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Dobrovolníci vyčis břehy řeky Dyje
Na přelomu března a dubna se
uskuteční první ročník plošného úklidu břehů řeky Dyje a dalších vybraných
vodních toků ve správě Povodí Moravy,
které záslužnou akci organizuje.
O pomoc žádá místní neziskové
organizace, rybářské svazy, školy či
zájmové kroužky i jednotlivce – dobrovolníky. Hlásit se mohou na tel.:

515 300 550 nebo u Jiřího Gruny tel.:
602 596 452. Čistit se bude patnáctikilometrový úsek řeky od znojemské
přehrady přes jezy v Sedlešovicích,
Tasovicích a Krhovicích.
Povodí všem účastníkům rozdá
pytle na odpadky a rukavice, postará
se o odvoz sesbíraného odpadu, zajistí
občerstvení a školám může jako po-

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
BŘEZEN 2014

děkování nabídnout zdarma exkurzi
na některém ze svých vodních děl.
Některé organizace jako Vodácký
oddíl Neptun či znojemští skauti už
v minulých letech břehy Dyje z vlastní
iniciativy samy uklízely. Povodí Moravy tím inspirovaly k masovější a organizovanější akci, ze které by se měla
do budoucna stát tradice.
lp

Na jaře začne
distribuce nádob
na bioodpad
V nedávné době byli občané města Znojma informováni
o tom, že v rámci zkvalitňování
odpadového hospodářství bude
zaveden svoz bioodpadů z údržby
zeleně a zahrad. S tímto souvisí
i přidělení nádob na tento druh
odpadu.
Jedná se o hnědé plastové nádoby na kolečkách o objemu 240 litrů, které budou vyváženy jednou
za čtrnáct dní. Svoz nebude probíhat
celoročně. Začátek a konec období
svozů bude vyhlašován v médiích
(Znojemské LISTY, www stránky,
popřípadě další média) dle počasí
v daném roce. Více na str. 3.

E-aukce pro občany

 Při čištění břehů se občas musí i do loďky. Bonusem je projížďka po řece Dyji u Tasovic.

Foto: Zdeněk Rybníkář

Připravte se na dopravní omezení na Velké Michalské
Než dostane další část Městské památkové rezervace ve Znojmě nový outfit, budou muset řidiči
i chodci tolerovat v této části města
nezbytná omezení v dopravě. O termínech a změnách značení budou
Znojemské LISTY občany detailně
informovat v příštích číslech.
Rekonstrukce ulice Velká Michalská bude probíhat ve třech etapách
od dubna do prosince tohoto roku.

Předběžný harmonogram se bude
upravovat a upřesňovat po výběrových
řízeních s budoucími dodavateli stavby
a samozřejmě i s ohledem na průběh
stavebních prací.
Vše je ovšem naplánováno tak,
aby byla ulice v době Znojemského
historického vinobraní normálně
k dispozici.
Změny se pochopitelně budou
kromě řidičů osobních automobilů

a chodců týkat také autobusové dopravy a trasy turistického vláčku. Řešit
bude nutné i svoz komunálního odpadu a zásobování provozoven v ulici.
Z pochopitelných důvodů se tu nebude
moci parkovat.
Kromě rekonstrukce komunikace,
chodníků, veřejného osvětlení se bude
v dané oblasti budovat také metropolitní síť. Rekonstruovat se bude kanalizace a vodovod.
xa

Na jaře se ve Znojmě uskuteční další kolo e-aukcí na nákup elektřiny a plynu pro občany Znojma a okolí. Po dobrých
zkušenostech z e-aukcí se radnice rozhodla podpořit myšlenku
elektronických aukcí k nákupu
elektřiny a plynu pro domácnosti,
firmy, živnostníky a společenství
vlastníků jednotek.
Vedení radnice přesvědčily zkušenosti z ostatních měst i přístup
firmy A-tender s.r.o., která nabízí
zájemcům férové podmínky. Ta organizovala první e-aukci pro Znojmáky již na podzim minulého roku.
Nyní mají šanci další zájemci, kteří
chtějí ušetřit na nákladech za elektřinu či plyn. Celý proces je pro občany
bezplatný. Žádné závazky neplynou
ani městu, to je pouze mediátorem,
tedy pomáhá s propagací této myšlenky a zvyšuje informovanost občanů. Podrobné informace, včetně
termínů pro sběr dat, data prezentace e-aukcí i datum samotné elektronické aukce přineseme v dalším
vydání Znojemských LISTŮ.
zp
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DOTACE KULTUŘE I SPORTU
Radní a zastupitelé schválili dotace šest milionů korun pro kulturní,
sportovní a zájmovou činnost. Při
přidělování podpořili zejména
sdružení a kluby, které se věnují
aktivitám dětí a mládeže. U kulturních akcí a podobných žádostí
hodnotili přínos pro Znojmo v oblasti cestovního ruchu, jedinečnost dané akce nebo možné zviditelnění Znojma. Konkrétní výše
dotací jsou dostupné na webu
města.
Dotace velkým sportovním klubům, jako jsou hokejisté, fotbalisté
a florbalisté, a dotace na větší
kulturní akce, jako VOC festival,
Znojemský hudební festival, Jazz
Fest, Znojemský hrozen nebo
Šramlfest jsou zahrnuty přímo
v rozpočtu a nejsou tak uvedeny
v tabulce dotací.
FINANCE PRO STADION
Dotace na rekonstrukci stadionu
zatím nejsou, to ale neznamená, že
se o ně nebojuje. Do jednání o dotacích se navíc vložilo sestavování
nové vlády, čímž se vše pozdrželo.
„Pro získání dotací na rekonstrukci
stadionu děláme maximum. V plánu je jednání i přímo s ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Věřím, že díky němu posuneme
dál,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel.
Prozatím musí znojemští fotbalisté
hrát svá prvoligová utkání v brněnském azylu.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Znojmo upozorňuje, že pobočka
Loucká bude v pondělí 10. března
uzavřená.
FESTIVAL JEDEN SVĚT
BUDE O PRÁCI
Práce je hlavním tématem 16. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět, který se uskuteční od 3. do 12. března v Praze
a poté v dalších 33 městech České
republiky. Do Znojma dorazí Jeden
svět potřetí a to od 26. března
do 2. dubna.
VÝBĚR ŘEDITELE DDM
Vypsáním výběrového řízení splní
v nejbližší době zřizovatel Krajský
úřad v Brně zákonnou povinnost
vybrat po šesti letech znovu nového ředitele Domu dětí a mládež
ve Znojmě. Zcela jistě se mezi zájemce zařadí i současná ředitelka
DDM Hana Bílková, která společně
s kolegy připravila pro děti mnoho
nových aktivit.

U Dukly se připravuje oddechová
plocha, radnice se sejde s občany
Nejen otázky bezpečnosti řeší vedení radnice v souvislosti s lokalitou
kolem hotelu Dukla.
Rada města schválila stavební program, který řeší budoucí uspořádání
prostoru vnitrobloku ulic Dukelských
bojovníků a Sokolovská ve Znojmě.
Tento program je podkladem pro vypracování studie a dalších stupňů projektové dokumentace. Podle tohoto materiálu vznikne mezi panelovými domy
dětské hřiště pro děti od tří do šesti
let a od šesti do čtrnácti roků. Chybět
nebude ani zatravněná plocha pro hry
dětí a mládeže. Pamatuje se tu ovšem
i na potřeby seniorů, respektive rodičů
s kočárky.
Odpočinkové místo má být otevřené do prostoru, což zamezí tomu, aby
se tu ve večerních hodinách scházela
problémová společnost. Samozřejmostí
je rekonstrukce a předlažba stávajících
chodníků po obvodě území a v přístupových částech do bytových domů.
Součástí studie má být i návrh nového
ozelenění prostranství, přičemž se posoudí stav současné výsadby.
Kompletně se bude rekonstruovat,
případně doplňovat veřejné osvětlení.
Nová oddechová plocha se vybaví novým vhodným mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.

 Vnitroblok u bývalého hotelu by měl v budoucnu sloužit jako oddechová zóna.

Než se přejde od studie k projektové dokumentaci, bude radnice komunikovat s občany. Počítá se samozřejmě
s veřejným projednáním v dané lokali-

Foto: xa

tě tak, jak tomu bylo i v případě Divišova náměstí a jeho okolí. Autor studie
vysvětlí zájemcům svůj návrh a bude
reagovat na případné připomínky. xa

Projekt na krytý bazén v Louce
není ani tajný, ani předražený
Veřejné projednání k výstavbě krytého
bazénu plánuje radnice na červen.
Znojemská radnice se ohrazuje
proti tvrzením ve lživém článku Karla Fialy Máme mít nový krytý bazén
(Znojemský týden 09/2014). Autor
v něm uvádí, že město (citace): „skrytě
projednává nákladný projekt, který…
stál daňové poplatníky více než dva
a půl milionu korun“ (konec citace).
„Projekt na výstavbu krytého bazénu v areálu Louka není ani tajný,
ani astronomicky drahý, jak uvádí pan
Fiala ve svém článku. Za zpracování
studie jsme Architektonické kanceláři
Burian – Křivinka zaplatili ne dva a půl
milionů korun, ale pět set devadesát tisíc bez DPH,“ uvádí na pravou
míru zveřejněné dezinformace starosta
Vlastimil Gabrhel. Navíc projekt výstavby krytého bazénu plánuje radnice

také detailně projednat s občany, jak
ostatně již avizovala v říjnu loňského
roku. „Jsme si vědomi toho, že jde
o velkou, nákladnou, ale i důležitou
stavbu, která se bezprostředně dotýká nejen plavecké veřejnosti, ale celého Znojma. Od začátku se tímto
projektem zabývá speciální pracovní
skupina, složená ze zástupců města,
architektů a odborné plavecké veřejnosti. Také občané mají být detailně
seznámeni s tím, proč se o výstavbě
krytého bazénu v Louce uvažuje, jaké
to s sebou přináší výhody a nevýhody
a jak bude areál vypadat,“ dodává starosta. Veřejné projednání, kde budou
mít Znojmáci možnost vyjádřit své
názory, plánuje radnice na červen letošního roku.

