MÚ INFORMUJE

MÚ INFORMUJE
Maketa kašny
vyzkoušela prostor
náměstí

» strana 2

» strana 4

ZNOJEMSKÉ

Unikátní objev
bude turistickým
lákadlem

SPOLEČNOST
Zapojte se
do obnovy lesa
v Mramoticích

SPOLEČNOST
ZALESNÍME SPOLU
MRAMOTICE

LISTY
» strana 8

ČTVRTEK 20. ÚNORA 2020 | číslo 2 – ročník XXIX.

To prostě
musíte vidět
» strana 12

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2020

znojmocity.cz

znojmocity_cz

Jeden svět: Až naprší a uschne
Do znojemského kina Svět míří
již podeváté festival Jeden svět. Předcházet mu bude festival pohybu Jarní
dny zdraví.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT nabídne snímky s lidskoprávní tematikou
tradičně doplněné o debaty publika
s hosty. Nejprve od 19. března to bu-

dou dopolední projekce pro školy
a od 24. do 27. března pak uvítá kinosál
dospělé publikum.
Hlavním tématem letošního festivalu Jeden svět je věta Až naprší
a uschne, která v sobě odráží projevy
klimatické krize v kontextu krajiny
a role člověka v ní. Ale také v jiném
smyslu škádlivou reakci „Až naprší

a uschne!“, kterou zpravidla říkají děti,
když nechtějí něco udělat.
Jednomu světu bude předcházet
jiný festival, JARNÍ DNY ZDRAVÍ, zaměřený na pohyb. Sportovně
laděná veřejnost si tak o víkendu
13. až 15. března bude moci vybrat
mezi desítkami aktivit. Více informací
o festivalech na stranách 8 a 9.
lp

Divadlo má
120 let

 Festival Jeden svět zahájí ve Znojmě 24. března makedonský snímek Země medu, který již získal ceny za nejlepší dokument, za kameru
a za výjimečný přínos na festivalu Sundance a další ocenění v Barceloně. 
Foto: Archiv JS

Žádáme kraj o podporu výstavby bazénu
Město Znojmo oficiálně požádalo
Jihomoravský kraj o podporu výstavby krytého bazénu – konkrétně o individuální dotaci ve výši 40 milionů
korun.
Peníze chce využít na výstavbu nového krytého bazénu v blízkosti Louc-

kého kláštera, kde se nachází i venkovní
koupaliště Louka. Nový krytý bazén má
nahradit stávající na náměstí Svobody,
který je v provozu 55 let a jeho technické
parametry a kapacita již neodpovídají současným potřebám. Nový bazén
bude sloužit nejen veřejnosti, ale pře-

devším je nutný k zajištění kapacity pro
povinnou výuku plavání žáků základních škol z celého regionu. Výstavba
krytého bazénu bude největší investicí
Znojma posledních let s předpokládaným rozpočtem kolem 250 milionů
korun. 
Pokračování na str. 3.

Městské divadlo
ve Znojmě letos
slaví 120 let.
Umělecký stánek bude významné
výročí připomínat po celý rok. Znojemská Beseda, pod kterou divadlo
správně spadá, chystá pro veřejnost
zajímavé akce, o kterých budeme
na stránkách Znojemských LISTŮ
postupně informovat. Například to
budou představení, ve kterých publikum uvidí na jevišti úspěšné rodáky,
které zlákala múza Thálie – herci Jitka
Schneiderová, Miroslav Hrabě, David
Gránský a další. Více na str. 12. 
lp

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty z radnice, informace o blokovém čištění a možnost vyjádřit svůj názor
v anketách. To vše nabízí Mobilní rozhlas
a aplikace Zlepšeme
Česko.
Registrujte se, a budete v obraze!
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PRONÁJEM PRODEJNÍCH
MÍST NA VINOBRANÍ
Zájemci o pronájem prodejních
míst na Znojemském historickém
vinobraní 2020 budou moci podat
své žádosti poprvé elektronicky prostřednictvím Rezervačního systému
ZHV 2020. Ceny za pronájem zůstávají stejné jako vloni. Přednostní
přihlašování bude umožněno prodejcům vína a burčáku, a to 2. března. Od 10. března se budou moci
hlásit i prodejci s řemesly. Ostatní
prodejci se mohou přihlásit od 15.
dubna. Více na www.znojmocity.cz
pod odborem majetkovým.
SANACE ZDI VE STARÉM MĚSTĚ
Město provede ve Starém městě
sanaci zdi, která je v havarijním
stavu. Opěrná stěna, která je určená
k sanaci, sloužila jako štítová stěna
domu. Po jeho demolici a po statickém posudku bylo jasné jediné
řešení – sanace stěny. Řešený
prostor je navíc částečně podsklepen, což je dalším negativním
faktorem statického stavu stěny.
Sanace bude zahájena během několika týdnů v závislosti na počasí.
Předpokládané náklady činí téměř
970 000 korun.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ
Nejbližší zasedání zastupitelstva města Znojma se uskuteční
24. února od 15.00 hodin v zasedací
síni v přízemí Městského úřadu
Znojmo, Obroková 1/12. Jednání
zastupitelů je přístupné veřejnosti.
ZÁŠTITA MĚSTA
PRO SOUTĚŽ I ZÁVOD
Radní schválili poskytnutí záštity
města Znojma výtvarné soutěži
Voda a lidé – partneři pro život, kterou každoročně pořádá Vodárenská akciová společnost. Do soutěže
se pravidelně zapojují žáci znojemských škol. Záštitu města dostane
i XXIII. ročník mezinárodního závodu ve sportovní gymnastice dívek
a chlapců – Znojmo Gym Cup aneb
Znojemská kladinka.
ZNOJMO NAVŠTÍVÍ MUZEJNÍCI
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
ve spolupráci s městem Retz pořádají 25. Dolnorakouský muzejní
den. Jedná se o dvoudenní přeshraniční sympozium, kde si pracovníci
muzeí z Česka a Rakouska vymění
pracovní zkušenosti i příklady dobré praxe. Uskuteční se o víkendu
14. a 15. března ve Znojmě a v Retzu.
Sympozium zahájí v sobotu v Retzu
asi dvě stovky účastníků. V neděli
budou mít na programu prohlídku
znojemských kulturních památek.

Česko si zaslouží zapsat vinici
Šobes na seznam UNESCO
Znojemská radnice nechá zpracovat studii potenciálu vinice Šobes,
která má sloužit jako materiál pro
posouzení možnosti zápisu unikátní
vinice na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Studii, která má být hotová koncem roku, vypracuje profesor Pavel
Pavloušek, který působí na Mendelově
univerzitě v Brně a v minulosti se podílel na výzkumech Šobesu.
Vlastníkem vinice je společnost
Znovín Znojmo. Její ředitel Pavel
Vajčner považuje v otázce Šobesu
a UNESCO za dobrý nápad společný
postup Znovínu a znojemské radnice.
„Žijeme v přesvědčení, že všechny
významné vinařské státy mají jednu
dvě oblasti v UNESCO. Naše republika
by si taky jednu zasloužila. Zapsání
vinice Šobes do UNESCO by pomohlo
známosti, potažmo i exportu vín z celé
České republiky. Dali bychom tím
světu signál, že vinařství na Moravě
i v Čechách má velmi dlouhou tradici
a je potřeba s ním počítat. Jsme ale
na začátku. Doteď jsme sbírali podklady a provedli archeologický průzkum,
jehož závěry poskytneme znojemské

 Vinice Šobes. Profesor Pavloušek nyní detailně zanalyzuje lokalitu vinice, zmapuje její
historii, klimatické podmínky a jejich specifika a podmínky reliéfu vinice. 
Foto: Archiv ZL

radnici, aby mohly sloužit jako podklad pro zpracovávanou studii,“ uvedl
Pavel Vajčner.
„Rozhodli jsme se podpořit snahy Znovínu Znojmo o zapsání vinice
Šobes na seznam UNESCO, protože
Šobes je jednou z nejlepší a nejstarších
vinic v Evropě a také oblíbeným výletním cílem místních i turistů. Pokud

by se nám to podařilo, znamenalo by
to pro Znojmo i celý region obrovský
úspěch a vyšší prestiž,“ říká starosta
Jan Grois. I když doufá v dobrý konec,
je realistou: „Je to proces na několik
měsíců, možná i let. Ale důležité je
začít, zjistit reálné možnosti a pokusit se tuto výjimečnou oblast dostat
do většího povědomí.“ 
zp, lp

Unikátní objev bude novým
lákadlem pro místní i turisty
Pod Masarykovým náměstím
objevili pracovníci Znojemského
podzemí kryt civilní obrany z 60. let.
Plán je zpřístupnit unikátní prostor
veřejnosti již v tomto roce.
Jedná se o rozsáhlý systém chodeb,
na který narazili pracovníci Besedy
náhodou, když prověřovali možnost
posílení internetového připojení.
„V současné době se do krytu z veřejných prostor dostat nedá. Prvním

úkolem pro nás je tak zajistit přístup
z prostor, které jsou města, což nebude
jednoduché, přece jen se pohybujeme
v podzemí, ale už na tom pracujeme. Naším cílem je kryt otevřít pro návštěvníky
a rozšířit tak stávající prohlídkové trasy
podzemí, které by byly zajímavé právě
vybavením a různými exponáty,“ informoval místostarosta Karel Podzimek.
V krytu se nachází několik původních zařízení – elektroinstalace, vět-

 Místostarosta Podzimek (vpravo) při natáčení České televize v krytu. 

Foto: Archiv ZL

rací přístroje, sociální zařízení a další.
Prostor je rozdělen na několik částí –
na kryt a přilehlé chodby nacházející
se pod Masarykovým náměstím. „Pomocí skenování máme vypracovaný 3D
model, na základě kterého necháváme
vyhodnotit trasu případných prohlídek
a jejich bezpečnost,“ přiblížil František
Koudela, ředitel Znojemské Besedy.
„Znojemské podzemí je nejnavštěvovanějším turistickým cílem města.
V minulém roce návštěvnost přesáhla
52 000, proto věříme, že návštěvníci
další prohlídkovou trasu, spojenou s ale
úplně jinými dějinami, než které člověka
ve spojitosti se Znojmem, historickým
městem, v první řadě napadnou, ocení.
Já sám jsem byl překvapen, co vše se
v krytu nachází, a těším se, až si to budou moci prohlédnout všichni,“ dodal
Podzimek.
Snahou Znojemské Besedy je otevřít kryt pro veřejnost ještě letos, byť půjde o náročný úkol. Stále probíhá sbírání
dat a faktů od různých pamětníků, ale
i státního a vojenského archivu a dalších
muzeí. 
KS, lp
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Žádáme kraj o podporu výstavby bazénu
Pokračování ze str. 1.
„Pro tak významnou investici
chceme získat financování i od kraje,
protože se nejedná pouze o znojemskou záležitost. Náš projekt již podpořilo více než sto obcí z celého regionu,
poněvadž v současnosti není v regionu
dostatečná kapacita pro výuku povinného školního plavání a neexistuje jiná
dostupná možnost, kde plavat. Tuto
skutečnost potvrdila i analýza Asociace plaveckých škol, která mapovala
situaci v jednotlivých regionech,“ uvedl důvody žádosti o podporu starosta
Znojma Jan Grois.
Město dosud vlastní a provozuje jediný znojemský krytý plavecký
bazén o čtyřech drahách, který byl
na náměstí Svobody vybudován v roce
1965. Přes veškerou dlouhodobou
péči je objekt po více než padesáti
letech intenzivního užívání ve velmi
špatném stavebním i technickém stavu. Technologická zařízení dožívají a vyžadují stále častější, finančně
a časově náročnější opravy, které však
nezaručí dlouholetý provoz bazénu.
Navíc toto sportovní zařízení již nesplňuje požadavky na vyšší kapacitu
návštěvníků.
Nový krytý bazén v Louce je koncipován pro veřejnost, školy, ale také
pro tréninky znojemských plaveckých
oddílů. Právě plavání má ve Znojmě

 „Úlohou kraje v rozvoji sportovišť musí být především podpora menších měst,“ říká náměstek Marek Šlapal. Na snímku se starostou Janem Groisem. 
Foto: Archiv ZL

velkou tradici. Místní oddíl vychoval například olympionika Květoslava
Svobodu, současnou olympijskou naději plavce Adama Hlobeně. Medaile
ze závodů pravidelně vozí i mládežnický oddíl.

 Vizualizace. Autor návrhu Architektonická kancelář Burian-Křivinka, Brno. Kapacita krytého bazénu bude 207 osob.

