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Městem projdou masky
Ve Znojmě začíná fašank. A hned
dva masopustní průvody se chystají
projít centrem města.
Poprvé se pestrobarevné maškary
objeví v ulicích v pondělí 3. března.

A očekává se přinejmenším tak veselý, jako byl ten loňský (na snímku).
V odpoledních hodinách se představí
maškarní průvod připravený studenty
GPOA Znojmo a Znojemskou Bese-

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2014

dou. Druhý den v úterý 4. března dopoledne pořádá masopust Oblastní charita
Znojmo. Kudy oba průvody půjdou
a další informace k programu najdete
na str. 12.
lp, foto: Luděk Smejkal

Zlatý Ámos
je ve Znojmě
Pedagožka Gabriela Bajková ze
Základní školy Mládeže ve Znojmě
se stala letošní vítězkou jihomoravského kola soutěže Zlatý Ámos
o nejoblíbenějšího učitele České
republiky.
Porota ji vybrala z celkem
třinácti nominovaných pedagogů. Do prestižní
celorepublikové
soutěže ji přihlásili její žáci 5.B.
 Gabriela Bajková Sami, tak aby to
učí na prvním stupni jejich oblíbená
a její specializací je učitelka nevěděhudební výchova.
la, posbírali sto
Foto: Archiv školy
podpisů a podle
regulí si formou scénky připravili pětiminutový program, který učitelku
charakterizoval, a tak ji představil porotě. Spontánní čin zpočátku Gabrielu
Bajkovou zaskočil, ale nakonec se rozhodla své žáky nezklamat a do soutěže
se zapojila.
Vítězstvím v regionálním kole si
zajistila postup do republikového semifinále, které se uskuteční 6. března
v Praze.
lp

Lidé se mohou podívat, kam město investuje peníze
Znojmo je druhým městem na Moravě
s transparentním účtem
Znojmo se rozhodlo zpřístupnit
široké veřejnosti svůj investiční účet.
Každý občan si tak bude moci online
zkontrolovat, kolik finančních prostředků město hradí které firmě.
Jedná se o další krok ke ztransparentnění hospodaření města s veřejnými prostředky.

Občané budou moci sledovat, zda
jsou například firmě zadávány vícepráce a podobně. Každý finanční tok,
který se týká investic, tak bude dostupný online. Odkaz na transparentní účet
Znojma bude umístěn na webu www.
znojmocity.cz v sekci Otevřená radnice
pod záložkou Hospodaření pod lupou.

K nalezení je také přímo na stránkách
Komerční banky.
„Investiční účet je jedním z nejdůležitějších účtů, které město má.
Ne na všechny účty lze nahlížet, neboť musíme ctít daňový řád a zákon
o ochraně osobních údajů. Nelze tak
například zveřejnit účty, kam chodí
vybrané pokuty od hříšníků, protože
nelze skrýt jejich osobní údaje. O daňových poměrech dlužníka se navíc
nesmí veřejně informovat,“ vysvětluje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel,

proč se Znojmo rozhodlo odkrýt zmíněný konkrétní účet. Na transparentním účtu budou vidět veškeré pohyby,
které se uskuteční po 1. únoru 2014.
„Lidé se nás ptají, kam putují peníze z prodaných bytů. Díky transparentnímu účtu se teď mohou jednoduše
podívat, do čeho jsme dané peníze
investovali a která firma práce provedla. Chceme tím také ukázat, že s penězi hospodaříme šetrně a s rozmyslem a hlavně transparentně,“ dodává
starosta.
zp, lp
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PODPORA OBNOVY
KULTURNÍCH PAMÁTEK
Z důvodu nízkého příspěvku MK
ČR do programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí, bude pouze
jeden termín pro podání žádosti: do 28. 2. 2014. Žádosti
o finanční prostředky z programu
Ministerstva kultury se podávají
prostřednic t vím M ěstského
úřadu Znojmo, odboru školství,
kultur y a památkové péče,
nám. Armády 1213/8, Znojmo,
v kanceláři oddělení památkové
péče páté patro, dveře č. 538.
Žádost je nutné předložit se všemi
stanovenými přílohami, jejichž
seznam je součástí formuláře
žádosti.
ZA ODPADY SE INKASOVALO
NA 15 MILIONŮ KORUN
Každoročně vybírané místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činily v uplynulém
roce 500 Kč na osobu. Zaplatit je
mělo 38 718 evidovaných poplatníků, kteří by odvedli sedmnáct
milionů korun. Do konce roku
do městské pokladny ve skutečnosti přiteklo 15, 3 mil. Kč. Dlužné
částky se na poplatnících nyní
vymáhají. Pro tento rok schválilo
zastupitelstvo města snížení poplatku za odpady na 400 korun
na osobu.
HRANOLOVÁ VĚŽ
ČEKÁ NA NÁVŠTĚVNÍKY
Hranolová věž stojící v dolní části
městského parku je připravena
přivítat první návštěvníky. Definitivně na ní skončily stavební práce
za více jak 400 000 Kč. Na jejich financování se podílelo Město Znojmo a Ministerstvo kultury. Nyní
se pracuje na doladění systému,
ve kterém bude památka pro turisty i místní otevřena. Definitivně
rozhodnuto bude do začátku letošní turistické sezony. Znojemské
LISTY o tom budou informovat.
NAPOČÍTALI PŘES
ČTYŘI STA NETOPÝRŮ
Pod znojemskou rotundou, Louckým klášterem a na dalších místech
města a okolí sčítali v těchto dnech
odborníci netopýry. Na pětadvaceti
zimovištích jich napočítali čtyři sta
třicet jedna. Identifikováno bylo
jedenáct druhů létajících savců. Podle informací Správy NP Podyjí začínají netopýrům chybět opuštěné
vinné sklepy, ve kterých nacházeli
příhodná útočiště.

Spokojení spotřebitelé ocenili
čtyři znojemské ﬁrmy
Cenu Sdružení českých spotřebitelů převzali v minulých dnech z rukou ředitele sdružení Libora Nováka
a hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška zástupci čtyř subjektů ze Znojma. Celkem bylo oceněno
dvanáct podnikatelů z celého kraje.
Za vstřícnost k zákazníkům si ocenění vysloužilo Autodružstvo Znojmo,
které sídlí na Vídeňské ulici. Pochvalu
zaslouží za komplexní servisní služby
na vysoké profesionální úrovni.
Do více než stovky zemí světa vyváží své výrobky přední výrobce a prodejce sanitární keramiky v ČR, firma
Laufen CZ, s.r.o. Také jeho služeb si
spotřebitelé velmi cení. Není divu, že
se znojemská keramika, respektive
Laufen stala pojmem v celosvětovém
měřítku. „Velmi si tohoto ocenění vážíme,“ řekl při přebírání ceny ředitel
Ladislav Dvořák. „Aktivně pracujeme
na tom, abychom nejen pozitivně mysleli, ale také pozitivně komunikovali se
zákazníky i dodavateli. Právě ukotvení
v regionu věnujeme velkou pozornost.
Domácí zákazníci i lokální dodavatelé
jsou pro nás velmi důležití,“ zdůraznil
v diskuzi L. Dvořák. Jako poděkování
za služby, které žáci a studenti školy poskytují veřejnosti, chápou Cenu
Sdružení českých spotřebitelů zástupci
SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Žákyně oboru kosmetika a kadeřnice své
odborné schopnosti uplatňují v domě
s pečovatelskou službou i v domově
pro seniory. Velmi využívanou službou
je stravování, které škola nabízí pro
veřejnost.

 Řediteli společnosti Laufen CZ, s.r.o. Ladislavu Dvořákovi (uprostřed) předali Cenu
Sdružení českých spotřebitelů hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a místostarosta Znojma Pavel Balík.
Foto: xa

Za služby zákazníkům byla opakovaně oceněna také společnost AXIS
Building, s.r.o. Firma prodává vybavení koupelen a navrhuje interiéry bytů
a domů. Velká konkurence v oboru
a zvyšující se nároky zákazníků ji motivují k neustálému rozšiřování a zdokonalování služeb.
Ocenění Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vyjadřuje, že firma,
která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání
v souladu s očekáváním spotřebitele.
Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen
požadavky dané obecně závaznými

platnými právními předpisy, ale dále
při poskytování služeb, či při uvádění
výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své
služby s odpovídající odbornou úrovní
prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu. Při udělení ceny bylo
hodnotící komisí, jejímž předsedou
byl místostarosta Znojma Pavel Balík,
přihlédnuto i k tomu, jakou image
má firma jak mezi spotřebiteli, tak
i u místních podnikatelů a samosprávy. Ocenění se uděluje na dva roky. xa

Okna kaple sv. Václava už zase
sví barevnými skly
Stavební a restaurátorské práce
na kapli sv. Václava se blíží ke konci.
V současnosti jsou již opraveny vitráže, tedy sklo vkládané do olověných
pásků gotických oken.
Zásluhu na tom nese restaurátor
Miloš Mittag. „Vitráže na památce asi
500 let staré nebyly původní. Jejich stáří v horním patře šlo odhadnout na asi
90 let, ve spodním patře na 50 let.
Některé díly vitráží byly rozbité, jiné
byly nahrazeny sklem odlišného typu.
V některých případech vykazovaly
vlivem svého stáří nesoudržnost a vlivem dodatečného zabarvení je nešlo
uvést do původního stavu,“ popisoval stav před zahájením prací Miloš

značně poškozeného dřevěného rámu
okna na kůru, který restaurátor posléze
zasklil a osadil původními kovovými
prvky.
Na východní straně
kaple pracoval další restaurátor Petr Roztočil,
který zrestauroval kamenné prvky. Na jaře
čeká kapli ještě oprava
podlahy ochozu a dokončení oprav fasády
východní strany. Stavební práce provádí firma POZEMNÍ STAVBY
 Restaurátor Miloš Mittag při osazování jednoho z oken spol. s.r.o., s cenou přes
kaple.
Foto: Archiv MM dva miliony korun. lp

Mittag, který opravy vitráží provedl
technologiemi shodnými s původními.
Vyrobena byla také například replika

www.znojmocity.cz
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Důstojnější rozloučení již od léta
Několik měsíců se nebudou konat
smuteční obřady v kapli, která je součástí komplexu centrálního hřbitova
na Průmyslové ulici ve Znojmě. Rodiny
a přátelé se se zesnulými budou do srpna letošního roku loučit v kostele sv.
Michala na Jezuitském náměstí.
Tak se dohodla znojemská radnice
s příslušnou římsko-katolickou farností, když hledala na nezbytně nutnou
dobu náhradní důstojné prostory pro
smuteční obřady. Dlouhá desetiletí používaná smuteční síň u hřbitova se totiž
konečně dočká důkladné rekonstrukce.
S úpravami, které přijdou na více než
osm milionů korun bez DPH, se začalo
v těchto dnech. Opravovat se rozhodně nebude jenom fasáda. Na té se sice
na první pohled nic nezmění, v každém
případě se ale zdivo odvlhčí.
K velkým změnám ovšem dojde
v interiéru smuteční síně. Rekonstrukce
bude zahrnovat nové podlahy, nábytek,
dřevěné obložení stěn, příhodné osvětlení i nové okenní vitráže. Aby se z kaple
stalo moderní pietní místo, chystá se také
částečná vnitřní přestavba. V prostorách,
které jsou orientovány ke hřbitovní bráně, se vybuduje nová místnost pro výstav
rakve. Pozůstalí se budou moci se svými

blízkými důstojně v soukromí rozloučit.
Rakev bude umístěna na pojezdových
kolejnicích, takže s ní nebude nutné manipulovat ručně. Toho se bude využívat
i v závěru smutečního obřadu.
Rekonstrukce smuteční obřadní
síně na městském hřbitově ve Znojmě
nic nezmění na dosavadní praxi pohřebnictví na Znojemsku. Se stavbou
krematoria se v dohledné době nepočítá. Na druhé straně se nadále na úrovni
vedení města diskutuje o potřebném

rozšíření centrálního hřbitova. Na misce
vah jsou nejen finance, ale především
prostorové možnosti, neboť část pozemků je v soukromém vlastnictví. Dosud
existuje pouze velmi rámcová architektonická studie případného budoucího uspořádání nových pietních míst.
Znojemská radnice se však v následujících letech rozhodně dalšímu rozšíření
městského hřbitova na Průmyslové ulici
ve směru na ulici Dobšickou a Suchohrdelskou nebrání.
xa

