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Vánoční stromy už sví
ve všech částech Znojma
Slavnostního rozsvícení se dočkal nejen ten největší vánoční strom
Znojma na Horním náměstí, ale také
stromy ve všech městských částech.
Vedení města za účasti předsedů
městských částí rozsvítilo během druhého adventního týdne společně s tamními dětmi a rodiči postupně stromy
v Načeraticích, Oblekovicích, Mramoticích, na Hradišti, v Příměticích, Popicích, Konicích, Derflicích a v Kasárnách. S dětmi rozsvítily také vánoční
strom v areálu Domu dětí a mládeže
ve Znojmě. Ve všech obcích vládla vánoční atmosféra, přítomní mohli okusit
punč nebo svařák a ochutnat domácí
cukroví. Během rozsvěcování ovšem
byla také pěkná zima. Takto se ohřívaly
u ohně děti v Příměticích na návsi.Na
slavnostním rozsvěcování vánočních
stromů samozřejmě nesměl chybět ani
adventně laděný kulturní program plný
písniček a básniček. O ten se postaraly
buď místní mateřské a základní školy,
nebo Dyjavánek a nově také Popický
kulturní soubor. Za odměnu na všechny
děti čekal sněhulák a medvěd s plným
košem dobrot. Na snímku děti z Přímětic.
zp, foto: lp

Milí Znojmáci,
rok se s rokem sešel a ta nejkrásnější část roku, čas Vánoc, je před
námi. Konečně je tu období svátků,
na které se všichni už od svých dětských let těšíme. Často vzpomínám,
jak jsem s napětím očekával, zda Ježíšek dostal můj dopis a najdu pod
stromečkem to, co jsem si opravdu
přál. A jaká to pak byla radost, když
jsem pod stromečkem našel svůj vytoužený dárek!
Dnes se už na Vánoce dívám jinak.
Vánoce jsou pro mne symbolem ro-

dinné pohody, spokojenosti a radosti.
Největším dárkem je pro mne to, že se
mohu alespoň na chvíli zastavit a v klidu si užít chvíle se svými blízkými.
A tím je vlastně splněno mé největší
přání.
Nenechme předvánoční shon zničit to, co je na těchto svátcích opravdu nejkrásnější. Užívejme si vánoční
pohody, zastavme se s přáteli, věnujme čas naším nejbližším a vzpomeňte na ty, kteří zůstali už jen v našich
srdcích.
Přeji vám, aby vaše vánoční svátky opravdu byly plné radosti a spo-

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
PROSINEC 2013

Na Ples města
v lednu
V novém roce se ve Znojmě
můžeme těšit na bezpočet kulturních akcí. První akcí, kterou
pořádá Znojemská Beseda, je již
tradiční Ples města. Ples se koná
v sobotu 25. ledna v prostorách
hotelu Dukla.
Těšit se můžete na zajímavý
program, bohatý raut a tombolu i na
vinný koutek připravený stále více
veřejnosti vyhledávaným sdružením VOC Znojmo. Celý ples zahájí
předtančením taneční skupina Single se svou ukázkou společenských
tanců. K tanci a poslechu hraje kapela Onkels a hostem večera bude
Rock&roll band Marcela Woodmana. Večerem provází moderátor
Milan Jonáš.
Předprodej vstupenek probíhá
v Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici (tel.: 515 222 552,
vstupenky@znojemskabeseda.cz).
Své vstupenky si můžete zajistit
také pohodlně z vašeho domova.
Stačí, když navštívíte webové stránky www.vstupenkyznojmo.cz, kde
můžete lístky na ples zarezervovat a zakoupit. Cena vstupenky je
300 korun.
zp

kojenosti, abyste strávili čas s těmi,
které máte rádi a aby se i vám splnila
vaše tajná přání. Nechte se podmanit
kouzlem Vánoc. Vždyť jsou jen jednou
za rok a jsou to ty nejkrásnější chvíle,
na které budeme rádi vzpomínat.
Za chvilku zaklepe na dveře nový
rok, vstupme proto do něj s optimismem a elánem. Co jsme nestihli letos,
nechť se nám podaří v příštím roce.
K tomu vám také přeji hodně zdraví,
protože je to nejcennější, co máme.
 Starosta Znojma s malým pomocníkem
při rozsvěcování vánočního stromu v Načeraticích.
Foto: lp

Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma
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UZAVÍRKA HORNÍHO NÁMĚSTÍ
Z důvodu konání Silvestra 2013
bude 31. 12. od 15.00 do 1.00 hod.
dne 1. 1. 2014 úplná uzavírka
ve spodní části Horního náměstí
– ve směru jízdy k Václavskému
náměstí, od domu č. 3 po dům č. 19
a ve vrchní části Horního náměstí
– ve směru jízdy k Václavskému
náměstí, od domu č. 1 po dům č. 4.
JAK VYJDEME V ROCE 2014
Znojemské LISTY vyjdou v novém roce poprvé ve čtvrtek 23. ledna 2014 a pak každý další čtvrtek.
Zůstávají zpravodajským čtrnáctideníkem s výjimkou prázdninových
měsíců, kdy se do schránek dostanou pouze jedenkrát měsíčně (24. 7.
a 21. 8.). V září vyjde speciál ke Znojemskému historickému vinobraní.
HORKÁ ŠTĚDROVKA PODÁVANÁ
NA ŠTĚDRÝ DEN
Stejně jako vloni i letos pamatují někteří občané Znojma i město na bezdomovce. Již potřetí na Štědrý den
zve Milan Jonáš s dobrovolníky ze
starého města všechny potřebné
spoluobčany na roh ulic Zelenářská
a Velká Mikulášská, kde se bude
od 7.00 do 11.00 hodin podávat
zdarma štědrovka – rybí a čočková
polévka (dodají ji restaurace Na Studentské a Bristol) a nalévat se bude
také horký čaj. Kolem 11.00 hodiny
pak mezi strávníky přijedou místní
koňáci a štědrovečerní dobroty
dostanou i jejich koně. Znojemská
radnice poskytuje organizátorům
na tuto akci veřejné prostranství
zdarma.
KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků bude probíhat ve dnech 6. 1., 13. 1., 20. 1.,
27. 1. a 3. 2. 2013. V těchto termínech
budou odváženy vánoční stromky
shromážděné u sběrných míst na separovaný odpad a u kontejnerových
stanovišť. Tímto rovněž apelujeme
na občany, aby svůj vánoční stromek na toto místo donesli a nebyla
jim lhostejná čistota kolem jejich
bydliště. Další možností je vánoční
stromek odevzdat na sběrném dvoře na Dobšické ulici a v Příměticích
nebo na kompostárně Únanov.
SVOZ ODPADŮ NA SILVESTRA
A NOVÝ ROK
Svoz v období vánočních svátků
zůstává beze změn, zato na Silvestra a na Nový rok bude vše jinak. Ve Znojmě bude noční svoz
až v noci na 2. ledna a denní svoz
2. ledna, stejně jako v Oblekovicích.
V Kasárnách a Mramoticích se odpad vyveze až 4. ledna.

Upadnout na chodníku? Raději ne…
Zima si pro nás chystá příjemné
i nepříjemné zážitky. K těm druhým
rozhodně patří vratká chůze po zledovatělých nebo zasněžených chodnících. Dají se samozřejmě zdolat se
značným vypětím bez ztráty kytičky.
Jak postupuje zraněná osoba?
Opatrnost je nutná, ale někdy bohužel ani sebevětší snaha nepodlehnout zemské gravitaci nestačí. Člověk
se ocitá na tvrdé zemi a těžce se z ní
sbírá. Což je ta lepší varianta. V horším
případě zjistí, že jeho tělesná schránka
došla k úhoně.
Co pak? V příručkách se praví,
že by si postižená osoba měla zajistit
svědka události. O tom, co se stalo, pak
má neprodleně informovat správce

komunikace, což nemusí být pokaždé
město. Majitel komunikace, kterého
lze dohledat v katastrální mapě, potom o pojistné události spraví svoji
pojišťovnu, jež každou události likviduje individuálně. Zajímá se například
o to, zda ke zranění došlo ve střízlivém
stavu nebo jakou obuv měl zraněný
člověk na nohách. Má-li postižený
sjednanou vlastní úrazovou pojistku,
může samozřejmě získat odškodnění
také z tohoto pojištění.
Jak postupuje v takových případech město Znojmo?
Město Znojmo při posuzování své
míry odpovědnosti a zavinění postupuje důsledně podle zákona o pozemních komunikacích.