Znojemští zastupitelé měli možnost se k danému projektu vyjádřit
přednostně. „Dosud jsme obdrželi
osm připomínek a podnětů. Nejprve se
k námětům vyjádří zpracovatel studie
a následně bude svoláno další jednání
pracovní skupiny, kde se připomínkami budeme zabývat a navrhovat, jak je
vypořádat. Těm zastupitelům, kteří je
zaslali, děkuji za pomoc a spolupráci,“
doplňuje starosta.
Podněty kromě technických detailů souvisely zejména se strategickým
rozhodnutím, kdy a za kolik investici
realizovat, kde má být krytý bazén
umístěn a co bude s budovou dosavadních Městských lázní. „To jsou problémy, které budeme muset před přistoupení k dalšímu projektování vyřešit.
Zároveň musíme mít na paměti, že
nepřipraveností akce můžeme přicházet o dotační příležitosti, neboť mít
stavebně povolený projekt je základní
podmínkou pro čerpání dotací z EU,“
uzavírá starosta.
zp
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Správa nemovitos rozšiřuje služby
pro společenství vlastníků jednotek
Správa nemovitostí města Znojma (dále SNMZ) je příspěvková organizace, jejímž hlavním úkolem je
správa domovního fondu a dalších
nemovitostí ve vlastnictví města.
Udržuje, spravuje a provozuje také
sportovní zařízení a jiné objekty
a provozy. O aktivitách, které souvisejí s poskytováním služeb pro společenství vlastníků jednotek (SVJ),
hovořily Znojemské LISTY s ředitelem
SNMZ Tomášem Šturalou:
Pane řediteli, Správa nemovitostí
poskytuje aktuálně také komplexní služby v oblasti správy a údržby
nemovitostí, které nejsou v majetku
města. O jaké služby jde?
SNMZ spravuje takřka dvě stě bytových domů ve městě. Ty jsou jednak
ve vlastnictví vlastníků jednotek vystupujících navenek jako společenství vlastníků jednotek (SVJ), jednak
ve vlastnictví soukromých majitelů.
A samozřejmě nelze opomenout Město Znojmo jako největšího vlastníka nemovitostí v této aglomeraci. Jak
už bylo řečeno, kromě domů s byty
a nebytovými prostory spravujeme
ovšem i domy s pečovatelskou službou,
sportovní zařízení (Městská plovárna
Louka, Městské lázně, Sportovní hala
J. F. Curie, zimní stadion, fotbalové
stadiony Horní park a Čafka, dopravní
hřiště na ulici J. Hořejšího, skateboardové hřiště, tenisový areál Horní Leska, koupaliště Mramotice a znojemské
městské kluziště) a některé drobné
stavby, které dotvářejí naše okolí, jako
jsou kapličky a podobně.
Jste na takový objem služeb dostatečně personálně a materiálně vybaveni?
Abychom správu uvedeného rozsahu nemovitostí kvalitně zajistili, zaměstnáváme takřka sto zaměstnanců
různých profesí. To nám umožňuje
operativně poskytovat služby tak, jak
je zrovna potřeba. Nemusíme tedy
spoléhat na to, až si externí dodavatelé
na naše klienty udělají čas. Z vlast-

ních zdrojů poskytujeme zednické,
stolařské, topenářské, vodařské, elektroinstalatérské, malířské a natěračské
práce. Využíváme k tomu vlastní dobře
vybavený areál s dílnami a zázemím
na Dobšické ulici.
Kromě těchto záležitostí se ovšem
společenství vlastníků jednotek, která vznikají ze zákona, pokud počet
vlastníků jedné nemovitosti je vyšší
než pět, musí potýkat i s administrativními úkoly. To je možná ještě větší
kámen úrazu.
SNMZ samozřejmě poskytuje
komplexní služby spojené se správou
nemovitostí. Nabízíme zpracování
účetnictví, předpis
nájmu a dohled nad
platbami jednotlivými
uživateli bytů a nebytových prostor. Samozřejmostí jsou právní
služby, ale také služby
techniků, kteří zpracovávají pasporty bytů,
plány oprav na následující roky, kontrolují
kvalitu prováděných
oprav a řeší případné
reklamační řízení. Zpracováváme pro
zájemce finanční analýzy ekonomiky
jednotlivých domů, ale také zajišťujeme plnou obsazenost volných prostor
nájemci.
Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která
v právních vztazích vystupuje
svým jménem a má svá práva
a povinnosti. Členy společenství
jsou vlastníci bytů a nebytových
prostor v domě. Jednoduše řečeno: společenství jako celek
zastupuje všechny jednotlivé
vlastníky jednotek a spoluvlastníky společných částí domu.
A pokud se SVJ rozhodne pro větší
opravy a rekonstrukce, jako je třeba
výměna oken nebo zateplení domu?

Specifickou službou, kterou provádíme, je zajišťování elektronických
aukcí, jež v konečném důsledku šetří
našim klientům významné finanční
prostředky. Ostatně v této oblasti patříme k nejaktivnějším subjektům v celé
ČR. Pomáháme svým klientům vybrat
nejlevnějšího dodavatele.
To jsou jediné finanční úspory, které
jste schopní zajistit?
Vedle služeb, které zajišťujeme
vlastními pracovníky, poskytujeme našim klientům rovněž služby nasmlouvané externími dodavateli na základě
rámcových smluv. Také to přináší nemalé finanční úspory. Jde především

o pravidelné revize, pojištění nemovitostí, množstevní slevy na nákup
stavebních materiálů a další služby,
které se snažíme rozšiřovat.
Je o vaše služby zájem?
V posledních měsících jsme ze
strany SVJ a soukromých vlastníků nemovitostí zaznamenali zvýšený zájem
o služby, jež poskytujeme. Obracejí se
na nás s tím, že chtějí svěřit své nemovitosti do naší správy, po zralé úvaze.
Jsou totiž seznámeni s tím, že naše
příspěvková organizace se otevřela pro
pozitivní změny – a mají v ní důvěru.
Služby, které poskytujeme, jsou podle
slov našich klientů zárukou, že budeme dobrým správcem jejich nemovitosti i v budoucnu. Samozřejmě nás to
těší – ale také zavazuje.
Anna Maixnerová

Distribuce nádob na bioodpad
Nádoby na bioodpad budou přidělovány k rodinným a bytovým domům, u kterých je součástí pozemku
zahrádka. V domě musí být trvale
hlášen alespoň jeden občan.
Pro snadnější orientaci byl vypracován seznam těchto nemovitostí, který již v tuto chvíli najdou lidé na webových stránkách města Znojma www.

znojmocity.cz. Zde se také brzy dozví
o způsobu, termínech a místech, kde
bude možné si nádobu převzít.
Celá akce bude probíhat v několika
etapách. První se zaměří na městské
části Konice, Popice, Derflice, Načeratice, Oblekovice, Kasárna, Mramotice.
V další etapě bude řešeno Hradiště a Přímětice a v poslední zbytek města (mimo

historické centrum, kde zatím nádoby
přidělovány nebudou). „Chtěli bychom
požádat občany, kteří mají o svoz bioodpadů z údržby zeleně a zahrad zájem,
aby sledovali webové stránky města, kde
budou aktuální informace, popřípadě
Znojemské LISTY,“ apeloval na spoluobčany Jaromír Mička, vedoucí odboru
životního prostředí.
sč, lp
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STALO SE
VZPOMNĚLI NA OBĚTI
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
Položením květin u památníku
v Horním parku u městských lázní
si zástupci města a různých spolků
připomněli únorové události roku
1948 a památku obětí komunistického režimu.
„Poselství, které nám zanechali
oběti boje proti komunismu, jsou
poselstvím lásky ke svobodě a demokracii. Je to zpráva, že bez víry
ve vyšší hodnoty není možné budovat žádný stát. A nyní je na nás,
abychom pro svou zemi pracovali,
abychom hájili její svobodu a prosperitu,“ vzdal úctu obětem boje
za demokracii starosta Vlastimil
Gabrhel.
ZEMŘEL RADOMÍR HORÁK
V sobotu 1. března se veřejnost
rozloučila s dlouholetým předsedou Svazu bojovníků za svobodu Znojmo Radomírem Horákem, který aktivně bojoval
za svobodu Československé republiky ve druhé světové válce.
Za město Znojmo vzdal čest jeho
památce na posledním rozloučení místostarosta Pavel Balík.
HASIČI ZACHRAŇOVALI
V PODZEMÍ
V pátek 7. března byla v adrenalinovém podzemí města Znojma
připravena simulace úrazu návštěvníka. O jeho záchranu se
v rámci cvičení postarali profesionálové z Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje –
Územního odboru Znojmo.
SCHVÁLENY PŮJČKY
NA BYDLENÍ
Znojemští zastupitelé projednali
v minulých dnech žádosti o půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města
Znojma (FRB). Cílem těchto půjček
je zlepšení úrovně bydlení a zvelebení obytných budov a jejich
staveb na území města. V letošním roce získali půjčku, která se
úročí čtyřmi procenty a má lhůtu
splatnosti čtyři roky, majitelé tří
znojemských nemovitostí. Celkem
město Znojmo půjčí na obnovu
střechy, zřízení malé čistírny odpadních vod a obnovu fasády
290 tisíc korun.
NOVÁ KNIHOVNA
V Domově pro seniory U Lesíka
byla ve spolupráci s Městskou
knihovnou ve Znojmě ve staré
budově otevřena knihovna. Půjčovat knihy si v ní mohou klienti
Domova a penzionu. K dispozici
jim je na 570 výtisků.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
20. března. Uzávěrka je 10. března.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka energie.
Dne 10. 3. od 10.00 do 15.00 hod.
DYJE, OBLEKOVICE. Vypnutá oblast:
Oblekovice – zařízení a provozy napájené z trafostanice TS Kateřínský
Dvůr. Odběratelská trafostanice Nesachleby – drůbežárna (č. 620412).
Dyje: část obce napájená z trafostanice TS Obce a TS Zahrady za Dyjí
včetně zahrádek za řekou. Odběr.
trafostanice Dyje – ZD (č. 620308),
TS Vlečka, TS Obalovna.
Dne 12. 3. od 7.30 do 15.30 hod.
NOVÝ ŠALDORF – SEDLEŠOVICE,
KONICE, POPICE. Vypnutá oblast:
Popice, Konice, Sedlešovice – celé
obce, Nový Šaldorf – celá obec
mimo část napájenou z TS ZD tj.
od autosalonu k ZD. Odběr. trafostanice Sedlešovice – drůbežárna
(č. 620464), závlahy ZD (č. 620558).
Odběr. trafostanice Nový Šaldorf
– závlaha 9/I (č. 620555), závlaha
9/II (č. 620556), strážní domek ČSD
(č. 620463). Odběr. trafostanice
Konice – ZD (č. 620356).
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, 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.

