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Valentýnská srdíčka
vyměňte za brusle

Čtrnáctého února nás čeká Valentýn. malování na obličej, exhibici mladých
Nejromantičtější svátek v roce. Každý hokejových Orlů a samozřejmě i vtipz nás Valentýna slavíme jinak. Kromě né soutěže. Vítězové mají šanci odnést
tradičních srdíček věnovaných milova- si dárek pro svoji drahou polovičku.
né osobě můžeme
Vy h r át mů ž e t e
Valentýn je mužské jméno
našemu partnerokoktejly v Illegal
latinského původu pocházející
vi nebo partnerce
baru, vstupenky
z výrazu valens, tedy zdravý, silný.
věnovat ještě jeden
do bazénu v hotelu
Podle legendy byl Valentýn kněz,
zážitek.Stačí vyPrestige nebo do
který tajně, přes zákaz císaře
zbrojit se bruslemi
kina Svět. Hodit se
Claudia II., oddával vojáky s jejich
a vyrazit v páru na
bude i láhev od Lasnoubenkami. Přál jim, aby byli
znojemské městské
hoferu nebo kytice
kluziště. Znojemz květinářství My
šťastní. Nakonec byl ale zatčen
ská Beseda tam pro
Flowers. Hlavně si
a 14. února 269 popraven.
zamilované s dobale mohou účastnírodružným duchem připravila pozd- ci netradičně pojaté oslavy Valentýna
ní odpoledne plné překvapení. Samo zabruslit a strávit tento poněkud konsebou se předpokládá, že se pokusíte troverzní svátek aktivně a s humorem.
na bruslích, případně za ochozy i bez Případný dárek bude pak příjemným
bruslí, tančit a pohybovat se v rytmu bonusem. Na městské kluziště na Sohudby, kterou bude pouštět DJ Ozzy kolské ulici jsou tedy 14. února od
Cooper. Milan Jonáš vás provede pro- 16.00 do 19.00 hodin zváni především
gramem. Ohlásí také závody čtyřkolek, zamilovaní bez rozdílu věku.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2013
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K diskusi o nové podobě
náměs bude zvána veřejnost
Jak budou po regeneraci vypadat další ulice a náměstí znojemské městské
památkové rezervace? O tom se bude
rozhodovat v příštích měsících. Vítěz
soutěže na zpracování projektové dokumentace - Regenerace ulic městské
památkové rezervace: Divišovo náměstí, Velká Michalská, část náměstí
Svobody, Jezuitské náměstí, Jezuitská
a Veselá je už ovšem znám. Rada
města Znojma schválila na základě
výběrového řízení jako vítěze soutěže
Ing. arch. Michala Říčného z Brna.
V současné době se účastníci soutěže
seznamují s výsledkem a běží odvola-

cí lhůty. Pak může být smlouva mezi
městem a zhotovitelem podepsána.
Jak konstatoval starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel, kromě dodržení všech podmínek zadání soutěže
byla hlavním hodnotícím kritériem
cena díla. Vítěz ji stanovil na 979 000
korun, druhý účastník soutěže pak
na 1 156 000 korun. Při zpracování projektové dokumentace bude
zhotovitel úzce spolupracovat s příslušnými odbory městského úřadu
a k diskusi o budoucí podobě náměstí a ulic, jichž se regenerace týká,
bude přizvána také veřejnost.
xa

Budoucí prvňáčci už jsou zapsáni. Letos přišlo do znojemských základních
škol k zápisu do 1. tříd 517 dětí, v roce 2012 to bylo 479. Podáno bylo pětasedmdesát žádostí o odklad povinné školní docházky a šest žádostí o předčasný nástup. Nejvíce prvních tříd otevře ZŠ JUDr. J. Mareše, a to čtyři třídy
v budově na Klášterní ulici, jednu třídu na odloučeném pracovišti v Konicích.
Na ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích projevili rodiče čtyř dětí zájem o výuku
Montessori, dalších šest se rozhoduje. Škola samostatný zápis do 1. třídy
s prvky Montessori neprováděla. lp

LISTY jsou čtrnácdeník
Znojemské LISTY se z měsíčníku
změnily na čtrnáctideník. Kromě
prázdninových měsíců nyní dostanou čtenáři více informací o dění

ve Znojmě a okolí dvakrát do měsíce. Termíny uzávěrek a vydání jsou
umístěny na webových stránkách
znojmocity.cz.
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AKTUÁLNĚ
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V úterý 12. února projde městem
Znojmem tradiční masopustní
průvod Denního stacionáře sv. Damiána. Začátek akce je v 9.20 hodin na Komenského náměstí.
Průvod masek pak dojde na Dolní Českou, kde se zastaví v sídle
Oblastní charity Znojmo. Odtud
bude pokračovat na Masarykovo
náměstí a přes Obrokovou ulici
na Horní náměstí. Konec průvodu
bude u lázní.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYNESLA
PŮL DRUHÉHO MILIONU
Tř i n á c t á Tř í k r á l o v á s b í r k a
na znojemském okrese vynesla
1 566 365 korun. Oproti loňsku
koledovalo o 11 tříkrálových skupinek více, celkem 418. Do koledování se tak zapojilo na 1 260
koledníků. V letošním roce se
o 9 obcí rozrostl počet míst, kde
se koledovalo. Koordinátor Tříkrálové sbírky Ludvík Mihola děkuje
za Oblastní charitu Znojmo všem
dárcům i dobrovolníkům z řad
veřejnosti, kteří se na pomoci potřebným podíleli.
CHARITA SLAVÍ DVACÍTKU
Oblastní charita Znojmo oslaví
15. února 20 let od svého vzniku.
JARNÍ PRÁZDNINY
Školákům začínají týdenní jarn í p r á z d n i n y. N a Z n o j e m sku si budou děti užívat volna
od 11. do 15. února. Děti i rodiče
mohou využít možnosti rozšířených hodin plavání pro veřejnost
v městských lázních.
NOVÝ VSTUP PRO HOKEJISTY
Správu nemovitostí města Znojma
přijala od společnosti EGSTON System Electronic dar ve výši 80 000
korun. Podle vyjádření ředitele
příspěvkové organizace města
Tomáše Šturaly, budou získané
peníze využity k opravě vstupu
na ledovou plochu pro hokejisty.
REKONSTRUKCE V AZYLOVÉM
DOMĚ
Rekonstrukci elektroinstalace
v Azylovém domě na Přímětické
ulici ve Znojmě provede firma
Elektromontáže Švéda z Dobšic.
Veřejnou zakázku malého rozsahu za cenu 426 000 korun získala
ve výběrovém řízení, které se uskutečnilo formou e-aukce. Předpokládané původní náklady ve výši
630 000 korun tak byly výrazně
sníženy. Úspora činí 32%.

Spojili se, aby bojovali
pro nezaměstnanos
Projekt Kolumbus dělá další krok. Poprvé zasedl Poradní sbor starosty.
Projekt Kolumbus pod heslem Znojmo
podporuje zaměstnavatele udělal další
krok kupředu. „Ve Znojmě působí velké množství firem, které se prosadily
nejen v rámci regionu, ale i na globálním trhu. Užší spoluprací s úspěšnými
chceme uchovat již existující pracovní
místa navzdory ekonomické recesi.
Zároveň bychom rádi do Znojma přivedli i nové pracovní příležitosti,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Poradní sbor starosty, jehož cílem je přispět k řešení nezaměstnanosti a podpořit podnikání a inovace
ve Znojmě, by měl být platformou,
kde se budou setkávat zástupci státní
správy a samosprávy s představiteli významných zaměstnavatelů ve Znojmě.
„Nejsou to tedy jen podnikatelé, se kterými se budeme pravidelně radit. Naši
spolupráci přijal i úřad práce, okresní
hospodářská komora a Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě
(SVŠE).
A jakou představu mají o fungování Poradního sboru starosty jeho členové? „Určitě přinese spoustu návrhů,
úvah a myšlenek. Ale moje představa
je podílet se na jejich uskutečnění.
Konkrétně mám na mysli např. vyhlašování tematických projektů, které
budou řešit zaměstnanost, uplatňování
mladých na trhu práce nebo pomáhat
řešit problémy firem v našem okrese.
Všichni vidíme v mladých lidech silný
potenciál, jsou jazykově vybaveni, mají
obrovské znalosti z oblasti IT. Spojme
je v praxi s těmi staršími, zkušenými
zaměstnanci. Může to být přínosné
nejen pro studenta, ale i pro firmu.
Firma si takto může vytipovat budoucího zaměstnance a studenta to zase
může vést k poznání cesty, kam má své
další působení směrovat,“ říká Zdeněk
Jaroš, ředitel Vodárenské akciové společnosti Znojmo.
Své představy Znojemským LISTŮM sdělil i František Šlapanský,

PORADNÍ SBOR
Vlastimil Gabrhel,
starosta Znojma
Pavel Štohl,
prorektor SVŠE Znojmo
Emil Čopf,
ředitel úřadu práce ve Znojmě
Jiřina Ondrušová,
ředitelka úřadu Okresní hospodářské komory Znojmo
Harald Hofmann,
ředitel firmy Egston Systém
Electronik spol. s.r.o.
Zdeněk Jaroš,
ředitel divize Vodárenské akciové společnosti, a.s., Znojmo
Vladimír Šmidák,
generální ředitel firmy TOS
Znojmo, a. s.
Michaela Kočendová,
HR Manager firmy TAMURA-EUROPE LIMITED
František Šlapanský,
předseda družstva Jednota
Moravský Krumlov
Josef Knob,
ředitel společností Šikulové
s.r.o. a PPO GROUP CZ, s.r.o.
Zdeněk Komůrka,
vedoucí Oblasti Znojmo, Správa
a údržba silnic Jihomoravského
kraje
předseda družstva Jednota Moravský Krumlov: „Do začátku očekávám,
že rozvoj města bude chápán v širších souvislostech, ne izolovaně, ale
ve vztahu k okolí města, regionu. Jsou
to spojité nádoby, které se ovlivňují.
K přínosu Poradního sboru staros-

ty přistupuji střízlivě, vlastní reálné
možnosti města jsou hlavně v rovině
vytváření podmínek a budování pozitivních vztahů a určité důvěry mezi
samosprávou a podnikatelskou sférou.
Což není určitě málo.“
Nové impulzy pro hospodářský
rozvoj Znojma, zejména v souvislosti nalákání nových investorů a lepší
spolupráci mezi samosprávou a podnikateli bude hledat jediný zahraniční
účastník v poradním sboru, Harald
Hofmann z firmy Egston.
K činnosti Poradního sboru starosty přistupuje velmi pozitivně i Vladimír Šmídák, generální ředitel společnosti TOS Znojmo: „Je pro mne
velmi povzbuzující, že i stávající vedení
města se na úrovni starosty zajímá
o zaměstnanost a chce podniknout
kroky k jejímu zlepšení. Při jednání
se zahraničními partnery může být
zprostředkováno i jednání mezi obchodníky ev. obchodními partnery
obou stran (obdobně, jako je zvykem
u vládních jednání). Zároveň bychom
rádi iniciovali vybudování těsnějších
vztahů mezi místními školami všeho druhu a budoucími potenciálními zaměstnavateli jejich absolventů.
Naše společnost může v této oblasti
poskytnout široké zkušenosti. Poskytujeme stipendia pro žáky učňovských
škol. Tímto opatřením doplňujeme
pracovníky dělnických profesí. Pro
zdokonalování výuky na těchto učilištích umožňujeme jejich učitelům
seznámení s využívanou produkční
technikou tak, aby jejich absolventi
byli co nejlépe připraveni na konkrétní
podmínky u příštího zaměstnavatele.“
Všichni se tedy shodují na dvou
věcech. Chtějí do Znojma dostat co
nevíce práce a zároveň chtějí zabezpečit, že tu bude dostatek lidí s vhodnou
kvalifikací. A pokud se podaří alespoň
jedno z toho, určitě to nebude málo.
zp

Rada města zůstane osmičlenná
Prosincová rezignace jednoho člena Nestraníků na post v Radě města Znojma nepřinese žádné změny
v dosavadním koaličním uspořádání
na znojemské radnici. Městská rada
zůstane ovšem nadále osmičlenná,
což stvrdil dodatek k platné koaliční
smlouvě.