Znojmo v jeho snažení podporuje
i náměstek hejtmana Marek Šlapal.
„Žádost doporučím k finanční podpoře
z Jihomoravského kraje. Plavání je ideální sport pro zlepšení fyzické kondice
a zdraví našich dětí. Je to investice, která se nám v budoucnu několikrát vrátí.
Moc se mi líbí, že nový bazén umožní
vstup i handicapovaným občanům,“
říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana.
„Kraj poskytuje dotace na výstavbu
sportovní či kulturní infrastruktury
nejen v Brně, ale třeba i v Moravském
Krumlově, který podpořil částkou
10 milionů korun. Z tohoto pohledu se mi zdá žádost o podporu kraje
z naší strany logická a věřím, že bude
úspěšná,“ uzavírá Grois. Pokud vše
půjde hladce, plán zahájení stavby je
na podzim 2020. 
zp, lp

Rekonstrukce školy bude hotová do léta
Rekonstrukce budovy Základní
školy Jubilejní park, která začala vloni, pokračuje i letos. Hotovo má být
do května 2020.
Jde o jednu z největších investic
města loňského i letošního roku v oblasti školství. Z rozpočtu 2019 bylo
proinvestováno přibližně 12 milionů
korun, celkové předpokládané náklady činí 21,5 milionů korun. Zbývající
náklady jsou zařazeny do rozpočtu
na rok 2020.
Původně bylo v plánu nechat budovu pouze zateplit, ale po prvních

průzkumech projektantem bylo nutné
zadání rozšířit. Hlavním důvodem
rozšíření projektu byla původní konstrukce opláštění, kterou tvořily montované panely. Ta neumožňuje aplikaci
zateplovacího systému. „Měření navíc
zjistilo přítomnost azbestu v obvodovém plášti a stropních konstrukcích.
Azbest ale nikdy neunikal a neohrožoval zdraví dětí nebo učitelů. Rekonstrukce budovy v delším horizontu se
ale ukázala jako nutnost, proto jsme
k ní už vloni přistoupili. De facto nám
pod rukama roste nová škola. Pro ško-

lu to znamenalo zajistit na jeden školní rok přesun více než dvou set žáků
a učitelů. Za to, jak škola funguje bez
problémů dál, patří všem velký dík,“
říká starosta města Jan Grois.
Budova školy už má nové opláštění, okna, zateplení i fasádu. Uvnitř
byla provedena demontáž stropních
podhledů ve třídách, chodbách a hygienických prostorech. Nyní se pracuje
na provedení nové elektroinstalace
včetně osvětlení a vytápění v jednotlivých třídách. Následovat bude také
oprava sociálního zařízení.
pm, lp
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STALO SE
ROZDĚLOVALI DOTACE
NA KULTURU I SPORT
Radní města rozdělili dotace
na kulturu, sport i volnočasové
aktivity dětí, mládeže a seniorů.
Posuzovali rovněž individuální
dotace. Většinu dotací budou
projednávat a finálně schvalovat
až zastupitelé na svém jednání
24. února, tedy po vydání Znojemských LISTŮ.
Podrobněji se tak k dotacím vrátí
LISTY v březnovém vydání.
SCHVÁLILI PODMÍNKY
PRODEJE
Radní schválili Podmínky pro přidělování prodejních míst na akcích pořádaných městem Znojmem v roce 2020 (dále jen Podmínky). Podmínky jsou zveřejněny
jako každý rok na webu města pod
odborem majetkovým. Zájemci
z řad prodejců mohou podávat
přihlášky vždy pouze ve stanoveném termínu. Podmínky se netýkají Znojemského historického
vinobraní, které má vlastní podmínky prodeje. Případné dotazy
mohou prodejci směřovat na odbor majetkový, Lucii Nekulové
(lucie.nekulova@muznojmo.cz).
WORKSHOP
K CESTOVNÍMU RUCHU
V prostorách Znojemské Be sedy proběhl v lednu již druhý
workshop k připravované Marketingové strategii cestovního
ruchu města Znojma. Nad tématem cestovního ruchu se sešli jak
představitelé města, tak zástupci
Znojemské Besedy, destinační
společnosti ZnojmoRegion, tak
i podnikatelé v cestovním ruchu a zástupci spolků. Součástí
workshopu byla i společná diskuze
nad navrhovanou vizí. Do návrhu
strategie jsou nyní zapracovány
poslední připomínky a poté bude
předložen zastupitelům, pravděpodobně na dubnovém jednání.
LETÁK: CHRAŇTE SE
PŘED CHŘIPKOU!
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, kdy se Jihomoravský kraj nachází na prahu
chřipkové epidemie, připravila
Nemocnice Znojmo letáky se základními důležitými pravidly, jak
chránit před chřipkou sebe i své
okolí. Letáky mají grafiku, která
je blízká i dětem, protože mezi
těmi je, podle aktuálních informací Krajské hygienické stanice,
nejvíce nemocných. Letáky jsou
zdarma dostupné v nemocnici
i na Facebooku nemocnice.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
26. března, uzávěrka je 16. března.
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
V NEMOCNICI
V důsledku nárůstu akutních respiračních infekcí v Jihomoravském kraji s platností od 5. února
až do odvolání vyhlašuje Nemocnice Znojmo plošný zákaz návštěv
na všech lůžkových odděleních.
Tímto zákazem se nemocnice snaží
chránit hospitalizované pacienty
i personál, který se o ně stará.
OZNÁMENÍ PRO OSVČ
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) na Vídeňské ulici 31
ve Znojmě upozorňuje veřejnost,
že ve dnech 25. března až 2. dubna 2020 rozšiřuje pro účely podání
přehledu o příjmech a výdajích
OSVČ za rok 2019 úřední hodiny,
a to od 8.00 do 17.00 hodin. V pátek
27. března bude otevřeno od 8.00
do 11.00 hodin.
TŘEBÍZSKÉHO UZAVŘENA
Z důvodu uložení nového plynovodu bude ulice Třebízského
od 2. března do 17. dubna zcela uzavřena. Objízdná trasa není
stanovena.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
ve středu 4. března ve 12. 00 hodin.
AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory
pořádaných městem Znojmem
a Znojemskou Besedou najdou
zájemci každý měsíc v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici nebo na webu www.znojemskabeseda.cz/poradane-akce/akce-pro-seniory. Počet míst
na akcích bývá zpravidla omezen.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. Na zápůjčce je nutné se předem domluvit,
na tel. 515 300 249, 721 505 910.
Zapůjčené kostýmy není třeba
po použití prát ani čistit, jen je vrátit
neponičené!
INZERCE V LISTECH
ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají
možnost v LISTECH inzerovat zdarma! Informace získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.

Maketa kašny vyzkoušela prostor náměstí
Horní náměstí má brzy ochladit
nová kašna, po které mnoho obyvatel
Znojma několik let volá. Její dřevěná
maketa byla na konci ledna sestavena
přímo na místě samém a lidé si tak
mohli udělat představu, jak bude kašna vypadat na ploše náměstí.
Vítězný návrh kašny, vzešlý ze soutěže, je Koruna Znojma od architekta
Štěpána Matějky.
„Naším dlouhodobým cílem
je oživení náměstí, jeho ozelenění
a ochlazení. Proto jsme sem vloni
umístili mlžítka, prokoukla a zazelenala se zahrádka u stánku a vypsali jsme
architektonickou soutěž na umístění
vodního prvku, aby život na náměstí
v parných dnech byl o něco snesitelnější,“ vyjmenovává starosta Jan Grois.
„Jelikož se snažíme k citlivému
tématu, jakým nová kašna v centru
města bezesporu je, přistupovat co nejzodpovědněji, rozhodli jsme se nechat
truhlářem zhotovit maketu vítězného
návrhu kašny a přímo na místě samém
ověřit, zda svojí velikostí odpovídá měřítku Horního náměstí a poloze jejího
umístění. Maketa se s originálem sho-

duje jen v objemu, nikoliv ve vzhledu
nebo funkčnosti,“ vysvětluje starosta.
„V reálu bude kašna, díky svému
prolamovanému obvodovému plášti
zdobenému zlacením, působit na náměstí jako šperk. K tomu všemu si ještě
musíme představit i tryskající vodu
a pocit ochlazení, který nám kašna dá,“
dodává místostarosta Jakub Malačka.

 Kašna Koruna Znojma – vizualizace.

Ctí historii, patří do 21. století
Architektonickou soutěž vyhlásila
radnice vloni podle pravidel České komory architektů, takže hlavní slovo neměli
politici, ale odborníci na architekturu,
veřejný prostor a technologie. K zasedání
hodnoticí poroty byl přizván i zástupce
Národního památkového ústavu. Do soutěže bylo přihlášeno jednapadesát návrhů.
Ani jeden z návrhů nepředstavoval historickou kašnu. Prezentaci všech návrhů město pro veřejnost pořádalo vloni
v červnu. Během prázdnin pak byly panely s došlými návrhy vystavené v uličce
pod radnicí. Sám autor vítězného návrhu
Štěpán Matějka prezentoval své dílo takto:
„Kašna Koruna Znojma má archetypální
tvar poukazující na bohatou královskou
historii města, svým zpracováním je ale
prvkem patřícím do 21. století.“
V současné době radnice s architektem ladí potřebné detaily, které se
zapracují do projektové dokumentace.
Následovat bude žádost o stanovisko
památkové péče a o vydání potřebného
stavebního povolení. Pokud vše půjde
hladce, mohla by se kašna stavět příští
rok. 
zp

Lidé komentovali návrh revitalizace Kolonky
Na šedesát lidí se na konci ledna
přišlo seznámit se studií revitalizace
parku Kolonka. Šlo o letošní první
veřejné projednání pod záštitou projektu Zdravé město Znojmo.
Hlavním cílem bylo představit veřejnosti záměr revitalizace Kolonky
čili vnitrobloku ulic Slovenská, Jugoslávská, Rumunská a současně dát
obyvatelům možnost podílet se na její
finální podobě. Náměty, které vzešly
z diskuze, budou zapracovány do projektové dokumentace. Na setkání dorazili autoři studie – architekt Michal
Říční a parková inženýrka Eva Wagnerová. V prezentaci seznámili přítomné
s historií parku, s návrhem jeho možné budoucí podoby a zohlednili také

parkování i umístění kontejnerových
stanovišť či dosadbu stromů.
„Velký bonus parku jsou stávající
stromy. Před realizací bude potřebný
dendrologický průzkum starých stromů. Bezdůvodně nebude odstraněn
žádný strom. Nenavrhujeme žádné
koncepční kácení, pouze případné bezpečnostní,“ vysvětlila Eva Wagnerová.
„Slovo na projednání dostali hlavně bydlící z vnitrobloku. Mezi jejich
podněty jsme zaznamenali například
připomínky k umístění workoutového
hřiště, k parkování nebo o umístění
kontejnerů. Děkuji za všechny podněty, a pokud máte další, určitě se můžete ozvat,“ říká místostarosta Jakub
Malačka.

Podněty k budoucí podobě
Kolonky lze posílat Soni Bystřické (sona.bystricka@muznojmo.cz)
do 29. února.
Návrh revitalizace Kolonky maximálně vrací parku původní podobu. Počítá s úpravou zelených ploch,
kompletní opravou povrchů (cesty pro
pěší, ale také cyklostezky), samozřejmostí je nový mobiliář. Přibude stromů či odpočinkových ploch a pergol
s vodní mlhou. Kdy se k revitalizaci
Kolonky přistoupí, bude záležet na finančních možnostech města a dalších investičních prioritách. „Aktivně hledáme možnosti získání dotace,
abychom realizaci uspíšili,“ dodává
místostarosta. 
pm, lp

Městská knihovna Znojmo hledá nové vedení
Po dvanácti letech odchází z vedení Městské knihovny ve Znojmě
její dlouholetá ředitelka Věra
Mašková.
K poslednímu dubnovému dni
oznámila svůj plánovaný odchod
do důchodu a vzdala se funkce ředitelky. Rada města vzala její žádost
na vědomí a zároveň schválila vyhlášení výběrového řízení na post ředitel/
ředitelka Městské knihovny Znojmo,

příspěvkové organizace města. Předpokládaný nástup je 1. května 2020.
Nový ředitel/ředitelka musí splňovat kvalifikační předpoklady jako například ukončené vysokoškolské vzdělání,
znalost předpisů v oblasti knihovnictví,
dobré organizační a řídící schopnosti
a další požadavky vycházející z náročnosti vedoucí funkce. Detailní informace o výběrovém řízení jsou zveřejněny
na úřední desce a v dokumentech per-

sonálního oddělení. Do výběrového řízení se lze hlásit do 27. února 2020. Přihlášky, včetně příloh, lze podat písemně
v zalepené obálce na adresu Městský
úřad Znojmo – sekretariát starosty,
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, nebo
na stejnou adresu osobně na podatelně Městského úřadu Znojmo. Obálka
se vždy označí slovy „výběrové řízení – ředitel/ředitelka Městské knihovny
Znojmo“. 
pm
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Zapojte se do ankety Městské policie
Městská policie Znojmo bude
i letos žádat o finanční podporu
z dotačního titulu Ministerstva vnitra, tentokrát na modernizaci a rozšíření funkcí kamerového systému
ve Znojmě. Jednou z podmínek pro
získání dotace je pravidelné dotazníkové šetření mezi obyvateli, zda mají
povědomí o kamerovém systému
a jak ho vnímají.
Městská policie Znojmo několik
let po sobě získala finance na rozšíření
kamerového systému, který dohlíží

na bezpečnost občanů. „Letos bychom
chtěli, pokud získáme
dotaci, spustit pilotní
modernizaci kamerového bodu na Mariánském náměstí,
aby zvládal nové funkce, jako je například upozornění obsluhy na požár,
zraněnou ležící osobu, rvačku, kradené
vozidlo a podobně,“ říká ředitel Městské policie Znojmo Ivan Budín.
„V neposlední řadě je i pro nás
přínosný pohled občanů na kamerový

systém, jestli ho považují kvůli své
bezpečnosti a ochraně majetku za potřebný. Budeme proto rádi, pokud se
občané do ankety zapojí,“ dodává ředitel Budín.
Není nutné být do systému Mobilního Rozhlasu registrován, je pouze
potřebné provést autorizaci přes telefonní číslo. Informace o anketě bude
rovněž umístěna na stránkách www.
mestskapolicieznojmo.cz a facebookové stránce města. Hlasovat je možné
do 29. února. 
pm

Změny při platbách pro majitele psů
Na zaplacení poplatku za domácí
mazlíčky mají Znojemští necelé dva
měsíce. Poplatek je jako každý rok
splatný k 31. březnu. Letos ale musí
počítat se změnami.
Novou vyhláškou město reaguje
na novelu zákona, která přinesla celou řadu změn. Kromě formálních
úprav se z vyhlášky vymazaly úlevy
u těch držitelů psů, kteří nechají svého psa identifikovat mikročipem, neboť toto je již od 1. 1. 2020 zákonnou
povinností.
Od poplatku ze psů je osvobozena
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených

 Ilustrační foto.

