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Znojemské Velikonoce
nejsou jenom trhy

Nejen na tradiční velikonoční trhy se
mohou těšit návštěvníci letošního bohatého jarního programu pod názvem
Znojemské Velikonoce. V centru města

připravili pracovníci Znojemské Besedy ve spolupráci s ochotnými spoluobčany na každý den od 14. do 20. dubna
hudební vystoupení, ohrady se zvířa-

ty – živými i slaměnými, vláček, akce
v podzemí, výzdobu břízek, výběr občerstvení, řemeslné stánky i atrakce pro
děti. Více na str. 8 a 9.
lp

Kryté lázně: rekonstrukce nebo nová stavba?
O tom, že město Znojmo potřebuje kvalitní a moderní kryté lázně,
není pochyb. Otázka zní: jak toho
dosáhnout co nejefektivněji a za co
nejmenší peníze. „Odpověď na ni má
přinést také studie, jejíž vypracování
vedení města zadalo Architektonické
kanceláři Burian-Křivinka,“ potvrzuje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Radní v tomto případě schválili
výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek a pověřili vypracováním

studie přímo uvedenou kancelář. Je
to logické, neboť právě architekt Aleš
Burian projektoval městskou plovárnu
Louka a je autorem objemové studie
stavby nového krytého bazénu v této
lokalitě. Rozpočet na srovnávací studii
činí 185 tisíc korun bez DPH.
Vedení města vzneslo stejně jako
někteří zastupitelé připomínky týkající
se eventuální stavby krytého bazénu.
Proto dala rada města podnět ke srovnání dvou možností. Byla by rentabil-

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
DUBEN 2014

nější nová stavba, nebo rekonstrukce
a dostavba stávajících lázní? Lze vůbec
podobný stavební program, se kterým
se počítá v krytém bazénu v Louce,
realizovat i v objektu stávajících lázní? A pokud budou čísla a argumenty
hovořit ve prospěch první varianty,
k čemu by bylo možné užívat budovu
městských lázní na náměstí Svobody?
Až budou známé odpovědi, bude vedení města připraveno pokročit v diskuzích dál.
xa

Zlatý Ámos
je udělen

Na Den učitelů, 28. března, byl
v pražském hotelu Olšanka vyhlášen vítěz 21. ročníku ankety Zlatý
Ámos. Stala se jím učitelka matematiky a chemie Ivanka Hájková
z Gymnázia J. Wolkera Prostějov.
Mezi šesti finalisty ankety o nejlepšího učitele v Česku byla také
pedagožka znojemské základní
školy ulice Mládeže Gabriela Bajková (na snímku).
Pro šest finalistů, kteří byli vybráni z 55 učitelů celé republiky, byla
korunovace Zlatého Ámose jedním
z vrcholů jejich čtyřdenního pobytu
v hlavním městě. Před samotnou
soutěží byli finalisté přijati prezidentem České republiky Milošem
Zemanem, a také na Staroměstské
radnici. Poté vedly kroky finalistů
do Poslanecké sněmovny a večer byli
hosty Českého rozhlasu.
Na finalisty a jejich žáky čekalo ve finálovém klání několik soutěžních úkolů. Pedagogové museli
svým samostatným vystoupením
zaujmout porotu a diváky, a také
předvést krátké společné vystoupení
se svými žáky. O tom, jak vše probíhalo, přineseme přineseme reportáž
v dalším vydání LISTŮ.
lp
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ULIČKA DO HRADEBNÍHO
PŘÍKOPU
Průchod do hradebního pásu z Kollárovy ulice byl definitivně pojmenován. Znojmo má tak novou
Uličku do hradebního příkopu.
Lidé jí projdou do revitalizovaného
hradebního příkopu, kde je prostor
k posezení a odpočinku, zpřístupněná hranolová věž a během vinobraní je v těchto místech připraven
program pro širokou veřejnost.
NEMOCNICE BUDE MÍT
NOVÉ VYBAVENÍ
Ve znojemské nemocnici vzniklo
před třemi lety iktové centrum,
ve kterém bylo dosud ošetřeno
280 pacientů s diagnózou cévní
mozkové příhody. Kraj nyní schválil návrh zadávacích podmínek
nadlimitní veřejné zakázky na pořízení přístrojového vybavení,
které centru zatím zcela chybí
nebo vyžaduje obnovu. Předpokládané celkové výdaje dosáhnou
20 845 mil. korun včetně DPH
a budou spolufinancovány Evropskou unií (17 718 mil.) a z investičního fondu nemocnice (3 127 mil.).
VLKOVA VĚŽ A HRAD
JSOU OTEVŘENY
Od 4. dubna je otevřeno Informační
centrum VOC Znojmo ve Vlkově
věži. Návštěvníkům nabízí vinařské
akce, informace o otevřených sklepích, ochutnávky vín ze speciálního
vinného baru i možnost prohlédnout si Znojmo a okolí z vyhlídky
z věže. V dubnu se také o víkendech
otevírají brány znojemského hradu.
Podrobnosti na str. 14.
NOVÝ PORTÁL VRANOVSKA
Vranovsko má nový portál www.
navstivtevranovsko.cz. Lidé na něm
najdou širokouspektrou nabídku
akcí lákajících k návštěvě oblíbené
destinace. Na titulní straně webu
je uveden výpis těch kalendářně nejbližších. Na web navazuje
i facebookový profil https://www.
facebook.com/navstivtevranovsko.
UŠETŘETE ZA ELEKTŘINU A PLYN
Chcete se zapojit do elektronické
aukce na nákup energie a plynu,
a ušetřit tím na nákladech? Pak
stačí dostavit se na tzv. sběrné
místo dat firmy A-tender s.r.o.,
tedy do prostor podnikatelského
inkubátoru na náměstí Armády
8. Tam vám pracovníci firmy zodpoví všechny otázky. Naleznete
je tam vždy v pondělí a ve středu
od 9.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek
od 13.00 do 17.00 hodin. Účast
v e-aukci je bezplatná.

