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Zprávy z měst
Lidé od nás

Letošní „dílna“
byla dělná nejen
podle jména
Libor Lípa
malíř, člen přípravného
výboru sympozia
„dílna“ v Mikulově

urátorkou letošního Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ byla výtvarnice Milena Dopitová. Umělci, které
vybrala ona i poradní sbor sympozia, se postarali o to, že letošní ročník byl skutečně od slova „dílna“,
tedy dělný. Brzy nás o tom přesvědčí také filmový dokument, který natáčí Martin Duda.
Potěšilo mě, že na vernisáž, která letošní umělecké setkání uzavírá, opět přijelo tolik lidí. Každoročně přijíždí v půlce léta, což je
od nich velmi statečné.
Loni jsme si zkusili výjimečný
ročník. Pouze týdenní a zaměřený
výhradně na digitální média. Letos jsme se vrátili k pravidlům, která máme již dlouhou dobu a která
se snažíme dodržovat, tedy i k měsíčnímu trvání sympozia. Už jsme
vymysleli určitou koncepci na další dva až tři ročníky. Snažíme se
nejen naplňovat jisté zákonitosti
mikulovského výtvarného sympozia, ale také je dál rozvíjet.
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Cyklisté si mohou
ohlídat, zda není
na cestě voda
BŘECLAV (sol) Už sto třicet kubíků
vody protékající Dyjí za vteřinu
znamená, že některé úseky cyklostezek v okolí Břeclavi jsou pod vodou. Nelze projet pod železničním
mostem na trati Břeclav – Vídeň.
Zaplavená je stezka mezi Pohanskem a celnicí. Pod vodou se ocitá
i oblast Soutoku. Před cestou se
lze přesvědčit o aktuálních průtocích vody na webových stránkách
www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm. Pro Břeclav jsou rozhodné údaje ze stanice v Ladné.

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.

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají!
Pište do MF DNES
na redbrn@mfdnes.cz.

Zelný trh je příliš
citlivá část centra
Občané po letech sledování různých podivných stavebních kauz
a necitlivého přístupu k historickým částem města mají vcelku
oprávněné obavy z nenávratného
poškození jednoho z posledních
míst, které si zachovalo svůj historický kontext. Přestože současný
stav Zelného trhu se začíná nebezpečně podobat dalšímu parkovišti
místo náměstí, stále svými stánky
a čilým ruchem plní svou staletou
roli městského tržiště.
O tom, že rezidenti v centru nemají
kde auta složit a že je stále obtížnější nabízet nebytové prostory, protože jejich uživatelé nemají kde zaparkovat, se mluví už dlouho. Takže je
pochopitelné, že investor nově zamýšleného hotelu na Zelném trhu
hledal možnost parkovacích míst
pro své hosty a pro nové rezidenty
opravených domů. Tolik požadované parkovací domy v centru stále
nestojí, peníze se na ně shánějí obtížně, a když se objeví někdo, kdo je
chce postavit pouze za vlastní pení-
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Rybníky opustím,
až dostanu peníze,
hlásá podnikatel
Rybníkář Otto Vaďura končí s hospodařením na Lednických rybnících. Agentura
ochrany přírody a krajiny, která rybníky vlastní, jej vypověděla z nájmu. Do konce
září musí rybníky opustit a předat majetek. Vaďura však odejít odmítá.
LEDNICE Již nyní by měl Otto Vaďura rybníky začít vypouštět, aby v termínu stihl i výlov. Z rybníků však
ještě neubyla ani kapka.
„Jen hlupák může vymyslet, aby
se v srpnu vypouštěly rybníky
a v září lovily,“ říká ostře Vaďura.
„Všechny ryby bych pozabíjel.
V teplé vodě se udusí,“ tvrdí. Před
dvěma lety by přitom podle něj letní výlov ještě možný byl.
„Když jsem podepisoval nájemní smlouvu na rok 2008, všechny
rybníky měly čerstvě obnovená loviště. Do každého se i po vypuštění
rybníka vešlo zhruba třicet tisíc kubíků vody. Při takové vodě bychom
mohli lovit i v září,“ vysvětluje. Loviště však podle něj zničilo letnění
sousedního rybníka Nesyt.
Podle šéfa Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Matušky
jde o holý nesmysl. „Myslím, že je
to jen fikce, kterou se pan Vaďura
jakýmsi způsobem hájí. Letnil se
rybník Nesyt, pan Vaďura má v nájmu tři jiné rybníky. Logiku to moc
nedává,“ míní.
Rybníkář je ale opačného názoru. „Tím, že ochránci přírody vypustili Nesyt, ubylo vody i na našich rybnících. Kdejaký vítr, který