„Koaliční půdorys 3+1 zůstává
ve Znojmě zachován,“ potvrdil starosta města Vlastimil Gabrhel. „Velice krátká koaliční schůzka vyústila
v jednomyslné rozhodnutí, že Rada
města Znojma bude nadále pracovat
v osmi členech: po dvou radních
mají kluby KDU-ČSL a Nestraníci

a čtyři radní klub ČSSD. Rada je plně
funkční, dokážeme se dohodnout
na všech zásadních věcech, a proto
není ani sudý počet radních překážkou,“ zdůrazňuje starosta. Podle jeho
slov nadále platí, že musí pro usnesení vždy zvednout ruku nejméně dvě
z koaličních stran.

www.znojmocity.cz
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Cena jízdného se ve znojemských
autobusech zvyšovat nebude
O základních parametrech rozpočtu
města Znojma na rok 2013 již Znojemské LISTY informovaly na konci
loňského roku. Jak na jeho konečnou
podobu nahlíží předseda finančního
výboru města Ludvík Hekrle?
Pane předsedo, na co jste se v koalici soustředili při tvorbě rozpočtu
na rok 2013?
Zcela pochopitelně především
na způsob využití kapitálových příjmů z prodeje bytů, jež se na tento
rok odhadují na 180 milionů korun. Tato částka bude, jak známo,
použita na pokrytí dluhové služby
a na projekty, které by měly zlepšit
kvalitu života občanů města Znojma.
Jde například o investice do školství,
o dokončení výstavby domova pro
seniory, investiční příspěvky na vybudování základní infrastruktury, jako
je třeba kanalizace v příměstských
částech.

Ludvík Hekrle
V každém případě je ale rozpočet
ve Znojmě - stejně jako v ostatních
městech a obcích - pod velkým tlakem.
To jistě. Všude se snaží hledat
úspor y nebo dodatečné příjmy.

V řadě měst se proto zvyšují poplatky za odpad nebo se omezují služby
a rozsah městské hromadné dopravy.
K tomu Znojmo nemuselo sáhnout,
což považuji za velmi pozitivní signál
směrem k občanům. Rezervy se našly
díky úsporám v chodu úřadu a využívání e-aukcí.
Co to znamená pro běžného občana?
Ve své provozní části město nalezlo dostatek prostředků pro pokrytí
nákladů na odpadové hospodářství
a také na pokrytí prokazatelné ztráty
z dopravního systému. - V kontextu
zvyšování DPH a poklesu reálných
mezd je to pro lidi jistě dobrá zpráva. Jinak řečeno - cena za odpady
se nezvyšuje, senioři mohou nadále
cestovat hromadnou dopravou zadarmo a cena jízdného se nebude měnit, přestože cena pohonných hmot
stoupá.
xa

Na město byla uvalena exekuce, neoprávněně
Znojmu zkomplikovala život exekuce. Potvrdilo se, že byla neoprávněná.
Exekutor již vydal usnesení o zastavení
exekuce.
Na město Znojmo byla v lednu
nařízena exekuce. Podle dokladů, které
mělo k dispozici vedení města, neoprávněně. Dluh, na který se exekuce
vztahovala, totiž město zaplatilo již
v roce 2011.
„Exekuce nás zaskočila. Vznikla
na popud paní Třešňákové, se kterou město v minulosti řešilo uznání
dluhu za podíl na výnosech z nájmu
domu na Sokolské ulici, kde byla šestinovým podílníkem. Město dlužnou
částku paní Třešňákové uhradilo již
v listopadu 2011. Úroky z prodlení
pak v roce 2012,“ uvádí fakta starosta

Znojma Vlastimil Gabrhel, a zároveň
dodal: „Naším zájmem bylo v první
fázi ochránit největší znojemské poklady. Chtěl bych veřejnost uklidnit,
že na historické budovy znojemského
městského úřadu na Obrokové ulici
včetně radniční věže, na hrad nebo
na rotundu, se již exekuce nevztahuje.
Musím říct, že naši právníci odvedli
dobrou práci. Na tomto konkrétním
případu je vidět, že jsme si zvolili
správné právní zástupce.“
Situace kolem neoprávněné exekuce se mění ve prospěch Znojma
každým dnem. Veškeré snažení směřují k tomu, aby mohla radnice opět
nakládat s veškerým svým majetkem
a pokračovat tak v prodeji městských
bytů.

Do uzávěrky Znojemských LISTŮ již bylo známo, že exekutor vydal
unesení o zastavení exekuce. V tuto
chvíli je s velkou pravděpodobností
proveden i výmaz exekuce z katastru.
„Exekuce byla zastavena na návrh
právního zástupce paní Třešňákové,
neboť si prověřili úhrady, které jsme
jim zasílali a uznali, že vše bylo uhrazeno. Pochopitelně budeme zvažovat náhradu škody, pokud Znojmu podáním
návrhu na exekuci ze strany paní Třešňákové nějaká vznikla. Náklady exekutora bude hradit paní Třešňáková,“
řekl starosta Gabrhel. Podrobněji se
o důvodech vedoucích k neoprávněné
exekuci vyjádřil starosta v rozhovoru,
který přineseme již v příštím vydání
Znojemských LISTŮ 21. února.
lp

Nová právní ﬁrma se zaměří jen na velké kauzy
Právníci brněnské advokátní společnosti Továrek, Horký a partneři budou nově poskytovat právní služby
městu Znojmu, a to po dobu jednoho roku. Jejich maximální měsíční
odměna byla stanovena na částku
81 250 korun za 65 hodin měsíčně.
Oproti dosavadní smlouvě, kde byl
rozsah externích právních služeb stanoven na 100 hodin měsíčně při ceně
130 000 korun za měsíc, došlo ke snížení v obou položkách.

„Nové právní kanceláři budou
zadávány pouze komplikované problémové případy, vyhotovování
zvlášť rozsáhlých právních analýz,
ale i zastupování města v řízeních
před soudem, což jsou úkony, které
nelze realizovat vlastními právníky
z řad zaměstnanců,“ zdůraznil starosta Vlastimil Gabrhel.
Oprávněnosti snížení počtu hodin a tím i odměny externím právníkům nahrává i fakt, že v loňském roce
bylo uzavřeno několik sporů a záleži-

tostí, které se řešily v minulosti delší
dobu. Příkladem je dlouholetý spor
kolem areálu bývalých jatek. Lze tedy
odhadovat, že v roce 2013 nebude
nová externí právní kancelář časově
tolik vytížena jako ta předchozí. Oblast veřejných zakázek je navíc řešena
pro svou zcela odlišnou povahu právních a organizačních služeb samostatnou veřejnou zakázkou podle zákona.
Veřejná zakázka malého rozsahu
na právní kancelář byla vypsána formou e-aukce.
lp
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STALO SE
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ZMĚNILA SÍDLO
Od 1. února je Charitní pečovatelská služba k dispozici v budově
České spořitelny na Pontassievské
ulici. Zájemci o službu mohou
zatelefonovat, nebo se osobně
dostavit na nové kontaktní místo,
kde získají podrobnějších informace od vedoucí služby Jaroslavy
Valové, tel. 731 402 781, e-mail.:
chps.znojmo@charita.cz, www.
znojmo.charita.cz.
VE ZNOJMĚ PRO ZEMANA
Druhého kola prezidentské volby
se ve Znojmě zúčastnilo 59,85 procent oprávněných voličů. Jméno
Miloše Zemana bylo na 10 258 volebních lístcích, pro Karla Schwarzenberga se vyslovilo 6 224 voličů
ze Znojma. V okresním měřítku
byl poměr Zeman - Scwarzenberg
68,38 : 31,61 procentům.
SKONČIL FESTIVAL JAZZU
Šestý ročník Znojmo Jazz Fest
skončil s návštěvností podobnou
jako v předchozích ročnících, kdy
se přibližovala ke dvěma tisícům
posluchačů. Poprvé v historii trval šest dní a přinesl jedenáct
koncertů a doprovodných akcí.
Letošní novinkou byla také swingová taneční zábava, ze které by
chtěli organizátoři do budoucna
vytvořit tradici.
PRVNÍ OBĚT CHŘIPKY
Ve znojemské nemocnici zemřela dvaašedesátiletá pacientka
nakažená prasečí chřipkou. Přes
veškerou péči lékařů se nepodařilo ženin vážný zdravotní zvrátit.
Jde o první oběť prasečí chřipky
na Znojemsku.
ZÁSAH DO PARKU
Rada města pověřila docenta Petra
Horáčka, odborníka z Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně, vypracováním
analýzy oprávněnosti zásahu
do městského parku.
ŠKOLY KOUPILY STROMY
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Klášterní 2,
Základní a Mateřská škola Pražská
98 a Mateřská škola v Přiměticích
zakoupily tři stromy, které budou
nově vysazeny v rámci revitalizace
střední části městského parku,
a to za cenu 1000 korun za jeden
strom.
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
K NÁHONU JEDNOSMĚRNĚ
Rada města schválila zjednosměrnění části ulice K Náhonu, a to
ve směru od ulice Krapkova po ulici Dukelských bojovníků.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací – bude přerušena
dodávka energie.
Dne 11. 02. od 08.00 do 14.30 hod.
ZNOJMO. Část obce: Oblekovice
– Nesychleby. Vypnutá oblast:
Zahrádky za náhonem u bývalého
skleníku.
NEMOCNICE MÁ DOSTATEK
TAMIFLU
Mluvčí znojemské nemocnice
MUDr. Pavel Jajtner potvrdil, že nemocnice disponuje dostatečnými
zásobami léku Tamiflu, užívanému
při léčení prasečí chřipky.
ZMĚNA NA MISS ZNOJMO
Ze soutěže Miss Open Znojmo
odstoupila z rodinných důvodů
Monika Beránková. Dvanáctku
finalistek, které se střetnou o korunku znojemské MISS 23. února
v městském divadle, doplní Lucie
Pospíchalová z Miroslavi, původně
vybraná jako třináctá. Fotografie
finalistek na www.znojmocity.cz.
POZOR NA SMOG
Ve Znojmě bylo zjištěno zvýšené množství polétavého prachu
v ovzduší, a to 81,2 mikrogramů
na metr krychlový. Denní limit je
50 mikrogramů na metr krychlový.
PLAVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH
Plavání pro veřejnost v městských
lázních v době jarních prázdnin
11. – 15. února. PO – 9.00 – 14.00
– 17.00 – 20.00, ÚT – 9.00 – 13.00
– 17.00. – 20.00, ST – 9.00 – 13.00
– 18.00 – 21.00, ČT – 9.00 – 15.00
– 17.00 – 20.00, PÁ – 9.00 – 13.00
– 17.00 – 20.00.