 Vizualizace nové podoby smuteční síně.

městské autobusové dopravy ve směru
na Nesachleby. Součástí stavby, která
přišla městskou pokladnu na dva a půl
milionu korun bez DPH, je také nové
veřejné osvětlení a samozřejmě odvodnění komunikace. Do stávajícího příkopu se položily trubky a dešťové vody
se odvádějí propustkem do náhonu.
Podle slov předsedkyně komise
pro městskou část Oblekovice a kraj-

 „Konečně se Oblekovičtí dočkali nového chodníku v místech, kde dosud chodcům hrozilo
nebezpečí,“ pochvaluje si předsedkyně městské části Bohumila Beranová.
Foto: kb

STALO SE
SKONČILY STAVEBNÍ
PRÁCE U ROTUNDY
Novou úpravou okolí skončily
stavební práce v těsné blízkosti
rotundy sv. Kateřiny. Odstraněno
bylo veškeré zdivo, které spojovalo
rotundu s budovami pivovaru,
nevhodné betonové plochy byly
nahrazeny kamennými a celkově
se pahorek, na kterém památka
stojí, rozšířil o osm metrů. Stavbu
provedla firma Pozemní stavby
za zhruba tři miliony korun. Oproti
předpokládaným nákladům se
městu díky otevřenému výběrovému řízení podařilo ušetřit milion
korun. Do konce května bude pahorek osázen zelení.
POMOC OD ROTARIÁNŮ
Členové Rotary klubu Znojmo
v rámci podpory chráněného bydlení předali Oblastní charitě Znojmo do užívání vysavač, který bude
sloužit v domácnosti mentálně
postižené slečny snažící se o osamostatnění. A zároveň studentka
Elizabeth Lenny, která je hostem
znojemských rotariánů, se z vlastní
iniciativy zapojila do dobrovolnického programu Charity, ve kterém
mentálně postiženým občanům
osobně pomáhá.

V Oblekovicích mají nový chodník
Bez diskuze chvályhodným počinem je nový chodník, kterého si užívají obyvatelé městské části Oblekovice. Nebezpečný úsek, který po léta
strašil především rodiče a starší lidi,
se konečně změnil v pohodlnou
a bezpečnou cestu pro pěší.
Nový chodník je napojen na stávající pěší komunikaci, jež kopíruje silnici třetí třídy, a vede k zastávce
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ské radní Bohumily Beranové téměř
tři sta padesát metrů dlouhý chodník místním opravdu ulehčí pohyb
po ulici. „Říkám s nadsázkou, že díky
městu se v tomto případě zabily čtyři
mouchy jednou ranou. Samozřejmě
se maximálně zvýšila bezpečnost lidí,
kteří tudy chodí. Zanedbatelné není
ani to, že se povýšila úroveň bydlení
pro ty, kteří se na tuto část Oblekovic
dívají z oken svých domů. Navíc při
realizaci stavby našlo práci v zimním
období, kdy je o ni zejména ve stavebnictví nouze, na třicet pracovníků.
– A za čtvrté? Mně osobně to jako
patriotce udělalo velkou radost,“ bilancuje Bohumila Beranová.
Vypadá to však, že se Oblekovičtí dočkají i další investice. „Jednáme
o rekonstrukci silnice, která vede
od kapličky na autobusovou točnu
v Nesachlebech. Tedy o zbývající
neopravenou část průtahu. Jde o komunikaci ve vlastnictví kraje, takže
administrativa je poněkud složitější.
Město Znojmo by se na opravách mělo
rovněž podílet.
V současné době se připravuje
projekt dešťové kanalizace. A jak jinak
– i nový chodník,“ naznačuje budoucí plány předsedkyně městské části
Oblekovice.
xa

ZNOJMO SE PŘEDSTAVILO
NA SLOVENSKU
Turistické informační centrum
Znojmo propagovalo město Znojmo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour , který
se konal ve dnech 30. 1.–2. 2. 2014
v Bratislavě. Prezentace probíhala
na stánku Jihomoravského kraje –
Jižní Morava. V letošním roce se
informační centrum zúčastní ještě
veletrhu cestovního ruchu Holiday
World a Víno a delikatesy v Praze.
AREÁL NEMOCNICE
NA PRODEJ
Kraj pokračuje v záměru prodeje
areálu staré nemocnice na Vídeňské ulici ve Znojmě za nejvyšší
nabídku kupní ceny, minimálně
za 45 650 000 Kč. Areál je začleněn do památkově chráněného
území a k prodeji jsou určeny budovy a pozemky o celkové výměře
cca 30 000m2. Předmětem prodeje
nejsou budovy s pozemky užívané jako léčebna dlouhodobě
nemocných, které zůstanou i nadále ve vlastnictví Jihomoravského
kraje. Stejně jako u předchozích
pokusů o prodej areálu je nabídkové řízení nastaveno tak, že budoucí
kupující bude povinen uzavřít s příspěvkovými organizacemi kraje
smlouvy o nájmu do 31. 12. 2015.
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Městský úřad informuje

PRAVIDLA STÁNKOVÉHO
PRODEJE V ROCE 2014
Prodejci, kteří mají zájem o přidělení
prodejního místa na některé z akcích pořádaných Městem Znojmem,
musí poslat písemnou přihlášku
pouze v níže uvedených termínech.
Velikonoční trhy 15. 2.–15. 3., Velký
dětský den 30. 3.–30. 4., Slavnosti
okurek 15. 5.–15. 6., Znojemský
advent 15. 9.–15. 10., Znojemský
Silvestr 15. 9.–15. 10. (pouze občerstvení). Znojemské historické vinobraní má pro přidělování prodejních
míst má specifická pravidla (Podrobnosti na www.znojmocity.cz,
S. Růžičková, tel. 515 216 223).
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka energie.
Dne 5. 3. od 7.30 do 15.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá oblast: Rooseveltova ul. č. lichá 1–23.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 5. března proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška
sirén. Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou
první středu v měsíci nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t ( Vídeňsk á 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 bojovníků,
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.
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.
INZERCE
VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH
Na www.znojmocity.cz nebo na e-mail:
lubica.peterkova@muznojmo.cz, tel.:
515 216 143 získáte ceník a informace.

Město vstoupilo do Národní sítě
Zdravých měst České republiky
Na podzim minulého roku vstoupilo Město Znojmo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo.
Jeho hlavním cílem je podpora zdraví
a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni,
strategického plánování a především
spolupráce s veřejností.
„V současnosti připravujeme pro
radu města návrh členů pracovní skupiny, která bude složená z odborníků
zastupujících všechny důležité oblasti
rozvoje města a zároveň vytváříme kontaktní list, strukturovaný podle dílčích
oblastí udržitelného rozvoje jako například doprava, odpadové hospodářství,
zaměstnanost, vzdělání, kultura a mnoho dalších, který budeme využívat při
tvorbě strategického plánu rozvoje
města či jiných dokumentů,“ uvedla
koordinátorka projektu Eva Zvěřina.
Prvním krokem uvedení projektu
Zdravé Znojmo do praxe bylo 24. led-

na veřejné projednání k nové podobě
Divišova náměstí a jeho okolí. Jak se
zástupci městského úřadu a projektanti vypořádali s připomínkami občanů
vzešlými z tohoto setkání, se dočtete
na str. 8 a 9.
„V tomto trendu budeme pokračovat i v budoucnu,“ konstatovala Eva
Zvěřina.
Asociace Národní síť Zdravých
měst ČR byla založena 11 aktivními
městy v roce 1994. V současné době
má 115 členských a zajišťuje především
přenos informací, vzdělávání, poradenství a metodickou pomoc v oblasti
plánování a strategického řízení.
Kromě Znojma se ke členským
municipalitám v Jihomoravském kraji
řadí také Brno, samotný Jihomoravský kraj, mikroregion Drahanská vrchovina, Hodonín, Břeclav, Letovice
nebo Boskovice. Mezi nejúspěšnější
municipality v rámci celé republiky
patří například Chrudim, Kopřivnice,
mikroregion Drahanská vrchovina.

Vybrané ﬁrmy nabídly levnější
revitalizaci dolního parku
Díky otevřenému
a transparentnímu
výběrovému
řízení se podařilo městu
ušetřit 4,3 milionů korun.
Dodavatelem stavby revitalizace
dolního parku bude sdružení firem
Park Znojmo Ekostavby-Firesta. Radní při výběru kvitovali, že Znojmu
nabídlo nevýhodnější podmínky.
O zakázku v předpokládané hodnotě 19 milionů korun projevili zájem
čtyři dodavatelé. Sdružení Park Znojmo
Ekostavby-Firesta reprezentují firmy
Ekostavby Brno, a. s. a Firesta – Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s. nabídlo provést revitalizaci za 12,1 milionů korun
plus příslušnou sazbu DPH.
„Jsem rád, že se nám díky otevřenému a transparentnímu výběrovému řízení podařilo snížit celkové
náklady a městu ušetřit 4,3 milionů
korun,“ konstatoval starosta Vlastimil
Gabrhel.

Za komplexní revitalizaci, která
bude zahrnovat stavební práce a krajinné úpravy parku, město zaplatí
14,7 milionů korun.
Výběrové řízení proběhlo v listopadu, aby město stihlo všechny stavební práce do začátku léta a v červenci
mohlo začít s výsadbou nových stromů. V případě, že pracovní skupina
navrhne úpravy v projektu a tyto posléze schválí městská rada, může město
využít takzvaného jednacího řízení
bez uveřejnění a pozměnit smlouvu
s již vybraným dodavatelem. „To ale
za předpokladu, že navržené úpravy
zvýší cenu stavby maximálně o dvacet
procent,“ upřesnil starosta.
Se zahájením stavebních prací by
město rádo začalo co nejdříve, bude
však záležet na počasí a technologických podmínkách výstavby.
Před započetím stavebních prací přistoupí pracovníci Městské zeleně k odstranění nemocných stromů,
na kterém se vedení města shodlo
s dendrology i se zástupci občanských
spolků.
zp, lp

Účast v projektu je během na dlouhou trať. Znojmo se nyní bude snažit
postupně plnit nastavená kritéria, aby
se stalo kvalitnějším místem pro život. Veřejnost bude s aktuálním děním v rámci projektu seznamována
prostřednictvím Znojemských LISTŮ
a také na webových stránkách www.
znojmo-mestozelene.cz.
ez, lp

CO JE PROJEKT
ZDRAVÉ MĚSTO?
Projekt Zdravé město (též Zdravá municipalita) byl iniciován
OSN ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1988. „Zdravé“
mohou být obce, města, mikroregiony i kraje. K plnění cílů projektu Zdravé město napomáhá
program OSN nazvaný místní
Agenda 21 (MA21). Umožňuje,
aby se Znojmo a další územně samosprávné celky rozvíjely v rovnováze ve všech klíčových oblastech – sladění hospodářského
rozvoje se sociálními požadavky
a s respektem k limitům daným
životním prostředím.

