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Kolumbus chyl mladé lidi na jazyk
Díky jednomu programu z projektu Kolumbus, konkrétně Znojmo
mluví anglicky, který odstartovalo
v lednu město Znojmo, byly úspěšným
studentům z Pontassievské proplaceny
mezinárodní zkoušky z anglického
jazyka, jejichž cena se pohybuje kolem
4 500 korun.
Znojemští studenti a absolventi
měli od ledna možnost využít příležitosti a získat zdarma certifikáty
z angličtiny a němčiny. Na Gymnáziu,
Střední pedagogické škole, Obchodní
akademii a Jazykové škole s právem
státní zkoušky ve Znojmě se přihlásilo deset studentů na mezinárodní
zkoušky konané v Brně prostřednictvím Britské rady (British Council).
Pět z nich získalo certifikát úrovně C1
(CAE) a dalších pět certifikát úrovně
B2 (FCE). Škola sama klade velký důraz na výuku cizích jazyků.
Z fondu Evropské unie se hradí
také přípravný kurz na mezinárodní zkoušky FCE, který na Gymnáziu
na Pontassievské ulici právě probíhá.
O jazykových certifikátech píšeme také
na straně 4.
lg, xa

 Úspěšní angličtináři z Pontassievské.

VOC fesval přilákal síce návštěvníků
Jubilejní pátý ročník Festivalu vína
VOC Znojmo, který se koná pravidelně
vždy 8. května, přilákal letos rekordních počet návštěvníků, přes pět tisíc.
Akce, jejíž první ročník se konal v roce
2009, navazuje na tradici znojemského
spojování kultury s vínem. „V rámci festivalu se každoročně představí
nově certifikovaná vína VOC Znojmo.
Všechna tato vína mohou návštěvníci
festivalu ochutnat. Festival vína doplňuje také ochutnávka gastronomických
rybích specialit předních znojemských
restaurací a hotelů,“ vysvětluje organizátor festivalu a předseda VOC Znojmo
František Koudela. Na snímku je společně se starostou Znojma Vlastimilem
Gabrhelem.
zp, foto: Ivan Roupec

Foto: archiv školy

Na plovárnu Louka
už od soboty
Už od soboty 18. května je znovu otevřena městská plovárna Louka.
Provozní podmínky i vstupné zůstává
beze změny. Správa nemovitostí města
Znojma se postarala o to, aby se návštěvníci cítili dobře nejen ve vodě, ale
také na břehu. Pořídila nové závlahové
zařízení, takže trávník v okolí restaurace se bude pravidelně a rovnoměrně
zalévat. Investice přišla na 145 000 korun, přičemž město díky e-aukci ušetřilo sedmadvacet procent z původně
plánovaných peněz. O repasi si už
po letech řekl pokladní systém. Úpravy stály 250 000 korun. Nyní už zbývá
jen doufat, že počasí bude rekreantům
na znojemské plovárně přát.
xa
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RADNICE STOJÍ ZA SENIORY
Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel,
místostarosta Jan Grois i hejtman
JmK Michal Hašek podporují aktivity bojující za zvýšení ochrany
seniorů při nekalém předváděcím
a podomním prodeji. Předváděcí
akce a smlouvy na nich uzavírané
patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České republice.
Zpravidla silně poškozují důvěřivé
seniory. V těchto dnech koluje
na internetu Petice proti šmejdům.
Spustil ji český film Šmejdi, který
se pro seniory promítal v Čechách
a na Moravě i ve znojemském kině
zdarma. V Jihomoravském kraji je
možné petici podepsat v budově
krajského úřadu a také ve všech
Seniorpointech v okresních městech na jižní Moravě. Více na
www.peticeprotismejdum.cz.
NEZAPOMEŇTE NAHLÁSIT
ZMĚNU
Každý nájemník musí ohlásit jakoukoli změnu, která se týká rodinného
stavu nebo počtů lidí v domácnosti. Své povinnosti se ale zhostí jen
část lidí. Přitom existuje oznamovací povinnost nájemníků, která
vyžaduje vyplnit u příslušného
technika na Správě nemovitostí
města Znojma hlášenku o změnách. Jde hlavně o sňatky, narození
dítěte, případně úmrtí. Nesplnění
této povinnosti dělá paradoxně
největší problémy v těch případech, kdy se manželé rozvádějí.
Pokud není nový nájemník, který se
přistěhoval, nahlášen, čekají ho při
řešení bydlení často komplikace.
PROHLÍDKA POD ZÁMECKOU
STŘECHOU
V rámci celostátního programu
Oživlé památky Národního památkového ústavu se správa vranovského zámku snaží pozvat návštěvníky i do běžně nepřístupných částí
zámku. V letošním roce se uskuteční dne 18. května v 15 hodin
prohlídka zámeckých krovů. Počet
účastníků je omezen, prosíme proto zájemce, aby si speciální prohlídku rezervovali e-mailem nebo
telefonicky na čísle 515296215.
Sraz v pokladně zámku, jednotné
vstupné 80 Kč.
KRAVÍ HORA DO 25. KVĚTNA
ČÁSTEČNĚ UZAVŘENA
Cesta v lokalitě zahrady Kraví
hora, která vede k Lukasově vile,
je do 25. května zcela uzavřena
z důvodu pokládky elektrického
kabelu. Náhradní objízdná trasa
nebyla vytýčena, zahrádkáři byli
o dočasné uzavírce informováni.

Znojmo hledá dál administrátora
veřejných zakázek
Město Znojmo muselo na konci
dubna zrušit výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek. Důvodem byl nedostatečný počet nabídek, které se sešly ve výběrovém
řízení.
Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota byla vyčíslena na deset
milionů korun, tak stále čeká na svého
vítěze. Vítězná firma bude pro Znojmo
i pro příspěvkové organizace města zajišťovat komplexní organizační a věcné
zajištění zadávacích řízení na veřejné
zakázky. „Veřejnou zakázku budeme muset vypsat znovu. Bohužel ale
budeme muset slevit z dosavadních
podmínek a změkčit kvalifikační předpoklady. To znamená snížit naše ná-

roky na poptávanou úroveň a kvalitu
administrátora,“ říká starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Podle starosty se při výběrovém
řízení potvrzují negativní zkušenosti
zadavatelů, které dubnová novela zákona o zadávání veřejných zakázkách
nutí preferovat nízkou cenu na úkor
kvality poskytovaných služeb.„Původními technickými kvalifikačními
předpoklady jsme se snažili vybrat pro
město co nejkvalitnějšího uchazeče,
který bude mít dostatečné zkušenosti
s poptávanými službami. Vzhledem
k tomu, že se jedná o komplikovanou
a citlivou oblast, byly naše kvalifikační
předpoklady na místě,“ vysvětluje starosta a poukazuje na časté spory ko-

lem veřejných zakázek, které většinou
řeší až Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže.
„Jelikož se neustálé odvolávání
proti výsledkům výběrových řízení
stalo u nás národním sportem, je pro
nás jako pro zadavatele veřejných zakázek velmi důležité, aby každé výběrové řízení bylo vypsáno správně
a proběhlo zcela v souladu se současnými zákony,“ uvedl starosta. „Peníze Znojmáků musí být vynakládány
na zvelebování města, a ne na pokuty
za nesprávně vypsaná výběrová řízení,
jak se to dělo v minulosti,“ dodal závěrem starosta. V hledání kvalitního
administrátora proto bude dál Znojmo
v následujících týdnech pokračovat.zp

Památku padlých ucl i ruský atašé
„Před více než 68 lety se mělo Československo stát obětí nacistické krutovlády – stejně jako zbytek Evropy.

Zejména po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha jsme se stali
německým nepřítelem číslo jedna. Jen

díky odhodlanosti a statečnosti našeho
odboje a díky našim spojencům válka
v roce 1945 skončila a my jsme se mohli
postavit na vlastní nohy. Svobodu a důstojnost, kterou se nám snažili vzít, jsme
získali zpět,“ těmito slovy zahájil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel pietní akt
k uctění památky padlých za II. světové
války. V den státního svátku 8. května se
na městském hřbitově a u sochy rudoarmějce sešli zástupci města, organizací,
občané i hosté. Byl mezi nimi také atašé generálního konzula Ruské federace
v Brně Anton Petrakov (na snímku
druhý zprava vedle starosty Gabrhela),
který položil společně s představiteli
města kytici také k pomníku rudoarmějce na Mariánském náměstí.
lp, foto: Anna Černá

Zásady pro poskytování dotací
od města doznaly změn
Město Znojmo poskytuje každoročně dotace organizacím a spolkům,
které organizují kulturní, společenské
a sportovní akce pro své členy i veřejnost. O tom, kdo finanční výpomoc
dostane, rozhoduje podle výše příspěvku rada či zastupitelstvo města.
Přihlíží se přitom k doporučení komisí pro sport, kulturu, cestovní ruch
a památkovou péči a k názoru komise pro výchovu a vzdělávání. Odbor
školství, kultury a památkové péče
předložil Zastupitelstvu města Znojma
ke schválení návrh nově zpracovaných
Zásad pro poskytování dotací, který
zahrnoval některé změny. Zastupitelé
schválili například nově požadavek,

aby příjemci dotace měli za povinnost prezentovat vhodným způsobem
Město Znojmo jako poskytovatele
dotace přímo při podporované akci
nebo činnosti. Maximální výše dotace
je na základě usnesení zastupitelstva
limitována tak, že činí maximálně šedesát procent z celkového rozpočtu
akce nebo činnosti. Zásady, které jsou
k dispozici na webových stránkách
www.znojmocity.cz jako Zásady pro
poskytování dotací č. 13/2013, rovněž taxativně určují, co nelze z poskytované dotace hradit. Jde například
o stavební investice, úhradu členských
příspěvků, platy zaměstnanců nebo
soustředění pořádaná v zahraničí. Ma-

teriál je ostatně doplněn o instrukce
pro správné čerpání dotace. Žádosti
o dotace se budou přijímat ve lhůtě
od 1. do 31. října kalendářního roku
na následující rok. Případné výjimky
ze zásad bude schvalovat příslušný
orgán Města Znojma, a to podle výše
poskytované dotace. O výjimce při
poskytnutí dotace do 50 000 korun
rozhoduje rada města, nad tuto částku
musí dotaci schválit zastupitelé.
xa
Zásady pro poskytování dotací
č. 4/2013 budou i s tiskopisy
k dispozici na www.znojmocity.cz
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Fesval vína je synonymem úspěchu
Letošní ročník festivalu VOC vín
přinesl opět výborná vína, zajímavý
program a hlavně dobrou náladu. Návštěvníky bavily nejrůznější folklorní
soubory, cimbálová muzika a další. Miláčkem publika se stal Tokhi, sympatický mladík, který rozhýbal celé náměstí
a společně s návštěvníky vytvořil jedinečné hudební dílo. Hvězdou dne byli
Bratři Ebenové. Festival vín VOC se
uskutečnil opět za podpory města Znojma. „Ke Znojmu víno i dobré jídlo patří,
i proto jsme festival VOC vín velmi rádi
podpořili. Vysoká návštěvnost a kladné
ohlasy přítomných ukázaly, že se festival
povedl. Za to patří velký dík organizátorům v čele s Františkem Koudelou,“ dodává starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
zp, foto: Ivan Roupec

