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Trhat jmelí? V letošních
mrazech je to šílenství

B 3

Krátce
BRNO

Radnice se otevře
veřejnosti
Vánoční atmosféru budou moci Brňané i turisté den před Štědrým
dnem ladit mezi šanony. Brněnská
radnice se totiž otevře veřejnosti.
Pro děti bude uvnitř připravena výměna, při níž za vlastnoručně vyrobenou ozdobu dostanou odměnu.
Den vyvrcholí v 19.00 předvánočním ohňostrojem na Dominikánském náměstí před radnicí. Ohňostrůjci nazvali svou kreaci Vánoční
sen.
(ČTK)
MODŘICE

Oheň zničil kabinu
nákladního auta
Kabinu kamionu zničil včera požár
ve firemním areálu v Modřicích na
Brněnsku. V kabině odstaveného kamionu začalo hořet zhruba hodinu
potom, co v ní řidič zapnul nezávis-

lé topení. Po příjezdu hasičů byla již
celá kabina kamionu v plamenech.
Hasiči proti nim nasadili dva vodní
proudy. Požár zlikvidovali po proniknutí do motoru a uhašení žhnoucího obložení kabiny.
(vsm)
ZNOJMO

Na ulici okradl
vpodvečer důchodkyni
Dvaasedmdesátiletou důchodkyni
ze Znojemska okradl neznámý zloděj, když šla v neděli vpodvečer od
supermarketu na Přímětické. U garáží na Vančurově ulici k ní zezadu
přistoupil, poté jí vytrhl z ruky kabelku a utekl. Zhruba osmnáctiletý
pachatel byl štíhlý a vyšší postavy.
Na sobě měl oblečené tmavé kalhoty a delší světlou bundu s kapucí,
kterou měl nasazenou na hlavě. Odcizením kabelky způsobil ženě škodu za dva tisíce korun. Seniorka zraněna nebyla, ale utrpěla psychický
šok.
(vsm)

Protikorupční lince oznamují
„jen“ protivné úředníky

Malebný parazit Jmelí nosí štěstí a lásku, ale prý jen to darované. Vladimír Muzikář kupuje jmelí v Lednici a prodává ho na České ulici v Brně každý
rok. „Povolení mám, strážníci už ho kontrolovali,“ tvrdí. Letos se ho prý urodilo málo, ale jde na dračku.

Jmelí je letos podle odborníků méně než obvykle,
v okolí Brna ho roste minimum. Do metropole se tak
vozí hlavně z jihu. I když jde o parazita, hrozí česáčům
kvůli jeho nelegálnímu trhání pokuty i trestní stíhání.
BRNO Vánoční stromky, svíčky,
baňky, kapr, lití olova. A hlavně
jmelí. I to je symbolem Vánoc. Kolem Brna ho letos moc neroste, většina snítek, které prodávají trhovci
v centru města, se vozí z okolí Lednice. Letošní rok navíc sběru jmelí
příliš nepřál.
Zatímco legální sběrači si stěžují na mráz, správci lesů i policisté
jásají. Čím méně jmelí roste a čím
jsou horší podmínky pro jeho sbírání, tím méně vandalů ničí stromy kvůli malebným parazitům.

„Strážníci samozřejmě kontrolují všechna riziková místa, na kterých byly v minulých letech se jmelím problémy, ale přistihli maximálně desítku vandalů, spíš
méně,“ tvrdí mluvčí brněnských
strážníků Denisa Kapitančiková.
Pozor hlídky dávají hlavně kolem přehrady. A pokutují i pokoutné prodejce v centru města. Ti
však obvykle jmelí netrhají sami,
ale nakupují ho od sběračů se speciálním povolením. Pokud neumí
původ jmelí prokázat, hrozí jim

přestupkové řízení, nebo dokonce
Oficiální sběrači, kteří povolení
i stíhání pro porušení zákona
mají, si letos moc nevydělali. „Proo ochraně přírody. Jmelí je sice padali jsme jen asi sto padesát kilorazit, ale musí být z větví odstraňogramů jmelí natrhaného v okolí
vané odborně tak, aby nebyl poškoLednice, jiné roky bývá úroda bozený
hostitelský
hatší. V tom mrazu,
„Prodali jsme jen
strom.
jaký byl, je šílenství
asi sto padesát
Povolení pro sběr
lézt po stromech,“ pokilogramů jmelí,
jmelí musí podepsat
pisuje jeden ze sběrajiné roky bývá
majitel nebo správce
čů Milan Alm.
úroda bohatší.
lesa, jinak je zákonem
Jmelí se trhá pomocí
V tom mrazu, jaký
zakázané. Ani pracovhorolezeckého vybavebyl, je šílenství lézt ní, každý z česáčů
níci Mendelovy unipo stromech.“
verzity ani Lesů města
musí mít horolezecké
Brna však letos žádné
zkoušky. „Bez nich by
takové povolení nevydali, přestože
nás myslivci vůbec nepustili do
spravují velkou část lesů hlavně na
lesa,“ dodává Alm. Hlídá se i techseveru a západě města. „Jmelí je lenika sběru, stromy nesmí trpět. Zatos málo, možná i proto o povolenkázané jsou boty s ostrými hroty,
ky nikdo nežádá,“ míní Pavel Jorkteré poškodí kůru stromu.
dan z Lesů města Brna.
Klára Kubíčková

Fórum čtenářů

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Jen nové nádraží je
řešením
» Ad Nádraží lze přestavět i v centru
Brna

Trio de Janeiro V Brně vystoupila na náměstí Svobody v pondělí
20. prosince 2010 skupina z Litomyšle.

Foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

pouze stěžovali třeba na jejich choJIŽNÍ MORAVA (zur) Už skoro dva
měsíce funguje krajská protikování,“ popsal Mikš.
rupční linka, s úplatnými úředníky
Jediné podezření na korupci se
a politiky však zatím příliš nezatopodle Mikše týkalo úředníka spačila. Několik volajících si pouze stědajícího pod brněnskou radnici
žovalo na chování úřadů, případa kraj jí následně hlášení předal.
ně volalo z jiného kraje, a v jedKraj nebude své úředníky a polinom případě hlásilo korupci na brtiky sám vyšetřovat, veškerá podeněnském magistrátu.
zření nahlásí na poli„Žádné korupční
Protikorupční linku
cii a na státní zastupipodezření na
zavedl Jihomoravský
telství.
úředníky nebo
kraj na začátku listopaHejtman Michal
politiky kraje či
du jako součást nové
Hašek (ČSSD) také
zaměstnance jeho
strategie v boji s korupplánuje v příštím roce
organizací se
cí. „Lidé si na novou linzveřejňovat zakázky
neobjevilo. Lidé si
ku teprve zvykají,“ řekl
kraje a jím zřízených
pouze stěžovali
mluvčí krajského úřadu
organizací na internena jejich chování.“
Jan Chmelíček. Jihomotové adrese www.krajravané mohou svá pobezkorupce.cz. Do todezření na korupci telefonovat na
hoto projektu by vedení kraje rádo
číslo 541 654 444.
zapojilo i jihomoravské obce. Na
Za necelé dva měsíce protikozmíněném webu by byly informarupční linku podle vedoucího Konce o zadavateli, čeho se zakázka
trolního a právního odboru krajtýká, jaký je její objem i kde vyzvedského úřadu Martina Mikše zatím
nout zadávací dokumentaci.
použilo asi dvacet lidí. „Žádné podezření na úředníky nebo politiky
Je u vás propagace krajské
kraje nebo na zaměstnance jeho
protikorupční linky dostatečná?
organizací se neobjevilo. Lidé si
Pište na petra.kozlanska@mfdnes.cz

Foto: Jiří Tvrdý (listarna.rajce.net)

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 zdarma účet. Další návody
na www.navody.rajce.net.

Vánoční výstava
Zahradnická škola
v Brně-Bohunicích
pořádala již
tradiční Vánoční
výstavu.
2x foto: Tatiana Ševčíková
(tanyth.rajce.net)

Jsem již sedmdesát let obyčejný
občan Brna bez konkrétního vztahu k Českým dráhám, ale zajímající se o problémy železniční dopravy. Už na začátku minulého století při přestavbě původního brněnského nádraží byla konstatována
nevhodnost polohy současného
osobního nádraží v Brně. Později,
ve třicátých letech, byl dokonce
zpracován erudovaný projekt
„Tangenta“, jehož součástí byl přesun nádraží do polohy takzvaného rosického nádraží. Již tehdy,
kdy veškerý provoz, ať již železniční nebo městský, byl třetinový
oproti dnešnímu, bylo jasné, že
požadavkům na rychlou, přehlednou, bezpečnou železniční přepravu může vyřešit jen nové nádraží.
Kdo se podívá na plán Brna se
spletí železničních tratí uprostřed
města, musí uznat, že tyto brání
rozvoji centra. Kromě toho, hlavní
přiváděcí tratě k současnému nádraží jak z jihu, tak i ze severu, vedou po 150 až 170 let starých viaduktech, které jsou zejména z jihu
obestavěny náspy a vylučují jakoukoliv jejich rekonstrukci. Stačí se
podívat na omezující rychlostní
značky na trati jak od Židenic, tak
od Horních Heršpic.
Současné kolejiště hlavního nádraží je stísněné, nedovolující další
potřebné rozšíření, nástupiště
jsou krátká a v oblouku. Budova
nádraží je sice krásná stavba, ale v
současnosti již kapacitně nedostatečná a neumožňuje umístění některých potřebných zařízení. Nehledě na to, že i prostory pro ces-

výběr z dopisů, kráceno

Vyjádřete se!
Fórum čtenářů
Své zkušenosti, postřehy a názory
můžete psát do brněnské
redakce MF DNES
na e-mailovou adresu
redbrn@mfdnes.cz
Vaše názory nás zajímají.