Radnice pomůže hasičům,
opětovně myslí na bezpečnost
Zastupitelé schválili finanční příspěvek profesionálním znojemským
hasičům. „Znojmo je zřizovatelem
dvou jednotek dobrovolných hasičů,
a to v Mramoticích a Načeraticích. Oba
sbory však nejsou poplachovým plánem určeny pro celé území města, ale
prvotně pro příslušné městské části,“
vysvětluje starosta Vlastimil Gabrhel.
Hasičskému záchrannému sboru
JmK – Územnímu obvodu Znojmo

Město nabízí k prodeji další volné byty
Vedle prodeje městských bytů
stávajícím nájemcům nabízí město
k prodeji také byty neobývané, které
jsou v domech určených k prodeji.
Prodej těchto bytů probíhá volnou
soutěží, kdy nejvyšší nabízená cena vyID
1

Č.
bytu

informace k prodeji bytů i nebytových
prostor naleznete na výše uvedených
webových stránkách a vaše dotazy také
rádi zodpoví pracovníci v Klientském
centru Znojemské byty na Rudoleckého ulici.
zp

hrává. O koupi se může ucházet každý,
kdo nemá dluhy vůči městu a složí kauci
50 000 korun. Přehled nabízených volných bytů je v tabulce (přehled prodávaných nebytových prostor je na webu
www.znojemskebyty.cz). Podrobné

Ulice, č. or.

Typ

Výměra m2

Dispozice

Cena dle ZP

2

Vídeňská třída 19

volný byt

88,9 m2

3+1

591 149,00 Kč

4

Vídeňská třída 19

volný byt

67,8 m2

2+1

450 843,00 Kč

2

10

21

Rumunská 1

volný byt

54 m

2+1

380 337,00 Kč

13

19

Rumunská 5

volný byt

39,1 m2

1+1

271 585,00 Kč

2

17

2

Jugoslávská 4

volný byt

59,2 m

2+1

406 927,00 Kč

21

4

Studentská 3

volný byt

61,1 m2

2+1

443 303,00 Kč

volný byt

2

2+1

420 376,00 Kč

2

24
25

1

Pražská 17

56,7 m

3

Pražská 17

volný byt

36,7 m

1+1

283 225,00 Kč

16

Pražská 33

volný byt

52 m2

2+1

423 905,00 Kč

2

26

8

Pražská 49

volný byt

41,4 m

1+1

298 320,00 Kč

36

8

Pražská sídl. 4A

volný byt

50,7 m2

2+1

478 717,00 Kč

volný byt

2

1+1

138 359,00 Kč

2

46
69

7

Rudoleckého 13

20,2 m

13

Sokolovská 2

volný byt

55,1 m

2+1

450 773,00 Kč

23

Sokolovská 2

volný byt

54,9 m2

2+1

427 589,00 Kč

2

72

17

Aninská 1

volný byt

60,8 m

3+1

701 049,00 Kč

77

2

Bezručova 9

volný byt

22,5 m2

1+1

158 808,00 Kč

2

78

5

Bezručova 17

volný byt

108,4 m

3+1

757 223,00 Kč

86

9

nám. Kpt. Otm. Chlupa 6

volný byt

48,5 m2

2+1

299 526,00 Kč

2

88

3

Na Kopečku 9

volný byt

52,1 m

1+1

396 389,00 Kč

5

Na Kopečku 9

volný byt

67,2 m2

1+1

448 868,00 Kč

2

89

1

Na Kopečku 11

volný byt

58,7 m

2+1

442 270,00 Kč

107

5

Lidická 3

volný byt

63 m2

2+1

877 875,00 Kč

volný byt

2

1+1

307 468,00 Kč

2

111
112
113

INZERCE
VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH
Na www.znojmocity.cz nebo na e-mail:
lubica.peterkova@muznojmo.cz, tel.:
515 216 143 získáte ceník a informace.

dodává starosta. „Rád bych za celý tým
hasičů poděkoval panu starostovi a zastupitelům města za finanční podporu
při pořizování nových technických prostředků, které jsou nezbytné pro činnost
zásahové požární jednotky,“ říká ředitel
hasičů Ján Novosad. „Spolupráci mezi
námi a vedením města je dlouhodobě
na vysoké úrovni i v různých oblastech kulturního a společenského života
ve městě,“ dodává Novosad.
zp,lp

zastupitelé přispějí částkou dvě stě tisíc
korun. Profesionální hasiči tyto finance
využijí k pořízení technických prostředků požární ochrany jako jsou záchranné kukly, osvětlovací systémy, rozpěrné
tyče, svítilny na přilby, zásahové rukavice, zachycovače airbagů a třívrstvé zásahové obleky. „Finanční pomoc
znojemským hasičům, ač zřizovaných
krajem, je logickým krokem k ochraně života a majetku našich obyvatel,“

1

Vítězslava Nováka 5

41,1 m

5

Vítězslava Nováka 5

volný byt

40,2 m

1+1

300 736,00 Kč

2

Vítězslava Nováka 3

volný byt

41,1 m2

1+1

300 658,00 Kč

2

3

Vítězslava Nováka 3

volný byt

46,8 m

2+1

342 354,00 Kč

1

Vítězslava Nováka 1

volný byt

39 m2

2+1

293 486,00 Kč

2

113a

3

Vítězslava Nováka 2

volný byt

46,1 m

2+1

346 916,00 Kč

128

2

U Brány 8

volný byt

98,3 m2

3+1

758 795,00 Kč

2

138

1

Alšova 6

volný byt

35,7 m

1+1

222 765,00 Kč

144

3

Sokolská 37

volný byt

47 m2

1+1

340 664,00 Kč

www.znojmocity.cz
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Nová rektorka prozradila plány školy
Pozvání k návštěvě Soukromé
vysoké školy ekonomické ve Znojmě přijal v minulých dnech starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. S novou
rektorkou Hanou Březinovou, které
poblahopřál k uvedení do funkce, diskutoval o nejbližších plánech vedení
znojemské vysoké školy.
Dozvěděl se, že hlavním cílem je
nesporně získání magisterského stupně studia pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku.
Nová rektorka samozřejmě naváže
na dosavadní směřování školy a současně posílí jako uznávaná metodička
účetnictví, auditorka a vysokoškolská
učitelka, která šest let působila jako
odborná asistenta na Vysoké škole
ekonomické Praha, právě profilaci

 Starosta Vlastimil Gabrhel s rektorkou SVŠE Hanou Březinovou.

Foto: Zdeněk Mikeš

v oboru účetnictví a finance. Žádost
o akreditaci podá vedení školy v prvním pololetí letošního roku.
Starosta se zajímal také o vědeckou a výzkumnou práci pedagogů
školy i studentů. Rektorka SVŠE
konstatovala, že se této oblasti věnuje mimořádná pozornost a ocenila
vstřícnost města Znojma, které vědu
a výzkum finančně podporuje.
„Vážíme si toho, že je Znojmo
také akademickým městem. Existence
jediné znojemské vysoké školy sem
přivádí mladé lidi a podílí se na zvyšování vzdělanosti v celém regionu.
Také znojemská radnice v několika
směrech využívá potenciál, který
SVŠE nabízí,“ připomněl Vlastimil
Gabrhel.
xa

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Na hřiš s klacky bude na dě více vidět
houpadla, sestavu „klacků“- šplhací
sestavu a dvě další hrazdy.

Jak bude vypadat nové hřiště pro
děti v dolní části revitalizovaného
Městského parku ve Znojmě, prozradili jeho autoři architekti Michal
Říčný a Petr Todorov.
Co bylo prioritou při tvorbě nové
podoby dětského hřiště v dolní části
parku?
Vytvořit dětské hřiště pro co nejširší věkovou skupinu dětí, a to od 3
do 15-ti let, dle požadavků v daném
místě. V neposlední řadě to bylo zdůraznění jeho návaznosti na prostředí
parku, jehož je součástí.
Zachovali jste polohu hřiště, ale bude
stejné i rozměrově?
Poloha hřiště zůstává zachována,
stejně tak i tvar. Jedná se o pronik dvou
kružnic, které od sebe funkčně vymezují pískoviště a plochu s ostatními
herními prvky. Z důvodů zachování
stávající vzrostlé zeleně je poloměr
hřiště mírně redukován.
Jaké budou herní prvky?
Hřiště bude vybaveno novými herními prvky. Je navrženo jako interaktivní sestava z herních prvků z akátového dřeva. Jejich velikosti a tvary jsou
odstupňovány dle konkrétní věkové
skupiny dětí. Jedná se z části o autorské
návrhy herních sestav, které jsou kombinovány s typovými výrobky. Veškeré povrchové materiály odpovídají
jak hygienickým, tak i ekologickým

 Herní prvky ze stávajícího hřiště budou umístěny na Holandské ulici.

Foto: Petr Vokurek

 Návrh architektů nové podoby hřiště.

požadavkům, a splňují bezpečnostní
normy. Typologicky se jedná o kůlový balanční prvek se sedátky, hraz-

du, vahadlovou houpačku, skupinová
houpačku, řetězovou houpačku, prolézačku, věžovou sestavu, pružinová

