Znojmo hledá místo pro nový krytý bazén
Veřejnou debatu k umístnění nového krytého
bazénu svolala znojemská radnice.
Projektanti ukazují do Louky, část lidí
preferuje rozšíření stávajících lázní.
MARTIN MOŠTĚK

Znojmo – Lázně na pokraji
technologického zhroucení a
svůdně volný trávník na loucké plovárně hrály hlavní roli
v diskusi o záměru znojemské
radnice vybudovat nový krytý bazén. Necelá stovka diskutujících od projektantů slyšela zhodnocení rekonstrukce
i novostavby a hrubý odhad
nákladů. Nový bazén má stát
přes dvě stě milionů korun.
Pokud by město postavilo bazén v Louce a chtělo přebudovat lázně na sportovní halu,
bude potřebovat dalších sto
sedmdesát milionů.

Podle představitelů města
je diskuse o té či oné variantě
nového krytého bazénu nezbytná proto, že stávající lázně jsou po technické stránce
přežilé a kolaps dosluhujících technologií je už jen
otázkou času. „Po opravách
před dvěma lety se může návštěvníkům zdát, že lázně na
náměstí Svobody jsou ještě
celkem v dobrém stavu.
Ovšem poslední technologickou investicí byla přestavba
kotelny před dvaceti lety.
Hlavní technické zázemí je v
havarijním stavu a je jen
otázkou času, kdy nastane
nějaká vážná porucha, která

si vynutí přinejmenším dlouhé přerušení provozu,“ upozornil správce lázní František Svoboda.
Město proto již dříve zadalo architektům, kteří před více než deseti lety projektovali
louckou plovárnu, vypracování studie krytého bazénu a
poté i srovnání novostavby v
Louce a přestavby lázní. „Obě
varianty jsou srovnatelné,
přesto městu doporučuji vybrat variantu v Louce. Může
totiž zčásti využít již existující technologické zázemí, je
také levnější a otevře cestu
novému řešení náměstí Svobody,“ argumentoval projektant Aleš Burian.
Zastupitel
Jiří
Ludvík
označil možnost rozvoje náměstí naopak za důvod, proč
rozšířit lázně. „Je zřejmé, že
bazén potřebovat budeme.
Stejně tak náměstí Svobody

V LOUCE. Vedení města ukázalo
zájemcům, kde by mohl vyrůst
krytý bazén v Louce. Foto: Deník
potřebuje kultivaci. I první
studie ukazuje, že rozšířené a
modernizované lázně mohou
zkultivovat velký kus města,
i když to bude o něco dražší.
Pokud budeme stavět v Louce, jen tím s prominutím zaplácneme kus volného místa
a žádný potenciál, který mají
jiná místa, nevyužijeme,“

uvažoval zastupitel Ludvík.
Naproti tomu další z diskutujících, Daria Švajková,
přednesla opačný názor. „Do
lázní chodím jednou týdně
plavat skoro padesát let. Ale
žádnou nostalgií netrpím.
Myslím, že ti, kdo chtějí nový
bazén v lázních, sami plavat
nechodí, nikdy jsem je tam
neviděla. Na problém se dívají urbanisticky, ale nemají
přehled. Je logické, aby byl
krytý bazén u plovárny, v lázních se dá udělat něco jiného,“ argumentovala žena.
Jako příslušník široké plavecké veřejnosti se do diskuse zapojil znojemský architekt Jaroslav Poláček. „Do
lázní si chodím pravidelně
zaplavat nebo zajdu i do sauny. Projekt architekta Buriana se mi líbí, ale jsem toho
názoru, že pro oživení městského jádra by bylo nejuži-

tečnější postavit na náměstí
Svobody nový krytý bazén,“
řekl Poláček.
Další architekt a rekreační
plavec Josef Kolman naproti
tomu jednoznačně podporoval variantu stavby bazénu v
Louce. „Je naivní si myslet,
že obnova lázní zabere jen rok
či dva. Moderní řešení je podle mne pokračovat v rozvoji
Louky,“ poznamenal Kolman.
Bývalý plavecký olympionik Květoslav Svoboda poukázal na starší projekt pro
lázně. „Ten počítal s postupem na etapy, který nevyžaduje dlouhodobou výluku
provozu,“ poukázal plavec.
Své připomínky k záměru
mohou nyní ještě do sedmého
července lidé posílat na znojemskou radnici na e-mail
koordinátorky
eva.zverina@muznojmo.cz.

EVA TOULOVÁ ZVE NA VÝSTAVU PLNOU EMOCÍ
VOJTĚCH SMOLA

Je lepší opravit stávající lázně, nebo postavit nový bazén
v Louce? Podle mě nejde při
rozhodování o peníze, ale o to,
zda vytvoří silnější lobby lidé
z horní, či dolní části města.