Dokonale suchý chodník v zimě
nečekejte, schůdný ano
Před třemi lety začal platit takzvaný
chodníkový zákon, podle kterého se
města musí starat o většinu chodníků. A to včetně těch, které dříve
před svými domy uklízeli majitelé
nemovitosti či lidé žijící v těchto
domech. Někteří v úklidu komunikace před svým bydlištěm pokračují
dál, jiní zcela rezignovali, a s každým popraškem sněhu se dožadují,
pokud možno ihned, zcela vyčištěného chodníku od firmy, která
zajišťuje zimní údržbu města. O tu se
dlouhodobě ve Znojmě stará firma
A.S.A. I letos už vyjely jejich stroje,
aby odklidily první větší sněhovou
nadílku z minulých dnů. Ovšem cílem zimní údržby není odstraňovat
následky nepříznivého počasí, ale
pouze zmírňovat tyto následky, tedy
udržovat chodníky schůdné a vozovky sjízdné. A Znojmo je, a to nejen
v centru, sjízdné i schůdné.
Úklid komunikací jde přesně
podle Plánu zimní údržby na období 2012/2013 schváleného vedením
města. Plán přesně určuje pořadí,
v jakém se budou čistit jednotlivé
vozovky a chodníky ve městě a jaká
bude technologie údržby.
„Zásah zimní údržby na vozovkách včetně posypu zajišťujeme v celém rozsahu vlastními prostředky
i personálem, máme na to příslušné
technické vybavení. Chodníky však
nelze všude udržovat pomocí techniky, proto využíváme na některé

části města ruční pracovníky s menší
technikou jiných organizací, např.
pracovníky příspěvkové organizace
Městská zeleň, která se stará o chodníky v centru města. Postupujeme
přesně podle Plánu zimní údržby,“
uvedl ředitel A.S.A. Josef Esterka,
a doplnil, že při zásahu zimní údržby
pracuje denně 58 pracovníků, z toho
18 řidičů a 40 ručních pracovníků.
Plán zimní údržby je ve Znojmě
i v tuto zimu stejný jako v minulém
zimním období. Nezměnilo se ani
pořadí, v jakém se budou jednotlivé
ulice čistit. Vozovky jsou rozděleny
do tří skupin podle důležitosti. Nej-

frekventovanější komunikace musí
být sjízdné do čtyř hodin po sněžení
nebo vzniku náledí, vozovky ve druhém pořadí pak do dvanácti hodin
a ostatní do osmačtyřiceti hodin.
Chodníky v prvním pořadí musí být
schůdné do šesti hodin po zasněžení
nebo vzniku náledí a ostatní do dvanácti hodin. Paradoxem minulých
dní bylo, že v místech kde byl chodník dokonale očištěn od sněhu, se
v ranních mrazech tvořila ledovka,
a chodci si tak vybírali méně pohodlnou, za to bezpečnější chůzi
v hromadách sněhu podél chodníků.
lp

MÍSTA, KDE NAJDOU LIDÉ KONTEJNERY S PÍSKEM K POSYPU CHODNÍKU
.A.S.A. EKO - SDO Přímětice

v objektu

.A.S.A. ES Únanov

v areálu skládky

Gránická

po kopcem na točně

Gránická

roh Gránická a Na Valech (u MŠ)

Gránická

uprostřed u domu čp.12

Gránická

uprostřed u domu čp.18

Holandská 6

u stanoviště kontejnerů na komunální odpad

Horní náměstí

detašované pacoviště .A.S.A. EKO

INZERCE

Mikulášské náměstí

pod schody do Starého města

Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo,
tel. 605154160

Mlýnská

u garáží za mostem (výjezd do kopce)

Prodám RD s garáží, zahrádkou
a dílnou ve Znojmě – ul. Melkusova, 2 bytové jednotky 2+1,
vytápění plyn.kotlem, v přízemí
nová dlažba, částečně plastová
okna, cena 2,2 mil.,
tel. 608 418 405.

MUDr. Jana Jánského

podél paneláků

Na Kopečku

horní část - roh u cukrárny "Jana"

Nad Splavem

na rohu u komína kotelny

Pod Kraví horou

u lávky z Koželužské

Pod Kraví horou

u vily

Pražská

roh Pražská a Legionářská (Billa - u separace)

U Lesíka

u výjezdu ze spodních garáží na konci velkého parkoviště

Úvoz

pod brankou Jižní cesty k hradu u zdi

www.znojmocity.cz
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Cena tepla od Znojemské
tepelné společnos se nezvyšuje
Zima letos udeřila plnou silou dokonce i na Znojemsku. K již tak dost
vysokým životním nákladům si budou
muset lidé samozřejmě připočítat i to,
co protopí. Záleží na tom, zda vytápějí
rodinný dům nebo menší byt. Záleží
i na tom, čím topí nebo od koho teplo
odebírají.
Část domácností ve Znojmě si teplo kupuje od Znojemské tepelné společnosti, s.r.o., jejímž stoprocentním
vlastníkem je město Znojmo. Společnost vznikla na konci roku 2000 a od té
doby vyrábí a distribuuje tepelnou
energii do zhruba třetiny domácností
ve městě. Kolik se vlastně za toto teplo
platí? Na to jsme se zeptali ředitele
společnosti Lubomíra Texla.
Pane řediteli, jaká je cena tepla?
V prvé řadě chci upozornit, že
cena tepla se nedá stanovit jako cena
housky na krámě. Na správnost tu
dohlíží Energetický regulační úřad
(ERÚ). Stanovuje klíč, podle kterého se
cena tvoří, a pak má za úkol celý proces
kontrolovat.

my zůstáváme na svém. Pokud ovšem
nedojde k nějakým opravdu mimořádným výkyvům na trhu.
Jak si Znojemská tepelná společnost stojí ve srovnání s jinými městy
na Moravě?
Z údajů, které máme k dispozici,
se dá vyčíst, že například v Prostějově účtoval vloni dodavatel, kterým je
Domovní správa, za teplo 583 Kč/GJ.
V Břeclavi to už ovšem bylo 650 Kč/GJ
(dodavatel Teplo Břeclav) a Teplárnám
Brno platili uživatelé 662 Kč/GJ.
Kolik tepla se vlastně v průměru spotřebuje v bytě a kolik v rodinném
domě?
To samozřejmě záleží na mnoha
faktorech, jako je velikost obývané
plochy, nastavená teplota apod. Ale
dá se říci, že v průběhu topné sezóny
běžná česká domácnost žijící v rodinném domě spotřebuje od padesáti
do sedmdesáti GJ tepla. Spotřeba tepla
v bytě je pochopitelně nižší a pohybuje
se v průměru kolem čtyřiceti GJ. xa

"Jde o dlouhodobou politiku města, které je stoprocentním majitelem
Znojemské tepelné společnosti. Cílem je udržení rozumné ceny tepla,"
řekl ZL starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, který je jednatelem společnosti.
Jak tedy vypadá vzorec pro tvorbu
ceny tepla?
Nejlépe je to vidět na grafu. Je
z něho patrné, že základem je cena
paliva. V našem případě jde o zemní
plyn. Čím je dražší, tím vyšší je pak
cena tepla. Ve Znojemské tepelné společnosti se i pro letošní rok udrží cena
tepla na úrovni loňského roku.

To znamená?
To znamená, že spotřebitel bude
platit kolem 530 korun za jeden gigajoule tepla (bez DPH). Cenu udržíme
na úrovni loňského roku proto, že město Znojmo uskutečnilo soutěž na centrální nákup energií. To vede k levnějším dodávkám plynu i elektrické
energie. Takže přesto, že obecně ceny
médií, jako je plyn a elektřina stoupají,

pøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítì
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Městský úřad informuje

Areál městských jatek je připraven k prodeji
Potenciální investoři, kteří se ve Znojmě zajímají o pozemky vhodné k podnikání, dostávají nyní šanci ucházet se
o areál bývalých jatek na ulici I. P. Pavlova. Záměr prodeje bude na úřední
desce městského úřadu viset dva měsíce, aby měli zájemci dostatek času
seznámit se s obsahem nabídky.
To je zásadní rozdíl od netransparentních a uspěchaných nabídek šitých
na míru v minulých letech. Smutným
příkladem může být například zpola
utajovaný prodej pozemků v areálu
Malá Louka, který byl na úřední desce na první pohled účelově vyvěšen
o vánočních svátcích na přelomu roku
2009 a 2010.
Jaká je nabídka v případě prodeje areálu bývalých městských jatek?
Na ploše 8155 čtverečních metrů stojí
i tři budovy, které jsou v dezolátním
stavu. Nejen na nich se podepsala
doba, po kterou zůstávalo místo opuštěné. Důvodem byly majetkové spory,
které pramenily z rozhodnutí města Znojma zapojit se v devadesátých
letech minulého století do projektu
výstavby nových jatek.

Brownfields jsou plochy, které
• jsou dotčeny předcházejícím
užíváním
• jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané
• mají skutečné nebo pravděpodobné problémy s kontaminací,
• jsou hlavně v zastavěném území
• vyžadují určitou intervenci, aby
mohly být vráceny k prospěšnému využívání
Na jatkách vázly dvě zástavy. "Jedna z nich byla zrušena před půl rokem.
Toto rozhodnutí se stalo precedentem
i pro druhý případ, soud odstranil
i druhou zástavu. Město Znojmo je
tedy nyní vlastníkem areálu," potvrdil
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Areál se nachází na křižovatce
ulice Průmyslové a ulice I. P. Pavlova. Dlouhodobě opuštěné pozemky
a budovy lze označit jako brownfields
a jako k takovým k nim bude muset
budoucí vlastník přistupovat. Nezbytností bude demolice nebo rozsáhlá rekonstrukce zchátralých budov.