Můžete popsat, jak bude hřiště v konečné fázi vypadat?
Hlavní myšlenkou koncepce hřiště
je, kromě jeho vyvážené funkce, návaznost na parkové prostředí, ve kterém se
nachází. Jednotlivé herní prvky jsou
v ploše umístěny tak, aby splňovaly
funkční vzdálenosti a současně tvořily
harmonický kompoziční celek. V něm
se bude výrazně uplatňovat přírodní
materiál dřeva a bude tím způsobem
zdůrazňovat vztah hřiště k okolnímu
prostředí parku. Dřevěné akátové části
konstrukce budou ponechány v přírodní podobě, bez úpravy, aby bylo
působení dřeva zdůrazněno. Kovové
konstrukce jsou opatřeny žárovým
zinkováním, trubková madla jsou nerezová.
Jaký jste zvolili mobiliář?
Mobiliář dětského hřiště je navržen ve vztahu k charakteru herních
prvků a jejich materiálovému řešení.
Hlavním prvkem jsou segmentové
atypické akátové lavice, jejichž délka
a tvar umožňují pohodlné a variabilní
sezení. Jsou umístěny po obvodu hřiště a jejich tvar opisuje jeho kruhový
půdorys. To umožňuje doprovodu dětí
dobrou optickou kontrolu celé hrací
plochy. Koše jsou použity typové kovové, stejné jako v ostatní části parku.
Ľuba Peterková
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Na bývalém autocvičiš v Přímě cích
se bude učit dopravní výchova
Základní školy z celého okresu
budou moci využívat areál k výuce
bezpečnosti silničního provozu.
Dětem všech věkových kategorií,
mládeži i sportovním cyklistickým
nadšencům z celého okresu má v budoucnu sloužit bývalé autocvičiště
za židovským hřbitovem ve Znojmě-Příměticích.
Znojemští radní již schválili stavební program pro multifunkční cyklistický areál. Materiál bude sloužit jako
podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. „Naším
cílem je vybudovat ucelený komplex
s nabídkou různých služeb a dopravně výchovných programů pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže
a také pro sportovce,“ potvrzuje plány
radnice znojemský starosta Vlastimil
Gabrhel.
Kromě hlavního objektu, kde budou učebny, šatny i sociální zařízení,

se počítá s garážemi na ukládání kol.
K dispozici má být dětské hřiště pro
nejmenší děti, které se ještě nemohou
samostatně pohybovat po dopravním
hřišti. Chybět samozřejmě nebudou
pískoviště, houpačky, interaktivní hry
a panely s dopravní tématikou a jednoduché mini dopravní hřiště. Hlavní
náplní příštího multifunkčního centra
Zpracovaná studie bude konzultována s těmi, kdo budou celý
komplex využívat k výuce dětí
a mládeže i k tréninku – s učiteli,
zástupci sportovních oddílů a jiných zájmových organizací či školských zařízení, ale i se zástupci
Dopravního inspektorátu Policie
ČR a Městské policie Znojmo nebo
s amatérskými sportovci.

má být samozřejmě dopravní výchova
a zdokonalování jízdních dovedností
malých i větších cyklistů ze základních
škol. K tomu bude sloužit takzvaný
PUMP Track, což je variabilní sestava
překážek a prvků pro jízdní kola sestavená do jednotné dráhy. Výukový
prostor nabídne nácvik jízdy a trénink soutěže Mladý cyklista. Na své
si přijdou také vyznavači biketrialu.
Chybět nemá ani bikepark s travnatou
plochou a překážkami pro jízdní kola
jako jsou kmeny, balvany, skruže nebo
železniční pražce. Patřičně osvětlený a ozvučený areál má být vybaven
vhodným mobiliářem. Samozřejmostí
budou stojany na kola a pítko. Na dopravním hřišti budou k dispozici také
šlapací káry, trojkolky, koloběžky, kola
a kočárky.
Nutná bude pochopitelně i rekonstrukce příjezdových komunikací
a prodloužení cyklotrasy a cyklostezky
a vybudování parkoviště. Počítá se
s napojením této lokality na městský
kamerový dohlížecí systém.
xa

 Dopravní hřiště je skvělou výukou dětí
k bezpečné jízdě na silnici. Foto: Archiv ZL

INZERCE

pøipojení k internetu
rátová
domácí bezd
m router em
sí s kvalitní
super cenu
snadno a za
bezdrátový router
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè

prostøednictvím optické sítì

40
80
120
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/ mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)

/ mìsíc

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc
instalace a nastavení zdarma

bezdrátové pøipojení
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výhodn
ý balíèe
k služe
b

INTERN
ET 40 M
kabelov
bit/s
á
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elevize
s široko
u nabíd
zdar ma
kou pro
gramù
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alitì

(345,- Kè vè. DPH)

Mbits

285,- Kè

/ mìsíc

+

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc

www.znojmocity.cz
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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
Číšník/Servírka
Kellner/In (mit Inkasso)
Buschenschank Humer-Gilly
Maissau 43 km
office@weinbau-humer.at
+43/2958/82611 nebo 82340
Petra Humer
Obsluha ve vinárně v Maissau.
Pracovní doba dle domluvy
s ohledem na potřebu zaměstnance.
Mzda dle KS 7,76 EUR/hod. brutto +
možné příplatky.
Výpomoc ve výčepu
Schankhilfe Buschenschank
Buschenschank Humer-Gilly
Maissau 43 km
office@weinbau-humer.at
+43/2958/82611 nebo 82340
Petra Humer
Výpomoc ve vinárně v Maissau –
možno i jako druhé zaměstnání.
Pracovní doba dle domluvy.
Úklidová síla na snížený úvazek
Reinigungskraft geringfügig
Flash Services GmbH
Gedersdorf 65 km
service@flash-services.at
+43/2735/35334
Frau Grafeneder
Mzda dle KS 8,08 EUR/hod.
Stavební technik
Bautechniker
Compst Systems GmbH
Gars am Kamp 55 km
info@compost-systems.com
+43/7242/3507770
DI Bernhard Gamerith
Mezinárodní podnik se zaměřením
INZERCE

na plánování a budování zařízení
na biologickou likvidaci odpadů.
Instalatér
Installateure
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
NÖ, Wien
rudolf.grafeneder@leyrer-graf.at
+43/2982/3646-5036
Rudolf Grafeneder
Svařování a pokládka potrubí,
vodovodní přípojky apod.
Mzda dle KS 12,88 EUR/hod. brutto.

Podnikatelský
inkubátor
PŘÍLEŽITOST
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Gastrobrigády na festivalech,
koncertech, akcích
Gastrotätigkeiten bei Festivals,
Konzerten, Veranstaltungen
Mado GmbH
Různá místa
office@mado.at
+43/676/5797001
Doris Hinterleitner
Mladí motivovaní lidé pro brigády
na festivalech, koncertech a akcích.
Obkladač
Fliesenleger
Hasenkopf Johann
Hollabrunn (Wien) 35 km
+43/2952/2276 Frau Hasenkopf
Min. mzda 10,28 EUR/hod. brutto +
možné příplatky.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Impuls Facility Services GmbH
Stockerau 62 km
office@impuls-facility.at
Plný úvazek – 40 hod. týdně dle
dohody.
Min. mzda 8,08 EUR/hod. brutto.

 NÁJEM ZDARMA
 INTERNET ZDARMA
 RECEPČNÍ SLUŽBY ZDARMA
 REKLAMA ZDARMA
 ZVÝHODNĚNÉ ÚČETNICTVÍ
Podnikatelský inkubátor Znojmo
sídlí na náměs Armády 8.
Přijďte se podívat, kde můžete začít
svou úspěšnou kariéru!
Stačí pouze předložit kvalitní podnikatelský
plán a místo v inkubátoru je vaše!

www.znojmokolumbus.cz
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Téma

Strážníci – okrskáři zabezpečují veřejný pořádek,
Okrsek 1

str. Š
Šrámková
á k á Vě
Věra
tel.: 739 389 048

Okrsek 3

str. Adamec František
tel.: 739 389 051

Okrsek 6

str. Zítková Dagmar
tel.: 730 805 509

Okrsek 4

str. Beno Pavel
tel.: 730 805 508

Okrsek 6

str. Zoufalý Roman
tel.: 739 382 215

Okrsek 1

str. Vojtová
V j áM
Martina
i
tel.: 739 382 214

Okrsek 5

str. Vašina Jaroslav
tel.: 730 805 510

Okrsek 7

str. Šebesta Lubomír
tel.: 739 389 050

Okrsek 2

str. Bl
Blaha
h IIvan
tel.: 739 389 049

Okrsek 5

str. Tománek David
tel.: 739 382 216

Okrsek 8

str. Zinková Michaela
tel.: 739 389 047

Okrsek 9

Některé z obvyklých činností okrskářů
 kontroluje okolí laviček a hřišť, zda se v jejich blízkosti nenachází

odhozené injekční stříkačky apod.
 komunikací s obyvateli zjišťují, co je nejvíce „pálí“ a v rámci možností

se snaží o nápravu
 odhalují černé skládky a snaží se zjistit jejich původce, popřípadě

předává záležitost správním orgánům k dořešení
 návrh na změny úzkých obousměrných ulic na jednosměrky
 návrh na změnu dopravního značení v místech, kde to povede k vyšší

str. Kurek Roman
tel.: 739 382 217

bezpečnosti a plynulosti provozu
 návrh na instalaci odpadkových košů tam, kde chybí
 nahlášení poškozených částí chodníků, jiných veřejně prospěšných
zařízení a chybějících kanalizačních poklopů

Kontakty
na městskou policii
Tísňová linka 156 zdarma
Tel.: 515 225 555
info@mestskapolicieznojmo.cz
www.mestskapolicieznojmo.cz
Osobně můžete navštívit budovu
Městské policie na adrese
Jana Palacha 953/2
66902 Znojmo 2

www.znojmocity.cz

Téma
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přispívají k ochraně a bezpečnos osob a majetku
Prostřednictvím okrskářů se více přibližujeme lidem
Před několika lety zavedla Městská policie Znojmo po vzoru jiných
měst strážníky – okrskáře. Hlavní náplní jejich práce je kontrolní činnost
v přidělené části města, v takzvaném
okrsku nebo rajónu.
„Strážník – okrskář za přidělenou
lokalitu nese vyšší osobní odpovědnost. Přitom každá část města je specifická a má rozdílné potřeby. Například
v okrsku s vyšším počtem heren je
žádoucí, aby služby okrskáře byly více
zaměřeny i na noční službu. A naopak
okrsek v okolí vlakového a autobusového nádraží vyžaduje přítomnost
okrskáře především v denní dobu, kdy
se zde pohybuje nejvíce lidí,“ vysvětluje Ivan Budín, ředitel Městské policie
Znojmo.
Město Znojmo je rozděleno do devíti okrsků, přičemž devátý okrsek
vznikl letos a jeho součástí jsou některé zahrádkářské oblasti z důvodu
majetkové kriminality, která v těchto
lokalitách nadále přetrvává. V případě čtyř okrsků potkají lidé v každém
z nich dva strážníky, aby tak byla za-