Některé domácnos
navšví tazatelé
stasckého úřadu
Výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice organizuje pravidelně Český
statistický úřad. Také letos budou
jeho tazatelé pod hlavičkou Životní
podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci.
Speciálně vyškolení tazatelé navštíví jednotlivé domácnosti v době
od 22. února do 11. května. Do školení budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením, které
je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které jim vydá
Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ.
Zaručena je anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle příslušného zákona.
Všichni pracovníci, kteří se podílejí
na šetření a na zpracování dat, jsou
vázáni mlčenlivostí.
xa
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REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Členové pracovní skupiny pro architekturu
se dohodli na úpravě povrchu cesty
Nad podobou městského parku
diskutovali odborníci zastupující město a zástupci občanských spolků jak
v rámci pracovní skupiny pro oblast
architektonického a urbanistického
řešení parku, tak v rámci pracovní
skupiny pro oblast zeleně a životního
prostředí.
I když se v obou skupinách objevují
názorové rozdíly, diskuze nad projektem přinesla i jednu reálnou změnu.
Původně plánovaná mlatová cesta, vedoucí od hlavní aleje směrem k ulici
Čermákova, bude po diskuzi v projektu
přepracována a nově bude z žulového
odseku. „Je pravdou, že tato cesta je asi
nejvíce frekventovanou komunikací
v parku, kterou si chodci zkracují cestu
k autobusovému nádraží nebo do divadla. Proto jsme se dohodli na úpravě
povrchu, aby i dámy v lodičkách došly
čistou nohou a s nezlomeným podpatkem třeba právě do divadla,“ vysvětluje
Michal Říčný, jeden z autorů projektu
na revitalizaci parku.
V ostatních oblastech, co se týká
architektonického a urbanistického řešení, se však názory architektů s občanskou veřejností rozcházejí. Přinášíme
proto ve zkratce jejich stanoviska, která
zazněla na jednáních. Již v minulém čísle Znojemských LISTŮ jste měli možnost přečíst si rozhovor s Bohumilem
Samkem, předním českým historikem
umění, památkářem a znojemským
rodákem, který byl na jedno jednání
pracovní skupiny pozván jako host.

Jak to vidí členové
pracovní skupiny
Projektanty revitalizace parku jsou
architekti Michal Říčný a Petr Todorov
z Ateliéru Tišnovka. „Jádrem a oporou
konceptu jsou všechny zachovalé prvky
parku. To konkrétně znamená, že návrh
parku ve svých základních principech
vychází důsledně z jeho původního pravidelného uspořádání z doby založení
v éře klasicismu v 1. polovině 19. století,“ shodují se. „Linie alejí a základní
půdorysná osnova parku jsou zachovány v původně založených stopách.
Racionalita, geometrie, opora v antice
pro klasicismus typická, se promítají
do celkového řešení v jednoznačných
lineárních spojnicích důležitých ko-

munikačních uzlů,“ vysvětlili architekti,
z čeho při projektování vycházeli. Nezapomínali však ani na potřeby současného životního stylu. „Důležitým
prvkem je přizpůsobení návrhu parku současnému způsobu života a jeho
požadavkům, které jsou zcela odlišné
od doby např. před 100 lety. Navržení
současných funkčních částí jako pobytové trávníky, dětská hřiště, pítka,
odpočívadla a další s sebou zákonitě
přináší soudobou tvaroslovnou vrstvu,
navazující na vrstvu historickou. Každá doba používala v umění a stavební
kultuře své vlastní svébytné výrazové
prostředky, které vyjadřovaly její specifičnost,“ dodali architekti.

chitektů, za jejíž základ zvolili zřejmou,
dochovanou osnovu původní, nejstarší
klasicistní podoby parku, je naprosto
legitimní. Vyjádřil se také k aktuální
diskuzi k revitalizaci parku. „Protože
projekt je řádně projednán a schválen, je na něj vydáno stavební povolení
a první etapa revitalizace je již dokončena, pokládám nynější snahy občanských iniciativ o zásahy do řešení a jeho
změnu za nekompetentní a nevhodné
pro zdárný výsledek celkové a ve smyslu jednoty uměleckého díla jednoduché
(ve smyslu majícího jednoho ducha)
podoby parku,“ dodal závěrem.
Mezi odborníky zasedl také uznávaný znojemský architekt Jaroslav Polá-

pohybu osob. „Podporuji doporučení
Okrašlovacího spolku na provedení
propojovací pěší trasy do ulice Rudoleckého ve zpevněné podobě,“ dodal.
Tu také projektanti nakonec nechají
vybudovat z žulového odseku, jak je již
uvedeno výše.
Zástupci občanských spolků, Jiří
Kacetl, Karel Fiala a Jaromír Boudný,
předložili na jednání pracovní skupiny
jednotný názor, který je zcela v rozporu
s názory ostatních architektů ve skupině. Celý dopis, kde svůj nesouhlas
s revitalizací parku rozvádějí, si můžete
přečíst na straně 13. Zde pouze výňatek:
„Nesouhlasíme proto s moderním architektonickým řešením, které navrhuje

 Vizualizace nové podoby dětského hřiště v dolní části parku.

V pracovní skupině zasedl také Petr
Pelčák, profesor architektury na VUT
v Brně, který projektoval například Denisovy sady v Brně, Královskou zahradu
v Praze nebo Klášterní zahradu v Litomyšli. Ten v první řadě vyzdvihl um
obou projektantů.
„Ateliér Tišnovka je v odborných
kruzích známý citlivým a přemýšlivým přístupem k zadaným úkolům,
formální zdrženlivostí a pokorou. Tyto
vlastnosti a kvality řídce se vyskytující
na současné domácí architektonické
scéně uplatnil také v návrhu revitalizace Městského parku ve Znojmě,“ řekl.
Uvedl také, že autorská preference ar-

ček. „Podoba revitalizace celého parku
je pojata v soudobém duchu s odkazem
na klasicistní tradici. Tato volba se mi
jeví jako odůvodněná a zdařilá,“ podotkl svůj odborný názor na celkovou
koncepci obnovy parku. K aktuálně revitalizované části dolního parku řekl, že
takové řešení je čisté, jednoduché a soudobé a že oproti stavu nejsou vznášeny
žádné nové kompoziční prvky. Výjimku
tvoří parková úprava kolem kašny, která je v souladu s celkovým pojetím,“
podotkl. S občanskými iniciativami se
shodl na potřebě úpravy komunikace
spojující hlavní alej a Čermákovu ulici,
a to právě z důvodu vysoké frekvence

Ateliér Tišňovka. Nesouhlasíme ani
s jejich argumentací, která toto moderní
řešení vydává za pokračování počáteční
klasicistní fáze vývoje parku. Už vůbec
nesouhlasíme s aplikací jedné z teorií
architektury, která říká, že architektura
je chápána jako umělecké dílo, které je
politickým a kulturním symbolem doby
a tedy i na revitalizaci znojemského
parku je potřeba nahlížet touto perspektivou,“ zní v jejich dopise.
Názory členů pracovní skupiny pro
architekturu a urbanismus si můžete v plném znění přečíst na stránkách
www.znojmo-mestozelene.cz.
Zuzana Pastrňáková
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Kontejnery už stojí v ulicích
Ve Znojmě bylo rozmístěno několik červených stacionárních kontejnerů, které usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů
blíže místu jejich bydliště. S drobnými
spotřebiči tak nemusí na sběrný dvůr,
ale mohou je kdykoliv a pohodlně
odevzdat do připravených kontejnerů. Ty jsou umístěny většinou u separačních stání na tříděný odpad.

dvoře na ulici Dobšická 10a ve Znojmě
a na ulici K Suchopádu v Příměticích.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech
naleznete na www.znojmocity.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Městský úřad Znojmo, odbor
životního prostředí, tel. 515 216 406
nebo na společnost A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o., tel. 515 242 652.
lp

DO ČERVENÝCH STACIONÁRNÍCH KONTEJNERŮ
PATŘÍ: baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony, elektronické hračky
a podobně.
NEPATŘÍ: televizory, počítačové monitory, zářivky,
úsporné žárovky, velké a malé
domácí spotřebiče jako například ledničky, pračky, mikrovlnky, chladničky, vysavače
a podobně.
Veškerá elektrozařízení
(bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat také ve sběrném

UMÍSTĚNÍ
ČERVENÝCH KONTEJNERŮ
 Dukelských bojovníků 148

(u Domu s pečovatelskou službou)
 Vinohrady (u trafa E.ON)
 Jarošova (u SOŠ)
 Oblekovice (u točny MHD
za Kasinem)
 Dukelských bojovníků (parkoviště u Hotelu Dukla)
 Na Rejdišti (parkoviště u železničního viaduktu)
 Rudoleckého (p.č.17)
 Nám. Armády (u jídelny)
 Pražská 63b (za katastrálním
úřadem)
 Jugoslávská (u čistírny)
 Pod Soudním vrchem (za potravinami)
 Nová Přímětická (za AZ marketem Hruška)
 Větrná (na konci ulice u Kotelny)
 Poštovní (u marketu Agora)
 Pražská (u budovy ZŠ)

Zásadní změna
koncese pro
prodej lihu
Připomínáme podnikatelům, kteří v rámci své podnikatelské činnosti
prodávají kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny, že v říjnu 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského
zákona, která zásadním způsobem
změnila způsob prodeje kvasného
lihu, konzumního lihu nebo lihovin.
Od té doby je možné tyto činnosti
provozovat pouze v rámci koncese.
Podnikatelé jsou oprávněni podat
žádost o novou koncesi na kterémkoli
živnostenském úřadě v ČR a nepotřebují k tomu žádné doklady ani potvrzení. Úkon taktéž nepodléhá správnímu poplatku. Není třeba si chystat
a předem vyplňovat žádné ohlášení,
vše provede pracovník živnostenského
úřadu na místě. Jedná se tedy o administrativní úkon a i z toho důvodu,
s ohledem na počet podnikatelů v této
oblasti, doporučujeme podnikatelům,
aby podání žádosti ve vlastním zájmu
nenechávali na poslední chvíli. Podání žádosti o novou koncesi končí
17. 4. 2014.
Leoš Dvořák, 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
Sehraná zednická parta
Eingespielte Mauererpartie
BRC Kerner Baugesellschaft m.b.H.
Wien, NÖ
elizabeth.hufnagl@brckerner.at
Firma zabývající se sanacemi,
přístavbami a přestavbami
hledá sehranou zednickou
partu – 1 předák, 2 zedníci,
1 pomocný dělník. Vyučení, praxe,
přesná a spolehlivá práce. Min.
mzda dle KS pro zedníky je 12,89
EUR/hod. brutto.
Montér hliníkových plotů
Montage-Facharbeiter
Wingelhofer & Söhne
Starrein 34 km
firma@wingelhofer.at
+43/2948/8321
Ing. Bruno Wingelhofer
Nabízíme jisté místo
na 38,5 hod. týdně, další
vzdělávání, vybavené montážní
vozidlo, dobrý výdělek. Vyučený
zámečník, elektrikář, truhlář nebo
montér, ŘP B, řemeslná šikovnost
a zkušenosti s montáží. Mzda
od 1.972,12 EUR/měs. brutto.
Montér vrat Hörmann
Montage-Facharbeiter
Wingelhofer & Söhne
Starrein 34 km
firma@wingelhofer.at
+43/2948/8321
Ing. Bruno Wingelhofer
Nabízíme jisté místo na 38,5 hod.
týdně, další vzdělávání, vybavené
montážní vozidlo, dobrý výdělek.
Vyučený zámečník, elektrikář,
truhlář nebo montér, ŘP B, řemeslná
šikovnost a zkušenosti s montáží.
Mzda od 1.972,12 EUR/měs. brutto.