Možné náklady na demolici jsou také
zohledněny ve výši celkové ceny, za jakou se areál nabízí. Jde o 8 155 000 Kč.
Dle znaleckého posudku je totiž cena
pozemků ohodnocena na jeden tisíc
korun za metr čtvereční.
Výhodou pro budoucího vlastníka
bezesporu je, že lokalita je napojena
na veškeré inženýrské sítě a je přístup-

ná ze zpevněné komunikace. Ve stávajícím územním plánu i v návrhu
konceptu toho nového je areál označen
jako výrobní plocha.
Záměr prodeje areálu bývalých
jatek bude na úřední desce Městského
úřadu ve Znojmě vyvěšen po dobu
dvou měsíců.
xa

Za větší komfort v městských lázních
si dospělí připla, dě naopak
Městské lázně na náměstí Svobody
disponují jediným bazénem ve městě,
v němž si i v zimě mohou zájemci dobře
zaplavat. Bohužel se i na nich podepisuje věk, takže se s komfortními vodními
areály a ráji mohou jen těžko srovnávat.
Městská pokladna není bezedná
a na stavbu nového krytého bazénu
se zatím nedostává. To ovšem neznamená, že by se příspěvková organizace Správa nemovitostí města Znojma
spokojila s konstatováním, že se nedá
nic dělat. V loňském roce se uskutečnila rekonstrukce, která přišla na dva
a půl milionu korun. Více než jeden
a půl milionu přitom stála oprava
havarijního stavu bazénu a jeho zázemí a za osm set tisíc pořídila Správa nemovitostí novou saunu a páru.
Letos má dojít na nové šatní skříňky
a opravu bazénku u sauny a horkého
vzduchu.
Za zvýšený komfort si ovšem budou muset uživatelé lázeňských služeb
připlatit. Ostatně i tak byla dosavadní
cena služeb ve znojemských městských
lázních oproti srovnatelným zařízením
ve Vyškově, Třebíči a jinde nízká.
Z původních třiceti korun za hodinu se cena bazénu od 1. března zvýší

na padesát korun pro dospělého. Nově
však rada města schválila vstupenky
za pětadvacet korun na hodinu pro
děti. Cena za saunování se zvyšuje
z osmdesáti na 105 korun. Permanentka do bazénu na deset vstupu podraží
z 210 na 370 korun.
Zvýšené vstupné v žádném případě nepokrývá náklady na provoz
lázní. Náklady na provoz a běžné opravy činily například v roce 2011 devět
a půl milionu korun, zatímco výnosy
ze vstupného a pronájmů dva miliony korun. Město Znojmo přispělo
tedy částkou 7, 6 milionů korun. Čísla
za loňský rok budou obdobná. Hovořit
se dá zatím o předpokládaných nákladech, protože ještě nejsou k dispozici
všechny údaje o spotřebě energií. I tak
je už zřejmé, že příspěvek města bude
činit na deset milionů korun.
Milovníci letního koupání se zvyšování cen na Plovárně Louka obávat
nemusejí. Ke změně dojde jen při zakoupení předplatitelské karty. Bude
stát jednorázově šedesát korun. Dosud
byla zálohována a byla vratná. Uživatelé je však většinou nevraceli, což dělalo
problémy v účetní evidenci.
xa

Měrná
jednotka

Cena
Kč

Nová
cena

Hod.

30

50

2 hod.

80

105

Min

4

8

Hod.

700

850

Hod.

850

950

Hod.

1 050

1250

Pronájem bazénu

6.00-14.00 hod.
v pracovní dny
14.00-16.00 hod.
v pracovní dny
16.00-18.00 hod.
v pracovní dny
18.00-21.00 hod.
v pracovní dny

Hod.

1 200

1400

Pronájem bazénu

Soboty, neděle

Hod.

1 200

1 400

Vana

30 min.

30

30

Sprcha

15 min.

20

20

Vířivka

20 min.

30

30

Permanentka bazén

10 vstupů

210

370

Permanentka sauna

4 vstupy

260

350

WC

1 vstup

5

5

Veřejná WC

1 vstup

5

5

Zápůjčka ručníku

Ks

5

5

Zápůjčka prostěradla

Ks

5

5

Zápůjčka plav.pomůcek

Ks

5

5

Ceníková položka

Provozní čas

Veřejné koupání
Sauna
Solárium
Pronájem bazénu
Pronájem bazénu
Pronájem bazénu

www.znojmocity.cz
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Kolumbus našel nabídky za vás
Inzeráty jsou vybrány z webových stránek rakouského úřadu práce. Podrobnosti k jednotlivým inzerátům na www.
znojmokolumbus.cz. Bližší informace o jednotlivých nabídkách a kontaktech podá Radka Pavlíková, Rakousko-česká
hospodářská společnost, Mariánské nám. 6, Znojmo (budova Volksbank, 4.patro), tel: 603 453 021, email: rpavlikova@
oetgw-rchs.org.
Elektroinstalatér / provozní elektrikář
Elektroinstalationstechniker / Betriebselektriker; Donaupersonal
GmbH; NÖ; Instalační práce. Min.
mzda 1.800 EUR brutto.
Zedník
Maurer; Donaupersonal GmbH; NÖ;
Renovace, betonování, obkládání.
Dlouhodobé zaměstnání a odměny.
Min.mzda 2.080 EUR brutto + stravné.
Stavební dělník
Bauarbeiter, Bauhelfer; Donaupersonal GmbH; Krems, St.Pölten, Tulln;
Pozemní a podzemní stavby, obsluha stavebních strojů,
plný úvazek, od března 2013. Odměny. Min.mzda
1.750 EUR brutto.
Mechanik zemědělských strojů
Landmaschinenmechaniker; Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn
eGen; Haugsdorf; Opravy a údržba
zemědělských strojů a zařízení.
Min.mzda 11,34 EUR/hod. brutto.
Asistentka
Assistentin; Holzindustrie Maresch
GmbH; Retz; Péče o dodavatele dřeva a získávání nových dodavatelů,
úzká spolupráce s vedením firmy.
Min.mzda 1.560,- EUR brutto/měsíc.
Servírka
Kellnerin; Buschenschank Humer-Gilly; Maissau; Obsluha ve vinárně
–Min.mzda 1.205 EUR brutto.
Zahradník/Zahradnice
Gärtner/ in; Maschinenring-Service
NÖ-Wien „MR-Service“ eGen; oblast
Hollabrunn a Vídeň; Péče o zelené
plochy, zástřih stromů, zimní služba.
Min.mzda 1.676,58 EUR brutto.
Gastronomický pracovník/ice
Gastronomiefachman/frau; Der Bäcker Riederich; Hollabrunn; Flexibilní
pracovní doba. Min.mzda 1.341,50
EUR brutto.
Pekař
Bäcker; Der Backer Riederich; Horn;
Výroba pečiva. Min.mzda 1.447,16
brutto.
Truhlář-montér
Montage tischler; designundholz
schindler; Hollabrunn; Montáž nábytku. Min.mzda 1.528 EUR brutto.

Instalatér voda, topení, plyn,
vzduchotechnika
GWH Installateur; Elektro Ziegelwanger GesmbH; Horn; Min.mzda
dle KS 1.953,74 EUR brutto
Domácí pečovatel/ka
Heimhelfer/in; NÖ Hilfswerk; okres
Horn; Péče o starší a nemocné. Min.
mzda 1.645,04 EUR brutto.
Zedník
Maurer; Donauimmobilien Baumangement GmbH; Horn; Odměny dle
kolektivní smlouvy.
Truhlář - montér
Montagetischler; Dan Küchencentrum Horn; Horn a okolí; Pracovní
doba od pondělí do čtvrtka (výjimečně pátek). Min.mzda 1.600,- EUR
brutto
Průvodce/kyně
Aushilfe für Burgführungen in tschechischer Sprache; Hoyos‘sche Forstverwaltung; Schloss Rosenburg;
Průvodce. Výpomoc při hradních
prohlídkách v českém jazyce
Mzda 8,- EUR/hod.
Číšník/servírka
Kellner/in; Hoyos‘sche Forstverwaltung; Schloss Rosenburg; Obsluha
v zámecké taverně, v zahradě, v klenutém sále. Odměna dle kolektivní
smlouvy.
Úklidová síla
Reinigungskraft; Jobsmedien; okres
Horn; Práce na 2 hodiny týdně
ve čtvrtek dopoledne, odměna 11,EUR/hod.
Kosmetička a pedikérka
Kosmetikerin und Fusspflegerin;
Gesundheitsresort Gars Betriebs
GmbH; Gars am Kamp; Min.mzda
1.300 EUR brutto.
Pracovník obsluhy
Servicemitarbeiter; Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH; Gars am
Kamp; Obsluha restaurace zdravotnického resortu pro dámy. Min.
mzda 1.388 EUR brutto.
Kuchař/ka, číšník/servírka
Koch/Köchin, Kellner/in; XXX
Lutz; St.Pölten; Žádné služby večer, o nedělích a o svátcích. Mzdy
1.368/1.374,- EUR brutto.

Pekař/ka
Bäcker/in; Ehrenberger GesmbH.;
Gars am Kamp; Min.mzda 2.400 EUR
brutto.
Číšník/servírka s inkasem
Kellner/in mit Inkasso; Cafe Cappuccino Andrea Haslinger; Horn;
Práce převážně večer a o víkendech.
Červenec/srpen 40 hod., od září 20
hod. týdně.
Kuchař/ka, výpomoc v kuchyni
Küchenhilfe / Koch / Köchin; flo café.bar.lounge.; Horn; Flexibilní
pracovní doba. Min.mzda 1.341,50
EUR brutto.
Klempíř
Spengler; Ing. Edwin Hochwimmer
GmbH & Co KG; okres Horn, Wien,
NÖ; Min.mzda dle KS.
Kuchař/ka
Koch/Köchin; ZEITLOS & Schmankerl; Herzogenburg; Mzda S 1.480
- 1.950,- EUR brutto.
Elektromontéři
Elektromonteure; AES - Energie
Technik GmbH; Wien; Elektromontáže na stavbách a odstraňování
poruch – Vídeň.
Min.mzda 1.890,- EUR brutto.
Svářeč
Schweisser; POWERSERV AUSTRIA;
St. Pölten; Trvalý pracovní poměr,
min.mzda 1.860,94 EUR brutto.
Stavební klempíř
Bauspengler; Trenkwalder Personaldienste GmbH; St.Pölten; Min.mzda
1.862,-EUR brutto.
Malíř/natěrač
Maler/Anstreicher; AKZENTE Personalbereitstellungs GesmbH; Wien;
Min. mzda dle KS 11,53 EUR/hod.
brutto (možnost výplaty týdně).
Výpomoc v kuchyni
Küchenhilfe; Restaurant Mader;
Wien;
Podlahář
Bodenleger; POWERSERV AUSTRIA;
Vídeň a okolí; Min.mzda 1.922,-EUR,
13. a 14. Plat.
Pomocný montér – podlahové
povrchy
Montagehelfer; AKZENTE Perso-

