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Lidé od nás
Je příjemné
vyrazit si nyní
na sběr šípků

Lanžhot Vedle Bulhar, Břeclavi
a Nových Mlýnů má být i Lanžhot
místem, kde energie vzniká ve vod-
ní elektrárně. Už příští rok by moh-
la vyrůst v místě, kde kdysi řeka
Morava výrazně meandrovala.
Dnes je tam však napřímená.

Investor zvažuje dvě podoby bu-
doucí elektrárny. První z nich má
využívat stávající spádový stupeň
balvanitého skluzu v místě bývalé-
ho meandru Moravy. Těsně nad
místem, kde nad řekou vede dálni-
ce D2. Dosud nevyužitý potenciál
síly vody má využívat elektrárna
s předpokládaným výkonem vý-
robny do jednoho megawattu.

Při stavbě takové elektrárny
chce investor částečně přeložit

ochrannou hráz, vybudovat rybí
přechod a na pravém břehu posta-
vit podzemní strojovnu. Ta bude
odolná i proti přelití v případě vel-
ké vody.

„Tato koncepce přelévané vod-
ní elektrárny v prostoru mezi proti-
povodňovými hrázemi nebo pří-
mo pod jezem je v současné době
široce využívána v okolních stá-
tech Evropské unie, například
v Německu či Polsku,“ popsala zá-
měr Ivana Paukertová, která zpra-
covávala naturové hodnocení.

Podle ní rybí přechod zlepší do-
savadní prostupnost skluzu pro
ryby.

Druhá varianta předpokládá re-
konstrukci stávajícího jezu, který

je o něco níže po toku. Má dojít
k jeho navýšení a prodloužení dél-
ky vzdutí na víc než pět kilometrů.

Součástí stavby mají být rovněž
rybí přechody. Dva v místě elekt-
rárny a třetí na balvanitém skluzu
až u slovenské obce Brodské.

Elektrárna na pevném jezu ale
odborníky nenadchla. „Druhá vari-
anta znamená, že vznikne nová vý-
znamná migrační překážka v toku,

jen částečně kompenzovaná rybo-
chody,“ míní Paukertová.

Město Lanžhot se záměrem sou-
hlasilo. Jeho součástí je totiž i zpev-
nění koruny stávající ochranné
hráze, která je již v dost špatném
stavu. „Tím dojde ke zlepšení její
sjízdnosti a lepší možnosti údržby
dané části řeky také pro správce
toku a zároveň může být rozšířena
o cyklostezku,“ uvádí v oznámení
úřadům investor.

Nadšení naopak záměr nevzbu-
dil u Povodí Moravy, které je správ-
cem toku. Zejména druhou varian-
tu odmítá. Jez má podle Povodí
sloužit ke stabilizaci dna Moravy,
nikoliv k získání spádu vody.

Rekonstrukci jezu smí navíc pro-
vádět pouze jeho vlastník, přičemž
Povodí Moravy nemůže investovat
do rekonstrukce, na níž by vydělal
především soukromý investor. Po-
vodí také rezolutně odmítá, aby se
jakkoliv zasahovalo do hrází.

Ivana Solaříková

Krátce
MIKULOV

Vinaři z Mikulova posvětí
víno
Už podvacáté se bude v Mikulově
světit mladé víno. Vůbec nejstarší
slavnost tohoto druhu v regionu za-
ložil někdejší šéf Moravínu Vojtěch
Pazderka. Jeho syn v tradici pokra-
čuje. V pátek v 16 hodin se v repre-
zentačních prostorách mikulovské-
ho zámku sejdou vinaři i milovníci
vín. Mladým vínům požehnají před-
stavitelé hned dvou církví, římsko-
katolické i pravoslavné. (sol)