Začalo to pálením a pokračovalo jucháním
Začalo to poslední dubnový den
prvním pálením čarodějnic ve Znojmě, pokračovalo Přehlídkou dechovek
a následným majálesovým průvodem
sedmi středních škol a učilišť. Ani majáles ale nebyl poslední květnovou akcí,
na které se v rámci letošních Májových slavností na výbornou organizačně podílela Znojemská Beseda. Ještě ji
čekaly Dny partnerských měst a horká novinka Garage Design. Ke dvěma posledně jmenovaným akcím se
vrátíme v příštích Znojemských LISTECH. Ty první tři lze již nyní shrnout
do dvou slov – mimořádně vydařené!
Na první pálení čarodějnic za Vlkovou
věží dorazily stovky lidí a nebýt toho,
že sousední restauraci došlo pivo, byla
by spokojenost stoprocentní. Takto se
podle ohlasů přítomných prý dostala
„jen“ na osmdesát procent. „A jestli

 Král a královna majálesu 2013: Daniel
Nastišin ze střední školy na Přímětické
a Tereza Debsová z gymnázia Dr. Karla
Polesného.
Foto: ja

vychytají to pivo, určitě příště s rodinou
zase přijdeme,“ zkonstatoval Znojmák
Jan Hlávka. K radosti organizátorů si

své příznivce našla i Přehlídka dechových kapel a výrazně hlasité studentské
juchání bylo jen důkazem, že se mladí
v majálesovém mumraji dobře baví.
K lepšímu rozlišení na barvy rozdělené
jednotlivé školy po sobě zanechávaly
cestičku barevných stop, aby si studenti
na Horním náměstí naplno užili hudebních vystoupení svých oblíbených kapel
a výborných moderátorů a beatboxerů
Nastyho a En.drua. V soutěži o nejlepší
školu v majálesovém průvodu zvítězily budoucí zdravotnice, druhá škola
skončila pedagogická a gymnázium
na Pontassievské a třetí střední škola
na Přímětické. Snad jedinou skvrnu
na majálesu 2013 po sobě zanechaly slečny, které se čmáranicí zvěčnily
na obecních toaletách. Bohužel pro svůj
pochybný výtvarný projev nemohou
čekat přílišné pochopení.
lp

Změna nahnala Jarovínu nový vítr do plachet
Stejně jako vloni se před budovou znojemského městského úřadu
a v jeho vstupní hale sešly davy lidí,

aby ochutnaly výsledky mezinárodní soutěže růžových vín Jarovín
Rosé 2013. U dobrého vína se potkali

 Tři usměvavé dámy nebyly jediné, které si letošního Jarovínu užívaly plnými doušky.
Foto: Ivan Roupec

přátelé, rodiny a známí již podesáté.
Ve sklenkách se jim třpytily odstíny
růžových vín z Moravy, Čech, Rakouska, Maďarska a Austrálie. Mezi
všemi se ochutnával i vítězný šampion
růžový Merlot 2012 pozdní sběr dobšického vinaře a zakladatele Jarovínu Jiřího Horta. Díky podpoře města
Znojma se centrum města změnilo
na mumraj usměvavých lidí, kteří si
užívali pohody, slunce a možnosti
odpočinout si od každodenních
starostí nad sklenkou růžového
a u nabízené chutné gastronomie.
Nelze než souhlasit s tvrzením znalců
vína, že loňská změna organizačního
výboru této soutěži jednoznačně prospěla a nahnala jí nový vítr do plachet
i rok od roku stále se zvyšující počet
návštěvníků skvěle připravené akce. lp
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STALO SE
UCTILI PAMÁTKU PADLÝCH
Zástupci znojemského Vojenského sdružení rehabilitovaných se
7. května sešli ve vestibulu radnice,
aby uctili památku představitelů
Městského úřadu ve Znojmě, kteří
zahynuli za 2. světové války. Pietní
akt se uskutečnil u pamětní desky,
pod kterou položil kytici i místostarosta Jan Grois.
AUDIT HOSPODAŘENÍ PŘÍZNIVÝ
Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření a závěrečného účtu
města Znojma, které provedla auditorská firma DM Audit s.r.o. na základě údajů o ročním hospodaření
města za rok 2012, je pro město
i jeho občany příznivá. Ze zprávy vyplývá, že hospodaření a financování
města se zlepšuje. Hospodárným
vynakládáním finančních prostředků a připravovaným prodejem majetku města je možno dále snižovat
zadlužení města.
ŠAMPIONEM JAROVÍNU
JE HORTŮV MERLOT
Letošní 10. ročník mezinárodní
soutěže růžových vín Jarovín Rosé
2013 zná své medailisty. Před porotci mezinárodní degustační jury se
ve štukovém sále Znojemské besedy sešlo187 vzorků rosé vín z deseti
zemí. Komise zvolila Championem
soutěže Merlot 2012 pozdní sběr
rosé Jiřího Horta. Nejlepší kolekci
předložilo Vinařství Volařík. Nejlépe
hodnoceným sladkým vínem soutěže byl Cabernet Sauvignon 2011
ledové víno Martina Pomfyho ze
Slovenska a nejlepší sektem Langmann Schilcher sekt brut z rakouského vinařství Weingut Langmann.
FLORIANA NAŠLI, POZDĚ
Rodina Panholzer z rakouského
Ziersdorfu děkuje čtenářům Znojemských LISTŮ za pomoc při hledání jejich syna Floriana. Bohužel
z Rakouska přišla smutná zpráva.
Tělo chlapce bylo před několika dny
objeveno v jedné z nádrží místní
bioplynové stanice. Cizí zavinění
bylo vyloučeno. Pravděpodobně
v mlhavé noci do nádrže uklouznul
a utopil se.
POTVRZENÉ KVALITY NETOPEERU
Znojemské kontaktní protidrogové
centrum Netopeer získalo certifikát
odborné služby, který je dokladem
kvality poskytovaných služeb a zároveň nezbytnou podmínkou pro
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na služby protidrogové politiky. Město Znojmo na chod Centra
Netopeer přispívá pravidelnou roční
částkou 110 000 korun.
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Městský úřad informuje

NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka energie.
Dne 16. 05. od 10.15 do 12.45
hod. ZNOJMO. Konice. Odběratelská trafostanice Nový Šaldorf
– strážní domek ČD (č. 620463).
Dne 21. 05. od 07.00 do 17.00
hod. ZNOJMO. Vypnutá oblast:
ul. 17. listopadu 7–25, Bezručova
13–19, 12–22, Fr. Kopečka 1–21,
2–18, 28. října 8–21, Bří Čapků
4–10, nám. O. Chlupa 1–9, Lužická
2–14. Dne 23. 05. od 07.30 do
15.30 hod. ZNOJMO. Vypnutá
oblast: zahrady nad Lukasovou
vilou včetně. Dne 24. 05. od 07.30
do 11.00 hod. ZNOJMO. Vypnutá
oblast: Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS Hradiště Obec
(zděná u kláštera). Dne 27. 05. od
11.30 do 14.00 hod. ZNOJMO.
Přímětice. Vypnutá oblast: FVE
Goodwill Přímětice. Dne 28. 05.
od 07.15 do 11.00 hod. ZNOJMO.
Přímětice. Vypnutá oblast: sídliště
T1, ul. Dlouhá, Za Hřbitovem,
Sadová, Růžová, Zahradní, Krajní,
U Hřiště, Prostřední, Ke Škole,
K Sídlišti a Horníčkova d.č. 577,
565–568. Dne 28. 05. od 11.00
do 15.00 hod. ZNOJMO. Přímětice. Vypnutá oblast: část sídliště,
která je napojena z trafostanice
T2. Omezeny budou ul. Větrná d. č.
556–559, 570–574 a kotelna u d. č.
574, Horníčkova d.č. 575 a 576.
BESEDA ZRUŠENA
Beseda s Luďkem Munzarem ve
vysokoškolském klubu HarvarT
byla z důvodu nemoci zrušena.
Náhradní termín bude zveřejněn
na www.harvart.cz. Vstupenky
zůstávají v platnosti.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert (Vídeňská třída, tel.:
515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00,
So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00
Interspar (Brněnská ul., tel.:
515 223 616): Po–So 9.00–20.30,
Ne 9.00–20.00
Kaufland (Jarošova ul., tel.:
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.:
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel.: 515 215 563) Po–Pá
17.00–22.00, So, ne, svátky 8.00–
20.00. V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě
Zdravotnická záchranná služba
– telefon 155, 112.

Pomozte najít chátrající drobné
památky na území Znojma
Jen do konce roku může město vzít pod svá křídla chátrající drobné
památky, které nenalezly původního vlastníka.
Prosíme veřejnost o spolupráci
ve vyhledávání drobných památek
na území Znojma, které čekají na své
zvelebení. Pokud víte nebo potkáte
na svých procházkách a výletech památky, které jsou v zuboženém stavu
a jeví se vám, že se o ně nikdo nestará,
prosíme o podání informace nejpozději do 14. 6. 2013.
Velký počet drobných památek
na území Znojma a v příměstských
částech města (Konice, Popice, Oblekovice, Načeratice, Derflice, Mramotice, Kasárna, Hradiště, Přímětice)
je ve špatném stavu. Tito svědkové
minulosti si zaslouží naši pozornost.
Některé kapličky a drobné památky
podobného charakteru jako sochy,

kříže, boží muka se nacházejí na soukromých pozemcích. Pokud majitel
pozemku o kapličku nejeví zájem, památka dále chátrá. Možnost, jak tyto
památky převést do majetku města
a postupně vyčlenit finance na jejich
revitalizaci, je prohlásit stavby za nalezené. Pokud se o vlastnictví nikdo
nepřihlásí v průběhu šesti měsíců
od zveřejnění na úřední desce a nedoloží své vlastnické právo k ní, připadá
ze zákona drobná památka do majetku
města, a to s ní může dále nakládat
a starat se o ni.
Tuto možnost má však město jen do konce tohoto roku, neboť
od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost nový
občanský zákoník a nový zákon o ka-

tastru nemovitostí, podle nichž bude
vlastník pozemku automaticky vlastníkem i nemovitosti nacházející se
na pozemku a nebude nadále možné
vlastnictví od sebe oddělovat. Budovy,
stejně tak drobné stavby, které však
budou mít stanovené oddělené vlastnictví od pozemku před 1. 1. 2014,
zůstanou takto zachovány.
Dovolujeme si proto apelovat
na veřejnost a prosíme o podání informace nejpozději do 14. 6. 2013
na oddělení správy nemovitostí Městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10,
paní Baladové případně i na e-mail:
jitka.baladova@muznojmo.cz. Připojte
prosím fotografii objektu i s nákresy
upřesňujícími, kde se nachází. My vaše
nálezy porovnáme s naší evidencí, a pokud je v ní nenalezneme, tak ihned
zajistíme jejich zveřejnění a pokusíme
se jim co nejdříve věnovat.
lp, jv

Jazykovou zkoušku z angličny absolvovalo
ve Znojmě prvních šestnáct zájemců
Projekt Kolumbus Znojmo mluví
anglicky klade důraz na jazykovou
znalost zejména mladých lidí. Jeho
cílem je pomocí proplácení úspěšně složených mezinárodních zkoušek (certifikátů) z angličtiny a němčiny motivovat studenty a absolventy
k tomu, aby si zlepšovali své jazykové
kompetence. O proplacení zkoušky
mohou město požádat až po jejím
úspěšném složení.
Zkoušku navíc skládají přímo
ve Znojmě. Spolupráce mezi Soukromou vysokou školou ekonomickou
ve Znojmě a British Council umožnila uspořádat zkoušku FCE přímo

na půdě vysoké školy. Na první jarní
termín přišlo šestnáct zájemců! S dalším termínem se počítá v říjnu.
Nově začala SVŠE spolupracovat
také s Goethe Institutem, administrátorem mezinárodně uznávaných
zkoušek z němčiny. Skládat se budou
rovněž v budově školy, a to v podzimním termínu. Veškeré informace
získají zájemci na stránkách školy.
Nově se navíc rozšiřuje i škála
úrovní, které město proplácí. Pro angličtinu je to úroveň B2, C1 a C2, pro
němčinu pak B1, B2, C1 a C2. Znalost
němčiny je totiž obecně na nižší úrovni a i tato nižší úroveň postačuje pro
práci v zahraničí. Z němčiny navíc
bude město proplácet i Rakouské jazykové diplomy, které skládají studenti na Gymnáziu Dr. Karla Polesného
ve Znojmě.

