Podmyče: chtějí stáje pro 1450 kusů dobytka
Nové stáje pro chov dojnic a opravu stájí pro
výkrm skotu chystá zemědělská firma v obci
Podmyče. Práci by tak v regionu s vysokou
nezaměstnaností měli najít další lidé.
VOJTĚCH SMOLA

Podmyče – Dalších osm lidí by
mohlo získat práci na Vranovsku – v regionu sužovaném velmi vysokou nezaměstnaností.
Zemědělský
podnik Zemos Lesná se totiž
chystá postavit nové stáje pro
chov dojnic a opravit stáje pro
výkrm skotu v obci Podmyče
u Vranova nad Dyjí. Při maximálním stavu by tam mohlo
být ustájeno až 1450 kusů dobytka, zjistila ČTK z oznámení pro posuzování vlivů na životní prostředí v informač-

ním portálu EIA. „Je potřeba
říci, že zatím je to pouze návrh. Avšak v případě, že se realizuje, pro nás jako pro obec
to bude určitě zajímavé kvůli
možným novým pracovním
místům,“ komentoval starosta Podmyčí Radek Virgler.
Areál stojí severně od obce.
Novostavby vzniknou v západní části, rekonstruovat se
budou stáje ve východní části.
Zemos předpokládá, že s výstavbou začne letos ve třetím
čtvrtletí a o rok později stavbu
dokončí. „Současný stav je už
neúnosný, systém chovu je ne-

adekvátní požadavkům na
produktivitu práce a na moderní ustájení zvířat,“ uvádí
se v oznámení.
Díky novostavbě se podaří
zvýšit produktivitu práce,
zjednoduší se zacházení se
skotem a také půjde snáz zajistit bezpečnost a kvalita mléka.
Novostavby se plánují na
místě stájí, které se zbourají.
Jedna stáj pro dojnice bude
mít kapacitu 392 míst, další
taktéž pro dojnice 332 míst. Pro
telata vznikne hala s kapacitou 144 míst. Ve východní části areálu se zrekonstruují tři
stáje pro výkrm skotu, do každé se vejde 211 kusů. Mléčná
užitkovost má být sedm tisíc
litrů denně.
Na jižní Moravě v posledních letech řada chovů zanik-

la nebo se zmenšovaly kvůli
malé rentabilitě. Před dvěma
lety zase chovy ovlivnilo velké sucho, a tedy nedostatek
krmiva.

„V případě, že se
projekt realizuje, bude
to pro naši obec kvůli
možným novým
pracovním místům
určitě zajímavé.“
starosta Podmyčí Radek Virgler

Zemos Lesná ze Starého
Petřína na Znojemsku se věnuje živočišné i rostlinné výrobě. Obhospodařuje 1900
hektarů, převážnou část jako
ornou půdu. V poslední zve-

řejněné účetní závěrce za rok
2011 vykázala tržby přes 65
milionů korun a zisk 27 milionů korun.
Zájem o rozvoj chovů hospodářským zvířat má i stát.
Ten prostřednictvím ministerstva zemědělství plánuje
rozdat letos sedmapadesát
milionů eur právě mezi chovatele skotu, ovcí či koz. Jde o
téměř dvojnásobek loňské
podpory chovatelů.
Chovatelé přežvýkavců tak
získají dotace v maximální
výši, kterou umožňuje Evropská unie. „A to přibližně
sedmapadesát milionů eur.
Loni to bylo necelých dvaatřicet milionů eur,“ sdělila
mluvčí ministerstva Dana
Večeřová. Doplnila, že živočišná výroba si zaslouží podporu hlavně proto, že vytváří

pracovní místa zejména ve
venkovských regionech.
Podle předsedy jihomoravské agrární komory Václava
Hlaváčka si zemědělci zvýšení dotací chválí. „Usilovali
jsme o něj dlouho. Už loni se
státní podpora živočišné výroby zvýšila a letošní navýšení dotací je další krok,“ komentoval situaci.
Využít možnosti, kterou
nabízí ministerstvo zemědělství, se rozhodli chovatelé z
Agra Jevišovice. „Budeme se
rozhodně těchto dotačních titulů účastnit. Máme v plánu
více akcí, například jednu novostavbu či rekonstrukci dojírny,“ sdělil ředitel jevišovického agrodružstva Antonín Kyjovský. Jak dodal, jeho
družstvo chová tisíc dojnic a
asi tři stovky býků.

VÝSTAVA DUNGLOVÉ LÁKÁ K ZASTAVENÍ
VOJTĚCH SMOLA

Odliv lidí z regionu je dlouhodobý trend, který mohou
zastavit projekty zvyšující
zaměstnanost. Nemusí jít jen
o stavbu nové výrobní linky
pro dvě stě lidí, i počiny zaměstnávající jednotlivce se
počítají. Teď má šanci několik lidí z Podmyčí.