nalbereitstellungsgesmbH; Vídeň
a okolí; Min.mzda 9,12 EUR/hod.
brutto (možnost výplaty týdně).
Lakýrník
Lackierer; POWERSERV AUSTRIA;
Wien; Také broušení a klempířské
práce.
Min.mzda dle KS 11,53 EUR/hod.
brutto.
Kadeřník/ice
Friseur/in; POWERSERV AUSTRIA;
Wien; Min.mzda 996,85 EUR/brutto,
13. ,14. Plat.
Pokojská
Zimmermädchen; Hotel Norica; Bad
Hofgastein; Celoroční nebo sezónní
práce na 5-6 dní v týdnu.
Asistent/ka vedení firmy
Assistent/in der Geschäftsführung;
EMS Handels Gesellschaft m.b.H.;
Korneuburg; Obecné administrativní činnosti. Min.mzda 1.700,-EUR
brutto.
Řidič bagru
Baggerfahrer; Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.; Wien und Industrieviertel; Min. mzda 12,49 EUR/
hod.
Řidič nákladní dopravy
LKW-Fahrer; Trenkwalder Personaldienste GmbH; Wiener Neudorf;
Min.mzda 1.523,04EUR brutto.
Pokojská
Zimmermädchen; Verwöhnhotel
Bismarck; Bad Hofgastein; Možnost
ubytování. Min.mzda 1.200,- EUR
netto.
Pokojská
Zimmermädchen; Geinberg5 private SPA Villas; Geinberg; Min.mzda
od 1.268,- EUR.
Kameník
Steinmetz; Gerhard Felzl OHG;
Wetzelsdorf, Poysdorf, Retz; Montáže na hřbitovech a stavbách. Min.
mzda 1.781,26 EUR brutto.
Zedník/omítkář
Fassader; GRILL Martin; oblast Horn-Retz-Gmünd-Hollabrunn; Min.
mzda dle KS 1.865,- EUR brutto.
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Odstartoval projekt Znojmo mluví anglicky
Znojmo se zařadilo zařadilo k jedenácti
místům v České republice, kde mohou
studenti i zájemci z řad veřejnosti složit
prestižní jazykovou zkoušku FCE uznávanou po celém světě.
Odstartoval další díl projektu Kolumbus, a to program Znojmo mluví
anglicky. Jeho cílem je pomocí proplácení úspěšně složených mezinárodních zkoušek (certifikátů) z angličtiny
a němčiny motivovat studenty ke zlepšování svých jazykových znalostí, pomocí kterých mohou získat výraznou
konkurenční výhodu na trhu práce.
Společné tiskové konference
na znojemské radnici se vedle starosty
Vlastimila Gabrhela zúčastnili zástupci
hlavních partnerů programu, a to Steve
Oxley, ředitel British Council v ČR a Pavel Štohl, prorektor SVŠE.
„Díky vzájemné spolupráci můžeme studentům nabídnout následující
výhody: slevu 400 korun z poplatku
za zkoušku, registraci a konání zkoušky
přímo ve Znojmě, možnost zkusit si

ústní část zkoušky s rodilým mluvčím
nanečisto a speciální zkouškový termín
pro Znojmo. První zkouška se bude při
účasti minimálně 7 lidí konat přímo
ve Znojmě 13. dubna 2013,“ konstatoval Steve Oxley.
Registraci a organizaci zkoušek zajišťuje Soukromá vysoká škola ekonomická, za kterou hovořil její prorektor
Pavel Štohl: „Protože jsme partnerem
projektu, rozhodli jsme pomoci tím, že
budeme bezplatně vyřizovat registrace
a poskytneme také bezplatně prostory
pro organizaci zkoušek. Osobně si myslím, že tento program je výborná forma motivace pro studenty, aby na sobě
pracovali. Proto SVŠE podpoří i své
mimo-znojemské studenty tím, že jim
přispěje 2000 Kč na poplatek za úspěšné
složení certifikátu.“

Prorektor Pavel Štohl, starosta Gabrhel a ŘEDITEL British Council v ČR Steve Oxley na tiskové
konferenci.
Starosta Vlastimil Gabrhel připomněl fakt, že investice do vzdělání našich dětí je tou nejlepší investicí
do budoucnosti: „Z úst politiků často
slýcháme o důležitosti investic do vzdělání pro budoucí konkurenceschopnost.
Bohužel mám pocit, že jsou to spíše
obecné fráze. Jsem proto velice rád, že
Znojmo představuje konkrétní projekt,

Foto: lp

jak zlepšit situaci mladých lidí na trhu
práce a motivovat je, aby na sobě pracovali a vzdělávali se. Věřím proto, že
z této investice budou profitovat nejen
studenti, ale i celý region, neboť jazykově vybavení pracovníci jsou jedním
z důvodů pro budoucí investory, proč
by se měli zajímat zrovna o Znojmo,“
zdůraznil starosta.
tz

Pro studenty jazyků je připravený milion, slevu dostanou i nestudující
Zájemcům o složení prestižní jazykové
zkoušky z řad veřejnosti sice město jazykový certifikát jako studentům neproplácí, ale pokud se zaregistrují na SVŠE
ve Znojmě a vykonají zkoušku FCE
na této škole, získají oproti standardním
cenám slevu 400 korun. Zkouška pro ně
pak vyjde na 3 950 korun.
Celý únor mají žadatelé o složení
jazykové zkoušky na to, aby se na SVŠE
zaregistrovali. Co musí splnit, objasnila
tisková mluvčí města Znojma Zuza-

na Pastrňáková: „Žadatel o proplácení jazykových certifikátů musí splnit
prakticky čtyři podmínky - musí mít
trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho
městských částech, zkouška se musí
uskutečnit v roce 2013, výsledky ovšem
mohou být známy i později, musí být
studentem střední nebo vysoké školy
nebo absolventem nejdéle dva roky
po ukončení školy, to je zkoušku musí
skládat do dvou let od ukončení školy,
výsledky mohou být známy později (to

platí pouze pro prezenční formu studia)
a úspěšně složená zkouška musí být
na úrovni B2 nebo C1. Instituce, na jejichž zkoušky se vztahuje proplácení,
jsou pro angličtinu British Council,
pro němčinu Goethe Institut a pro oba
jazyky pan státní jazyková zkouška,“
vysvětluje.
Jakou konkrétní zkoušku si zájemci
složí, je pouze na nich. Může se jednat
jak o všeobecný jazyk, tak například
i o obchodní angličtinu nebo němčinu.

Město má v rozpočtu vyhrazený jeden
milion korun právě na proplácení certifikátů studentům. „Pokud ale Znojmáci
projeví zájem vyšší a dané finanční prostředky nebudou stačit, jsme připraveni
do toho projektu investovat dál. Jedná
se o smysluplně vydané peníze s vysokou návratností. Lidé se znalostí cizího
jazyka jsou totiž daleko snáze uplatnitelní na trhu práce a zpravidla mívají
i vyšší výdělky,“ upřesnil místostarosta
Jan Grois.
zp,lp

Znalost cizího jazyka je v dnešní době nezbytnost, říká Aneta Muchová
Devatenáctiletá Aneta Muchová si angličtinu zamilovala od chvíle, kdy se ji
začala učit. Nadšení studentky maturitního ročníku GPOA (Gymnázium,
Střední pedagogická škola, Obchodní
akademie) Znojmě pro tento jazyk jde
ruku v ruce s jejími úspěchy v anglických soutěžích. Školské kolo soutěže
City and Guilds Language Contest
na úrovni C1 vyhrála, na celorepublikovém kole skončila na krásném
třetím místě. Účast na celostátním
kole English Cupu ji čeká tento měsíc.
Angličtina pro ni však neznamená
jen zábavu, ale také lepší vyhlídky při
uplatnění se na trhu práce.

Aneto, co pro tebe znamená znalost
cizího jazyka?
Znalost cizího jazyka je v dnešní
době nezbytnost. Otevírá to pro mě
více možností při cestování a poznávání jiných kultur. A také doufám, že jeho
znalost uplatním ve svém budoucím
profesním životě.
Proč sis zvolila právě angličtinu?
Když jsme si na základní škole měli
vybírat mezi anglickým a německým
jazykem, vybrala jsem si angličtinu,
protože se dostávala více do popředí.
Nelituji toho, svůj volný čas trávím
sledováním seriálů, filmů, poslechem
hudby, čtením či surfováním na internetu – a k tomu všemu ji využívám.

Aneta Muchová na návštěvě milovaného Londýna. Foto: archiv AM
Co říkáš tomu, že město Znojmo
proplácí jazykové certifikáty?
Proplácení certifikátů je skvělý krok ze strany města. Podle mě se
o získání certifikátu navíc pokusí i ti,
kteří by o tom dříve neuvažovali, například z finančních důvodů. Získání
certifikátu navíc znamená lepší vyhlídky při hledání zaměstnání.

A co plánuješ po gymnáziu dál? Láká tě
třeba studium nebo práce v zahraničí?
Po maturitě bych chtěla studovat
anglický jazyk a později se zaměřit
na překlad a tlumočení. Práce v zahraničí mě velmi láká. Chtěla bych
své vzdělání uplatnit buď ve firmě se
zahraniční účastí, nebo v anglicky
mluvící zemi. zp
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Vše začalo dvěma kamiony šatstva
Oblastní charita Znojmo oslaví 15. února 20 let od svého vzniku.
Vše začalo dvěma kamiony šatstva
a jídla pro lidi postižené válkou v Jugoslávii, které zorganizoval současný ředitel Evžen Adámek. V únoru 1993 byl
jmenován ředitelem Regionální charity Znojmo. V létě přijely na ozdravný
pobyt na šest týdnů dva autobusy dětí
z Běloruska postižené černobylskou
havárií. Děti žily v rodinách ve Znojmě
a obcích Znojemska. Tyto pobyty se
poté uskutečnily i v roce 1994 a 1995.
Jako prvním projektem se stala Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
(CHOPS). Zdravotní sestry začínaly
objíždět pacienty na kolech. K prosperující CHOPS přibyl další projekt
Denní stacionář sv. Damiána, který
byl zřízen v bývalé škole ve Znojmě Hradišti. Je určen pro děti s mentálním
postižením, kombinovanými vadami
a rysy autismu. Ke stávajícím projektům v roce 1997 přibyl další projekt
Domov pro matky a otce v tísni, který
začíná fungovat v rekonstruovaném
bytě v budově Denního stacionáře sv.
Damiána. Domov se v roce 2008 přestěhoval do nového objektu, který jsme

Jendou z akcí charity je i oblíbený masopust. Ten letošní bude 12. února. Foto: archiv OCH Znojmo
vybudovali vedle Stacionáře ve Znojmě - Hradišti. Maminky s dětmi zde
mohou najít ubytování na přechodnou
dobu, kdy řeší rodinné problémy. Dále
byly téměř každý rok zřízené další
nové projekty, tak jak se objevovaly
různé potřeby našeho regionu. Chráněné dílny, Osobní asistence, Centrum
poradenství a pomoci, pomoc Ukrajině, Ateliér Samuel, Magdala – pomoc

