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Zprávy z měst

pondělí: Vyškov, Bučovice,
Slavkov u Brna

Lidé od nás

Staré zvyky, kroje
a tradice, to je má
životní láska
Markéta Lukešová
vedoucí souboru
Vracovjan

o vracovského kroje jsem
se oblékala odmalička.
Byly mi čtyři roky, když
jsem začala docházet do dětského
souboru. Ani to jinak nešlo, můj dědeček byl celoživotní náruživý milovník fokloru a tradic. Má láska
k lidové hudbě a všemu, co k ní patří, je velmi spontánní. Tančila jsem
v souboru Lipina a dokonce se naučila hrát na tak specifický nástroj,
jako je cimbál. Folklor beru nejen
jako krásný koníček, ale i jako své
poslání. Kvůli lásce ke starým zvykům, tradicím a lidovým krojům
jsem vystudovala etnologii a muzejnictví. Záliba se mi stala prací. Podílím se na tvorbě programů v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jsem také vedoucí folklorního
souboru Vracovjan. Vydali jsme kalendář a obnovili kroj z roku 1836,
s naším souborem zazpíváme lidem ve Vracově u vánočního stromu den před Vánoci.
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Krátce
VESELÍ NAD MORAVOU

Nejvíce lidí chce na
koupališti nové šatny

úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov

PÁTEK 9. PROSINCE 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov

čtvrtek: Znojmo, Miroslav, Moravský
Krumlov

Kyjov čeká chudobný rok,
zato Hodonín bude stavět
Návrhy rozpočtů na rok 2012 třímají už v rukou radní
jednotlivých měst okresu. Ještě do Vánoc je musí
stihnout projednat zastupitelé. I když se vedení měst
shoduje, že rok 2012 bude krušný, bude se i stavět.
HODONÍNSKO Hubený a chudobný
rok. Přesně takový budou mít podle vedení města ten příští lidé v Kyjově. Tamní radnice chce výrazně
šetřit.
Aby mohla v roce 2013 investovat až kýžených třicet milionů korun do rozvoje, utáhne si ten příští
rok opasek velmi těsně. Když totiž
splatí další velkou část úvěru
a bude investovat jen do nejnutnějších oprav, například dětských
hřišť, bude rok 2013 už o hodně veselejší.
„Příští rok bude pro Kyjov skutečně jedním z nejtěžších v poslední době,“ předpovídá tamní místostarosta Antonín Kuchař (Sedmadvacítka nezávislých). I když na investování zbude sotva deset milionů korun, starosta Kyjova František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) přitom zavrhuje jakýkoli další úvěr. „Budeme tak s finanční
spoluúčastí budovat pouze cyklostezku z Kyjova do Mutěnic a rozjedeme další plánovanou etapu regenerace sídlišť,“ doplnil Lukl.
Upozornil, že vrchol největšího
zadlužení – 120 milionů korun –

má už Kyjov šest let za sebou. Zbývá mu splatit „jen“ 15 milionů.

Veselí: zateplené kino i školky
Téměř čtyřicet milionů korun si naproti tomu může v roce 2012 dovolit proinvestovat Veselí nad Moravou. Město totiž víc než kdy jindy
přiškrtí běžné výdaje na provozu
i na mzdách. A to i tím, že úřad kvůli přerozdělení kompetencí propustí 11 zaměstnanců ze sociálního odboru. Za každého z nich ušetří téměř půl milionu korun ročně.
Po 1. lednu bude Veselí hospodařit
s rozpočtem 170 milionů korun.
„Kvůli změně ve výplatě sociálních dávek, které už nebudou protékat přes městskou kasu, je to
o celých sto milionů korun méně
než letos,“ vysvětlil místostarosta
Veselí nad Moravou Petr Kolář
(TOP 09).
A přidal i některé stěžejní akce,
které lidem ve Veselí zpříjemní
v příštím roce život ve městě. „Největší položky v investicích představuje spoluúčast při zateplování
kina, kulturního domu a mateřských škol v Tyršově a Kollárově

FAKTA

Kolik mohou města
investovat v roce 2012
Hodonín
49,8 milionu korun, 49,3 milionu
korun „přetáhne“ z rozpočtu
letošního roku. Opraví čtvrt Rybáře,
dobuduje chodníky na Národní
třídě a vybuduje silnici k S-centru.
Kyjov
10 milionů korun, zbytek dotace.
Sníží dluhové zatížení města,
plánuje pouze nejnutnější
rekonstrukce dětských hřišť
a spustí další etapu oživení sídlišť.
Veselí nad Moravou
37 milionů korun. Opraví
koupaliště, zateplí kino, kulturní
dům a mateřské školy, dokončí
opravu Panského dvora.
Bzenec
Pokud získá dotace, zateplí za 11
milionů korun základní školu,
vybuduje část malého obchvatu.

