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jízdáren
Krádeží kol rok od roku přibývá Oprava
může začít
BŘECLAV (juh) - Kol se ztrácí čím dál víc. Přestože
si Břeclavané myslí, že právě zdejší region je rájem
zlodějů kol, statistiky říkají něco jiného. Nejvíce
kol zjoději vloni ukradli v Praze a v Moravskoslezském kraji.
V roce 2011 bylo podle policejních statistik v Česku odcizeno celkem 7.396 kol, rok předtím to bylo 6.535. Počet krádeží
kol tak meziročně vzrostl o více
než 10 %. O svůj bicykl loni
přišlo nejvíce lidí v Praze a v
Moravskoslezském kraji, kde se
ztratily zhruba tři tisíce kol. Jihomoravský kraj zaujímá třetí
příčku se 758 zcizenými bicykly.
Nejméně aktivní nenechavce
pak mají na Vysočině (74) a v
Karlovarském kraji (110).
K nelichotivé bilanci jižní
Moravy výrazně pomohl také
náš okres. „Vloni tam přišlo o
kolo asi 200 majitelů, především
v letních měsících. Jen během
prázdnin se počet krádeží vyhoupl přes padesát,“ potvrdila
břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.
A které lokality přitahovaly
zloděje nejvíce? „Jednoznačně
město Břeclav, zejména u koupaliště. Pozornosti zlodějů neunikly ani Lednice a Valtice. Kdo
si tam nechali bicykl bez dohledu po dobu prohlídky zámků a

kola v rámci pojištění domácnosti připojišťují. „Prakticky
neexistuje zámek, který by zloděj nepřekonal, pokud se kolo
rozhodne odcizit. Pojištění je
jedním z možných řešení. U

nás totiž pojistka kolo chrání,
i pokud je majiteli odcizeno
mimo domov, například ze
stojanu před obchodem či školou,“ dodal Jaroslav Král.
Letos od začátku roku evidu-

je policie v rámci okresu přes
20 případů krádeží jízdních kol
– především se jedná o krádeže
ze sklepní kóje. Vloni toto číslo
bylo více než dvojnásobné – 50
krádeží.

okolí, čekalo je nemilé překvapení – zabezpečená kola byla
pryč,“ říká Kamila Haraštová
Ani zámek totiž není zárukou,
že kolo zůstane tam, kde ho majitel odstavil. Krádež je mnohdy
záležitostí několika vteřin. „Zloději se nebáli ani odmontovat
odstavená kola ze střešních nosičů aut. V takových případech
se vzniklé škody dostávaly na
desítky tisíc korun. Obecně platí, že zloději se spíše zaměřují
na drahá jízdní kola,“ potvrdila
vzrůstající odbornost zlodějů
policejní mluvčí.
I když se vloni policistům
podařilo obvinit několik pachatelů z krádeží kol, další pobertové v našem regionu stále
řádí. Naděje na opětovné shledání s ukradeným kolem není
velká. „Je smutným faktem,
že 80 až 90 % ukradených kol
se ke svým majitelům nikdy
nevrátí a částka vyplacená za
ukradená kola meziročně narůstá,“ uvedl Jaroslav Král z
ČSOB Pojišťovny s tím, že narůstá i počet lidí, kteří si svá KAPŘI BRALI JAKO DIVÍ. Jarní závody na Včelíně, které pořádají břeclavští rybáři, se mimořádně vydařily. Krásné počasí, všechna závodní místa beznadějně vyprodána a kapři brali jako diví. Dospělí v
sobotu ulovili neuvěřitelných 433 kaprů. Vítězem se stal Michal Šebestík z Břeclavi, který ulovil 15 kaprů
o celkové délce 652 cm. Stejný počet kaprů ulovil i Rudolf Schneider, jeho úlovky ale v součtu měřily „jen“
lavých zvířat ve městě. Chceme
623 cm. Třetí místo obsadil Luboš Pekárek (14 kaprů - 588 cm). Největšího, 70 cm dlouhého kapra chytil
proto požádat obyvatele města,
Pavel Mach. Skvěle si vedli o den později i mladí rybáři. Sešlo se jich 65 a ulovili celkem 210 kaprů. Zvítěaby se z bezpečnostních důvodů
zil Pavel Horčička (na snímku uprostřed), který ulovil 22 kaprů - 912 cm) před Ivanem Angelovem (vlevo,
k odchytovému zařízení nepři22 kaprů - 900 cm) a Michalem Šebestíkem ml. vpravo, 21 kaprů - 826 cm). První tři ulovili neuvěřitelný
bližovali. Zvýšená by měla být
počet 65 kaprů! Největšího kapra (67 cm) chytil Pavel Votava, největšího lína (30 cm) Josef Hůšek.
opatrnost i při venčení psů,“
Foto: David Starnovský
uvedla vedoucí oboru životního
prostředí Hana Hřebačková.
Na Facebooku už někteří jedinci vyvolávají paniku s tím, že
liška může mít vzteklinu. Podle
informací města však žádná lišMIKULOV - Paraglidisté
ka na katastru města vzteklinou
nakažená není. Je samozřejmě měli Pálavu do nedávna
dobré být obezřetný, ale není zakázanou. Vloni dostali
důvod k panice.

