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Hlubiny Vranova
vydaly poklady

Vinobraní: Návrat
k původnímu scénáři

ZNOJMO (jm). Slavnostní scéna na
tribuně či otevíráním mázhauzů o vinobraní vyjde z původního scénáře zakladatele znojemského vinobraní Františka Koukala. K jeho textům se letos
vrátil pořadatel, pražská agentura MVP,
která získala souhlas dědice, syna Jiřího
Koukala.
„Máme souhlas pro pořádání této akce
podle původních scénářů. Například na
tribuně během sobotního slavnostního
ceremoniálu dojde k obnovení a potvrzení městských Znojemských práv a k
potvrzení práv cechů. Také se uskuteční právo útrpné máčením v kašně na falešném šenkýři, na helmbrachtici (lehké
ženě) a zloději vína. Tato scéna je naprosto originálním nápadem pana Koukala
a tradicí, která se prostě musí odehrát.

Některé scény realizovat nebudeme, ačkoliv jsou v původním scénáři popsány. Nejsou na ně buď prostředky, nebo
dostatek času na organizaci a přípravu,
které měl pan Koukal k dispozici. Naší
snahou je, aby začala cesta, která povede k věrné rekonstrukci jeho scénářů,“
vyjádřil divadelní režisér Janek Jirků z
Nového Města na Moravě, který režíruje
historickou část vinobraní. Potvrdil, že
Koukalovy texty jsou jen nepatrně upraveny a zkráceny. Autor v nich použil jazyk, který rekonstruoval z různých dobových zápisů a záznamů.

Velkolepé a profesionální
Letošní pořadatele nadchla vyjímečnost
prvního znojemského vinobraní v roce

1967, které fascinovalo dokonalou profesionální přípravou, která spočívala v
podrobném studiu historických materiálů, pečlivé organizaci a technickém zajištění slavností. Před pětačtyřiceti lety
je navštívilo 100 000 lidí. I to je důvod,
proč z něj dnes čerpají. František Koukal měl podobu průvodu, turnajů včetně dialogů postav na tribunách ve scénářích dokonale popsanou už v prosinci roku 1966 a celých devět měsíců řídil
a organizoval výrobu rekvizit a tréninky historických jezdců a šermířů. Pořadatelé začali scénáře studovat teprve necelé dva měsíce před termínem letošního vinobraní, takže jim chybí čas. „Nicméně zachováváme historickou událost,
na které byl průvod v roce 1967 založen.
Dokončení na straně 3.

Tuneláři Halouzka a
Žiška: Paralela s Brnem
Potápěči právě vytahují lahve se sektem, který ležel rok na dně Vranovské přehrady.
FOTO: (stano).

VRANOVSKÁ PLÁŽ (stano). Jedenáctý ročník Galavečeru sektu se v sobotu
uskutečnil na vranovské pláži. Slunečné počasí a bohatý doprovodný program
přilákal stovky diváků, které bavily kapely Vicomt, VUS Ondráš, The Beatles revival band nebo Ready Kirken. Shlédli

také film o sumci Lechovi-strážci sektu
ve vodách Vranovské přehrady. Vypuštěno bylo třicet balonků nesoucí poukaz
na víno odrůdy Pálava, vítěz laické sommelierské soutěže pak získal roční vinnou rentu.
Dokončení na straně 3.

Zemědělce trápí
eroze půdy
ZNOJEMSKO (be). „Cena i bonita půdy v ČR kvůli erozním problémům v poslední době neustále klesá. Podle posledních analýz
by mohla při nejhorším možném
scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu
za 4,3 miliardy korun. Jižní Morava se na propadu cen zemědělské
půdy podílí více než 55 procenty,“ tolik ne zrovna povzbuzující
zpráva jedné z tiskových agentur.
„Vodní i větrná eroze je obzvlášť
na jižní Moravě velkým problémem. Výměra takto poškozených půd se zvětšuje, a s tím rostou problémy související se snížením její ceny, poklesem výnosů a například se zhoršují odtokové poměry i průběh povodní,“
sdělil Jiří Hladík, ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy. Podle něj lze snižující hodnotu půdy vyjádřit tzv. bonitací.
Například meziroční pokles cen v

rámci celé ČR mezi roky 2010 až
2012 je o 126 milionů korun, jižní
Morava se na propadu cen podílí
bezmála 70 miliony korun.
Podle zemědělských odborníků i
ze Znojemska se situace na polích na jihu Moravy rychle zhoršuje, a to především kvůli pěstování širokořádkových plodin.
Mezi nejproblematičtější patří
kukuřice, jejíž plochy rok od roku
rostou. Rostlina se pěstuje v širokých řádcích, půdu téměř nedrží a v případě vydatnějších srážek
dochází ke splavování ornice. Podobným problémem mohou být i
okopaniny jako cukrovka a brambory.
Situaci neprospívá, že na významných procentech půdy nehospodaří majitelé, nýbrž krátkodobí
nájemníci, kterým jde především
o výnosy a okamžitý zisk.
Jak je možné erozi omezit?
„Erozi je možné omezit používáním správné agrotechniky a doporučených technologií, kterých
je celá řada a jsou všeobecně známy. Jenomže z hlediska rychlosti
zasetí a ekonomiky se to zemědělcům většinou nevyplatí.
Dokončení na straně 4.