Začala distribuce sběrných
nádob na bioodpady
Zapůjčení nádoby na bioodpad stejně
jako svoz bioodpadů je bezplatné.
V rámci zkvalitňování odpadového hospodářství byl ve Znojmě
zaveden svoz bioodpadů z údržby
zeleně a zahrad. S tímto souvisí i přidělení nádob na tento druh odpadu.
Jejich distribuce je členěna do několika etap.
Zda má občan nárok získat ke své
nemovitosti nádobu na bioodpad,
lze zjistit v seznamech, které jsou
umístěny na úvodní webové
stránce města Znojma
www.znojmocity.cz.
Již od 24. března jsou nádoby na bioodpad přidělovány k rodinným a bytovým domům, u kterých je součástí
pozemku zahrádka a v nichž je trvale
hlášen alespoň jeden občan. První etapa
se týkala příměstských částí Konice, Popice, Derflice, Načeratice, Kasárna, Mramotice, Oblekovice. V dalších etapách
budou nádoby distribuovány do Přímětic, na Hradiště a do města Znojma.
Občan, který má o nádobu na bioodpad zájem, se dostaví na místo
v blízkosti svého bydliště, kde v daný
čas budou přistaveny nádoby. Musí si
s sebou přinést občanský průkaz pro
ověření bydliště a pro vyplnění smlouvy
o výpůjčce nádoby. Následně mu bude

nádoba zdarma vydána. V této fázi je
přidělována jedna nádoba na jednu
adresu.
Svoz bioodpadů bude probíhat
jednou za 14 dní v liché týdny (ve stejný den jako je svoz komunálního odpadu). Začátek svozů je od 7. dubna,
ukončení bude vyhlášeno dle počasí
(začátek zimy). Místa, kde budou nádoby na bioodpad vydávány, si mohou
zájemci zjistit již nyní. Jsou graficky vyznačena na leteckých snímcích
jednotlivých lokalit a lidé je najdou
na webových stránkách města v části
věnované distribuci nádob (viz snímek
vlevo). „Děkujeme občanům za spolupráci,“ uvedla za vedení města mluvčí
radnice Zuzana Pastrňáková. zp, lp

Distribuce nádob na bioodpad

 Na úvodní straně webu města Znojma
www.znojmocity.cz. najdou občané také
aktuální informace, kde a kdy bude možno si nádobu na předem určeném místě
vyzvednout.