V obou případech jde o ojedinělou spolupráci, která není nikde jinde
v republice. Ze Znojma se tak stalo
zkouškové centrum hned pro dva jazyky. Nejenže obě instituce nabídly zvýhodněné ceny zkoušek, ale zájemcům
navíc odpadnou i náklady na dopravu
do místa konání zkoušky.
Spolupráci mezi školou a institucemi od začátku podporuje město Znojmo, a to nejen propagací. Město bylo
i hnacím motorem, aby tato spolupráce
vůbec vznikla. A v neposlední řadě jde
o proplácení certifikátů úspěšným studentům a absolventům. „Jde o praktické
naplnění často proklamované důležitosti investic do vzdělání pro budoucí
konkurenceschopnost. Místo obecných
frází nabízíme konkrétní finanční i organizační pomoc,“ konstatuje starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
xa, zp

Sami si vyberte a pošlete hlas své památce
Právě probíhá soutěž o nejlépe
opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2012. Mezi dvaatřiceti nominovanými jsou tři památky
ze Znojma, pro které mohou občané
hlasovat až do 24. května. V kategorii
Díla výtvarného umění jde o nástěnné malby v budově městského úřadu.
Malby se nacházejí na renesančních
klenbách arkád nádvoří na Obrokové
10. Ve stejné kategorii je i pieta na Mikulášském náměstí.

Pošlete hlas své památce
formou sms ve tvaru:
HLA PAMATKY
číslo památky
na tel. číslo: 900 77 06
Sousoší z roku 1726 stojí před domem Kafé Havelka. Na zděném podstavci sedí Panna Marie s diagonálně
položeným tělem Krista na klíně. Poslední znojemskou památkou v nomi-

naci je v kategorii Velké stavby oprava
krovů a střech znojemského hradu při
zachování podstatné části původní
konstrukce. Nejlépe opravená kulturní
památka kraje v roce 2012 je spojena
s finanční odměnou 300 000, která
bude rozdělena mezi vítěze. První místo získá 150 000 korun.
Podrobné informace a fotografie k jednotlivým památkám najdete
na internetových stránkách http://
www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/. lp
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Strážníci kontrolují cyklostezky Cyklisté, pozor na prvních kilometrech
i povinnou výbavu cyklistů
Mezi činnosti strážníků Městské
policie Znojmo patří kontrola dodržování veřejného pořádku i dohled
nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, a to včetně těch cyklistických.
S příchodem jarního
počasí a nárůstů počtu
vyznavačů cyklistiky
v ulicích města se strážníci zaměřili na kontrolu cyklostezek v horní
i dolní části městského
parku.
Ve středu jejich zájmu byli nejen cyklisté,
ale také chodci, kteří
se běžně pohybují na vyznačených
cyklostezkách a neuvědomují si, že
se vystavují riziku zranění. „Z našich
zkušeností i přijatých stížností víme,
že cyklostezku si někteří chodci vybírají jako místo k příjemné procházce.
Mnohdy se zde pohybují i maminky
s malými dětmi či kočárky. Bohužel se
tím dopouští protiprávního jednání,
za které by mohli dostat pokutu až
2 000 korun. Nemluvě o riziku způso-

bení nepříjemné srážky s projíždějícím
cyklistou,“ uvedl strážník Petr Hladký.
Chodci mohou pouze přejít přes šíři
cyklostezky na druhou stranu, nikoliv

se po ní procházet. Ve večerních hodinách se pak hlídky městské policie zaměřily na cyklisty a povinnou výbavu
jejich kol. Kontrolovali přední a zadní
odrazky i osvětlení kola vepředu bílým
a vzadu červeným světlem. Z dvacítky
kontrolovaných cyklistů jen dva dostali za neosvětlené kolo blokovou pokutu. Akce byla preventivního charakteru
a podobné se budou opakovat.
lp, ilustr. foto: archiv MP

Jaro je definitivně tady, ale, cyklisté,
buďte ostražití! Většina řidičů motorových vozidel si totiž během zimy odvykla na přítomnost kol na silnicích, proto
na prvních kilometrech, které pojedete
v městské zástavbě nebo mezi obcemi,
musíte být obezřetní.
Před prvním výletem se vyplatí
řádná příprava. Kolo důkladně prohlédněte. Věnujte pozornost především
brzdám, přehazovačce, přesmykači
a dalším komponentům, které ovlivňují
bezpečnost a jízdní vlastnosti. V případě
vaší menší technické zručnosti nechejte
kolo prohlédnout odborníkům. Stejnou
pozornost věnujte i osobnímu vybavení.
Určitě si na hlavu nasaďte cyklistickou
přilbu, která dobře takzvaně „sedí“. Nezapomeňte, že děti do osmnácti let mají
ze zákona používání přilby nařízeno!
Dobrým pomocníkem na kole je cyklistický batoh, který je často doplněn

vakem pro zajištění pitného režimu
a prostorem pro uložení nářadí, oblečení a svačiny. Trvalé místo v batohu by
měla mít i cyklistická lékárnička.
V žádném případě nezapomeňte
na zabezpečení svého kola. Zámek sice
neuchrání kolo před zcizením na sto
procent, ale minimálně odradí část zlodějů. První výlet si neplánujte příliš daleko a berte v úvahu, že část především
lesních a polních cest je podmáčená.
Zvolte vhodné oblečení, tak aby řidič
auta o vás věděl v dostatečné vzdálenosti a dávejte mu jasně najevo v dostatečném předstihu váš úmysl změny směru
jízdy. Velký důraz berte na děti, které
mají po zimním období snahu všechno
dohnat a jejich chování na komunikaci
je v mnohých případech životu nebezpečné, proto musíte přemýšlet a některé
dopravní situace předem řešit za ně. cv

Tábor
na kolech se blíží
Zájmové sdružení Cyklo Klub Kučera Znojmo pořádá již 10. ročník oblíbeného
cyklistického tábora pro děti od 6 do 14 let. Jízdní kola dětem na táboře slouží
především jako způsob dopravy za zábavou a poznáváním kraje v okolí Jindřichova Hradce. Bohatý program, zkušený a proškolený personál jsou zárukou zábavy
a poučení. Tábor probíhá v termínu od 20. července do 3. srpna 2013. Podrobnější
informace pro zájemce na www.cyklotabor.cz nebo na tel. 608 736 135 p. Vala –
lp
hlavní vedoucí.
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Podnikatelský inkubátor Stáže pro mladé absolventy
se otevírá zájemcům
V těchto dnech byly dokončeny poslední stavební úpravy podnikatelského
inkubátoru, který vznikl v nevyužitých
prostorách městského úřadu na náměstí Armády. Podařilo se tak naplnit další
část projektu Kolumbus, zaměřenou
v tomto případě na podporu začínajících podnikatelů.
Podnikatelský inkubátor pomůže
jedenácti až čtrnácti začínajícím podnikatelům rozjet jejich podnikání, neboť nabídne bezplatný nájem prostorů,
recepční služby, internet a bezplatné
účetnictví, které zajistí Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.
Město Znojmo s partnery se zaměřuje v této části projektu Kolumbus
na začínající podnikatele. Právě začátky
patří k té nejobtížnější a nejrizikovější
části každého podnikatelského projektu. Je nutné se vyrovnat s velkou
administrativní zátěží nebo počátečním náklady za pronájem kanceláře či
za internet.

Při realizaci projektu podnikatelského inkubátoru Znojmo navázalo
spolupráci s Jihomoravským inovačním
centrem, což je zájmové sdružení Jihomoravského kraje, Města Brna, Vysokého učení technického, Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity, jež má
za cíl podporovat inovativní a vědecké
projekty. Spolupráce spočívá ve výměně
znalostí, pořádání workshopů pro podnikatele, a také podpoře technologických projektů ve znojemském regionu.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo
navázat spolupráci. Znojmo je vnímáno převážně jako zemědělský region
a realizace podobných projektů je jedna
z cest, jak vytvářet podmínky pro technologické projekty s vysokou přidanou
hodnotou, které Znojmo bezesporu
potřebuje,“ dodává starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Bližší informace o možnosti zapojení do podnikatelského inkubátoru
najdou zájemci na webových stránkách
města a na www.znojmokolumbus.cz.
Podmínkou je předložení stručného
business plánu, na základě kterého budou žádosti posuzovány.
xa

 Přednáška Radka Rinna o stážích pro mladé.

V budově školy na Přímětické ulici
se setkali zástupci firem a středních
škol. Tématem byly Stáže pro mladé
zájemce o zaměstnání a Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Hlavním cílem akce připravené OHK a Městem
Znojmem v rámci projektu Kolumbus
bylo umožnit studentům posledních
ročníků středních i vysokých škol získat
prostřednictvím stáží pracovní návyky
a praktické zkušenosti ze svého oboru.
A přispět tak ke zvýšení zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti budoucích
absolventů na trhu práce. Projekt je

Foto: archiv ZL

podporován mimo jiných EU a MPSV.
„Protože se jedná o dlouhodobý projekt, předpokládáme, že podobnou akci
budeme opět pořádat dle zájmu podnikatelů a škol,“ uvedla Jiřina Ondrušová
ředitelka OHK Znojmo. Nyní jako hlavní pořadatel připravila OHK Znojmo
spolu s partnery Městem Znojmem,
Městem Retz a SVŠE na 16. května
konferenci Přeshraniční spolupráce
a mezinárodní obchod (viz níže) v rámci projektu Přeshraniční spolupráce
v pohybu služeb a podnikání z Fondu
malých projektů.
lp
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnos k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktuje přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V RAKOUSKU
Výpomoc v kuchyni
a umývání nádobí
Küchenhilfe und Abwäscher
Althof Consultingund Hotelbertriebges. m.b.H.
Retz 15 km, bankett@althof.at
+43/2942/3711 Markus Scheuer
20 hod. týdně, min.mzda dle KS 650
EUR/měs. brutto.
Montér
Monteur
Raiffeisen-Lagerhaus
Horn/Hollabrunn 35–50 km
reinhard.thuerr@hollabrunn.rlh.at
+43/676/860 71 200 Reinhard Thürr
Min. mzda dle KS 11,13 EUR/hod.
brutto.
Masér s živnostenským listem
Gewerblicher Heilmasseur
Institut Besser Leben
Eggenburg 40 km

info@besser-leben-online.at
+43/2984/20160 Brigitte Basagic
& Claudia Noreia
Nabízíme profesionálně
a harmonicky vybavenou
terapeutickou místnost.
Číšník/servírka s inkasem
Kellner/in mit Inkasso
Mundart Gastronomie KG
Horn 35 km
office@restaurant-mundart.at
+43/664/5171673 Romana Hofbauer
Plný úvazek, práce v mladém týmu.
Min. mzda dle KS 1.388 EUR/měs.
Pomocný stavební dělník
Bauhilfsarbeiter
R&Z Bau GesmbH
Horn 40 km, office@rz-bau.at
+43/2742/3230 210 Elisabeth Zauchner
Skladník
Lagermitarbeiter
KIKA Möbel-Handelsges.m.b.H.