ulici,“ vyjmenoval veselský místostarosta.
Dalších 2,5 milionu korun vloží
radnice do opravy koupaliště, milion do výstavby nového dětského
hřiště v centru města a stejnou
částku do vybudování nové inlinové dráhy pro bruslaře. „Další tři miliony korun nasměrujeme do pří-

pravy na zasíťování pozemků pro
výstavbu rodinných domů na Třetích honech,“ popsal Kolář. Připomněl, že příští rok Veselí dokončí
opravu Panského dvora za šedesát
milionů korun a také zateplení základní školy na sídlišti Hutník.

Hodonín opraví silnice
Zariskovat ve složité době plné škrtů se naproti tomu nebojí vedení
Hodonína. Aby mělo peníze na rozvoj, půjde příští rok dokonce do
úvěru. Půjčí si 21,5 milionu korun.
Přitom přetáhne z letošního roku
do toho příštího nezapočaté stavební akce za téměř padesát milionů. Oprav silnice i rozbitých chodníků za celkem 15 milionů korun
se tak dočkají obyvatelé čtvrti Rybáře, kteří letos doplatili na dvojí
výměnu radních. „Zastupitelům
předložíme k projednání schodkový rozpočet na rok 2012,“ přiblížil
lidovecký místostarosta Hodonína
Ladislav Ambrozek. Dodal, že díky
úvěru bude mít Hodonín na investování do chodníků, dlouho odkládané silnice k S-centru Na Pískách
či výstavbě cyklostezky do Lužic téměř padesát milionů korun.
Hana Raiskubová
Co čeká na opravu?
Poraďte politikům na Hodonínsku,
kam by měli investovat. Pište na
hana.raiskubova@mfdnes.cz

V anketě o vylepšení koupaliště
hlasovalo dosud na internetových
stránkách Veselí nad Moravou 260
lidí. Téměř polovina z nich si přeje
vybudovat nové šatny a sociální zařízení a také skluzavku nebo tobogán. Nejméně hlasů získala oprava
povrchu malého bazénu.
(hra)

Více než sedm desítek malých
i velkých betlémů, mezi nimiž
převažují dřevěná dílka moravských a slovenských řezbářů,
mohou nyní obdivovat návštěvníci Masarykova muzea v Hodoníně. Výstava v budově na Zámeckém náměstí vánočně naladí od této neděle.
Už dnes v 17 hodin se ale milovníci řemeslného umu a tradic
mohou přijít pokochat nejen betlémy ze dřeva, ale také z hlíny,
kukuřičného šustí, perníku či
drátu. „Kromě soukromých sběratelů jsme tuto tradiční výzdobu zapůjčili od výrobců, krásné
historické betlémy z různých částí Slovenska pak u muzea v Martině,“ láká k prohlídce Tomáš
Gronský z hodonínského Masarykova muzea. Na dnešní vernisáži zahraje na malý cimbál Pavel Petržela z Vracova. Výstava
potrvá do 15. ledna.
(hra)

Pravý vánoční punč, jízda drožkou, prodej živých kaprů, vánoční
zpívání i Ježíškova pošta čeká na
návštěvníky vánočního jarmarku
v Dubňanech. Na ten zvou pořadatelé tuto neděli od jedné hodiny
odpoledne do sedmi večer před
tamní kulturní dům. Kromě jarmarku čeká návštěvníky i výstava
betlémů, kterou v kulturním domě
aranžuje mistr republiky ve floristice Jaromír Kokeš.
(hra)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Haně Raiskubové
(hana.raiskubova@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 136)
» Inzertní poradce pro Hodonínsko
je Lucie Nováková
(lucie.novakova@mafra.cz,
tel.: 602 452 058)

Vzpomínka na Napoleona Stovky milovníků
vojenské historie v dobových uniformách sehrály
poblíž Slavkova u Brna ukázku z bitvy tří císařů.
Foto: kubula.rajce.idnes.cz

