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Žlaby pomohly letišti v Praze
Břeclav – Délka žlabů
přesahující půl kilometru
byla potřeba k odvodnění
podlahy v parkovacím do-
mě na letišti Václava Havla
v Praze. Šesté nadzemní
podlaží je nově řidičům
k dispozici i díky výrobkům
z Břeclavi. „Nerezové odvod-
nění je ideálním řešením pro
zátěžová prostředí a pro taková,
v nichž se více udržuje vlhkost, čemuž tak pocho-
pitelně v parkovacím domě je,“ vysvětlil projektový
manažer Marek Zelenka ze společnosti Alca plast,
která žlaby vyrobila. (liv)

Hřbitov: opravy za 1 800 tisíc
Hlohovec – Několik měsíců potrvá odvodnění
a opravy centrálního schodiště na hřbitově v Hlo-
hovci. Kvůli hůře dostupnému terénu se náklady na
rozsáhlé práce dotýkají milionu a osmi set tisíc ko-
run. Obec je zaplatí ze svého rozpočtu. „Je to plá-
novaná oprava. Hřbitov je na svahu, takže je těžké
tam cokoliv dělat. Nedostane se tam žádná techni-
ka, je potřeba to udělat ručně. I proto je cena vyš-
ší,“ reagovala hlohovecká starostka Marie Michali-
cová. Součástí zásahu se stane například položení
kabelů elektrického vedení do země. Hlohovečtí
zvelebují pietní místo postupně. V neutěšeném
stavu je zejména jeho starší část. (liv)

Výsledky z měření provozu
obec využije nejen k opravám

Vranovice – Úspěšné bylo měření dopravy ve Vra-
novicích. Vedení obce nechalo zařízení v Dlouhé
ulici, kde zachytilo počet a rychlost projíždějících
aut. „Získaná data jsme předali k dalšímu zpraco-
vání. S výsledky budeme nadále pracovat,“ uvedli
Vranovičtí. V obci je využijí například pro plánová-
ní oprav nebo změny v dopravním značení. Tech-
nika nově mapuje provoz v Přibické ulici. (liv)

Nerudova ulice je celá v novém
Hustopeče – Nový chodník,
silnice a k tomu podélné par-
kovací stání je již hotové
v Nerudově ulici v Husto-
pečích. Práce na projektu
začaly již v roce 2015.
„Opravovala se tady kanali-
zace a od té doby byla vo-
zovka v neutěšeném stavu.
S tím souvisely i ty špatné
chodníky,“ uvedl hustopečský
místostarosta Bořivoj Švásta. (ber)

Obchvat: Břeclav prodala
pozemky za miliony korun
Posun. Ředitelství sil-
nic a dálnic získalo
pozemky pro stavbu
obchvatu Břeclavi.
Městu pošle miliony.

MICHAL HRABAL

Břeclav – Přibližně dva mi-
liony korun dostane Břeclav
za prodej pozemků, které
leží v místech budoucího
obchvatu. Tamní zastupitelé
odhlasovali prodej všech
městských pozemků pod
obchvatem státnímu podni-
ku Ředitelství silnic
a dálnic. Podle místostarosty
Břeclavi Jaroslava Války je
město využije k vykou-
pení dalších míst od sou-
kromých majitelů. „Nebu-
deme je zapojovat do roz-
počtu, kde bychom je mohli
použít na cokoliv, ale účelo-
vě je navážeme na tuto zá-
ležitost,“ řekl Válka.
Břeclavané na stavbu,

která by ulevila jediné cestě
vedoucí přes centrum města
a po níž denně jezdí patnáct
tisíc aut, dlouhodobě čekají.
Průjezd se ve špičce nata-
huje i k pětačtyřiceti minu-
tám.
Například Václav Hrůza

situaci okomentoval jako
tragickou. „Jezdím městem
denně autem nebo na kole.
Jsou tam kolony, jezdí tudy
nákladní auta, která sjíždí z
dálnice a jedou do Mikulova
na hraniční přechod. S ob-
chvatem by průjezd těchto
aut odpadl,“ myslí si Hrůza.
Ředitelství silnic a dálnic

může odkoupit jen část po-
zemků přímo pod obchva-
tem. Břeclavská radnice pak
od lidí zajistí i zbylou část,
jestliže se jí budou chtít
zbavit. „Pokud někdo vysloví
ten požadavek, posunou ho
k nám,“ potvrdil Válka.
Podle mluvčí státního