Foto: lp

k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Dosud platili snížený poplatek
200 Kč držitelé psů, kteří byli poživa-

telé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu.
Od roku 2020 budou snížený poplatek 200 korun platit pouze poplatníci
nad 65 let, bez ohledu na to, zda jsou
v důchodu či nikoliv. Dále město pro
držitele psů z útulku ve Znojmě ruší
slevy na první tři roky od převzetí psa
z útulku a zavádí sazbu 100 korun
za rok již od prvního roku, kdy si majitel psa z útulku vzal. Ostatní sazby
zůstávají beze změny.
Uhradit poplatek ze psů lze osobně
na pokladně MěÚ Znojmo, Obroková 1/12 Znojmo, poštovní poukázkou,
bezhotovostním převodem na účet
č. 19-0000224741/0100 KB Znojmo,
variabilní symbol sdělí správce poplatku nebo přes Portál občana Města
Znojma. 
pm

Znojmo mluví anglicky:
Podpora města pokračuje
Žáky a studenty, v jejich snaze
naučit se dobře cizí jazyk, podporuje
již několik let město Znojmo ve svém
projektu Kolumbus: Znojmo mluví
anglicky.
V rozpočtu na rok 2020 je na proplácení úspěšně složených jazykových
certifikátů stejně jako v předchozích
letech vyčleněna částka milion korun.
Žáci základních škol, studenti i čerství absolventi s trvalým bydlištěm
ve Znojmě a jeho městských částech
mohou žádat o proplácení úspěšně složeného certifikátu z angličtiny i němčiny. Město jazykové vzdělávání podporuje i přímo na školách, které zřizuje.
Projekt Kolumbus #2 podpořil
nadané žáky i aktivní školy
Letos běží již třetím rokem projekt
Kolumbus #2, který podporuje vzdělá-

vání a nadané žáky a studenty nejrůznějších oborů. „Vloni jsme ze stipendijního programu podpořili formou
stipendia šest žáků a žákyň. Aktivní
byly i základní školy zřizované městem Znojmem, které využily možnost
získat z projektu provozní příspěvky na podporu výuky nadaných žáků
a žáků ze sociálně znevýhodněného
prostředí,“ doplňuje starosta Jan Grois
a dodává:
„Šesti základním školám bylo
vyplaceno na jejich projekty téměř
860 000 korun. Prostředky využily
například na pořízení výukových materiálů, pomůcek pro rozvoj nadání
nebo personální podporu různých
kroužků či zavedení inovativních forem vzdělávání. Naopak tuto možnost
podpory nevyužily střední školy a vysoká škola, proto jsme pro ně letos

dotační program již nevypisovali,“
konstatuje Grois.
O stipendium ve výši 10 000 korun/rok nebo 5 000 korun/rok mohou
žáci a studenti žádat průběžně, stipendium není časově omezeno. Vše o poskytnutí podpory z projektu Kolumbus #2 v roce 2020 naleznete na www.
znojmocity.cz pod Odborem školství,
kultury a památkové péče.
Vyzkoušejte si nyní
zkoušku FCE nanečisto
Studenti i veřejnost se mohou již
nyní zaregistrovat na jazykovou zkoušku z angličtiny FCE, kterou za zvýhodněných podmínek pořádá ve Znojmě
Soukromá vysoká škola ekonomická (SVŠE) ve spolupráci s organizací
Cambridge PARK. Více informací naleznete na str. 10. 
zp, lp
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
PREVENTISTÉ U SENIORŮ
Znojemští strážníci pravidelně
docházejí na besedy se seniory.
Naposledy se tak stalo v Domě
s byty se zvláštním režimem
(Vančurova 17). Preventisté Petr
Hladký, Eva Smutná a okrskář Jiří
Půst z Městské policie Znojmo
seznámili přítomné s probíhajícím
projektem „Senioři u přechodu“
a ukázali jim nejen funkci kamerového systému, ale i činnost
strážníků. Součástí besedy byly
také informace o různých praktikách podvodů páchaných na seniorech a cenné rady, jak se jim
bránit nebo se do nepříjemných
situací vůbec nedostat. Senioři
velice dobře znají svého okrskáře,
a proto jejich dotazy směřovaly
hlavně k němu.
CHLAPEC PŘIVOLAL
NA POMOC STRÁŽNÍKY
Jedenáctiletý chlapec přiběhl
na služebnu nahlásit strážníkům,
že na autobusové zastávce na ulici Studentská spadnul z lavičky
na zem muž a zkolaboval. Strážníci se okamžitě vydali na místo,
kde zkontrolovali muži základní
životní funkce a přivolali zdravotnickou záchrannou službu.
Ta muže převezla do nemocnice.
Jedenáctiletý chlapec dostal
od strážníků pochvalu za to, jak se
v situaci zachoval.
NECHALI VOLNĚ BĚHAT PSY
Dva občané, jejichž psi volně pobíhali bez vodítka i bez náhubku,
zaplatili pokuty 200 a 500 korun.
Tu jim strážníci udělili za porušení
městské vyhlášky pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích. Další
případ majitele psa, který strážníkům odmítl prokázat svoji totožnost, byl odeslán ke správnímu
orgánu k dořešení. Často ale stačí
„pejskařům“ k nápravě domluva
od strážníků.
SKONČIL NA ZÁCHYTCE
V hale Českých drah na ulici M. Horákové ve Znojmě se na zemi válel
opilec. Přivolaným strážníkům
byl dvaapadesátiletý muž dobře
znám z opakovaného řešení právě
v důsledku požití alkoholu. Orientační dechovou zkouškou bylo
opilci naměřeno 2,48 ‰ alkoholu
v dechu. Muž nekontroloval své
chování a neovládal své motorické
schopnosti. Na místo přivolaný
lékař uvedl, že muž je schopen
převozu na protialkoholní záchytnou stanici, proto strážníci převezli
výtečníka na záchytku do Brna.
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Horní náměstí oživujeme
O vodním prvku na Horním náměstí se diskutuje asi 10 let a nikdo
s tím dosud nepohnul. Jediný dosavadní výsledek diskuzí byl, že náměstí
zůstalo prázdné. Jedni chtějí historii
a druzí modernu. Rozhodli jsme se
proto dát slovo odborníkům na archi-

tekturu a vloni jsme vyhlásili architektonicko-výtvarnou soutěž. Přihlásit
se mohl každý. Celkem přišlo 51 návrhů. Žádný z přihlášených návrhů
neobsahoval repliku historické kašny.
Odborná porota, kde hlavní slovo měli
opravdu odborníci a ne politici, vybra-

la návrh, který je vhodným kompromisem a náměstí oživí. Kašna bude mít
několik ochlazovacích módů a bude
zvládat i vodní efekty. Je dobré si všimnout, že náměstí celkově postupně
oživujeme a měníme jej v příjemnější
prostředí. Přes léto jsme nainstalovali

mlžné sprchy a zkrásněla zahrádka
u stánku, která příští rok bude ještě zelenější. To vše se děje na přání občanů,
kteří volají po zeleni a vodních prvcích
v centru města.
Jan Grois, MBA
starosta města

SLOVO ZASTUPITELE

Doplňující informace k podobě kašny na Horním náměstí 2
Neboť redakce Znojemských listů
v minulém čísle nezveřejnila naše sdělení
v úplném rozsahu a opomenula zveřejnit
i informaci, že naše sdělení bude mít
ještě své dokončení, předkládáme čtenářům minule vypuštěnou část sdělení
zastupitelů PRO ZNOJMO nyní.
Abychom pochopili důvod, proč je
optimální vrátit na Horní náměstí kašnu
v historické podobě, musíme poznat její
pozoruhodný dějinný příběh. Původní,
dnes již neexistující kašna je historicky
i archeologicky velmi dobře prozkoumána, to znamená, že současný stav
poznání hodnot, jak o něm hovoří zákon
o památkové péči č. 20/1987 Sb., je jasně
dán a z něj musí návrh obnovy vycházet.
Polohu renesanční kašny a sousedního pranýře mimo střed náměstí blíže
k jižní frontě bezpečně zjistil archeologický výzkum v roce 2008. Renesanční
kašna na Horním náměstí byla zbudována před rokem 1565, kdy je o ní
první zmínka. Byla zdrojem pitné vody
pro měšťany a také návštěvníky velkého
trhu, který se zde každý týden odehrával. Městské účty tehdy zmiňují práci

studnařů Zschenera a Wagnera. Bližší
podobu této kašny neznáme. Po třicetileté válce byla roku 1657 opravována. Ne
však dostatečně, protože v roce 1700 byla
nahrazena kašnou novou.
Podle krátkého popisu Znojma
z pera cestovatele Alfreda Hagelstangeho z doby okolo roku 1700 se na Horním
náměstí nacházel pranýř a „sloup se
sochou markraběte Jaroslava“. Spíše než
záhadami zahaleného moravského Přemyslovce Jaroslava, údajného zakladatele
Jaroslavic, měl cestovatel na mysli nejspíše sochu přemyslovského světce knížete
Václava, onu sochu, která se dochovala
do dnešních dnů, druhotně osazená
na kašně na Václavském náměstí.
Autorství této působivé barokní sochy hlavního patrona zemí Koruny české
přisuzuje umělecko-historická literatura
významnému moravskému sochaři Michaelu Mandíkovi (1640–1694), který
podle zápisů v městských knihách přebýval ve Znojmě od roku 1677 asi deset
let. Jak zjistil v městských účtech Archivu
města Znojma Otto Bouda, v roce 1700
a 1701 nechala znojemská městská rada
kašnu na Horním náměstí vybudovat
zcela nově a navíc (patrně kvůli trhům)
ve více excentrické poloze, blíže k jihovýchodnímu rohu náměstí, ke Kovářské ulici. Jméno kameníka městské
účty nezmiňují, pouze jeho odměnu,
vyplacenou ve dvou etapách. Michael
Mandík to být nemohl, byl tou dobou již
šest let po smrti. Kamenný bazén kašny
byl osmiboký a byl plněn vodou z mosazných trubek. Uprostřed na vysokém
podstavci stanula popsaná Mandíkova
socha sv. Václava. Podstavec měl podobu antického sloupu s ornamentálně
bohatou iónskou hlavicí. V roce 1723,
u příležitosti dále popsané, pak byla kašna opravena a upravena. Voda vyvěrala
z dříku středového sloupu čtyřmi chrliči,
ztvárněnými jako zvířecí hlavy. Dobře to
ukazuje obrázek 1.
Impulsem k opravě kašny se svatováclavskou sochou se stala událost
mimořádného významu – v roce 1723
se římský císař Karel VI. rozhodl podstoupit korunovační jízdu do Čech, aby

byl korunován na krále Čech (jako král
český byl Karel toho jména II., hned
po „Otci vlasti“ Karlovi IV., který byl
jako český král toho jména I.). Spolu
s císařem cestovala i jeho choť, císařovna
Alžběta Kristýna, a jejich dvě dcerky,
tehdy sedmiletá následnice trůnu Marie
Terezie a mladší princezna Marie Anna.
Cesta vedla z Rakous do Čech po staré
„královské cestě“ přes západní Moravu. Večer 21. června 1723 byl honosný
průvod panovníka uvítán v královském
městě Znojmě místní honorací, předními měšťany, církevními preláty a šlechtici a také zástupci moravských zemských stavů z Brna a Olomouce, kteří
zde Karlu skládali hold jako svému pánu
a markraběti. Noc panovnická rodina
strávila ve speciálně pro tuto příležitost
propojených třech domech na Horním
náměstí (od rohového předchůdce dnešního obchodního domu Baťa až po Starhemberský palác). Dalšího dne, po mši
v dominikánském kostele, se průvod
vydal přes Brtnici k Jihlavě. Korunovační
ceremonii v svatovítské katedrále v Praze svatováclavskou korunou pak Karel
a Alžběta Kristýna podstoupili na začátku září. Při cestě z Čech zpět do Rakous
navštívil slavný průvod ve dnech 18. až
20. listopadu 1723 opět Znojmo. Tentokrát se pobyt císaře a čerstvě korunovaného krále a královny Čech proměnil
ve skutečný velkolepý barokní spektákl. Karel jej nechal připravit na počest
svátku sv. Alžběty Durynské, jmenné
patronky své choti.
Jak psal dobový tisk, v době příjezdu
bylo „celé město spolu se svou vysokou
věží a vztyčenými slavobránami pěkně
osvětleno“. Toto osvětlení zajišťovalo přes
sto luceren. Z radniční věže, ozdobené
„důvtipnými nápisy a svítilnami“, se nad
město nesla hudba a zpěv. „Na Horním
náměstí se nacházející kašna, na které
stála socha sv. Václava ozdobená velkými
pozlacenými paprsky, byla kol dokola
osvětlena a obklopena symbolickými nápisy“. V hlavní den oslav jmenin královny
19. 11. 1723 se konala bohatá obědová
recepce v prostorách Starhemberského
paláce, tehdy solního (finančního) úřadu

(Horní nám. 3). Na ploše náměstí rozdávali sloužící lidem zdarma chléb, zatímco
„z městské, krásně ozdobené kašny teklo
bílé a červené víno“. Oslavy vyvrcholily
v podvečer, kdy byla na Horním náměstí
na dvou velkých triumfálních vozech,
tažených čtyřspřežími, předvedena velká
hudební serenáda s názvem La Concordia de´ Pianeti v podání 144 hudebníků
a zpěváků. (Zmíněné alegorické vozy byly
předtím zhotoveny ve dvoře městského
domu louckého opata Vincence Wallnera – dnes U Zikmunda). Pěvci a hudebníky oslavovaná císařovna a královna
Alžběta Kristýna byla velebena s pádným
důvodem – tou dobou byla v pátém měsíci těhotenství. A císař si přece tolik přál
mužského dědice! (Nakonec se ale v dubnu 1724 narodilo další děvče).
Podobnou podívanou Znojmo nikdy předtím, ani nikdy poté nevidělo!
Kašna na Horním náměstí hrála v tomto
aktu kromě praktické zábavné úlohy
(zdroj vína) velmi důležitou úlohu ceremoniální a symbolickou: byla pro čerstvě
korunovaný panovnický pár zářivou
připomínkou prastaré státoprávní a duchovní tradice svazku tří zemí Koruny
české – Čech, Moravy a Slezska. A to
ve městě na jižním pomezí Moravského
markrabství!
V první třetině 19. století byla kašna
opravována. Zvířecí chrliče na středovém dříku se zřejmě opotřebováním rozpadly, jejich zbytky byly tudíž odtesány
a namísto nich instalovány dvě dlouhé
mosazné trubky. Výslednou podobu kašny dobře dokumentuje fotografie ze sbírky pana Josefa Vlasáka – viz obrázek 2.