DISTRIBUCE V ČÁSTECH HRADIŠTĚ A PŘÍMĚTICE – DUBEN
7 Hradiště

16.00–17.15 Mašovická (u zastávky)

8 Přímětice

16.00–17.30 Nová Přímětická (za Hruškou)

9 Přímětice

16.00–17.30 Ke Sklepu (u hřbitova)

10 Přímětice

16.00–17.30 U Rybníka

14 Přímětice

16.00–17.30 Nová Přímětická (za Hruškou)

15 Přímětice

16.00–17.30 Ke Sklepu (u hřbitova)

16 Přímětice

16.00–17.30 U Rybníka

17 Hradiště

16.00–17.15 Mašovická (u zastávky)

Zapojte se do rozvoje města!
Zveme vás na květnové fórum

Jak jste se měli možnost ve Znojemských LISTECH dočíst již několikrát, Znojmo vstoupilo do Národní
sítě zdravých města a začalo realizovat program projektu Zdravé
město Znojmo a místní Agenda 21.
Pro znojemskou radnici to znamená
započetí nové éry politiky – daleko
více se do všeobecného dění zapojí
veřejnost.
Znojmo tak poprvé zažije tzv. Fórum Zdravého města Znojma, které

se uskuteční v úterý 20. května 2014
v 17:00 hodin ve velkém sále v budově
městského úřadu na náměstí Armády.
A všichni občané jsou srdečně zváni.
„Fórum Zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání,
jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se
mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu,
které je z jejich pohledu problematické
a zaslouží si pozornost,“ vysvětluje
koordinátorka projektu Zdravé město Znojmo a místní Agendy 21 Eva
Zvěřina. Nejedná se tedy o diskuzi
nad předem připravenými náměty či
dokumenty, ale o plánování takzvaně
„od zeleného stolu“.
Hlavním společným výstupem
fóra je formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyva-

Diskuze na Fóru Zdravého města
Znojma probíhá formou tematických stolů, kde jsou zastoupena
všechna témata udržitelného
rozvoje, tj. správa věcí veřejných
a územní rozvoj, životní prostředí, udržitelná spotřeba a výroba,
doprava, zdraví obyvatel, místní
ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a místní
tradice, sociální prostředí, globální odpovědnost.
tel, takzvaných 10P. Ty jsou pak předkládány radě a zastupitelstvu k řešení.
Občané Znojma, město je připraveno vám naslouchat. Více informací
o chystaném fóru přineseme v dalších
vydáních Znojemských LISTŮ.
zp
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Brány památek se ve Znojmě
zase otevřou dokořán
Po úspěchu loňského nultého ročníku se město Znojmo ve spolupráci
se Znojemskou Besedou opět připojí k iniciativě Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. K Mezinárodnímu dni památek a sídel,
který připadá na 18. duben, zpřístupní zdarma tři památkově chráněné
objekty, které jsou v majetku města
a nejsou zařazeny do tradičních prohlídkových tras - Loucký klášter, areál
pivovaru a Weinbergerovu vilu.
Zájemci o historii a stavební
památky zvláště budou mít v pátek
11. dubna a v sobotu 12. dubna možnost prohlédnout si s průvodcem
v době od 9.00 do 17.00 hodin premonstrátský klášter v Louce a bývalý
pivovar na ulici Přemyslovců. Páteční termín zvolila radnice proto, aby
se s významnými objekty mohli seznámit také žáci a studenti zejména
znojemských škol. Znojemští i turisté
dostanou navíc šanci navštívit Weinbergerovu vilu na Rudoleckého ulici. Budova během pracovního týdne

slouží jako mateřská škola, proto bude
přístupná pouze v sobotu 12. dubna
od 9.00 do 17.00 hodin. Organizátoři
věří, že možnosti získat větší přehled

o významných stavebních památkách
města Znojma, využije i letos co nejvíc lidí. Loňská více než tisícová účast
tomu nasvědčuje.
xa

 Weinbergerovu vilu nechal postavit židovský továrník Alfred Weinberger s chotí Fanni
roku 1926. Projekčními pracemi na neoklasicistní vile byl pověřen brněnský architekt Norbert Troller. Finálních úprav a zařízení vily stylovým mobiliářem se ujal renomovaný Vídeňan Armand Weiser.
Foto: xa

O Malé Louce v dubnu veřejně
Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Malá Louka ve Znojmě se uskuteční v úterý 22. dubna
od 16.00 hodin v jednacím sále Městského úřadu Znojmo v přízemí na Obrokové ulici č. 12.
Do návrhu regulačního plánu může
veřejnost nahlédnout od 21. března
do 29. dubna 2014 na odboru výstavby,

oddělení územního plánování při MěÚ
Znojmo, Obroková 10, 3. patro, dveře
č. 412 a 413. Dokumentace v elektronické podobě je zveřejněna na webových
stránkách http://gis.znojmo.cz.
Do sedmi dnů ode dne veřejného
projednání, tedy do 29. dubna, může
každý uplatnit písemné připomínky,
respektive námitky na adresu MěÚ