V Miroslavi pojedou
na podporu dětem
Miroslav – Peloton nadačního fondu Na kole dětem v čele
s desetinásobným mistrem
světa v jízdě na vysokém kole
Josefem Zimovčákem projede
Miroslaví. A to ve středu 4.
června. „Cyklisté dorazí na
náměstí Svobody v 16.15 hodin. Odjezd pelotonu je naplánován na 16.45 hodin,“ informoval místostarosta Miroslavi Roman Volf. Tradiční a oblíbená cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou má letos na programu již
5. ročník a měří 1461 kilometrů. Hlavním cílem je získání
finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky
nemocných dětí. V pelotonu se
i tentokrát objeví známé tváře.
(vsm)

Vyrazí hromadně na
kolech do Podyjí
Znojmo – Milovníci cykloturistiky si přijdou na své. Cyklo Klub Kučera totiž v sobotu
pořádá cyklistický výlet pro
zájemce o prohlídku Podyjí na
území Česka i Rakouska. Sraz
je na náměstí Komenského ve
Znojmě v devět ráno.
(vsm)

KOUZELNÁ PROVANCE. Barevné obrazy plné teplých barev, které mnohým návštěvníkům připomenou léto, dovolenou a sladký čas nicnedělání jsou až do třetího července k vidění v mázhausu znojemského Domu umění. Výtvarnice a členka výtvarné skupiny Meandr Simona Dunglová (na snímku vlevo) nazvala svou samostatnou výstavu Dělání – příliš mnoho a ne dost. Vstup na výstavu je zdarma a ti, kdo neodolají kouzlu vystavených obrazů a zatouží je mít doma, si je mohou zakoupit. Dům umění je
přístupný od úterý do soboty od deváté hodiny ranní do páté hodiny odpolední. „Miluji Provence a mnohé moje obrazy jsou inspirované tímto kouzelným koutem. Mám
ráda olej, který je jako technika nepřekonatelný. Obraz má strukturu a schne velmi dlouho,“ uvedla výtvarnice. Foto: Deník/Ilona Pergrová

Fousek: Chceme vzdát hold zabitým letcům
DALIBOR KRUTIŠ

Němčičky – Nevšední povinnosti má již nějaký čas starosta Němčiček Jaromír Fousek.
Na devatenáctého července
totiž připravuje velkou slávu.
Němčičky ten den mají v plánu oslavit 70. výročí havárie
britského bombardéru, který
v létě čtyřiačtyřicátého roku
sestřelil německý noční stíhač Hans Kraus.
Událost druhé světové války, kdy bombardér Vickers
Wellington Mk. X LP 204 JN-L
letěl společně s dalšími devíti
letouny bombardovat strategicky důležitý podnik, rafinerii Fanto v Pardubicích, zachytil v obsáhlé publikaci
Vzpomínky na neznámé letce
Jan Mahr.

„Jde o kulaté výročí události. U nás se havárie britského bombardéru připomínala již dříve. Už v roce 1990
vznikl památníček sestřeleným letcům tohoto bombardéru. Bylo to v červenci a odhalení provedl major Veselý a
podplukovník Císař,“ říká
starosta Fousek (na snímku s
kusem torza sestřeleného britského bombardéru).
Od doby vzniku pomníčku
už uplynulo čtyřiadvacet let.
„My nyní chceme oslavou kulatého výročí vzdát padlým
letcům hold. Osádku letounu tvořilo pět mladých Britů ve věku od dvaceti do sedmadvaceti let,“ připomíná Fousek.
Vedení obce upravuje okolí
pomníčku a plánuje vybudo-

vání naučné stezky.
„Je to poměrně náročné. Přípravy
oslavy začaly již
na začátku roku.
Naučná stezka
by měla mít asi
sedm zastavení s

tabulemi, na kterých se zájemci dočtou o okolnostech havárie letadla,“
naznačuje starosta.
Do Němčiček je na
červenec pozvaná řada lidí. „Pozvali jsme
představitele britské
ambasády,
zástupce
ministerstva
obrany,
nad Němčičkami se uskuteční přelet vojen-

ských vrtulníků. Pozvaných je
asi sto lidí, takže uvidíme, kolik osob se nakonec oslav zúčastní,“ uvažuje první muž
Němčiček.
Místní jsou na pomníček
hrdí. „Pamětníci na tuto událost vzpomínají a někteří mají
doma i kousky letadla, které
bylo rozmetané po širokém
okolí. Přímo na obci pak máme sbírku částí havarovaného letadla a uvažujeme, že připravíme malou výstavu,“ dodává Fousek.
Bombardér britské 150.
Bombardovací perutě vzlétl
20. července 1944 z Itálie, jeho
pouť skončila nedobrovolně
na poli u Němčiček. Tři nalezení letci z pěti byli po uhašení požáru letounu pohřbeni na
znojemském hřbitově.

Stavbu vodáckých
skluzů schválili

Znojmo – Podle vedení Znojma už nic nestojí v cestě tomu,
aby se začaly budovat vodácké skluzy na řece Dyji, které
jsou v plánu na jezech v Novém Šaldorfě, Oblekovicích a
také v Krhovicích. Zastupitelstvo města schválilo jako
dodavatele stavebních prací
firmu Stavospol Znojmo. „Ta
nahradila původně avizovaného vítěze veřejné zakázky,
který pochybil při zpracování
cenové nabídky. Nově se tedy
počítá s tím, že nové skluzy budou stát 305 tisíc korun bez
DPH,“ informovala mluvčí
znojemské radnice Zuzana
Pastrňáková. Po vodoprávním řízení se začne se stavbou. „Lze předpokládat, že
stavět se začne v polovině
června,“ dodala mluvčí. (vsm)

