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Brno a Znojmo může spojit nová trať
Milan Vojtek
Moderna i muzeum. To je
trať z Břeclavi do Znojma.
K opravené trati zatím další úsek nepřibyde. Správa
železniční dopravní cesty
(SŽDC) řeší co dál. Ve hře je
totiž i myšlenka stavby nové
trati pro rychlé spojení Brna
a Znojma.
Od Bořího lesa u Břeclavi po
Mikulov je trať z Břeclavi do
Znojma moderní. Umožňuje regionální dopravě využít až
stodvacetikilometrovou rychlost. SŽDC v předchozích dvou

letech ve dvou samostatných
etapách rekonstruovala trať,
valtické a mikulovské nádraží
a vybudovala novou stanici
v Sedleci. Dál do Znojma ale
vlaky pokračují po starých kolejích s minimálním zajištěním
bezpečné jízdy. Provoz řídí jen
telefonická dohoda výpravčích.
A hned tak se na tom nic nezmění. „Dál v tuto chvíli nic
neplánujeme, nemáme žádné
zadání. Názory na dopravní obslužnost Znojemska se postupně vyvíjí. Co se týká další rekonstrukce, čekáme na signál,
zda bude zájem. Záleží, jak bu-

Prázdniny v Telči letos
s vratnými kelímky
Festival Prázdniny v Telči se
letos stane předělem v boji města s plasty. Stánkaři budou nápoje podávat ve vratných kelímcích, které se budou na náměstí
umývat. Informoval o tom místostarosta Pavel Komín.
„Stánkařům dodáme čisté kelímky v uzavřených boxech. Zákazníci budou kelímky vracet
jim, transport do myčky je
v jednání,“ uvedl místostarosta.
Podstatou věci podle něj je, aby
plasty nekončily po jednom použití v odpadu.

Květoslav Havlík, ředitel
de dál postupovat Jihomoravský kraj a Kordis, zda budou Kordisu, garantujícího provoz
říkat, že by spojení Brna Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje,
připomněl, že déle než dva roV tuto chvíli nic
ky žádají SŽDC o provedení
neplánujeme,
studie, která by prověřila optimalizaci úseku Hrušovany nad
nemáme žádné
Jevišovkou–Znojmo a možnoszadání
ti železničního spojení Brno–
Mojmír Nejezchleb, Znojmo. Zatím studie nebyla
nám. gen. ředitele SŽDC zadána. Kraj zvažoval spojení
Brna a Znojma po koridoru do
a Znojma mělo být po této tra- Břeclavi a dál modernizovanou
ti,“ uvedl náměstek generální- tratí do Znojma.
ho ředitele SŽDC pro moderni„Stávající trať neumožňuje
vedení vlaků, které by byly
zaci Mojmír Nejezchleb.

v trase Znojmo–Brno časově
a cenově konkurenceschopné
autobusům,“ zdůraznil Havlík.
SŽDC s tímto řešením dopravy
mezi dvěma největšími městy
kraje moc nepočítá. Má-li
vzniknout rychlé vlakové spojení Znojma a Brna, pak by mělo vést mimo Břeclav.
„Odborníci finalizují zadávací dokumentaci, která na úrovni studie proveditelnosti prověří různé varianty spojení Brna
a Znojma, pokud možno nejen
v ose stávající železniční sítě,
ale i s návrhem podílu novostaveb, aby bylo možné komfortní

a konkurenceschopné spojení
Brna a Znojma. Varianty zváží
možnost využití zapojení nové
trati přes možnou novostavbu
trati Brno–Vranovice,“ uvedl
mluvčí SŽDC Marek Illiaš.
Zatím není zřejmé, ve kterém místě by se nová trasa zapojila do stávající trati Břeclav–
Znojmo. „Jelikož půjde o návrh
elektrizované infrastruktury,
lze očekávat, že v rámci studie
proveditelnosti odborníci prověří výhledové možnosti rozšíření projektu, především elektrizace, rovněž až k Břeclavi,“
zdůraznil mluvčí.