„Závadou ve schůdnosti pro účely
tohoto zákona se rozumí taková změna
ve schůdnosti pozemní komunikace,
kterou nemůže chodec předvídat při
pohybu přizpůsobeném stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům“, praví se v jednom z paragrafů.
V závěru loňského roku a na počátku letošního roku město Znojmo
řešilo dvanáct případů odškodnění
osob, které se zranily na zimních komunikacích, jež jsou v majetku města.
Jak postupovat, když chodec dojde
na chodníku k úhoně? Pokud se člověk
zraní na městské komunikaci, měl by
kontaktovat JUDr. Ladislava Křikavu
(finanční odbor).
xa

Čestný občan města Znojma
v domově pro seniory
Čestný občan Znojma, emeritní
vyslanec Rakouské republiky v ČR
Viktor A. Schneider si během své krátké adventní návštěvy města v doprovodu místostarosty Pavla Balíka
a ředitelky Centra sociálních služeb
Znojmo Jarmily Eliášové prohlédl
nový pavilon domova pro seniory.
Bývalý vyslanec měl sociální problematiku v popisu práce, takže dokáže
porovnat a ocenit nabízené služby.
V případě znojemského domova nešetřil chválou a vyzdvihoval velkorysé
architektonické řešení a kvalitní vybavení, ale také vysoce profesionální
přístup personálu. Proto nejen u stromečku ve společenské místnosti mohl
Viktor A. Schneider vidět, že se do výroby předvánoční výzdoby zapojuje
velká část obyvatel domova.
xa

 Emeritní vyslanec Viktor A. Schneider (vpravo) v doprovodu místostarosty Pavla Balíka
a ředitelky Jarmily Eliášové.
Foto: xa

Zápis do prvních tříd základních škol
Zápis do prvních tříd pro školní
rok 2014/2015 bude v sobotu 25. ledna 2014 od 8.00 do 12.00 hodin
na základních školách:
ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo,
Klášterní 2, příspěvková organizace
– zápis se provádí samostatně v hlavní
budově školy Klášterní 2 a na odloučeném pracovišti Konice 119
ZŠ Znojmo, Mládeže 3 – zápis v budově Vrchlického 1, vchod ze Smetanovy ulice
ZŠ Znojmo, Pražská 98 – zápis se provádí samostatně v hlavní budově školy

Pražská 98 a na odloučeném pracovišti
Slovenská 33
ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569 – zápis se provádí samostatně
v hlavní budově školy Přímětice 569
a na odloučeném pracovišti Mramotice 49
ZŠ Znojmo, nám. Republiky 9 – zápis
v budově nám. Republiky 14
ZŠ Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace – zápis se provádí samostatně v hlavní budově školy
Václavské nám. 8 a na odloučeném
pracovišti Jubilejní park 23

K zápisu se dostaví všechny předškolní děti, dále děti, jejichž rodiče
budou žádat o odklad povinné školní
docházky a děti, kterým byl v loňském
roce povolen odklad povinné školní
docházky. U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte. Bližší informace
rodiče získají přímo na jednotlivých
ředitelstvích základních škol a na internetových stránkách Města Znojma
www.znojmocity.cz V loňském školním roce absolvovalo zápis do prvních tříd základních škol ve Znojmě
na 442 dětí.
dk
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Znojmo má rozpočet na rok 2014
Znojemští zastupitelé schválili
na svém posledním letošním zasedání rozpočet města na příští rok. Město
bude v roce 2014 hospodařit s částkou
924 milionů korun, tedy s částkou přibližně o osmdesát milionů vyšší než
v roce letošním.
„V kapitole příjmů totiž počítáme
s navýšením příjmů z prodeje bytových jednotek ze 180 na 250 milionů
korun,“ vysvětlil starosta Vlastimil Gabrhel. Příjmy z prodeje městských bytů
znojemská radnice použije k úhradě
starých dluhů a k financování sto třiceti
investičních akcí a oprav. „Potřebujeme
dát do pořádku řadu věcí, na které v minulosti nedošlo. V příštím roce budeme

pokračovat v rekonstrukci znojemských
základních škol a školek, v revitalizaci
parku, chystáme se opravit chodníky
ve městě, městský stadion nebo vybudovat kanalizaci v městských částech
Znojma,“ dodal starosta.
Rozpočet města se netočí pouze kolem velkých investic. Město se
snaží podporovat také sociální služby
a sportovní a společenské vyžití občanů.
V návrhu rozpočtu se počítá s podporou tradičních kulturních akcí, jako
je Hudební festival Znojmo, Festival
VOC Znojmo, Jazz festival Znojmo
a další. Pro vedení radnice zůstává prioritou i podpora jazykových kompetencí
studentů v rámci projektu Kolumbus,

na které je opět vyčleněna částka jeden
milion korun.
Součástí rozpočtovaných položek
na straně výdajů je také splátka úvěrů
a úroků z úvěrů, které si v předcházejících letech vzalo minulé vedení radnice.
V posledních třech letech muselo město
zaplatit bankám a bankovním domům
dohromady 203 milionů korun. Příští
rok je čekají další splátky ve výši 54
milionů korun. Pozitivní zprávou pro
Znojmáky naopak určitě je, že v příštím
roce budou platit méně za odpad, a to
400 korun na osobu.
Detailně se budou Znojemské LISTY věnovat jednotlivým kapitolám rozpočtu v příštím čísle.
zp

Kino Svět se v roce 2014 změní uvnitř i navenek
Digitalizace Malého sálu, nové
sedačky, nová podlahová krytina – to
jsou investice, kterých se v nadcházejících měsících dočká znojemské
kino Svět, jediné zařízení na Znojemsku, které nabízí divákům filmová
představení v průběhu celého roku.
Výčet připravovaných změn však
ještě není úplný. V roce 2014 počítá
Správa nemovitostí města Znojma
také s opravou fasády celé budovy
na Havlíčkově ulici číslo 7.

 Do sedaček tohoto typu budou napříště
ve Velkém sále kina Svět usedat milovníci
filmového umění.
Foto: archiv ZL

Ve schváleném rozpočtu města nostním otevření o den později. Již 16.
na příští rok je na digitalizaci Malého ledna v 18.00 hodin se bude ve Velkém
sálu kina Svět vyčleněna částka dva sále promítat český film Něžné vlny.
Pamětníci si jistě vzpomínají, že
a půl milionu korun. Pořídit se za to
má nová projekční technologie a další zásadní rekonstrukce kina Svět byla
související věci, jako je 3D promítání ukončena v roce 1993. Vnější plášť bunebo ozvučení. Znojmo na tuto akci dovy se tehdy neřešil. Jediné znojemské
kino si tedy zaslouží, aby se objevizískalo státní dotaci tři sta tisíc korun.
Hned po Třech králích začne pra- lo v novém kabátě. Plánovaná oprava
covní ruch ve Velkém sále kina. Fil- fasády domu v roce 2014 je vizuálně
mový diváci se totiž dočkají nových, ambiciózní a budova se jistě stane další
pohodlnějších sedaček, které přijdou dominantou jedné z nejfrekventovaxa
městskou pokladnu na sedm set tisíc ko- nějších ulic města.
run s DPH. Měnit se
samozřejmě budou
i podlahové krytiny.
Za více než čtyři sta
tisíc korun s DPH
sem podlaháři budou
klást sametový vinyl
a šedomodré PVC.
Celý interiér bude
laděn do modra.
Akce se dokončí 15.
ledna a první milovníci filmového umění si výsledek mohou
prohlédnout při slav-  Příští exteriér kina Svět bude ladit s interiérovým designem.

Ve Family Pointu je otevřeno už rok
Roční výročí své existence slaví
v těchto dnech Family Point umístěný v Dětském centru na ulici Mládeže
ve Znojmě. Užitečné zařízení si v průběhu času získalo své stálé i občasné
uživatele. A noví stále přibývají.
Není divu. Rodiče, kteří potřebují při
vyřizování svých povinností na úřadech,

při nákupech nebo prostě jen na procházkách někde přebalit nebo nakrmit
své malé dítě, mají lehkou volbu. Stačí
zajít do útulně zařízené místnosti v přízemí Dětského centra, která je vybavená
vším potřebným. Nechybí přebalovací
pult, mikrovlnná trouba, varná konvice
nebo pohovka a křeslo. Děti si mohou
pohrát s připravenými hračkami. Každý
pracovní den od 6.30 do 16.00 hodin je
místnost „přátelská rodině“ přístupná
každému. Využít ji mohou třeba ma-

O zřízení Family Pointu v Dětském centru, které je zařízením
Jihomoravského kraje, se zasadila znojemská radnice. Jihomoravský kraj přitom plně pokryl svou
dotací finanční náklady na vybudování a vybavení místnosti.
minky, které čekají na autobus nebo na
ošetření u lékaře. Stačí vyzvednout si klíč
ve dvou ordinacích napravo od vchodu
a v klidu pobýt.
xa
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STALO SE
POLICISTÉ VAROVALI
PŘED ZLODĚJI
V jednom z obchodních řetězců
ve Znojmě upozorňovali policisté
na obezřetnost při vánočních nákupech. Osobním doporučením
i radou v letácích, které rozdávali,
nabádali občany, jak se chránit
před zloději: nenosit zavazadla
s penězi na zádech, peněženky,
mobily a jiné cennosti včetně dokladů nenechávat v taškách (uzavřených i neuzavřených) navrchu
a využívat možnosti bezhotovostní platby. V preventivní činnosti
policisté pokračují.
NÁRODNÍ PARK OCENIL
SAD, STEZKU I KRAJINU
Správa Národního parku Podyjí
rozdala podruhé ocenění Dobrý
skutek pro Podyjí 2013. Udělila
ho obci Hnanice za zvelebování
svého okolí (obec byla oceněna i vloni), rodině Prokopových
z Přímětic za příkladnou péči
o ovocný sad na hradišťských
terasách a občanskému sdružení
Clary z Vranova nad Dyjí za vybudování a udržování naučné stezky
na Vranovsku. Největší podporu
vyjádřili v internetové anketě
návštěvníci webu Správy parku
občanskému sdružení Popice
Charlese Sealsfielda, které v obci
opravilo dům slavného rodáka,
vytvořilo v něm muzeum a pořádá řadu akcí.
ZNOJMO V KLIPU
Jedna z nejlepších a nejuznávanějších českých skupin Tata Bojs natočila ve Znojmě nový klip k písni
Papírovka. K vidění je na adrese
www.youtube.com/tatabojstv
OVCE MUSELY PRYČ
V půlce adventu musely z ohrady
na Masarykově náměstí zmizet
ovce. V noci je obtěžoval mladík
a ovce tak byly z bezpečnostních
důvodů na žádost jejich majitelů
odvezeny z náměstí. Mladíka, ještě
v inkriminovanou noc, strážnici
Městské policie zadrželi.
Město ovce jinými zvířaty již letos
nahrazovat nebude. Zapůjčení
zvířat, byť od jediného chovatele,
se vždy s majitelem domlouvá
několik dnů před adventem a je
povinností deset dní před konáním akce skutečnost nahlásit
na Krajskou veterinární správu.
V případě zapůjčení zvířat od více
chovatelů je proces nahlášení
ještě podstatně delší. Vzhledem
k blížícímu se konci adventního
času by již nemělo smysl takový
proces začínat.
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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
LÉKÁRNY V DOBĚ SVÁTKŮ
24. 12. U sv. Alžběty
(Vídeňská 1, tel.: 515 224 562)
14.00–18.00
25. 12. Přímětická
(Přímětice 419, tel.: 515 228 355)
9.00–18.00
31. 12. Na Holandské
(Holandská 10, tel.: 515 227 711)
15.00–18.00
1. 1. 2014 Nová nemocnice
(MUDr. J. Janského, tel.: 515 223 216)
9.00–18.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel. 515 215 563) Po–Pá
17.00–22.00, So, Ne, svátk y
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 222.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.
JAK SPRÁVNĚ VOLAT
NA DISPEČINK
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
 Volající sdělí své jméno, co se
přihodilo, pro koho žádá pomoc
(počet osob) a místo, kam mají
záchranáři přijet
 Sdělí číslo svého telefonu
 Další komunikaci vede dispečer
a volající by měl co nepřesněji
odpovídat na otázky dispečinku.
Na podkladě těchto informací
se může dispečink rozhodnout
o vyslání patřičné pomoci.
 V průběhu hovoru se dispečer zeptá na způsob poskytované první
pomoci, popřípadě doporučí další
postup. Poskytování rady k první
laické pomoci jsou nedílnou součástí jeho pracovní povinnosti.
 Na závěr hovoru volající dispečinku upřesní příjezdovou trasu.