Horn 35 km, doris.grassmann@kika.at
+43/2982/53073 Doris Grassmann
Min. mzda dle KS 8,22 EUR/hod.

gasthaus.powisch@aon.at
+43/664/1544 140 Markus Powisch
(volat po 18.hod.)

Kvalifikovaný pracovník do dílny
Qualifizierter Arbeiter für
Werkstättenbereich
baumhauer & Söhne Ges.m.b.H.
Hötzelsdorf 40 km
hallenbau@baumhauer.at
+43/2913/272 Kurt Baumhauer
Nástupní plat 1.792,10 EUR/měs. brutto.

2 malíři a natěrači
2 Maler und Beschichtungstechniker
Malerfachbetrieb Gerald Schmid
Horn 35 km
office@malerei-schmid.at
+43/664/450 4334
Min. mzda 1.703 EUR/měs. brutto.

Výpomoc do obsluhy
Servicefachkraft Aushilfe
Gasthaus Powisch
Dietmansdorf 24 km
gasthaus.powisch@aon.at
+43/664/1544 140 Markus Powisch
(volat po 18.hod.)
Výpomoc do kuchyně
Küchenhilfskraft
Gasthaus Powisch
Dietmansdorf 24 km

Masér/ka
Masseur/in
Gesudheitsresort Gars Betriebs GmbH
Gars am Kamp 50 km
bewerbung@lapura.at
+43/2985/266 749 Petra Wagner
Min. mzda dle KS 1.300 EUR/měs.

PRÁCE V ČESKU
Restaurace ve Znojmě hledá
kuchaře/řku. Bližší informace
na tel.: 775 939 898.

Seriál o práci v Rakousku:
Jaká mám práva a jak nenaletět?
Minulé vydání Znojemských LISTŮ přineslo druhý díl seriálu o práci
v Rakousku, který byl zaměřen na práva a povinnosti v průběhu pracovního procesu. Nyní se budeme věnovat
ukončení pracovního poměru.
DÍL TŘETÍ:
UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Na úvod je nutné říci, že pro ukončení pracovního poměru existuje několik variant: ukončení pracovního
poměru výpovědí, ukončení pracovního poměru dohodou a okamžité zrušení pracovního poměru.
Ukončení pracovního
poměru výpovědí
Výpověď není vázána na písemnou
formu, ale může být vyslovena i ústně,
a je dokonce platná i v případě, kdy
zaměstnavatel nebo zaměstnanec dá
svým chováním jednoznačně najevo,
že si přeje ukončení pracovního poměru. V každém případě ale musí být dodrženy výpovědní lhůty a druhá strana

musí obdržet informace o ukončení
pracovního poměru (v jakékoliv formě). V některých kolektivních smlouvách je však uvedeno, že výpověď musí
být výhradně písemnou formou. Proto
je dobré znát znění kolektivní smlouvy, která se na vás vztahuje (pokud se
na vás vztahuje).
Nutné je také upozornit na skutečnost, že v Rakousku nemusí být výpověď odůvodněna a dokonce může být
vyslovena v době pracovní neschopnosti. V takovém případě je za určitých podmínek nárok na výplatu
náhrady mzdy během trvání pracovní
neschopnosti zachován i po uplynutí
doby výpovědní lhůty.
Pro přesné určení výpovědní lhůty je nutné znát konkrétní kolektivní
smlouvu. Výpovědní lhůta ze strany
zaměstnance je obvykle čtyři týdny,
při výpovědi ze strany zaměstnavatele
šest týdnů, přičemž délka výpovědní
lhůty se soustavně prodlužuje s délkou
trvání pracovního poměru.
POZOR! Výše uvedené informace neplatí pro osoby vykonávající převážně
manuální činnost. Kolektivní smlouvy
určují pro dělníky odlišné a kratší výpovědní lhůty (nezřídka i jen dva dny).

Ukončení pracovního
poměru dohodou
Pracovní poměr může být ukončen také dohodou obou stran. Takové
ukončení pracovního poměru není vázáno na lhůty nebo data, termín ukončení musí být dohodnut. Z praktického
hlediska nedoporučujeme podepisovat
rozvázání pracovního poměru dohodu
okamžitě, ale požádejte zaměstnavatele
o dobu na řádné přečtení a rozmyšlení.
Až ve chvíli, kdy budete přesně vědět,
co podepisujete a jaké to pro vás bude
mít důsledky, dohodu podepište.
Okamžité zrušení
pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru je možné při hrubém porušení
pracovních povinností, při neschopnosti vykonávat dohodnutou činnost
atd. Důvody umožňující okamžité zrušení pracovního poměru jsou určeny
zákonem. V každém případě musí být
takové ukončení pracovního poměru
odůvodněné. Samotný důvod však
nemusí být zaměstnanci oznámen.
Několik rad na závěr
 Nepodepisujte nic, pokud nerozumí-

te zcela obsahu toho, co podepisujete.

Vezměte si dokument domů a podrobně jej prostudujte. V praxi jsou zaměstnanci často přemluveni k rozvázání
pracovního poměru dohodou, kterou
svým podpisem stvrzují, ale vlastně
sami výpověď dát nechtějí.
 Nedávejte důvod k propuštění!
Základním pravidlem je, že všechno,
k čemu je zaměstnanec v rámci pracovního poměru zavázán, musí plnit
svědomitě a nesmí svou loajalitu k zaměstnavateli porušit. Nikdy neopouštějte svou práci bezdůvodně!
 Čerpání dovolené během výpovědní
lhůty nemůže být jednostranně nařízeno, ale ani jednostranně nastoupeno.
 Podpora v nezaměstnanosti: Pro pra-

cující dojíždějící přes hranice do Rakouska existuje oproti ne-pendlerům
několik výjimek. Pendleři musí například uplatňovat nárok na podporu
v nezaměstnanosti v místě bydliště.
Pro plnění nároku na podporu v nezaměstnanosti v Rakousku musí být
splněna také řada dalších podmínek.
Bližší informace poskytnou rakouské
odborové svazy nebo Komora dělníků
a zaměstnanců (Arbeiterkammer). zp
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Prodej bytů postupuje rychleji
Prodej městských bytů pokračuje nečekaně rychle především díky
vstřícnosti a ochotě k jednání ze strany
občanů Znojma. Tvrdí to koordinátor
projektu Znojemské byty Ing. Jan Štrof.
„V rámci sdělení informací organizujeme osobní předání nabídek,
a to vždy s jednotlivými domy a jejich
nájemníky. Těchto setkání se účastní
85 až 95 procent nájemníků,“ upřesňuje svá slova Jan Štrof.
V jaké aktuální fázi se prodej městských bytů nachází?
K dnešnímu dni je podepsáno
295 kupních smluv, z čehož je 223 zavkladovaných na katastrálním úřadě.
Stávajícím nájemcům již bylo předáno
1221 nabídek, ze kterých bylo převzato
915 souhlasů s koupí bytu. Na Katastrální úřad bylo předáno a zavkladováno
Prohlášení vlastníka u 169 domů, což
znamená 2018 jednotek, a u 119 domům byl vypracován znalecký posudek.
Dále proběhly první soutěže volných

bytů a nebytových prostor, u kterých
dva stávající nájemci akceptovali vysoutěženou nabídku. Bylo založeno 19 Společenství vlastníků bytových jednotek.
Na účet města Znojma přibylo přes
57 milionů korun z prodeje, ale tato
částka a výše uvedená čísla se každým

 Jan Štrof, koordinátor projektu
Znojemské byty.
Foto. Archiv ZL

dnem mění, neboť pracovníci projektu
Znojemské byty denně zpracovávají nové nabídky a akceptace. Jedná se
o velmi náročný administrativní proces.
V těchto dnech předáváme 412 výzev
k úhradě kupní ceny.
Co vás v souvislosti s prodejem bytů
čeká v nejbližší době?
V květnu obdrželi stávající nájemníci další nabídky a takto budeme pokračovat až do června. V červnu budeme zakládat další nová SVJ. Do konce
června jsme si dali za cíl ukončit práce
na Prohlášení vlastníka a dokončit
zbývající znalecké posudky. Není třeba
mít žádné obavy, nájemníci, kteří jsou
v tzv. odložených prodejích, budou
také operativně řešeni. Prodej jejich
bytů byl schválen Zásadami a mají
tak jistotu, že si budou moci svůj byt
též odkoupit. V červnu vyjde další
informační bulletin, který bude obsahovat detailní informace a dostane
se do rukou všech nájemníků. Služby
pro občany a partnery odvádíme vždy
kompletně a pod jednou střechou. Pro
nové vlastníky bytů ve Znojmě nabízíme i další služby v Klientském cent-

ru. Jedná se především o správu bytů,
vyúčtování a rozpisy, účetnictví, a to
vše pod značkou Nemovitost servis,
která je na trhu 16 let. Nechceme nové
vlastníky bytů při přechodu z nájemního vztahu do vlastnictví nechat tápat,
a proto se snažíme jim pomáhat v jejich nové pozici.
Můžete zhodnotit rychlost prodeje?
Za pouhých deset měsíců je projekt
Znojemské byty za svou polovinou, což
znamená, že všechny pracovní procesy
jdou rychleji a je více než pravděpodobné, že termíny prodeje budou splněny
dříve, než se očekávalo. Ještě jednou
děkuji za dobrou spolupráci a vstřícnost
všem občanům, se kterými jsme již přišli do kontaktu. Jak jsem již několikrát
uvedl, velký podíl na rychlosti projektu
mají právě občané města Znojma. lp
Veškeré informace
naleznou občané na webu
znojemskebyty.cz, nebo jim je
rádi poskytneme osobně, přímo
v našem Klientském centru
na Rudoleckého ulici.