Pekaři z Dvořákové zabodovali
s plundrovaným těstem

Žáci oboru Pekař ze Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
na Dvořákově ulici ze Znojma se zúčastnili soutěže o značku Regionální
potravina s právem označovat příslušný
výrobek logem Chuť jižní Moravy 2012.
Ze soutěže, která má dlouholetou tradici a vystihuje specifiku Jihomoravského
kraje, vyšli jako vítězové.
Budoucí pekaři soutěžili v kategorii Pekárenské výrobky. Svůj výrobek
nazvali Znojemské pečivo. Vyrobili ho
z plundrového těsta (to je kynuté těsto
s tukem). Zvláštností tohoto druhu těsta
je trojí překládání. Po upečení vynikne
vrstvení těsta a výrobky z něho jsou
velmi křehké. Budoucí pekaři vytvořili

různé tvary s různými náplněmi a čerstvým ovocem.
„Žáci naší školy se umístili na 1.
místě mezi ostatními školami a na celkovém 5. místě ze všech soutěžících,
kterých se zúčastnilo několik desítek
z celého Jihomoravského kraje,“ uvedl ředitel školy Josef Brouček. Čestné
uznání za Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 převzal ředitel
školy Brouček na slavnostním vyhlášení
v Brně.
Soutěž pořádala Regionální agrární
komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Mendlovou univerzitou v Brně a Veterinární
a farmaceutickou univerzitou Brno. lp

obětem obchodování s lidmi a nucené
prostituce. Tereza – pomoc obětem
domácího násilí, Dobrovolnické centrum, Dílna sv. Kláry, Rodinný sociální asistent, Klub Coolna ve Znojmě
a v Moravském Krumlově, Krizový
dobrovolný tým.
Nyní zaměstnává Oblastní charita
Znojmo přes sto zaměstnanců a pomáhá dvěma tisícům klientům. Chtěli

bychom poděkovat zaměstnancům,
uživatelům, dobrovolníkům, dárcům,
sponzorům a všem těm díky nimž
Charita Znojmo pomáhá na Znojemsku již 20 let. Oblastní charita Znojmo
vydá ke svému výročí také almanach.
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo
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Dirigent se loučil ve Dobšič vinaři zvou
vyprodaném divadle do svých sklepů

Na koncertě byl Věře Svobodové předán šek v hodnotě 1 000 EUR pro dvojjazyčnou školku v Retzbachu.
Na snímku je spolu s dirigentem Joachimem Celoudem. Foto: archiv RČHS
Šestým Novoročním koncertem Stadtmusik Hollabrunn ve znojemském divadle se po patnáctileté umělecké kariéře rozloučil s publikem i svými kolegy
z orchestru dirigent Joachim Celoud.
Pod jeho vedením dosáhl orchestr
početných národních i mezinárodních
úspěchů a stal se jedním z vedoucích
amatérských dechových orchestrů
Rakouska. Na rozloučenou obdržel
Joachim Celoud několik poděkování
ve formě čestného odznaku Dolnorakouského hudebního spolku, pamětní
plakety Města Znojma a v neposlední
řadě milé dárky od dětí, které také
díky podpoře Stadtmusik Hollabrunn
mají možnost navštěvovat mateřskou
školku spolu se svými rakouskými
kamarády a učit se tak od raného věku
jazyku svých sousedů.
Novoroční koncert doprovázený novoročním přípitkem pořádala Rakousko-

-česká hospodářská společnost. Nápor
hostů ze Znojma a Hollabrunnu při
úvodní ochutnávce sektu v předsálí
divadla, kteří se rozhodli podpořit záměr orchestru znovu věnovat výtěžek
koncertu rakousko-české mateřské
školce v Retzbachu, byl veliký. Orchestr zahájil své vystoupení směsí melodií ze známých bondovských filmů.
Skladbami od Johanna Strausse a Roberta Stolze byla vzdána pocta tradiční
hudbě dunajské monarchie. Písní Haj,
husičky haj, splnil dirigent Joachim
Celoud divákům svůj slib z předchozího ročníku, zazpívat za podpory publika text písně v českém jazyce, což
se setkalo s velkou odezvou. Tenor
Roman Lauder, člen sboru vídeňské
státní opery, dokázal svým vynikajícím
výkonem strhnout publikum k nadšenému potlesku, kterým se dožadovalo
dalších přídavků.
lp

Letos již po osmé otevře 16. února svá
vrátka asi šestnáctka sklepů dobšických vinařů. Sklepy, kde bude moci návštěvník ochutnat neméně tři vzorky
vín různých odrůd, jsou rozesety hned
ve dvou sklepních uličkách v obci. Jde
o jednu z prvních vinařských akcí v regionu a návštěvník ani
letos nepřijde zkrátka.
„Kromě tradičních doprovodných
akcí, jako
j e k oň s k á
bryčka, která
bude jezdit
mezi sklepy,
hned několik cimbálových muzik
a harmonikářů ve sklípcích, flašinetu
na náměstí v Dobšicích, vojáků Napoleonovy armády, kteří budou bdít
nad průběhem degustací, bude letos
připravena dobrá nálada a doufejme,
že se k nám přidá i hezké počasí,“ přeje
si za všechny vinaře předseda Sdružení dobšických vinařů Kamil Piálek.
Nejčastěji vinaři nabídnou Ryzlinky
rýnské, Sauvignony, Tramíny červené,

Neuburské nebo třeba i odrůdu Kerner. Na startu v sokolovně, která stojí
uprostřed obce, zájemci obdrží plánek
trasy s vyznačením sklepů a hodnotící
list. Poplatek je letos stále lidových 500
korun. Za ty získá navíc i degustační
skleničku, nosič na sklo a 40 lístků,
za které může
ochutnat stejné množství
vzorků většinou loňského
povedeného
ročníku.
Ochutnávka
vín ve sklepích dobšických vinařů začíná
od 10.00 hodin a končí v 17.00 hodin.
Aby bylo víno čím zajíst, ani letos nebude chybět bohaté občerstvení v podobě vepřových specialit a nejen jich.
Od 18.00 hodin je ve sklepě Antonína
Pavlase (pod školou) připraveno vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší
vína a nejúspěšnějšího vinaře, kterého
vyberou sami návštěvníci akce a dojde
i na losování o láhve vína místních
vinařů.
tz

Šakalík Kája

Poděkování za všechny hračky ze skříně
Poslední výstavou loňské sezony Jihomoravského muzea ve Znojmě byla
v Domě umění výstava Hračky ze skříně. Zahájena byla počátkem adventu
a podle návštěvnosti, která měla svůj
vrchol před vánočními svátky, lze prohlásit, že se opravdu líbila. Poděkování
za zápůjčky ze soukromých sbírek, a tudíž i za zásluhy na úspěchu výstavy, si
vedle pětice sběratelek a opatrovnic většiny vystavených pokladů - Ileny Zvěřinové, Boženy Dobešové, Ivany Veselé,
Marie Maderové a Kamily Janíčkové
zaslouží dvě desítky jednotlivců a rodin, od nichž byly na doplnění výstavy
zapůjčeny menší soubory předmětů
a fotografií z rodinných fotoarchivů.
Za zápůjčky a spolupráci všem děkuje
Jaroslav Šmerda, kurátor výstavy.
tz

Věk - přibližně 2 roky
Plemeno - Kříženec NO
Hledáme nový domov pro tohoto sympatického psího klučíka. I přesto, že se
nám ozvala původní panička, bohužel, svého slibu, že si Káju vyzvedne, však nedostála. Proto nebudeme dále čekat a Kájovi tak pobyt v útulku déle prodlužovat,
ale ihned ho nabídneme k osvojení. Tento milý a poslušný psí klučina je velmi
společenský a přítulný čtyřnohý kamarád. Určitě ho doporučujeme mezi větší
děti, miluje sportování s lidmi, běhání a hlavně mazlení. S ostatními pejsky Kája
vyloženě problém nemá, ale jistě by v nové rodině jako dalšího psího spolubydlícího uvítal spíše psí slečnu. Jelikož je tento hodný Šakalík ještě mladý, rychle se
naučí a pochopí vše, co jej bude nový páníček chtít naučit. Káju doporučujeme
nejlépe na velkou zahradu.
Městský útulek Načeratice, tel. 602 307 801
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Společenská rubrika

VZALI SE
Jan Burianová (Suchohrdly
u Miroslavi) a Patrik Holubec
(Olbramkostel)
Zlatá svatba
Marie a Jaroslav Slušní ze Znojma

POSPÍCHAL
pohĜební služba
tel: 515 226 009
17.listopadu 3, ZNOJMO

OPUSTILI NÁS
Helena Nesnídalová
Znojmo
Jan Tomek
Znojmo
Josef Havlíček
Znojmo
Marie Dvořáková
Šatov
Josef Krejčí
Oblekovice
Zdeněk Hilšer
Brňany
Marie Hlebová
Dyjákovice
Marta Dobešová
Jaroslavice
Miluše Procházková
Znojmo
Terezie Peterková
Znojmo
Jaroslav Dadák
Brno
Jan Šťastný
Prosiměřice
Jan Voitl
Znojmo
František Doubek
Citonice
Karel Jelen
Prosiměřice
Hana Musiolová
Hnanice
S.M. Annuntia Šromová
Znojmo
Emil Roblička
Praha
Jan Novák
Mašovice
Ing. Jiří Süssenbek
Znojmo
Ladislav Zach
Rudlice
Libuše Benešová
Lubnice
Věra Bulínová
Suchohrdly
Věra Veselá
Znojmo
Alois Změlík
Hodonice

1924
1954
1945
1936
1929
1960
1936
1946
1953
1923
1941
1939
1933
1944
1937
1959
1920
1950
1939
1963
1959
1950
1930
1929
1945

Královna, co zpívá s mladými talenty
a vaří na fesvalu bramboračku
Znojemské publikum znovu tlesklo legendě české hudební scény Evě
Pilarové. Zpěvačka oplývající noblesou a talentem od pánaboha přijela
v rámci lednového jazzového festivalu. Ve Znojmě nebyla poprvé. Oblíbené písně, kterých má na kontě za více
jak padesátiletou pěveckou kariéru
přehršel, si pobrukovali návštěvníci
několika jejich znojemských koncertů
i v minulosti.
Stále se držíte myšlenky odzpívat před publikem plných šedesát
let? V hektickém tempu dnešního
showbussinesu to určitě není lehčí,
než v dobách vašich začátků.
Mně ani nepřijde, že by to bylo
těžší, a to už zpívám třiapadesátý rok.
Mám obrovské štěstí, že na mě nechodí jen pamětníci, ale i mladí lidé.
Čím si to vysvětlujete?
Prakticky za to může Open Air
festival v Trutnově, kde si mě zvolili za svoji královnu. Když jsem tam
v roce 2006 poprvé zpívala, říkala
jsem si, co tady dělám, vždyť ti lidi,
co přišli na rockový festival, mě vypískají. Jak poletí první rajče, odcházím. Nic takového se naštěstí nestalo.
Tehdy tam byl ještě Martin Jirous.
Nikdy jsem si nedovolila říct mu Magore, vždycky jenom Básníku, a ten
mě v zákulisí utěšoval: Neboj, oni tě
budou mít rádi, já tě mám taky rád,
už od té doby, jak jsem slyšel to vaše
Rákosí s Waldou. A oni mě opravdu
přijali nádherně. Patnáctileté děti se
mnou zpívaly staré semaforské písničky.
A tehdy se na festivalu objevil Matěj
Ruppert, se kterým zpíváte písničky
Waldemara Matušky?
Ne hned. Mě přemluvil v roce
2009 Martin Věchet, což je s panem
exprezidentem Havlem spoluzakladatel festivalu. Měla jsem zrovna sedmdesáté narozeniny a původně jsem
tam nechtěla jet, ale utáhl mě na tom,
že to bude vzpomínka na Waldemara
Matušku. Jen jsem řekla, že by toho
Waldu se mnou někdo musel zpívat.
A pak se objevil Matěj Ruppert. A to
byla velká výzva. On pak zazpíval
tak nádherně Terezu, že jsem měla
pralinky po celém těle. Úžasně dobře
se nám spolu zpívalo. A tehdy mě také
korunovali na královnu. Od té doby
tam mám svůj stánek U královny Evy,
kde jsem už vařila asi třicet pět litrů
bramboračky a dělala topinky na sádle a houbovou smaženici. A když jsem
viděla, co se kolem mě na jevišti děje,
jak jsou tam úžasní mladí lidé, právě