tující jsou naprosto nedostatečné.
A další a další nedostatky, které
třeba běžný občan nevnímá, ale
které omezují provoz celého komplexu. Novým umístěním hlavního nádraží nevznikne prakticky
žádná časová ztráta pro cestující,
protože o ty tři čtyři minuty delší
cesta do centra se nyní prodlužuje
jízda vlaků sníženou rychlostí do
současného nádraží.
Nezapomeňme, že nové nádraží
nestavíme jen pro sebe, ale také
pro budoucí generace a již dnes je
v novém územním plánu města
Brna celá jižní část města uvažována jako rozvojové území pro další
výstavbu. Je to konečně rozhodnutí, které napravuje dřívější nedostatečná řešení.
Ještě k železničnímu nákladnímu
průtahu Brnem vybudovaným v
60. letech. Tento průtah byl již tehdy vybudován jako předvoj řešení
celého železničního uzlu včetně
nového nádraží, nikoliv jen na oddělení nákladní dopravy od osobní. Již tenkrát byl průjezd nákladních vlaků přes současné hlavní
nádraží problematický. Z železničního uzlu Brno se denně rozjíždí
vlaky do sedmi směrů a denně dojíždí do Brna do zaměstnání asi šedesát tisíc osob. Čili, řešení je jen
vybudování nového kapacitního

nádraží a když brněnskou radnici
tlačit, tak jen k tomu, aby zajistila
včas vyhovující kapacitní spojení
tramvají a trolejbusů k tomuto nádraží.
Tímto svým příspěvkem reaguji zejména na názory občanů, nikoliv
na negativní postoje různých kverulantských sdružení, jako jsou
Děti Země, Nesehnutí a jiná, která
protestují vždy proti všemu ze zásady a ze snahy se zviditelnit a svými diletantskými názory se snaží
brzdit normální vývoj a rozvoj nejen našeho města, ale celého regionu, ba i celé země. Reagovat na jejich názory, to je bez dalšího komentáře a v každém případě by
jim mělo být odejmuto právo účasti na jakýchkoliv řízeních.
Petr Stejskal, Brno

Zahrádkáři na Jurance
chtějí výkup pozemků
Zúčastnila jsem se projednávání
územního plánu na brněnském
magistrátu. Ne všichni byli proti
rušení zahrádek. Já sama souhlasím se zrušením, konkrétně na Jurance. Projděte se mezi Jundrovem a Kohoutovicemi a zjistíte, že
na velké části zahrad se už dávno
nic nepěstuje, některé jsou zarostlé tak, že byste potřebovali sekeru,
abyste se tam dostali. Jejich majitelé drží pozemky pouze proto, že
čekají na jejich výkup. Konkrétně – v mém širokém okolí vím pouze o jedněch majitelích, kteří jsou
proti rušení.
Většina účastníků byla v důchodovém věku. Chápu, že je to pro ně
jistá forma kvalitního, aktivního
trávení času, ale jak dlouho jim
tento elán vydrží? A dnešní generace už o toto přestává mít zájem.

V diskusi vystoupila i jakási doktorka biologie a argumentovala podloženými vědeckými studiemi o prospěšnosti zalévání zahrádek. Na Jurance o nějakém velkém zalévání
nemůže být řeč, protože tam většinou voda není.
Moje rodina vlastní zahradu na Jurance přes čtyřicet let. Můžu tedy
posoudit vývoj, jakým tato oblast
za tu dobu prošla a je to jednoznačně k horšímu. Já sama se brzy
budu chystat taky do důchodu, plánovala jsem si , jak se budu zahradě věnovat, protože teď na to není
čas. Zrušení zahrad by mě do jisté
míry asi mrzelo, ale i přesto jsem
pro zrušení. Je třeba postoupit dál.
Eva Tvarůžková, Brno

Zahrádky, to je zeleň
i ptačí zpěv
S možným rušením zahrádkářských kolonií v centru města určitě nesouhlasím. Současným využitím prostoru dle mého názoru
a zkušenosti vzniká mnoho pozitivních externalit, které sice nejsou
přesně vyčíslitelné penězi, ale
svou hodnotu pro obyvatele jistě
mají. Zeleň při pohledu z okna,
ptačí zpěv, diverzita městského
prostředí. Opravdu je to tak marginální?
Před tímto výčtem by však možná
ještě mohli stát zahrádkáři, kterých se věc týká konkrétně. Často
jde o lidi, pro které znamená zahrádkaření jedinou formu realizace, zdroj radosti a „příjmů“ ve formě vlastních výpěstků. To je pro
ně, ale například i pro mě, důležitější než „hladký průjezd městem“, jehož bariérami mají zahrádky být.
Gabriela Hájková, studentka Brno