Město prodává volné byty a nebytové
prostory těm, kdo nabídnou nejvíce
Společně s projektem Klíč 2018
prodává radnice ve vybraných lokalitách zároveň s nájemními byty také
volné byty a nebytové prostory.
Prodej nebytového prostoru na Vídeňské ulici vzbudil pozornost médií.
Znojemský Deník Rovnost citoval některé občany a podnikatele, že radnice
prodala tento prostor pod cenou. Podle jejich soudu měla být prodejní cena

mnohem vyšší. „Teoreticky vyšší být
mohla. V praxi ale o prostor projevil
zájem pouze jeden zájemce, odlišný
od stávajícího nájemce,“ vysvětluje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
„Více subjektů se do soutěže nepřihlásilo. A to ani křiklouni, kteří nás teď
kritizují a kterým bylo líto dát za prostor dokonce i cenu, kterou stanovil
soudní znalec.“

Ceny při prodeji bytů a nebytových
prostor v majetku města Znojma


prodej bytů stávajícím nájemníkům
 cena: 40 % z hodnoty uvedené ve znaleckém posudku
 prodej volných bytů
 vyvolávací cenu určí znalecký posudek, konečnou cenu určí veřejná
soutěž (nabídkové řízení), tedy zájem ze strany občanů o daný byt
 do nabídkového řízení se může přihlásit kdokoliv
 prodej nebytových prostor
 vyvolávací cenu určí znalecký posudek, konečnou cenu určí veřejná
soutěž (nabídkové řízení), tedy zájem ze strany občanů o daný nebytový
prostor
 do nabídkového řízení se může přihlásit kdokoliv
 stávající nájemce nebytového prostoru, pokud takový existuje, má
měsíc předkupní právo, pokud akceptuje nejvyšší nabídku soutěže

Mechanismus prodeje je totiž
takový, že základní, tedy vyvolávací
cena, je určena na základě znaleckého
posudku. To znamená, že prostor hodnotí znalec, který na základě několika
kritérií a podle vyhlášky Ministerstva
financí ohodnotí danou nemovitost.
„Znalecký odhad je pro nás důležitý.
Kdybychom objekt prodávali pod jím
navrženou cenou, nechovali bychom
se jako správní hospodáři, a to pochopitelně nechceme,“ vysvětluje starosta.
Po stanovení vyvolávací ceny je
nebytový prostor nabídnut k prodeji.
Tak tomu bylo i v případě nebytového prostoru na Vídeňské ulici. Prodej
probíhá na základě soutěže. Město
pak prodá prostor za nejvyšší možnou
cenu, kterou nabídnou zájemci. Informace o prodeji visí po dobu patnácti
dnů na úřední desce města a o prodeji
informuje rovněž společnost Murom,
která celý proces administruje.
„O nebytový prostor, tedy o možné místo pro své podnikatelské činnosti, může projevit zájem každý.
Pokud je daný nebytový prostor atraktivní, automaticky o něj projeví zájem
více subjektů a i nabízená cena je lo-

gicky hodně vysoká,“ říká starosta.
„To ovšem nebyl případ nebytového
prostoru na Vídeňské ulici,“ dodává.
O prostor projevil zájem pouze jeden subjekt a jeho nabídka byla brána
automaticky jako nejvyšší.„Přestože
tento subjekt podal nejvyšší nabídku,
v soutěži nezvítězil. Stávající nájemce
totiž využil svého předkupního práva
a akceptoval nabídku, tím souhlasil
s cenou. Prostory tedy získal on,“ shrnuje starosta.
Obdobný princip město uplatňuje
při prodeji volných bytů. Rozdíl je
pouze v tom, že tady nemá kdo cenu
dorovnávat, neboť volné byty nemají
žádné stávající nájemníky. Proto zde
platí, že ten, kdo podá nejvyšší nabídku, vyhrává.„Když srovnám, kolik nabídek přijde na byt na Pražské
ulici v porovnání s byty na Vídeňské
ulici, je zde propastný rozdíl. Zatímco na vypsané byty na Vídeňské ulici
nechodí vůbec žádné nabídky, o byty
na Pražské je enormní zájem. Na jeden
byt chodí šest až deset nabídek. Což
pochopitelně ovlivní konečnou výši
ceny,“ upozorňuje starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
zp
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Ceny volných bytů a nebytových prostor
určuje trh a poptávka zájemců
Veškeré
informace získají zájemci
na stránkách
www.znojemskebyty.cz
Prodej volných bytů a nebytových
prostor ve vlastnictví města Znojma je
výbornou příležitostí jak pro zájemce
o bydlení, tak pro ty, kteří podnikají či
chtějí začít podnikat.
Tyto prostory nabídlo město do
prodeje podle Zásad a po ukončení administrativního procesu je právě nyní
začíná organizátor prodeje, společnost
MUROM, nabízet k prodeji.
„Je to jiný proces než nabídka bytů
stávajícím nájemcům, kde byla cena
stanovena na základě znaleckého posudku, a to ve výši 40 % z celkové ceny
nemovitosti. U prodeje je to zcela jinak,
neboť u volných bytů a nebytových
prostor cenu určuje zájemce svojí nabídkou a realitní trh, nikoliv znalec či
organizátor prodeje,“ vysvětluje zásad-

ní rozdíl Jan Štrof, koordinátor prodeje
městských bytů. Konečnou kupní cenu
tedy neurčuje znalec, ale zájemce, který
se přihlásí do soutěže a nabídne svoji
cenu za volnou bytovou či nebytovou
jednotku.
„Znalecký posudek určí jen cenu
vyvolávací pro soutěž. Konečnou prodejní cenu, jak u volných bytů, tak
u nebytových prostor, určí nejvyšší
cena, nabídka zájemce,“ upřesnil Jan
Štrof. U nebytových prostor mají přednostní právo na koupi stávající nájemci,
kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu
s městem. Těm organizátor nabídne
podle Zásad možnost prostor koupit
za cenu, která vyšla ze soutěže, a kterou
soutěž určila. „Ano, my nabídneme
po ukončení soutěže stávajícímu nájemci možnost odkoupení za nejvyšší
nabídnutou cenu v soutěži a současný
nájemce má měsíc předkupní právo.
Během této doby se musí rozhodnout,
zda tuto cenu akceptuje či nikoliv. Jak
jsem již řekl, právě zájemci čili obča-

né určují cenu nebytových prostor,
což znamená, že cenu určuje trh a ne
naše kancelář nebo město. Jsou lokality,
o které je velký zájem, a tím jejich cena
v soutěži roste a jsou lokality, o které
zájem takřka není,“ komentoval reálnou situaci Štrof.

V současné době se po etapách
nabízí volné byty a nebytové prostory
a zájemci je mohou navštívit, prohlédnout si je, a pak podle svého rozhodnutí
podat nabídku dle pokynů v Oznámení
záměru. Město v letošním roce nabídne
postupně přes 230 volných bytů a nebytových prostor. „V žádném případě
se trh realit nezastavuje. Řekl bych, že
spíše naopak. Občané, podnikatelé se
znovu začali zajímat o byty a nebytové
prostory, které si chtějí zajistit pro své
bydlení nebo podnikání,“ doplnil od-

borník s patnáctiletou praxí Jan Štrof.
Je také nutné brát v úvahu stav
a vybavení, v jakém se nebytové prostory města nacházejí. Podle toho také
určuje znalec výchozí cenu.
„Někdy nabízí město nebytové
prostory, které nemají ideální technické podmínky, zvláště ve starých
domech se objevuje nikoliv vyjímečně
vlhkost, prostupující sanitr. Jinde jde
jen o čtyři holé stěny jako to je například i u dvou volných prostor v Radniční pasáži. V některých případech si
sami nájemci nebytové prostory s naším souhlasem dovybavili, ale to pak
nemůže znalec zahrnout do odhadní
ceny, neboť jde o majetek nájemce,
nikoliv města. Nájemce má nárok si
svůj majetek kdykoliv odnést. A znalecký posudek u čtyř holých stěn a plně
vybaveného prostoru s hygienickým
zařízením, zázemím nebo sklepem se
samozřejmě diametrálně liší,“ doplnil ředitel Správa nemovitostí města
Znojma Tomáš Šturala.
lp

Nabídka volných městských bytů k prodeji
ID

Č.
bytu

6

7

15
16

24
25
31
41
48
49

53
55

Ulice, č. or.
Vídeňská třída 15

Výměra
70,8 m2
2

Dispo-zice
2+1

Cena dle ZP

Č.
bytu
16

561 123 Kč

Ulice, č. or.
Loucká 18

Výměra

Dispo-zice

Cena dle ZP

44,9 m2

1+1

317 040 Kč

2

9

Jugoslávská 8

39,8 m

1+1

276 566 Kč

69

28

Sokolovská 2

55,4 m

2+1

431 483 Kč

22

Jugoslávská 8

41,9 m2

1+1

296 641 Kč

70

4

Aninská 3

42,7 m2

1+1

486 888 Kč

6

Jugoslávská 6

2

41,9 m

1+1

291 095 Kč

17

Aninská 1

2

60,8 m

3+1

701 049 Kč

7

Jugoslávská 6

51,1 m2

2+1

355 011 Kč

18

Aninská 1

28,8 m2

1+0

328 308 Kč

11

Jugoslávská 6

39,6 m

2

1+1

275 117 Kč

2

1

Pražská 17

56,7 m2

2+1

420 376 Kč

3

Pražská 17

2

36,7 m

1+1

283 225 Kč

4

Pražská 33

46,4 m2

1+1

378 254 Kč

16

Pražská 33

52,0 m

2

2+1

423 905 Kč

5

Pražská 61

56,3 m2

2+1

431 076 Kč

13

nám. Republiky 17

2

140,7 m

2

3+1

985 916 Kč

1

Havlíčkova 9

66,7 m

2+1

404 058 Kč

3

Havlíčkova 9

55,4 m2

1+1

413 843 Kč

2

72
73
74

75

1

Koželužská 8

55,3 m

2+1

441 862 Kč

2

Koželužská 8

39,9 m2

1+1

324 032 Kč

2

2

Coufalova 2

109,2 m

3+1

784 976 Kč

3

Coufalova 2

81,5 m2

2+1

535 204 Kč

4

Coufalova 2

2

49,8 m

1+1

360 696 Kč

5

Coufalova 2

40,3 m2

1+1

289 251 Kč

2

1+0

221 556 Kč

2

2
9

77

NP8

Růženy Svobodové 25

26,7 m

Růženy Svobodové 25

28,0 m

1+0

234 176 Kč

Bezručova 9

35,9 m2

NP

125 864 Kč

2

9

Holandská 29

43,0 m

1+1

338 713 Kč

78

1

Bezručova 17

56,7 m

2+1

418 492 Kč

30

Holandská 29

53,7 m2

2+1

405 782 Kč

81

5

Palackého 12

50,3 m2

2+1

440 830 Kč

40

Holandská 29

53,7 m

2

2+1

405 782 Kč

82

9

Palackého 12A

2

52,9 m

2+1

465 255 Kč

33

Holandská 5

56,2 m2

2+1

424 739 Kč

83

20

Palackého 9

42,7 m2

1+1

320 981 Kč

34

Holandská 5

43,3 m

2

1+1

324 259 Kč

85

NP12

nám. Kpt. Otm. Chlupa 2

2

32,3 m

NP

116 100 Kč

12

Janáčkova 6

41,0 m2

1+1

339 362 Kč

91

NP7

Rooseveltova 41

64,4 m2

NP

298 990 Kč

2

56

1

Janáčkova 4

19,4 m

1+0

147 696 Kč

62

1

Loucká 17

40,0 m2

1+1

267 640 Kč

2

Loucká 17

49,9 m2

2+1

333 881 Kč

12

Loucká 18

43,8 m2

1+1

309 274 Kč

Loucká 18

2

68

ID

13

45,0 m

1+1

317 747 Kč

97
98

2

7

Jana Palacha 1

109,9 m

3+1

816 558 Kč

NP11

Jana Palacha 1

521,2 m2

NP

1 925 307 Kč

1

Jana Palacha 7

44,6 m2

1+1

279 312 Kč

2

Jana Palacha 7

40,4 m2

1+1

249 486 Kč

Jana Palacha 7

2

2+1

444 628 Kč

3

72,0 m

10
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Sociální služby na stále Netopeer vydal 23 000
se zvyšující vlně zájmu injekcí, a číslo dále stoupá
Komunitní plánování sociálních
služeb funguje ve Znojmě a jeho spádové oblasti již od roku 2005, a neustále se vyvíjí. Pravidelně se schází odborníci, poskytovatelé služeb a občané
Znojemska, aby se nabízené služby
dostaly k těm, kteří je opravdu potřebují. V minulém roce se na pravidelném setkání znovu potkali starostové
obcí regionu, aby si vyměnili informace v sociální oblasti. Uskutečnila
se konference, na které se jednotlivé
sociální služby představily. V červnu
došlo k setkání poskytovatelů sociálních služeb a dalších spolupracujících
organizací, aby byl představen nový
projekt pod názvem Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku,
díky kterému je postupně realizováno
množství aktivit za účelem rozvoje sociální oblasti. V září mohla veřejnost
na Horním náměstí strávit příjemný
Den sociálních služeb aneb Jeden svět
pro všechny. Představily se na něm
organizace sociální služby v regionu