udělal trošku vlny, loviště v podstatě zarovnal. V rybnících není žádná
prohlubeň, kterou pro výlov potřebujeme,“ tvrdí.
Navíc výlov komplikuje množství plevelných karasů, kteří jsou
podle něj opět následkem letnění.
„Loni jsme lovili až na přelomu října a listopadu a i v tomto období
jsme měli obrovské problémy, aby
ryby přežily,“ vysvětluje. „V rybníce mám třeba třicet tisíc kaprů, to
je třicet tisíc hlaviček, které chtějí

dýchat. A je velký rozdíl, když jsou
tam s nimi další miliony karasů,
kteří také chtějí dýchat. To množství karasů v lovišti odčerpá veškerý kyslík a je konec,“ tvrdí.
Ochránci přírody jsou Vaďurovi
ochotni vyjít vstříc, pokud jde o termín výlovu. „Je to otázkou dohody.
Majetek musí pan Vaďura předat
do konce září, ale může se s vlastníkem rybníků dohodnout, že výlov
provede později,“ říká Matuška.
To je však Vaďurovi málo. Chce
také srovnat škody, které mu způsobil karas. Dohromady už je to podle něj asi pět milionů korun.
Vedení Agentury ochrany přírody a krajiny jeho požadavek nekomentovalo. Náměstek ekonomicko-provozní sekce Vlastimil Ostrý,
který s Vaďurou jednal o nájemních vztazích, ani po opakovaných
urgencích na dotazy neodpověděl.
Už od konce září bude agentura
pro Apollo, Hlohovecký a Prostřední rybník hledat nového nájemce.
Předběžný zájem už projevilo Rybníkářství Pohořelice, které hospodaří na již zmiňovaném Nesytu.
„Půjdeme ale samozřejmě cestou
výběrového řízení,“ naznačil Matuška.
Ivana Solaříková
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Pálavu uklidí cizinci
z dvanácti zemí světa

Pálavský krpál startuje
pod Turoldem

Zámecký park v Lednici
bude galerií fotek

Už pošesté se do Mikulova sjeli
dobrovolníci ze všech koutů světa,
aby pomohli s úklidem Pálavy.
V pondělí sem dorazila národnostně pestrá skupina čtrnácti dobrovolníků z Kanady, Japonska,
Tchaj-wanu, Korey, Turecka, Francie, Španělska, ale i Holandska, Velké Británie, Itálie a Švýcarska. Jejich úkolem bude hrabání sena
i úklid odpadků v rezervacích Pálavy, ale i v aleji mezi Klentnicí a Mikulovem.
(sol)

Vinice a polní cesty jižní Moravy
i okolí rakouských příhraničních
vesniček. Taková trasa čeká
na účastníky cyklistického závodu
Pálavský krpál, který se pojede tuto sobotu z amfiteátru v Mikulově.
Závod je určen pro hobby cyklisty,
kteří si chtějí jen vyzkoušet trať,
ale i pro profesionální sportovce
všech výkonnostních i věkových
kategorií. Čekají na ně dvě trasy,
kratší bude mít 36 kilometrů, delší
62 kilometrů.
(sol)

To nejlepší z druhého ročníku fotografického workshopu konaného
v Lednici mohou od 28. srpna lidé
zhlédnout u vstupní brány do tamějšího zámeckého parku. Návštěvníci uvidí díla krajinářů, kteří
se pod vedením Jana Pohribného
prodírali lužními lesy a mokřady
v okolí Dyje, módní fotografové
tvořili v zámku, skleníku i v dílně
na kovovýrobu a studenti Antonína Kratochvíla fotili po celém Břeclavsku.
(sol)

FAKTA

Lednické rybníky
Firma APH rybníky hospodaří
na trojici rybníků Apollo, Prostřední
a Hlohovecký. Spolu s Nesytem tvoří
soustavu Lednických rybníků, které
patří do národní přírodní rezervace
a soustavy evropsky významných
lokalit Natura 2000. Ochrana
přírody tu před hospodařením má
přednost. Spory mezi ochránci
přírody a firmou APH trvají už řadu
let. Odstartoval je Vaďurův odpor
vůči plánu péče, který zahrnoval
i částečné letnění Nesytu, tedy
snížení hladiny a obnažení dna.