V DDM chválí zmodernizovaný interiér
Dům dětí a mládeže ve Znojmě
nabízí malým, větším a koneckonců
i dospělým zájemcům bohatý výběr
různě zaměřených kroužků. Provozuje je v budově na Sokolské ulici
a v objektu na ulici F.J.Curie. který
mu pronajalo město Znojmo. To se
také o svůj majetek a o to, aby se děti
bavily, učily a setkávaly v příjemném
a kultivovaném prostředí, patřičně
stará.
„V budově na ulici Curie se díky finančním prostředkům, které poskytlo
Město Znojmo, rekonstruovala elektroinstalace, opravily se hromosvody.
Třešničkou na dortu pak byla výmalba i položení nového lina ve vstupní
hale a v klubovně nebo třeba výměna
umyvadla v této místnosti. Teď ještě
chceme pořídit nový nábytek a další
vybavení, aby se u nás návštěvníci cítili dobře,“ potvrzuje ředitelka DDM
Znojmo Hana Bílková.

Interiér budovy tedy dostal moderní vzhled, přičemž město do oprav
investovalo skoro milion korun, přičemž část prací odvedli zaměstnanci
Správy nemovitostí města Znojma.

 Nově upravená a vybavená klubovna nabízí setkávání dětí a mladých lidí v kultivovaném prostředí.
Foto: archiv DDM

Změna provozní doby
pokladen během svátků
Během vánočních svátků a na
konci prosince dojde k dočasné změně provozu na všech pokladnách
Městského úřadu ve Znojmě.
Z provozních důvodů také nebudou od 23. prosince do 31. prosince 2013 na všech pokladnách
akceptovány platby platebními kartami. Děkujeme všem občanům za
pochopení.

Pokladny na nám. Armády 8
Pondělí 23. 12. 8.00–12.00
Úterý
24. 12. Štědrý den
Středa 25. 12. 1. svátek vánoční
Čtvrtek 26. 12. 2. svátek vánoční
Pátek
27. 12. 8.00–14.30
Sobota 28. 12. -------------Neděle 29. 12. -------------Pondělí 30. 12. 8.00–17.00
Úterý
31. 12. 8.00–11.00

Pokladny na ul. Obroková 12
Pondělí 23. 12. 8.00–12.00
Úterý
24. 12. Štědrý den
Středa 25. 12. 1. svátek vánoční
Čtvrtek 26. 12. 2. svátek vánoční
Pátek
27. 12. 8.00–14.30
Sobota 28. 12. -------------Neděle 29. 12. -------------Pondělí 30. 12. 8.00 – 17.00
Úterý
31. 12.: 8.00 – 11.00

Pokladny na ul. Pražská 59
Pondělí 23. 12. 8.00–12.00
Úterý
24. 12. Štědrý den
Středa 25. 12. 1.svátek vánoční
Čtvrtek 26. 12. 2. svátek vánoční
Pátek
27. 12. 8.00–12.00
Sobota 28. 12. -------------Neděle 29. 12. -------------Pondělí 30. 12. 8.00–17.00
Úterý
31. 12. 8.00–11.00

Zvítězila výzdoba z Výsluní
Marcela Jordánová z ulice Na Výsluní, Radka Novotná z ulice Erbenova
a Vilma Jeřábková z ulice Resslova jsou
tři výherkyně soutěže Vánoční Znojmo.
Jako odměnu za svoji snahu získávají
hodnotné dárky s vánoční tématikou.
Ostatní účastníci soutěže získali poděkování za účast a malou pozornost
kalendář města na rok 2014.
lp
 Věnec z vítězné vánoční výzdoby Marcely Jordánové.
Foto: výherkyně

Jak dodává ředitelka DDM, pracovníci i návštěvníci DDM, kteří si
nově upravených prostor užívají již
několik týdnů, jsou nadšeni a hezké
prostředí si velmi chválí.
xa

Silvestr se dvěma
ohňostroji
Znojemský silvestr začne v 18.00
hod. na Horním náměstí silvestrovskou
diskotékou pro nejmenší. Ti se navíc
mohou těšit už v 19.30 hod. na novinku – dětský ohňostroj. Od 20.00
do 24.00 hod. se na pódiu budou v rámci Las Vegas show střídat revivalové
skupiny Beatles, Elton John, Kiss, Boney M. a Queen. Ve 21.00 hod. a těsně před půlnocí vystoupí slavné duo
Těžkej Pokondr a Michal Kavalčík
alias Ruda z Ostravy, který bude celým
večerem provázet. Na první minuty nového roku je připraven velký slavnostní
ohňostroj.
lp

Stojany na kola
Jedenáct stojanů na kola přibude
ve znojemské městské památkové rezervaci a dva se objeví v okolí budovy
Katastrálního úřadu na Pražské ulici.
Radní města se rozhodli oslovit
přímo brněnskou firmu, která již litinové stojany v minulosti pro Znojmo dodávala. Prioritní je zachování
stejného designu jako u již užívaných
sestav. Objednané stojany budou dodány do konce roku 2013. Město za ně
zaplatí pětaosmdesát tisíc korun bez
DPH.
xa

Radnice o svátcích
Provozní doba na Městském úřadě
ve Znojmě bude od 23. 12. a 31. 12.
od 8.00 do 12.00 hodin. Ve dnech
27. a 30. 12. 2013 bude provozní doba
na úřadu nezměněná.
xa
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REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Stromy už mají
Nepoli cká diskuse k revitalizaci parku
může začít, pomohou v ní pracovní skupiny své rodiče
Rada města ustanovila k revitalizaci městského parku pracovní skupiny. S návrhem přišel starosta Znojma
na zasedání rady, kam byli pozvaní
i tři zástupci občanských spolků –
Okrašlovací spolek, Za Znojmo přívětivější, Občané pro Znojmo.
„Projekt přípravy revitalizace parku probíhal od roku 2007. Ačkoliv
v rámci přípravy revitalizace splnily
předchozí i současné vedení znojemské radnice všechny zákonné pod-

SLOŽENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN


pro oblast architektonického a urbanistického řešení parku
– koordinátor pracovní skupiny –
Ing. arch. Iveta Ludvíková, městská
architekta
– zástupce zpracovatele projektu –
Ateliér Tišnovka (Ing. arch. Michal Říčný, Ing. arch. Petr Todorov,
Ing. Eva Wagnerová)
– jeden ze zástupců odboru investic

– zástupce zpracovatele projektu
– Ateliér Tišnovka (Ing. arch. Michal Říčný, Ing. arch. Petr Todorov,
Ing. Eva Wagnerová)
– jeden ze zástupců odboru investic
a správy nemovitostí (Mgr. Jana
Antošová, Václav Vybíral, Ing. Eva
Zvěřina)
– zástupce odboru životního prostředí – Ing. Boris Dostál
– ředitel Městské zeleně Znojmo –
Ing. Radoslav Habrdle

Všech šedesát stromů nabídnutých k adopci v dolní části parku našlo své „adoptivní rodiče“.
V této etapě bylo možné adoptovat pětačtyřicet stromů, a patnáct již
vzrostlých stávajících. Největší zájem
byl o dlouhověké dřeviny, jako jsou
duby, buky, javory nebo lípy. Občany
zaujaly také zajímavě kvetoucí stromy
nebo barevně či tvarově atraktivní kultivary, např. magnolie, javory červené
nebo převislá forma buků.
Všichni dárci obdrží dárkový certifikát o adopci stromu a děkovný dopis
od starosty. U stromů budou osazeny
pamětní desky. Nová výsadba je plánována na červenec 2014. Eva Zvěřina

Park dodává
Znojmu svěžest

mínky včetně prostoru k občanské
diskusi, neznamená to, že nás názor
veřejnosti nezajímá. Opak je pravdou. Proto vznikly pracovní skupiny,
složené z odborníků a zástupců veřejnosti, abychom si vše znovu vyříkali,“
vysvětluje starosta Vlastimil Gabrhel.
K revitalizaci parků vznikly dvě
pracovní skupiny: jedna pro oblast
architektonického a urbanistického
řešení parku, druhá pro oblast zeleně
a životního prostředí. Koordinátorem
obou skupin je vždy zaměstnanec úřadu, neboť zná nejlépe všechny procesní
postupy. Závěry diskusí ve skupinách
budou předkládány radě. „Chtěl bych
velice poděkovat všem, kteří pozvání
do našich pracovních skupin přijali. Jedná se o kapacity ve svém oboru, a i když mají spoustu aktivit, čas
na Znojmo si našli,“ říká starosta.