nabízející potřebnou pomoc, ale třeba
i střední školy související s touto problematikou.
V Týdnu sociálních služeb ČR
v měsíci říjnu mohli lidé zdarma
navštívit třináct přednášek s tématikou sociálních služeb. Ve spolupráci
s Městským úřadem Znojmo připravilo Komunitní plánování sociálních
služeb semináře ke zvýšení finanční
gramotnosti a předcházení problému zadluženosti občanů. Uskutečnily se za pomoci Soukromé vysoké
školy ekonomické ve Znojmě. I letos
se mohou uživatelé služeb i široká
veřejnost těšit na zářijový již 4. ročník
Dne sociálních služeb, dále na cyklus
přednášek v rámci Týdne sociálních
služeb ČR a na další zajímavosti z oblasti sociálních služeb na Znojemsku.
Pravidelně se informace o aktivitách
a práci Komunitním plánování sociálních služeb objevují ve Znojemských
LISTECH i na webových stránkách
www.socialnisluzby-znojemsko.cz. lp

INZERCE

Vyzkoušejte švédskou kvalitu HUSSE

to jako úspěch celého
týmu,“ konstatovala
Zuzana Protivínská,
vedoucí znojemského
Netopeeru.
Při šetření k získání certifikace zároveň
vyplynulo důrazné doporučení na posílení
současného pracovního týmu, vzhledem
k jeho personálnímu
podhodnocení a poměru k vysoké výkonnosti služby. Vždyť
j e n z a l oňsk ý rok
 Veronika Soukalová a Zuzana Protivínská, pracovnice pro- v Netopeeru evidovali
tidrogového centra Netopeer.
Foto: archiv KCNetopeer. 150 osob, které využily
alespoň jednu z nabíZnojemské kontaktní protidro- zených služeb. „Celkem jsme dosáhli
gové centrum Netopeer získalo cer- téměř 3 000 kontaktů s těmito klienty
tifikát odborné služby, který je do- a vydali jsme téměř 23 000 injekčních
kladem kvality poskytovaných služeb setů. Jedná se o čísla, která rok od roku
a zároveň nezbytnou podmínkou pro stoupají. Vyšší poptávku zaznamenáposkytnutí dotace ze státního rozpoč- váme i v rámci poradenství pro rodiče
tu na služby protidrogové politiky. a blízké uživatelům drog. Rozšíření
Udělení certifikátu bylo doporučeno týmu o dalšího člena však závisí na fina další čtyři roky, což je maximální nančním zabezpečení projektu,“ dodálp
doba, na kterou se uděluje. „Vnímám vá Zuzana Protivínská.

Scooby Doo

krmivo pro psy a kočky
Představujeme Vám kvalitní krmiva
pro psy a kočky značky HUSSE se
službou dovozu zdarma až k Vám
domů. Už nemusíte tahat těžké pytle s
krmivem, objíždět zverimexy, čekat na
pošťáka nebo jezdit na poštu. Krmivo
Vám přivezeme na Vámi uvedenou
adresu a v čase, který Vám vyhovuje.
Společnost HUSSE se opírá o
dlouholetou tradici v daném oboru a
stále
se
rozrůstající
základnu
spokojených
zákazníků
v 33
evropských zemích.
Díky vynechání dalších mezičlánků je
možné nabízet tyto produkty za velmi
příznivé ceny. Produkty pro psy a
kočky zn. HUSSE pocházejí ze
Švédska. Jsou vyrobeny z kvalitních
přírodních surovin a bez použití
chemických
látek.
Granulované
krmivo obsahuje vysoký podíl masa, je
velmi dobře stravitelné (až 92%) a

celkově
velmi
dobře
snášené.
V nabídce najdete krmiva pro všechny
věkové
a
velikostní
kategorie
čtyřnohých miláčků, za ceny které
potěší jejich majitele. Sortiment
HUSSE v sobě zahrnuje suché krmivo,
konzervy, speciální krmivo, pochoutky,
doplňky stravy, zubní prevenci,
kosmetické přípravky, repelentní a
odčervovací preparáty. Mezi naše
služby patří bezplatné poradenství při
výběru optimálního krmiva.
Před první objednávkou lze dohodnout
otestování krmiva Vaším mazlíčkem na
bezplatném vzorku. V případě zájmu
volejte 608 931 333. Bližší informace a
kompletní nabídku naleznete na
www.husse.cz . Na první objednávku
nabízíme slevu 20 % na otestování
kvality (nabídka platí pro Znojmo a
okolí).

Superprémiová krmiva
s doručením až do domu v ceně
 vyráběno bez konzervantů a barviv
 s použitím přírodních produktů

….nevěříte?
KONTAKTUJTE
www.husse.cz
znojemsko@husse.cz
tel.: 608 931 333

Scooby je asi 1,5 letý kříženec německé dogy a do útulku byl přivezen
znojemskými strážníky. Obrovský a neskutečně umazlený psí chlapeček je
přerostlé štěněčí mimino, nebo je spíše připomíná svým kňouráním o pozornost pána. Scooby rád aportuje balonky, hlavně pokud jsou pískací, to se
pak snaží neustále svého člověka pobízet ke hře. A že se taková hora svalů
jen tak neunaví! Hledáme pro Scoobyho nejlépe mladé sportovní lidi, nebo
rodinu s většími dětmi. Scooby je trošku nemotorný a mohl by nechtěně
malému dítěti ublížit, byť jen při švihnutí ocasem. Scooby je určitě vhodný
k rodinnému domu s velkou zahradou. Problémem v bytě by mohl být jeho
hlasitý štěkot. I přesto, že se může Scooby zdát na první pohled jako výborný
hlídač na zahradu, není tomu tak. Tento krasavec nechce být sám, potřebuje
mazlení a nezáleží mu od koho, a to třeba i od případného zloděje. Scooby
není vhodný mezi jiná domácí zvířata a v novém domově musí být zvířecím
jedináčkem. V případě, že vás Scooby zaujal, obraťte se přímo na Městský
útulek v Načeraticích. Tel: 602 307 801, e-mail: utulek@znojmozelen.cz.
Více informací naleznete na www.utulek-naceratice.blog.cz
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Tma v Podyjí
Tma v Podyjí je název konference,
která představí 22. května od 10.00
do 13.00 hodin v Domě umění výsledky loňského měření stavu noční
oblohy v Národním parku Podyjí
a jeho okolí ve srovnání s podobnými oblastmi v ČR. Přestože lidé
významně ovlivňují charakter nočního životního prostředí, je péče
o něj opomíjena. Organizátoři proto
zvou veřejnost k diskuzi na téma
spolupráce při ochraně noční přírody. Na konferenci se slova mimo
jiných ujmou Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR, předseda
Odborné skupiny pro temné nebe
či Martin Škorpík z NP Podyjí. Znojemská astronomická společnost
u příležitosti konference pořádá
doprovodné akce: vernisáž výstavy
o světelném znečištění (17.00 Stará
vodárna), denní pozorování dalekohledy na Masarykově náměstí
a večerní na letišti v Novém Šaldorfu
(21.00 hod.). Více na tel.: 603 852 712
nebo tel. 731 614 790.
lp

VZALI SE
& Šárka Blechová (Znojmo)
Ing. Michal Wainar (Praha)
Kamila Skorčíková

& František Fišer

(Chvalovice)

(Chvalovice)

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo,
tel.: 605 154 160.

OPUSTILI NÁS
Marie Slabá
1941
Znojmo
Marie Kalinová
1927
Šatov
Olga Uhlířová
1937
Vranov nad Dyjí
Pavla Pojtová
1973
Znojmo
Emil Hruška
1966
Znojmo
Jaroslav Pikner
1935
Znojmo
Roman Pfeifer
1964
Znojmo – Hradiště
Miroslav Hochmann
1964
Stošíkovice na Louce

Starosta přivítal nové občánky
V den státního svátku 8. května si
celá republika připomínala 68. výročí
ukončení II. světové války. Tři maminky ze Znojemska ale měly v tu dobu
zcela jiné starosti. V tento významný den, pro ně jistě dvakrát, přivedly
ve znojemské nemocnici na svět své
potomky. Nové občánky přivítal hned
druhý den starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, který maminkám předal kytičku a novorozencům drobné
dárky. Všem pak popřál hodně zdraví
a štěstí. Na společném fotu se starostou
a zdravotním personálem jsou novopečení noví občánci (zleva) Viktorie
s maminkou Věrou Mackovou, Tomáš
s maminkou Jnaou Tesařovou a Elen
s maminkou Andreou Spáčilovou.
text a foto: lp

Noc kostelů: Neobvyklé
pohlednice do svatostánků
od krypty až po věž, Farnost Louka se
představuje, hrajeme si na louce, 18.00
Nebeští trubači, 19.00, 22.15 Osm století
Louckého kláštera, 19.30 varhany, 20.15,
22.15 Osm století, 20.45, 21.45, 22.45
varhanY, 21.15 Dva různé světy, 23.30
večerní modlitba). Kostel SV. KŘÍŽE
(18.00–23.00 19.00, 21.00 komentované prohlídky, 20.00, 22.00 varhanní preludia, prohlídka varhan). Kostel
SV. MICHALA (18.00, 19.30, 21.00,
22.00 komentovaná prohlídka, 18.30,
21.30, 22.30 varhanní preludia, 20.00
slavností vyzvánění). KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ 19.00–23.00 Cestou dvou
soluňských bratrů Zábavné putování
pro děti i dospělé po stopách sv. Cyrila
a Metoděje. Soutěže s těmi, jejichž mise
proměnila půlku Evropy.
lp