Řidič bagru
Baggerfahrer
David Krecek ERDBAU
celá Waldviertel
office@bagger-krecek.at
+43/664/2424978
David Krecek
Řidič 22-tunového bagru – praxe
bezpodmínečně nutná, ŘP C+E
výhodou. Nabízíme mzdu dle KS
12,99 EUR/hod. brutto.
Skladník
Lagerarbeiter
Ploberger GmbH
Retz 15 km
r.felzmann@ploberger.net
+43/2942/3471-0
Richard Felzmann
Skladník pro příjem a výdej zboží.
Min. mzda 8,95 EUR/hod. brutto.
5x úklidová síla
5 Reinigungskräfte
Brantner-Entsorgung.Facility
Services
NÖ (Krems, Hollabrunn, Horn,
Stockerau, Schwechat, Wien)
office.facility@brantner.at
Carina Taferner
Osobní schůzky každé pracovní
pondělí mezi 10 a 12 hod.
na adrese Lerchenfelderstrasse
7, 3500 Krems (bývalá hala GLS)
nebo žádost emailem. Úkoly:
úklid kanceláří, péče o budovy,
mytí oken apod. NJ odpovídající
činnosti, dobré hygienické
návyky, ŘP B, auto výhodou,
tělesná zdatnost, spolehlivost,
flexibilita, praxe výhodou, čistý
trestní rejstřík. Mzda od 7,88/hod.
brutto, prac.doba 10–40 hod. týdně.
Číšník/Servírka
Kellner/In
Pollak’s Retzbacherhof

Unterretzbach 15 km
+43/664/4542307
Harald Pollak
Vyučení, praxe, komunikativnost,
spolehlivost, vlastní auto. Plný
nebo částečný úvazek dle odhody
od března 2014. Otevírací doba ST
17–24 hod, ČT–SO 10–24 hod., PÁ
a NE 10–17hod., PO–ÚT zavřeno.
Truhlář
Tischler
Prinz Viktor GesmbH.CO.KG

Horn 35 km
+43/2982/3939 nebo
+43/664/4652299
Hr. Prinz
Vyučení a praxe, znalost práce s
PC, technické chápání, orientace
na zákazníka, spolehlivost a
osobní nasazení. Plný úvazek,
pracovní doba dohodou. Mzda
dle věku, kvalifikace a předchozích
zkušeností, podle kolektivní
smlouvy min. 1.577,90EUR/měs.
brutto.

Znovu lidem otevřený
česko-rakouský konzultační
den k důchodům
Ve Znojmě se bude konat další česko-rakouský konzultační den
k důchodům.
Lidé, kteří pracují nebo pracovali
v Česku a v Rakousku, mají nyní jedinečnou možnost
dozvědět se odpovědi na otázky týkající se důchodového
pojištění v obou zemích. Především
pro ně je určen další mezinárodní
konzultační den.
Jeho cílem je především informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území České
republiky a Rakouska o tom, jaké jsou
podmínky nároku na důchod v obou
státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k tomu potřebují a další užitečné
informace.
Konzultační den se uskuteční
ve čtvrtek 6. března na OSSZ Znoj-

mo, Vídeňská 701/31, a to od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Na konzultace je vhodné se předem objednat na telefonním čísle +
420 515 205 210. Akci připravila
Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ) a rakouský nositel důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PV).
Konzultační tým budou tvořit
vždy český a rakouský odborný pracovník, v případě potřeby je zajištěno
tlumočení. Jednotlivé konzultace jsou
plánovány v intervalu po 20 minutách a budou poskytovány bezplatně. Přednost při poradenství budou
mít předem objednaní klienti. ČSSZ
a PV žádají případné účastníky, aby si
na konzultaci s sebou vzali doklady
o pojištění (především rodné číslo
a rakouské číslo pojištění), případnou
korespondenci s nositelem pojištění,
pracovní smlouvy a podobné.
lp, zdroj: ČSSZ Znojmo

INZERCE

ZDARMA
vyměníme zašlý
znak na Vašem
Fordu! Objednejte
se na 548 14 14 14.

Bělohorská 46, Brno - Juliánov

Ford CARent
Nabídka skladových vozů za akční ceny
Opravy starších vozů se slevou 20%
Náhradní vůz při prohlídce ZDARMA

www.fordcarent.cz, e-mail: info@fordcarent.cz, tel: 548 14 14 14
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Konkrétní výsledky veřejného projednání
Znojemská radnice
oprávněné připomínky zapracuje
do projektu regenerace MPR
Že si lidi neporozumí bez toho,
aby spolu mluvili, je věc obecně platná. A že to neplatí jen v osobní a soukromé sféře, je nabíledni. Je možno
říct, že diskutovat o věcech veřejných
je v jistém smyslu ještě důležitější.
Jde přece o záležitosti, které ovlivňují
kvalitu života i vztahy mezi lidmi,
kteří žijí a pracují na určitém území.
Je tedy logické, že si vedení města Znojma neschovává plány na další
etapu regenerace městské památkové
rezervace v šuplíku. Rozhodlo se předložit je občanům k veřejnému projednání. Sešlo se na něm na sklonku ledna
hodně lidí – od těch, kteří v dotčené
části města žijí či podnikají, přes zástupce občanských iniciativ a zájmových skupin až po odborníky, jako jsou

PŘIPOMÍNKY
+ oprávněné, zapracované
do projektu
– neakceptované
? k dalšímu řešení

Divišova náměstí (kromě parkových
úprav) a ústí náměstí Svobody.

ODPOVĚĎ
Celkové prostorové řešení parkové plochy je založeno na optických
a prostorových zkratkách, což může
navozovat dojem, že se obraz náměstí
radikálně mění. Je to patrné především z reakcí na zahloubení horní části
náměstí. Výškový rozdíl však existuje v menší míře už nyní, takže nové
snížení je pouze částečné. Vše jsme
podřídili snaze o komornější začlenění

busty premonstrátského kněze Prokopa Diviše do daného prostoru. Usilujeme také o propojení plochy se vstupem
do budovy archivu. Mírně jsme snížili,
respektive srovnali terén a dosáhli tak
jemné modelace trávníků kolem sochy.
Ta se ocitá v mnohem intimnějším
prostředí, což ji akcentuje. Na druhé
straně jsou jasně dány hranice mezi
zelenou plochou a zadlážděnou částí náměstí. Rampy se schodišťovými

projektanti nebo památkáři. Starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel ocenil, že se
v praxi naplňuje idea projektu Zdravé
město (informujeme o něm
na str. 4 – pozn.red.), jehož
cílem je mimo jiné zapojení
občanů do rozhodování o důležitých věcech, které se týkají
rozvoje Znojma.
První etapou projektu
regenerace MPR je rekonstrukce ulice Velká Michalská a části náměstí Svobody,
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,  Vymezení celé lokality určené k regeneraci.

DIVIŠOVO NÁMĚSTÍ
Nejde v pravém slova smyslu o náměstí. Tato část města nedostala svou
tvář řízeně, otevřený prostor vznikl
demolicí stavebních objektů, které vymezovaly původní ulici Velká Michalská. Tam, kde je dnes zelená plocha,
stála budova jezuitské koleje. Když
se zbourala, stalo se dominantním
architektonickým prvkem boční průčelí bývalé koleje, které bylo původně
obráceno do neveřejné hospodářské
části areálu. V současné době v objektu sídlí Státní okresní archiv. Parčíku
před ním dominuje busta kněze a vynálezce Prokopa Diviše, který studoval
na nedalekém jezuitském gymnáziu.
Pravděpodobně ve druhé polovině
dvacátého století tu byly vysázeny jehličnaté stromy, které zakrývají fasádu
archivu. Přímo před jeho vchodem je
vstupní terasa, která se svažuje směrem k ulici Velká Michalská.
Klíčem k budoucí regeneraci celé
této části MPR je právě proměna Divišova náměstí. Jeho těžištěm bude
nový prostor, který vznikne na místě
současného parčíku. Vedení radnice si
již dříve vymínilo, aby tu byla zachována zelená plocha.

rozšíření chodníků, obnovu povrchů
včetně konstrukčních vrstev a obohacení dopravních ploch o pobytovou
funkci. V souhrnu se počítá s investicí
více než šest desítek milionů korun.
Odhad nákladů na první etapu
regenerace MPR činí dvaadvacet
milionů korun. Jde konkrétně o rekonstrukci ulice Velká Michalská, ale
také navazující komunikace na části

PŘIPOMÍNKY
? V navrhované podobě jde o radikální
zásah do podoby náměstí
? Mění se výškové poměry a podélný
sklon (niveleta) parkové plochy
? Půdorys parčíku by měl kopírovat stav
z roku 1948
? Cesta k bustě je zbytečně široká

 Nová podoba Divišova náměstí.

Komentář o chystaných úpravách
v lokalitě Divišovo náměstí, Velká
Michalská ulice, Jezuitské náměstí a Jezuitská ulice a Veselá ulice
přednesli projektanti z Ateliéru
Tišnovka Michal Říčný a Petr Todorov při procházce městem.

www.znojmocity.cz
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plánované rekonstrukce Divišova náměs a okolí
stupni kopírují modelaci mírného
svahu a propojují parkový prostor se
vstupem do archivu.
Šířka centrální plochy je navržena tak, aby socha byla v jejím těžišti.
Ti, kdo budou sedět na lavičkách, ji
uvidí z přední strany. Nyní se lidé sedící na lavičce dívají na bustu převážně
zezadu.
Socha je každopádně ústředním
motivem náměstí. V novém pojetí se

jí tedy dostává důstojného začlenění. Osazena je na leštěnou kamennou
desku. Na ní jsou vepsány čtyři pilíře,
na kterých stojí premonstrátský život:
Comunio, Conteplatio, Actio, Stabilitas (Společenství, Ukotvení života
v Bohu, Aktivita, Stabilita místa).
Pozadí sochy tvoří – stejně jako
v původním uspořádání – stříhaná
tisová stěna, která je ovšem proporčně
upravena tak, aby busta vynikla.

Vchod do parčíku je vymezen třemi kamennými patníky. Každý z nich
nese znak důležitého místa v životě
Prokopa Diviše. Jde o jeho rodiště Helvíkovice u Žamberka, klášter ve Znojmě-Louce a Přímětice u Znojma, kde
vykonával své kněžské poslání.
PŘIPOMÍNKY
– Proč není v této lokalitě navržena
vodní plocha

 Nová podoba Divišova náměstí.

JEZUITSKÉ NÁMĚSTÍ
A JEZUITSKÁ ULICE
Toto náměstí patří k nejstarším
osídleným místům v historickém jádru
Znojma. Ústředním bodem je kostel
sv. Michala, nejstarší ve městě. Jeho
věž stojí samostatně a je stavebně
začleněna do okolní zástavby. Výjimečný prostor s intimní atmosférou se
nachází v těsné blízkosti severní části
hradebního systému.
PŘIPOMÍNKY
+ umístění laviček dál od hradební zdi
? svod dešťové vody na náměstí i přilehlé
Jezuitské ulici
? více řešit cyklistickou dopravu, včetně
stojanů na kola
– změnit systém parkování na náměstí
+ parkování pro klienty speciální školy
ODPOVĚĎ
Pro zadláždění náměstí kolem kostelních zdí se využije zachovalé velkoformátové historické dlažby. Aby

obkroužila celou stavbu, bude nutné
použít i repliky. Stávající rozdělení prostoru za kostelem sv. Michala na dvě
části (parkování a průjezdná komunikace přímo navazující na chodník) je
jediným řešením, které zaručuje možnost jak objet kostel a současně zachovat technické a prostorové parametry,
jež jsou stanoveny platnými předpisy
a normami. – Architekti také pracovali
s variantou přesunout současné parkovací plochy na opačnou stranu k severní
frontě náměstí. Bylo by to však na úkor
průjezdnosti i počtu parkovacích stání,
neboť vozidla by musela stát podélně.
Pro potřeby parkování pro řidiče, kteří
potřebují zastavit u speciální školy je
vhodné využít možnosti krátkodobého
stání při jižní straně náměstí. O zlepšení
podmínek pro cyklistickou dopravu,
včetně stojanů na kola se již jedná. Řešit
se bude také svod dešťové vody, která
zatéká do některých nemovitostí.