podniku Niny Ledvinové je
důležitý každý pozemek,
který bude dotčený
stavbou silnice.
„Přímo v
Břeclavi
je

zřízené infocentrum. Tam
je možné získat informace o
stavu výkupů a převodů po-
zemků i jejich výměry,“
sdělila Ledvinová.
Asi devítikilometrový úsek

má stát přes jednu miliardu
korun. Podle webu podniku
má začít výstavba za sedm

let. Je však možné, že se
termín protáhne. Krajský
soud v Brně v dubnu vyho-
věl žalobě ekologických or-
ganizací Děti země
a Voda z Tetčic a nařídil
projednání dopadů stavby
obchvatu na životní pro-
středí. Břeclavská radnice se

připojila
k minister-
stvu životního
prostředí a inves-
torovi, tedy Ředi-
telství silnic a dál-

nic. Podala kasační stížnost.
„V současné době je to na
Nejvyšším správním soudu,“
zmínil Válka. Jak už Nový
život uvedl, déle než dvacet
let je na papíře i obchvat
sousedního Hodonína. Stav-
bu ovšem nyní stát považuje
za nehospodárnou a projekt
dal stranou.
Na začátku roku naopak

začala další etapa vý-
stavby obchvatu

Znojma.
„V
plánu

je
pěti-

ce
mostů,“
informo-
vala tehdy
mluvčí zno-
jemské rad-
nice Zuzana
Pastrňáková.
V současnosti
vyrůstají
mosty přes
potok Leska
či přemostě-
ní obchvatu
směrem na
Únanov.

Meruňkovice bude vzácná. Pálí se málo
DALIBOR KRUTIŠ

Jižní Morava – Meruňkovice
se štítkem 2017 bude vzác-
ností, podobně jako ta loň-
ská. Ovocnáři na jihu Mora-
vy hlásí i jen desetinu běžné
úrody. Také proto bude le-
tošní oblíbený destilát
z meruněk spíš pro sváteční
příležitosti nebo jako ne-
všední dárek pro přátele.
Meruňky letos dostaly

hned dvojí direkt. Nejprve je
poškodily dubnové mrazy,
neprospělo jim ani značné
sucho. „Ještě stále sklízíme,
ale jestli se dostaneme na
deset procent běžné úrody,
tak budeme rádi. Odhaduji,
že jich sklidíme asi třicet
tun,“ konstatoval Martin
Feranec ze sadů Öko Fruit
ve Slupi na Znojemsku.

Příčiny velmi slabé úrody
jsou podle Ferance jasné.
„Za prvé to byly mrazy.
A kde nám úroda zůstala,
tam ji ovlivnilo sucho,“ při-
blížil negativní vlivy.
Ovocnáři ze Slupi odha-

dují, že ztráty budou i na
dalším ovoci. „Třešní máme
asi poloviční úrodu proti
běžným rokům, švestek bu-
de asi jen čtyřicet procent.
Hrušky zatím nevíme, od-
haduji tak desetiprocentní
úrodu,“ podotkl Feranec
s tím, že hrušky a švestky
také poškodily mrazy.
Málo meruněk na stro-

mech znamená minimum
meruňkovice. „Letošní rok
bude asi tak špatný jako
loňský. Odhadnout se to
nedá. Někde je meruněk
dost, jinde, třeba jen o dvě

stě metrů dál, nejsou. U nás
mají větší podíl cukru
a meruňkovice bude určitě
dobrá, i když vzácná,“ na-
značil majitel jedné z pále-
nic Jiří Novák.
Podobná situace je také

na Břeclavsku. „Meruňky
nejsou ani u nás. Navíc plo-
dy jsou menší a jsou hodně
napadené hmyzem, takže

zahnívají. Mám proto obavy,
že destilát z meruněk příliš
dobrý nebude,“ myslí si Jiří
Vanke z Pálenice Pálava.
Jak dodal, po meruňkách

se u nich pálí hodně z hru-
šek, ale také z hroznů vinné
révy. „Malopěstitelé hrozny
vozí rok od roku stále více,“
svěřil se Vanke.
V plné práci je v těchto

dnech ovocnář Miroslav Va-
culík z Vřesovic na Hodo-
nínsku. „Meruňky právě tr-
hám. Loni nebylo nic, ale
letos je to lepší i přes ty
mrazy. Bude to průměrná
sklizeň. Mám sto stromů.
Některé jsou obsypané plo-
dy, jinde o kousek dál je
méně. Jsou i nějaké třešně,
méně je jablek i hrušek.
Ovšem švestky nejsou, je to
bída,“ uvedl Vaculík.