Ve Znojmě připravují organizátoři
tradiční Noc kostelů. V pátek 24. května od 17.00 hodin bude pro návštěvníky přihlášených kostelů připravena
řada zajímavých pohlednic ukazujících na krásy interiérů jednotlivých
svatostánků. Otevřenou Noc kostelů
bude mít několik znojemských kostelů.
Kostel SV. MIKULÁŠE (od 17.00
do 22.30 prohlídky půdy, od 18.00
prohlídky krypty, sakristie i pečení hostií na ohni, v 19.00 a ve 20.30
prohlídka varhan na kůru, ve 20.00,
22.00 koncerty, ve 23.00 zpívaná modlitba). Kostel SV. ALŽBĚTY (otevřen
18.00–22.30), kostel SV. JANA KŘTITELE (18.00–22.30 komentovaná
prohlídka krypty), kostel SV. VÁCLAVA v Louce (17.00–23.30 Prohlídka

Hledají se osky bot na most Vyšlápněte
si do Retzu

Obkreslete si boty a změníte jejich
otisk na umělecké dílo. I tak by se dal
vnímat umělecký projekt Překročení
hranice Rakušanky Evy Marie Raab.
Vyvrcholí v červnu na mostě přes řeku
Dyji v Hardeggu, a to v rámci oblastního festivalu Weinviertel 2013. K jeho
uskutečnění nyní hledá umělkyně pomoc veřejnosti na obou stranách hranice. Od obyvatel Znojemska i z okolí
Retzu.„Bezpočet na zem připevněných
otisků bot bude vybízet Rakušany a Čechy k pohybu. Přes den budou zcela neviditelné, v noci však budou otisky natřené fosforeskující barvou zářit do tmy.
Most přes řeku Dyji se tak stane symbolem příchodů a odchodů,“ vysvětlila
hlavní motto uměleckého nápadu jeho

autorka Eva Maria Raab. A jak se tedy
do příhraničního projektu zapojit? Stačí
se levou i pravou botou postavit na list
papíru o velikosti A4 (běžný velký sešit)
a tužkou obkreslit obrysy bot. Připsat
k tomu jméno a pod heslem Překročení
hranice vše poslat nebo osobně předat
do pátku 25. května v ředitelně znojemské Střední školy technické na Uhelné 6
(Po–Pá 8.00–14.00 hod.). Otisky budou
poté vyhotoveny ve dřevě žáky zmíněné
školy a Nové dolnorakouské střední
školy v Retzu. A kdo chce být u toho,
až se jeho otisky bot objeví na Dyjském
mostě v Hardeggu, neměl by dlouho váhat, protože počet účastníků je omezen
délkou mostu. Umístěny tam budou
od 20. června do 7. července 2013. lp

Sobota 18. května bude patřit turistům, které na 9. ročník JARNÍHO
EUROVÝŠLAPU ZNOJMO–RETZ
zvou pořadatelé Klub českých turistů
odbor KČT Znojmo a Österreichischer
Touristenklub. Trasa JARNÍHO EUROVÝŠLAPU ZNOJMO–RETZ je dlouhá
21 kilometrů a zúčastnit se ji mohou
dospělí i starší děti, které jsou sportovně zdatné. Cíl je v Retzu v budově
radnice na Hlavním náměstí. Startovní
místo a prezence je připravena od 8.00
do 10.00 hod. na znojemském hradě
pod rotundou. Záštitu nad akcí převzal starosta Znojma Vlastimil Gabrhel
a starosta Retzu Karl Heilinger.
lp

www.znojmocity.cz
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Kulturní kalendář

KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen–
září Po–Pá 9.00–11.30, 12.00–17.00
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,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–říjen.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz
Otevřeno: květen–září denně 9.00–17.00
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno květen
(pouze při dobrých klimatických
podmínkách) prohlídky vždy
po hodině Út–Ne (9.15–16.15),
max. 10 návštěvníků v jedné
prohlídce.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září Út–Ne 9.00–17.00.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.
cz, www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–září denně 9.00–18.00.

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 v době
prázdnin i v pondělí.
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 12.00–17.00, Út–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
(Jihomoravské 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, knihovna Út–Pá 8.30–18.30.
Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den
předem
na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce,
otevřené sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
květen–září Po–Čt 10.00–18.00, Pá–
So 10.00–20.00, Ne 10.00–15.00 hod.
včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel. 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.ch
www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno:
duben–červen So–Ne 9.00–19.00,
červenec–srpen Po–ne 9.00–19.00,
září–říjen So–Ne 9.00–19.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–červen So–Ne 9.00–17.00,
červenec–srpen Po–Pá 8.00–19.00,
So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00.
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:
květen–září denně 9.00–16.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém

informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e–mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz.
16. 5. MLÝNY
Divadlo Sklep, Praha.
Drama z vojenského prostředí
na motivy hry V. Havla a K. Bryndy.
18. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
2013
Finále regionální soutěže v sólovém
zpěvu moravských lidových písní
žáků základních a středních škol
doprovází Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka. Vstupné
dobrovolné.V 18.00 hod.
20.–24. 5. JAK SE KROTÍ
PRINCEZNA
DAP Praha. Tatínek král svojí
milované dcerušce všechno dovolí
a splní každý její rozmar. Předplatné
ZŠ1– 5. titul; 20 / 05–8.30 = D2;
10.15 = D4; 14.00 = D6, 21 / 05–8.30
= D8; 10.15 = D10, 22 / 05–8.30=
D12; 10.15 = D14, 23 / 05–8.30 =
D16; 10.15 = D18, 24 / 05–8.30 =
D20; 10.15 = D22.
24. 5. A JE TO V PYTLI!
DS Rotunda Znojmo. Ray a Michael
Cooney. Příběh plný humorných
záměn i dramatických zvratů, se
odehraje během několika hodin.
Hrají: Marek Machal, Luděk
Horák, Kamil Tomek a další. C–5.
představení v 19.00 hod. Zbývající
vstupenky v prodeji.
25. 5. VIII. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Tradiční vystoupení kroužků
orientálních tanců DDM Znojmo
a tanečních hostů. Prodej vstupenek
v DDM (Sokolská 8, Znojmo)
a v divadle před představením.
Ve 14.00 hod.
27. 5. NAŠE RADOST
Vystupují členové tanečních
a pohybových kroužků DDM
Znojmo. Prodej vstupenek v DDM
Znojmo. V 17.00 hod.
28. 5. SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ
Městské divadlo Mladá Boleslav.
Molièrova komedie o šibalském
sluhovi. V hlavní roli Matouš Ruml,
nositel ceny Thálie za rok 2012. A–6.
představení. V 19.00 hod. Zbývající
vstupenky v prodeji.
28.–31. 5. LÁSKA S ČERVENÝM
NOSEM
Divadlo loutek Ostrava. Dojemně
směšná podívaná z cirkusové manéže.
Předplatné ZŠ2 – 3. titul. 28. 5. – 8.30
= DA; 10.30 = DB, 29. 5. – 8.30 =
DC; 10.30 = DD, 30. 5. – 8.30 = DE;
10.30 = DF, 31. 5. – 8.30 = DG; 10.30
= DH.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz
16. 5. TAKOVÍ NORMÁLNÍ
ZABIJÁCI
Road movie o dvou milencích,
z nichž společnost udělala zabijáky
a sdělovací prostředky superstars.
Podle některých poslední dobrý film
Olivera Stonea. USA. 20.30.
16.–22. 5. VELKÝ GATSBY
Režisér Baz Luhrmann (Moulin
Rouge) uvede novou filmovou
verzi románu F. S. Fitzgeralda.
Roberta Redforda nahradí Leonardo
DiCaprio a Miu Farrow Carey
Mulligan. Efektní 3D kamera a hudba
současných autorů (Jay–Z, Beyoncé,
Andre 3000). USA, Austrálie. 16.
19.30, 17.–18. 20.00, 19.–22. 19.30
16.–29. 5. KOVÁŘ Z PODLESÍ
Bolek Polívka, Josef Somr, Milan
Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák
ml. a Ivana Chýlková v nové české
pohádce. ČR. 16. 17.30, 17.–18.
18.00, 19.–22. 17.30, 23. 16.30,
24.–25. 17.00, 26.–29. 16.30.
17.–22. 5. KŘÍŽ CTI
Anglický a německý pilot se vzájemně
sestřelí při vzdušném souboji nad
Norskem. Švédsko, Norsko. 17.–18.
20.30, 19. 20.00, 20. 20.30, 21. 18.30,
22. 20.30.
20.–22. 5. NAZARETH–
NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN
Nazareth je legendární rocková
skupina již 40 let. ČR. 20. 19.00,
21. 20.30, 22. 19.00.
23. 5. BIG LEBOWSKI
Obnovená premiéra oblíbeného filmu
bratří Ethana a Joela Coenových.
USA. 20.30.
23.–29. 5. RYCHLE A ZBĚSILE 6
Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne
Johnson a Michelle Rodriguez se
opět prohání v nadupaných autech
s nohou hodně na podlaze. USA. 23.
20.00, 24. 20.30, 25. 19.00, 26.–27.
20.00, 28. 18.30, 29. 20.00.
23.–29. 5. NA DŘEŇ
Ali (Matthias Schoenaerts) je
vyhazovač v nočním klubu, Stephanie
(Marion Cotillard) vystupuje
s kosatkami. Oběma se najednou
zhroutí jejich svět. Francie, Belgie.
23. 18.00, 24.–25. 20.00, 26. 19.30,
27. Nehraje se, 28.–29. 19.30.
23.–29. 5. VELKÁ SVATBA
Láska a svatba a rozvod. USA.
23. 18.30, 24. 19.00, 25. 21.00,
26.–27. 18.30, 28. 20.30, 29. 18.30.

www.znojmocity.cz

Kulturní kalendář

27. 5. DEALEŘI FYZICKÉ LÁSKY
Divadelní představení Divadla Feste.
Domácí násilí je v inscenaci nahlíženo
perspektivou obou pohlaví. 19.00.

představí unikátní znojemský výrobek
– energetickou relaxační pyramidu,
a po mnoha letech ve Znojmě opět
zazpívá Alena Sweet. 18.00

23. 5. NO
Po patnácti letech autoritářské vlády
vyhlásil generál Augusto Pinochet
referendum, které mělo rozhodnout
o jeho dalším setrvání ve funkci.
USA. 20.30.

27. 5., 10. 6. MUZIKOTERAPIE
Dům U hradeb, Dolní česká 25 –
relaxační muzikoterapie z kořenů
Země a vesmírných zdrojů. Zpěv
a etnické nástroje. Pro děti i dospělé.
Info tel.: 606 740 037. 18.00.

VÝSTAVY
7. 5. Partnerská města–Rakousko
Galerie Domu porozumění, Slepičí trh
– výstava rakouské výtvarnice Milady
Zahnhausen. Vernisáž 17.00.
Do 25. 5. MISTŘI ČESKÉ MALBY
Dům umění – výstava obrazů z fondu
České spořitelny na pobočkách
Jihomoravského muzea.

30. 5. ELÁN NA HRADĚ
Nádvoří hradu – turné Unplugged
Tour 2013 slovenské skupiny Elán. V
19.00 hod.
Vstupenky je možno zakoupit v TIC
na Obrokové ulici.

Do 10. 6. STROM jako prostředí,
materiál, paměť a inspirace
Minoritský klášter – výstava v rámci
projektu Znojmo město stromů.
Do 29. 6. TOMÁŠ KOTOUČ –
NATIONAL GEOGRAPHIC
Dům umění – podmořské fotografie.