a správy nemovitostí (Mgr. Jana
Antošová, Mgr. Ing. Karel Fiedler,
Václav Vybíral)
– nezávislý architekt – Ing. arch. Jaroslav Poláček
– nezávislý architekt – Prof. Ing. arch.
Petr Pelčák, Fakulta architektura Vysokého učení technického
v Brně
– zástupci občanských sdružení:
Ing. Karel Fiala, PhDr. Jiří Kacetl,
Ing. Jaromír Boudný


pro oblast zeleně a životního prostředí
– koordinátor pracovní skupiny –
Ing. Karel Fiedler, vedoucí oddělení investic
– předseda komise pro městskou
zeleň, lesy a životního prostředí –
František Gabrhel

– znalec v oboru ochrany přírody –
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
– zástupci občanských sdružení: Petr
Lazárek, Ing. Veronika Dubovská,
Otto Bouda
„Do pracovní skupiny pro oblast
zeleně a životního prostředí bychom
chtěli přizvat ještě pana profesora Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně. Budeme velice rádi, pokud by
se účastnil alespoň některých jednání
pracovní skupiny,“ dodává starosta.
První schůzka pracovních skupin by
měla proběhnout ještě v prosinci.
O jednotlivých jednáních, respektive o jejich výsledcích, bude rada města pravidelně informována. I v příštím
roce budou LISTY veřejnost o dění
v parku informovat.
zp

Znojemské LISTY měly tu čest setkat se se světoběžníkem, rodákem
z Mramotic a nynějším velvyslancem České rpeubliky v Číně Liborem
Sečkou.
Ve svém
povídání
se velvyslanec zmínil
i o městském
parku. „Revitalizovaný
park dává
Znojmu jakousi novou
svěžest, nového ducha a je podle mě vhodnou
moderní součástí jinak historického
města. Každá věc, která Znojmo činí
modernější, přitažlivější a svěžejší, je,
řekl bych, dobrá,“ konstatoval. V České
republice se Libor Sečka často nezdržuje, avšak když už ve své rodné vlasti
pobývá, vrací se do Znojma. A často
s sebou přivádí návštěvy. „Nedávno
jsem tu měl návštěvu z Číny, byli to
umělci. Vzal jsem je tedy do Znojma
a oni byli nadšeni z toho, jak je Znojmo
krásné. Dokonce uvažovali o tom, že
by sem pozvali nějaké čínské filmaře,
aby tu natočili film,“ dodal. „Procestoval jsem kus světa a opravdu si myslím,
že Znojmo se svým novým parkem
může být bez nadsázky jakousi ukázkou či příkladem toho, jak skloubit
moderní a historické,“ ukončil Sečka
své povídání o parku.
zp
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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
Nábytkový truhlář
Möbeltischler
Messebau & Planung GmbH
Herzogenburg 85 km
office@messebau-planung.at
+43/2782-82281
Samostatná práce, občas montáže,
stálé zaměstnání v solidní firmě.
Mzda 2.177,05 EUR/měs. brutto.
Pečovatel/ka
PflegeherlferIn
Pflegezentrum Poysdorf
Poysdorf 55 km
andrea.pichler@
hausderbarmherzigkeit.at
+43/2552/208 110
Andrea Pichler
Možnost dalšího vzdělávání.
Min.mzda dle KS 1.911,84 EUR/měs.
Lékař/ka pro noční služby
Nachtdienstarzt/in

brabatsch@rosenburg.at
Boris Brabatsch
Sezóna 2014 březen-říjen,
30–40 hod., St–Ne.

Friedrich Mürner
Plný úvazek, každodenní rozvozy
stavebního materiálu.
Mzda dle KS 1.551 EUR/měs.

Úklidová síla
Reinigungskräfte
Schmidt Saubere Arbeit. Klare
Lösung GmbH
Gars am Kamp 55 km
jungmayr@schmidt-reinigung.at
+43/664/8352081
Fr. Jungmayr
Úklidové síly – služby v turnusech
Po–So ca. 25 hod., Po–So 16 hod.
a výpomoc ca. 10 hod.
Mzda 7,88 EUR/hod. brutto.

Průvodce v českém jazyce
na výpomoc
Aushilfe für Burgführungen in tsch.
Sprache
Hoyos’sche Forstverwaltung
Rosenburg 50 km
brabatsch@rosenburg.at
+43/2982/2303
Boris Brabatsch
Provázení turistických skupin
renesančním zámkem Rosenburg.
Služby převážně v týdnu.
Mzda 8 EUR/hod.

Pracovnice do žehlírny
Mitarbeiterinn Büglerinn
Stummer Textilreinigung GmbH
Mistelbach 55 km
office@stummer-textilreinigung.at
+43/2572/3182
Žehlení svršků, obsluha
a poradenství zákazníkům.

Pracovníci do obsluhy
pro sezónu 2014
Servicemitarbeiter/innen
Saison 2014
Hoyos’sche Forstverwaltung
Rosenburg 50 km

Řidič nákl. vozu
LKW-Fahrer
Fetter Baumarkt GmbH
Gänserndorf 90 km
f.muerner@fetter.at
+43/2262/701-140

Privatklinik Holleburg GmbH
Hollenburg 75 km
office.hollenburg@sanlas.at
+43/2739/77110
Mag. Beatrix Henneis-Kohlbauer

Mechanik
Mechaniker
Gebauer & Griller Kabelwerke
Ges.m.b.H.
Mistelbach 55 km
j.pristl@griller.at
+43/2552/28403265
Jürgen Pristl
Opravy a údržby na výrobním zařízení,
odstraňování poruch. Min. mzda dle KS
1.918,20 EUR/měs. brutto.

INZERCE
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Regenerace městské památkové rezervace
Znojmo se pyšní titulem Historické město roku 2010, což rozhodně neznamená, že by s uspokojením rezignovalo na další regeneraci městské
památkové rezervace. Na programu
je teď oblast Divišova náměstí, ulic
Velká Michalská, Jezuitská a Veselá
a části náměstí Svobody.

Další krok:
Rekonstrukce ulice
Velká Michalská
Jako první přijde na jaře nadcházejícího roku na řadu rekonstrukce ulice
Velká Michalská. Architektonický Atelier Tišnovka finišuje se závěrečnými
pracemi na projektu. „Naším cílem je
celkově obnovit uliční prostor tak, aby
odpovídal historickému duchu města.
Současně je nutné odstranit zanedbaný
technický stav povrchu chodníků a komunikace, ulici nově vybavit osvětlením a vytvořit trasy metropolitní sítě,“
konstatuje architekt Petr Todorov.

Spolu s kolegou Michalem Říčným v projektu samozřejmě respektují
i základní požadavky vedení města.
„V diskusi jsme se vyslovili pro to,
aby byl uliční prostor bezbariérový,
aby se mírně rozšířily chodníky a aby
parametry komunikace vyhovovaly
stávající frekvenci dopravy v centru
Znojma,“ zdůrazňuje starosta města
Vlastimil Gabrhel. Každopádně má
přednost dostat chodec před automobilem.
To ostatně odpovídá i historickému kontextu. Ulice Velká Michalská
je důležitou spojnicí mezi náměstím
Svobody a Horním náměstím a tvoří
hlavní přístupovou ulici do historické
části města ze severní strany. Půdorys
ulice je úzký a několikrát organicky
zakřivený. Její součástí jsou dvě rozšířená prostranství: první při vyústění
ulice Horní Česká, náměstí Svobody
a Jezuitské ulice, druhé před drogerií
v místě vyústění ulice Malá Michalská. V tomto prostoru má být obnoven vodní prvek, který tu v minulosti
fungoval.

z městské pokladny a jsou součástí
rozpočtu na rok 2014.

Rekonstrukce ulice Velká Michalská a části náměstí Svobody je
první etapou projektu regenerace, do které je zahrnuta i obnova
Jezuitského a Divišova náměstí
a ulic Jezuitská a Veselá. V zadání
projektu se klade důraz na zachování, respektive rozšíření ploch
zeleně, rozšíření chodníků, obnovu povrchů včetně konstrukčních
vrstev a obohacení dopravních
ploch a pobytovou funkci. V souhrnu se počítá s investicí více než
šest desítek milionů korun.

Radnice se zajímá
o názor občanů
Než začnou první stavební práce,
dostanou slovo také občané Znojma.
Již 23. ledna 2014 se totiž uskuteční veřejné projednání, které nebude probíhat pouze u zeleného stolu. Zájemci si
mohou vyslechnout plány a argumenty architektů a zástupců vedení města
Znojma na místě samém. Nejprve si
s projektanty projdou místa, kterých
se rekonstrukce dotkne, a poté budou
mít příležitost diskutovat o tom, co je
zaujalo a co je zajímá.
Mluvit se samozřejmě nebude jen
o první etapě rekonstrukce. Účastníky
bude pravděpodobně zajímat také to,
jak má v budoucnu vypadat celé Divišovo náměstí, jež historicky vzniklo
demolicí stavebních objektů, které
kdysi stály na místě nynější zelené
plochy.
xa

Kolik to bude stát
Odhad nákladů na první etapu
regenerace MPR činí dvaadvacet
milionů korun. Jde konkrétně o rekonstrukci ulice Velká Michalská, ale
také navazující komunikace na části
Divišova náměstí (kromě parkových
úprav) a ústí náměstí Svobody. Finanční prostředky na tuto akci půjdou

ChcemeznátVášnázor!


