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Podivný
aprílový déšť

Na tom, že dubnové
počasí bývá tak říkajíc
jako na houpačce, není

nic zvláštního. To, co bylo ale k
vidění včera na kraji Moravské Sa-
hary, jen potvrzuje oprávněnost obav ze sucha. Tam,
kde mělo z půdy už pomalu vykukovat to, co zde ze-
mědělci zaseli, se dělo něco jiné. Polem se totiž šířila
téměř písečná bouře, která odtud odpoledne vyháněla
pejskaře i s jejich svěřenci. S něčím podobným jsem se
tady setkal v létě, žel nyní už i v aprílu... Petr Turek

Krátce z regionuregionu

Dobré ráno,ráno, Hodonínsko

Uklidili kabát i podprsenky
Hodonín – Nové šroubováky,
podprsenky i kabát našli v
sobotu dobrovolníci při akci
Ukliďme Hodonín. Úklid

při
Úklid
při

organizuje čtvrtým rokem
místní zastupitelka Terézia
Mlýnková Išková. „Každo-
ročně se přidávají lidi ze
Zeleného domu pohody, za
což jsme velice rádi. A letos se
poprvé zapojilo i nově vzniklé
místní sdružení. Doufáme, že tak velký zájem uklí-
zet bude i v dalších letech,“ uvedla Mlýnková Iško-
vá. Letos se nadšenci zaměřili na úklid kolem au-
tobusového nádraží a podél železniční trati. (pt)

Na dětském a sportovním hřišti
dokončují poslední úpravy

Petrov – Rekonstrukce dět-
ského hřiště a výstavba ví-
ceúčelového sportovního
hřiště v blízkosti školy a
kulturního centra v Pet-
rově pomalu finišuje. V
současné době se dokon-
čuje výsadba stromů a zá-
honků, stavba terasy a per-
goly a ke skluzavkám a prolé-
začkám přibývají ještě menší herní
prvky, například kladina. „Menší víceúčelové hřiště
určené na volejbal či basketbal, bude mít umělý
povrch,“ informovala starostka Petrova Eva Mlýn-
ková. Celkové náklady modernizace dosahují částky
tří a půl milionů korun. (bs)Zp
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Nové Penny
i Lidl. Přibývá
supermarketů
Počet prodejen vel-
kých řetězců ve měs-
tech jihomoravského
příhraničí roste. Nový
Lidl chystají ve Zno-
jmě, Penny plánují v
Břeclavi.

MICHAL HRABAL
DALIBOR KRUTIŠ

Jižní Morava – V Břeclavi
stojí řada velkých obchodů,
hobby market tam ale chybí.
Podle několika zdrojů Dení-
ku Rovnost může jeden
vzniknout na místě nyněj-
šího Penny v blízkosti cent-
ra města. Řetězec

Penny
Řetězec

Penny
totiž plá-

nuje postavit novou prodej-
nu mezi místními částmi
Poštorná a Charvátská Nová
Ves u sídliště Na Valtické.
O této možnosti slyšel i

Břeclavan Filip Šálek.
slyšel

Šálek.
slyšel
„Břec-

lav má velký problém s do-
pravou na hlavním tahu
městem a podobný záměr
může situaci jen zhoršit. Do
hobby marketu pojedou i
lidé z okolních měst. Dnes
třeba z Moravské Nové Vsi
jezdí do Hodonína, ale může
se stát, že pak vyrazí do
centra Břeclavi,“ bojí se Šá-
lek.
O obchodu nejen pro ku-

tily se mluví už delší dobu.
V minulosti měl stát napří-
klad v areálu bývalé Tranzy.
V Hodoníně funguje prodej-
na UniHobby, ve Znojmě
zase Baumax.
Vedení břeclavské radnice

ani společnost Penny infor-
mace nepotvrdily. Marke-
tingová specialistka firmy
Monika Lebedová k výstav-
bě nového obchodu na
okraji Břeclavi před časem
uvedla, že podobné infor-
mace neposkytne.
Aby mohlo další Penny v

Břeclavi vyrůst, muselo loni
město schválit směnu po-
zemků. Ještě není hotová.
Jakmile se tak stane, areál
může stát do dvou let. Podle
břeclavského místostarosty
Jaroslava Války lidé u pro-
dejny najdou i nová parko-
vací místa. „Zástupci firmy
uvažovali také o masně ne-
bo menším obchodě s oble-
čením,“ nastínil Válka.
V návaznosti na to počítá

radnice se stavbou chodníku
mezi oběma místními část-
mi. Náklady budou v milio-
nech. „Doufám, že v novém
Penny bude větší výběr tře-
ba ovoce a zeleniny, než je
ve zdejším Enapu,“ zamys-
lela se například Klára Kli-
movičová ze sídliště Na Val-
tické. V Břeclavi také fun-
guje Tesco, dvě prodejny
Albertu, a blízko centra v
těsné blízkosti i Billa, Lidl a
zmiňovaný Penny market.