Dokončení příště
Petr Bojanovský, Mgr. Lukáš David,
PhDr. Jiří Kacetl, Bc. Jakub Krainer
a JUDr. Olga Štefaniková
zastupitelé PRO ZNOJMO
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Co vadí panu Timovi víc?

Dodatky a pokuty aneb komu
Kontroly finančního výboru nebo (ne)vadí nevýhodné smlouvy
moje kandidatura do senátu?
Jak to vypadá, asi obojí. Nejdříve musím panu kolegovi ze zastupitelstva, členovi finančního výboru,
radnímu za ČSSD a řediteli Městské
policie ve Znojmě poděkovat, že dělá
reklamu mé práci. Pro upřesnění je
nutno říct, že všechny funkce, které pan kolega zastává, jsou placené
jako přilepšení k platu manažera, jak
sám uvádí, velké obchodní firmy. To
asi bude ten důvod, proč pak kolega
z 10 jednání finančního výboru v roce
2019 3x chyběl, ale zaplaceno dostal.
Není sám, kdo dostává peníze, aniž
by řádně odvedl práci. A to se mi
právem nelíbí. Neznám mimo město
Znojmo zaměstnavatele, který vám
vyplatí 100% odměny, i když nepřijdete do práce a nepracujete!
Snaha bagatelizovat chybně vedené knihy jízd u vedení radnice je
poněkud úsměvná. Od roku 2008
je pro všechny zaměstnance závazná vnitřní směrnice autoprovozu. Ta
říká, že ve všech autech bez rozdílu
se kniha jízd vede přes GPS. Je minimálně s podivem, že při nákupu
nových vozů tato nejsou nakupována
v souladu s vlastními platnými předpisy. Tudíž s funkčními GPS. Vypadá
to jako záměr, ale to hodnotit nebudu.
Co je ale opravdu zajímavé? Proč není
GPS v autě pana starosty? V tom případě to musím považovat za záměr.
Potřebuje snad pan starosta a jeho
kolegové z vedení města zneužívat
služební auta k osobním účelům? Vypadá to tak, jinak by se řádnému vedení knihy jízd nebránili, nevymýšleli
záminky, proč to nejde, a hlavně toto
pochybení nezlehčovali… Poněkud
nešťastné zdá se mi býti přirovnání
radního v případě možného zneužití
služebních vozidel k chybně vyplněným výdejkám skladníků. To je jejich
osobní selhání, ale u městských řidičů - například starostova auta? Ten
by si asi nedovolil porušovat závazné
předpisy autoprovozu, pokud by to
nebylo se souhlasem zaměstnavatele.
Netýká se to jen starosty, ale i místostarostů používajících služební auta
bez řidičů. Možná to svědčí o přístupu nejen pana Timy ke správě a nakládání s městskými penězi a majetkem!
To nevypadá na přístup řádného hospodáře v souladu s §159 Občanského
zákoníku, který říká – „… ten, kdo
přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou (myšleno

k zájmům občanů) i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí“.
A ještě jedna poznámka. Ano,
nemáme schválený Kontrolní řád Finančního výboru Zastupitelstva města Znojma. Moje snaha se zatím míjela s úspěchem, ale do značné míry
právě proto, že některým kolegům
byla proti srsti. Správně by kontrolní
řád finanční výbor mít měl. Když ho
ale neměl desítky let přede mnou, a to
i za předsednictví právě pana Timy,
a nevadilo mu to, tak proč mu to vadí
nyní? Velmi zvláštní… Ale nakonec
mě kolegové z finančního výboru
a právníci přesvědčili, že vlastně žádný kontrolní řád nepotřebujeme. Já to
respektuji a už na něm netrvám. Má
to totiž i své výhody – při kontrolní
práci jsem limitována jen zákonem.
No tak proč se mám nechat svazovat
nějakým kontrolním řádem, o který
vlastně nikdo nestojí a který dosud
neexistoval?
Co je na práci finančního výboru
nejzajímavější? Již v polovině loňského roku jsem informovala zastupitelstvo, že chci jít na kontrolu do Znojemské tepelné s.r.o. Obyvatelé domů,
kteří odebírají teplo od této městské
společnosti, si stěžovali, že mají léta
nejdražší teplo ve Znojmě. A tak mě
zajímá, jak je tvořena kalkulace cen
a jak je to vůbec možné. A světe div
se. Dočetla jsem se v místním tisku,
že pan starosta, jakožto jednatel Znojemské tepelné s.r.o. a člověk plně
zodpovědný za činnost této městské
společnosti, informoval občany města
Znojma, že odběratelé Znojemské
tepelné s.r.o. za teplo letos ušetří tisíce… Že by náhoda? Na náhody nevěřím. Ovšem těší mě, že stačí oznámit
záměr a „zázraky“ se už dějí… Jen je
mi líto, že k tomu nedošlo dřív. Vždyť
elektronické aukce energií fungují
již léta…
A na samotný závěr bych byla
ráda, kdyby porušování vnitřních
předpisů města, řádné nakládání
s majetkem a penězi města nikdo nezlehčoval. A neschovával za senátní
kampaň, která z mé strany ještě nezačala…
Ale vlastně ji za mě zahájil pan
Tima, kterému tímto děkuji.
Já prostě jenom dělám svoji práci,
ostatně jako vždy…
Mgr. R. Šalomonová
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva města Znojma

Na minulém jednání Zastupitelstva města Znojma se mimo jiné
schvaloval dodatek číslo 3 ke smlouvě
číslo 13/2014 ze dne 30. 1. 2014 mezi
Městem Znojmem a K-Produkt Holding s.r.o. Původní zcela jistě bohulibý
záměr, tedy zbudovat v areálu bývalých
jatek výrobní areál a vytvořit tak pracovní místa pro občany města Znojma,
se v rozporu s původním ujednáním
do dnešního dne realizovat nepodařilo, což je jistě nemilé. Co je ovšem
ještě mnohem horší – tato smlouva
je bohužel pro Město Znojmo tak nevýhodná, že vymoci její plnění bylo
za sjednaných podmínek prakticky
nemožné. Odstoupit od smlouvy pro
zatížení dotčených pozemků zástavním právem prakticky nelze a vyloženě
směšná smluvní pokuta druhou stranu
k plnění nijak nemotivuje, ani nedonutí. Podepsání dalšího dodatku, který by

celé poměry alespoň trochu narovnal,
bylo ve světle těchto skutečností jediným schůdným řešením.
O samotném dodatku, jeho znění
a hlavně nemožnosti druhou stranu
přimět k plnění své části dohody, byla
již před samotným zasedáním Zastupitelstva vedena poměrně bouřlivá debata. Trnem v oku mnohým byla zejména
naprosto neadekvátní smluvní pokuta.
Právem jsem tedy očekávala zájem
svých kolegů si podmínky projednávaného dodatku pohlídat.
Ovšem, chyba lávky. Jediný, kdo
měl při samotném jednání Zastupitelstva k tomuto bodu dotazy a připomínky, jsem byla já a má kolegyně
z klubu SPD Mgr. Růžena Šalomonová.
Je nesmírně zarážející, že až na můj
přímý dotaz na výši smluvní pokuty
v tomto dodatku mi bylo sděleno, že
byla dohodnuta pokuta nová, v dvojnásobné výši. Ovšem v předložených
a projednávaných materiálech se
o změně pokuty vůbec nehovořilo,
což bylo opravdu podivné. Jednání
Zastupitelstva tak muselo být přerušeno, aby byl dodatek upraven a nová
výše smluvní pokuty do něj zanesena.
Návrh mé kolegyně na ještě výraznější
zvýšení byl rovnou smeten ze stolu.
Přitom i dvojnásobná smluvní pokuta
je stále až nezvykle nízká.
Proto si kladu otázku. Proč se
ostatní zastupitelé také neozvali? Proč
jim nevadí, že Město Znojmo nadále
podepisuje smlouvy s nevýhodnými
podmínkami? Nevšimli si toho? Je jim
to jedno? A co na to jejich voliči?
Mgr. Petra Svedíková Vávrová
Zastupitelka města Znojma,
klub SPD

Kolumbus našel nabídky za vás
V případě zájmu o danou pozici kontaktujte
přímo zaměstnavatele, který je uveden
v inzerátu. Městský úřad práci nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím
Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PARADISE CASINO ADMIRAL
Hledá kolegu/kolegyni na pozici

KRUPIÉR/KA
19 000 Kč + bonusy + příplatky
Znalost němčiny výhodou. Chuť se učit novým věcem, beztrestnost,
spolehlivost, příjemné vystupování a komunikativnost, denní i noční směny.
Nástup možný ihned.
Kontakt: Mgr. Kamila Sekaninová, tel. 739 329 105
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Jaro přinese čas na sport i výsadbu stromů
Jarní Dny zdraví lákají na Fitness kongres a běžecký závod
Oblíbená série sportovních aktivit, Jarní Dny zdraví, opět nabízí program pro sportovce jakéhokoli věku,
v přírodě i v hale.
Jarní Dny zdraví, které podporují pohyb a zdravý životní styl v každém věku,
organizuje město Znojmo pod hlavičkou
Zdravého města Znojmo. „Můžete se
těšit na běh pro malé i větší, cyklistickou
vyjížďku, večerní běžecký závod i Fitness kongres. To vše od 13. do 15. března,“ představuje program místostarosta
Znojma Jakub Malačka.
Den první:
CityTrail Pod lampami podruhé
Druhý ročník závodu CityTrail
Pod lampami (13. března) prověří běžce na tříkilometrové trati Karolinkami
a Starým městem. Registrace jsou již
spuštěné a startovné je do 10. března
100 korun, poté zaplatí běžci 150 korun. Na prvních 100 běžců čeká originální medaile a pro vítěze hodnotné
ceny. Nezbytnou výbavou bude čelovka. Závod pořádá město Znojmo se
sportovním klubem Winners Nový Šaldorf. Bližší info na www.skwinners.cz/
#citytrail.
Den druhý:
Fitness kongres a Bludičkový běh
Na Fitness kongres, který se uskuteční 14. března, se vrací trojice oblíbených trenérů! Jakub Šigut, Sylva
Hermanová a Klára Kořenská vyhecují
k těm nejlepším výkonům na svých
lekcích od 9.00 do 12.00 hodin. Poté

Pátek 13. 3.
CITYTRAIL POD LAMPAMI
s Winners Nový Šaldorf
18.00 Registrace a prezentace
závodníků u VC Stará vodárna
19.00 Start běžeckého závodu

 Ilustrační foto.

trenéry vystřídá fyzioterapeut Milan
Slavík s přednáškou zaměřenou na rehabilitaci, pravidelný pohyb a vnitřní
motivaci a program uzavře ve 13.00
hodin Veronika Hýžová s radami
o správném sestavení jídelníčku se
zaměřením na low carb. Chybět nebude dětský koutek, stánky partnerů
včetně Oblastní charity Znojmo, které
každý může přispět částkou v jakékoli
výši pro Denní stacionář sv. Damiána
na Hradišti.
Kdo radši vyrazí
do přírody, může zavítat
na Bludičkový běh pro
malé i větší do Městského lesíku. Nenáročný
kilometrový běh startuje od restaurace Diana
a kromě běhu musí děti
zvládnout i drobné úko-

Foto: Archiv ZL

ly. Nebudou chybět odměny a i zde
bude povinnou výbavou čelovka nebo
baterka.
Den třetí:
Na kole za sousedy
Neděle 15. března bude patřit cyklovyjížďce s názvem Na kole za sousedy
také pod vedením Winners. Vyjížďka odstartuje v 10.00 hodin od hotelu
Vinice Hnanice, kam se mohou zájemci v případě zájmu dopravit cyklobusem z Masarykova
náměstí ve Znojmě. Pro
svoz cyklobusem nutná
registrace na http://bit.ly/
registracenakole (načíst
lze i z QR kódu). Trasa
vyjížďky bude dlouhá cca
27 km a bude zakončena
v obci Nový Šaldorf.  pm

Zapojte se do obnovy lesa v Mramoticích!
Městské lesy Znojmo vloni vysadily na 339 450 stromů na plochách
zasažených kůrovcem. Se zalesňováním budou pokračovat i na jaře
a příležitost přiložit ruku k dílu, a zjistit více o obnově lesa, dostane i veřejnost, a to v sobotu 4. dubna na akci
Zalesníme spolu Mramotice.
Akci organizuje město pod záštitou
projektu Zdravé město Znojmo spolu
s Městskými lesy Znojmo. „Pomozte
nám v Mramoticích vysadit 11 500 sazenic stromů a obnovit tak plochu přes
jeden hektar lesa, kterou zde poničilo
sucho a kůrovec. Vítaný je každý, ať už
je ze Znojma, nebo z okolních obcí,“ zve
místostarosta Znojma Jakub Malačka.
Zalesňování proběhne pod odborným dohledem zaměstnanců Městských lesů Znojmo.