Hustopeče ovládly mandle a mandlovice

Dvě automatické myčky si
Telčští zatím pronajali z dolnorakouského Waidhofenu. Peníze
na pronájem i výrobu kelímků
získali v rámci dotovaného projektu regionem zřizované odpadové společnosti (Dobrovolný
svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance). Výše vratné
zálohy zatím není známa.
V budoucnu svazek zamýšlí
pořídit si vlastní myčku. Od
roku 2020 by vratné kelímky
měly v Telči provázet veškeré
akce.
(pch)

Lidé využívají sportoviště
Rekordní počet návštěvníků
přilákala v loňském roce brněnská sportoviště v péči městské
společnosti Starez-Sport. Do jejích osmi středisek zamířilo celkem téměř devět set tisíc lidí,
což bylo o více než sto tisíc lidí
víc než předloni. Zájem veřejnosti o sportoviště vyniká i ve
srovnání s dalšími městskými
institucemi. Například Zoologickou zahradu Brno loni navštívilo 330 tisíc lidí.
„Přejeme si, aby z Brna bylo
město nakloněné sportu a přátelské vůči sportovcům, které
zároveň nabízí i prostor pro relaxaci. Podle rostoucího počtu
lidí, kteří využívají možnosti

aktivního pohybu i odpočinku
v městských areálech, se nám to
daří,“ těší radního města Brna
pro školství a sport Jaroslava
Suchého (KDU-ČSL).
Městská společnost spravuje
osm brněnských sportovišť pro
veřejnost, zaměřených zejména
na plavce a bruslaře. „Jedničkou
v návštěvnosti je Aquapark Kohoutovice, do něhož v minulém
roce zavítalo skoro 358 tisíc lidí.
Skoro dvojnásobný skok v počtu
návštěvníků loni zaznamenalo
opravené Koupaliště Riviéra,
kam vyrazilo přes 168 tisíc Mandlovici na Dukelském náměstí v Hustopečích ochutnalo několik tisíc lidí.
osob,“ přibližuje předseda předHustopeče na Břeclavsku se tu a tam nesměle otevíraly první „Vždycky jsme ty počty odhastavenstva Starez-Sport Antov sobotu proměnily v město květy, na sobotní akci více než dovali podle leteckých snímků,
nín Crha.
(mh)
v obležení. Stovky aut v ulicích jedenáct stovek stromů v sadech které ale nebyly ani přesné, ani
města i jeho blízkém okolí do- sáhlo po bílém kostýmku s na- aktuální, proto jsme iniciativu
vezly několik tisíc lidí, které růžovělými tóny. Jen málokdo uvítali,“ chválil nápad Petr
zlákaly Slavnosti mandloní a ví- z příchozích odolal fotce či Berka z odboru životního prorodinné péče a rodinná poradna na. Patří k vycházkám, dobrému módnímu „selfíčku“ v kvetou- středí radnice, který sčítání orKraje Vysočina. Na novou adre- jídlu a pití.
ganizoval a výsledky pečlivě
cím sadu.
su by se organizace mohly pře„Že je tu tolik lidí? Nedivte zapisoval.
Slavnosti mandloní a vína nastěhovat už v létě příštího roku. bídly na Dukelském náměstí se, je po zimě, lidé jsou hladoví
Snaha o zjištění počtu měla
Kromě místností pro odborné v centru nespočet stánků s růz- po možnosti vyrazit někam kromě praktického důvodu evičinnosti se počítá také s před- nými specialitami a pokrmy, z domu. Tahle akce je perfektně dence další význam. Číslo se
náškovými a výukovými míst- v nichž pochopitelně nesměly načasovaná a navíc dokonale stalo základem snahy o zápis
nostmi nebo menším výstavním chybět mandle. O kus dál v Hra- vyšlo počasí. Jen se podívejte,“ do České knihy rekordů. Pořaprostorem zaměřeným na envi- dební ulici místní vinaři lákali shodli se turisté. Loňských osm datelé se rozhodli pokusit se
ronmentální výchovu.
na vína, vždyť město je jedním tisíc lidí letošní ročník překonal. o rekord v počtu lidí, kteří si
Stavební práce v třípodlažní z vinařských center. Součástí
Měsíc před akcí se do sadů v jednom okamžiku připili
budově s jedním podzemním nabídky byly tři trasy vycházek vydali školáci ze Základní školy mandlovicí. Pod dohledem koKomenského. Cílem výpravy misaře z agentury Dobrý den
podlažím začaly letos v lednu. na kopec nad městem.
V mandloňových sadech tam bylo poskytnout odpověď na rozdali 1132 pohárků se speciCelkové náklady rekonstrukce
ve výši 50,8 milionu korun jsou mají rozhlednu. Překvapení pro otázku, kolik je v sadech man- álním destilátem. „Rekord jsme
financovány z prostředků EU, příchozí připravily i stromy. Ješ- dloní. Deváťáci se dopočítali vytvořili, protože dosud si nitě zkraje týdne se na stromech čísla 1132 zdravých stromů. kdo takto hromadně mandlovičást nákladů hradí kraj. (pch)