 Zkušený strážník Jaroslav Vašina slouží u Městské policie Znojmo již šestým rokem i jako
psovod. Společně se služebním psem Herym mají na starosti okrsek v jižní části města. Jako
okrskář může potvrdit, že kontakt s občany je při charakteru policejní práce velice důležitý.
Lidé žijící v jeho okrsku se tak i díky němu mohou cítit bezpečněji. Stejně tak není od věci, že
dohlíží na celkový pořádek celé jemu svěřené lokality. Jedním z míst v jižní části města, kde ho
mohou spoluobčané potkat s psem Herym při pravidelných pochůzkách, jsou zahrádky za obchodním domem Kaufland. Ve svém rajónu je téměř denně a společně s kolegou strážníkem
Davidem Tománkem tak zajišťují kontrolní činnost během celého dne.
Foto: Archiv MP

jištěna bezpečnost občanů v různou
denní dobu.
Mezi jednoznačné výhody strážníka-okrskáře potvrzené praxí patří
lepší místní znalost, díky častější viditelnosti strážníka v okrsku i zvýšení
pocitu bezpečí občanů a snadnější navozování kontaktu s občany a získání
jejich důvěry.
Okrskář pak na základě osobních
znalostí svého rajónu zjišťuje a vyhodnocuje problémy občanů, a pokud je
to možné, snaží se navrhnout efektivní
změny, které by vedly ke zlepšení života občanů v jím svěřeném okrsku. Jeho
přístup je více aktivní a snaží se možným negativním jevům předcházet.
Šíře činností okrskáře je samozřejmě mnohem rozsáhlejší. Ani zdaleka
se neprochází nečinně ulicí, jak by se
mohlo některým občanům na první
pohled zdát. Občané se na ně mohou
obracet osobně nebo jim mohou zavolat na služební telefon. V případě nepřítomnosti okrskáře je možné využít
několika kontaktů na městskou policii.
Petr Hladký, lp

Devět okrsků Znojma spravuje dvanáct strážníků
Okrsek 1 – CENTRUM A
Pontassievská, Zámečnická, Masarykovo nám., Velká Mikulášská, U Brány,
Malá Mikulášská, Mikulášské nám., Pasířská, U Branky, Tkalcovská,
Na Kopečku, Slepá, Antonínská, Na Svahu, V Jirchářích, Lazebnická, Napajedla,
U Obří hlavy, Koželužská, Zelenářská, Radniční, Obroková, Kramářská, Slepičí
trh, Dolní Česká, Kollárova a střední část Městského parku.

Dukelských bojovníků včetně sídliště, Brněnská, Holandská, Sokolovská,
Na Hrázi, Oblekovice, Nesachleby, Krapkova, Melkusova, Loucká, Aninská,
Za Plovárnou

Okrsek 6 – PŘÍMĚTICE
Přímětická od křižovatky s ulicí U Lesíka, Přímětice stará část, Přímětice
sídliště a Přímětice nová část.

Okrsek 2 – CENTRUM B
Nám. Komenského, Kovářská, Horní nám., Václavské nám., Přemyslovců,
Hradní, Úvoz, Staré Město, Klácelova, Velká Františkánská, Malá Františkánská,
Vlkova, Veselá, Jezuitské nám., Jezuitská, Velká Michalská, Malá Michalská,
Divišovo nám., Horní Česká, nám. Svobody, horní část Městského parku,
F. J. Curie, Jana Palacha a Sokolská.

Okrsek 3 – PRAŽSKÁ
Pražská, Na Valech, Dvořákova, Gránická, Dr. Mareše, Bala, Na Vyhlídce, Boční,
Slovenská, Školní, Polská, Jugoslávská, Na Návrší, Na Výsluní, Rumunská,
Hradišťská, Prokopa Holého, Zborovská, Akátová, Bratrstva, Svatopluka Čecha,
Otokara Březiny, Husitská, Pod Soudním vrchem, Gagarinova, Pražská sídliště,
Legionářská, Bolzanova, Fejfalíkova, Třebízského, Příční, Hvězdová, Raisova,
Mičurinova, Krátká, Jungmannova, Bulharská, Stanislavova a Dělnická.

Okrsek 4 – VÍDEŇSKÁ – NÁDRAŽÍ
Čermákova, nám. Republiky, spodní část Městského parku, Dyjská, Pasteurova,
Žleby, Rudoleckého, 17. listopadu, Bezručova, Lidická, Dr. Milady Horákové,
Tovární, Bednářská, Vídeňská třída, Klášterní, Na Kolbišti, Průmyslová,
Na Rejdišti, Jindřicha Hořejšího, Marušky Kudeříkové, Pražákova, Loucká,
Vinohrady, Nad Splavem, Na Vinici, Hakenova, I. P. Pavlova, Uhelná,
Družstevní, V Hlinkách, Na Bojišti a Kotkova.

Okrsek 5 – DUKELSKÁ

Okrsek 7 – ROOSEVELTOVA – PALACKÉHO
Studentská, Havlíčkova, , Tyršova, Coufalova, nám. Armády, Kuchařovická,
Riegrova, Nerudova, U Potoka, Úprkova, Dolní Leska, Riegrova, Wolkerova,
Hálkova, Palackého, Fibichova, Jiráskova, Máchovo nám., Smetanova,
Vrchlického, Mládeže, Alšova, Rooseveltova, Vítězslava Nováka, Cihlářská,
Suchohrdelská, Družstevní, Průmyslová, Dobšická, 28. října, Janáčkova,
Stojanova, Fischerova, Bratří Čapků, Chelčického, Lužická, nám. Kpt. Otm.
Chlupa, Fráni Kopečka a Bezručova.

Okrsek 8
DO LESEK – PŘÍMĚTICKÁ vč. MUDR. J. JANSKÉHO
Jarošova, Žižkovo nám., Puškinova, Benjamina Kličky, Polní, Písečná,
Palliardiho, Kosmákova, Vildomcova, Tylova, Oldřicha ze Znojma,
Dobrovského, U Domoviny, Letohradská, Kunštátská, Do Lesek, Jubilejní
park, Vančurova, Růženy Svobodové, K Sirotčinci, Boženy Němcové, Sládkova,
Horova, Přímětická po křižovatku s ulicí U Lesíka, Erbenova, Resslova,
Mahenova, U Lesíka a MUDr. J. Janského.

Okrsek 9 – ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE
Cínová hora, Kraví hora, Křivánky a Hradiště.
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Školství a sociální služby

Snažili se nachytat nejlepší sommeliérku. Marně
Prestižní juniorské soutěži sommeliérů Těšínská karafa vládnou
na medailových pozicích již šest let
studenti SOU a SOŠ SČMSD Znojmo.
Ani v letošním 8. ročníku mladé sommeliérky ze Znojma nezklamaly.
V Českém Těšíně se mezi osmnáct
sommeliérů z osmi škol zařadily Petra
Kalandříková, Michaela Stuchlíková
a Kateřina Nesnídalová, aby bojovaly
o titul znalec a nejlepší degustátor.
V první kategorii se hodnotilo například odhalení chyb ve vinném lístku
i servis vína a sektu. V soutěži o nejlepšího degustátora sommeliéři popisovali a určovali anonymní vzorky vín
a destilátů. „Během finálového servisu
se komise záměrně chovala nepředví-

datelně. Například Petru před koncem
servisu překvapil člen komise, který
se přidal k hostům a očekával Petřinu reakci. Ta nového hosta bez váhání
usadila, doložila skleničku, znovu sekt
odprezentovala a naservírovala do skla.
Vše zvládla naprosto profesionálně a dodržela časový limit. Na Michaelu se komise také připravila.
V průběhu servisu člen komise v roli
hosta převrhl sklenku, a to tak šikovně,
aby si Míša nebyla jistá, zda nehodu
nezpůsobila sama. Sommelierka se
však nenechala vyvést z míry, taktně,
s úsměvem a omluvou vysušila politý
ubrus a naservírovala novou skleničku
sektu. Servis dokončila bez jediné chyby a v časovém limitu.

Takováto překvapení se většinou
objevují pouze v profesionálních soutěžích,“ popisuje dění při soutěžním
klání František Koudela, učitel sommelierství, který bedlivě sledoval
výkony svých svěřenkyň.
Komise profesionální přístup ocenila. V obou kategoriích – nejlepší
degustátor a znalec zvítězila Michaela
Stuchlíková. Petra Stuchlíková si taktéž
z obou kategorií odvezla stříbro. Kateřina Nesnídalová skončila na 6. místě
v kategorii degustátor a na 7. místě
v kategorii znalec.
lp

 Zlatá znalkyně vína Michaela Stuchlíková.
Foto: Archiv školy

Barmanem
za jeden den

 Gastronomická soutěž AHOL CUP 2014 letos poprvé přivítala v regionálním kole také studenty SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické
ulici ve Znojmě. Pětičlenný kuchařský tým ve složení Dang Anh Tú, Viet Le Minh, Jakub Coufal, Milan Chvátal (na snímku) a Jan Bvoc se
umístil na vynikajícím druhém místě. Mezi sedmi soutěžními týmy s bohatými zkušenostmi je dokázal porazit pouze tým, který potřetí
za sebou obhájil prvenství. Kuchaři z Přímětické si skvělým výsledkem zajistili postup do celostátní přehlídky, která se koná 26. února
v Ostravě.
lp, foto: Archiv školy

Studentky oboru Hotelnictví a turismus SOU a SOŠ SČMSD Znojmo
Kamila Kolesová a Martina Kovačovičová připravily, v rámci své maturitní
zkoušky, Barmanský junior kurz pro
žáky 9. ročníku ZŠ Pražská.
Maturantky žáky nejprve v teoretické části seznámily s barmanskou
historií a postupy míchání nápojů
a poté pokračovaly praktickou ukázkou. „Každý žák si vyzkoušel přípravu míšených nápojů jak v šejkru, tak
v tumbleru. Tři nejlepší se pak utkali
v soutěži, kde si museli vymyslet vlastní drink a podle nabytých vědomostí
a dovedností ho i připravit,“ popsala
Kamila
a a Kolesová.
o esová.
O konečném pořadí
soutěžících rozhodovali
organizátorky společně
s učitelem Martinem
Bendou i samotní
žáci, kteří udělovali cenu publika.
Tu z ísk a l

Dě vymyslely, čím uvítat miminka
Žáci 8.D Základní školy
JUDr. Mareše ve Znojmě přišly se zajímavým nápadem. Uvítat právě
narozené děti v pro ně novém světě
a maminkám zpříjemnit důležitý životní okamžik.
Žáci v hodinách výuky Člověk
a svět práce vyrábí barevné obálky,
do kterých vkládají bylinkový čaj
pro kojící maminky s milým přáním.
Bylinky tak nepřímo napomáhají
ke zdravému vývoji miminka. Za podpory učitelky Maryly Vlkové tak vzni-

