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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.

Queer Parade 2010 V Brně se v sobotu konal pochod za práva
gayů, leseb, bisexuálů a translidí. Foto: Peťo Tkáč, irving.rajce.net

Památka na městské tržiště,
které dříve bývalo samozřej-
mostí v každém městě

a městečku v celé zemi, nám již zů-
stala pouze v podobě názvu břec-
lavské ulice U Tržiště. Mám při-
tom ještě v živé paměti, kdy jsem
skoro každou sobotu chodil s ba-
bičkou na trh za průjezdem, kde
pod třešněmi byly postaveny kovo-
vé pulty a na nich „tetiny“ z okol-
ních vesnic prodávaly přebytky ze
svých políček a zahrádek. Mě v té
době jako kluka zajímala zejména
zvířata, která tam nabízely. Tedy
slepice, kohouti, husy, kačeny
a králíci. V období plánovaného
hospodářství tato tradice bohužel
v Břeclavi postupně zanikla a po
„revoluci“ byla tato lokalita nená-
vratně zastavěna. Zatímco třeba
Paříž a Vídeň jsou města zaslíbená
potravinovým trhům, v české kotli-
ně se jim v posledních letech daři-
lo stále hůř, až málem zašly na
úbytě. K výjimkám snad patří br-
něnský „Zelňák“ a zlínský trh. Mys-
lím si, že by ani naše město nemě-
lo zůstat v tomto směru stranou.

Neckyáda V Oslavanech se v neděli pořádně vyřádili. Pořádala se tu už
tradiční akce – Oslavanská neckyáda. Foto: Jan Kopeček, ok2jko.rajce.net

BŘECLAV V místě, které patřilo k vý-
znamným centrům Velké Moravy,
odhalili čtyřmetrovou sochu morav-
ského knížete, svatého Rostislava.
„Je poděkováním za to, že inicioval
byzantskou misii a pozval svaté Cy-
rila a Metoděje do Velkomoravské
říše,“ uvedl starosta Břeclavi Dymo
Piškula.

Socha leží v prostoru mezi areá-
lem s vykopávkami u zámečku Po-
hansko. Socha svatého Rostislava
z Pohanska je jednou z mála skulp-
tur věnovaných tomuto panovníko-
vi na Moravě. K nejcennějším před-
mětům, zobrazujícím světce, patří
jeho ikona umístěná v pravoslav-
ném chrámu svatého Václava
v Brně.

„Rostislav měl mít sochu již dáv-
no. Jeho zásluhy o rozvoj Velké Mo-
ravy jsou nepopiratelné. Doufáme,
že se stane dalším turistickým láka-
dlem na Pohansku,“ řekl Piškula.
Odhalení sochy bylo součástí nyní
probíhajících cyrilometodějských
oslav v Břeclavi. Konají se pod ozna-
čením Moravské dny a vyvrcholí
v pondělí právě na svátek těchto
patronů Moravy.

Zámeček Pohansko, tuto jednu
z mála břeclavských památek, spra-
vuje Městské muzeum a galerie

Břeclav. V pátek tam otevřelo no-
vou atraktivní archeologickou expo-
zici. „To je také jeden z důvodů,
proč chceme přistoupit k rekon-
strukci objektu,“ uvedla ředitelka
muzea Jana Kramářová.

Poslední práce na rekonstrukci
tohoto lichtenštejnského zámečku
sice skončily teprve před deseti
lety, už jsou ale potřeba opravy dal-
ší. „Kdo sem jezdí častěji a vstoupí
dovnitř, může si všimnout, že voda
protéká třeba i kolem elektrických
svodů,“ nastínila Kramářová. Podle
ní tam nastávají i zdraví nebezpeč-

né situace. „Takže nejde o mou tou-
hu mít na Pohansku pěknou fasá-
du,“ naznačila, že opravy zámečku
už jsou akutní.

Město se do nich rozhodlo inves-
tovat necelých deset milionů ko-
run. Při poslední rekonstrukci při-
tom vynaložilo osmnáct milionů.
Práce tehdy trvaly dlouhých sedm
let a na Pohansku se během nich vy-
střídalo šest firem, které za sebou
nechaly řadu technologických
chyb.

Na možnost uplatnit reklamaci
ale bylo pozdě už v době, kdy se ob-
jevily první závady.

Pohansko trápí především vlh-
kost, která se do stavby dostává
ze země i shora. Voda vzlíná od zá-
kladů, protože sanační omítka není
dostatečně vysoká, shora pak zaté-
ká od špatně oplechovaných teras.

„O opravu zámečku usilujeme
dlouhodobě, je to jedna z našich
priorit. Snažili jsme se získat na ni
dotaci, ale bohužel se nám to nepo-
dařilo. Prostředky jsme tedy začali
hledat v Břeclavi,“ naznačil mís-
tostarosta Břeclavi Pavel Dominik.

Město již má podle něj všechna
nutná povolení na opravy.

Ivana Solaříková
s využitím ČTK

MIKULOV (sol) Umění co nejkrásně-
ji rozezvučet šest kytarových strun
budou v příštím týdnu v Mikulově
vyučovat přední evropští kytaroví
virtuosové. Od neděle až do další-
ho víkendu město hostí 24. ročník
mezinárodního kytarového festiva-
lu „Mikulov 2010“.

Mikulovský kytarový festival pat-
ří již téměř čtvrtstoletí k nejvý-
znamnějším akcím svého druhu
nejen v České republice, ale i v ce-
lém středoevropském regionu.
Tak jako v minulých letech, nabíd-
ne i letos řadu přednášek, seminá-
řů a workshopů s kytarovou temati-
kou, výuku v mistrovských třídách

a také dvanáct koncertů vynikají-
cích světových interpretů i účastní-
ků festivalu.

