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Lechovice se konečně zbavily kolon aut
ČTVRTEK 27. ČERVNA 2019

Noc na dnešek přinesla
zlom v dopravě na spojnici
Znojma a Pohořelic, respektive Brna – silničáři otevřeli
nový obchvat Lechovic na
Znojemsku. Obchvat, který
odvádí dopravu z úzkého hrdla na silnici I/53.
O pár hodin dříve, ve středu
před polednem, Ředitelství silnic a dálnic oficiálně předalo

Obchvat přinese
klid, obec si
oddechne. Už se
nebudeme bát přejít
z jedné strany silnice
na druhou stranu
Žaneta Dohnalová,
starostka
novou silnici do užívání. „Silnice I/53 byla až dosud vedena
ve své historické trase uvnitř
obce Lechovice. Nově zprovozněný obchvat odvede z obce
nákladní dopravu a podstatně
zlepší místním obyvatelům životní prostředí díky snížení
hluku a exhalací. Zvýší se také
bezpečnost a plynulost provozu
na silnici I/53,“ uvedl generální
ředitel ŘSD Pavol Kováčik.
„Jednoznačně to vítáme, Lechovicím to přinese klid, obec
si oddechne. Už se nebudeme
bát přejít z jedné strany silnice
na druhou. Hlavně v případě

■ Osvěžené ulice
Městská část Brno-střed
kvůli panujícímu vedru včera
začala s kropením ulic. Ulice
ve vyčleněných lokalitách se
budou i dnes kropit třikrát za
den. V dalších dnech bude záviset na počasí. Kropení se týká náměstí Svobody, ulic Masarykova, Kobližná, Jánská,
Orlí, Dominikánská, Josefská,
Minoritská, Zámečnická a Rašínova a Zelného trhu. (zr)

■ Srazil ženu a ujel
Ženu srazil v úterý v poledne na přechodu pro chodce
v Brněnské ulici poblíž restaurace Chaloupka neznámý řidič.
Podle dosavadních zjištění jel
ve vínové Škodě Octavii Scout
z Brna směrem na Šlapanice.
Zraněnou chodkyni převezli
záchranáři do nemocnice. Policie žádá veřejnost o spolupráci:
kdo si nehody všiml nebo má k případu informace, ať
volá na linku 158.
(mh)

zvyklí se v restauraci stavovat,
jistě si tam zajedou i nadále,“
doufá starostka. Někteří restauratéři se podle informací Práva
na situaci již připravili v předstihu. Řidiče či stevardy autobusů finančně motivují, aby se
na oběd zastavili právě u nich.
Celkově si ale obec oddechne, doprava se zklidní. Otázkou je, nakolik život ovlivní
hluk, protože část trasy obchvatu v okolí mostu přes Jevišovku vede na náspu, a někteří
lidé se obávají hluku. „Ptali
jsme se na to. Zatím je v plánu
měření hladiny hluku podle toho, jaké budou výsledky, bude
se situace řešit. V případě nutnosti i stavbou protihlukové
stěny,“ dodala starostka.
Obchvat s délkou 4,4 kilometru obchází obec z jihu. Největší
z jedenačtyřiceti stavebních objektů překonává mimo jiné řeku
Jevišovku. Z pohledu řidičů zmizí úzké hrdlo v podobě dvou částí obce zpestřených ostrými zatáčkami. Při cestě z Pohořelic do
Znojma tak nově projedou pouze
okrajem Branišovic a Kašence,
ve zbytku cesty pojedou mimo
obce a na obchvatu Lechovic po
nové a široké vozovce.
Podle šéfa ŘSD chystají,
a pokud nenarazí na zvláštní
problémy, tak v letech 2021 až
2022 zahájí, modernizaci silniVe středu si vyrazili nový obchvat prohlédnout i obyvatelé Lechovic. O pár hodin později již novou cestu ovládla auta.
ce I/53 mezi Znojmem a Ledětí,“ vítá novou silnici starost- změny. „Nepopírám, že ne Starou silnici lemuje několik chovice projeví. Určitě je to za- chovicemi. „V plánu je taky
ka Žaneta Dohnalová (KSČM). všichni asi budou nadšeni. Uvi- restaurací a je otázkou, jak se sáhne. Na druhé straně pokud rozšíření a narovnání silnice,“
Zmínila ale i druhou tvář díme, jak se změna projeví. odvedení dopravy mimo Le- jsou pravidelní návštěvníci řekl Kováčik.

Čápovi mají jen jednoho potomka
Bydlí na patnáctimetrovém
komíně uprostřed Jedovnic na
Blanensku, říkají jim Matylda
a Václav Čápovi a patří k tamním celebritám. Čapí pár se na
komíně zabydlel již v roce 2008.
Každoročně za velké pozornosti Jedovnických odchová
dvě až tři mláďata. Letos Čápovi překvapivě takové štěstí neměli. Z původních čtyř mláďat
lze prostřednictvím on-line kamery na webových stránkách
jedovnice.cz pozorovat jen jediné. Má se ale čile k světu.
„Nevíme, co se stalo. To je prostě příroda. Na druhé straně se
čapímu jedináčkovi daří dobře.
Předtím čapí rodiče kvůli malému prostoru v hnízdě posedávali po okolních lampách. Dnes
si obvykle jeden z rodičů k mláděti přilehne a čekají na druhého, který shání potravu,“ řekla
Právu ředitelka jedovnické mateřské školy Jitka Kučerová.
Děti z mateřinky jsou nadše-
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Pohled na hnízdo čápů uprostřed Jedovnic na Blanensku.
ní ornitologové, protože hnízdo
mají z oken v prvním patře budovy doslova jako na dlani.
Školka stojí uprostřed městyse, a čapí rodinka je proto nepřehlédnutelná, a to především
v době, kdy se učí mláďata lé-

tat. Komín s hnízdem je u silničního tahu Blansko–Vyškov.
Mnozí řidiči proto v Jedovnicích přibrzdí nebo jedou krokem, aby alespoň po očku zaznamenali, co je u Čápových
nového…
(vtk)