POZVÁNKA
naveƎejnéprojednáníprojektu

REGENERACEULICVM STSKÉ
PAMÁTKOVÉREZERVACI
(DivišovonámĢstí,VelkáMichalská,ēástnámĢstí
Svobody,JezuitskénámĢstí,JezuitskáaVeselá)

 První etapa rekonstrukce se netýká celého Divišova náměstí. Opraví se pouze komunikace, na parkové úpravy dojde v další fázi. Atelier Tišnovka ovšem představí své plány už
Foto: xa
na lednovém veřejném projednání s občany.



vpátek24.ledna2014


Ͳ v15hodinnaDivišovĢnámĢstípƎedokresním
archivemzaēnepĢšíprohlídkamístarealizace
svýklademprojektantƽ


Ͳ v16hodinvevelkémsklepĢvhoteluLAHOFER,
Veselá13probĢhneprezentaceprojektu,zodpovíme
VašepƎípadnédotazyabudemeƎešitVašepƎipomínky


SrdeēnĢVászve 



Ing.VlastimilGabrhel
starostamĢstaZnojma
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Co přineslo dvanáct uplynulých měsíců…

 LEDEN: Radnice začala, v rámci projektu Kolumbus, proplácet jazykové certifikáty studentům, kteří úspěšně absolvovali zkoušku. K tomuto účelu vyčlenila milion korun. Mladí
lidé projevili o nabídku velký zájem a proplácení certifikátů z anglického jazyka se rozšířilo
také na jazyk německý. Ti nejlepší studenti navíc absolvovali náročnou zkoušku nejvyšší
úrovně. Během roku 2013 proplatila radnice certifikáty 41 žadatelům vyplacená částka je
125 000 korun. Město Znojmo podporuje v jazykových znalostech nejen studenty středních
škol, ale také žáky škol základních. V roce 2013 dostaly tyto školy z rozpočtu města na jazykové vybavení 600 000 korun.
Foto: lp

 BŘEZEN: Devět znojemských mateřských škol přijalo během zápisů téměř sto procentní
počet nejmenších školáčků. Pro místní rodiče samozřejmost, která v jiných městech není ani
zdaleka běžná. Město do svých školských zařízení investovalo v roce 2013 rekordní částku
35 milionů korun. Nejvíce za posledních deset let.
Foto: archiv ZL

 KVĚTEN: Koncem května mohli Znojmáci slavit. Poprvé v historii totiž znojemský fotbalový klub postoupil do Gambrinus ligy, nejvyšší fotbalové soutěže v České republice.
Suverénní výkony ve druhé lize dovedly Znojmáky až mezi elitních šestnáct týmů. Kvůli nevyhovujícímu stadionu však Znojmo hrálo své domácí prvoligové zápasy celý podzim na
stadionu v Brně.
Foto: Archiv ZL

 ÚNOR: Jako mnoho jiných měst a obcí i Znojmo podlehlo tradičnímu masopustnímu
veselí. Městem se prošlo hned několik průvodů masek, a to v podání studentů GPOA, z Denního stacionáře sv. Damiána i studentů SOU a SOŠ na Přímětické ulici. Podívaná to byla veliká a obyvateli Znojma vstřícně přijímaná.
Foto: Luděk Smejkal

 DUBEN: Podruhé do Znojma dorazil Jeden svět – 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Provokativní otázkou Bojíte se snášet? otevřel debatu
o sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci. Nabídl projekce pro školy i veřejnost. A zájem
byl nemalý.
Foto: lp

 ČERVEN: Znojmo otevřelo nový domov pro devětadevadesát seniorů za 130 milionů
korun. Šlo o největší investici města za poslední léta. Moderní pavilon je již obsazen a dal
tak šanci těm, kteří nemohou z různých objektivních i subjektivních důvodů prožít své stáří
v rodině. Na snímku Zdeňka Dvořáka ukazuje starosta města Vlastimil Gabrhel na originální
spojovací tunel mezi starou a novou budovou domova.

www.znojmocity.cz
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...aneb Rok se s rokem sešel

 ČERVENEC: Naplno se projevily četné opravy sportovišť, které v létě využívali obyvatelé i návštěvníci Znojma. Plovárna v Louce oslavila deset let trvání, a aby návštěvníci
nemuseli platit vysoké vstupné, i letos dostala od města čtyřmilionovou dotaci. Novou
podobu bez plechového oplocení dostal i sportovní stadion Čafka. Dispoziční úpravy přízemí hlavní budovy sportoviště přišly městskou pokladnu na 1,75 mil. Kč. Rekonstruovány byly šatny a sociální zařízení. Přes 370 000 korun město investovalo do úprav dětských
hřišť na ulici Aninská, v Mramoticích, v Louce a na Máchově náměstí.
Foto: Archiv ZL

 SRPEN: Město otevřelo veřejnosti první revitalizovanou část městského parku. Jeho
moderní podoba vyvolala řadu diskuzí mezi obyvateli. Zcela nový střední park má oproti
starému dvě aleje a více jak 2 000 m² pobytového trávníku se samozavlažovacím systémem. K výsadbě byly vybrány vzrostlé, osm let staré stormy, 26 stromů vykácených bylo
nahrazeno 36 novými.
Foto: lp

 ZÁŘÍ: Během tří dnů se Znojmo rozrostlo o desetitisíce obyvatel. Přijely z celé republiky na největší slavnost vína v Česku Znojemské historické vinobraní. Poprvé v historii
vinobraní usedl na královský trůn Hrabě – konkrétně herec Miroslav Hrabě v roli krále,
rekordních devět scén předvedlo multižánrový program a návštěvníci využili dvou novinek: scény Na káře pod Mikulášským kostelem a služby hlídání dětí v hradebním příkopu.
A burčák i víno opět tekly proudem.
Foto: archiv ZB

 ŘÍJEN
ŘÍJEN: Z
Znojemské
j
ké podzemí
d
í se rozšířilo
šířil o ččtyři
ři kil
kilometry novéé adrenalinové
d
li
é trasy. Od
Odvážným zájemcům se tím otevřela krkolomná cesta úzkými, nízkými chodbami, vodou
a blátem. Jedinečné zdejší podzemí patří k nejdelším labyrintům v Česku a i v roce 2013
bylo nejvyhledávanější turistickou památkou Znojma.
Foto: Zdeněk Dvořák

 LISTOPAD: Radnice představila dlouhodobě připravovanou novou bezpečnostní
koncepci Znojma, jejichž cílem jsou bezpečnější ulice, potlačení hazardu, ochrana mladistvých před alkoholismem a toxikomanií a ochrana seniorů. Zvýšil se počet městských
strážníků, přibyly bezpečnostní kamery a začal platit nový tržní řád zakazující podomní
obchod.
Foto: zp

 PROSINEC: Nejen manželé Spáčilovi jsou majiteli vlastního bytu. Možnost koupit si
městský byt využily desítky nájemníků. Zájem je stále velký. Město za rok 2013 prodalo
1588 bytů. Takto získané peníze pomohou všem obyvatelům Znojma. Radnice počítá
s částkou 180 milionů korun, kterou použila na umoření dluhu města a na investiční projekty v roce 2013.
Foto: lp
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Největší vánoční výstava předvedla
peklo ve sklepení i ráj chu
Stává se to už skoro místním evergreenem, ale Vánoční výstava na Přímětické je rok od roku lepší. Voňavou,
chutnou, pestrobarevnou a studentským pojetím optimistickou výstavu
nabídli i letos veřejnosti všichni, kdo
se na její náročné a pečlivé přípravě
podíleli.
Odměnou jim byly davy lidí, které
se během jediného dne přišly na práci
studentů všech oborů podívat. Na zahájení se s pedagogy a se studenty
sešli zástupci vedení města a institucí
spolupracující se školou. K navození
vánoční atmosféry přispělo vystoupení školního pěveckého sboru s dobře
vybraným repertoárem několika písní.
Pastvou pro oči byly originálně nazdobené tabule – vánoční, silvestrovská,
myslivecká, vinařská a další. Inspiraci
mohli návštěvníci čerpat ze zajímavě
balených dárků, míchaných nápojů,
originálně připravených pochoutek

i vánočního cukroví. Zájem budily
výtvory ze dřeva i prohlídka pracovišť
kadeřnic a kosmetiček. Každý příchozí
si mohl odnést v hlavě nápady a v ru-

kách drobné dárky vyrobené třeba
studenty oboru kuchař – číšník. Novinkou bylo ve sklepních prostorách
peklo a osvědčenou jistotou výborné

 Návštěvníky u vchodu vítali půvabní andělé.

Foto: lp

Žáci vaří
Gymnaziální sbor zvedl
s profesionály lidi v klášteře ze sedaček
Základní škola Pražská a střední
škola na Přímětické společně pracují
na posílení profesionální orientace
žáků při výběru povolání.
Už druhým rokem jim v tom úspěšně pomáhá projekt Vaříme s Přímětickou. Vždy dvakrát – na jaře a na podzim se žáci 7. tříd setkají na střední
škole s profesionály, kteří jim předávají
zkušenosti nejen v oblasti teorie, ale
také praxe. Z hodin vaření jsou nadšení, neboť se učí kuchařskému řemeslu
v profesionálně zařízené kuchyni, kde
jim pod rukama vznikají lahůdky, které
mnozí zkoušejí i doma.
lp

Část pěveckého souboru znojemského gymnázia dr. Karla Polesného
vystoupila v Břevnovském klášteře
v Praze na prestižním koncertě Festa
academica Praha 2013.
Společně s dalšími středoškolskými a vysokoškolskými sbory z různých

koutů České republiky i ze zahraničí
si tak mladí lidé zpěvem připomněli
letošní výročí 17. listopadu. Znojemský sbor si za provedení Missa brevis
autora Jiřího Pavlici vysloužil v majestátním interiéru kláštera standing
ovation.
lp

kávy ve školním baru, kde mnozí návštěvníci, po projití několikapatrové
budovy s bohatou výstavní nabídkou,
rádi končili svoji prohlídku.
lp

 Vánočně nazdobená tabule.

Foto: lp

Den otevřených dveří
na Pontassievské
Gymnázium, Střední pedagogická
škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Znojmo pořádá 15. ledna
od 11.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří. Škola uvítá všechny návštěvníky. Zejména pak zájemce o studium na G a SPgŠ v budově na ulici
Pontassievské 3 a o studium na OA
v budově na ulici Přemyslovců 4.
Připraveny budou každou celou hodinu prohlídky školy s výkladem a součástí prohlídky je i návštěva Domova
mládeže na ulici Alšova 16. Na 26. února
připravila škola také přijímací zkoušky
nanečisto. Více na www.gpoa.cz, tel.:
515 225 529.
lp
Škola otevírá ve školním roce
2014/2015 tyto obory:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

 Pěvecký sbor gymnázia v barokní perle na Břevnově.