V souvislosti s aférou policistů v Brně,
kterou vyšetřuje Inspekce min. vnitra, se
nabízí otázka, zda její chapadla nevedou
i na Znojemsko. Vždyť od r. 1991 - 2 zde
působí největší zločinecká skupina zapletená do různých kauz, počínaje podvody s lehkými topnými oleji, tunelováním firem a dalších. Vyšetřování trestné
činnosti ing. Jana Halouzky, ing. Antonína Žišky a ing. Aloise Dvořáka začalo již na začátku poslední dekády minulého století a pokračoval i po r. 2000. Vžil
se pro ně název „Tuneláři Fruty“. Jejich
rozsáhlou trestnou činnost ve spojitosti
se společností Agros začal šetřit speciál-

ní Útvar odhalování korupce a finanční
kriminality (ÚOKaFK ) služby kriminální policie a vyšetřování Expozitura Brno.
Tento elitní útvar policie začal šetřit jejich trestnou činnost z důvodu jejího velkého rozsahu a vysoké škody. Záznamy a
úkony trestního řízení začal na základě
vlastního šetření a trestních oznámení
společnosti SOKATO a Zbyška Dřevojana. Jak se dále uvádí v materiálu ÚOKaFK bylo na místě podezření z trestných činů podvodu, zneužívání informací v obchodním styku, poškozování věřitele a porušování povinnosti při zprávě
cizího majetku. Byla šetřena otázka ne-

zaplacení za pohonné hmoty (PH) společnosti Čepro (státní společnost, která
distribuuje pohonné hmoty), které nezaplatila společnost Agros, obchod, službyů, kde byli výše jmenovaní členy statutárního orgánu, ve výši cca 20 mil. Kč.
Čepru zůstaly nekryté směnky za 20 mil.
avalované výše zmíněnými osobami.
Agros obchodoval i se společností Benzina, a.s. a Liako, s.r.o. (jednatel
ing. Litavská). Benzina při prověřování těchto společností a jejich majetkových poměrů zjistila, že se veškerého
majetku zbavily.
Dokončení na straně 3.

Slučování škol Napodobeniny
čeká i Znojmo skončily v drtírně

BRNO (jm). Kraj v současné době
jedná o sloučení znojemské „Obchodní akademie a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky“ se
znojemským „Gymnáziem a Střední pedagogickou školou.“ Pokud by
k tomu došlo, obě školy by se spojily
až prvního července příštího roku.
To znamená, že nadcházející školní
rok zůstane beze změn.
Kraj chtěl letos u druhé jmenované
školy původně zrušit osmileté gym-

V parku si
připomněli
srpen 1968
Znojmo (chaf). Připomínky
21. srpna 1968 se včera ve Znojmě u památníku třetího odboje
v Městském parku zúčastnilo jen
pár pamětníků. Za město Znojmo
krátce promluvila radní MUDr.
Ludmila Šikýřová. Nejpočetněji bylo zastoupeno Vojenské sdružení rehabilitovaných, kromě něj
měli na krátkém vzpomínkovém
aktu své zástupce ještě Sokol, Orel
a ČSSD. FOTO: Renáta Bártová

názium a ponechat jen střední pedagogickou školu. K tomu nakonec
po protestech učitelů i žáků nedošlo. „Další fungování školy by v případě schválení sloučení bylo řešeno v rámci optimalizačního projektu, který by byl zpracován v průběhu školního roku 2011 a 2012,“ potvrdil Petr Holeček z tiskového odboru kraje.
(více v komentáři
R. Šalomonové na str. 4)

BRNO (jm). „Falešné originály“známých světových značek zabavené při
kontrolách v tržnicích na Hatích a v
Brně nedávno mechanicky zlikvidovala brněnská drtírna odpadu. Jednalo o více než 11 000 kusů padělků
oblečení, opasků, kabelek, peněženek, batohů, a dále o více než 19 000
kusů padělků obuvi světových značek, například Adidas, Puma, Lacoste, Nike, Diesel, Kenvelo. V přepočtu
na váhu je to šestnáct tun padělků v

odhadované hodnotě 15 000 000 korun. „Zboží bylo zabavené v trestním řízení na základě šestnácti pravomocných rozhodnutí soudů,“ informoval Robert Hurt z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Dodal, že v prvním pololetí
letošního roku tak bylo celkem zlikvidováno více než 72 000 kusů napodobenin o váze téměř jedenadvaceti tun, jejichž celková hodnota se odhaduje na více než 36 mil. korun.

