas se tu i mihne
zbytek nějakých léků. Druhý typ
lidí. Zvládnou dojít k popelnicím,
ale evidentně nezvládnou najít
správně barevný kontejner.
Sebe a svou rodinu bych asi řadila ke třetímu typu lidí. Odpad
doma třídíme poměrně poctivě.
Plastové láhve, sklo, papír – každá
z těch věcí má svůj kontejner, odkud putuje dlouhou cestou k recyklaci. Osobně si myslím, že recykla-

ce je dobrá věc, ale většina lidí
z mého okolí odpad netřídí. Když
se jich ptám proč, většinou odpoví, že na to nemají doma místo
nebo že jsou popelnice moc daleko. Výmluvy. Když mají málo místa, tak holt musí chodit častěji.
A že je to u nás daleko? To asi ani
neví, kde jsou.
Horší je to pak se starými spotřebiči. Ekodvůr sice také není tak daleko, ale dostat tam takovou pračku asi není zrovna nejjednodušší
věc. Obzvlášť pokud nevlastníte
auto. To vám pak nezbývá nic jiného, než si zaplatit odvoz. Respektive zaplatit odvoz vaší staré pračce.
Ne každý je ochotný vydat peníze
za likvidaci nefunkčních věcí. Zřejmě bych měla pochválit většinu
prodejců elektrospotřebičů – pokud si u nich koupíte nějaký výrobek, ten starý odvezou. Skoro vždy
zadarmo.
Třídění je jistě důležité pro budoucnost. Nebo snad chcete jezdit
na dovolenou místo k Máchovu jezeru k jezeru plnému plastových
láhví?
Barbora Nossková
Gymnázium, Brno,
třída Kapitána Jaroše 14

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net z Bitvy o Ořechov (vzpomínka na rok 1945)
Na vlastní kůži Lidé si tu vyzkoušeli, jak
vypadalo osvobozování moravské
metropole.
Foto: Peter Mego, pmspotter.rajce.net

Ořechov u Brna Bojové vzpomínkové oslavy 65. výročí
ukončení II. světové války a osvobození města Brna.
Foto: Tatiana Ševčíková, tanyth.rajce.net

Tradice Na tradiční
vojensko-vzpomínkovou akci se přijely
podívat tisíce diváků.

Fanoušci vojenství a historie si dali sraz o víkendu
24. dubna.

Foto: Jiří Klim, jiriklim.rajce.net

Foto: Peter Mego, pmspotter.rajce.net

INZERCE

Jihomoravský kraj prodává za nejvyšší nabídku
kupní ceny soubor nemovitostí – areál bývalé
skládky stavebního materiálu v obci Krhovice:
- budovu bez čp/če garáž na pozemku p.č. 231/3,
- pozemek p. č. 231/1 ostatní plocha,
- pozemek p. č. 231/2 ostatní plocha,

Jihomoravský kraj prodává za nejvyšší nabídku
kupní ceny soubor nemovitostí
– areál bývalé strojní traktorové stanice
ve městě Veselí nad Moravou:
- budovu č. p. 1048 obč. vyb. část obce Veselí nad Moravou na
pozemcích p. č. st. 1467/191, 1467/192, 1467/193, 1467/194,
1467/195 a 1467/196

- pozemek p. č. 231/3 zastavěná plocha a nádvoří,

- budovy bez čp/če obč. vyb. a zem stavby (cca 14 budov) včetně všech součástí a příslušenství a stavby nezapsané do KN

včetně všech součástí a příslušenství,

k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou

k.ú. a obec Krhovice

Celý areál je postaven na pozemcích jiných vlastníků.

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle
541 652 454, JUDr. Dohnálková,
e-mail: dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz nebo je lze
získat na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz

Bližší informace poskytne zájemcům
na telefonním čísle 541 652 454, JUDr. Dohnálková,
e-mail: dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz nebo je lze
získat na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz

Jihomoravský kraj prodává za nejvyšší nabídku kupní
ceny následující nemovitosti na ulici Anenská v Hodoníně:
- budovu č. p. 405 obč. vyb. část obce Hodonín na pozemku p. č. st.
515 a p.č. st. 9327,
- budovu bez čp/če obč. vyb. na pozemku p.č. st. 3669,
- pozemek p.č. st. 515 zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p.č. st. 3669 zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p.č. 2883/10 ostatní plocha,
- pozemek p.č. 2883/12 ostatní plocha,
- pozemek p.č. 8028/1 ostatní plocha,
- pozemek p.č. 8028/2 ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství,
k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle
541 652 454, JUDr. Dohnálková,
e-mail: dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz nebo je lze
získat na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz

