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Zprávy z měst
Lidé od nás

Průtrže mračen
letos naši expedici
málem vyplavily
Bohuslav Klíma
šéf archeologických
výzkumů na
znojemském Hradišti

L

etošní dovolenou jsem již
absolvoval před hlavní letní
sezonou, protože v červenci
a srpnu máme tradičně na znojemském Hradišti s našimi studenty
z Masarykovy univerzity archeologické žně. Proto jsem už v červnu
nabíral síly v Chorvatsku.
Musím však říct, že se nyní po
čtvrt století našich výzkumů setkáváme s velkými problémy. Nejprve přišla parná vedra, kdy jsme se
na poli doslova smažili a před
sluncem se nebylo kam schovat.
Hlína byla tak tvrdá, že se do ní
naše motyčky a špachtle nemohly
vůbec dostat. A pak do toho najednou přišla voda. Při první průtrži
mračen to naši expedici málem odplavilo. A po takovém dešti vypadal následný výzkum katastrofálně. Vše bylo zaneseno bahnem
a čerstvě odkryté hroby velkomoravského pohřebiště byly plné
vody. Až se vsákla, zůstalo zase
v hrobech dvacet centimetrů matlavé hlíny. Když jsme to všechno
pracně očistili, znovu přišel liják.
Optimismus a chuť do objevování nás však neopouští. Na paměti
máme starou archeologickou pravdu: v těch nejhorších podmínkách
čekají nejkrásnější nálezy. A tato
slova jsou teď plně potvrzována.

Do řeky vyteklo
20 litrů nafty
MORAVSKÝ KRUMLOV (vsm) Nornou stěnu kvůli úniku nafty stavěli
v úterý odpoledne hasiči na řece
Rokytné v Moravském Krumlově.
Důvodem byl přitékající povlak
z ropných látek, který následně zasypali třiceti kilogramy sorbentu.
Ten po nasátí nečistot odebrali.
Spolu se strážníky zjistili, že ropné látky unikaly z kanalizace Vertexu. Šlo o 20 litrů nafty, která vytékala z jednoho vozidla podniku.

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Znojemsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorovi Vojtěchu Smolovi
na vojtech.smola@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

Z hlubin přehrady
po roce opět vyloví
lechovický sekt
Galavečer lechovického sektu patří podobně jako v minulých letech i letos
k netrpělivě očekávaným událostem letní sezony na Vranovské přehradě. Koná
se již tuto sobotu, kdy tam potápěči slavnostně vyzdvihnou ze dna přehrady
ocelové klece, ve kterých je uloženo 909 lahví lechovického „pokladu“.
VRANOV NAD DYJÍ Hojně navštěvovaná akce slaví letos již desáté výročí. Prostředky, které se z dražby
sektu podaří získat, budou již tradičně poukázány na konto Centra
Paraple. „Celý galavečer doprovodí na hlavní pláži bohatý kulturní
program,“ informovala za organizátory Hana Dvořáková.
Uložené lahve kvalitního sektu
zrály po dobu jednoho roku ve čtyřicetimetrové hloubce, při teplotě
pěti stupňů Celsia a tlaku pěti atmosfér. Samotný sekt pak lechovičtí vinaři vyrobili z kupáže odrůd
Chardonnay a Rulandské bílé, které sklidili ve viniční trati Nad Kolářovým sklepem. Vlastní výroba sektu se provádí tradiční metodou
druhotného kvašení v lahvi.
„Zjednodušeně jde o přidání
kvasinek cukru do již hotového tichého vína. Víno pak dále kvasí
v lahvích opatřených korunkovým
uzávěrem. Zvláštností letos vylovených sektů je jejich uložení na dno
přehrady právě ‚pod korunkou‘,
kde po dobu jednoho roku ležely
na kvasničních kalech,“ přiblížil
Jan Hrachovský z Vinných sklepů
Lechovice.
Kvůli jubilejnímu desátému ročníku ukryli potápěči na dno přehrady navíc i deset hliněných amfor s vínem Auer's Cross. Informa-
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Z programu galavečera
Ve večerním programu se na pódiu
umístěném na hlavní pláži
Vranovské přehrady představí
ABBA Chiquita Revival, houslistka
Ilona Stryová a zpěvák Marek
Ztracený. Hudební produkci završí
vystoupení Jiřího Zonygy.
Zájemci se budou moci účastnit
sommeliérské soutěže.
Ve 22.00 pak začne slavnostní
„vyzvednutí“ klecí s uloženým
sektem. Večerní program bude
zakončen ohňostrojem.
O tom, co se s uloženými lahvemi
sektu dělo během jejich zrání pod
hladinou přehrady, bude během
večera informovat z obřího plátna
maskot výlovu, sumec Lech.

set lahví. Stejný počet let totiž slavil Vranov nad Dyjí. Rok po roce se
pak na dno spouští vždy o jednu lahev víc. Charitativní poslání akce
bude i letos naplněno prostřednictvím dražby vyloveného sektu.
Ta již probíhala na webu lechovických vinařů. Získaná částka poputuje na pomoc handicapovaným. Od prvního ročníku výlovu
do loňského roku byla takto již na
konto Paraple připsána částka ve
výši asi 2,75 milionu korun.

Lechovické sekty zrají po celém
světě

ce o jejich přesné poloze ve formě
GPS souřadnic budou přesně za
rok k dispozici za dva tisíce korun
pro zájemce ve vranovské restauraci U Vodnáře. Výtěžek pak bude
opět převeden na charitativní účely Centra Paraple.
Na dno Vranovské přehrady
byly první klece se sektem spuštěny v roce 2000, první vydražené
lahve se k majitelům dostaly o rok
později. Tehdy klece nesly devět

Vinné sklepy Lechovice uložily
svůj sekt nejen na dně Vranovské
přehrady, což je nejnižší místo
v zemi, kde sekt zraje, ale vynesli
je i na nejvyšší horu republiky
Sněžku.
Z ukládání lechovických sektů
na nečekaných místech vznikla tradice. „Jako potápěči je ukládáme
po celém světě. Když objevíme zajímavou lokalitu, tak tam sekt uložíme. Nálezce pak v přiložené ampulce zjistí, kde ho čeká odměna,“
popsal dříve Arnošt Růžička z potápěčského klubu Manta.
Na své budoucí objevitele tak již
čekají sekty z Lechovic například
na Jadranu, v Karibiku či v Egyptě.
Vojtěch Smola
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Ukradli z pole tunu
brambor

Vstupenky na vinobraní
jsou v prodeji

Djembe Marathon pozve
milovníky africké hudby

Neznámý zloděj řádil na poli
u obce Rozkoš. Na ploše o velikosti
asi deseti arů vykopal přímo z řádků brambory. Majitel tamního
pole odhaduje, že ho zloděj připravil o zhruba jednu tunu této plodiny. Pachatel či pachatelé tak podnikateli způsobili škodu zhruba za
osm tisíc korun. Případem se zabývá policie pro podezření z trestného činu krádeže, za který neznámému pachateli hrozí až dva roky vězení.
(vsm)

V turistickém informačním centru
na Obrokové ulici ve Znojmě jsou
již v prodeji vstupenky na letošní
Znojemské historické vinobraní.
Do konce prázdnin jsou se slevou.
Návštěvníci si mohou letos opět vybrat mezi jednodenní a dvoudenní
vstupenkou. Permanentka na oba
dva dny přijde dospělé v předprodeji na 250 korun, od září pak na
280 korun. Stejný cenový rozdíl je
i na jednodenní vstupy. Akce
se koná 10. a 11. září.
(vsm)

Občanské sdružení Alma a Rodinné centrum Měsíční houpačka plánují na 20. až 22. srpna víkend
plný africké hudby a tance pod názvem Djembe Marathon. Konat
se bude v areálu zámeckého parku
v Moravském Krumlově. Milovníci
africké a afroamerické hudby se
mohou těšit na vystoupení kapel
Marimba Mama, Camara, Tubabu
či Pararingapatam. Dvoudenní
program bude obohacen i několika workshopy.
(vsm)

Krátce

Fórum čtenářů

výběr z dopisů, kráceno

Za nákupy

Roste další komplex obchodů
Nové nákupní centrum vzniká na Brněnské ulici ve Znojmě hned
vedle supermarketu Interspar. Rozkládat se bude na ploše přes pět tisíc metrů čtverečních, s parkovištěm pro víc než stovku aut. V místě
jej staví řetězec Stop Shop, který chce otevřít již 4. listopadu. Své zboží v něm mají nabízet firmy Takko, Deichmann, Kik či Wiky.
Vznikající nákupní centrum na Brněnské ulici ve Znojmě
Foto: Vojtěch Smola, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Zastavit stavbu? To snad
nemyslí vážně

nečně probudili z odsunutého snu.
Ludvík Kummer, Brno

» ad Ministr Bárta odsunul odsun nádra-

Domy praskají, hluk je
hrozný

Cestovní vozy
táhly diváky

» ad Zemětřesení? Ne, to jen jede kami-

V Číně i Maroku mohli televizní
diváci sledovat mistrovství světa
cestovních vozů v Brně.
Víkendové závody přenášelo
77 programů a sledovat je mohlo
přes půl miliardy lidí. Přímo
na okruh zavítalo 29 tisíc diváků.

ží, 4. 8.

Zastavit rozestavěnou stavbu křižovatky u královopolského Tesca
snad ministr nemyslí vážně, vždyť
už teď jsou hotové pilíře a bednění
jednoho pole estakády z tunelu
směrem do Husovic a pilíře rampy
z tunelu na Svitavy. Po stávajícím
provizoriu se nedá trvale jezdit, je
to jeden z nejzatíženějších směrů.
Zastavení, respektive nepokračování odsunu nádraží je jednoznačně
dobrou zprávou. Projekt, který je
tlačen především politicky, má
spoustu závažných nedostatků
a město by dopravně zcela rozvrátil. Primátor lže – a řeknu mu to
klidně do očí – že na stavbu jsou vyčleněny evropské peníze. Nejsou
a nebudou, protože projekt je špatný a oranžoví i modří to úmyslně
zatajují. Na jednu stranu omezují
rozsah MHD v Brně a na druhou
stranu bezostyšně tvrdí, že přivedení MHD k nádraží v Komárově
není problém. Kéž by ta krize trvala déle, třeba by se všichni Duchoňové, Onderkové a Procházkové ko-

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice
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on, 4. 8.

Přesně tak to vypadá v Brně-Tuřanech, což je hlavní výpadovka na
Hodonín. Oběma směry – od Slatiny po ul. Hanácké, od Makra po ulici Brněnské, Revoluční, Podlipné,
Špirkové hrčí kamiony ve dne
v noci. Otevřít okno? Vyloučeno.
Jestli máte před domem nějakou
díru v silnici, otřesy jsou hrozné.
Když postavím na stůl kovový tácek, na něj položím otvírák na pivo
a jede kamion, tak to doslova zvoní. Myslím, že obyvatelé Tuřan, kteří bydlí na zmíněných ulicích vědí,
o čem mluvím. Domy praskají,
hluk je hrozný. Nedávno kamion
ve 2 v noci srazil na ul. Podlipné zábradlí u silnice (dodnes tam nové
zábradlí není – Brněnské komunikace si dávají na čas) a narazil do
sloupu veřejného osvětlení. Byla to
pěkná rána. Myslela jsem, že se
boří barák.
D. Doležalová,Brno-Tuřany

Kvalifikace na WTCC V pátek 30. července se na brněnském Automotodromu trénovalo a zároveň i jely kvalifikace na závody, které jsou součástí
seriálu FIA WTCC, tedy mistrovství světa cestovních vozů.

3x foto: David Skýba (dask.rajce.net)