HODONÍN (hra) Loni pomohli lidé
z Hodonínska při 1. vánoční sbírce
vyhlášené hodonínskou radnicí
díky své štědrosti malému postiženému Toníkovi.
Za čtrnáct tisíc korun vybraných do kasičky na Národní třídě
a v budově úřadu mu jeho matka
mohla přispět na osobní asistenci
na několik měsíců. Tentokrát pomohou peníze z druhého ročníku
sbírky chystané od 14. do 23. prosince, zase jinde. Přispějí na vánoční dárky pro děti v tíživé sociální situaci, které se po ztrátě bydlení
ocitly se svými maminkami v Domově pro matky s dětmi v Hodoníně. Navíc město Hodonín, které
při vánočním jarmarku sbírku pořádá, pro ně nakoupí za vybrané
peníze také další potřebné věci.
„Kasička bude umístěna přímo
u zvonice v centru jarmarkového
městečka na pěší zóně v Hodoníně, a to od 14. do 17. prosince.
Poté budou moci lidé přispět do
23. prosince i v budově městského
úřadu na Národní třídě,“ přiblížila
chystanou charitativní akci Pavlína Teplá z tamního Regionálního
centra.
Připomněla, že si v prodejních
stáncích mohou lidé koupit vánoční ozdoby a dekorace, ručně zdobené svíčky z včelího vosku, paličkované i dřevěné ozdoby, trdelníky,
perníky či jmelí.
„A na zahřátí třeba medovinu,
punč či grog a nebo i grilovanou
specialitu,“ láká na jarmark Teplá.

Muzeum vystavuje
moravské
i slovenské betlémy

Jarmark ozvláštní
Ježíškova pošta

Čertoviny Vánočně vyzdobené vyškovské náměstí zaplnily
rodiny s dětmi. Mezi stánky na ně čekali čerti, andělé
Foto: romcidlo.rajce.idnes.cz
i Mikuláš.

Vánoční sbírka
pomůže matkám
s dětmi, které
ztratily domov

Ze dřeva, z hlíny, z perníku

DUBŇANY

Vystavte fotografie na Rajče.net Zajímavé snímky z vašeho alba se mohou objevit i v novinách

pátek: Hodonín, Kyjov,
Veselí nad Moravou

Příprava výstavy
Foto: Masarykovo muzeum

Fórum čtenářů

výběr z dopisů

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redbrn@mfdnes.cz, Česká 19/21, 602
00 Brno, telefon: 516 202 110

na odsun nádraží, už mohlo být
staré nádraží v nové podobě zčásti hotovo.
Petr Šindelář, Brno

Proč stěhovat nádraží?
Stačí narovnat koleje

Nové osobní nádraží
mělo stát v Brně dávno

» K tématu přesun hlavního nádraží
v Brně

V případě přesunu brněnského
nádraží se jednoznačně vyslovuji
pro vybudování nového a odpovídajícího nového nádraží. Dovoluji
si připomenout, že snahy o přesun nádraží do vhodnějších prostor nejsou zdaleka nové. Vzpomínám si, že v listopadu 1948 při návštěvě tehdejšího ministra dopravy Aloise Petra na Ústředním národním výboru i města Brna byla
sjednána dohoda o splnění dávného požadavku Brna, aby nové
osobní nádraží bylo situováno
v odsunuté poloze asi 700 metrů
jižněji od stávajícího nádraží (asi

Podle kritiků současného brněnského nádraží je jeho hlavním nedostatkem půdorysné postavení
kolejí ve tvaru písmene „S“, na začátku a konci nástupišť. Jenže to
přece není důvod pro odsun celého nádraží, když stačí jen přemístit perony a srovnat koleje. Od viaduktu Křenová – Dornych až k pátému nástupišti. Spolu s využitím
stávající budovy hlavní pošty, pro
kterou by se postavil u Uhelné ulice nový objekt. Kdyby se zbytečně neutratila miliarda za projekty

v prostorách Rosického či dolního nádraží). Skutečnost, že ani
zhruba po 65 letech nebyla dohoda splněna, je ostudou města. Na
vině jsou stálé spory o řešení problému. Snad pouze na doplnění
uvádím, že při budování nového
hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze se mezi tamními obyvateli proslýchalo, že finance na výstavbu
pocházejí z Brna, kde se hodnostáři nejsou schopni dohodnout.
Toto tvrzení nemohu nijak doložit, skutečností ale je, že nové ostravské nádraží bylo v šedesátých
letech minulého století vystavěno, zatímco v Brně pouze budujeme další a další provizoria nevyhovujícího objektu.
Josef Riedl

brno.idnes.cz
O aktuálních tématech z Jihomoravského kraje diskutujte na webu.