+ Řeší se závlaha a odvodnění náměstí
– Zvážit zachování živého plotu
ODPOVĚĎ
V původní studii jsme zvažovali umístění velkoplošného vodního
prvku na hranu parčíku a ulice Velká
Michalská. Podle vyjádření Národního
památkového ústavu však do lokality,
která je součástí městské památkové
rezervace, plošný vodní prvek nepatří.
Hledali jsme tedy kompromisní řešení
a uvažovali jsme o zařazení alespoň
malého vodního prvku. Došli jsme
k závěru, že logicky je to možné jen
v návaznosti na centrální sochu. To
jsme zamítli: jednak by na náměstí
byly dva nosné motivy, jednak v případě spojení osobnosti Prokopa Diviše
a motivu vody chybí souvislost.
Závlahy zelených ploch se samozřejmě řeší. Odvodnění je směrováno do ulice Velká Michalská. Jemná
terénní modelace Divišova náměstí
zabezpečuje ve srovnání se současným
stavem zpomalení odtoku dešťových
vod. Okrasný živý plot zůstane zachován, ale prostor kolem něho se stane
otevřeným veřejným prostorem – bude
sloužit jako osvětlený chodník. Ztratí
charakter anonymního nepřístupného
místa. (Výškové řešení tohoto území je zřejmé z vizualizací, které jsou
zveřejněny na http://www.znojmomestozelene.cz.)

NÁMĚSTÍ SVOBODY
V této etapě regenerace MPR se
bude upravovat i část náměstí Svobody, která přiléhá k severní Pražské
bráně. Poloha tohoto prostoru je velmi
významná. Jde o hlavní vstup do městské památkové rezervace. Počítá se se
zveřejněním půdorysné stopy základů
Horní brány a spojnice s Pražskou bránou v novém systému dláždění.
PŘIPOMÍNKY
– umístění stromů (možnosti zásobování)
– umístění zastávky městské autobusové
dopravy, špatný výhled pro chodce
ODPOVĚĎ
Vysázené stromy mají oddělovat
novodobou a historickou část náměstí.
Nebudou bránit zásobování, respektive
pohybu aut, neboť na západní fasádě
Pražské brány se vjezd v současnosti
nenachází. Vrata, která tu kdysi byla, se
v rámci komplexní rekonstrukce objektu zrušila. Druhotně vybourané otvory
v západní fasádě objektu byly zazděny.

Místo nich sem byly osazeny kamenné
klíčové střílny. Objekt je památkově
chráněn, takže jde o konečný stav. Východní fronta náměstí je obsluhována
zásobováním z pojízdného chodníku,
který je napojený na hlavní komunikaci
náměstí. Položení zastávky MAD se
oproti stávajícímu stavu nemění. Má
své dopravní opodstatnění, poloha přechodu za zadní částí autobusu vyplývá
z dopravních norem.
Horní brána (nazývaná také Pražská) byla součástí předsunutého opevnění, které stálo samostatně uprostřed
vnějšího vodního příkopu. Na náměstí
Svobody se dodnes dochoval bránový průjezd s postranními střílnami.
Současný vzhled začala tato část města
získávat v 19. století. Tehdy se město
začalo rozrůstat mimo prstenec hradeb a rozšířila se komunikace vedoucí
z historické části města. Obrys původní
stavby bude po rekonstrukci uvedené
lokality připomínat půdorysná stopa
v komunikaci, která bude odlišena barevně i způsobem kladení dlažby.
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Rekonstrukce Velké Michalské je první na řadě
ULICE VESELÁ
Ulice Veselá byla součástí první
etapy regenerace MPR. Je však nutné
ji předláždit hned z několika důvodů. Jednak se tu bude rekonstruovat
veřejné osvětlení a budovat metropolitní síť, jednak se musí vyměnit
podkladní konstrukce pod dlažbou.
Důvod je patrný zejména po dešti
– podklad tu sedá nestejnoměrně
a tvoří se tu vodní kaluže.
PŘIPOMÍNKY
– ulici znovu nepředlážďovat
– na zadláždění nepoužívat „kočičí
hlavy“
+ zařadit pruh hladké dlažby vhodné
pro cyklisty
ODPOVĚĎ
O změně typu dlažby se neuvažuje
z pochopitelných důvodů: je tu položena historicky i kulturně hodnotná
dlažba, kterou je třeba zachovat. Pro

lepší pohyb cyklistů se po připomínkách uvažuje o položení pruhu z hladké dlažby, jako je to i v jiných ulicích
stejného typu v městské památkové
rezervaci. Toto řešení je nutné projednat s Národním památkovým ústavem.
Chodníky a komunikace budou
zadlážděny žulovými kostkami.
V prvním případě se použije
kostka o velikosti sedm a devět
centimetrů. Menší pěticentimetrová mozaika je sice pro chodce
pohodlnější, ale hůře se udržuje
a je problematická při zátěži,
jakou představuje zásobování
obchodů.
Silnice budou zadlážděny kostkami deset na deset centimetrů,
položenými v kroužkové vazbě.
Dlažba je základním jednotícím
elementem rekonstrukce MPR.

 Povrch komunikací na Veselé ulici.

ULICE VELKÁ MICHALSKÁ
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 byl.

+ podpora bezbariérových chodníků
a komunikací, které zajišťují bezpečnější provoz
+ vyznačit v dlažbě průchod pro chodce
v prostoru kolem pítka
ODPOVĚĎ
Stávající šatovská dlažba bude sejmuta a použije se při rekonstrukci
ulice Malá Michalská. Na Velké Mi-

chalské ji nahradí žulová kostka. „Šatovka“ má hlediska bezpečnosti silničního provozu výrazně horší vlastnosti,
její povrch je relativně hladký.
Použití betonové dlažby v MPR
je z hlediska památkové ochrany nepřípustné. Navrhovaná dlažba není
replikou šatovské, jde o betonovou
zámkovou dlažbu. Umístění pítka při
vyústění ulice Malá Michalská má his-

„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.“ Petr
Todorov, Michal Říčný – Ateliér
Tišnovka.
PŘIPOMÍNKY
– použít repliku tzv. šatovské dlažby
v podobě betonové dlažby
– zvážit přesunutí pítka od drogerie
do jiné části Divišova náměstí (např.
před archiv), zvýšit tím počet parkovacích míst
– zvážit, zda neponechat chodníky
ve stávajícím profilu, zda neustoupit
od bezbariérových komunikací

Foto: lp

torickou konotaci. Byla tu v minulosti
umístěna městská kašna.
Akceptují se všechny připomínky, které preferují bezbariérový profil
chodníku a silnice. Požadavek na bezbariérové řešení, jako základního principu pro zachování bezpečnosti pohybu
chodců, vozidlové dopravy a možnosti
zásobování, vzešel z pracovního vstupního jednání se zástupci dopravního
inspektorátu Znojmo Policie ČR.
Chodníky a vozovka budou odlišeny způsobem kladení a formátem dlažby. Jde o řešení, které funguje všude
v zahraničí. Je paradoxně bezpečnější,
řidiči jezdí opatrněji.
„Základním požadavkem vedení
města je to, aby byl uliční prostor
bezbariérový, aby se mírně rozšířily chodníky a aby parametry
komunikace vyhovovaly stávající
frekvenci dopravy v centru Znojma. Přednost má každopádně
dostat chodec před automobilem.
To ostatně odpovídá i historickému kontextu.“ Vlastimil Gabrhel,
starosta Znojma.
S rekonstrukcí Velké Michalské se
začne v dubnu

 Současný stav chodníku a silnice na Velké Michalské.

Foto: lp

První etapa rekonstrukce začne
za pár týdnů. O harmonogramu prací
budou Znojemské LISTY podrobně
a včas informovat, stejně jako o organizaci dopravy v dotčené lokalitě.
Anna Maixnerová

www.znojmocity.cz

Školství a sociální služby

11

Spolupráce žáků a učitelů Při maturitě nabídli komisi
na výbornou
cvrčky i test ekety

 Žáci II. stupně za pomoci výtvarného oboru základní umělecké školy vyzdobili šest metrů dlouhou stěnu vstupní haly originálním abstraktním obrazem.
Foto: archiv školy

Nejen vstupní hala Základní školy Pražská se změnila k nepoznání.
„Nový nábytek ve třídách a oprava
podlah je na nás dospělých, ale vyzdobit zdi na chodbách to už je v režii
našich žáků,“ prozradila pedagožka
Marie Hošpesová.
„Po vydařeném podzimním projektovém dni na prvním stupni, kdy ze
dne na den ožily zdi druhého a třetího

patra, se rozhodl přiložit ruku k dílu
i stupeň druhý. Impuls tentokrát vyšel
z našeho žákovského parlamentu –
rozjasnit barvami čelní stěnu při vstupu do školy. Nápad se nám líbil, a tak
jsme se rozhodli pomoci. Příprava
stěny pro výmalbu a zakoupení barev
bylo v naší režii. O samotnou výzdobu
se postarali žáci,“ doplnila kolegyni
paní učitelka Zapletalová.
lp

Aktivní
stáĜí
Život je dlouhý dost, když víme, jak ho prožít

Monika Jeřábková a Jakub Elis,
Posluchače během večera seznástudenti oboru Hotelnictví školy mili se základy společenského chována Přímětické si oba v praktické části ní, s tím, jak se na různé příležitosti
maturity přáli vylosovat jako téma správně obléci i jak při stolování bez
etiketu. Když se tak skutečně stalo, pohromy zvládnout i cvrčka na talíři.
měli oba velkou radost. Ovšem prá- Naservírovali ho se sýrem a většina
ce Štěstěny tímto skončila a oběma konzumentů si na něm pochutnala.
maturantům začalo období plného „Cvrčci byl můj nápad, ale servírovat
pracovního nasazení
ho se sýrem nám pos co nejlepší přípraradil Honza,“ přiznavou praktické části
la Monika Jeřábková.
maturity. Nazvali
A studenti se nerozji Obchodní etiketa
pakovali hosty i své
a pojali ji nápaditě.
učitele pomocí testu
Do štukového sálu
vyzkoušet ze znalosti etikety: Víte, jak
Znojemské Besedy
se obléci, je-li na popozvali dvacítku hoszvánce napsáno Black
tů, přátel i zkoušející
Tie? Kdo je autorem
komisi pedagogů, aby
rozparku na sukni
při konzumaci pečlia čím se krájí bramvě vybraného menu,
bor na talíři? (Mikteré uvařili, hovořimochodem správné
li o úskalí obchodní
etikety. Hodila se jim  Monika Jeřábková a Jakub Elis. o dp ově d i naj d e te
Foto: lp
na str. 15).
praxe na Hotelu SaDvě a půl hodiny jejich zajímavě
vannah, kde také požádali o pomoc
zástupce šéfkuchaře Jana Kružíka. „Pů- sestaveného maturitního projektu
vodně jsme za ním šli požádat o spon- pečlivě sledovala hodnoticí komise,
zorský dar tisíc korun, ale nakonec nám která studenty pochválila. Moniku
Honza a hotel pomohl úplně se vším. a Jakuba ale ještě čeká teoretická část
Nakoupili nám suroviny a zapůjčili maturity, ve které budou muset svoji
kuchyni, kde jsme mohli připravovat vysněnou etiketu obhájit. Pak teprve
menu. S jeho sestavením nám hodně se z maturantů stanou absolventi vyhlášené školy.
lp
pomohl Honza,“ popisují studenti.