Foto: Archiv gymnázia

Studen se vzdělávají v zahraničí
 Žáci základní školy v kuchyni profesionálů.
Foto: Archiv ZŠ Pražská.

Žáci oboru Agropodnikání Radek
Jeřábek a Marek Fruhwirt a žáci oboru
Opravář zemědělských strojů Tomáš
Vida a Michal Šárka ze Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
na Dvořákově ulici se zúčastnili dvoutý-

denní praxe v Rakousku. Výměnná stáž
studentům pomohla ke zdokonalení
jazykových schopností a zprostředkovala poznání, jak se pracuje v zahraničí
a na jaké úrovni je rakouské zemědělství i chovatelství.
lp

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika (čtyřleté denní, dvouleté
denní a tříleté dálkové pro absolventy
úplného středního vzdělání)
75-41-M/01 Sociální činnost
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
63-41-M/02 Obchodní akademie
18-20-M/01 Informační technologie
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Státní zkouška z AJ a NJ i pro veřejnost

www.znojmocity.cz
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Evropský týden setkání lidí Čekání na Vánoce si krá li
s pos žením a bez něj
na vánočních dílnách
Oblastní charita Znojmo se v Kolíně nad Rýnem zúčastnila jako jediná z České republiky Evropského týdne setkání lidí s postižením a bez něj.
Pracovníci charity společně
s Němci, Francouzi, Belgičany a Po-

láky hovořili o právech lidí s postižením a podmínkách jejich života
v dané zemi. „Pro nás, pracovníky
v sociálních službách, bylo významné
ujištění, že aktivity jako jsou hudba,
tanec, diskuse, fotografování, tvoření
a vůbec rozmanitost všech
těchto činností, pozvedávají ducha kteréhokoliv
z nás a u lidí s postižením
to platí o to více. Jsme
rádi, že nabídkou našich
činností a aktivit pro klienty, důstojně obstojíme
i ve srovnání s ostatními
vyspělými státy Evropy,“
zhodnotila Jana Svobodo Na evropském setkání vládla uvolněná atmosféra. vá, vedoucí Ateliéru SamuFoto: Archiv OCH Znojmo el znojemské charity.
lp

Vánoční dílny spojené s prohlídkou obou školních budov přilákaly
do základní školy na ulici Mládeže
rodiče, prarodiče, malé děti a stávající
i budoucí žáky.
Starší návštěvníci se zajímali o chod
školy, mladší se vrhli na zábavné plnění
velmi příjemných úkolů spojených vánoční tématikou. Děti s pomocí pedagogů a rodičů vyráběly vánoční ozdoby,

dekorace a zdobily perníčky. Někteří
sledovali umění žongléra, který předváděl své kousky, jiní si pochutnávali
na dobrém čaji a cukroví budoucí školní drobotina si na vlastní kůži poprvé
vyzkoušela zápis nanečisto. Adventní
čas čekání na Vánoce tak díky výborně
a nápaditě zorganizovaným vánočním
dílnám plynul hlavně dětem v přátelské
tvůrčí atmosféře.
lp

POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
POMÁHAJÍ VŠEM
Život je dlouhý dost,
když víme, jak ho prožít
Poslání SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY vystihuje věta v titulku
připisována římskému filozofovi Senecovi. Tato služba nabízí seniorům
a osobám se zdravotním postižením
činnosti, které podporují samostatnost
a rozvíjejí činorodost člověka. Umožňuje navázat nové vztahy i přátelství
a dále přispívá ke zkvalitnění života
a prožití volného času mezi přáteli.
Na ulici Vančurova 17 v areálu DPS
a na ulici U Lesíka v areálu Domova
pro seniory jsou vyčleněné prostory,
kde se schází lidé v důchodovém věku
a společně tráví volný čas. Přijít může
kdokoliv a kdykoliv od pondělí do pátku od 9–14 hod. Každý den je přizpů-

soben podle nálady seniorů. Některý
si jen vykládají a popíjí kávu, jiný je
aktivnější a zpívá se, trénuje paměť,
cvičí se, vyrábí různé výrobky (nyní
třeba vánoční přání, ozdoby na vánoční strom) a podobně. Posláním
služby je napomáhat lidem zvládnout
pro ně obtížné situace, zkvalitnit život
a zjednodušit zapojení do společnosti.
Služba nabízí prostory k aktivnímu
trávení volného času, které pozitivně ovlivňují kvalitu života. V rámci
služby je poskytováno také základní
sociální poradenství. Služba je poskytována zdarma. Více informací získáte
na www.cssznojmo.ic.cz nebo na tel.
čísle 515 24 10 01.

 U jednoho stolu se ke zdobení perníčků sešlo několik šikovných dětí. Nouze mezi nimi nebyla o rady ani nápady.
Foto: lp

Dášenka

Věk: Přibližně 5 let
Plemeno: Kříženec (výška ke kolenům)
Povaha: Klidná, přátelská, poslušná, vhodná ke starším lidem. Čistotný
a velmi vděčný pejsek.
Kontakt: městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společenská rubrika

Štědrovečerní večeři
přivezou až domů
Pohodový sváteční den bez starostí
s vařením štědrovečerní večeře nabízí
hotel Prestige, kde připraví a přivezou
slavnostní menu přímo na určenou adresu. Rezervace je nutná do 22. prosince.

VZALI SE
&

Sylvie Hráčková (Stošíkovice)
Lukáš Veselý (Stošíkovice)

&

Viera Šindelářová (Znojmo)
Ing. Arnošt Klička (Brno)

&

Jana Süttöova (Přímětice)
Peter Štyriak (Tasovice)

Jazzové Znojmo
Klasické jazzové standardy, moderní skladby i hravý dixieland nabídne od 15. do 19. ledna již 7. ročník
Znojmo JazzFest. Vstupenky lze získat v TIC na Obrokové ulici. Program
na www.hudbaznojmo.cz.
lp

INZERCE
Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně
Znojmo, tel.: 605 154 160.
MUDr. Milan Živný ordinuje v gynekologické ambulanci Rooseveltova 18 (ambulance MUDr. Kaššaie/. Zaměření – předrakovinné
stavy ženských rodidel, záněty,
výtoky, menopausa, preventivní prohlídky. Ordinace každý
pátek 7.00–15.30 hod., polední
přestávka. Objednávky na tel.:
515 225 432, 603 239 526.

Dvojnásobný kmotr Petr Rychlý
kř l v Harvartu O sky večerů
Potřetí se ve znojemském vysokoškolském klubu Harvart křtila knížka. Tentokrát s názvem Otisky večerů
a kmotrem byl už podruhé herec, moderátor a dabér Petr Rychlý, kterého
věrní návštěvníci zařadí mezi přátele
klubu.
Knížka je kronikou ilustrující besedy a koncerty, které se v Harvartu uskutečnily v průběhu uplynulých třiatřiceti
měsíců. A byla jich pěkná řádka. Silný
otisk zanechal například Ondřej Vetchý,
Viktor Preiss nebo Jiří Grygar. Diváky
zaujal také nový programový formát,
kterým je pořad Křeslo pro hosta. Vzal
si za cíl přivést na pódium zajímavé
a úspěšné osobnosti, které mají nějaký
vztah ke Znojmu. Velký ohlas tak měla
setkání s Martinou Preissovou, Pavlem Vajčnerem, Martinem Virglerem,
Květošem Svobodou, se znojemskými
hokejisty a fotbalisty nebo se starostou
města Vlastimilem Gabrhelem. Otisky
večerů lze pořídit v kanceláři Soukromé

 Dvojnásobnému kmotrovi Petru Rychlému při křtu nové knihy sekundoval Pavel Štoh
(vlevo).
Foto: Zdeněk Mikeš

vysoké školy ekonomické na Václavském náměstí. Jak slíbil publiku Pavel
Štohl, který je duší klubu, další kniha

by měla spatřit světlo světa za dva a půl
roku. To bude Harvart slavit desáté
výročí svého vzniku.
xa

Nejtěžší bylo vyfo t Pontassievskou
bez lidí a aut, přiznal Eman Macoun
Na pultech znojemských knihkupectví se objevila nová kniha Znojmo v proměnách.
Jejím autorem je bývalý
novinář, znojemský občan
Eman Macoun, který už nedoufal, že jeho práce skutečně vyjde.
Materiály do tisku totiž předal již v roce 2008, ale
teprve nyní mohl v ruce držet výsledek své roční práce.
„Když mi šéf nakladatelství
zavolal, že kniha vychází, byl
jsem příjemně překvapen,“
přiznal autor. Knihu připravoval jako svoji druhou (první
byla průvodcem po Dánsku)
na objednávku. „Nápad měl
před léty Laďa Rakušan. Tehdy měl zájem vydat Znojmo
dvojmo, které léta připravuji
pro regionální týdeník,
ale Znojmo v proměnách
byla psána na objednávku
třebíčského vydavatelství
Akcent,“ vysvětluje Eman
Macoun.
Zadání přitom nebylo nijak jednoduché. Měl vyhledat
staré fotografie v rozmezí let
1870–1930, a k nim nafotit
podobu stejného místa, tak  Eman Macoun při korekturách na knize.