Ulice Ke Mlýnu bude
tři měsíce uzavřena
Znojmo – Od 2. července po
dobu tří měsíců bude uzavřena ulice Ke Mlýnu v Oblekovicích, a to kvůli opravám silnice a jejího odvodnění. Uzavření ulice pocítí nejen bydlící, ale také majitelé zahrad
mezi mlýnským náhonem a
Dyjí. Ti budou muset využívat
příjezd po jiném mostku. (vsm)

Soutěžte o lístky na
koncert Arakainu
Jevišovice – Město Jevišovice
společně se Znojemským deníkem Rovnost vyhlašují soutěž o 10 vstupenek na koncert
skupiny Arakain, který se
uskuteční tento pátek od 20.00
na Ugartově náměstí v Jevišovicích. Vstupenky si mezi
sebe rozdělí prvních pět soutěžících, kteří správně odpoví
na následující soutěžní otázku a svou odpověď zašlou spolu s telefonním či e-mailovým
kontaktem na e-mail libor.malafa@denik.cz. Vstupenky budou k vyzvednutí v
redakci Deníku na Rooseveltově ulici 4 ve Znojmě.
Soutěžní otázka zní:
Jak se jmenuje první zpěvák a
frontman skupiny Arakain do
roku 2002?
(red)

BAREVNÁ FANTAZIE. Až do konce července mohou lidé v galerii Knížecího domu v Moravském Krumlově obdivovat novou výstavu obrazů Evy Toulové. „Tyto obrazy
jsem ještě nikde nevystavovala a patří k těm nejnovějším, co jsem vytvořila. Jedná se převážně o olejomalby plné emocí,“ uvedla výtvarnice Toulová. Kromě malování píše knihy a sní o kariéře filmové režisérky. Režie je pro ni spojením výtvarného cítění s dramatickým projevem. Jak sama říká, všechny aktivity se navzájem doplňují a malování se ani do budoucna vzdávat nehodlá. Foto: 1x Archiv krumlovského kulturního střediska, 3x archiv výtvarnice

Vítek: Vzdáme hold padlým britským letcům
DALIBOR KRUTIŠ

Znojmo, Němčičky – Zavzpomínat na britské letce, kteří v
létě čtyřiačtyřicátého roku
zahynuli při pádu svého bombardéru u Němčiček na Znojemsku, chce hlavní organizátor vzpomínkové pietní akce Vítězslav Vítek. Spolu s vedením obce a několika spolupracovníky připravuje na 19.
července nevšední akci. V ten
den chtějí organizátoři oslavit
70. výročí havárie britského
bombardéru.
„Zavzpomínáme na britské
letce, kteří zde zahynuli při
boji proti hitlerovskému Německu. Při letu na cíl byli
sestřeleni německým nočním

stíhačem Hansem Krausem
právě u Němčiček,“ říká hlavní organizátor akce Vítek.
Realizační tým tvoří asi šestice lidí. „Akci chystám společně se starostou a místostarostou
Němčiček,
pomáhají nám Znojemští
vokurci, DDM Znojmo a
také kluci z 276. squadrony
vojenského klubu z Brna.
Nic by ovšem nebylo bez
pomoci významného
sponzora,“ vypočítává Vítek.
Pozvána je asi
stovka lidí. „Mezi
nimi britský vojenský přidělenec
pro ČR, přijede vojenská hudba, čestná

jednotka naší armády, z Náměšti máme přislíbenou účast
dvou vojenských vrtulníků,
které uskuteční slavnostní
přelet,“ přibližuje.
Nejen lidé, kteří se zajímají o válečné události
či vojenskou historii a
především letectví, mohou zažít jedinečnou
událost. „U památníku
padlým
letcům jsme
pro zájemce
připravili
naučnou
stezku.
Na ní lidé
najdou
šest zastavení, kde bude

vše, co se týká letecké války v
době 1938 až 1945. Jedna tabule je speciálně věnovaná posádce sestřeleného letadla,“
láká na akci Vítek.
„Lidé, kteří přijedou, mohou zhlédnout také výstavu
artefaktů jako uniformy, kukly, mapy a další věci používané RAF. Bude zde vojenské ležení Klubu vojenské historie
včetně vojenské techniky, zájemci uvidí i výstavu modelů
vojenských válečných letadel,“ přibližuje organizátor.
Podle něj půjde pro Němčičky o nejvýznamnější událost.
Více informací o vzpomínkové akci najdou zájemci na
www.obecnemcicky.cz.

Úspěch vinařů: tři zlaté a tři
stříbrné v Maďarsku
Jižní Morava – Tři zlaté a tři
stříbrné medaile získali moravští vinaři na červnové mezinárodní soutěži VINAGORA 2014 v Maďarsku, která se
letos konala v tokajském regionu. Soutěže se zúčastnilo 585
vín z 18 zemí, z nichž 17 reprezentovalo Českou republiku.
V tiskové zprávě to uvedlo Národní vinařské centrum.
Dvě zlaté získal Znovín
Znojmo, za Rulandské šedé,
pozdní sběr, 2013 a za Ryzlink
rýnský, výběr z bobulí, 2013.
Třetí zlatou medaili obdrželo
Vinařství U Kapličky za Ryzlink rýnský 2013. Znovín získal také dvě stříbra a Vinařství U Kapličky jedno.

„Výborná organizační i odborná úroveň, vyvážené složení hodnotících komisí i originální maďarský počítačový
systém iWines pro hodnocení
vín řadí tuto soutěž mezi světovou elitu,“ uvedl ředitel Národního vinařského centra
Pavel Krška.
Kromě vlastního bodového
hodnocení vytvářeli degustátoři podle něj u každého vína
aromatický profil a také hlavní charakteristické znaky vína.
Soutěž VINAGORA byla založena v roce 1992. Drží si patronaci prestižní Mezinárodní
organizace pro révu a víno
OIV.
(čtk)