 Centrum sociálních služeb (CSS) získalo zbrusu nové auto. K užívání ho ředitelce CSS
Jarmile Eliášové předal zástupce firmy Kompakt Poděbrady Rudolf Adam (oba na snímku). Jde o nový automobil značky Renault Kangoo, který bude využíván k potřebám
Centra sociálních služeb. Firma ho financovala pomocí sponzorů ve Znojmě a okolí,
které oslovila. Ti, kteří na potřebný dopravní prostředek přispěli, mají své logo umístěné
na kapotě auta. Poděbradská firma tímto způsobem za více než dvacet let pořídila 388
aut, které předala k užívání do sociálních zařízení po celé republice.
lp

Znojmo, odbor výstavby, oddělení
územního plánování, Obroková 1/12,
669 22 Znojmo. Lokalita Malá Louka
se nachází vedle státní silnice I. třídy č. 38, která vede ke státní hranici
s Rakouskem. Je ohraničena ulicemi
Vídeňská, Brněnská, Družstevní, Kotkova a Hakenova.
Rozloha areálu je asi pět hektarů,
přičemž necelých šest tisíc metrů čtverečních je v soukromém vlastnictví,
většina je majetkem města Znojma.
Dříve využívala toto území armáda
jako vojenský autopark.
Regulační plán řeší v tomto území
technickou a dopravní infrastrukturu včetně parkovacích stání, vymezuje pozemky pro výstavbu bytových
domů, pro občanskou a komerční vybavenost.
Velká část ploch je věnovaná veřejné zeleni a sportu. Jednotlivé stavební
pozemky pro budovy budou napojeny
na navrženou veřejně přístupnou komunikaci. Návrh řeší také dopravní
napojení na přilehlé ulice.
Na základě zadání stanovuje regulační plán některé závazné regulativy,
jako jsou stavební čáry, uliční čáry,
maximální a minimální výška zástavby jednotlivých stavebních pozemků
nebo základní hmotové řešení budov,
jejich objemy a tvary.
xa
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STALO SE
ZNOJMO V OSTRAVĚ
Město Znojmo se prostřednictvím
Turistického informačního centra
Znojemské Besedy prezentovalo
na výstavišti Černá Louka v Ostravě. Na výstavě Dovolená a Region
se vedle regionů, mikroregionů
či měst představily veřejnosti
také cestovní kanceláře, agentury
a další subjekty cestovního ruchu
jako památkové objekty, hrady
a zámky, muzea. Jižní Morava zde
byla zastoupena stánkem Centrály
cestovního ruchu Jižní Morava,
jehož bylo město Znojmo součástí.
ZÁJEM O HISTORII
S KLIKOTOČEM
Průměrně 25x denně využili návštěvníci Znojma klikotoče umístěného u rotundy. Ve sledovaném
období od února 2013 do února
2014 bylo zaznamenáno 9002 stisků zahrnující informace v češtině,
němčině, angličtině a ruštině. Prostřednictvím klikotoče se turisté
dozvěděli fakta o historii radniční
věže, chrámu sv. Mikuláše, Starém
městě – Jámě a Kraví hoře.
GRACIE MEZI NEJLEPŠÍMI
SPORTOVCI
Taneční seniorský soubor Znojemské Gracie obohatil svým
vystoupením slavnostní galavečer
vyhlášení ankety Sportovec Jihomoravského kraje 2013. Na brněnském pódiu se seniorští tanečníci
představili dvěma tanci.
PROJEDNÁNÍ CYKLOAREÁLU
Na konci března se sešli zástupci
města, škol a odborníci, aby zhodnotili ideovou studii na výstavu
multifunkčního cyklistického
areálu v Příměticích. Více informací
přineseme v příštím vydání.
ZAMKL SE V CIZÍM AUTĚ
Šel prý okolo, uviděl odemknuté
auto, nasedl do něho a zůstal
v něm uvězněn. Tak by se dal
ve stručnosti popsat poněkud
kuriózní případ, který v minulých
dnech řešili městští strážníci.
O vloupání do jednoho ze zaparkovaných aut na ulici 17. listopadu
se dozvěděli díky telefonátu.
Na místě v uzamčené Škodě Fabia
našli devatenáctiletého mladíka,
kterého v autě nechal kamarád.
Jakmile mladík nastoupil do auta,
kamarád za ním zavřel dveře. V ten
okamžik se uzamknulo centrální
zamykání vozidla a on se nemohl
dostat ven. Kamarád před příjezdem strážníků spěšně odešel.
Lapeného výtečníčka předali
strážníci Policii ČR.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
17. dubna. Uzávěrka je 7. dubna.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka energie.
Dne 4. 4. od 7.30 do 13.00 hod.
ZNOJMO. Vypnutá oblast: ulice
Mlýnská od mostu směrem k Hydru (k přehradě).
AKTUÁLNÍ ODSTÁVKY VODY
Před rokem zahájené stavební
a montážní práce, jejichž cílem je
zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Znojmo, mají být
dokončeny v září letošního roku.
Rozsáhlá akce zahrnuje rekonstrukci úpravny vody ve Znojmě na Pražské ulici a rekonstrukci důležitých
objektů na vodní síti, respektive
vodojemů a páteřních řadů. Stavební práce se ale neobejdou bez
odstávek vody. Uživatelé najdou
aktuální informace na internetové
adrese http://www.vodarenska.cz/
divize-znojmo.
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 ulice, tel.:
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.:
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J.
Janského, tel.: 515 215 563)
Po–Pá 17.00–22.00, So, Ne, svátky
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
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
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou
podat pouze soukromé osoby. Ceník a info na www.znojmocity.cz,
lubica.peterkova@muznojmo.cz,
tel.: 515 216 143.