BŘECLAV

Břeclavští si připomenou
oběti války
Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 ho-
din podepsal maršál Foche v želez-
ničním vagónu v Compiégne na
řece Marně příměří s poraženým
Německem císaře Viléma, kterým
bylo definitivně rozhodnuto o ukon-
čení první světové války. Toto da-
tum se tak stalo „Dnem veteránů“
na paměť obětem války. Připomí-
nat si jej budou nyní i v Břeclavi. Pi-
etní akt se uskuteční zítra v 11 ho-
din dopoledne u Památníku obětí
všech válek před budovou takzvané
Žluté školy. (sol)

Š ípky jsou malé zásobárny vi-
tamínů. Na podzim je pří-
jemné ve společnosti zná-

mých vyrazit na Kozí hrádek, Sva-
tý kopeček nebo Pálavu na sběr
šípků. A poté je společně přebrat,
povyprávět, popít a uvařit šípko-
vou marmeládu. Šípky se mají sbí-
rat, když jsou přešlé mrazem. Ale
člověk si může pomoct i tím, že je
dá přes noc do mrazáku.

V Eat Art Gallery jsme toho vyu-
žili. Při zpracování sklizně se
může každý plod rozříznout a zrní-
ček zbavit ručně. My jsme si ale
pomohli mixérem, ve kterém jsme
šípky lehce pokrájeli, pak je s citró-
novou šťávou a kůrou povařili ve
vodě, a směs nakonec propasírova-
li pasírovacím hříbkem na velkém
hustém sítu. Protlak z jednoho
kila propasírovaných šípků pak už
stačilo jen čtyři minuty povařit
s půl kilem cukru. Šípkový protlak
je výtečný ke zvěřině, třeba k srnčí-
mu anebo k divokému selátku.

Mužská radost Při hokejovém
utkání v Boskovicích.
Foto: Martin Roháček (mysticsmile.rajce.net)

Rychlý průtok vody v řece Moravě chce společnost
NVE Czech využít k výrobě energie. Malá vodní
elektrárna, kterou chce firma začít u Lanžhota stavět
už v příštím roce, má být už čtvrtou na Břeclavsku.

Ryby opouští Nesyt

Rybáři loví kapry
na vánoční stůl
Kapři, kteří se ocitnou na mno-
ha vánočních stolech, právě
opouští největší jihomoravský
rybník. U Nesytu se tak už od
pondělka pohybují pracovníci
Rybníkářství Pohořelice. Kapří
obsádku chtějí mít vylovenou
nejpozději do pátku.
Ještě po dva dny se tak lidem na-
skytne podívaná na to, jak se v sí-
tích rybářů mrskají žlutooranžo-
vá břicha, ploutve a kroužky ry-
bích tlam, které putují do nádrží
s vodou na nákladních autech.
Ty pak kapry odváží na sádky,
aby tady čekali na své vánoční
zákazníky. Ryby z Nesytu přitom
poputují nejen na domácí, ale
i zahraniční trh. Sezona výlovů
tak pomalu končí. Jednu z po-
sledních příležitostí se podívat,
jak rybáři pracují, budou mít
lidé možnost příští týden. To se
pohořelická společnost chystá
vylovit Novoveský rybník. (sol)

» Další foto na brno.idnes.cz

Koncentrace
Velká cena města
Znojma v plavání

přilákala do městských
lázní řadu plavců

i diváků.
Foto: Libor Duchoň

(libor-znojmo.rajce.net)

FAKTA

Malé vodní elektrárny
Budují se hlavně v místě bývalých
mlýnů a jezů. U Lanžhota může
elektrárna vyrůst buď na stávajícím
jezu, nebo na balvanitém skluzu
v místě bývalého meandru Moravy.
Součástí bude i rybí přechod. Na
Břeclavsku podobné elektrárny již
fungují na Dyji v Bulharech,
Břeclavi a Nových Mlýnech.

Jitka
Plesz
majitelka mikulovské
Eat Art Gallery

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.