Foto: Archiv EM

jak vypadá dnes, ale bez lidí
a bez aut. A že se takové fotky
v dnešní veskrze automobilové
době dělají těžce, není pochyb.
„Většinou jsem fotil v sobotu
odpoledne a v neděli v průběhu dne. Člověk z místa
odejde, to si počkám, ale auto
neodnesu. Musel jsem kvůli
některým snímkům na stejné
místo i pětkrát. Nejtěžší bylo
vyfotit Pontassievskou ulici,
kde auta po většinu času stála nebo v četných intervalech
neustále projížděla,“ popisuje
práci na knize Eman Macoun.
Staré fotografie vybíral
v archivech, ve znojemském
muzeu, u znojemského sběratele Josefa Vlasáka, čerpal
ze svého bohatého archivu. V knize tak čtenář najde
107 fotografií. Podle autora
jsou určeny každému, kdo
Znojmo trochu zná a má ho
rád. „Pro někoho, kdo jen projíždí, to asi význam mít nebude, i když kdo ví,“ krčí zbytečně skromně rameny Eman
Macoun.
lp

www.znojmocity.cz

Společenská rubrika
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Plavání v lázních ve Znojmě Plavání v Přímě cích
Měsíční rozpis na www.snznojmo.
cz/lazne, tel.: 515 224 401. Vstupné: bazén 35 Kč/hod, permanentka
300 Kč/10 vstupů. Sauna 85 Kč/2 hod.,
permanentka 320 Kč/4 vstupy. Solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V PROSINCI
Pondělí
10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
17.00–20.00
Čtvrtek
18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota
10.00–18.00
Neděle
10.00–15.00
SVÁTKY
23. 12.
24.–26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

10.00–20.00, 18.00–20.00
zavřeno
10.00–13.00, 14.00–17.00
18.00–20.00
10.00–18.00
10.00–15.00
10.00–17.00
zavřeno

SAUNA
Pondělí ženy 13.00–19.00
Pondělí páry 19.00–21.00

Úterý muži
Středa ženy
Čtvrtek muži
Pátek ženy
Sobota muži
SVÁTKY
23. 12.
24.–26. 12.
27. 12.
28. 12.
30. 12.
31. 12.

13.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
10.00–18.00

12.00–20.00
zavřeno
12.00–20.00
10.00–18.00
12.00–20.00
zavřeno

Provoz kluziště
na Sokolské ulici
Každý den je venkovní kluziště
na Sokolské ulici otevřeno od 9.00 hodin do 20.00 hodin.
Ve všedních dnech v dopoledních hodinách je bruslení zdarma,
od 13.00 hodin, stejně jako celou sobotu
a neděli, je vstup na kluziště zpoplatněn
symbolickou desetikorunou. Pro školy
je dopolední bruslení zdarma, ale musí
si bruslení předem domluvit se Správou
nemovitostí města Znojma.
lp

Po celý rok mohou lidé využívat
plavání v bazénu se slanou vodou
a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo – Přímětice.
Vstupné za 1 hodinu: děti do věku
mateřské školy ZDARMA, děti
do věku základní školy 40 Kč, ostatní
osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka
na 12 vstupů 600 Kč. Více informací
na www.zsprim.cz

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SVÁTKY
24.–26.12.
27.–31. 12.
1. 1.
2.–3. 1.

zavřeno
15.00–20.00
zavřeno
15.00–20.00

Vánoční běh ELETROKOV Znojmo
Na Boží hod vánoční 25. prosince
je připraven 33. ročník tradičního
běžeckého závodu správných kluků
a holek – Vánoční běh ELEKTROKOV
Znojmo. K účasti na populární sportovní akci zvou veřejnost organizátoři, rozhodčí, přátelé běhu a také
sponzoři závodu.
Prezentace bude od 9.00 do 9.45 hod.
(všechny kategorie) na stadioně TJ
Znojmo v Husových sadech. Odstartováno bude v 10.00 hodin. Trať měří
10 580 m a běží se po asfaltové silnici Znojmo–Přímětice–Kuchařovice–
Znojmo. Stejně jako vloni i letos zůstává
nezbytnou součástí běhu obávané stou-

pání na Kuchařovické ulici, zhruba šest
set metrů před cílem., který je v místě
startu závodu.
V 10.05 hod. bude také odstartován běh o Vánoční hvězdu (2 okruhy
v parku) pro všechny zájemce, kteří si
netroufnou na hlavní závod. Vyhlášení
vítězů bude do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka. Připravené jsou ceny. Novinkou letošního
Vánočního běhu je vypsaná odměna
za překonání traťového rekordu mužů
(35:10) 2000 Kč a žen (42:20) 1000 Kč.
Podrobnosti podá Ida Holíková, tel.:
737 285 343, ida.holikova@email.cz
nebo na www.znojemskebehani.ic.cz. lp

Orly čekají boje o play-oﬀ, choďte na hokej levněji!
tom zůstává třeba úřadující ligový
mistr z Klagenfurtu nebo ambiciozní
Graz.
Pokud chodíte na hokej často a nemáte permanentní vstupenku, připravili pro vás Orli Znojmo jedinečnou
příležitost. Díky ní teď můžete získat permanentku se speciální slevou
35%. Nejlevnější permanentní vstupenka na stání je tak místo původních
1500 Kč k dostání už za 975 Kč. Oproti jednotlivému vstupnému tak stále
ušetříte až několik
set korun.
ROZPIS PŘÍŠTÍCH ZÁPASŮ EBEL
Akce je omezepátek 20. 12.
Znojmo – Dornbirn
18.30
na do konce prosince 2013! Majitesobota 21. 12.
Znojmo – Bolzano
17.30
lé permanentních
vstupenek se močtvrtek 26. 12.
Znojmo – Linz
17.30
hou těšit na bohatý
slevový program,
sobota 28. 12.
Innsbruck – Znojmo
17.30
který po předložení
platné permanentstředa 1. 1.
Znojmo – Fehérvár
17.30
ní vstupenky zahrnuje slevy u vypátek 3. 1.
Fehérvár – Znojmo
19.15
braných partnerů,
neděle 5. 1.
Znojmo – Salzburg
17.30
např. při návštěvě
b a z é nu , f it n e s s
úterý 7. 1.
Villach – Znojmo
19.15
a wellness centra
hotelu Prestige,
středa 8. 1.
Bolzano – Znojmo
19.15
Bowling sport baru
na Sokolské ulici,
pátek 10. 1.
Znojmo – Vídeň
18.30
oficiálním klubo-

Hokejisté Znojma jsou na nejlepší
cestě zajistit si účast v play-off mezinárodní Erste Bank Eishockey Ligy
(EBEL) už v polovině ledna. Zatímco
v předchozích dvou sezónách si právo
účasti v bojích o titul museli vybojovat
vždy až v dramatické nadstavbě, letos
zatím drží všechny trumfy ve svých rukou. Po dvou třetinách základní části
se v tabulce pohybují kolem pátého
místa. Přímo do play-off postupuje
prvních šest týmů. Za zády Orlů při-

vém fanshopu nebo ve Ski
Servisu Žlab. Kompletní
přehled výhod a slev najdete na www.hcorli.cz.
Permanentky jsou
v prodeji v kanceláři hokejového klubu na ulici Dvořákova 16 vždy
ve středu a čtvrtek od 9
do 12 a od 13 do 16 hodin.
Orli Znojmo děkují
svým příznivcům a partnerům za neutuchající
podporu v roce 2013
a přejí všem příjemné
svátky, úspěšný vstup
do nového roku a mnoho radostných okamžiků
s mezinárodním hokejem ve Znojmě!

Hokejisté na mikulášské
besídce v Mramo cích
Znojemští hokejisté na začátku prosince potěšili nejmenší děti v příměstské části Mramotice, když se zúčastnili
mikulášské besídky v tamní mateřské
škole. Dětem kromě podpisů rozdávali

fotky, kartičky a další upomínkové předměty s motivy Orlů. Právě v mramotické
škole mají své syny mimo jiné dva hráči
znojemského týmu – kapitán Jiří Beroun
a obránce Richard Pavlikovský.
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ZNOJEMSKÉ LISTY

Kulturní kalendář

KULTURA

listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00, Ne zavřeno.

Předplatné ZŠ2 – 1. titul; 21. 8.30 =
DA; 11.00 = DB.

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 hod.,
12.00–17.00 hod.
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:
celoročně Po–Pá 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod. , také So a Ne
(pouze květen–září).
Stálé expozice: Živá a neživá
příroda Znojemska, Archeologie
na Znojemsku, Černé řemeslo, sbírka
orientálních zbraní

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.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:

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.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
19.–20. 12. APOKRYFY
(Karel Čapek)
Divadlo Neklid, Praha. Neobyčejný
půvab českého jazyka v autorově
vytříbené podobě. Vždy v 11.00.
20. 12. DYJAVÁNEK
V předvánočním programu určeném
pro rodiče členů a všechny příznivce
souboru. 18.00.
8. 1. 2014 HESLO MORÁLKA
Divadlo Palace – Ag. Mithea;
Praha. Miroslav Etzler v hlavní
roli francouzského filozofa, ale
i nenapravitelného proutníka Denise
Diderota. V hl. ženské roli Nela
Boudová. 19.00 hod.
9. 1. KOMEDIE O ZKROCENÍ
DS Rotunda Znojmo. Volný přepis
známé komedie W. Shakespeara.
Předplatné ZŠ2 – 1. titul; 8.30= DE;
11.00 = DF.
14.–17. 1. OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové,
Praha. Klasická pohádka na motivy
na motivy K. J. Erbena, tentokrát
v muzikálovém podání. Předplatné
ZŠ1– 2. titul; 13. 8.30 = D2; 10.15
= D4; 14.00 = D6 (Na tento termín
zveme i rodiče s dětmi mimo
předplatné!), 14. 8.30 = D8; 10.15
= D10, 15. 8.30 = D12; 10.15 = D14,
16. 8.30 = D16; 10.15 = D18, 17. 8.30
= D20; 10.15 = D22.
15. 1. PETER LIPA
– Zahajovací koncert JAZZFEST
ZNOJMO 2014
Patron festivalu zpívá s rozhlasovým
Big Bandem Gustava Broma pod
vedením Vlado Valoviče. 19.30.
17. 1. NOVOROČNÍ KONCERT
Stadtmusik Hollabrunn 2014
Tradiční novoroční koncert
rakouského orchestru, jehož výtěžek
bude věnován projektu dvojjazyčné
Školky bez hranic (v rámci klubové
noci Jazz Fest Znojmo 2014). 19.30.
21. 1. KOMEDIE O ZKROCENÍ
DS Rotunda Znojmo. Volný přepis
známé komedie W. Shakespeara.