NOVÝ LIDL
Lidé si ve Znojmě dnes mo-
hou vybrat mezi sedmi su-
permarkety. Billou, dvěma
Kauflandy, dvojicí Albertů,
Penny Marketem a Lidlem.
Ten má prodejnu v Přímě-
tické ulici, další je v plánu u
Vídeňské v lokalitě Malá
Louka.

Nová prodejna Lidlu zís-
kává podle zástupců řetězce
jasnější obrysy. „Máme sta-
vební povolení, v součas-
nosti čekáme na vyřízení
dalších dokumentů, které
souvisejí s výstavbou. Pokud
vše půjde dobře, můžeme v
červnu začít stavět. Termín
dokončení je naplánovaný
na závěr letošního roku,“
sdělila mluvčí společnosti
Zuzana Holá.
Nový obchod v blízkosti

bydliště uvítá třeba Jana
Vyklická. „Zatím jsem nevě-
řila, že Lidl opravdu postaví.
Táhne se to dlouho. Tento
řetězec ve Vídeňské ráda
uvidím. První je pro mne
daleko a mají v něm zají-
mavý sortiment včetně
dobrého pečiva. Fakt, že je
hned vedle Albert, mi neva-
dí. Do něj moc nechodím,“
reagovala žena.

Mluvčí znojemské radnice
Zuzana Pastrňáková pláno-
vanou budovu popsala jako
střídmou stavbu. „Architek-
tonické pojetí objektu je
neobvyklé, i když zároveň
odkazuje na typové znaky
obchodních budov investo-
ra. Znakem je také vyšší
míra prosklení s průhledem
do interiéru obchodu,“ při-
blížila dříve Pastrňáková.
U nového supermarketu

vznikne i parkoviště s kapa-
citou devětadevadesáti míst.
„Podmínkou je také stavba
dopravního napojení Malé
Louky na Vídeňskou a polo-
žení příslušných sítí,“ dopl-
nila mluvčí.
V Hodoníně si lidé mohou

vybrat mezi nákupy ve dvo-
jicích supermarketů Kau-
fland a Albert, po jednom
má ve městě zastoupení Lidl
a Penny Market.

Velké řetězce v příhraničí
BŘECLAV
∙ šest prodejen velkých
obchodních řetězců:
Tesco, 2x Albert, Lidl, Billa,
Penny Market (+ chystaný
Penny Market)
HODONÍN
∙ osm prodejen velkých
obchodních řetězců:

2x Kaufland, 2x Albert, Lidl,
Penny Market, UniHobby,
Mountfield
ZNOJMO
∙ devět prodejen velkých
obchodních řetězců:
2x Albert, 2x Kaufland, Billa,
Penny Market, Baumax, Dek,
Lidl (+ plánovaný Lidl)
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Kniha přiblíží Chorvaty.
I barevnost domů a krojů
Jižní Morava – Dějiny, jazyk
nebo lidovou kulturu před-
stavuje nová kniha o Mo-
ravských Chorvatech. Vydalo
ji Sdružení občanů chorvat-
ské národnosti v České re-
publice. Jde o první kom-
plexní knihu o této menšině.
Lidem ji představí dnes.
Chorvaté žili na jižní Mo-

ravě od šestnáctého století.
„Dlouhou dobu se udržela
dvě jádra. Jedno bylo na
Břeclavsku v Charvátské
Nové Vsi, Poštorné a Hlo-
hovci, kde se chorvatsky
mluvilo až do začátku dva-
cátého století. Druhé na Mi-
kulovsku. V Jevišovce, No-
vém Přerově a Dobrém Poli
Chorvaté žili až do roku
1948,“ uvedla za sdružení
Lenka Kopřivová.
Název knihy Barvy chor-

vatské Moravy odkazuje na
jejich velikou zálibu v bar-
vách. „Nezvyklá barevnost
chorvatských domů a krojů
vnášela na Mikulovsko zá-
van exotiky,“ řekla Kopřivo-
vá.
Vznik knihy, kterou dopl-

ňují také historické fotogra-

fie, si pochvaluje třeba Mag-
daléna Hemzová z Morav-
ského Žižkova na Břeclavsku.
„V okrese lidé o této menši-
ně moc nevědí, alespoň bu-
dou mít nyní všechny infor-
mace pohromadě,“ míní že-
na. Publikaci autoři předsta-
ví dnes od pěti hodin odpo-
ledne v areálu Filosofické
fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně. (hra)

O knize

∙ Představuje dějiny, jazyk
i lidovou kulturu Chorva-
tů na Moravě.
∙ Publikaci doplňuje
množství fotografií a do-
kumentů, z nichž většina
je zveřejněná poprvé.
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