Ve znojemském divadle vystoupila festivalová královna Eva Pilarová. V rozhovoru prozradila, jak se
dostala k e zmíněnému titulu, ke zpívání s idoly dívek a žen, kdo ji nahrazuje Waldemara Matušku,
a koho nazývá novodobým Oldřichem Novým. Foto: archiv EP
na tom festivalu mě napadlo, která sedmdesátka může snít o tom, že takto
oslaví narozeniny.
A spolupracujete s festivalem dál?
Zrovna včera mi Martin Věchet
volal, jak pojednáme letošní festival,
ale o tom zatím nesmím mluvit.
Vy zpíváte i s dalším mladým zpěvákem, a to Vojtou Dykem. Jak jste
ho našla?
To nebyl můj nápad. Pro mě to
byl velmi mladý kluk, já bych si to ani
nedovolila. To napadlo někoho z televize. Dělali jsme na Karlštejně Královny swingu a někoho napadlo, že tam
s Vojtou Dykem zazpíváme písničku
Dotýkat se hvězd z filmu Kdyby tisíc
klarinetů. Dali jsme si sraz u našeho
kapelníka doma u piána. Vojta přišel,
a já mu říkám: Tu středovou část písničky jste si nějak připravil nebo vás
to někdo učil? A on povídá: Já jsem si
to jen tak odposlouchal. To jsem ztuh-

la, ale zkusili jsme to a já zůstala úplně
omráčená. Jen jsem řekla: Člověče,
vy jste zázrak přírody. Od té doby
s Matějem i Vojtou dělám. A víte, co je
na tom nejlepší? Oni jsou kamarádi,
zpívají spolu a je to znát. A stali se
i mými kamarády.
Elánu máte na rozdávání, nakolik
vám ho dodává spolupráce s oběma?
Víte, tím, čím pro mě byli v šedesátých letech Walda s Gottem, tím
jsou teď pro mě tihle kluci. Nejsou to
žádní nafrnění zpěváci, mají oba dva
talent a úžasné chování. Jako když
seskočí z filmového plátna Oldřich
Nový.
Nepřipravujete společné turné nebo
album?
Album ne, ale pracujeme na společné písničce. Kluci jsou hodně vytížení. A já nechci být vlezlá baba,
abych se vyhřívala na jejich popularitě. Oni mě berou, a to mě těší.
lp

www.znojmocity.cz

Kultura
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Kultura

KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, tel.:
515 226 529, fax: 515 282 222, dumumenizn@volny.cz, www.znojmuz.cz.
Otevřeno: celoročně Út - So 9.00 - 11.30
hod., 12.00 - 17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.:
515 282 211, fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz , www.znojmuz.
cz . Otevřeno: říjen - duben Po - Pá 9.00
- 11.30 hod., 12.00 - 17.00 hod..
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Archeologie na Znojemsku,
Černé řemeslo, sbírka orientálních
zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, Znojmo - Přímětice, tel.: 736 465 085 p. Kašpárková,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz , www.
znojmuz.cz. Otevřeno: po domluvě
na tel.: 736 465 085.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz .
Otevřeno: říjen - duben Po - So 10.00 16.00 hod.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz , www.
znojmuz.cz .
V zimě je uzavřena, možné prohlídky
po domluvě. Za nepříznivých klimatických podmínek vstup zakázán!
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz ,
www.znojmocity.cz . Otevřeno: říjen
- duben Po - So 10.00 - 17.00 hod., Ne
13.00 - 16.00 hod. Poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou. Zavřeno
24. - 26. 12., 31. 12., 1. 1. 2013
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz , www.
znojmuz.cz.
V zimě je uzavřen.

OSTATNÍ
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.:
603 548 351, e-mail: jandrozd@email.
cz, www.muzeum-motorismu.cz. Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 hod., v době
prázdnin i v pondělí, listopad-únor
pouze So - Ne nebo kdykoli po tel.
domluvě.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.:
515 224 346, e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, www.knihovna.cz .
Otevřeno odd. pro dospělé: Po - zavřeno, Út - Pá 8.30 - 18.30, Studovna,
čítárna, internet Po - Pá 12.00 - 18.30,
Knihovna rakouské literatury Po - zavřeno, Út 8.30 - 11.00 12.00 - 17.00, St 8.30
- 11.00 12.00 - 16.00, Čt 8.30 - 11.00
12.00 - 18.00, Pá 8.30 - 11.00 12.00 16.00, Dětské odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00 17.00 St - zavřeno, Hudební odd. pouze
St 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo, tel.:

515 282 211, fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.
cz . Pro veřejnost přístupno: studovna
Po - Pá 12.30 - 18.30 hod., knihovna Út Pá 8.30 - 18.30 hod. Nahlášení návštěvy
a konkrétního požadavku je nutné nejméně den předem na tel.: 515 282 220
p. Nevrklová.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz , www.
znojmocity.cz.
Otevřeno: listopad-duben Po - Pá 8.00
– 18.00 hod., So 9.00 - 13.00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - Jižní přístupová cesta k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, e-mail:
hrad@beseda.znojmo.cz, www.znojmocity.cz
Otevřeno: říjen - duben Út - So 9.00 16.00 hod., Ne - Po zavřeno.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo, tel.:
515 222 552, e-mail: divadlo@beseda.
znojmo.cz.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici; tel:
515 222 552, e-mail: vstupenky@beseda.
znojmo.cz . Rezervace nevyzvednuté
týden před představením jdou do prodeje; zbylé vstupenky z předplatného
lze zakoupit v TIC, případně v pokladně
divadla půl hodiny před představením. Internetové rezervace na www.
vstupenkydivadloznojmo.cz . Důležité
upozornění: zakoupené vstupenky nelze
vrátit. Zpět se vstupenky přijímají pouze
v případě zrušení akce. Změna programu
vyhrazena.
19. 2. NÁJEMNÍCI PANA SWANA aneb
Peníze na cestě
Divadlo pod Palmovkou, Praha,
Michael Cooney - Antonín Procházka.
Brilantní komedie záměn o jednom
podvodníčkovi, důvěřivé manželce,
přísných úřednících a natvrdlém podnájemníkovi. To vše v duchu moderní
anglické situační frašky s množstvím
gagů a bláznivých situací. Erik Swan
přijde na vychytralý způsob, jak se
dostat k penězům. Vymyslí si totiž malý
podfuk s fiktivními podnájemníky.
Jenže se mu celá situace dokonale vymkne z rukou a přiznat pravdu se stává
takřka nemožným! Hrají: Jan Teplý ml.,
Radek Zima, Barbora Valentová/Simona
Vrbická, Filip Rajmont j.h., Karel Vlček,
Miroslava Pleštilová, Zuzana Slavíková,
Ivo Kubečka, Jan Konečný, Eva Kodešová. A– 4.představení.
Zbývající vstupenky v prodeji. Vstupné:
340, 320, 300 stání 150 Kč. 19.00 hod.
19. – 21. 2. HONZA NEBOJSA
Divadýlko Kuba, Plzeň. Honzů je
v našich pohádkách mnoho. Někteří
bývají hloupí, jiní chytří..... Náš Honza
je nebojácný. Nebojí se ničeho a vůbec
nikoho. Všichni vesničané si myslí, že je
to divné. Alespoň něčeho by se přece
každý člověk trochu bát měl!! A protože
je Honza navíc chudý jako kostelní
myš, vydává se do světa. Aby tam získal
peníze pro svoji Lidunku a aby se také
konečně naučil bát. Předplatné MŠ- 3.
titul. Úterý 19 / 02 / 8.30 = D1; 10.15 =
D3, Středa 20 / 02 / 8.30 = D5; 10.15=
D7, Čtvrtek 21 / 02 / 8.30 = D9; 10.15
= D11.
22. 2. SLAMĚNÝ KLOBOUK

DS Rotunda Znojmo
Komedie Miroslava Horníčka volně
napsaná podle stejnojmenné frašky
Eugéna Labiche o záletném panu
Fadinardovi a jeho nepředvídaných
dobrodružstvích ve svatební den. Hrají: Marek Machal, Kamil Tomek, Luděk
Horák, Iva Janíčková, Pavel Hofmann,
Vítězslava Rosecká, Roman Mráka,
Václav Beran, Jarmila Tomková, Šárka
Drozdová, Draha Juračková, Antonín
Míček, Radka Lakyová, Eman Macoun,
Michaela Vrbicová. Režie: Václav Beran.
Předplatné ZŠ 2 – 1. titul. 8.30 = DE;
10.30 = DF (náhradní termín za 3.
ledna).