10
procent běžné průměr-
né úrody meruněk sklízí
v těchto dnech ovoc-
náři ze sadů Öko Fruit
ve Slupi na Znojemsku.
na Hodonínsku zase
nejsou skoro žádné
švestky.

Břeclav sází na mobilní aplikace.
Informují o vodě i kultuře

Břeclav – Více servisních informací chce k obyva-
telům dostat vedení břeclavské radnice. Zavedlo
proto dvě novinky: službu mobilního rozhlasu
a aplikaci Česká obec. Břeclavané měli dosud mož-
nost nechat si přehled aktuálních událostí posílat
na mobil. Původní služba ale končí. Mobilní rozhlas
nyní kombinuje sms zprávy, e-mail i mobilní apli-
kaci. „Již registrovaní lidé obdrží zprávu, aby se
přeregistrovali. Informace o odstávkách elektřiny,
vody, kulturní kalendář a další zprávy budou Břec-
lavané dostávat už jen prostřednictvím tohoto sys-
tému,“ uvedl tajemník Zdeněk Opálka. „Nováčci“
zase využijí web breclav.mobilnirozhlas.cz. Druhou
z aplikací Česká obec si lze stáhnout do mobilu. (liv)
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Trkmanka „loví“ staré fotky i nádobí
Velké Pavlovice – Zachytit
život předků chtějí nadšenci
ve Velkých Pavlovicích.
Tamní Ekocentrum
Trkmanka proto chystá no-
vou výstavu protkanou his-
torií. Aby mohla vzniknout,
žádá o spolupráci obyvatele
města.
Jeden cíl výstavy je pro-

střednictvím fotografií
ukázat, jak dřív vypadala
práce na poli, vinici nebo ve
sklepě. „Uvítáme i rodinné

snímky ze křtin,
svateb i místních
slavností, jako
jsou ostatky ne-
bo hody,“ uvedla
ředitelka eko-
centra Zita Dvořá-
ková (na snímku).
Dál stojí o půjčení starého

nářadí, původních součástí
krojů a dobového nádobí.
„Všechny originály vrátíme
nepoškozené zpět majite-
lům. Přivítáme i dobrovol-

níky, kteří mají zájem
s námi výstavu při-
pravit,“ vzkázala
Dvořáková. Historické
fotografie dávají do-
hromady už nějakou
dobu také v Hustope-

čích. K vidění jsou na so-
ciální síti Facebook. „Sbírám
staré fotografie patnáct let,
díky tomuto nápadu mám
možnost prohlédnout si
další snímky,“ ocenil obyva-
tel města Pavel Košulič. (ber)

Obce spojí nová cyklostezka
Bořetice, Němčičky – Dobrá zpráva pro milovníky
cyklistiky. Sousední obce Bořetice a Němčičky spojí
nová cyklostezka. „V oblasti mezi meruňkovými
sady musí být souběžně také cyklotrasa, protože
cyklostezkou může projíždět jen cyklista a cyk-
lotrasou cyklista i zemědělský stroj či auto,“ sdělil
starosta Němčiček Filip Stávek. Obec žádá o dotaci
na ministerstvo pro místní rozvoj. Budování cyk-
lostezky má začít příští rok. Kvůli velké náročnosti
bude rozdělená na více etap. (hra)

Knihovna jede dál. Nabídku
rozšiřují literární novinky

Moravská Nová Ves – Na svoje čtenáře nezapomí-
nají ani o prázdninách v městské knihovně v Mo-
ravské Nové Vsi. „Výběr rozšiřujeme o nové knihy,
ale i o knihy z výměnného fondu z Břeclavi. Provoz
je vždy v úterý od pěti odpoledne do osmi večer
a v pátek od tří do šesti hodin odpoledne,“ uvedla
knihovnice Xenie Bezchlebová. (ber)

Jsou spokojení, ale
schází jim pošta

Nikolčice – Více než polo-
vina obyvatel, kteří se v Ni-
kolčicích vyjádřili ke kvalitě
života, je spokojená. Prů-
zkum je součástí podkladů
vedení obce, které nechalo
zpracovat rozvoj vsi pro
roky 2018 – 2013. Ocenění
se dočkala mateřská škola a
nakládání s odpady. Nejhůře
jsou pak na tom například
příležitosti pro podnikání.
Mnohým chybí pošta. (liv)