Krátce

výběr z dopisů, kráceno
ze, je také pochopitelné, že nad tím
město začne uvažovat. Koneckonců
nový vybraný projekt revitalizace
Zelného trhu počítá s vymístěním
většiny aut. Ale kam?
A tady je asi jádro problému. Je nejvyšší čas zahájit diskusi o celém brněnském centru, kde se střetává příliš mnoho protichůdných snah, požadavků a potřeb.
A my už konečně potřebujeme s občany prodiskutovanou a schválenou vizi oživení centra,která přesně
pojmenuje, co v centru chceme, nechceme a jak to uděláme. Začít
může město u sebe a u svého majetku, který nyní ve většině spravuje
městská část Brno-střed. Vzhledem
ke stávajícímu a minulému obsazení obou radnic – té městské a té středové – se vždy obtížně hledala dohoda a společný zájem. Bohužel i to
se na tváři centra odrazilo.
Není na čase zahájit první krok
a říci si, že městské domy a pronájem jejich nebytových prostor budou tou první výkladní skříní centra
a cíleně se budou obsazovat tak,
aby jí prospěly? Máme před sebou
velký úkol, kterému jsme se mohli
vyhnout, a nyní je za pět minut dvanáct na jeho řešení.
Kateřina Dubská, brněnská politička,
zastupitelka a členka Strany zelených

Rekordman André Dvoumetrový ocelový plod, kterým se Hustopečští
chtějí předvést jako čeští rekordmani.

Foto: Radek Miča, MF DNES

S obřím hroznem se chtějí
zapsat do české knihy rekordů
HUSTOPEČE (sol) Kolem největšího
hroznu v České republice se od minulého týdne jezdí do Hustopečí.
Uprostřed kruhového objezdu
na začátku města stojí téměř dvoumetrový ocelový plod. Hustopečtí
se díky němu chtějí zapsat do české knihy rekordů.
„Už jsme jednali s agenturou
Dobrý den z Pelhřimova, která české rekordy eviduje. Ta pošle na
prohlídku díla svého komisaře
a Hustopeče mají velkou naději, že
hrozen bude uznán českým rekordem díky velikosti i váze,“ doufá
místostarosta města Jiří Teplý.
Hrozen je sestaven z ocelových
dutých koulí, které mají tmavě
modrou barvu. Představuje odrůdu André, které se v okolí Hustopečí daří. „Celý hrozen je přesně
metr a půl široký a na výšku má sto
sedmdesát centimetrů,“ vypočítává hustopečský místostarosta.

Autorem návrhu a pak také výrobcem a dodavatelem celého tohoto díla je umělecké kovářství Petra Zajíce z Hovoran. Nápad vybudovat hrozen uprostřed kruhového objezdu je bez nadsázky dílem
horkých hlav. „Vznikl letos v zimě
v hustopečské sauně, kterou s námi pan Zajíc již léta pravidelně navštěvuje,“ směje se Jiří Teplý.
Břeclavsko je v knize rekordů zapsáno hned několikrát. Loni se to
povedlo dětem z Lanžhota s největším perníkovým betlémem. Vinné
sklepy Valtice mají rekordmana
v množství hroznů sesbíraných v limitu patnácti minut. Při Mistrovství republiky ve sbírání hroznů
sklidil téměř 395 kilo. Valtické Podzemí v rámci dýňobraní vystavilo
rekordních 1 023 vydlabaných
dýní. Valtické vinné trhy zase drží
rekord v nejpočetnějším přípitku
vínem. Zúčastnilo se ho 532 lidí.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajče.net

Beseda u cimbálu
Po představení všech
folklorních souborů
pokračovala v krásném
prostředí nádvoří
ostrožského zámku
beseda u cimbálu.

Kroje i zpěv

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.

Město Uherský Ostroh, sdružení
Lidové tradice a řemesla
a občanské sdružení Galuškovo
Slovácko uskutečnilo v sobotu
14. srpna na nádvoří ostrožského
zámku krojovanou přehlídku.
Účinkující nejen z mikroregionu,
ale i z Valašska předvedli svoje
kroje a zazpívali za doprovodu
CM Radošov z Veselí nad
Moravou.
3x foto: František Gajovský
(gajo.rajce.net)