Zastavení stavby by
bylo naprosto šílené
»ad Soud zrušil rozhodnutí minister-
stva o výstavbě Dobrovského tunelů
v Brně
Pan Štěpaník a jeho iniciativa je
naprosto nenormální. Bydlím v ob-
lasti poblíž výstavby v Žabovřes-
kách a čekáme na dokončení stav-
by jako na spasení. Již léta tam ži-
jeme v prachu, hluku, objížďkách.
To však pana Štepaníka nezajímá,
bydlí někde v ulici Pod Kaštany,
kde je relativně klid a několikap-
roudová silnice tam je již roky.
Soud by měl přezkoumat jeho du-
ševní zdraví, protože ten teror, co
nám svými aktivitami způsobuje,
je nelidský. Měl by si najít v důcho-
du jiný koníček a ne se bavit tím,
že zdržuje něco, co má jasný vý-
znam, z důvodu, že se chce cítit ve
středu města jako v lese na samo-
tě. Přece je naprosto normální, že
se město musí vyvíjet podle do-
pravní situace, jaká v něm je. A ne,
že se tomu bude nějak nesmyslně
bránit podobnými přiblblými zdr-
žovacími aktivitami. Auta nyní ne-
smyslně jezdí po úzkých uličkách
a zamořují vzduch desetkrát více.
Nechal bych ho zaplatit náklady
zdržení a utrpení lidí, a to i zdra-
votní!
Mirek Vykoupil, brno.idnes.cz

Bité děti se vybouří
v dospělosti
»ad Vyznamenaným pěstounům potvr-
dili podmínku za zlé zacházení s dětmi
Pomiňme týrání, které jim bylo
prokázáno, a zůstaňme u fyzic-
kých trestů, které tu každý považu-
je za účinný výchovný prostředek.
Fyzické tresty mají jen jednu cha-
rakteristiku, jsou jednodušší. Vý-
chova bez fyzických trestů je totiž
o tolik složitější. A kdo by si ne-
chtěl něco zjednodušit. Jinak argu-
menty, že z takových dětí vyros-
tou grázlové, jsou mimo. Výchova
v demokratických zemích se dlou-
hodobě uvolňuje a taktéž krimina-
lita dlouhodobě klesá. Drtivá větši-
na těch dětí se totiž vybouří v mlá-
dí, naopak mlácené děti se vybou-
ří až se dostanou z dosahu rodičů.
molok, brno.idnes.cz

Pedagogové jsou asi
zcela mimo realitu
»ad Profesor, kterému chodily výhruž-
né e-maily, podle kolegů přehání
Páni pedagogové už jsou zcela
mimo realitu, když jim tohle připa-
dá jako normální a v podstatě ne-
škodný spor dvou profesorů. Vý-
tečný příklad studentům, pohled
na problematiku etiky a práva.
Jarouch777, brno.idnes.cz

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.,
Strážnice

Emoce Zápas ve florbalu v druhé
nejvyšší soutěži mužů byl úspěšný
pro domácí. Znojmo porazilo Žďár.
Foto: Libor Duchoň (libor-znojmo.rajce.net)

Z brno.idnes.cz

Výlov největšího rybníka v kraji
Foto: Radek Miča, MF DNES

Klentnice (sol) Do aleje u silnice
z Mikulova do Klentnice přibylo
na chybějících místech dvacet
vzrostlých lip srdčitých a javorů
mlečů. Vysadili je tam dobrovolní-
ci, kteří přišli podpořit akci Centra
ekologické výchovy v Mikulově.

To se pokusilo doplnit stromy,
které v aleji uhynuly. Vlastníma ru-
kama stromy vsadili místní skauti,
na pomoc jim přišly i celé rodiny.
Ochránce přírody teď čeká péče
o alej.

Zprávy z měst

Boj Hokejisté Techniky Brno v Rosicích.
Foto: Roman Kantor (markeros.rajce.net)

výběr z diskuze, kráceno

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.

Na řece Moravě vyroste
u Lanžhota elektrárnaDo skomírající

aleje přibyly nové
vzrostlé stromy

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net