Liška vystrašila Břeclavany
BŘECLAV (ewi) - Obyvatelé Břeclavi viděli ve
městě již několikrát lišku.
A to hlavně v obytných
částech Břeclavi.
I z toho důvodu se odbor životního prostředí břeclavské
radnice rozhodl povolit její odchyt. Tím byl pověřený Pavel
Balga, předseda Mysliveckého
sdružení Břeclav.
„Lovit lišku bude do sklopce,
a to za pomoci městské policie,
která má na starosti odchyt tou-

Tři ředitelé obhájili post

Černá kronika

Lidi na poli ohrožovaly granáty

Podvodník láká od důchodců peníze

Sdružení zvítězilo ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 312,832.724 korun
bez DPH a termínem dokončení
do června 2013.
Cílem projektu je nejen vlastní obnova barokních jízdáren a
koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího
centra, výukové a interaktivní
expozice, informačního centra
a místa pro krátkodobé výstavy.
Multifunkční sál a učebny
budou sloužit také studentům
Masarykovy a Mendelovy univerzity.

Socha skončila
v lesoparku
MIKULOV (jich) - Nenávratně poničená socha
sochaře Pavla Opočenského, která stála v zámeckém parku, už má nové
stanoviště.
Přestěhovali ji do Procháskova lesoparku. Tam by mohlo
vzniknout lapidárium, kde by
končily sochy, na kterých se podepsal zub času či vandalové.
Opočenského dílo vzniklo
v létě roku 1999 během mikulovského výtvarného sympozia
Dílna a zničeno bylo v listopadu
2010.
www.tydenik-breclavsko.cz

Paraglidisté na Pálavě zůstávají

od ochranářů zkušební
výjimku podobně jako
horolezci. Ukázalo se,
že paraglidisté přírodě nejen neškodí, ale
naopak jí pomáhají. Více
o tom Michal Giláni z PG
Pálava.
Zuzana Nešporová

láček na gymnáziu a Zdeněk
Hrabal na střední odborné
škole a středním odborném
učilišti.
Novou tvář bude mít v čele
Tou první bylo Gymnázium Dětský domov Mikulov. Květoa Jazyková škola s právem stát- slavu Solaříkovou nahradí Lada
ní jazykové zkoušky v Břeclavi, Válková.
Jaká pravidla musíte dodrkde obhájil svůj post ředitele
Jmenovaní ředitelé se své
žovat?
Josef Drobilič. Stejní ředitelé funkce ujmou 1. srpna na dobu
Musíme dodržovat základní
zůstávají i na dvou hustopeč- šesti let. Krajská rada jmenovala
pravidla návštěvníků v Národských školách. A to Jan Sed- dosud 49 ze 150 ředitelů.
ní přírodní rezervaci. Máme
vymezena startovací místa ze
Stolové hory a pod jejím úpatím
přistávací plochu. O tato místa
se staráme a zajišťujeme jejich
BŘECLAV (ha) - Práce na poli přináší v těchto dnech také nepří- údržbu podle pokynů Správy
jemná překvapení. Své o tom ví muž, který v Kloboukách u Brna CHKO Pálava. Na Stolové hoře
nalezl při polní práci nevybuchlý ruční granát. Na místo vyjeli po- mohou létat pouze paraglidisté,
licisté a byl přizván také pyrotechnik. Další nález zaznamenali v kteří jsou zaregistrováni v obkatastru Týnce. I tam při práci na poli nalezl zaměstnanec munici. čanském sdružení PG Pálava.
Pyrotechnik konstatoval, že se jednalo o dělostřelecký granát ráže Členem sdružení se může stát
75 mm a stejně jako u předešlého nálezu výbušninu zajistil. Během jakýkoliv pilot paraglidingového
kluzáku, podmínkou je dodržomanipulace nedošlo ke zranění ani k jiným hmotným škodám.
vání pravidel letového provozu
a dodržování pravidel CHKO
Pálava.
BŘECLAV (ha) – Neznámý podvodník láká po telefonu od důvěřivých důchodců peníze. Nejdříve si vytipuje osobu, které zavolá
Proč jste tak toužili létat na
a vydává se za jejího vnuka. Požaduje rychlé zapůjčení peněz na Pálavě?
koupi či opravu vozidla. Falešný vnuk nezapomene zmínit, že poJeště přede dvěma lety jsme
bývá mimo Břeclavsko, a proto pro peníze pošle svého známého. museli jezdit za létáním stovky
Pokud se někdo dostane do obdobné situace, měl by okamžitě volat kilometrů. Nejčastěji za Vídeň,
bezplatnou policejní linku 158. Důkazem důvěřivosti je případ z případně na Slovensko či do
dubna. Babička z Břeclavi nechtěla nechat vnuka v nesnázích a po Beskyd. Nyní můžeme díky proúdajném kamarádovi mu poslala 80 tisíc korun. Vnuk o zápůjčce dloužení výjimky, které si velmi
neměl ani ponětí.
vážíme, létat takříkajíc doma. Pa-