HRAD BÍTOV
info na www.hradbitov.cz,
tel.: 515 294 736, 515 294 622.

DALŠÍ AKCE
21. 5. ORCHIDEJE
NA ZNOJEMSKU
Městská knihovna, prezentace
Radomíra Němce. 17.00.
22. 5. ČECHROVÁNÍ
Hotel Kárník – pořad písniček
a povídání se zajímavými hosty
Jiřího Cmundy Roupce: znojemským
ponocným a trumpeťákem Mirkem
Kubákem, Josefem Sigmundem, který

Do 30. 9. BÍTOV: NEBÝT OFF –
obrazy a objekty Jiřího Ryšavého
a Ivana Kříže – výstava je zaměřená
na abstraktní velkoformátová plátna
(objekty jsou prodejné).
Do 30. 9. POKOJÍČKY PRO
PANENKY – historické hračky
v proměnách času
Sbírku originálních exponátů
prezentuje ve sloupovém sále hradu
Muzeum hraček v Rychnově nad
Kněžnou Bítov.

Velký dětský den s hasičskou šedesátkou
Pro všechny děti a jejich rodiče,
kteří si rádi hrají, soutěží a baví se,
připravila Znojemská Beseda na sobotu 1. června Velký dětský den. U pří-

Hlídejte si své srdce
Městská knihovna Znojmo a Klub
zdraví zvou na přednášku Hlídejte si
své srdce. Přednášet bude výživový
specialista s dvacetiletou praxí Petr
Pilát a na dotazy týkající se zdravotní
problematiky zodpoví tazatelům
MUDr. Vladimír Slezáček. Přednáška
se uskuteční ve čtvrtek 16. května v
17.00 hod.v konferenčním sále městské knihovny na Zámečnické ulici. lp

NENECHTE SI UJÍT


V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

30. 5. TVOJE DÍTĚ JE UNIKÁTNÍ
Městská knihovna, Klub zdraví –
přednáší Vladimír Kaleta. 17.00.

Do 31. 5. 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.
(Rumunská ulice, Znojmo). Kurzy
pořádá DDM Znojmo a Taneční
škola SPIN. Informace na tel.
515 224 353, 731 511 991.

Do 26. 5. O TRADIČNÍ SVATBĚ
NA ZNOJEMSKU
Dům umění – vše, co chcete vědět
o svatebním dni vašich babiček.

15

ležitosti Mezinárodního dne dětí se
na Horním náměstí v 10.00 hodin
sjedou také zástupci znojemského Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, aby společně s dětmi
oslavili 60. výročí od založení profesionálního hasičského sboru ve Znojmě.
S sebou přivezou hasičská vozidla, vysokozdvižnou plošina a další techniku,
předvedou slaňování a možná přijede
i nová velkokapacitní cisterna Tatra.
Hasiči mají také pro děti připravený
stánek, kde si budou moci zasoutěžit
v preventivně-výchovném programu.
Celodenní program pro děti bude
na Velkém dětském dnu bude daleko
bohatší.
lp

Modelbraní 2013
Dům dětí a mládeže Znojmo a znojemský Klub plastikových modelářů
pořádají již 7. ročník dětské modelářské soutěže Modelbraní. V prostorách
DDM na Sokolské ulici si v čase od 10.00 do 16.00 hodin dají dostaveníčko modeláři a obdivovatelé jejich práce. Součástí soutěže je i bohatý
doprovodný program. Atrakce pro děti i k jízdě připravený elektromobil.
Mezi hosty budou příslušníci uniformovaných jednotek a Zdravotnického záchranného sboru. Připravena bude prohlídka auta K.I.T.T. (Knight
Industries Two Thousand) model 1:1, ukázka lukostřelců, vystoupení
dětí z DDM, ale také autogramiáda hokejistů ORLI ZNOJMO a fotbalistů
1. SC ZNOJMO. Pro dospělé je nachystána ochutnávka znojemských vín
a mleté kávy. Postaráno bude o hladové a žíznivé a k poslechu všem
budou hrát PAROHÁČI.
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Historický úspěch znojemského mládežnického ﬂorbalu
V neděli dopoledne museli poraNa dvou frontách bojovali znoj- skou znojemskou radost a obrovský čova. V prvním zápase porazili FbC ZŠ
emské týmy mládeže ve florbalu. Do- aplaus publika, které děkovalo hráčům Uničov poměrem 7:2 brankami J. No- zit, pokud chtěli postoupit do finále,
rostenci nastoupili v městské sportovní za předvedenou hru a hlavně za postup váka( 2+0), F. Dabergera(2+0), O. Liš- ambiciózní a silný tým 1. SC WOOW
hale v parku ke svému druhému zápasu do 1. ligy dorostenců. Dík patří určitě i ky (1+1), J. Fišera(1+1), R. Křemeč- Vítkovice. Do zápasu lépe vstoupily
proti týmu Panthers Otrokovice, se trenérovi týmu Janu Šťastníkovi, který ka(1+0), nahrávali P. Zábojník(2+0) Vítkovice a už od druhé třetiny vedli
kterým bojovali o postup do nejvyš- tým připravoval a vedl po celou úspěš- a M. Ďuriška(2+0). Poté nastoupili 2:0. Znojemští ve třetí třetině zabrali
ší dorostenecké soutěže. S náskokem nou sezonu. V té nové se vrací také na proti silným PSKC Okříšky a po dra- naplno a podařilo se jim po vlastní
matickém závěru, kdy pořád dotahovali brance soupeře a v poslední minutě
v podobě vítězství v Otrokovicích 2:1 se post trenéra A – týmu mužů.
Filipem Dabergerem vstřelepustili do druhého zápasu. Boné vyrovnávací brance (nahužel vstup do utkání se lépe
hrával J. Novák) zápas dostat
vydařil soupeři, který dal svou
do prodloužení, ve kterém
vedoucí branku už v 1. minutě
dal vítěznou branku Znojma
zápasu. Znojemští zabojovali a
po chybě soupeřovy obrany
do konce třetiny z přesilovky
Ondřej Liška. A bylo finále!
srovnal po nahrávce Patrika
V odpoledním finále se
Maška, v tomto zápase výborstřetli opět s týmem PSKC
ně hrající Ondřej Liška. Ve
Okříšky. Znojemští nastoudruhé třetině si s chutí zastřílel
pili na svého soupeře hned
Daniel Částek, na první branv úvodu a první třetinu vyku mu opět nahrál Patrik Mahráli 2:0. Druhá třetina byla
šek, a druhou dal po sólovém
bojovná, ale bezbranková, až
úniku skoro přes celé hřiště,
v poslední třetině se Znojmo
a stav po dvou třetinách byl
po kontaktní brance soupeře
3:1. Do třetí třetiny nastoupili
na 2:1 rozjeli střelecky naplno
Znojmáci s velkou sebedůvěa čtyřmi brankami Okříšky
rou a hnáni povzbuzováním
doslova přejeli. Branky a navíce než stovky fanoušků (pohrávky : J. Novák 3+1, F. Davzbudit přišli i někteří hráči
berger 2+1, P. Mašek 1+1,
A týmu, juniorů a dalších kategorií, samozřejmě rodiče a  Zleva: Trenér J. Šťastník, Horní řada: P. Jeřábek, O. Liška, J. Hándl, A. Piwowarczik, M. Ďuriška, P. Zábojník. J. Fišer, R. Křemeček, M. Ďuriška 0+1. Po zápase převzali
podívat se na své žáky přišla Prostřední řada: R. Křemeček, J. Vavřina, F. Daberger, J. Fišer, P. Mašek, J. Novák, D. Auer, M. Boček.
Dole: M. Částek s vítěznou trofejí a Z. Vystrčil.
z rukou hodonínského starosi ředitelka ZŠ ul. Mládeže, kde
se sportu věnuje velká pozornost, Mgr.
Starší žáci se pak zúčastnili Mis- jednogólový náskok soupeře, remizo- ty nádhernou plaketu pro vítěze a nejRomana Loydová) se pustili do soupeře trovství ČR starších žáků pro oblasti vali poměrem 2:2. Branky a nahrávky: lepším hráčem znojemského týmu
a čtvrtou branku dal po nahrávce od Moravy, Východních Čech a Vysočiny J. Novák 1+0, J. Fišer 1+0, F. Daberger ve finále byl vyhlášen Filip Daberger.
Jana Nováka Filip Daberger a pátou v Hodoníně, ze kterého 3 nejlepší po- 0+1. Protože skončili ve skupině druzí Znojemští florbalisté se tak stali vítězi
branku vsítil Ondřej Liška, kterému stoupili do celorepublikového finále ,museli ještě potvrdit postup v zápase silné moravské části Mistrovství ČR
nahrával Patrik Mašek, který se velkou v Plzni. Ze druhé české části postou- s Uherským Hradištěm. V tomto třetím a postoupili do plzeňského finále MČR
měrou zasloužil o brankové příděly do pilo 5 týmů, celkově tedy 8 nejlepších sobotním zápase porazili 1. SK Uherské z první pozice!
Tyto výsledky a postup do osmisítě Otrokovic (za dva zápasy vybojoval žákovských týmů z celé ČR z více jak Hradiště vysoko poměrem 9:3. Branky
5 bodů – 2branky +3nahrávky). Soupeř 180 oddílů.
a nahrávky: P. Mašek 4+1, M. Ďuriška členného finále jsou historickým úspěsice v závěru ještě snížil na konečných
Znojemští v Hodoníně byli naloso- 2+0, J. Novák 1+2, F. Daberger 1+3, chem znojemského mládežnického
florbalu!
bd
5:2, ale to už nemohlo zastavit obrov- váni do skupiny s týmy Okříšek a Uni- O. Liška 1+0, J. Fišer 0+1.

Kor aloví dorostenci vyhráli Extraligu
Po dvouleté odmlce se na trůn
mezi korfbalisty v České republice vrátili dorostenci TJ MS YMCA Znojmo.
Na domácí palubovce povzbuzováni
bouřlivým hledištěm nedali soupeři
z Prostějova šanci zejména drtivým
závěrem. Znojmáci šli už na začátku
do tříkošového vedení, pak se ale soupeři podařilo snížit a držel se Znojemským i dlouho na dostřel jednoho či
dvou košů. Poslední minuty ale patřili
domácím, kteří nakonec zvítězili vysoko 14:5 a mohli se radovat z extraligového titulu. Stejného úspěchu dosáhli
také mladší žáci Znojma, kteří ve finále
porazili tým Kutné Hory 8:2 po poločase 4:2.
eks

Přehled květnových
vyjížděk Cyklo Klubu
Kučera
19. 5. Na kole a na koni – cykloturistická vyjížďka pro rodiče s dětmi.
Zahájení v 9.00 hodin na cyklostezce – Husovy sady u Nové lékárny.
25. 5. Cyklovýlet do Národního parku Podyjí – cykloturistická vyjížďka
na zajímavá místa NP Podyjí. Zahájení v 9.00 u Cykloturistického centra
služeb a informací U Obří hlavy 7.
26. 5. Dětský dopravní den – 3. akce
Znojemského VZP CUP, prevence,
bezpečnost, jízda zručnosti, první
pomoc a dopravní test. Dětské dopravní hřiště u ul. Marie Kudeříkové
od 9.00 do 13.00 hodin.
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