ZALESNÍME SPOLU
MRAMOTICE

„Na zalesňování v Mramoticích máme v lesní školce objednáno 8 200 sazenic dubu zimního,
1 500 habru obecného a 180 javoru
mléče na první plochu. Druhá plocha
se bude zalesňovat lípou malolistou,
a to v počtu 1 620 kusů. Jednotlivé
druhy dřevin jsme vybírali s ohledem
na polohu a klimatické podmínky

dané lokality,“ sděluje ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan.
Zalesňování začne v 9.00 hodin
u koupaliště v Mramoticích, kde bude
umístěn informační stánek organizátorů
a kam by měly směřovat první kroky
dobrovolníků. Pro dobrovolníky bude
připraveno potřebné nářadí a pracovní
rukavice. Chybět nebude bezplatné občerstvení v podobě horkého čaje, kávy
a vody. Od 12.00 do 15.00 hodin bude
mít každý možnost opéct si zdarma špekáček. Konec akce bude závislý na tom,
kolik dobrovolníků přidá ruku k dílu
a kdy se tedy podaří všechny stromy
zasázet. Předpoklad je v 15.00 hodin.
Všechny praktické informace najdete
také na www.znojmo-zdravemesto.cz.
V březnovém vydání přineseme další
podrobnosti. 
zp, lp

Sobota 14. 3.
FITNESS KONGRES
Sportovní hala F. J. Curie
Cvičební lekce
9.00–9.45 Tabata s Klárou Kořenskou
10.00–10.45 HIIT se Sylvou
Hermanovou
11.00–11.45 Inspiration Bodyworkout
s Jakubem Šigutem
Odborné přednášky
12.00–12.45 Pozitivní účinky
opouštění komfortní zóny / Milan
Slavík – rehabilitace
13.00–13.45 Jak si sestavit jídelníček
se zaměřením na low carb stravování /
Veronika Hýžová – nutriční kouč
Bludičkový běh
pro malé a větší
18.00 Sraz u bývalé restaurace
Diana (Městský lesík) / čelovka
nebo baterka nutná
Neděle 15. 3.
NA KOLE ZA SOUSEDY s Winners
Nový Šaldorf
9.30 Sraz na Masarykově náměstí /
převoz cyklobusem k hotelu Vinice
Hnanice, nutná rezervace
10.00 Start vyjížďky / sraz u hotelu
Vinice Hnanice

Do práce
na kole
Zdravé město Znojmo se již pošesté zapojí do celostátní soutěže
Do práce na kole.
Účastníci se mohou těšit na dvě
doprovodné akce a ti nejúspěšnější
i na hodnotné ceny. Podstatou soutěže je dopravovat se v měsíci květnu
do práce či do školy na vlastní pohon – tedy na (elektro)kole, koloběžce,
bruslích, vozíčku nebo chůzí či během.
Oficiální zahájení soutěže proběhne
ve Znojmě v prvním květnovém týdnu
společným pěším výšlapem. První vlna
registrací bude spuštěna již 1. března.
Až do 31. března lze zaplatit nejnižší
registrační poplatek 290 korun. Pak
se poplatek zvyšuje. Aktuální info
na www.dopracenakole.cz.lp
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Téma

Jeden svět ukáže silné ženy i válku a humor v umění
Dva dokumenty nominované
na Oscary vstoupí na jaře do českých kin – Země medu a Pro Samu.
Ve Znojmě je spolu s dalšími šesti
snímky uvidí diváci filmového festivalu Jeden svět, který v našem městě
již podeváté organizuje tým Znojemské Besedy.
Dokumentární snímek o symbióze
člověka s přírodou Země medu, který
ve Znojmě letošní festival Jeden svět
zahájí, již posbíral řadu mezinárodních cen. Naopak příběh z válečné
Sýrie Pro Samu bude mít českou premiéru 12. března na festivalu Jeden
svět v Praze. Odtud se festival zaměřený na lidskoprávní témata rozeběhne do dalších šestatřiceti měst České
republiky. Do znojemského kina Svět
dorazí Jeden svět 19. března, kdy začne
dopoledními projekcemi pro školy.
Veřejnost uvidí vybrané dokumenty ve večerních hodinách
od 24. do 27. března. Každý film bude
po projekci opět doprovázet beseda se
zajímavým hostem, který bude odpovídat na dotazy diváků. Atmosféru zahajovacího dne 24. března obohatí hudba,
víno a drobné občerstvení pro diváky
v předsálí kina Svět. Vstupné pro veřejnost na festival Jeden svět je 80 korun
na každý film.

končícího konfliktu jako svědectví pro
svou dceru Samu.
20.30 LOĎ SEA-WATCH 3
Německo, Itálie / 112 min.
Posádka lodi Sea-Watch 3 pod velením
kapitánky Caroly Rackete zachránila
více než čtyři desítky uprchlíků před
utonutím ve Středozemním moři.
A poté čelí další nelehké výzvě. Evropské přístavy jim jeden po druhém
odmítají vydat povolení zakotvit.

 LOĎ SEA-WATCH 3

Foto: Archiv JS

V jiném smyslu větu „Až naprší
a uschne!“ říkají děti. To když se jim
do něčeho nechce a dospělí se je snaží přimět k zodpovědnému přístupu.
Nyní se role otáčejí. Je to právě nejmladší generace, která po celém světě
apeluje na ty, kdo jsou u moci, aby přestali prosazovat své krátkodobé zájmy
na úkor budoucích generací. A jsou
to právě politici a obchodníci, kdo,
navzdory svým slibům, dávají svým
přístupem najevo, že klimatickou krizi
hodlají řešit „až naprší a uschne“. Lidstvo je ale součástí jednoho velkého
ekosystému a právě nyní se čím dál

20.30 V TÉ VODĚ NĚCO JE
Kanada / 72 min.
Kanada se zvnějšku často jeví jako
země s nedotčenou přírodou a otevřeností svých obyvatel. Při pohledu zblízka se však tento obraz ideální země
rozpadá kvůli přetrvávajícímu rasismu
a dědictví kolonialismu.
Středa 25. března
18.00 MAI KHOI & THE DISSIDENTS
USA / 70 min.
Vietnamská zpěvačka Mai Khoi se
rozhodla nebýt konformní popovou
hvězdou a začala upozorňovat na nesvobodu panující v její zemi, kde jsou
občanští aktivisté, novináři a blogeři
pronásledováni a zatýkáni.

Pátek 27. března
18.00 POSTIŽENI MUZIKOU
Česká republika / 80 min.

V kapele The Tap Tap hrají a zpívají
členové Jedličkova ústavu – lidé žijící
s různými druhy diagnózy, ale také
s rozličnými povahami a svérázným
humorem.
18.00 ZA MOŘEM
Belgie, Francie / 90 min.

20.30 VÁLKA UMĚNÍ
Norsko, Německo / 102 min.
Mají Evropané čím umělecky obohatit
Severokorejce? A oni je? Střet dvou
pohledů na umění a jeho různé role
ve společnosti.

 PRO SAMU 

Téma festivalu:
Až naprší a uschne!
Klimatická krize volá po naší pozornosti už dlouho, na rozdíl od velkých přírodních katastrof jsou ale její
projevy svou pozvolnou plíživostí nenápadné. V českém obzoru byly donedávna téměř až neviditelné. Vyprahlé
louky, usychající lesy, prázdné studny
či vyschlá koryta řek už ale nemohou
přehlédnout ani ti, kdo globální klimatickou krizi zlehčují či popírají. Srážek
je dost, ale kvůli narůstajícím teplotám
a dlouhodobě špatné péči o zemědělskou půdu a lesy se i po vydatných
deštích voda z krajiny rychle vypaří.
Tedy doslova naprší a uschne.

Foto: Archiv JS

více ukazuje, jak úzce lidská práva,
migrace a nerovnost ve společnosti
souvisí s vývojem klimatu. 
lp
PROGRAM – KINO SVĚT
Úterý 24. března
18.00 ZEMĚ MEDU
Makedonie / 85 min.
Atidže žije sama s nemocnou matkou
v místě, kde kdysi bývala horská vesnice. Díky včelaření si zajišťuje skromnou obživu, z okolní přírody se nikdy
nesnaží získat víc, než potřebuje. Její
život se však začne razantně měnit
v momentě, kdy se na sousední pozemek nastěhuje početná rodina, která
v jejích včelařských schopnostech vidí
potenciál pro vlastní obohacení.

Čtvrtek 26. března
18.00 PRO SAMU
Velká Británie, USA, Sýrie / 95 min.
Syrské město Aleppo se po letech
obléhání proměnilo v město duchů.
Odehrává se v něm dramatický příběh
filmařky, která zachycuje průběh ne-

 VÁLKA UMÉNÍ 

Jak se zachováte, když nebudou klienti
spokojeni s úklidem a začnou vás slovně i fyzicky napadat? Co uděláte, když
vás budou chtít znásilnit? Tohle není
kurz přežití, ale příprava filipínských
služebných na jejich budoucí práci.

Foto: Archiv JS
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Dobré krevní spojení
Uhlárky a Zdravky
Krevní spojení – i tak by se dala
nazvat společná akce studentek
a studentů dvou znojemských středních škol – Uhlárky a Zdravky čili
Střední zdravotnické školy.
Ti se rozhodli, že udělají dobrý
skutek, a společně vyrazili do znojemské nemocnice darovat krev. „Iniciativa vzešla ze strany Zdravky, která
má spoustu svých studentů i absolventů ve zdejší nemocnici. Ti všichni moc dobře vědí, že dárců krve je
pořád málo,“ říká učitel Jakub Veselý
z Uhlárky. Jeho slova doplnila Vanesa
Večeřová, která na Uhlárce dokončuje obor autoelektrikář: „Ve škole jsme měli zajímavou přednášku
s paní doktorkou Turkovou, která
nás motivovala. Člověk nikdy neví,

jestli někdy sám nebude potřebovat
transfuzi. Navíc, krev se v našem těle
velmi rychle vytvoří znova, takže proč
nepomoct.“
Na hematologicko-transfúzní oddělení tak dorazilo třináct mladých
lidí, včetně tří učitelů jako doprovodu.
Chvályhodný akt byl o to cennější, že
se v drtivé většině jednalo o prvodárce.
Jedním z nich byl i učitel Jakub Veselý.
„Je moc příjemné, že se myšlenka paní
učitelky Olgy Černé a jejích studentek ze Zdravky zapojit do dárcovství
střední školy realizovala a že jsme se
mohli připojit. A určitě ne naposledy.
Věřím, že i ostatní studenti nejen z Uhlárky a Zdravky budou chodit darovat
krev i v budoucnu,“ vyjádřil naději
pedagog. 
lp

Poděkování za Tříkrálovou
Tříkrálová sbírka 2020 hlásí vykoledovanou částku 2 519 850 korun,
což je o 173 598 více než vloni!
„Velmi si vážím velkého nasazení našeho nového koordinátora
Tříkrálové sbírky Jindřicha Mandáta,
který se svého nového úkolu zhostil na jedničku s hvězdičkou. Děkuji
všem koledníkům, ředitelům, učitelům a studentům středních škol, kteří
nám vydatně pomáhali,“ řekl ředitel

Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek a dodal: „Velkou pomocí jsou
naši páni faráři a děkuji také našim
zaměstnancům. Vždyť 1 500 dobrovolníků je úctyhodná řada lidí, kteří
jsou ochotni podílet se na společné
dobré věci. Děkuji všem ještě jednou,
velmi si vašeho nasazení vážím.“ Obrovský dík pak patří všem lidem, kteří
do sbírky přispěli. Výsledky najdete
na www.znojmo.charita.cz. 
lp

Jarní dobročinný bazar
Dobrovolnické centrum ADRA
Znojmo pořádá 15.–16. března Jarní
dobročinný bazar.
Výtěžek bude použit na činnost
dobrovolnického centra ADRA Znojmo. Pomoci můžete darováním i koupí. Věci, které se neprodají, budou
věnovány do Domova pro matky a otce
v tísni na Hradišti a dětem s mentálním postižením v internátu MŠ, ZŠ
a PrŠ Znojmo.
Darované věci jako oblečení dámské
a dětské, boty, hračky, knihy a další je třeba přinést čisté a nepoškozené v neděli

15. března (15.00–18.00 hod.) na některé
ze sběrných míst: budova CASD, Veselá 20, (středa 10.00–12.00 hod.), Kancelář ADRA, Dolní Česká 13, (čtvrtek
13.00–17.00 hod.), popřípadě získáte
info na tel. 607 144 090.
16. března (9.00–18.00 hod.) bude
probíhat v Tyršově ulici 3 (u Žižkova
parku) prodej darovaných věcí. Připraven bude koutek pro děti, čaj i káva. Zakoupením hraček a jiného věnovaného
zboží tak přispějete do veřejné sbírky
na chod dobrovolnického centra ADRA
Znojmo. 
lp

Získejte jazykovou
zkoušku ve Znojmě
Získejte jazykovou zkoušku FCE
přímo ve Znojmě, konat se bude
16. května. Vyzkoušet si ji ale můžete
již 13. března nanečisto.

 Zasloužené občerstvení v nemocnici po darování cenné tekutiny. 