Květnové volby do Evropského
parlamentu se blíží
V květnu se v členských státech
Evropské unie uskuteční volby do Evropského parlamentu. V České republice připadá termín voleb na pátek
23. května a sobotu 24. května 2014.
Právo volit na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu má
kromě občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne 18 let, také občan jiného členského státu EU, který je
po dobu nejméně 45 dnů přede dnem
voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, tj.
nejméně od 9. dubna 2014.
Podmínkou výkonu volebního
práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis občana v tzv. seznamu
voličů pro volby
do Evropského
parlamentu.
Státní občan
ČR je do tohoto
s e z n amu z an e sen automaticky
na základě jeho
zápisu ve stálém
seznamu voličů.
Automaticky jsou
do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu zapsáni občané
jiných členských států EU, kteří o to již
požádali v souvislosti s předchozími volbami do EP.
Ostatní občané jiných členských
států EU nejsou do seznamu zaneseni automaticky, ale pouze pokud
o to osobně obecní úřad, v jehož
správním obvodu jsou přihlášeni
k pobytu, požádají. Termín, do kdy
tak musí učinit, je 13. duben 2014.
Seznamy voličů pro volby do Evropského parlamentu se totiž sestavují
již 40 dnů před konáním voleb, tedy
13. dubna 2014.
Voliči, kteří se v době od 13. dubna
2014 do dne voleb přestěhují a změní
údaj o místu trvalého pobytu, by se
měli o tom, kde a za jakých podmínek
volit, informovat na příslušném obecním úřadě.
Aby se předešlo nesrovnalostem
či případným stížnostem, doporučujeme občanům v případě pochybností ověřit svůj zápis ve stálém seznamu
voličů ve lhůtě do neděle 13. dubna
2014, a to buď osobně na pracovišti evidence obyvatel MěÚ Znojmo,
Pražská 59 nebo na telefonních číslech
515 216 366, 515 216 367, 515 216 369.
Dne 13. dubna 2014 bude mimořádně zajištěna služba na oddělení
evidence obyvatel od 8 do 16 hodin.
V tento den bude možné provést ověře-

ní zápisu v seznamu voličů na telefonních číslech 515 216 391 a 737 271 072.
JIŽ NYNÍ JE MOŽNÉ POŽÁDAT
O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO
PRŮKAZU
Volič, který v době voleb nebude
moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může hlasovat na voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku na území ČR.
O vydání voličského průkazu požádá volič obecní úřad, v jehož seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu je zapsán.

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT
NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
Písemným podáním zaslaným
poštou na adresu Městského úřadu
Znojmo, odbor správní, nám. Armády 1213/8, 669 02, Znojmo. Obálku
označte textem „Voličský průkaz“. Žádost zaslaná poštou musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem a doručena nejpozději do 8. května 2014.
Emailem v elektronické podobě
opatřeným uznávaným elektronickým
podpisem voliče odeslaným na emailovou
adresu dagmar.cnostova@muznojmo.cz
nebo je možné žádost zaslat prostřednictvím datových schránek voliče. Datová
schránka Města Znojma je ns4a987.
Žádost musí být doručena nejpozději
8. května 2014.
Písemným podáním předaným
osobně na přepážce evidence obyvatel Městského úřadu Znojmo, Pražská 59, chodba vlevo, přepážky 1–3,
a to nejpozději 8. května 2014.
Vzor žádosti o voličský průkaz je
k dispozici na stránkách www.znojmocity.cz v tiskopisech odboru správního.
Vzhledem k tomu, že 8. květen
2014 bude posledním dnem pro podání žádostí o voličský průkaz, a zároveň