 Čaj se zdravou směsí pro kojící mámy.
Foto: Archiv školy

kl osobitý projekt – Vítáme tě do světa.
V projektu je důležitá samotná pečlivá
výtvarná práce dětí, zájem o druhé,
rozvoj sociálních vlastností a také spolupráce s nemocnicí, která se čerstvým
maminkám a jejich novorozeňatům
věnuje a malé dárky jim předá. Škola
se tak snaží být nejen mentorem nových znalostí, ale touto cestou i prostředníkem k získávání praktických
zkušeností a uvádění do života žáků
v setkávání se s realitou a jejich budoucí rolí rodičů.
lp

 Vítězka soutěže Monika Valendová.
Foto: Archiv ZL

Jakub Košárek. Titul nejlepší barmanky a první místo vybojovala Monika Valendová, na druhé příčce se
umístil Jakub Košarek a třetí místo
získala Hana Křivánková. Maturitní
projekt studentek měl mezi žáky velký
úspěch.
V závěru kurzu obdržel každý žák
certifikát o absolvování barmanského
kurzu a malou pozornost.
lp

www.znojmocity.cz
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Mladí lidé fotografují
krásu památek

 Na sladkém setkání se opět sešly studentky SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo s klienty Domova v Jevišovicích. Děvčata prvního ročníku oboru cukrář Lenka Hermannová,
Lenka Hammerová a Veronika Dršková pod vedením učitelky odborného výcviku Věry
Brančové předvedly, co se během školního roku naučily. Obyvatelé Domova se nejen zapojili do společné výroby sladkostí, ale se studentkami si povídali a při práci se všichni
se dobře pobavili. Na zopakování přátelské atmosféry mezigeneračního setkání i do budoucna se dohodli studentky i senioři.
lp, foto: Archiv ZL

Budeme mít důchodce
s bezproblémovou erekcí
nebo bez Alzheimera?
Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Jana Palacha ve Znojmě
připravila pro maturanty speciální
praktický seminář tréninku paměti
a koncentrace.
„V rámci předmětu Péče o seniory
jsme pozvali mentální trenérku Evu
Fruhwirtovou z třebíčské neurolaboratoře, která studentům ukázala metody tréninku paměti nejen seniorů
a představila nejmodernější přístroj
na trénink koncentrace,“ vysvětlila učitelka Ludmila Fialová. Paměť
a koncentrace přitom netrápí jenom
seniory. „Mentální úpadek začíná

po 40. roce věku. Dobrou zprávou je,
že díky tréninku může být mozek stále
fit,“ říká Eva Fruhwirtová. Mentální
trénink je pak prevencí Alzheimerovy
nemoci. Alarmující je, že za prsní implantáty a podpůrné prostředky pro
erekci se v současné době vynakládá
více peněž než na výzkum nemoci,
která vede k demenci. „Pokud se tímto
problémem nezačneme rychle a vážně
zabývat, budeme tady za dvacet let mít
důchodce s velkými krásnými ňadry
a bezproblémovou erekcí, kteří ale nebudou vědět, k čemu to je,“ komentuje
Fruhwirtová.
lp

Mladí fotografují památky je
jednou z největších světových soutěží pro mladé lidi na poli kulturního
dědictví.
Je určena žákům a studentům základních a středních škol do 21 let,
kteří přihlásí své fotografie vyjadřující hlavní myšlenky Dnů evropského
dědictví (www.ehd.cz). Celá akce má
podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti
historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Již v roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska
osloveno hlavním pořadatelem Radou
Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo
a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se
velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem jsou úspěšné první čtyři ročníky.
Aktuální ročník je právě v běhu.
Rada Evropy stanovila pro tento rok
soutěžní téma – Architektonické dědictví. Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice je
31. 3. 2014.
V letošním roce poprvé musí
účastníci vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz. Každý
účastník může vložit maximálně tři

 Jedna z vítězných fotografií minulého
ročníku. Autorka Simona Řehořková za ni
získala třetí místo.

fotografie (registrace a vložení jedné,
dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou).
Více info na tel: 224 213 166 nebo
na info@shscms.cz.
Celá soutěž vrcholí předáváním
cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále na Pražském hradě
17. dubna 2014.
lp

Leoš

Modrý koník a Sluníčko
zvou na prodej se zábavou
Že u prodávání nemusí být nuda,
chtějí dokázat Modrý koník a Sluníčko.
Modrykonik.cz a Agentura Sluníčko
zvou všechny maminky, babičky i celé
rodiny na akci Modrý koník Burza.
„Přijďte prodat věci,
které vaše děti už nenosí a nakoupit to, co právě potřebují. Oblečení
a hračky, které maminky
na burze neprodají, budou moci věnovat dětem z Dětského domova ve Znojmě,“ vzkazují organizátoři.
A především na této prodejní akci
jsou vítány děti! Připravena pro ně bude

bezplatná herna i malé občerstvení.
O zábavný program se jim postarají
chůvy z Agentury Sluníčko a na šikovné
děti také čeká překvapení v podobě
facepaintingu – tedy malování na obličej dle vlastního přání.
Burza Modrého
koníka se koná v sobotu 8. března od 9.30
do 12.00 hod. v Lidovém
domě ve Znojmě. Vstup pro
prodávající i kupující je zdarma.
Chcete-li na burze prodávat, napište
na burza@modrykonik.cz nebo volejte
na 226 213 413.
lp

Věk: 2 roky
Plemeno: Kříženec (výška ke kolenům)
Povaha: Přátelský, přítulný, má rád společnost lidí i dětí, vhodný k rodinnému domu na dvorek, snese se s dalšími psy.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

12

VZALI SE
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Nguen Thi Thu Thanh (Brno)
Josef Rafael (Znojmo)

&

Iveta Košťálová (Vrbovec)
Attila Tóbiás (Maďarsko)

&

Veronika Márová (Teplice)
David Lobpreis (Znojmo)

ZLATÁ SVATBA
&
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Jiřina a František
Schwarzovi (Boskovštějn)

INZERCE
Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně
Znojmo, tel. 605 154 160.

Vysokoškolský Harvart: Tenhle
klub není jen pro mladé
Na Václavském náměstí ve Znojmě se daří kultuře, to se už dávno ví.
Kdysi se tu v odsvěceném kostele hrálo divadlo, pak tu vznikla kavárna
s jedním z prvních čtenářských spolků
ve městě. A před osmi lety se studenti
Soukromé vysoké školy ekonomické
ve Znojmě poprvé sešli ve svém klubu,
který jeho provozovatel a současně
prorektor školy Pavel Štohl vybudoval
v domě číslo 6 ze sklepa na uhlí.

jaký vztah ke Znojmu nebo ke znojemskému regionu obecně. V křesle
seděl profesor Pavel Dungl, herečky
Martina Preissová a Jitka Schneiderová, podnikatel Zdeněk Mrňa, vinař
Pavel Vajčner, ale i mužové ze znojemské radnice. Každý z nich si sebou
přivedl hosta, jako byl Pavel Šporcl,
Zlata Adamovská nebo Petr Svěcený.
A vždycky to bylo poučné i zábavné.
V tomto trendu bychom chtěli po-

Koupím rod. dům ve Znojmě
a okolí. Stěhování. Tel. 731 305 863.

Konec bruslení
Vzhledem k mimořádně teplému
počasí byl 28. února ukončen provoz
veřejného městského kluziště na Sokolské ulici.

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 85/2 hod, permanentka
320 Kč/4 vstupy. Solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V BŘEZNU
Pondělí 10.00–13.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–20.00
Středa 18.00–21.00
Čtvrtek 18.00–19.00
Pátek
10.00–13.00, 17.00–18.00,
19.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 11.00–16.00

Plavání v Přímě cích
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

 Pobesedovat s Ondřejem Vetchým byl svátek nejen pro Pavla Štohla.

Vysokoškolský klub Harvart, jak
si ho studenti pojmenovali, brzy našel svou programovou tvář a taky své
publikum. Nechodí sem jen studenti.
Ostych už dávno ztratili diváci, kterým
není dvacet, ba ani třicet let. Dokonce
v publiku většinou hrají přesilovku.
Čím to je, zeptaly se Znojemské LISTY provozovatele klubu Pavla Štohla, který je duší i motorem jednoho
z kulturních fenoménů města?
Rád vidím, když v hledišti sedí
různorodé publikum. Svědčí to o tom,
že do Harvartu přijíždějí lidé, kteří
mají co říci všem věkovým kategoriím.
Na malém pódiu se už vystřídaly desítky populárních zpěváků, herců, sportovců, vědců i cestovatelů. Byl tu Karel
Šíp i Vlasta Redl, Jan Hřebejk i Vladimír Mišík, Pavel Bobek i Tomáš Töpfer.
Nedávno potěšili harvartské publikum
také Jiří Grygar, Viktor Preiss nebo
Petr Nárožný. Dál nebudu jmenovat,
vystupujících byla pěkná řádka, co
jméno, to pojem. Ale přece jen: na mě
udělal velký dojem například tenista
Jiří Novák nebo Ondřej Vetchý.
Oblíbený je ovšem i programový formát Křesla pro hosta.
V tomto pořadu představujeme
významné osobnosti, které mají ně-

Foto: Zdeněk Mikeš

kračovat, ve Znojmě je ještě několik
osobností, se kterými by bylo záhodno
si popovídat.
V klubu se dá ovšem taky jen tak posedět, podívat se na sportovní utkání
nebo si pustit hezký film.
Určitě to není problém, všechno
dovedeme zařídit. Však jsme například
také připravili slavnostní večer na oslavu šedesátých narozenin operního
pěvce Petra Dvorského. Konají se tu
ale i mnohem prozaičtější věci, jako je
soutěž v deskových hrách, after párty
pro účastníky akcí, které pořádá SVŠE
nebo se tu po promoci scházejí čerství
absolventi školy.