Foto: Archiv Uhlárky

Na gymnáziu je brána
jazyků otevřená
Gymnázium Dr. Karla Polesného
ve Znojmě se může pochlubit celou
řadou jazykově výborně vybavených
studentů.
Prestižní mezinárodně uznávané
certifikáty z německého a anglického
jazyka otevírají studentům cestu pro
studium či práci v Česku, ale i v zahraničí. Přímo na škole mají žáci možnost
získat mezinárodně uznávaný jazykový
certifikát v jazyce německém (ÖSD).
Gymnázium je licencovaným centrem
spadajícím pod Institut ÖSD Wien,
a má tudíž oprávnění provádět tuto

zkoušku. Jedná se o jedinečnou příležitost nejen pro studenty dvojjazyčného
gymnázia, ale i pro studenty jiných
forem studia. Ti mohou volit mezi
úrovněmi B1, B2, C1, C2. Za loňský
školní rok získalo certifikát asi čtyřicet
žáků, přičemž sedm studentů dosáhlo na certifikát C1 a jedna studentka
dokonce na úroveň C2, což jsou již
znalosti němčiny na úrovni rodilého
mluvčího. Obdobná zkouška existuje
i v jazyce anglickém (FCE) a přípravné
kurzy pro oba jazyky probíhají přímo
na gymnáziu. 
lp

Studenti i veřejnost se mohou zaregistrovat na jazykovou zkoušku z angličtiny FCE, kterou za zvýhodněných
podmínek pořádá ve Znojmě Soukromá vysoká škola ekonomická (SVŠE)
ve spolupráci s organizací Cambridge
PARK.
Zkouška se koná v prostorách
SVŠE 16. května. SVŠE se podařilo
dojednat příznivější cenu zkoušky pro
všechny – slevu 200 Kč, takže konečná
cena za certifikát FCE je 4 350 korun.
Studenti středních a vysokých škol
a absolventi do dvou let po skončení
školy s trvalým bydlištěm ve Znojmě
a jeho městských částech mohou navíc
požádat město Znojmo o proplacení
úspěšně složené zkoušky, a to v rámci
projektu Kolumbus – Znojmo mluví

anglicky. Sama SVŠE svým studentům
prezenční formy, bydlícím mimo Znojmo, přispěje v případě úspěšně složené
zkoušky 2 000 korunami.
Řádná registrace na zkoušku
FCE 16. května (ústní i písemnou) je
možná do 6. dubna, pozdní registrace do 24. dubna (příplatek za pozdní
registraci je 700 Kč).
Uchazeči registrovaní ke zkoušce
mají možnost vyzkoušet si 13. března
zkoušku nanečisto (tzv. MOCK) přímo
v prostorách SVŠE. Nutná je registrace
do 29. února. Pro neregistrované zájemce je poplatek za zkoušku nanečisto
500 korun, pokud se kandidát přihlásí
do tří měsíců od data konání ústní části
MOCKu k libovolnému termínu reálné zkoušky, získá na zkoušku slevový
voucher.
Registrace je možná osobně na studijním oddělení SVŠE nebo online
na www.svse.cz, kde najdete i veškeré informace. V roce 2019 z projektu Kolumbus – Znojmo mluví anglicky proplatilo
město Znojmo 82 certifikátů z anglického i německého jazyka. Za sedm let
projektu (od roku 2013) je to bezmála
500 proplacených certifikátů.
pm, lp
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Vysoká škola slavila 15 let Nejlepší kybernetická
Jediná vysoká škola ve Znojmě –
Soukromá vysoká škola ekonomická
(SVŠE) – slavila.
Patnáctileté výročí oslavili studenti,
pedagogové i veřejnost plesem, ve kterém se o hudební složku skvěle postaraly
skupiny Jelen a Freeband. Důvod k osla-

vám je ovšem několikanásobný. Vedle
jubilea získala škola opětovně akreditaci
k bakalářskému studiu a radní doporučili zastupitelům schválit SVŠE dotaci
na úhradu nákladů spojených s provozem školy, kterou město Znojmo podporuje od jejího vzniku. 
lp

 Oslavit jubileum školy přišli na ples SVŠE také místostarosta Jan Blaha, moderátor večera
Vojtěch Bernatský a David Melas, většinový vlastník školy. 
Foto: Archiv ZL

Přijímací zkoušky nanečisto
vyzkoušíte na Přímce
Kdo je připraven, není překvapen!
Pro přijímací řízení na obory s maturitní zkouškou platí tato věta stoprocentně.
Skvělou příležitost vyzkoušet si, jaké
mají znalosti z jazyka českého a matematiky, dává žákům základních škol
SOU a SOŠ SČMSD Znojmo čili střední
škola na Přímětické ulici.
Hned na začátku února využilo
prvních zkoušek nanečisto téměř osm
desítek žáků. Odcházeli a v rukou drželi
zadání a vyhodnocené testy. Problematické jevy rovnou rozebrali s vyučujícími a dostalo se jim rady, jak s výsledky
naložit, jak pracovat na svém posunu.
Se svými bezprostředními pocity
se někteří žáci svěřili. „Jsem ráda, že
jsem si přijímačky nanečisto vyzkoušela, protože jsem při kontrole zjistila, že
jsem zbytečně přišla o body chybným
přepisem odpovědi – v testovém sešitu

jsem to měla dobře, ale do záznamového archu jsem to přepsala špatně.
No tak vím, na co dát zvlášť pozor!“
uvedla Viki. Podobně mluvil i Adam:
„Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel. Bylo
to pro mě stresující, a to bylo zatím
nanečisto. Ukázalo mi to, že se musím
víc učit! Body jsem ztratil na podmětu
a přísudku – to ani nemůžu ve své
škole říct!“ Samotný den D nastane
za dva měsíce – 1. termín přijímacích zkoušek je 14. dubna a 2. termín
15. dubna 2020. Deváťáci tedy ještě
mají nějaký čas na to, aby doladili, kde
je „tlačí bota“.
A kdo z žáků zkoušky nanečisto
propásl, nemusí zoufat. Může využít celoroční nabídky a stát se na den středoškolákem. „Stačí nás kontaktovat a my
už se o vše postaráme,“ vyzvala žáky
učitelka Ludmila Karpíšková ze střední
školy na Přímětické. 
lp

 Zájem o únorové zkoušky nanečisto byl veliký. 

Foto: Archiv školy

bezpečnost je na GPOA

Jihomoravský kraj každoročně vyhlašuje projekt Kraj pro bezpečný internet. Dlouhodobě v něm
drží prim znojemská střední škola
na Pontassievské ulici (GPOA).
Cílem projektu Kraj pro bezpečný
internet (dále KPBI) je upozornit žáky
a veřejnost na problematiku bezpečnosti
při pohybu na internetu, bezpečného
hesla, bezpečnosti svého profilu, sdílení
informací, na to, jaké nástroje používají, kam ukládají své dokumenty, a kdo
k nim má přístup, či zda je jejich e-mail
dostatečně zabezpečený.
Projektu se vždy účastní velké
množství základních i středních škol
a v posledních třech ročnících skončila
GPOA v celkovém hodnocení v Jihomoravském kraji na nejvyšším stupínku.
Vítězná škola navíc vždy obdrží věcný
dar v ceně 10 000 korun. „Díky soutěživému duchu našich žáků byla škola
postupně již obdarována dvěma dataprojektory a jedním dronem. Projektory
nyní slouží pro moderní audiovizuální
výuku a dron je zpestřením výuky fyziky na škole,“ říká pedagog František
Nesvadba z GPOA. V rámci soutěže

 Jednou z úspěšných studentek GPOA
v projektu kybernetické bezpečnosti byla
letos i Kateřina Šimková. Na snímku z předávání ocenění. 
Foto: Archiv GPOA

bývá vyhlašováno i individuální pořadí
a i tam GPOA zabodovala. V prezenčním kole kvízu plus obhájila Kateřina
Šimková 3. místo v kraji a Lucie Vávrová
obhájila 5. místo v kraji a Karel Šofr je
výherce soutěžního kvízu 13+. 
lp

Ozzy

Plemeno: kříženec | Věk: 1–2 roky
Ozzy je vitální a velmi umazlený pejsek. Vybírá si, s kterými psy bude kamarád. Vhodná by pro něho byla rodina s většími dětmi. Nehodí se do bytu,
dost štěká. Nejlépe by mu bylo v domku s dvorkem či zahradou, kde by se
mohl proběhnout, ale i schovat, protože Ozzy není pes k celoročnímu venkovnímu pobytu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Šperkování
Ateliér šperkařky Ivety Hlobilové
pořádá ve Znojmě kurzy řemeslné
výroby šperků.
Podrobnosti k jednotlivým akcím
najdete na www.artfashion.cz.
23. 2.	Kurz cínovaný šperk
od A do Z
6.–8. 3. Jarní řemeslné víkendy
23. 4.	Podvečerní šperkování
v Balance coffee & wine (přihlásit se lze přímo v Balance,
Velká Mikulášská 10). 
lp

Schneiderová, Gránský i Hrabě
oslaví doma 120 divadelních let
Městské divadlo ve Znojmě má
120 let. Slavit je bude po celý rok společně s herci v několika mimořádných
představeních.
Diváci „na prknech, co znamenají svět“ uvidí nejen slavné rodáky, ale

i další umělce, kteří do Znojma přijedou
poprvé nebo již v našem nádherném
divadle hráli a rádi se vracejí. S mnoha
divadelními soubory po celé republice
je v kontaktu vedoucí znojemského divadla Anna Maixnerová, která se snaží

Charitativní
Kabelkománie
Na Horní náměstí se v rámci Znojemských Velikonoc vrací charitativní
akce KABELKOMÁNIE (10.–12. dubna), kterou pořádá Znojemsko
na dřeň.
Sběr kabelek je už v plném proudu
a nosit tak nepoškozené, čisté kabelky,
batohy i peněženky je možné již nyní
na zatím dvě sběrná místa: Turistické
informační centrum (Obroková ul.)
ve Znojmě a do Městské knihovny
v Jevišovicích. Charitativní bazar opět
svým celým výtěžkem podpoří Nadaci
pro transplantace kostní dřeně. 
lp

Líný učitel
Robert Čapek alias Líný učitel přijede 10. března do Znojma.
Robert Čapek je zkušený lektor,
psycholog, didaktik a učitel, a také
autor několika publikací, ve kterých
ukazuje pedagogům, jak kvalitně
vzdělávat a přitom neztrácet energii.
Svými nekonformními názory na (ne)
úroveň českého školství dráždí i přitahuje pozornost učitelské i rodičovské
veřejnosti.
V GaP (Kollárova ul. 27) nabídne
od 14.00 hodin rodičovské veřejnosti
svůj seminář Aktivizující výuka aneb
Didaktická strategie Líného učitele.
Přihlášky získají zájemci na stránkách www.kurzyznojmo.cz.
lp

Večírek
Spolek rodičů žáků při znojemské Základní škole na ulici Mládeže
zve veřejnost 20. března na Taneční
večírek.
V kulturním domě v Kuchařovicích začne v 19.00 hodin. O hudbu se
postará skupina Freeband. 
lp

 Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži – komedie, kde lásky přilétají a odlétají. V hlavní
roli David Gránský (na snímku s Hanou Gregorovou). 
Foto: Divadélko RB

získat ta nejzajímavější představení.
Nemá to jednoduché. Je omezena malým jevištním prostorem i technikou.
Některých skvělých kusů uváděných
na velkých scénách se proto musí vzdát.
Naopak jiné vynikající divadelní hry
s oceňovanými hereckými výkony se
jí dlouhodobě daří ve Znojmě uvádět.
A nejinak tomu bude i v případě oslav
120 let divadla. Lidé se tak i v tomto
roce dočkají nevšedních zážitků. Především přijedou herci, kteří mají jako
rodné místo zapsáno Znojmo – Jitka
Schneiderová, Miroslav Hrabě a David Gránský. Posledně jmenovaného
uvidí publikum již 10. března ve francouzské komedii Boeing – Boeing aneb
Tři letušky v Paříži. Přesně za měsíc
10. dubna pak přiveze Jitka Schneiderová s Romanem Zachem vynikající
hru Moje tango a 13. června to bude
Mirek Hrabě v hlavní roli ve strhujícím
dramatu Přelet nad hnízdem kukačky.
Obrazně řečeno ovšem jde o „první
vlaštovky“ jubilejního roku Městského
divadla ve Znojmě. 
lp

Neuvěřitelný Jan Přeučil:
To prostě musíte vidět!
Letos v únoru oslavil Jan Přeučil
úctyhodné 83. narozeniny. Jeho záviděníhodnou kondici a energii a především mistrovské herectví uvidí diváci ve hře Bláznovy zápisky, ve které
se předvede na jevišti znojemského
divadla 11. března.
V dramatickém představení klasika
Nikolaje Vasiljeviče Gogola předvádí
herec neskutečný výkon - více než hodinu doslova nesleze z jeviště. Herec
na jevišti, kde je po celou dobu pouze
on sám, křičí, směje se, brečí, klečí, leží,
vstává s kondičkou atleta. Zkrátka předvádí neuvěřitelné kreace! Součástí je
i pasáž, kde má Přeučil jako představitel
úředníčka Popriščina, jenž se pomátne
na rozumu, nacpané papírové kapesníčky v uších. Diváci se hodně smějí,
i když postava carského úředníčka je
spíše k pláči. Jan Přeučil zvládá hru tak
dokonale, že na jejím konci ještě doslova vyskočí a klaní se divákům, kteří jej
vždy odmění obrovským potleskem –
standing ovation.
Gogolovy Bláznovy zápisky hrál
Jan Přeučil už před 50 lety, když vzniklo legendární pražské komorní Divadlo Viola. Po desítkách let se ke hře
vrátil a nutno podotknout, že si za její

 Jan Přeučil ve hře o nešťastné lásce, která vedla až do blázince. 

provedení zaslouží velký obdiv! „Bláznovy zápisky mě uchvátily, protože
jsem Gogola miloval. A navíc jsem hrál
postavu zcela vyšinutou mimo zákony normálního myšlení. Představení
ve Viole byla vždycky plná a hra tu dosáhla více než sta repríz! Nyní, ať už to
hraji v Praze, nebo s tím jezdím po re-

Foto: Jaroslav Hauer

publice, mě to stále velmi baví. Přiznávám, je to trochu náročné, ta více jak
hodina na jevišti dá zabrat. Když vás
ale něco baví, baví to i diváky, pak vám
to tak nepřijde,“ říká skromně herec.
Vidět Jana Přeučila v této úchvatné
hře mohou diváci v Městském divadle
ve Znojmě 11. března. 
lp
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ZnojmoRegion odhaluje novinky
turistické sezóny 2020
lová věž vyrůstající ze střech prvních
hradních paláců bude přitom veřejnosti otevřena vůbec poprvé v historii!
Počátkem října se stane Vranovsko
centrem milovníků adrenalinu. Uskuteční se zde Kaskáda Race – 1. ročník překážkového terénního závodu
na Znojemsku. Závodníky čeká přibližně 5 km dlouhá trať s více než dvaceti
překážkami, a součástí budou i dětské
závody (3. 10.).