Hlavním cílem festivalu je podle
organizátorů představit domácí-
mu publiku i zahraničním účastní-
kům špičkové osobnosti ze světa
klasické kytary. „A rovněž zpřístup-
nit naší odborné i laické veřejnosti
informace o nejnovějších tren-
dech v oblasti tvorby a interpreta-
ce kytarové hudby,“ vysvětlil za or-
ganizátory Miloš Šír.

Této možnosti podle něj každo-
ročně využívá kolem stovky aktiv-
ních účastníků především z řad po-
sluchačů konzervatoří a vysokých

hudebních škol. Odpolední a ve-
černí koncerty v prostorách miku-
lovského zámku jsou pak určeny ši-
roké veřejnosti.

V letošním roce se v rámci festi-
valového programu představí
umělci z České republiky, Maďar-
ska, Chorvatska, Německa, Itálie,
Bosny a Hercegoviny, Rakouska,
Nizozemí, Polska i Velké Británie.
Výsledky své práce představí řada
evropských stavitelů mistrovských
koncertních kytar.

Odpolední koncerty budou začí-
nat v nástupním sále na zámku
vždy v 17 hodin 17 minut, ty večer-
ní pak ve 20 hodin a 20 minut.

BŘECLAV (sol) Na břeclavské i miku-
lovské radnici bude o svátku Cyrila
a Metoděje vlát moravská zemská
vlajka. Podobně tomu bude ve zhru-
ba sedmdesáti dalších obcích.

„Vyvěšujeme vlajky pro Tibet
a různé jiné, ale připomenout si
vlastní historii trochu zapomíná-
me,“ zdůvodnil břeclavský starosta
Dymo Piškula, proč se město k akci
Moravské národní obce připojilo.
„Žijeme na Moravě, a je proto samo-
zřejmé, že její historie je naší sou-
částí. Říká se, že ten, kdo nezná
vlastní historii, nemá právo ani

na budoucnost. My ale přece chce-
me, abychom budoucnost měli,“
míní Piškula. Vyvěšením moravské
vlajky si tak podle něj slavnou minu-
lost připomeneme. „Máme být
na co hrdí,“ dodal.

Pro Břeclav bude vyvěšení žluto-
červené vlajky uzavřením oslav Mo-
ravských dnů, které zde probíhají
už od minulého týdne.

Na seznamu radnic, které vlajku
vyvěsí, je například i Vyškov, Kyjov,
Letovice, Kuřim a Ivančice. Přidala
se Miroslav i Hrušovany nad Jevi-
šovkou na Znojemsku.

Promenádní sezona
V Boskovicích zahájili
v neděli již desátou
sezonu promenádních
koncertů.
Jejich repertoár
bývá vždy velmi
pestrý, potěší
všechny generace
návštěvníků.
Foto: Martin Roháček
mysticsmile.rajce.net

V prostoru mezi areálem s vykopávkami u zámečku Pohansko naleznou turisté
nové lákadlo v podobě čtyřmetrové sochy. Spolu s jejím vztyčením byla před pár
dny otevřena i zmodernizovaná muzejní expozice věnovaná tomuto
významnému hradišti. A v dohledu jsou už i opravy zámečku.

Slavnosti Přátel Kněží hory
Bzenecký Pivovar pod Kněží

horou uspořádal ve Bzenci
ve dnech 25. a 26. června

zajímavou akci s grilováním
býka a bohatým programem,

který se odehrával v zámecké
zahradě a částečně na náměstí.

Foto: Karel Weiss, kasparek-bze-
nec.rajce.net

FAKTA

Socha moravského
knížete na Pohansku
Pískovcová skulptura v prostoru
mezi areálem s vykopávkami
u zámečku Pohansko je dílem
sochaře Josefa Kadlčíka. Umístěna
je tak, že shlíží na Pohansko. Její
pořízení přišlo na asi 600 tisíc
korun. Dvě třetiny z částky uhradil
řád Moravských rytířů svatého
Rostislava a Kolumbana, který si
klade za cíl péči o historické
a duchovní dědictví Moravy.

Lidé od nás
Chtěl bych zažít
renezanci
sobotních trhů

Svatopluk Pěček
vyšetřovatel z hasičské
stanice v Břeclavi

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

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.,
StrážniceZprávy z měst

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajce.net

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Břeclavsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Ivaně Solaříkové na
ivana.solarikova@mfdnes.cz.

BŘECLAV (sol) Asi čtyřiadvacet mili-
onů korun bude stát dlouho pláno-
vané zateplení břeclavské radnice.
S opravami začnou firmy ještě
v tomto roce. Budova městského
úřadu se dočká také výměny oken
a rekonstrukce kotelen.

S investicí městu pomůže devíti-
milionová dotace ze Státního fon-
du životního prostředí. Ten podpo-
řil také žádost města o dotaci na re-
konstrukci místního domova dů-
chodců. Jeho zateplení, výměna
oken a lodžií vyjde město přibližně
na 35 milionů korun, z čehož před-
pokládaná dotace činí 15 milionů.

Čtyřmetrový svatý Socha moravského knížete, svatého Rostislava,
stojí od soboty u zámečku Pohansko. Foto: Václav Šálek, ČTK

Mikulov rozezvučí kytarové struny

Na radnici bude
lidem tepleji

Pohansko má
novou sochu
knížete Rostislava

Břeclav i Mikulov vyvěsí
na svátky moravskou vlajku