Zorganizovat tohle všechno ale není
tak jednoduché, jak to může vypadat.
Nezatěžuje vás to příliš?
Harvart, to je moje srdeční záležitost. Vynaložená námaha i finance
se mi vracejí v nádherných zážitcích
a setkáních s lidmi, kterých si vážím. A mám dvojnásobnou radost,
když vidím, že tahle chemie funguje
i ve vztahu publikum-účinkující. Naši
hosté bývají velmi spokojeni, mnozí
se dokonce vracejí, s některými jsme
se i spřátelili. Mnohokrát jsem slyšel,
že je atmosféra našeho klubu nabíjí
a inspiruje. Což mě velice těší.
Nedávno vystoupil v Harvartu herec
a textař Václav Kopta, se kterým bylo
hodně veselo. Co připravujete na příští měsíce?
Už zítra vystoupí v klubu opakovaně Josef Fousek, který mi napsal, že
se k nám hodně těší a že tady s námi
i oslaví své 75. narozeniny. V dubnu
si přijdou na své fanoušci písničkáře
Záviše. Pak bude na řadě herec Jan Kanyza a v květnu se těšíme na výbornou
českou herečku Hanu Maciuchovou.
Jsme rádi, že přijala naše pozvání, protože pro nás udělala výjimku, na podobné besedy nejezdí. A na červen
pak máme v rukávu trumf, který zatím
nechceme zakřiknout…
Ať se tedy dál daří.
Anna Maixnerová
KLUB HARVART
9. 3. Josef Fousek
2. 4. Záviš
25. 4. Jan Kanyza
13. 5. Hana Maciuchová
Předprodej vstupenek v kanceláři
SVŠE, Václavské nám. 6, Znojmo
tel.: 515 221 865
nechvatalova@svse.cz
www.harvart.cz

Knihovna soupeří
se čtyřice konkurenty
V rámci akce Březen – měsíc čtenářů byla již po patnácté vyhlášena
soutěž BIBLIOWEB o nejlepší knihovnické webové stránky.
Znovu je jejím účastníkem také
Městská knihovna ve Znojmě. I v letošním ročníku je jedním z cílů snaha
dosáhnout toho, aby webové stránky
sloužily návštěvníkům jako spolehlivý

zdroj informací o dění v knihovnách
i jejich službách. Letos se do soutěže o nejlepší knihovnický web přihlásilo jednačtyřicet knihoven. Opět
může každý dát svůj hlas oblíbenému
webu a vítězné knihovně bude udělena cena veřejnosti. Hlasovat můžete
na www.econlib.cz/biblioweb2014
do 9. března.
lp

www.znojmocity.cz
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Devět set plyšáků skončilo
u nemocných dě

Klub Coolna slavil: Tam, kde
ostatní končí, my začínáme

Devět set plyšáků darovali lidé
prostřednictvím sbírky dětského obchodu Kid‘s smile nemocným dětem.
Organizátor sbírky Aleš Tichý předal oblíbené hračky dětskému oddělení znojemské nemocnice. „Plyšáků
je dost, takže kdyby si některý malý
pacient nějakého oblíbil, může si ho
z nemocnice odnést i domů,“ pro-

Páté narozeniny oslavili spo- mi a mládeží. Klub Coolna se po celou
lečně s dětmi a mládeží pracovníci dobu své existence snaží naplňovat
znojemského nízkoprahového Klubu motto: Tam, kde ostatní končí, my
Coolna. „Letošní jubilejní narozeniny začínáme. „Nízkoprahové kluby jsou
Coolny nás příjemně potěšily ještě pro dospívající místem, kde mohou
početnější návštěvností než minulý najít zázemí, ale také získat podporu
rok. Během čtyř hodin
přišlo na oslavu přes
sto lidí,“ sdělil vedoucí
znojemského zařízení
pro děti a mládež Robert Knebl.
K vidění byla kronika Klubu Coolna
mapující období, kterým zařízení do této
doby prošlo a články
z novin, které prezentovaly pořádané akce.
Nechyběl narozeninový dort v podobě  O hudební vystoupení se postarali: DJ EZTEK, DJ KUDRNC,
skateboardu s číslicí 5, Angel Brown a Phoenix, dále Fábio a o taneční vystoupení
který byl rozdělen mezi CSB crew, která si připravila překvapení v podobě workshopu
pro zájemce.
Foto: Archiv Klubu Coolna
příchozí návštěvníky.
Akci navštívil i ředitel Oblastní a pomoc při těžkostech, které je v době
charity Znojmo Evžen Adámek, pod dospívání provázejí,“ připomenul nekterého klub spadá. Poděkoval celému malý význam Klubu Coolna Robert
týmu Coolny za dosavadní práci s dět- Knebl.
RK, lp

zradil Aleš Tichý nepsanou dohodu
se zdravotním personálem dětského
oddělení. Během sbírky plyšáků přinášeli lidé také dětské oblečení a další
hračky. I tyto dary byly věnovány dětem. Aleš Tichý je za všechny vstřícné
spoluobčany předal Dětskému centru
ve Znojmě, které o ně již předem projevilo zájem.
lp

 Plyšáky pomáhaly Aleši Tichému stěhovat k malým pacientům i zdravotní sestřičky dětského oddělení nemocnice.
Foto: lp

Hokejové play-oﬀ je tu, vstupenky v prodeji
Znojemští hokejisté stojí před vrcholem celé sezony 2013/2014. Už
v pátek vyjedou na led k prvnímu zápasu čtvrtfinálové série play-off EBEL
a pokusí se poprvé v historii postoupit
mezi nejlepší čtyři celky mezinárodní
ligy. Čeká se atraktivní hokej s vynikající atmosférou. Přijďte si užít dramatické boje o titul!
Předprodej vstupenek bude probíhat prostřednictvím internetového
systému Ticketportal i Hockey Shopu
na Dvořákové ulici, před utkáním budou klasicky otevřeny pokladny zimního stadionu. Více informací včetně cen
naleznete na www.hcorli.cz.
Pořadatelství domácích zápasů se
střídá po jednom. Lépe postavený tým

po základní části tedy bude hrát doma
první, třetí, případně pátý a sedmý zápas.
O tom, které duely proběhnou na znojemském zimním stadionu, rozhodly
výsledky posledních zápasů nadstavbové
části, které nebyly do uzávěrky tohoto
vydání známy, stejně jako soupeř Orlů
ve čtvrtfinále play-off, jenž vzešel z televizní volby vysílané v pondělí 3. března.
Pokud Znojmo obsadilo v tabulce
čtvrté a lepší místo, začne doma už
v pátek 7. března, v opačném případě bude svého soupeře hostit v neděli
9. března. Aktuální výsledky zápasů,
rozhovory, reportáže a mnoho dalších
zajímavých informací najdete na oficiálních internetových stránkách Orlů
Znojmo www.hcorli.cz.

Orli se třemi brankáři
a touhou uspět
HARMONOGRAM ČTVRTFINÁLE
PLAY-OFF EBEL

TERMÍNY PŘÍPADNÝCH
DALŠÍCH DUELŮ

1.

pátek 7. 3.

19.15

5.

neděle 16. 3.

2.

neděle 9. 3.

17.30

6.

úterý 18. 3.

19.15

3.

úterý 11. 3.

19.15

7.

pátek 21. 3.

19.15

4.

pátek 14. 3.

19.15

17.30

Hraje se na čtyři vítězné zápasy.

V průběhu olympijské přestávky
se do Znojma vrátil brankář Jakub
Čech, který strávil většinu sezony
na hostování ve slovenském Martině. Společně se Sasu Hovim a Filipem
Landsmanem tak tvoří brankářskou
trojici, z níž mohou trenéři vybírat.
Většinu utkání odchytal finský
fantom s extraligovými zkušenost-

mi Sasu Hovi. „Sasu pro nás zůstává
brankářem číslo jedna a v tuto chvíli
bude chytat,“ prohlásil na konci nadstavbové fáze hlavní trenér Orlů Jiří
Režnar.
V případě potřeby ale může vybírat z kvalitních náhradníků, vždyť
Čech patřil ke statisticky nejlepším
gólmanům slovenské extraligy.
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Kulturní kalendář

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Novinka: ADRENALINOVÉ
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.
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.
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@znojemskabeseda.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
12. 3. KOMEDIE O ZKROCENÍ
Volný přepis známé komedie W.
Shakespeara. Hrají: Alice Grossová,
Šárka Drozdová, Marek Machal,
Luděk Horák, Antonín Míšek, Roman
Mráka, Václav Beran. Předplatné ZŠ
2 – 2. titul 8.30 – DC, 11.00 – DD.
14. 3. POSLEDNÍ ROMANCE
Americká hra o novém začátku a lásce,
na kterou není nikdy pozdě. Úsměvný
i bolavý příběh tří starších lidí. Jedna
z diváky nejlépe hodnocených inscenací
pražského Divadla Ungelt. Hrají:
Alena Vránová, Petr Kostka, Carmen
Mayerová, Jan Bochňák. 19.00.
21. a 24. 3. MARYŠA
126. premiéra Divadelního spolku
Rotunda. Vesnické drama nešťastně
provdané dívky. 24. 3. abonentní
představení sk. A. Vždy v 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Do uzávěrky LISTŮ nedodalo kino
aktuální program.

VÝSTAVY
24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ
Dům umění.
30. 1.–26. 3. OHLÉDNUTÍ ZA RETREM
Minoritský klášter Jihomoravského
muzea.
5. 3.–4. 4. OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ
KRAJINY
Galerie Domu porozumění
na Slepičím trhu – Obrazy Heleny
Puchýřové a figurální keramika
Ladislavy Břečkové. (Otevřeno Po, St,
Pá, Ne 11.00–17.00).
Do 10. 3. ZELENÁ ZÁKOUTÍ
ZNOJMA
Galerie Žlutá ponorka (Kino Svět) –
fotografie projektu Znojmo – město
zeleně. Můžete se zapojit do tipovací
soutěže o atraktivní ceny.

KONCERTY
7. 3. KAREL PLÍHAL
Městské divadlo – koncert osobitého

písničkáře. Nevhodné pro děti
do 12 let. 19.00.
15. 3. HICKORY JACK
Dům Na Věčnosti – znojemský
bigbeat z Texasu, na obzoru nové CD.
20.00.
19. 3. KONCERT KPH – AD
HONOREM EMIL MACHAIN
Znojemská Beseda, Štukový sál –
Kruh přátel hudby při Znojemské
Besedě a ZUŠ Znojmo pořádají
koncert pedagogů ZUŠ Znojmo,
Janáčkovo kvarteto. 19.00.