Poradny v bývalé škole
Budova někdejší školy na rohu třídy Legionářů a ulice Fritzova v Jihlavě začne sloužit jako
Krajské komunitní a poradenské centrum. Pod jednou střechou se najdou prostory pro dosud chybějící služby, ale i vhodnější místo pro služby stávající.
Informoval o tom Krajský úřad
Kraje Vysočina.
Stejnou adresu budou sdílet
krajské organizace Pedagogicko-psychologická poradna
a Speciální pedagogické centrum Vysočina, Alzheimer poradna, Intervenční centrum
a pracoviště podpory náhradní

Kapsáři kradli přímo pod kamerou
Trojlístek kapsářů vzal v pátek útokem nákupní centrum
v Hodoníně. Za několik málo
minut připravili o majetek pět
lidí. Přímo při činu je zachytila
kamera. Po skupině na záznamu kamer pátrá policie.
„V pátek během poledne zažilo nákupní centrum v Hodoníně nájezd trojice kapsářů,
kteří se skutečně velmi činili
a během pár minut, co se zdrželi v prodejně, okradli pět osob.
Využívali nepozornosti nakupujících a z jejich kabelek přehozených přes rameno nebo
odložených v nákupním vozíku
kradli peněženky. Některé krádeže zachytily bezpečnostní Kamera zachytila pachatele krádeží.
Foto Policie ČR
kamery, a tak policisté znají
podobu mladých zlodějů,“ uveTváře policisté znají, potře- zjištěním totožnosti osob. Jaké- ským policistům na telefondl mluvčí hodonínské policie bují k nim ještě přiřadit jména. koliv poznatky k identitě zlodě- ním čísle 974 633 470 nebo na
(miv)
Žádají proto o spolupráci se jů je možné sdělit hodonín- lince 158.
Petr Zámečník.

Foto PRÁVO – Milan Vojtek

cí nepřipíjel,“ uvedla za pořadatele Jana Hrádková.
„Na naplnění pohárků bylo
zapotřebí více než pětačtyřicet
litrů mandlovice. Poskytli jsme
ji společně s městem,“ řekla Právu Kateřina Kopová z hustopečské Mandlárny. Právě ona je
jednou z vůdčích osobností snahy o šíření slávy mandloňových
sadů jako zvláštnosti a turistického magnetu města.
Mandlovici dělá z vinného
destilátu s přídavkem mandlového extraktu. Lidem nabízí
i četné další speciality s mandlemi, třeba mandlovou vůní
provoněný čaj. Mandle ale nejsou z místních sadů. „Ne, ty
necháváme lidem, kteří do sadů
zavítají v létě, mohou si tam plody nasbírat a odvézt jako suvenýr,“ říká Kopová.
(miv)

Jihlava: na obchodníky
s energiemi volejte policii
Bezmála 140 tisíc korun dosahují v součtu pokuty, které
jihlavský magistrát vloni vyměřil podomním obchodníkům
s energiemi.
Jejich počet se meziročně
zpětinásobil, ačkoli jde o zakázanou činnost. Informovala
o tom mluvčí úřadu Aneta
Hrdličková.
„V roce 2018 jsme obdrželi
od městské nebo státní policie
dvacet podnětů proti čtyřem
podnětům v předchozím roce.
Loni jsme vydali celkem šestnáct rozhodnutí a uložili sankce ve výši 137 tisíc korun. Ve
všech zaznamenaných případech podomního prodeje se
jednalo právě o nabídky změny
dodavatelů energií,“ uvedl ve-

doucí živnostenského úřadu
Jan Kubišta.
Podomní prodej je v Jihlavě
zakázaný tržním řádem od roku 2013.
Jihlavský magistrát odkazuje
občany na stránky Energetického regulačního úřadu a Desatero obrany před šmejdy v energetice.
Je v něm například výzva,
aby občané měst, která mají
stejně jako Jihlava podomní
prodej tržním řádem zakázaný,
namísto přijetí takového „návštěvníka“ ihned zavolali městskou nebo státní policii. Dále
by si lidé neměli od prodejců
například brát různé dárky, přijímat služby zdarma nebo podepisovat smlouvy.
(pch)