prvním dnem, kdy bude možné voličský průkaz voliči vydat, bude mimořádně zajištěn chod oddělení evidence
obyvatel, a to od 8 do 16 hodin. Informace bude možné získat v tento den
na telefonním čísle 515 216 366.
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE,
KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE BUDOU V DOBĚ
KONÁNÍ VOLEB V NEMOCNICI,
ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE NEBO
OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ
Občané, kteří vědí, že budou
ve dnech voleb do Evropského parlamentu v nemocnici, v ústavu sociální
péče apod., nebo se nachází v místě
vazby či v místě
výkonu trestu odnětí svobody, a nemají v obci, kde
uvedené instituce
sídlí, hlášený trvalý pobyt, mohou
do 3. května 2014
požádat správu instituce o nahlášení
do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu vedeného u obecního úřadu,
ve kterém se daná instituce nachází.
Volič, který se nachází v některém z výše uvedených zařízení, které
je lokalizované v obci, kde má volič
zároveň trvalý pobyt, nemůže již být
zanesen do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu volebního
okrsku, kde daná instituce sídlí. Pokud se zařízení nachází mimo volební
okrsek takového voliče, může tento
volič hlasovat v daném zařízení pouze
na voličský průkaz.
DOPORUČENÍ VOLIČŮM
Doporučujeme proto voličům,
kteří v termínu voleb mají plánovaný
pobyt v nemocnici, aby požádali obecní úřad, kde je volič veden v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu,
prostřednictvím kterého budou moci
volit jak v nemocnici, tak případně
v místě svého trvalého pobytu.
Veškeré informace a důležité odkazy k volbám jsou zveřejněny na www.
znojmocity.cz ve složce odboru správního, popřípadě se je zájemce dozví
na všech v textu uvedených telefonních
číslech.
Ing. Radek Svoboda
Městský úřad Znojmo, odbor správní
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Návštěvníci města dostanou informaci
o možnos parkování z první ruky
Dvě možnosti mají lidé, kteří si potřebují něco zařídit v centru Znojma,
nebo ti, kteří do města dojíždějí za prací. Pomineme-li možnost, že chodí pěšky nebo jezdí na kole, mohou využít
služeb městské autobusové dopravy
nebo přijet autem. Především autem
cestují také turisté.
Dojet do bezprostřední blízkosti
centra či přímo do něj není vlastně
žádný problém. Ten čím dál častěji
nastává až v době, kdy řidič potřebuje zaparkovat. Podle dostupné studie, která vznikla před několika lety,
přijíždí do Znojma až čtyřiačtyřicet
procent dopravních prostředků z okrajových a příměstských částí. Sedmnáct
procent aut přijíždí z širšího regionu
Jihomoravského kraje, pět procent
z Rakouska a zbytek z oblasti bývalého
okresu. Jelikož se za sedm uplynulých

dopravní značky, které turisty a návštěvníky budou směrovat na parkoviště, jako je to na ulici Jana Palacha,
nám. Svobody nebo nám. Republiky.
Do konce května budou instalovány
na vjezdech do Znojma značky, kde
budou vyznačena místa vhodná k parkování. Na náměstí Svobody I a II
a do zahájení turistické sezony i na ul.
Jana Palacha bude motoristům sloužit
i pohyblivé značení s aktuální informací Volno nebo Obsazeno.
Nově se budou moci o možnostech
parkování i aktuálním stavu na jednotlivých parkovištích zájemci informovat
také na webu města www.znojmocity.cz. Najdou tu přehled umístění
parkovišť a aktuální obsazenost parkovišť se závorovým systémem. Stav
volných míst se má na mapě obnovovat
po dvou minutách.

 Parkoviště ve městě Znojmě.

let situace zřejmě nijak výrazně nezměnila, je možné konstatovat, že lidé
dávají ve velké míře před hromadnou
dopravou přednost vlastnímu autu.
Největší poptávka je přitom po krátkodobém parkování. To zajišťují placená
parkoviště v centru města. Zatímco například Horní náměstí bývá plné, nové
parkoviště na Masarykově náměstí,
jež vzniklo na místě bývalé tržnice, je
často poloprázdné. Obecně však platí,
že zaparkovat uprostřed městské památkové rezervace není jednoduché.
Proto před nastávající turistickou
sezonou znojemská radnice ve spolupráci s firmou .A.S.A. EKO Znojmo,
která vybraná parkoviště provozuje už
od roku 2001, klade důraz na kvalitní
informace o možnostech parkování
na okrajích centra města.
NA VJEZDU DO ZNOJMA
TABULE S NABÍDKOU PARKOVIŠŤ
Motorista by neměl přehlédnout
stacionární navigační systém. Tedy