DALŠÍ AKCE
34. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
Dům umění, vždy ve čtvrtek v 19.00.
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,
listonozi a další) na Znojemsku
(Antonín Reiter)
27. 3. Meziválečné výtvarné umění
Znojma (Libor Šturc)
7.–8. 3. ZNOVÍNSKÝ KOŠT VÍN
Loucký klášter – ochutnávky vín
ze Znovínu. Pátek 7. 3. 16.00–21.00,
hraje Cimbálová muzika Jožka
Šmukaře. Sobota 8. 3. 14.00–21.00,
hraje cimbálová muzika Slovácko
mladší.
8. 3. POLOLETNÍ PLES ZŠ
JUDr. Mareše
Sál hotelu DUKLA – II. ročník
školního plesu. 20.00.
13. 3. KLUB ZDRAVÍ – Struktura
osobnosti. Přednáší Jan Majer.
Městská knihovna v 17.00.
15. 3. ZNOJEMSKÝ KOŠT
Loucký klášter – XXV. Přehlídka vín
znojemské vinařské oblasti.
Rodinné centrum Maceška
Pražská 80 (areál MŠ Pražská),
tel.: 723 454 091,
e-mail: rc.maceska@volny.cz,
www.maceska.kibo.cz.
7. 3. Intenzivní kurz homeopatie
s MUDr. Hofhanzlovou. 16.00–20.00.
17. 3. Prodej výrobce kojeneckého
a dětského zboží. 11.00–16.00.
17. 3.–19. 5. Vše o těhotenství
a porodu – předporodní
kurz vede soukromá porodní
asistentka Věra Burianová.
Domluva na tel.: 603 486 327,
530 512 282, www.tehobic.cz.
Všechny pojišťovny na kurz
přispívají! Vždy 9.00–12.00.

www.znojmocity.cz

Kulturní kalendář

Kaleidoskop Jana Rejžka
Na Věčnos
Do Znojma se chystá nepřehlédnutelná osobnost Jan Rejžek. Nepřehlédnutelný český hudební a filmový
kritik, novinář, básník, moderátor
a občanský aktivista.
Pořad Kaleidoskop Jana Rejžka nás
zavede do světa domácí hudební tvorby, která žel takřka nezní v rozhlase.
Zámek hrůzy nám připomene největší
perly strašidel normalizačního popu.
Dále nás provede rubrikami výročí

týdne, historický kalendář, nepovinná četba a letem světem zazní africká
hudba, irský folk, klezmer, evropská
etnická hudba, americký folk, latinsko-americká a kubánská hudba, žánrově nezařaditelní zpěváci a písničkáři,
objevy anglo-americké rockové scény
a novinky nestárnoucích veteránů.
Kaleidoskop Jana Rejžka můžete
navštívit v sobotu 8. března v Domě
na Věčnosti v 19.00 hodin.
lp
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NENECHTE SI UJÍT
 NÁVŠTĚVU KLUBU
Renesanční pábitel Josef Fousek
Vysokoškolský klub Harvart na Václavském náměstí připravil na 9. března další z řady malých, o to však zajímavějších koncertů. Do útulného
sklepního prostoru klubu přijede originální renesanční osobnost slavné
éry divadla Semafor Josef Fousek. Spisovatel, básník, textař, skladatel
a písničkář, cestovatel, excelentní vypravěč a především protagonista
laskavého trefného humoru je zárukou, že publikum se může připravit
na večer plný překvapení a vyprávěčského umu.
lp

Ozvěny Ekoﬁlmu oživí
návštěva farmářů
Návštěvou farmářů a promítáním v kině Svět vyvrcholí ve Znojmě
letošní Ozvěny Ekolfilmu. Přehlídka
vítězných snímků z Ekofilmu – mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví začala ve Znojmě
25. února.
V sobotu 8. března budou od 13.00
do 18.00 hodin v sále kina promítány
vybrané filmy: Sladký jed (89 min.),
Neztrácejme půdu pod nohama (28
min.), Zelená poušť (20 min.), U stolu
americké rodiny (84 min.), Setká-

15.00 a 16.00 Štukový sál
Znojemské Besedy

ní (21 min.), Břicho Tokia (70 min.)
a Zěměloď pluje (27 min.).
Zatímco na plátně poběží dokumenty, v předsálí přivítají návštěvníky
regionální farmáři s ochutnávkami
a prodejem svých výpěstků a výrobků.
Těšit se můžete na produkty z farem
ve Višňovém, Žeroticích, ze Suchohrdel u Miroslavi a z Nového Přerova.
MFF Ekofilm vznikl v roce 1974 v Ostravě a dnes je vůbec nejstarším filmovým festivalem svého druhu v Evropě.
Letošní ročník (2.–5. 10. 2014) bude již
čtyřicátý.
lp

 DIVADLO
Divadelní klasiku s černou kávou
Ve své 126. premiéře připravil znojemský Divadelní spolek Rotunda
klasiku české scény Maryšu. Vesnické drama bratří Mrštíků o nešťastně
provdané dívce, která zavraždí nemilovaného manžela pověstným hrnkem černé kávy, patří k tomu nejlepšímu z české realistické dramatické
tvorby. O režii, úpravu i scénu se postaral Václav Beran. Kostýmy navrhla
Klára Vágnerová j.h. V představeních 21. a 24. března hrají: Šárka Drozdová, Marek Machal, Václav Beran, Draha Juračková, Kamil Tomek, Jana
Ondrovčáková, Draha Konvalinová, Antonín Míček, Eman Macoun, Luděk Horák a Veronika Hrbáčková.
lp

www.vstupenkyznojmo.cz

 VÝSTAVU
Ohlédnutí za retrem v minoritském klášteře
Ještě šest dní do 26. března je v minoritském klášteře otevřena výstava
Ohlédnutí za retrem. Prostřednictvím vystavených předmětů a fotografií
příchozí zjistí, jak se žilo v Československé republice.
lp
 NOC V KNIHOVNĚ
Studování milování s Boccaciem
Městská knihovna ve Znojmě se drží zavedené tradice a opět pořádá oblíbenou Noc s Boccacciem tentokrát s podtitulem Studování milování.
Navštěvníci jsou vítáni v pátek 7. března v 17.00 hod. v konferenčním sále
knihovny.
lp
 VÝLET
Vůně Velikonoc na hradě
S prvními jarními dny doporučujeme vydat se na výlet do Bítova. Tamní hrad nabízí návštěvníkům po dva dny 19. a 20. března Velikonoční
ochutnávku specialit staročeské kuchyně. Ochutnávání bude nachystáno na závěr hlavního prohlídkového okruhu. Návštěvníci uvidí, jak se
vařilo na starém kachlovém sporáku a na otevřeném ohni. Budou moci
ochutnat buchty s povidly a tvarohem, bramborové a škvarkové placky,
lívance se skořicí a daunovskou kaši pro chudé. Přichystáno je i kastelánovo překvapení z komína. Příspěvek na ochutnávku dobrovolný.
lp
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Sport

Florbalisté bojují o postup do semiﬁnále
Dva napínavé souboje čtvrtfinále
play off florbalové první ligy uvidí
znojemská hala o tomto víkendu.
Florbalisté TJ Znojmo LaufenCZ skončili po základní části na pátém místě,
a protože si je pro čtvrtfinále podle
očekávání nikdo z lépe umístěných
celků nevybral, zbyly na ně královské
Vinohrady, které byly v tabulce o příčku výše než Znojmo. Pokud by si sami
Znojemští mohli vybírat, zřejmě by
z nabízených týmů první čtyřky zvolili
právě Vinohrady. S těmi naposledy
na domácí palubovce odehráli vydařené utkání a porazili je 10:6.
Play off je ale jiná soutěž než ta
dlouhodobá, a to se ukázalo i v prvním
ze dvou čtvrtfinálových zápasů, které hráli znojemští florbalisté v Praze.
Hosté nechali jít domácí brzy do vedení a i když v polovině prvního dějství
vyrovnali, ještě do přestávky znovu
inkasovali a v průběhu druhé části šli
domácí až do tříbrankového vedení.
Znojemští pak stahovali náskok sou-

peře, ale vyrovnat se jim nepodařilo.
V závěru ještě inkasovali při hře bez
brankáře a nakonec podlehli 5:8.
V druhém pražském zápase to už
byla jiná písnička. Skóre se měnilo jak

na přesýpacích hodinách, ale za delší
konec provazu tahali Znojemští, kteří
se před koncem druhé třetiny dostali
do dvoubrankového vedení, což se
ukázalo jako rozhodující. Pražané sice

POZVÁNKA
Čtvrtfinále play off
Městská hala ve Znojmě
Sobota 8. března, 20 hod.
TJ Znojmo LaufenCZ
Kr. Vinohrady,
3. zápas
Neděle 9. března, 16 hod.
TJ Znojmo LaufenCZ
Kr. Vinohrady,
4. zápas

 Znojemští florbalisté si zopakují nedávný domácí souboj s Královskými Vinohrady.

snížili na rozdíl jediné branky, ale v závěru tentokrát oni inkasovali při hře
bez brankáře a Znojmo si přivezlo
z druhého utkání cennou výhru 8:6.
„Začátek prvního zápasu byl hodně nervózní, pak jsme ukázali, že se
soupeřem můžeme hrát vyrovnané
utkání. V neděli jsme prokázali více
vůle po vítězství,“ hodnotil první dva
duely čtvrtfinále trenér Znojma Jan
Šťastník.
eks

Koralisty čekají
boje o medaile
O medaile budou znovu bojovat
korfbalisté TJ MS YMCA Znojmo.
Ti v posledním domácím zápase
základní části extraligy na své palubovce přivítali Prostějov, který sice
zejména v úvodech zápasů zlobil, ale
časem se ukázala kvalita na straně domácích, kteří si vypracovali tříkošové
vedení v poločase, a to si udržovali
až do konce zápasu, který nakonec
skončil poměrem 18:15 (9:6). Úspěšný
byl domácí celek také v utkání Ligy

rezerv, které Znojmo vyhrálo 23:19
(12:11). Znojemské korfbalisty tak už
nemůže nikdo v tabulce na čtvrtém
místě přeskočit, a tak mají jistotu semifinálových bojů v play off. Jisté finále
extraligy už mají znojemští korfbaloví
dorostenci, které v tabulce nemůže
nikdo přeskočit. Po základní části tak
budou první a o republikový titul si to
rozdají s týmem Prostějova, který je
v tabulce druhý a také již nemůže být
nikým předstižen.
eks

Klára Sikorová se prosazuje
mezi sjezdařkami v Madeja Cupu
Kvalitní výsledky prokazuje v této na sníh nepříliš štědré
zimě mladá sjezdařka Klára
Sikorová, která se účastní seriálu Madeja Cup v kategorii
předžactva.
V závodech obřího slalomu
na Annabergu skončila na 10.
a 16. místě, ještě lépe si vedla na Pradědu, kde obsadila 6.
a 7. místo. O posledním únorovém víkendu se zúčastnila také
Poháru Vysočiny v Hlinsku, kde
byla druhá.
eks
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