Ebigeil „Ebi“

Od pondČlí do pátku jsou otevĜeny dveĜe všem
milovníkĤm hudby, tance, pohybu, vaĜení, cestování
ruþních prací nebo her všeho druhu. PĜijćte mezi nás
mĤžete se pĜijít pobavit s pĜáteli nebo si pĜátele najít
PĜijít mĤže kdokoliv a nic u nás neplatíte.
PĜijćte mezi nás do nové budovy Domova pro seniory
ve ZnojmČ, U Lesíka 11 nebo do DPS Vanþurova 17
SociálnČ aktivizaþní služba pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Jsme tu pro Vás od po – pá od 9:00 – 14:00 hod.
tel: 515 225 367, www.cssznojmo.ic.cz

Věk: přibližně 3 roky
Plemeno: Labradorský retrívr
Povaha: Sportovní, společenská, velice přítulná, vhodná k rodinnému domu
s větší zahradou a ke starším dětem. Mezi jinými psy je dominantní.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společenská rubrika

Plavání
ve Znojmě
Plavání v Městských lázních
ve Znojmě, aktuální 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 ÚNORU
Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
10.00–12.00, 18.00–21.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
21. 2.
10.00–13.00, 17.00–20.00

Plavání
v Příměcích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Přímětice. Info
na www.zsprim.cz
Vstupné na 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.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
09.00–12.00
15.00–20.00
Neděle
09.00–12.00

Čtyři roky, osmnáct filmů
aneb Znojmo v obrazech
Znojmo vsadilo na novinku. Své
krásy a kulturní akce ukazuje v propagačních filmech. Za poslední čtyři
roky jich vzniklo už čtrnáct. Pokud
bychom k tomu připočítali tři krátké upoutávky na vinobraní a jednu
na akci Znojmo žije divadlem, má
Znojmo propagačních filmů osmnáct. A rozhodně se nejedná o konečné číslo.
„Slovy ani obrázky nelze popsat
vše. Díky filmům mohou potencionální návštěvníci nasát i atmosféru
našeho města. Krásně toto propojení
dokládají videa ze Znojemského historického vinobraní,“ vysvětluje starosta
Vlastimil Gabrhel.
Není to ovšem jen vinobraní, které je zvěčněno na filmovém plátně.
Svá videa již mají akce jako Velikonoční trhy, Majáles, Garage Design či
Znojmo žije divadlem. Nejnověji lze

 Propagační videa pro Znojmo natáčejí
zdejší rodáci, bratři Otrubové. Ti s nimi sbírají
ocenění na festivalech po celé Evropě. Dohromady jich na svém kontě mají již sedm.
Nejoceňovanějším filmem zatím zůstává
Propagační film města Znojma 2013, který
Foto: videobrathers
nasbíral už čtyři ceny.

Zveme vás na masopust
Znojmem projde masopustní
průvod nejprve 3. března, a to v režii
studentů GPOA Znojmo a Znojemské Besedy. Veselici zahájí vedení
města v 14.45 hodin před budovou
městského úřadu na Obrokové ulici.
V 15.00 hodin se masky představí
na Masarykově náměstí. Poté se průvod projde městem s jednotlivými
zastaveními.

zhlédnout spoty z loňského adventu
a Silvestra.
Videa jsou k nalezení na www.
youtube.com na kanálu Znojemské
Besedy nebo na webu www.znojmo.
tv. Zpravidla to nejnovější video bývá
také na úvodní stránce města Znojma www.znojmocity.cz.
Natočená videa používá Znojmo
jako turistické lákadlo, a to nejen prostřednictvím webových stránek nebo
na veletrzích cestovního ruchu. Znojemští hokejisté, kteří hrají mezinárodní hokejovou ligu EBEL, pouštějí
znojemské spoty při svých soutěžních
utkáních.
„Zároveň i Znojmáci mají tu možnost připomenout si, jak jsme slavili
Silvestra, jak probíhal advent, nebo
že o loňských Velikonocích sněžilo.
Nejsou to tedy jen turisté, kterým jsou
filmy určené,“ dodává starosta.
zp

Šermíři přivezou
pohádku
O Nedělní pohádky ve Štukovém
sále Znojemské Besedy je stále větší
zájem. Tu nejnovější přiveze do Znojma Bravo team Libora Olšana.
Jmenuje se Království pořekadel
a je to poctivá šermířská pohádka pro
kluky a holky. Hrát se bude 23. února v 15.00 a 16.00 hodin. Vstupné je
60 Kč a vstupenky lze zakoupit předem
na www.vstupenkyznojmo.cz nebo
v předprodeji TIC Obroková 10 či
na místě.
lp

TRASA PRŮVODU
Masarykovo náměstí

Kluziště
Veřejné kluziště na Sokolské ulici.
Info (8.00–18.00) F. Duhajský, tel.:
733 611 459.
Vstupné platí i nebruslící, děti do 6
let vždy zdarma. V době škol. prázdnin
provoz jako So, Ne.
Po–Pá
So, Ne

09.00–13.00 – zdarma
13.00–20.00 – 10 Kč
09.00–20.00 – 10 Kč

INZERCE
Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně
Znojmo, tel. 605 154 160.
Koupím rod. dům ve Znojmě
a okolí. Stěhování. Tel. 731 305 863.

Zelenářská
(Restaurace U Radnice)
Václavské náměstí
Horní náměstí
(Restaurace Morava)
Slepičí trh
Obroková
(Cukrárna – kavárna Brtník)
Masarykovo náměstí
Kollárova (Karlova pekárna)
ukončení průvodu
v prostorách GPOA Znojmo.
Akci studentů, kteří jsou hlavními
organizátory masopustu, podpořila
řada sponzorů jako Restaurace u Radnice, Hotel Morava, Cukrárna-kavárna
Brtník a Karlova pekárna. Všem patří
velké poděkování. V úterý 4. března má připraven tradiční masopustní

 Ve víru masopustu se již 5. února ocitli
hosté studentek SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici. Kristýna Svobodová, Tereza
Krejčová a Pavla Mikulášková, studentky
čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví a turismus, totiž připravily maturitní projekt
Masopustní tradice. Pozvání na příjemné
odpoledne s bohatým programem přijaly
děti a vychovatelé ze znojemského Dětského domova. „Cílem našeho projektu bylo
seznámit děti s masopustními tradicemi,“
uvedla Tereza Krejčová.
lp, foto: tk

průvod Denní stacionář sv. Damiána. Maškary se sejdou v 9.20 hodin
na Komenského náměstí. Průvod pak
zamíří na ulici Dolní Česká, kde se zastaví v sídle Oblastní charity Znojmo.
Odtud bude pokračovat na Masarykovo náměstí a přes Obrokovou ulici
na Horní náměstí. Konec průvodu
bude u lázní.
lp

Plíhal přijede
i bez Anděla
Ve znojemském divadle vystoupí v pátek 7. března v 19.00 hodin
Karel Plíhal. Osobitého písničkáře
oceněného Andělem v kategorii Folk
a Country za nejnovější album Vzduchoprázdniny pozvali do Znojma
pracovníci Znojemské Besedy.
Skvělý kytaristaa autor nezapomenutelných textů s sebou sošku Anděla
nejspíš nepřiveze, ale své charakteristické písničky určitě ano. Kdysi rozverný „hráč se slůvky“ ovšem stárne
s grácií. Důkazem je právě aktuální
album. Plíhal každý koncert prokládá
svým osobitým humorem. Organizátoři proto upozorňují, že pořad není
vhodný pro děti do 12 let.
lp

www.znojmocity.cz

Názor opozice
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VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA A ZÁSTUPCŮ OBČANSKÝCH SPOLKŮ

Vážený pane starosto, vážení páni
místostarostové, vážení radní!
Úvodem nám dovolte poděkovat
Vám, že ač půl hodiny po dvanácté
jste vyslyšeli rostoucí hlas občanské
společnosti volající po revizi projektu
revitalizace Městského parku ve Znojmě. Formou pracovních skupin jsme
nyní mohli projít procesem hledání
možné shody nad tolik nutnou záchranou a obnovou parku se všemi
atributy s tím spojenými včetně ochrany zdraví občanů. Zástupci spolků
v pracovní skupině pro zeleň podají
své vyjádření zvlášť, my ze skupiny pro
architekturu tak činíme nyní.
Samou podstatou problému je hledání obsahu pojmu revitalizace. Původ
tohoto pojmu je odvozen od latinského
slova znamenajícího obnovu života,
znovuoživení. To znamená obnovení
něčeho hodnotného. Něčeho, co si zasluhuje zvýšenou pozornost. Vnímáme
náš Městský park jako krásný odkaz našich předků. Za toto dědictví je potřeba
intenzivně intervenovat.
Park se stal v průběhu doby
od svého vzniku v letech 1804–1818
nepřehlédnutelnou ikonou města se
silným geniem loci. Od počátečního
klasicistního období dosáhl park vrcholu své krásy na přelomu 19. a 20. století, kdy odrážel vlivy historismu se
silným důrazem na dekor. Park v té
době tvořily kromě hlavní promenádní
aleje četné kroužené cestičky s pečlivě
udržovanými záhony letniček i trvalek. Plochy volného trávníku zdobily
od jara do podzimu veliké květináče
s palmami, odvodnění cest zajišťovaly
udržované kamenné rigoly po stranách
hlavních cest. Osvětlení zajišťovaly
od začátku 20. století elektrické lucerny
umístěné na velkých litinových obloucích osazených nad hlavní promenádní
cestou a u všech vstupů do parku. Městský park byl častým místem setkávání, nedělního korzování a kulturních
vystoupení. Lavičky i odpadkové koše
byly rovněž v historizujícím pojetí.
V dobových cestovních průvodcích
i korespondenci návštěvníků Znojma
se objevuje veliká chvála na lázeňský
charakter Městského parku. Tuto éru
slavné belle époque ukončil až smrtonosný vír první světové války. V meziválečném období sice intenzita údržby
parku mírně poklesla, přesto byla stále
na vysoké úrovni. Znojmo bylo tehdy
inzerováno jako ideální vzdušné lázně jihu Moravy, město pro penzisty,
město odpočinku. Městský park v této
inzerci i nabídkách pro návštěvníky
hrál významnou roli právě kvůli své
výjimečnosti a obdivovaném lázeňském