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, e-mail:
info@illusion.cz, www.illusion.cz.
7. 2. HITCHCOCK
ANTHONY HOPKINS se představí
v roli režiséra – mistra hororu Alfreda
Hitchcocka. Film popisuje vztah Hitchcocka a jeho ženy (HELEN MIRREN)
na pozadí natáčení kultovního snímku Psycho. . 20.30
7. – 13. 2. KONEČNÁ
Ředitel FBI (FOREST WHITAKER) volá šerifovi malého městečka, aby jej připravil na nejhorší. Přes ospalé maloměsto
totiž utíká do Mexika obávaný boss
drogového kartelu se svými pomocníky. Ale když šerif (ARNOLD SCHWARZENEGGER) zavelí, že "neprojdou", tak
neprojdou! USA. 7. 18:30, . 19.00, .
19.30, . – 13. 20.00.
7. – 10. 2. MANIAC
Aktualizovaná verze známého horroru
o Jacku Rozparovači s ELIJAH WOODEM
(Hobit, Sin City) v hlavní roli maniaka,
který se s tím vážně moc nepáře. USA.
Nepřístupné pro děti do 15 let. 7.
18:30, 8. 19.00, 9. 19.30, . 20.00.
8. 2. PECHA KUCHA NIGHT VOL. III
Třetí pokračování večera se zajímavými prezentacemi, tentokrát na téma:
„Vidím tedy jsem“. 20.00.
7. – 13. 2. HON
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl
a začíná žít nový život. Má přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový vztah
s dospívajícím synem.. Jeho idylický
život ale díky náhodné lži najednou
získá nový směr a Lukas musí uhájit
svou čest a později v kolektivní štvanici
i holý život. ánsko. Nevhodné pro děti
do 12 let. 7. 20.00, 8. 18.00, 9. – 10.
19.00, 11. – 12. 19.30.
8. – 10. 2. KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D
JIŘÍ LÁBUS a jeho koza nás opět přenesou ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě
známých postav se mohou diváci těšit
na nové hlavní hrdiny – děti Kuby
a Máci - Honzíka a Zuzanku, kteří spolu
s Kozou procházejí celým příběhem.
ČR. 8. 17.30, 9. ve 2D 17. 30, 10. 17.30,
11. – 13. 2. PAŘÍŽ MANHATTAN
Hrdinka romantické komedie, lékárnice
Alice, tráví svůj čas raději ve společnosti filmů oblíbeného Woodyho Allena
než potenciálních nápadníků. Podaří se
její rodině změnit její priority a přimět
ji, aby se konečně provdala? Francie.
11. – 13. 18.30.
14. – 17. 2. LÁSKA
Návštěvníci premiérového představení mají možnost vyhrát Valentýnské menu pro 2 osoby v hotelu Laho-

fer. Nový film MICHAELA HANEKEHO
(Bílá stuha, Funny games) ukazuje, jak
může vypadat pouto mezi dvěma lidmi, kteří spolu prošli životem až k jeho
konci. V rolích manželského páru:
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT a EMMANUELLE RIVA. , Německo, Rakousko. 14.
20.30, 15. – 16. 20.00, 17. 19.00.
14. – 28. 2. BABOVŘESKY
Komedie ZDEŇKA TROŠKY (Kameňák,
Slunce, seno, ….), ve které známí herci
řeší jak běžné, tak i ne zcela normální
zápletky života na jihočeské vesnici.
A do toho se zjeví nový farář se jménem, které přímo svádí ke hříchům. ČR.
14. 18.30, 15. 18.00, 19.30, 16. 17.30,
21.00, 17. – 21. 20.00, 22. 18.00,
19.30, 23. 18.00, 21.00, 24. 19.30, 25.
– 28. 20.00.
15. – 20. 2. NÁDHERNÉ BYTOSTI
Po upírech a vlkodlacích přichází
do kin další zpracování oblíbené knižní
předlohy, tentokrát „Kroniky prokletých
zaklínačů“. V hlavních rolích EMMY
ROSSUM, JEREMY IRONS a EMMA
THOMPSON. USA. 15. 21.30, 16. 19.00,
17. – 20. 18.00.
15. – 17. 2. JAK VYCVIČIT DRAKA
Opakujeme oblíbenou pohádku,
ve které se autoři Shreka a Kung Fu
Pandy rozhodli pro vyprávění, které je
ve všech ohledech drsnější. V příběhu
totiž proti sobě stojí Vikingové a obávaní draci. Hlavnímu hrdinovi se ale podaří nepřátelství překonat a začít budovat
vzájemné přátelství. USA. Dabing!15.
čas neuveden, 16. 18.00, 17. 17.00.
18. – 21. 2. NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Známá kniha CHARLESE DICKENSE
ve filmovém zpracování MIKE NEWELLA. (Harry Potter a ohnivý pohár, Čtyři
svatby a jeden pohřeb). V podobenství
o tom, že peníze nedělají člověka, se
můžeme těšit na výkony herců jako
JEREMY IRVINE, HOLLIDAY GRAINGER,
HELENA BONHAM CARTER a RALPH FIENNES. á Británie, USA. 18. – 20. 19.00,
21. 18.00.
21. – 24. 2. HAŠIŠBÁBA
Smysl pro obchod i kuchařský talent
jsou dobrými předpoklady k tomu, aby
samostatná Paulette zkusila změnit
profesi a výrobu cukrovinek nahradila
něčím více povznášejícím. Námět asi
připomene oblíbenou Bílou vdovu, tentokrát ale můžeme počítat s francouzským šarmem. . 21. 18.30, 22. 21.30,
23. 19.30, 24. 18.00.
21. 2. HOŘKÝ MĚSÍC
Po HANEKEHO Lásce nabídneme
ve Filmovém klubu jiný (více hořký)
pohled na možnosti vztahu mezi
mužem a ženou. Film ROMANA POLANSKÉHO uvádíme ve spolupráci se znalci
filmů a kávy z brněnské kavárny Alfa. á
Británie, Francie. Nepřístupné pro děti
do 15 let. 20.30.

VÝSTAVY
8. 2. – 16. 3. UMĚNÍ DO ZNOJMA
Přehlídka současného českého umění
– umění vzniklé v letech 2001-2013,
spolupráce s projektem Umění do Znojma. Dům umění.

DALŠÍ AKCE
9. 2. Masopustní veselí
V dopoledních hodinách se vydá
masopustní rej masek s flašinetářem a koňskou bryčkou Dobšicemi.
Od 20.00 hodin je připravena taneční

www.znojmocity.cz
masopustní zábava v sokolovně s hudební skupinou SABRIN band. Pořádá
místní sdružení Sboru dobrovolných
hasičů Dobšice.
XXXIII. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA VE ZNOJMĚ 2013
Dům umění (Masarykovo nám. 11)
Začátek vždy od 19 hodin. Změna programu vyhrazena!
7. 2. Mgr. Jiří Mačuda a Mgr. Alena
Nejedlá (Jihomoravské muzeum
ve Znojmě)
ZA SEVEROAMERICKÝMI INDIÁNY /
ALBUM ČESKÉHO INDIÁNA
14. 2. Mgr. Tomáš Valeš (Ústav dějin
umění Akademie věd ČR)
MEZI BRNEM A VÍDNÍ. UMĚLCI VE ZNOJMĚ A OKOLÍ 1715 - 1815
21. 2. Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Brno)
SVOBODA A VLASTNICTVÍ NA ZNOJEMSKÉM VENKOVĚ MEZI OSVÍCENSTVÍM
A MĚŠŤANSKOU REVOLUCÍ
28. 2. Mgr. František Kuda (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno)
PO STOPÁCH PRŮZKUMNÍKŮ DO HLUBIN LEDOVÝCH SLUJÍ
7. 3. RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.
a Ing. Radomír Němec (Jihomoravské
muzeum ve Znojmě)

Kultura
ZELENÝ PÁS EVROPY PROCHÁZÍ ZNOJEMSKEM ANEB MÁLO ZNÁMÉ PŘÍRODNÍ LOKALITY U RAKOUSKÉ HRANICE
14. 3. Bc. Veronika Kurzová (Katedra
dějin umění FF UP Olomouc)
PÉČE O TĚLO A DUCHA V DOBĚ BAROKNÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
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NENECHTE SI UJÍT
V KINĚ

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2013
Přednášky se konají vždy v úterý
od 19.00 hod. v Domě umění Znojmo
Vstupné dobrovolné, změna programu
vyhrazena.
12. 2. ALBÁNIE – KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Martin Škorpík
Správa Národního parku Podyjí
19. 2 .
KRYM – KYTKY, KRAJINA, LIDÉ a LIDÉ
V KRAJINĚ
Lenka Reiterová
Správa Národního parku Podyjí
DO KVĚTNA - TANEČNÍ KURZY SMÍM
PROSIT?
Pro děti každé úterý od 16.30 hod.,
pro mládež každé úterý od 17.30
a od 18.30, pro dospělé v pátek
od 20.00 hod., v neděli od 17.30 hod.
(Rumunská ulice, Znojmo). Kurzy
pořádá DDM Znojmo a Taneční škola
SPIN. Informace na tel. 515 224 353,
731 511 991.

BABOVŘESKY
Nová komedie Zdeňka Trošky líčí život na jihočeské vsi Babovřesky, trochu v duchu filmů ze série Slunce, seno ... Příběh popisuje nedorozumění
a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. Po smrti
stoleté Trudy zůstanou na konci vesnice lukrativní pozemky se starým domem. To se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří zde chtějí vybudovat
novou prodejnu. Pozůstalí Hálovi se synem Adamem, se ale rozhodnou,
si pozemek i vilu ponechat, přestože zde podle pověsti straší. Na scénu
vstoupí mladý, sportovně vyhlížející farář i vesnické zbožné ženy v čele
s klepnou Horáčkovou, která o všem ví, všude byla dvakrát a uzurpuje si
právo do všeho zasahovat. „Je to prostě film tak trošku ze života,“ říká režisér. Ve filmu hrají Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Vondráčková, Jan Dolanský, Lucie Bílá, Jiří Pech.

PechaKucha Night: Den výtvarného umění ve Znojmě
Další díl projektu PechaKucha Nights je lákavou příležitostí pro ty, co baží
po informacích a „obrazech“ v umění, a to v mnoha jeho podobách informacích. Akce Den výtvarného umění začíná 8. února v 17.00 hodin vernisáží
výstavy Vidím, tedy jsem v Domě umění. Výstava je přehlídkou současného
českého umění. Největšími hvězdami bude bezesporu autorská dvojice Jiří
Franta a David Böhm, trojnásobní finalisté prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě se pokouší posouvat hranice využití média kresby.
Mezi vystavujícími umělci bude i Alexandra Cihanská Machová, která se
věnuje hudební kompozici, multimediálním performancím a instalacím.
Na znojemské výstavě představí video art. Přijede i Aleš Růžička - malíř
fascinován květinovým zátiším, což může působit konzervativně, dokud
obrazy neshlédnete a také Richard Fajnor. Docent brněnské JAMU vyučující
multimediální tvorbu, se vyjadřuje pomocí performance, instalací, tancem.
Někteří z vystavujících pak představí v prezentaci svůj pohled na vlastní
tvorbu také na třetí znojemské PechaKucha Night, která začne tentýž večer,
tedy 8. 2. od 20.20 hodin v kině Svět. Tady na své kolegy, ale i návštěvníky
budou čekat další umělci - designér Jakub Berdych, zakladatel studia
Qubus, Adam Štěch a tvůrčí skupina Okolo, ředitelka regionální odnože
festivalu Jeden Svět Lenka Lovicarová a další.
Výstava v Domě umění i PechaKucha Night jsou součástí projektu Umění do
Znojma (www.umenidoznojma.cz, www.facebook.com/umenidoznojma).
lp

V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE
ZA SEVEROAMERICKÝMI INDIÁNY/ALBUM ČESKÉHO INDIÁNA
Ve čtvrtek 7. února od 19.00 hodin v Domě umění připravili pracovníci
JMM ve Znojmě Jiří Mačuda a Alena Nejedlá přednášku Za severoamerickými indiány/Album českého indiána. Přijďte si poslechnout dávné
příběhy statečných lovců bizonů a neúprosných válečníků, kteří byli sice
v průběhu staletí nuceni ustoupit anglickým i francouzským koloniím,
americké expanzi i tlaku civilizace, zůstali však mezi námi a obraz života
jejich dávných předků dokonce inspiroval stovky lidí po celém světě, kteří
se je snaží napodobit alespoň ve svém volném čase.
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