Je zřejmé, že počet aut, která přijíždějí do Znojma, se snižovat nebude.
Spíš naopak. Je tedy třeba, aby řidiči
své automobily v centru parkovali jen
po dobu nezbytně nutnou. Odstavení
auta na parkovišti má sloužit k tomu,
aby si lidé vyřídili různé pochůzky nebo
nákupy, nikoli k celodennímu parkování. To zajišťuje progresivní zpoplatnění
parkovacích míst na parkovištích.
Pro Znojmáky i pro ty, kteří jezdí
do města za sportem či kulturou, je
dobrá zpráva, že po sedmnácté hodině mohou na přes den zpoplatněných parkovištích odstavit své vozidlo
zdarma.
AUTOMATY BUDOU
I NA TOVÁRNÍ ULICI
Nezbytná rotace aut je podle radnice nově potřebná také na parkovišti
na Tovární ulici. I tady bude parkování
napříště zpoplatněno. Vedení města si
je v této souvislosti vědomo toho, že
velkokapacitní parkoviště by se dobře

využilo u centrálního autobusového
a vlakového nádraží. Vhodný pozemek
je vytipován, avšak cesta k realizaci plánu na vybudování nové parkovací plochy bude ještě dlouhá. Pozemky starého
autobusového nádraží bohužel nepatří
městu Znojmu a nelze s nimi počítat.

je na náměstí Republiky. Je rovněž zpoplatněno a v dopoledních hodinách
bývá poloprázdné. Je složité vyjít vstříc
potřebám každého řidiče. Ti, kteří
potřebují v těchto místech parkovat
po celý den, mají však i jiné možnosti.
K dispozici je volné parkoviště u čer-

 Nové značení parkoviště na Tovární ulici.

Foto: xa

Zpoplatnění parkování na Tovární
ulici vyvolává podle očekávání rozporuplné diskuze. Jaká situace tam
vlastně panuje?
Je zřejmé, že na parkovišti, které bylo vybudováno asi před deseti
lety, odkládají řidiči svá auta většinou
na celý den. Přijedou ráno a po práci
zase odjíždějí. Zčásti jde o živnostníky a zaměstnance, kteří tu pracují.
Brání tak v zaparkování těm, kteří si
chtějí v této lokalitě nakoupit nebo
vyřídit různé záležitosti, včetně návštěvy lékaře. Paradoxně jde často
o jejich vlastní zákazníky či klienty.
Instalace automatů právě zákaznické skupině nahrává. Za hodinu stání
zaplatí deset korun. Celodenní parkování (od 8.00 do 17.00 hodin) přitom vyjde na čtyřicet korun. Nejbližší
použitelné parkoviště pro tuto oblast

pací stanice Shell na Vídeňské ulici.
Vzdálenost k autobusovému nádraží
a do centra je sice o něco delší, ale není
nepřekonatelná.
DALŠÍ PARKOVIŠTĚ
NA PRAŽSKÉ ULICI?
Zadána byla také studie, která má
říci, zda by bylo možné vybudovat parkovací stání na Pražské ulici na místě,
kde zatím stojí stará budova Městské zeleně. I tato varianta je během
na dlouhou trať.
Šest parkovišť na obvodu centra
města čeká za pár týdnů další zátěžová
zkouška. Turistická sezona prověří také
nervy znojemských řidičů. Na druhé
straně budou vyjíždět do tuzemských
i zahraničních měst srovnatelné velikosti, takže budou moci posoudit, jaká
je situace jinde.
xa