stylu konce 19. století. Dobrá tradice vou tradici historického dekorativního
přetrvala ještě i po druhé světové válce, parku. Ten svou osvědčenou hodnotou
ale to již začal park upadat. Definitivně a tradicí nové řešení zcela převyšuje!
Navrhujeme tedy konkrétně: Středse tento trend prohloubil v 60. a pak
zejména v 70. letech 20. století. Z okrasy ní park ponechat v moderní úpravě jako
a chlouby města se stal obyčejný zelený experiment, ukázku soudobého přípark, údržba stromů byla zanedbávána, stupu k tvorbě veřejných prostranství.
květinových záhonů ubývalo, do Hor- Trváme však bezpodmínečně na tom,
ního parku se zakousla tribuna fotbalo- aby bylo upuštěno od stavby kiosku
vého stadionu a venkovního koupaliště, s podzemními WC na okraji parku
estetika se téměř zcela vytratila. Jedna směrem do Komenského náměstí. Naz teorií hodnot říká, že hodnotu nelze vrhovaná stavba se do tohoto prostoru
chápat jako „věc“ od počátku chtěnou esteticky nehodí, pro prostranství před
a dosaženou, skutečnou hodnotou se někdejší Střední bránou královského
stává postupně ve vědomí lidí. Kro- města s klasicistním pomníkem plumě výše uvedené přidané hodnoty pro kovníka Kopala je zcela ahistorická.
cestovní ruch v minulosti náš park Funkčně by spíše zapadla na nám. Svotak vytvořil základní urbanistickou body, u největšího parkoviště v intrapáteř města s mnoha dalšími funkcemi. A právě celý
tento odkaz a historickou
hodnotu parku chceme nyní
zachránit! Pokud bychom
nyní opustili vědomí hodnoty historického a lázeňského
parku, pak bychom vymazali kus historie města, kus
velkého a slavného příběhu,
který máme dobře archivně
a historicky zdokumentovaný, o kterém víme, že zanikl
pouze vlivem netečnosti,
lenosti a ignorace v období
nesvobody a následné restrukturalizace ekonomiky
po sametové revoluci. Nezanikl však zcela, přetrvává
stále v myslích starší generace Znojmáků – rodáků,
kteří na něj vzpomínají jako
na něco báječného, jedinečného a pro Znojmo velmi
prestižního. Zchátralou pa Odpadkový koš, který navrhl do nového parku Okrašmátku, kapličku, boží muka lovací spolek.
přece dnes nebudeme bourat
a nahrazovat jej výtvorem moderním, vilánu města. Mobiliář (lavičky, koše,
nebo snad ano? Nesouhlasíme proto osvětlení, pítka atd.) a architektonické
s moderním architektonickým řešením, ztvárnění navrhujeme přiblížit době
největší slávy parku, tzn. přelomu 19.
které navrhuje Ateliér Tišňovka.
Nesouhlasíme ani s jejich argumen- a 20. století. Je nám jasné, že žádný
tací, která toto moderní řešení vydává návrat v čase není možný bez jistých
za pokračování počáteční klasicistní výhrad a kompromisů. Proto netrváme
fáze vývoje parku. Už vůbec nesouhlasí- na nákladné výrobě kopií původních
me s aplikací jedné z teorií architektury, oblouků osvětlení uvnitř plochy parku
která říká, že architektura je chápána a navrhujeme typ lucernového osvětlejako umělecké dílo, které je politickým ní Artechnik Schréder používaný pro
a kulturním symbolem doby, a tedy celou MPR Znojmo. S tím souvisí i typ
i na revitalizaci znojemského parku je odpadkových košů používaných v MPR
potřeba nahlížet touto perspektivou. a lavičky. Zejména pro lavičky může
Oponujeme, že návrh Tišnovky je sice být zvolen typ Schönbrunn, používaprofesionálně kvalitním řešením, nic- ný v četných historických městských
méně do centra historického města parcích evropských metropolí. Odkanaprosto nepatřičným, jež boří stále ži- zujeme zde především na podobu Měst-

ského parku ve Vídni (Stadtpark), který
se historickými souvislostmi váže právě
na náš park znojemský. Právě vídeňský
Městský park podnítil historizující až
dekorativní pojetí znojemského parku
na konci 19. století. Vídeň je dnes pulzující moderní metropolí, Městský park
je tam obklopen velkolepou historizující architekturou poslední třetiny 19.
století i četnou architekturou moderní.
Přesto by vídeňského městského architekta nenapadlo nahrazovat osvědčené
hodnoty historického parku hodnotami
ryze moderními. Vídeňský Městský
park může proto dodnes být pro nás
ve Znojmě velkým vzorem i poučením,
že ne vše nové a moderní je dobré. Viz
fotodokumentace. Požadujeme v tomto
duchu celkovou revizi stávajícího projektu pro Dolní a Horní park ve spolupráci s občanskou veřejností a urychlení
údržby porostů.
Jakékoliv hledání jiných architektonických výrazů je neoprávněnou fikcí
a novotvarem. Plně se však ztotožňujeme s názorem pana profesora Pelčáka
v tom smyslu, že k tvarosloví obnovy
měla proběhnout diskuze před zahájením projekčních prací za účasti občanů
i odborníků ze všech oblastí. Dnes je
opravdu velmi obtížné hledat kompromisy. Závěrem chceme zdůraznit
myšlenku, že o městě Znojmě by měli
spolurozhodovat také sami občané,
aspoň ti, kteří se o věci veřejné zajímají
a kterým Znojmo leží na srdci celý život. Ptejme se jich. Není nám známo,
že by některé politické uskupení mělo
ve svém předvolebním programu v roce
2010 tuto otázku a z toho logicky vyplývá, že rozhodovací procesy v této
věci by měly být apolitické. Mnoho
občanů se vyjádřilo v petici pana Petra
Lazárka v lednu 2013, a také v podpoře neformálního hnutí „Zachraňme
park“ z podzimu 2013, a to bez ohledu
na jakékoli politické preference. Proto
považujeme za nezbytné v případě neshody, aby bylo vyhlášeno referendum
občanů města Znojma s vhodně zvolenou otázkou. Uvítáme, pokud konečné
rozhodnutí rady města coby exekutivního orgánu města bude kvalifikovaně odůvodněno. Předem děkujeme
za Vaše pozitivní rozhodnutí!
Jménem občanských spolků
Za Znojmo přívětivější,
Občané pro Znojmo
a Okrašlovací spolek ve Znojmě
Ing. Karel Fiala,
Ing. Jaromír Boudný,
PhDr. Jiří Kacetl
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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 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
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: říjen–duben Út–Ne
10.00–16.00, 22. 11. 2013–10. 1. 2014
zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Z důvodů
stavebních prací zavřeno.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: září
denně 9.00–17.00, říjen–duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.

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 hod., knihovna Út–Pá
8.30–18.30 hod. Nahlášení návštěvy
a konkrétního požadavku je nutné
nejméně den předem na tel.:
515 282 220 p. Nevrklová.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené
sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.
tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Zavřeno.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00, So
9.00–13.00, Ne zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: TIC
Hradní ulice říjen–duben Út–So
9.00–16.00, Jižní přístupová cesta
říjen–duben Po 9.00–17.00, Út–Ne
9.00–20.00.

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.

Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
24. 2. ŽENY PŘEŽIJÍ
Studio DVA, Praha. Psychologickokonverzační komedie o světě žen,
které jsou už dávno dospělé. Hrají:
Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka
Schneiderová a Vojtěch Kotek.
C – 4. Představení. Zbývající
vstupenky v prodeji. 19.00.
25.–27. 2. BUBÁCI A HASTRMANI
Hoffmannovo divadlo v Uherském
Hradišti. V naší pohádce se bubáků
a hastrmanů děti bát nebudou. Naopak,
jejich strašení je spíš pobaví, než vyleká.
Předplatné MŠ- 3. titul. 25. 8.30 = D1;
10.15 = D3, 26. 8.30 = D5; 10.15 = D7,
27. 8.30 = D9; 10.15 = D11.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
20. 2. KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Příležitostný jezdec rodea
Ron Woodroof (MATTHEW
MCCONAUGHEY) se dozvídá,
že má AIDS. Nevzdává to a vyráží
do Mexika. Spojencem mu je
transsexuál Rayon (JARED LETO).
Film je inspirován skutečnými
událostmi. USA. 20.30.
20.–26. 2. SVIŇÁK
Zkorumpovaný policista Bruce
Robertson je Skot, navíc posedlý
sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat
vraždu, ale překáží mu vlastní
podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy
a zájem o ženy. Velká Británie.
20. 18.30, 21. nehraje se, 22. 19.30, 23.
19.00, 24. 19.30, 25. 20.30, 26. 19.30.
20. 2.–5. 3. BABOVŘESKY 2
Děj se točí okolo pomsty bývalé
tajemnice Horáčkové starostovi
Stehlíkovi, kvůli kterému musela
opustit místo na úřadě. ČR. 20. 18.00,
20.00, 21.–22. 17.00, 19.00, 21.00,
23. 18.00, 20.00, 24. 18.00, 25. 20.00,
26. 18.00, 27.–28. 18.00, 20.00.
21. 2. HUDBA 2013 – CO SE STALO
Co se stalo za uplynulý rok v hudbě?
Již deset let si na tuto otázku zkouší
odpovědět přední hudební publicisté
během pásma klipů, nahrávek
a komentářů. Po Praze, Bratislavě
a Brnu tento rok podruhé zavítají
i do Znojma! Projekty spolku
Umění do Znojma podporuje
Město Znojmo. 19.00.
24.–26. 2. ZIMNÍ PŘÍBĚH
RUSSELL CROWE, COLIN
FARRELL a JESSICA BROWN
FINDLAY v mytickém prostředí

New York City. Jejich příběh je plný
zázraků, neblahých osudů a souboje
dobra proti zlu. USA. 24. 20.00,
25. 18.00, 26. 20.00.
25. 2. OZVĚNY EKOFILMU
Festival Ozvěny Ekofilmu Znojmo
připravuje Správa Národního parku
Podyjí ve spolupráci s Centrem
volnočasových aktivit Stará Vodárna
a společnosti Illusion. Z mezinárodního
festivalu EKOFILM nabízí tyto filmy:
Constellation, Švédsko (Skandinávská
divočina) a Hranicí je obloha (z cyklu
Ekopia). 17.30.
27. 2. ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ
KOCOUR
Ve spolupráci se studenty a pedagogy
GPOA uvádí kino retrospektivní
projekce významných filmových děl.
Jako první uvádí komedii absolventa
FAMU Emira Kusturici. Jugoslávie,
Francie, Německo, Rakousko. 20.30.
27. 2.–28. 2. ENDEROVA HRA
Lidstvo se po zdrcujícím útoku
mimozemské civilizace rozhodne
vycvičit novou generaci geniálních dětí
na válečníky. USA. 27. 18.30, 28. 19.30.
27. 2.–5. 3. VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád
Buddy mají něco za lubem. Zima
se blíží a oni přemýšlí, kde ve městě
nashromáždí zásoby. Kanada, Jižní
Korea, USA. DABING. 3D 27. 16.30,
2D 28. 16.30.

VÝSTAVY
MILAN BUREŠ – Sevastopol
Galerie Žlutá ponorka (kino Svět) –
fotografie.
9. 1.–1. 3. ZNOJMO NA
FOTOGRAFIÍCH posledního
rakousko-uherského starosty
Heinricha Hommy.
Dům umění.
16. 1.–1. 3. A. WALTER – netradiční
výstava znojemského sochaře.
Dům umění.
24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ
Dům umění.
30. 1.–26. 3. OHLÉDNUTÍ
ZA RETREM
Minoritský klášter Jihomoravského
muzea.

KONCERTY
22. 2. PHIL SHOENFELT (GB)
& PAVEL CINGL
Dům Na Věčnosti – Londýnský
světoběžník v doprovodu skvělého
houslisty. 20.00.

www.znojmocity.cz
27. 2. ČOJÁNEK UVÁDÍ vol. 4
Dům Na Věčnosti – Le Bain de Maid
(Cheb) – post rock – screamo, Koala
on the grill (Znojmo) – kytarovka
s chutí Vietnamu. 20.00.
28. 2. KRCH OFF BAND
Dům Na Věčnosti – J. H. Krchovský
s kapelou + autorské čtení. 20.00.

DALŠÍ AKCE
34. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
Dům umění, vždy ve čtvrtek v 19.00,
vstupné dobrovolné.
20. 2. Znojmo v c. k. časech aneb
„Druhý biedermeier“ královského
maloměsta (Martin Markel)
27. 2. Questenberský palác
ve Znojmě – záhada staré znojemské
pošty rozluštěna. (Otto Bouda)
6. 3. Nové archeologické objevy
na silničním obchvatu Znojma
(David Humpola)
13. 3. Karel Hynek Mácha, Cikáni
a otázka jejich autorství (Jiří Černý)
20. 3. Blízká setkání třetího druhu
– lupenonozí korýši (žábronožky,

Kulturní kalendář
listonozi a další) na Znojemsku
(Antonín Reiter)
27. 3. Meziválečné výtvarné umění
Znojma (Libor Šturc)
PŘÍRODOU CELÉHO
SVĚTA 2014 – přednáškový cyklus
Správy Národního parku Podyjí
Dům umění, vždy v úterý od 19.00,
vstupné dobrovolné.
25. 2. PERU – ANDAMI CESTOU
NECESTOU
Klára a Pavel Bezděčkovi (Muzeum
Vysočiny Jihlava)

NENECHTE SI UJÍT


DIVADLO

Komedie o světě žen dávno dospělých
Na nóbl večeři se setkávají tři rozdílné ženy, které spojuje nejen přátelství, ale také problémy ve vztazích, s nimiž se každá vypořádává s různou
mírou úspěchu. Energická podnikatelka Minerva, decentní intelektuálka Mischa a přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře právě opustil
milenec. V konverzační komedii Ženy přežijí excelují Anna Šišková, Jana
Krausová, Jitka Schneiderová a Vojtěch Kotek. Městské divadlo Znojmo
24. 2. v 19.00 hodin.