Ve věznici se úspěšně
vyučilo dalších 27 žen
Výuční listy z dvouletých
učebních oborů šití prádla
a provozní služby si včera
v ženské věznici ve Světlé nad
Sázavou převzalo šestadvacet
odsouzených žen.
Další z úspěšných absolventek se předání neúčastnila, protože obor dokončila již v civilním životě na základě individuálního plánu. Včetně letošních 27 učnic se už ve věznici
vyučilo 117 žen, připomněla
mluvčí věznice Jana Rajdlová.
Možnost získat přímo ve
věznici výuční list mají odsouzené ženy od roku 2009, kdy
byly přijaty první žákyně do

učebního oboru výroba konfekce. Obory šití prádla a provozní
služby mohou absolvovat od roku 2013. Z výučního listu není
patrné, že jej ženy získaly ve
výkonu trestu.
Vzdělávání ve věznici zajišťuje školské vzdělávací středisko
od roku 2003. Kromě učebních
oborů se mohou ženy věnovat
anglickému jazyku, zdokonalovat se v obsluze počítačů nebo
v práci s keramikou. Pro cizince
nabízí středisko kurz českého
jazyka. V letošním školním roce do vzdělávacího střediska
docházelo 156 žen, uvedla věznice na svém webu.

● 22LETÝ CIZINEC v parku v ulici Rooseveltova potřeboval
rychle využít veřejných toalet. „Svůj batoh se všemi doklady, věcmi i penězi nechal odložený na lavičce, a když se asi za dvě minuty vrátil, batoh byl pryč. Cizinec přišel o věci a peníze v hodnotě
17 000 korun,“ dodal policista David Chaloupka.
(mh)

Tropické dny nyní vyhánějí Brňany na koupaliště
Kdo ve středu nemusel do
školy či do práce, skončil v Brně na koupališti. Alespoň tak to
vypadalo už dopoledne, kdy
například nově zrekonstruovaná Riviéra s bazény s říční vodou a kapacitou téměř osm tisíc
návštěvníků měla už půl druhé
hodiny před polednem tři tisíce
prodaných vstupenek.
„Na nápor jsme ale připraveni, máme dostatečné množství
plavčíků i dalšího personálu,
a lidé si tak mohou pobyt u nás
užít bez starostí,“ uvedla mluvčí společnosti STAREZ –
SPORT, která provozuje tři
koupaliště a dva kryté bazény,
Michaela Radimská.
Největší vytížení odhadují
provozovatelé právě u koupaliště Riviéra, které mimo plaveckých možností nabízí i vyžití

na osm metrů vysokém tobogánu, patnáctimetrové skluzavce,
mostu s lekníny či u chrličů
a vodních děl. V areálu se nachází několik hřišť, stánků
s občerstvením nebo třeba bosonohá stezka, na které si mohou návštěvníci vyzkoušet chůzi po různých površích.

Ochlazení není laciné

Zlomeniny z horka
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Ovšem ochlazení není zrovna laciné. Celodenní vstupné je
nejdražší ze všech brněnských
koupališť – dospělí zaplatí dvě
stě korun, děti nad šest let a senioři polovinu. Stejně jako na
dalších koupalištích provozovaných STAREZEM, ani tady
nemohou studenti nárokovat
zlevněné vstupné.
Brněnské venkovní koupaliště Riviéra si na nezájem rozhodně nemůže stěžovat.
Celkově mohou lidé v Brně
navštívit devět venkovních kou- koupalištěm v Brně, ve kterém pomocí mikroorganismů, rost- zén, součástí je i pláž s volejbapališť, z toho jeden přírodní nejsou používány chemické či- lin a řas. Nechybí zde brouzda- lovým kurtem. Cenově vychází
biotop v Komárově. Je jediným sticí prostředky, ale je čištěn liště pro děti nebo plavecký ba- z brněnských koupališť nejlépe,

Horké dny zvyšují počet výjezdů rychlé záchranné služby
v Brně a okolí. Lékaři mnohem
častěji vyjíždějí za seniory,
hlavně kolem poledne, do jejich bytů – například kvůli
zlomeninám, které si způsobili pod vlivem horka. „Oni sice
dodržují rady a nevycházejí na
přímé slunce, ovšem byty jsou
často přehřáté, senioři málo
pijí a pak dojde k dehydrataci
a zvýšení tlaku. Následují ztráty rovnováhy a pády spojené s
úrazy,“ upozornila mluvčí ZZS
JMK Michaela Bothová. „Denně máme nyní zhruba 260 či
270 výjezdů a v posledních
dnech přibývá těch, které způsobilo vedro,“ doplnila mluvčí

za celodenní vstupné zaplatí
dospělí 120 korun, děti do šesti
let neplatí nic a děti do patnácti
let spolu se seniory a studenty
zaplatí šedesát korun. (mh)
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