22. 1. HÁCHA †1939
Divadlo Různých Jmen, Praha. Hra
popisující brutální nátlak nacistů
v noci ze 14. na 15. 3. 1939. Pro SŠ,
11.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
19.–30. 12. HOBIT: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ
Pokračování příběhu hobita Bilbo
Pytlíka, čaroděje Gandalfa a třinácti
trpaslíků vedenými Thorinem
Pavézou. USA, Nový Zéland.
DABING/ANGLICKÁ VERZE
S TITULKY. 2D, 3D. Podrobnosti
na webových stránkách.
19. 12. ZÁZRAK
Příběh patnáctileté dívky, která se
dostane do nápravného zařízení,
touží milovat, ale není jí to dovoleno.
Slovensko. 20.30.
19.–25. 12. PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY
Dinosauři už dlouho představují
jedinečný fenomén, který jako
magnet přitahuje děti i dospělé.
USA. DABING. 2D, 3D. Podrobnosti
na webových stránkách.
21.–27. 12. BABOVŘESKY
Komedie Zdeňka Trošky. Zcela
normální zápletky života na jihočeské
vesnici. ČR. 21.–25. 19.30, 26.–27.
19.00.
26. 12. NYMFOMANKA, Část I.
LARS VON TRIER a plejáda
hereckých hvězd budou opět
dráždit diváky rozličnými způsoby,
ale vyvrcholení přijde až v lednu.
Dánsko, Německo, Francie, Belgie,
Velká Británie. 20.30.
26. 12.–5. 1. MRŇOUSKOVÉ
Na malebném lesním paloučku se
jednoho dne rozhoří nepřátelství
mezi koloniemi černých
a červených mravenců. Francie.
DABING. 26. 16.00, 27.–30. 15.30,
31. Nehraje se, 1.–5. Nedodáno.
28. 12.–5. 1. PŘIJDE LETOS
JEŽÍŠEK?
Příběh s tou pravou dávkou lásky,
romantiky a zázraků. ČR. 28.–30.
19.00, 31. Nehraje se, 1.–5. Nedodáno.

VÝSTAVY
16. 8.–4. 1. FENOMÉN IGRÁČEK
Dům umění.

15. 11.–31. 1. JIŘÍ NETÍK – SOCHY
Galerie Agnes (Kollárova 13) –
vernisáž 14. 11. v 18.00 hod.
19.–20. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
SOU a SOŠ Dvořákova 19, Znojmo
– vánoční prodejní výstava výrobků
žáků v budově školy

ADVENT
V JIHOMORAVSKÉM
MUZEU
Otevírací doba během vánočních
svátků: Minoritský klášter: otevřeno
23. 12., 27. 12., 30. 12., zavřeno
24.–26. 12., 28.–29. 12., 31. 12–1. 1.
Dům umění: otevřeno 27.–28. 12.,
zavřeno 22.–26. 12., 29. 12.–1. 1.
Minoritský klášter
21. 11.–10. 1. ZA KOUZELNÝMI
BYTOSTMI VÁNOČNÍHO
OBDOBÍ
Dům umění
18. 10.–11. 1. ZA DLOUHÝCH
ZIMNÍCH VEČERŮ – Staré zvyky
a obyčeje zimního období.
3. 12.–4. 1. DĚTI MALUJÍ PRO
KONTO BARIÉRY – práce dětí
DDM Znojmo v mázhauzu Domu
umění (otevřeno i v pondělí).
1. 12.–12. 1. BETLÉMY
A VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Výstava v kostele Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Václava v Louce.

ZNOJEMSKÝ ADVENT
ČTVRTEK 19. 12. Horní náměstí
10.00 ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ,
Znojmo – Dramatický kroužek
BABYLON - Princezny a drak
10.30 MŠ, Znojmo, Dělnická 2 –
KOČIČKY – vánoční zpívání
14.00 Pěvecký sbor a žáci SOŠ a SOU
Dvořákova 19, Znojmo – vánoční
písně a koledy
15.00 Pěvecký sbor při SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo – pěvecké
vystoupení
16.00 RODINNÉ CENTRUM
MACEŠKA – veselé tanečky
18.00 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA ZNOJMO – vánoční koncert
klarinetových tříd, Štukový sál
Znojemské Besedy
PÁTEK 20. 12.
16.00 VÁNOCE S PAROHÁČI
(country), Horní nám.
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT DFS
DYJAVÁNEK ZNOJMO, Městské
divadlo
19.00 ADVENTNÍ KONCERT
COUNTRY SKUPINY KVĚTINKA,
kostel sv. Mikuláše

www.znojmocity.cz

Kulturní kalendář

SOBOTA 21. 12. Horní náměstí
10.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE –
žonglérské představení
11.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE –
Na káře až do Betléma
16.00 LOUIS ARMSTRONG live &
Jazzband Brno
17.00 ANGLICKÁ CHRÁMOVÁ
HUDBA – v podání louckých
hudebníků, sboru a Znojemských
Žesťů chrám Nanebevzetí P. Marie
a sv. Václava v Louce, pořádá Farnost
Znojmo – Louka, vstupné dobrovolné

Znojemského komorního orchestru,
sólistů a Chrámového sboru kostela
Nalezení sv. Kříže, kostel Nalezení sv.
Kříže, vstupné 100/60 Kč
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT
CIMBÁLOVÉ MUZIKY
ANTONÍNA STEHLÍKA, kostel
sv. Mikuláše, vstupné 100/50 Kč

NEDĚLE 22. 12. Horní náměstí
16.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
VÍTĚZSLAV NOVÁK – zakončení
Znojemského adventu, sbormistr Jan
Svoboda

BOHOSLUŽBY
24. 12. – 15.00 I. vánoční mše svatá
pro děti, kostel sv. Mikuláše 21.00
večerní mše svatá, kostel Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Václava v Louce,
22.00 večerní mše svatá, kostel
Nalezení sv. Kříže, 24.00 půlnoční mše
svatá, kostel sv. Mikuláše
25. 12. – 8.00 bohoslužba, kostel
Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Václava v Louce, 8.00, 10.00 a 18.00
bohoslužba, kostel Nalezení sv. Kříže,
9.00 bohoslužba, kostel sv. Mikuláše,
11.00 bohoslužba, kostel sv. Alžběty
31. 12. – 15.00 bohoslužba
na poděkování za uplynulý rok, kostel
sv. Mikuláše
1. 1. 2014 bohoslužby stejné jako
25. 12.
6. 1. 2014 – 8.00 a 17.00 mše svatá
s žehnáním vody a křídy, kostel sv.
Jana Křtitele

PONDĚLÍ 23. 12.
17.00 Přivítání betlémského
světla na Horním nám. – průvod
na Masarykovo nám. k živému
betlému u kostela sv. Jana Křtitele
STŘEDA 25. 12.
18.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
VÍTĚZSLAV NOVÁK – Česká mše
vánoční – Jakub Jan Ryba, sbormistr
Jan Svoboda, kostel sv. Mikuláše,
vstupné 100 Kč
ČTVRTEK 26. 12.
15.30 KONCERT KRUHU PŘÁTEL
HUDBY – Vánoční koncert

PÁTEK 27. 12.
17.00 FOLKOVÁ SKUPINA
KDOUSOVSKÁ SCHOLA – Vánoční
koncert, kostel sv. Jana Křtitele
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HUDBU

Lucrezia vydala CD v rockovějším kabátě
Za finanční podpory Města Znojma vydává znojemská kapela Lucrezia
Borgia společně se zpěvákem Milanem Schelingerem nové CD Hrej,
hudče, píseň krásnou. Autorem většiny písní je frontman kapely Antonín Maceček. „Je to taková Lucrezia v rockovějším kabátě, ale žádné
Jahody mražený, spíše Holubí dům,“ naráží Maceček při představování
hudebního žánru nového cédéčka na zpěvákova slavného bratra Jiřího.
Milan Schelinger se autorsky podílel na třech písních a jednu si zazpíval
v duetu s francouzskou chansonierkou Celine Bossu. S novým hudebním počinem pomáhali Lucrezii také další znojemští muzikanti.
CD Hrej, hudče, píseň krásnou vyšlo 11. prosince a objednat si je můžete
na adrese lucrezia@seznam.cz.


KONCERT

Novoroční koncert Stadtmusik Hollabrunn
Již po sedmé zahraje ve znojemském divadle kapela Stadtmusik Hollabrunn a opět bez nároku na honorář. Tradiční novoroční koncert se
bude konat 17. ledna 2014 jako součást hudebního festivalu JazzFest.
Výtěžek koncertu bude věnován ve prospěch projektu dvojjazyčné
mateřské školky. Začátek koncertu je v 19.30 hod., přičemž do divadla můžete přijít již od 18.00 hod. a ochutnat některé z festivalových
vín. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích ročníků, kdy byl koncert
po několik let zcela vyprodán, doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek předem přímo u organizátora Rakousko-české hospodářské společnosti na tel. 515 901 772. Významným podporovatelem benefiční akce
je i Město Znojmo. Vstupné na novoroční koncert získal v soutěži Karel
Sháněl ze Znojma.

tradicní
vánocní koncert

Cimbálové muziky
Antonína Stehlíka
26. prosince 2013 v 18.00 hod.
YNRVWHOHVY0LNXO ĠHYH=QRMPÚ
MDNRKRVWY\VWRXS¬'ÚWVN FLPE ORY PX]LND=ğ0O GHĽH
YVWXSQ¨ŘGRVSÚO¬.ÌGÚWL.Ì
]LVN]NRQFHUWXEXGHYÚQRY Q=8ğ=QRMPR
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