Kdo má pocit, že na Znojemsku
už všechno zná, všude byl a marně hledá nové výletní cíle, měl by
zbystřit.

Destinační společnost ZnojmoRegion totiž připravila aktuální přehled
turistických novinek v roce 2020. Pestrá
nabídka Znojemska a Podyjí se letos
rozšíří o další zajímavá místa i akce, které
stojí za to zařadit do výletního kalendáře.
Asi nejočekávanější bude návrat
Slovanské epopeje Alfonse Muchy
na zámek v Moravském Krumlově.
Slavný malířský cyklus dvaceti velkoformátových obrazů by zde měl být vystaven pravděpodobně na sklonku léta.
Znojmo bude v květnu (19.–23. 5.)
hostit fotbalové Mistrovství Evropy vinařů, které se letos koná poprvé v České republice.
V létě lze očekávat také zpřístupnění nové vyhlídkové věže na zámku
ve Vranově nad Dyjí. Jde o středo-

Mnohem více informací i o dalších turistických novinkách a zajímavostech najdete na webových
stránkách www.znojmoregion.cz – například o novinkách Jihomoravského
muzea ve Znojmě, Strašidelné stezce
na Miroslavském zámku, budoucnosti
opuštěné železnice v Hevlíně nebo
o nově budované vinařské architektuře na Znojemsku, která už nyní sbírá
ocenění ve světě. 
IN, lp

Destinační společnost ZnojmoRegion, z. s.,
hledá pracovníka na pozici

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

 Na nové vyhlídkové věži vranovského
zámku bude obnoven také původní erbovní
plechový rytíř a pruhovaný vlajkový stožár
na vrcholku věže.  Foto: Archiv ZnojmoRegion

věkou strážní věž, která jako součást
fortifikačního opevnění hradu sloužila
i jako vězení. Dosud nevýrazná hrano-

Požadují: min. SŠ s maturitou (obor management, marketing nebo cestovní
ruch), praxe v oboru min. 2 roky, zkušenosti s dotační politikou a projektovým
řízením, znalost regionu z pohledu cestovního ruchu, dobré organizační, řídící
a komunikační schopnosti, znalost NJ (B2) výhodou, práce na PC, řidičský
průkaz skupiny B.
Nabízí: práci na zkrácený úvazek, odpovídající platové ohodnocení.
Zájemci mohou poslat do 28. února (na znojmoregion@muznojmo.cz) svůj
strukturovaný životopis s motivačním dopisem, kde představíte sebe, svoje
dosavadní pracovní zkušenosti a případně i vize.

Lednový Týden hokeje ve Znojmě přilákal téměř třicet dětí
První hokejové krůčky, sklouznutí
po ledě, hru s pukem i další dovednosti si v úterý 21. ledna vyzkoušely
bezmála tři desítky dětí na ledě Nevoga arény, kde Orli Znojmo – mládež
ve spolupráci s Českým hokejem opět
uspořádali akci Týden hokeje.
Na znojemském zimním stadionu se Týden hokeje konal už pošesté.

Příchozích dětí, které se zároveň zaregistrovaly do projektu Pojď hrát hokej,
bylo téměř třicet.
V rámci úvodní prezentace o projektu si mohli rodiče s dětmi vyzkoušet hokejovou výstroj pro nejmenší,
detailně se seznámit s podmínkami
fungování znojemské hokejové mládeže a také výhodami registrace
do projektu Pojď hrát
hokej.
„Jsme rádi, že jsme
součástí rozvojového
projektu Pojď hrát hokej, který se pravidelně
snaží formou Týdne
hokeje nabídnout dětem i rodičům prvotní
seznámení s ledním hokejem a filozofií každého jednotlivého klubu.
Těch je do projektu zapojeno okolo 150 v celé
republice,“ říká Petr Kolečkář, trenér Českého
hokeje působící v žákovských kategoriích Orlů
Znojmo.
„Jednoduše se snažíme ukázat, že hokej
je správným sportem
pro děti. Naším cílem

je především výchova a vedení dětí
k tomu, aby měly rády lední hokej
jako sport, který jim přináší radost,
motivaci a osobní disciplínu do jejich
dalšího života. Na začátku všeho je
vždy první krok a ten je v tomto případě umožněn právě díky takovému projektu, jako je Pojď hrát hokej,“ dodává
Kolečkář.
Projekt s názvem Pojď hrát hokej
organizovaný Českým hokejem má
napomáhat klubům v jejich snaze přivést nové děti na zimní stadiony. Ved-

le podpory klubů v náborové činnosti
a komunikace s rodiči je rovněž cílem
projektu vytvoření dostatku příležitostí k vyzkoušení si ledního hokeje ze
strany dětí. K naplnění tohoto cíle se
opět uskutečnila akce Týden hokeje,
která má umožnit velkému množství
dětí po celé České republice vyzkoušet si zdarma lední hokej, udělat své
první krůčky na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu svých vrstevníků pod vedením kvalifikovaných
trenérů. 
L. Peroutka

Orli bojují o play-off, do konce
nadstavby zbývají čtyři duely
Hokejisté Orlů se nacházejí v rozhodující fázi sezóny, která rozhodne
o úspěchu či neúspěchu českého klubu v mezinárodní konfrontaci Erste
Bank Eishockey Ligy (EBEL).
Znojmo se na konci ledna jen
těsně neprobojovalo do první pětky
týmů, které mají zajištěn přímý postup
do play-off, musí tak o zbylá tři místa
ve vyřazovacích bojích soupeřit s dalšími pěti kandidáty. Nyní se již není
nač šetřit, každé utkání se hraje o dů-

Rozpis zbývajících utkání
nadstavbové části EBEL
Pá 21. 2. Villach – Znojmo

19:15

Ne 23. 2. Znojmo – Linz

17:30

Čt 27. 2. Fehérvár – Znojmo 19:15
So 29. 2. Znojmo – Dornbirn 17:30

ležité body. Buďte u nich na tribunách
Nevoga Arény také vy.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: Út–Ne 10.00–16.00.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30.
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
Prohlídková trasa s průvodcem
po věžích města: zavřeno do dubna.
Expozice hradebního opevnění
z věží je k vidění pod TIC (Obroková
ul.) do března denně 9.30–16.30.
Prohlídka města s průvodcem
denně 13.30.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: listopad až březen.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
Otevřeno: celoročně Po–Pá
9.00–17.00, So–Ne 10.00–17.00.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí Koruny české,
Medailérská tvorba J. T. Fischera.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.

tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.

MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: dle dohody.

28. 2. LÁSKA A PÁREČKY
Hořká komedie. Margot si pozve
na chalupu své tři expartnery,
kteří se vzájemně neznají. Hrají:
S. Postlerová / K. Janečková, J. Révai
a další. 19.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA
otevřeno: říjen až duben 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno do dubna.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu
Znojmo, tel. 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno do dubna.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul.,

26. 2. ETIKETA NENÍ VĚDA
Představení Ladislava Špačka. 19.00.

2. 3. SVĚTÁCI
Parta tří fasádníků od Velhartic
natrefí v Praze na trojici lehkých dam.
Adaptace slavné filmové komedie.
Hrají: D. Gondík / Z. Pantůček,
F. Tomsa / V. Limr / L. Olšovský,
M. Bočanová / A. Gondíková a další.
19.00.
3. 3. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA
Adaptace slavného filmu, který
pojednává o jednom z nejupřímnějších
milostných příběhů v dějinách
umělecké tvorby. Hrají: M. Badinková,
M. Dlouhý další. 19.00.
10.–12. 3. PRAŽSKÉ POVĚSTI
Muzikálové zpracování českých
pověstí. Hrají E. Hrušková a J. Přeučil.
Předplatné MŠ. 8.30, 10.15.
10. 3. BOEING – BOEING aneb TŘI
LETUŠKY V PAŘÍŽI
Alexandr je úspěšný
pařížský architekt,
kterému
monogamie nic neříká. Svůj milostný
život koordinuje s letovým řádem,
který se zdá být dokonalý. Hrají:
David Gránský, Vojtěch Efler,
Hana Gregorová a další. 19.00.
Více na str. 12.
11. 3. BLÁZNOVY ZÁPISKY
Gogol dává nahlédnout do mysli
malého bezvýznamného človíčka,
který se propadá do svého šílenství.
A návrat Jana Přeučila k roli, kterou
si zahrál před více jak půl stoletím.
19.00. Více na str. 12.
17. 3. THE MAN BEHIND
FREDDIE MERCURY PETER
FREESTONE
Talkshow Petera Freestona o životě
s králem rocku a natáčení filmu
Bohemian Rhapsody a setkání
s jediným českým hercem, který
si zahrál v tomto filmu, Milanem
Šatníkem, který zazpívá písně skupiny
QUEEN. 19.00.
22. 3. LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU
Šest příběhů během jednoho
večera v jednom menším městě.
Hrají: P. Čtvrtníček, K. Frejová,
D. Suchařípa a další. 19.00.

29. 3. NEUMÍM JINAK NEŽ
LÁSKOU
Viola, Praha. Byla mučednicí lásky.
Hořela pro ni, ale nepotkala ji. K výročí
150 let od smrti Boženy Němcové.
V hlavní roli T. Dyková. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel. 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina.

KONCERTY
17. 1. – 26. 2. JAZZFEST ZNOJMO
na www.jazzfestznojmo.cz
22. 2. JEFF ALKIRE QUARTET
(USA/CZ) Sklepení U Císaře
Zikmunda, Horní nám. – českoamerické jazzové uskupení. 19.00.
26. 2. MARIANNE SOLIVAN &
WALTER FISCHBACHER TRIO
(USA) Enotéka znojemských vín,
areál pivovaru – spojení dvou
výrazných osobností newyorské
jazzové scény. 19.00.
29. 2. IVAN HLAS TRIO
VŠ klub Harvart – koncert
oblíbeného umělce. Předprodej
vstupenek: SVŠE, Václavské nám. 6,
tel. 515 221 865. 19.30.
5. 3. ONDŘEJ RUML ZPÍVÁ
JEŽKA, VOSKOVCE A WERICHA

Městské divadlo – Ondřej Ruml
a Matej Benko Quintet, jazzově
laděný koncert. 19.00. Více na str. 15.
12. 3. HOP TROP
Městské divadlo – skupina HOP
TROP je stálicí na scéně trampské
hudby už více než 40 let. Zazní hity,
jako je Amazonka, Tři kříže, Jonatán,
a také vodácké písničky. 19.00.
19. 3. LENKA NOVÁ A PETR
MALÁSEK
Městské divadlo – osobitá zpěvačka
s nezaměnitelným sametovým altem
přizvala ke spolupráci vynikajícího
klavíristu Petra Maláska. 19.00.
Více na str. 15.

VÝSTAVY
10. 1. – 29. 3. DĚTSKÁ KNIHA
A JEJÍ HRDINOVÉ
Minoritský klášter – dětské knihy
českých autorů a ilustrátorů
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z let 1880–1980 od leporel
až po trojrozměrné knihy,
od dobrodružných rodokapsů Karla
Maye až po Ferdu Mravence.
6. 2. – 19. 4. MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
Dům umění – téma evoluce
rozmnožování živočichů. Panely
s texty a barevnými fotografiemi,
interaktivní prvky, akvária
a insektária se živými zvířaty.
11.–28. 2. DAJ-LI MI MEDAILI
NEBO NEDAJ-LI
Minoritský klášter – dlouhodobá
výstava představuje výběr
vyznamenání, medailí a odznaků
z numismatické podsbírky
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

DALŠÍ AKCE
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
Znoj. Beseda / dolní sál –
40. přednáškový cyklus JMM
ve Znojmě, vždy od 19.00.
20. 2. Pavel Macků (NPÚ, ÚOP
v Telči): Středověká zbroj
5. 3. Martin Kuča (soukromý badatel):
Kamenné suroviny využívané v době
kamenné na jihozápadní Moravě
12. 3. Petr Eckl (JMM): Apoštol
Vídně a Varšavy – tasovický rodák
a světec K. M. Hofbauer
19. 3. Tomáš Valeš (Ústav dějin
umění, AV ČR): Výtvarní umělci
baroka ve službách louckého kláštera
26. 3. Radomír Němec (JMM
a Pulsatilla): Tajemné příběhy rostlin
v Podyjí
26. 2. LiStOVáNí: JAK SE STÁT
DIKTÁTOREM
Znojemská Beseda – další z řady
scénického čtení projektu
LiStOVáNí.cz. 17.00. Více na str. 15.
CENTRUM MACEŠKA
Pražská 80, (v areálu MŠ
za obchodem Billa). Podrobnosti
na webu maceskaznojmo.cz
20. 2. Sešlost – setkání s léčitelem
a energetikem Josefem Červienkou.
17.40.
1. 3. Život je jen peříčko – prožitkové
setkání. 9.30.
1. 3. Splývání s novou dobou –
meditační seminář. 13.30.
14.–15. 3. Kurz šití kožených barefoot
19. 3. Sešlost – setkání s léčitelem
a energetikem Josefem Červienkou.
17.40.
21.–22. 3. Chaneling, automatická
kresba – seminář se Zdenkou
Blechovou.
27. 2. STŘÍBRNÝ PLES
KSC Dukla – společenské setkání
u hudby. Hrají: Túfaranka, CM Denár
a Karel Gott Cover / Jan Mlčoch.