BŘECLAV (ema) - Své
ředitele na příštích šest
let už znají některé školy z
Břeclavska.

LEDNICE (ema) - Zámecké jízdárny v Lednici
opraví sdružení stavebních firem.

Paraglidisté na Pálavě mají zelenou.

Michal Giláni
paraglidista
raglidingová komunita to přijala
s velkým nadšením. Dosvědčuje
to i vysoký počet členů sdružení. Zaregistrováno je 125 pilotů
nejen z Podpálaví, ale i z jiných
regionů. Každý, kdo chce ze Stolové hory startovat, se musí přes
webové stránky sdružení www.
pgpalava.cz zaregistrovat.

bylo dokonce jen 14. Startujeme, když fouká západní až jihozápadní vítr.

Takže buď létáte jen nad Pálavou, nebo z ní odletíte jinam?
Jak se vracíte?
Ano, letáme nad Pálavou a
nebo v jejím okolí. V minulém
roce se ze Stolové hory na paraglidingovém padáku létalo přes
50 kilometrů daleko. Nejdelší
let měřil 65 km a pilot přistál u
Veselí na Moravě. Z přeletu do
krajiny se vracíme hromadnou
dopravou, odvozem kamarádů a
Foto: Igor Jakš nebo stopem.

Rozhovor týdne
CHKO Pálava za uplynulý rok
hodnotí pohyb paraglidingových pilotů také kladně.

Dá se ze Stolové hory startovat kdykoliv?
Ne, spíše naopak. Dnů, kdy se
dalo vzhledem k povětrnostním
podmínkám z povolené lokality
startovat, bylo vloni jen 24. Dnů,
K čemu je registrace?
v nichž bylo možné uskutečnit
Systém registrací jsme zavedli přelet, tedy odlet do krajiny,
po dohodě se Správou CHKO
Pálava. Statistická data slouží k
vyhodnocení návštěvnosti, počtu startujících a ošlapu místa
startu, který, jak se ukázalo, prospívá přežití a rozvoji některých
druhů živočichů. Tak byl vyhodnocen i ošlap při startu padáku
i z míst na kopci Raná u Loun
v Národní přírodní rezervaci,
který patří k nejstarším paraglidingovým terénům v ČR. Správa

Před pár týdny byly na Pálavě kvůli paraglidistovi menší
manévry. Co se stalo?
Právě že vůbec nic. Přistání
pilota proběhlo standardně na
přistávací plochu a bez jakéhokoliv zranění. Jen jeho padák se
šňůrami zahákl za keř, odkud
ho pilot s kamarádem sundali
dolů. Jenže nějaký turista, který
šel směrem od Mikulova a viděl přistání z dálky, zavolal 112,
která vyslala hasiče a vrtulník.
Bohužel to byl planý poplach,
zásah nebyl vůbec nutný.

