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ZNOJMO
VČERA
Bude krajská
soutěž v orbě

Znojmo – Krajskou soutěž
žáků odborných škol v orbě
s mezinárodní účastí včetně
zastoupení sousedních krajů
naplánovali na dnešek a
především zítřek pořadatelé
ze Střední odborné školy
Znojmo a Regionální agrár-
ní komory. „Soutěžit se bu-
de na pozemcích Agropod-
niku Mašovice mezi Pod-
molím a Mašovicemi,“ sdě-
lili včera pořadatelé. Dnešek
bude patřit tréninku a
přednáškám odborníků,
vlastní závody v orbě se
uskuteční zítra od půl de-
váté dopoledne. (dak)

ZNOJMO
DNES
Odbornice poradí
jak pomáhat

Znojmo – Pomáhat nás ba-
ví. Tak zní název přednášky
dvou odbornic na sociální
služby ve Znojmě, kterou
má na dnešní odpoledne v
programu Městská knihov-
na Znojmo. „O tom, jak
mohou lidé pomáhat ostat-
ním a také o dobrovolnictví
ve Znojmě pohovoří Zdeňka
Severinová z Dobrovolnic-
kého centra ADRA a zno-
jemská sociální pracovnice
Aneta Götzingerová,“ infor-
movali pracovníci knihovny
na svém webu. Přednáška
začíná v pět hodin odpo-
ledne. (dak)

Kam dál? Poradí veletrh
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Místo záplat rovná cesta.
Silnice do Kyjova je volná
Hodonínsko – Nový kobe-
rec nahradil za čtyři měsíce
na velké části silnice spoju-
jící největší města hodo-
nínského okresu praskliny a
záplaty. Místní se včera do-
čkali slavnostního otevření
opraveného úseku mezi Ky-
jovem a Ratíškovicemi. „Ta-
to cesta si to už zasloužila,
líbí se mi. Často po ní jez-
dím na letiště,“ ocenil Boři-
voj Souček z Kyjova.
Rekonstrukce sedmi kilo-

metrů silnice druhé třídy
stála téměř čtyřiatřicet mi-
lionů korun. „V době, kdy se
u nás řeší hlavně dálnice, se
může zdát oprava několika
kilometrů krajské silnice
zanedbatelná, ale pro region

má velký význam. Je totiž
součástí ucelené moderni-
zace silnice spojující Jiho-
moravský a Zlínský kraj,“
objasnil oblastní ředitel
společnosti, která cestu
opravovala, Tomáš Hrabina.

Pokračování str. 3

oprava silnice
kde: II/432 mezi Kyjovem,
Miloticemi a Ratíškovicemi
k tomu: úprava křižovatky
na Skoronice a zesílení
silnice na Vacenovice
délka: 7,155 km
doba prací: 21. 4. až 15. 9.
náklady: 33,6 milionu Kč
dotace: 26,8 milionu Kč

Znojmo zpřísnilo pravidla pro reklamu
ILONA PERGROVÁ

Jižní Morava – Znojemská
radnice nově zakázala
podnikatelům používat v
centru města barevné re-
klamní polepy na oknech a
dveřích provozoven. Důvod
ke změně je vývoj materiálů
v oblasti reklamy. „Původní
pokyny platí už deset let. Od
té doby se změnil způsob
využívání různých materiálů
v reklamě a objevily se dal-
ší, které v té době ještě vy-
užívané nebyly,“ sdělila na
posledním jednání zastupi-
telstva městská architektka
Iveta Ludvíková.
Doplnila, že nově se začí-

nají v historickém centru
Znojma objevovat plošné
polepy. „Další nový materiál

jsou bannery, objevují se
navíc různé způsoby osvět-
lení a nasvětlení. Proto jsme
na tyto změny reagovali a
spolu s památkáři připravili
nová pravidla,“ vysvětlila
Ludvíková.

KRITIČTÍ PODNIKATELÉ
Už roky musí podnikatelé v
centru Znojma respektovat
při lákání zákazníků hned
několik omezení. Reklamní
poutač před provozovnou
smí být například zasazený
pouze v kovovém rámu. S
respektováním pokynů
úředníků a památkářů se
musel vyrovnat i ředitel
znojemské bankovní po-
bočky Jaromír Krček. „Těžké
kovové poutače kolegyně
ani neunesou, je to práce

pro dva silné muže. Na ten-
to způsob lákání klientů
jsme už rezignovali. Pocho-
pitelně, že venkovní rekla-
ma je účinná a má svůj vý-
znam. Obávám se, že tímto
omezujícím způsobem
město brzdí rozvoj podni-
kání,“ poukázal Krček.
Jak informoval starosta

Znojma Vlastimil Gabrhel,
podnikatelé nyní mohou
nově požádat o dotaci na
návrh i zhotovení označení
své provozovny.
Pravidla, která zastupitelé

schválili 18. září a platí od
začátku října, však zatím na
webu města úředníci ne-
zveřejnili. Dostupná jsou
pouze ustanovení platná od
roku 2012.
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POČASÍ v Jihomoravském kraji PANEL DENÍKU

EET skončí,
nebo bude
měkčí
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Spása Zbrojovky

Fotbalovémuklubumá
zedna tabulkypomoci
nový trenér
RomanPivarník

Má kraj dotovat 
letecké linky?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz

59 %

ANo NE

41 %
KRIMI

Čtyři roky za
smrt matky a
dvou dětí platí
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● Žáci mohou ještě
dnes navštívit
veletrh vzdělávání
v Hodoníně,
představuje se tam
téměř šedesát
středních škol.
● Akce potvrzuje
trend nízkého zájmu
o řemesla v regionu,
táhnou naopak
grafický design a
gymnázia.

Dům/Byt/Rozhovor/Poradna          /Zahrady
Deník BYDLENÍ

OD ČTVRTKA
5. ŘÍJNA

Nabídka zboží platí do 8. 10. 2017 
nebo do vyprodání zásob.

SUPER CENA!
1 kg - balení

27.
90

MANDARINKY
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ČTVRTEK  5. ŘÍJNA 2017 - ČÍSLO 231 CENA 19 KČ

9 771802 093033
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