Vstupné 100 Kč (předprodej TIC,
Obroková). 16.00.
27. 2. DĚTSKÉ SOKOLSKÉ
ŠIBŘINKY
Sokolovna TJ Znojmo – maškarní
karneval pro děti s mottem Jaro, léto,
podzim, zima v sokolovně je nám
príma. Tanec, hry, soutěže i občerstvení.
Přezuvky s sebou! 16.00.
GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, Facebook GaP / Galerie
a Prostor, tel. 605 288 985. Galerie
s kavárnou otevřena Po–Čt 8.00–20.00,
Pá 8.00–22.00, So 9.00–22.00,
Ne 9.00–18.00.
28. 2. ANATOL SVAHILEC – SLAM
POETRY
Přehlídka čtyř českých slamerů v čele
s Anatolem Svahilcem, který v oboru
Slam poetry (básnicko-zpívaný přednes)
nese titul Mistr republiky. 20.00.
13. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival nejlepších cestovatelských
a dobrodružných filmů
z mezinárodní i domácí produkce.
17.00–23.00. Více str. 15.
18. 3. SMEYKAL & NIKL: LÍHEŇ
Líheň je improvizace Ondřeje
Smeykala na elektronické didgeridoo
v doprovodu vizuálního performera
výtvarníka Petra Nikla. Publikum uvidí
projekt postavený na dialogu světla
a zvuku. 17.00 program pro rodiny
s dětmi, 20.00 koncert. Nutná rezervace
(dekujeme@umenidoznojma.cz).
8. 3. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – na setkání přednáší
biotronik Tomáš Pfeiffer. 17.00.
10. 3. JAN PŘEUČIL
VŠ klub Harvart – besedu s hercem
nezaměnitelného hlasu uvádí
Robert Tamchyna. Předprodej
vstupenek: SVŠE, Václavské nám. 6,
tel. 515 221 865. 19.30.
15. 3. JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Znoj. Beseda – z cyklu Nedělní
pohádky, hraje Divadlo Koňmo.
Vstupné 60 Kč (TIC Obroková
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz).
15.00 a 16.30.
27. 3. VLADIMÍR JAVORSKÝ
VŠ klub Harvart – setkání
s vynikajícím hercem malých
i velkých rolí. Předprodej
vstupenek: SVŠE, Václavské nám. 6,
tel. 515 221 865. 19.30.

11.–13. 9.
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ 2020

Permanentka pro dospělé
350 Kč, studenti a senioři 300 Kč –
zvýhodněné vstupné platné
do 31. dubna.

Kultura

15

NENECHTE SI UJÍT
 LISTOVÁNÍ.CZ
Jak se stát diktátorem
Nekorektní příručka Jak se stát diktátorem by mohla sloužit jako vtipný
návod, jak…se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto
řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet a jak si svůj čas
na výsluní pořádně užít. Kniha novináře Mikala Hema skvěle kombinuje
černý humor s politickým nadhledem. V dalším představení cyklu LiStOVáNí.cz ji 26. února od 17.00 hodin sehrají ve Znojemské Besedě herci
Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký. 
lp

 KONCERTY
Ondřej Ruml a Matej Benko Quintet jdou na Ježka
Možnost poslechnout si výsostného umělce Ondřeje Rumla dostane
publikum ve Znojmě 5. března, kdy v městském divadle vystoupí
v doprovodu kapely Matej Benko Quintet. Ta patří k předním tělesům
současné jazzové scény. Diváci uslyší nově pojaté písně Osvobozeného
divadla, konkrétně melodie z alba „Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce
a Wericha“, které bylo velmi pozitivně přijato kritikou i veřejností a získalo ocenění Zlatá deska. Vstupenky jsou v prodeji v TIC (Obroková ul.). lp
Majitelka sametového altu přizvala známého klavíristu
Městské divadlo nabídne v březnu ještě jeden
hvězdný koncert. A to
osobité zpěvačky Lenky
Nové, zpravidla spojované s tvorbou Michala
Horáčka, která aktuálně navázala spolupráci
s uznávaným klavíristou
a skladatelem Petrem Maláskem. Hudební spojení
těchto dvou osobností v programu VE DVOU
TOUR již zaznamenalo velkou pozornost a nadšení publika. A každý
jejich koncert je zárukou neopakovatelného hudebního zážitku. Ten si
budete moci v divadle vychutnat 19. března od 19.00 hodin. Vstupenky
jsou v prodeji v TIC (Obroková ul.). 
lp
 EXPEDIČNÍ KAMERU
Expediční kamera se poprvé rozsvítí v GaP
Expediční kamera – filmový festival, který již od roku 2009 přináší nejlepší
cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce, se
přesouvá z Domu Na Věčnosti do nového prostoru. Poprvé tak zamíří
diváci na adresu Kollárova 27 do GaP (Galerie a Prostor). V šesti snímcích
mohou očekávat výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony
na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství,
návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování
na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámé a přesto úžasné cestovatele.
Přijďte nasát 13. března od 17.00 do 23.00 hod. do GaP atmosféru dálek,
obdivovat pozoruhodné výkony a načerpat inspiraci ke svým cestám.
Vstupné je symbolických 100 korun. Rezervace nutná, tel. 605 288 985. Více
o jednotlivých filmech najdete na webu expedicnikamera.cz. 
lp
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Sport

Nenechte si utéct první překážkový
závod na Znojemsku – Kaskáda Race
Na začátku února byla spuštěna registrace na závod Kaskáda
Race, který se uskuteční 3. října 2020
na Vranovské pláži. Půjde o první překážkový závod na Znojemsku. Zapsat
se do něho mohou zájemci už nyní.
Trať o délce 5+ km doplněna o 20+
překážek nabídne nevšední zážitek pro
všechny sportovce, kteří vranovskou
přehradu tentokrát okusí trochu jinak.
„Překážkových závodů je v republice
několik, ale náš Kaskáda Race je unikátní zejména v místě konání. Startovat
se bude přímo na Vranovské pláži, trasa
povede přes místní lávku, Vranovskou
přehradu a ochranným pásmem Národního parku Podyjí. Budou to nároč-

né, ale i krásné kilometry,“ říká za organizátorský tým Lukáš Oremba.
Záštitu nad sportovní akcí převzal
starosta Znojma Jan Grois. „Závody tohoto typu jsou v současné době velmi
populární, a tak jsem moc rád, že se role
organizátorů chopili Znojmáci a připravují závod pro dospělé i dětské závodníky. Bude to super zpestření pro nás
místní a věřím, že i lákadlo pro sportovce
ze širšího okolí,“ říká starosta.
Hlavní závod Kaskáda Race bude
v sobotu 3. října, po hlavním závodu
dospělých bude připravena trať pro
děti ze široké veřejnosti. A již v pátek
2. října bude připraven závod pro žáky
2. stupně základních škol.

Registrace právě běží. Startovné je
při registraci do konce dubna 390 Kč,
poté se bude výše startovného postupně zvyšovat. Děti budou mít startovné za 100 Kč při registraci online
a na místě 150 Kč. Každý registrovaný
účastník se může těšit na účastnickou
medaili, dárky od sponzorů, 1x jídlo
a 1x pití dle výběru a vítězové pak
na hodnotné ceny. Organizátory závodu Kaskáda Race jsou Bakchus aktivity
a Rabbits Znojmo. Veškeré informace
naleznete na facebookových stránkách
Kaskáda Race a na webových stránkách www.kaskadarace.cz. V případě jakýchkoli dotazů využijte e-mail
info@kaskadarace.cz. 
pm

Florbalisté volili nejlepší hráče roku 2019
Florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ
na tradičním večírku představili nejúspěšnější hráče roku 2019 všech
věkových kategorií. U těch mladších
vyhlašovali vždy tři nejlepší bez rozdílu pořadí, v případě dorostenců
a mužů už hrálo pořadí roli.
První místo v anketě získal Martin Pánek, který už v současnosti hraje
za Tatran Střešovice a prosadil se i do reprezentace, za kterou nedávno nastoupil
na mistrovství světa v Lotyšsku. V den
vyhlášení sehrál utkání za národní tým
proti Nizozemsku a nahrával na jednu z branek týmu! Ve druhé polovině
loňské sezóny táhl znojemské mužstvo
v záchranářských bojích a byl jeho elitním obráncem, který dokázal podpořit
i útok. V loňské superligové sezóně nasbíral na obránce slušných 19 branek
a k tomu přidal 26 asistencí.
Druhý skončil loňský vítěz Martin
Šindelář, který po sestupu stejně jako
Martin Pánek přestoupil do Tatranu
Střešovice. V loňské sezóně se za Znojmo zařadil po boku největších hvězd
Tipsport Superligy v tabulce produktivity. V poslední superligové sezóně
nastřílel 32 branek a na 37 jich přihrál.
Pro spoluhráče si dokázal vždy připravit
originální řešení situace.
Třetí pak byl Tomáš Kucharič, útočník, který je Znojmu věrný již 10 let
a vyniká v každé sezóně svou produktivitou. Má fantastický přehled na hřišti
a s velkým klidem je schopný vyřešit
jakoukoliv situaci. V letošní prvoligové

 Za vítěze ankety Martina Pánka, který měl reprezentační povinnosti, přebíral cenu pro
nejlepšího florbalisty jeho otec (uprostřed). Přítomný nebyl ani Martin Šindelář, kterého při
slavnostním ceremoniálu zastoupil jeho kamarád brankář Jan Hándl (druhý zleva). Třetí
v pořadí Tomáš Kucharič stojí druhý zprava, vedle něj je místostarosta Znojma Karel Podzimek. Zcela vlevo manažer florbalového klubu TJ LaufenCZ Znojmo Jan Šťastník.  Foto: eks

soutěži je na čele tabulky v kanadském
bodování s 57 body, mezi střelci je pak
se 37 góly druhý.
Před samotným vyhlášením předseda oddílu Bedřich Daberger zhodnotil
uplynulý rok. Konstatoval, že rok 2019,
až na sestup A týmu ze Superligy, byl
opět vydařený. „A tým bojoval druhým
rokem v Superlize, ale bohužel nedokázal
čelit silným týmům z krajských měst, kde
je podstatně lepší zázemí jednak pro studium, a florbal je převážně studentským
sportem, jednak pro hledání pracovních
příležitostí a i lepší možnost pro působení hráčů, případně trenérů z okolních měst atd. Nakonec Áčko sestoupilo
i s dalším rivalem z kraje s brněnskými
Buldoky do druhé nejvyšší florbalové
republikové soutěže – 1. ligy. V této sou-

těži, po odlivu žádaných hráčů do Superligy a ukončení některých dalších hráčů
z různých důvodů, zatím tým bojuje
kolem středu tabulky, když dostávají příležitost ke hře vedle ostřílených bývalých
superligových hráčů i mladí florbalisté,
kteří získávají zkušenosti v této soutěži,“
uvedl Daberger.
eks
Nejlepší florbalisté Znojma
za rok 2019
Ročník 2010
David Medek, žák ZŠ Pražská
Matěj Pokorný, žák ZŠ Přímětice
Stanislav Čapoun, žák ZŠ Mládeže
Ročník 2009
Dominik Wald, žák ZŠ Mládeže
Jakub Žižka, žák ZŠ Přímětice
Ella Endlová, žákyně ZŠ Dobšice

Ročník 2008
David Veselý, žák ZŠ Přímětice
Jiří Jedlička, žák ZŠ Mládeže
Matyáš Přibil, žák ZŠ Pražská
Ročník 2007
Jan Janíček, žák gymnázia Dr. Polesného
Adam Kylián, žák ZŠ nám. Republiky
Eliška Jelínková, žákyně ZŠ JUDr. Mareše
Ročník 2006
Ondřej Málek, žák ZŠ Pražská
Martin Vavřina, žák ZŠ Mládeže
Lucie Baldreichová, žákyně ZŠ Mládeže
Ročník 2005
Tadeáš Hoch, žák ZŠ Mládeže
Jakub Čech, žák ZŠ Mládeže
Tereza Tkadlecová, žákyně ZŠ nám.
Republiky
Ročník 2004 dorostenci
Václav Bajko, student GPOA
Jakub Pechura, žák ZŠ Mládeže
Eliška Nesnídalová, žákyně ZŠ Přímětice
Ročník 2003 dorostenci
Jan Gerža, student gymnázia Dr. Polesného
Lukáš Černý, student gymnázia Dr. Polesného
Samantha Makovičková, studentka gymnázia a SOŠ v Moravských Budějovicích
Junioři, v pořadí
1. Lukáš Matoušek, student GPOA
2. Martin Polehňa, student gymnázia
Dr. Polesného
3. David Dvořák, student GPOA
Senioři, v pořadí
1. Martin Pánek
2. Martin Šindelář
3. Tomáš Kucharič
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