25. 2. PROCHÁZKA STARÝM
ZNOJMEM
Městská knihovna – beseda o historii
města Znojma spojenou s promítáním
fotografií. 10.00. Akci pořádá Svaz
tělesně postižených v ČR, o.s. Znojmo
ve spolupráci s knihovnou.
13. 3. KLUB ZDRAVÍ – Struktura
osobnosti: Rozebereme hodinky,
abychom viděli, čím to, že tikají. Proč
jednáme, jak nechceme? Zákonitosti
fungování naší mysli. Přednáší Jan
Majer. Městská knihovna v 17.00.

Malířská tvorba sochaře
Alexandera Waltera
Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo netradiční výstavu
znojemského sochaře Alexandera
Waltera, který se tentokrát představí
v malířské poloze.
Alexander Walter (1941) jako keramik studoval nejprve lidovou majoliku, poté keramickou
školu v Bechyni, aby
zakončil umělecká
studia na Vysoké
škole výtvarných
umění v Bratislavě,
oddělení figurálního
s o c h a ř s t v í
u profesora Kostky. Má za sebou
řadu samostatných
i společných výstav
v Česku, rodném
Slovensku i ve světě.
„Ve své tvorbě se věnuje nejen komorní,
figurální a užitkové
ke r am i c e, ný br ž
také monumentální sochařské tvorbě
a kresbě. Významnou kapitolou jeho
tvorby jsou velkoplošné reliéfy začleněné do soudobé
architektur y. Zá-
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kladním sjednocujícím rysem všech
jeho děl zůstává vytříbené spojení obsahu a formy,“ popsal umělcovo dílo
kurátor Libor Šturc. Výstava je v Domě
umění na Masarykově náměstí otevřena do 1. března.
lp



VÝSTAVY

Nástup mladé krve v umění
Mladá Krev Umění je název velmi netradiční čtyřdílné výstavy v Galerii Agnes. Skládá ze čtyř samostatných vernisáží mladých umělců, jejichž každou vernisáž doplní speciálně
sestavený doprovodný program. První dvě byly 6. a 14.
února. Další na své návštěvníky teprve čekají. V pořadí
třetí 21. února v 18.00 hod.
je vernisáž Kláry Sedlářové,
která bude vystavovat malby,
linoryty a především fotografie, ukáže návštěvníkům
mimo jiné, jak vypadá ateliérové focení na vlastní oči.
V závěru vystoupí znojemská kapela Letní tlení a opět
bude připraven jam session.
Poslední vernisáž čeká na návštěvníky 28. února v 18.00 hod. Hlavní aktérkou bude výtvarnice Kamila Kůrková. Její obrazy doprovodí kytarová intermezza.
lp


KINO

Kusturicova skvělá Černá kočka, bílý kocour
Film Emira Kusturici Černá kočka, bílý kocour, který znojemské kino uvede 27. února. Je o dvou stařících. Grga a Zaria jsou přátelé od nepaměti.
Čtvrt století se neviděli. O to víc se těší na setkání, které se však odehraje
za velmi pohnutých událostí, kterým jiné – neméně pohnuté události –
předcházejí. Zariův Matko potřebuje nutně peníze, a tak se obrátí na cikánského kmotra Grgu se lží, že Zaria je po smrti, a ten mu je půjčí. Brzy se však
ukáže, že dluh nemůže vrátit. Neutuchající rytmus obrazů umocněných
strhující hudbou.

Správně odpovědi testu etikety ze str. 11: smoking, Dior, vidličkou.
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Sport

Fotbalová první liga zvedá oponu
Zatímco na astronomické jaro
si ještě měsíc počkáme, to fotbalové
už je tady! Hráči 1. SC Znojmo do něj
vstoupí tuto sobotu v Brně a hned pěkně zostra. Čeká je totiž souboj s Jihlavou, která je jejich přímým konkurentem v boji o záchranu a také jí mají co
oplácet. Na podzim na Vysočině totiž
prohráli znojemští fotbalisté 0:4, a Jihlava se tak stala jediným týmem, který znojemské mužstvo jednoznačně
přehrál. Jinak 1. SC Znojmo prohrálo
maximálně o dvě branky.
Zatímco vzájemná konfrontace
vyznívá pro klub z Vysočiny, aktuální
postavení v tabulce hovoří pro Znojmo. To je po podzimu v nejvyšší soutěži se sedmnácti body na 10. příčce,
zatímco jeho příští soupeř má o dva
body méně a je třináctý.
V případě vítězství by Znojmo Jihlavě v tabulce odskočilo na pět bodů,
zato v případě prohry by kleslo za svého
protivníka. Důležitost souboje si proto
v klubu uvědomují. „Není podstatné,
kolik dáme nebo dostaneme gólů, důležité je vyhrát. S Jihlavou totiž hrajeme
o šest bodů a musíme to zvládnout,“ má
jasno Daniel Odehnal, který v posled-

ve výši zhruba padesáti milionů korun. Pokud by Znojmo nestihlo splnit
podmínky související se stadionem
do 30. června, hrozí mu desetimilionová pokuta a administrativní sestup,
i pokud by se v soutěži sportovní cestou
udrželo.
eks

 Tvrdé souboje v přípravě vystřídají od soboty ty ještě tvrdší v první lize.

ním přípravném zápase proti Břeclavi
nastoupil na postu stopera.
Znojemští to ale nebudou mít vůbec jednoduché. S Oklešťkem, Hrošovským a Nepožitkem, kteří tým opustili,
odešla velká útočná síla. Když k tomu
připočteme ještě Heinze, který ve Znojmě skončil už v průběhu podzimu,
přišel tým o střelce, kteří se postarali o 11 z jeho 18 prvoligových gólů.
Není proto divu, že v klubu hledali
přes zimu hlavně posily do ofenzí-

vy. Na jihu Moravy se vystřídala řada
hráčů, převážně ze zahraničí, ale příliš
jich trenéra Kalvodu nepřesvědčilo.
V základní sestavě duelu s Břeclaví,
který Znojmo vyhrálo 4:2, se z nováčků objevil jen bosenský Haurdić, který
působil několik let v Jablonci.
Fotbalisté Znojma budou muset
podobně jako na podzim hrát své domácí zápasy v Brně na Srbské. Rekonstrukce vlastního stadionu se zadrhla
kvůli stále protahované státní dotaci

ZMĚNY V TÝMU
1. SC ZNOJMO
Odešli: Dominik Simerský
(Olomouc), Tomáš Okleštěk
(Jablonec), Patrik Hrošovský
(návrat do Plzně), Radim
Nepožitek, Václav Tomeček
(oba návrat do Olomouce).
Přišli: Peter Gál-Andrezly
(Košice, záložník), Anes Haurdić
(FK Sarajevo, záložník), Erik Liener
(Dubnica, záložník), Lamine
Diarrassouba (Senica, útočník).
SESTAVA ZNOJMA
Z GENERÁLKY S BŘECLAVÍ
Hrubý – Helísek (60. Cihlář),
Yonov (62. Hnaníček), Odehnal,
Mudra – Lacko (60. Liener),
Buchta – Reljić (46. Diarrassouba),
Haurdić (60. Gál-Andrezly),
Crnkić – Vašíček.

Hokejisté Orlů přivítali dě Play-oﬀ EBEL se blíží, kdo bude
čtvr inálovým soupeřem?
z dětského domova
Dlouhodobá spolupráce znojemského hokejového klubu a Dětského domova Znojmo přinesla během
únorové olympijské přestávky další
společnou akci. Hokejisté a realizační
tým Orlů přivítali na zimním stadionu
návštěvu dětí z dětského domova,
kterým tak oplatili prosincové pozvání na tradiční vánoční besídku.
Děti si měly možnost prohlédnout
prostory zimního stadionu, novou
kabinu a zázemí A-týmu, vyzkoušet

posilovnu a setkat se s hráči před odpoledním tréninkem. Jako dárek předaly týmu vlastnoručně vyrobenou
keramiku jako talismany pro štěstí
v nadcházejícím play-off. Na oplátku
pro ně Orli měli připraveno sladké překvapení a dárky s klubovými motivy.
„Se znojemským dětským domovem
spolupracujeme dlouhodobě. Věříme,
že dětem se návštěva líbila a těšíme se
na další společné akce,“ řekl manažer
klubu Petr Veselý.

Extraligové Pardubice
změří síly se Znojmem
Ve čtvrtek 20. února od 18.00 hodin hostí znojemští hokejisté v přátelském utkání během olympijské
přestávky extraligový tým HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice.
Šestinásobný vítěz české a dříve
československé nejvyšší soutěže s Petrem Sýkorou, Dušanem Salfickým

a dalšími hvězdami se dohodl s Orly
na společném utkání a znojemští
sportovní příznivci se tak mohou těšit
na zajímavou podívanou.
Vstupné na atraktivní duel je stejně jako u dalších přípravných zápasů 55 Kč, majitelé permanentek mají
vstup zdarma.

Orlů Sasu Hovi. „Myslím si ale, že
možnost vybrat si soupeře není žádnou výhodou. Tým, který si vyberete,
bude chtít dokázat, že není tak špatný.
Bude mít velkou motivaci vyhrát,“
upozorňuje.
Znojmo se ale v letošní sezoně
netají vysokými ambicemi. „Všichni
můžou vidět, že v lize není žádný tým,
který by nás stabilně porážel. Takže
máme šanci dojít daleko, třeba až do finále. Bude to těžké, ale šance tu je a my
o ni budeme bojovat,“ věří Hovi. Vrchol sezóny se nezadržitelně blíží. První utkání čtvrtfinále
ZÁPASY ZNOJMA
play-off je na proV OLYMPIJSKÉ PŘESTÁVCE
gramu už v pátek
7. března. Aktuální
čtvrtek 20. 2.
Znojmo – Pardubice
18.00
v ýsledky zápasů,
ZÁPASY ZNOJMA V EBEL
tabulku EBEL, rozPO OLYMPIJSKÉ PŘESTÁVCE
hovory, reportáže
a mnoho dalších zapondělí 24. 2.
Znojmo – Bolzano
18.30
jímavých informací
středa 26. 2.
Villach – Znojmo
19.15
najdete na oficiálních
internetových stránpátek 28. 2.
Znojmo – Linz
19.15
kách Orlů Znojmo
neděle 2. 3.
Vídeň – Znojmo
17.50
www.hcorli.cz.

Orli Znojmo mají před sebou poslední čtyři utkání nadstavbové části
EBEL. Hned po skončení posledního kola, v němž nastoupí 2. března
ve Vídni, bude následovat televizní
show, v níž si nejlépe postavené týmy
v tabulce budou vybírat své soupeře
pro čtvrtfinále. Momentálně patří
Znojmu pátá pozice v tabulce. Právo
výběru mají první tři celky, na čtvrtého zbyde poslední soupeř.
„Kdybych si někoho vybrat musel,
tak bych rád hrál proti Vídni nebo
Bolzanu,“ konstatuje finský brankář
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