 Navigační systém na ulici Dukelských bojovníků.
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Vichr rval vzrostlé stromy ze země
Vichr, který se přehnal Znojmem
v neděli 16. března, rval vzrostlé
stromy ze země, trhal obložení stěn
panelových domů a kácel těžké kontejnery. Hasiči, městští strážníci i policisté měli s přírodním živlem plné
ruce práce nejen na Znojemsku, ale
prakticky na celém území republiky.
Na náměstí Svobody vítr uvolnil
informační tabuli u placeného parkoviště, u Komerční banky ležela větrem
vyvrácená dopravní značka, na Gagarinově ulici mezi paneláky vítr vyvrátil
několikametrový strom, který museli
hasiči kvůli zajištění bezpečnosti skácet
a na domě v Zelenářské ulici uvolnil
vítr střešní krytinu,“ vyjmenoval jen
zlomek škod napáchaných silným větrem strážník Petr Hladký z městské
policie.
Ta během jednoho dne absolvovala
několik výjezdů, aby mimo jiného také
zabezpečila prostor kolem kostela Sv.
Mikuláše, kde vzduchem létaly nejen
větve stromů, ale i uvolněné střešní
tašky. Městská policie proto varovala
chodce před nebezpečím úrazu a místo
ohraničila páskou a označila cedulí
Vstup zakázán. „Naneštěstí krytina
poškodila zaparkované vozidlo. Ři-

dič byl poučen, že úhradu způsobené
škody musí řešit s majitelem kostela,“
doplnil Petr Hladký. K poškození auta,
po pádu větve, došlo také v Obleko-

vicích. Strážníci i zde poučili majitele
o dalších krocích, jak se domáhat náhrady způsobené škody. Tu je třeba
řešit vždy s majitelem objektu.
lp

 Na Dyjské ulici vyvrátil vítr vzrostlou lípu, která v pádu poškodila přes silnici stojící budovu léčebny dlouhodobě nemocných. K odstranění stromu byli přivoláni hasiči, a později také
Městská zeleň, aby pořezané kusy stromu odvezla.
Foto:Lukáš Křenecký

Memorandum
města a muzea
Podpisem starosty Vlastimila
Gabrhela a ředitele Ondřeje Dostála
byla stvrzena spolupráce Znojma
s Mendelovým muzeem při Masarykově univerzitě v Brně.
Vedle spolupořádání různých akcí
a vzájemné informovanosti a propagace
se oba subjekty zaměří na odkaz Gregora Johanna Mendela. Významného
přírodovědec a zakladatele genetiky,
který působil ve Znojmě jako učitel, připomíná venkovní expozice, která byla
u příležitosti 190. výročí jeho narození,
tedy v roce 2012, nainstalována na ulici
Přemyslovců, a to právě ve spolupráci
s Mendelovým muzeem. „Máme velkou
radost, že se Znojmo hlásí k osobnosti Mendela, který je naším největším
vědcem a je celosvětově znám. Krok
navázání spolupráce ukazuje, že i vedení města si je vědomo, jak důležitá
osobnost je s historií města spojena
a má zájem na jeho propagaci,“ uvedl
ředitel Mendelova muzea MU Ondřej
Dostál. Jedním z plánovaných kroků
ve spojitosti s uzavřením memoranda je
příprava nové panelové výstavy místo té
stávající z roku 2012.
zp

INZERCE

pøipojení k internetu
rátová
domácí bezd
m router em
sí s kvalitní
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ZYXEL NBG-416N
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(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè

prostøednictvím optické sítì

40
80
120

(345,- Kè vè. DPH)

Mbits

285,- Kè
368,- Kè
698,- Kè

/ mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)

Mbits

ídce
novinka v nab

Mbits
nabídce

novinka v
žba
prémiová slu

/ mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)

/ mìsíc
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pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc
instalace a nastavení zdarma
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+

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
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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 kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V RAKOUSKU
Výpomoc v ordinaci
Ordinationshilfe
Dr. Gabriele Fenzl
Horn 45 km
gfenzl@gmx.at
+43/664/1006499
Částečný úvazek – 5 hodin týdně
Mzda 188,01 EUR + příplatky
v červnu a listopadu.
Topenář
Heizungsinstallateur
Franz Grand
77 km

info@f-grand.at
+43/664/4429618
Mzda 2.205,93 EUR/měs. brutto.
Pracovník v tiskárně
Freie Dienstehmer in Druckerei
Ferdinand Berger & Söhne GesmbH
Horn 45 km
schwayda.michael@berger.at
+43/2982/4161-0
Michael Schwayda
Začátek prac. doby vždy v 15 hod.
Výpomoc v kuchyni
Küchenhilfe
Stiftsrestaurant Göttweig

EXCALIBUR
CITY PŘIJME:
(pro provozovny Hatě a Hevlín)
šéfkuchaře
kuchaře/kuchařky
pizza – kuchaře/pizza – kuchařky
číšníky/servírky
brigádníky k nádobí/kuchyň/bar
(částečná znalost německého jazyka)
Informace na tel.: 515/ 206 378 nebo osobně v kanceláři
Chvalovice – Hatě 183, Po–Pá 7.00–15.00

Stift Göttweig 37 km
kammeramt@stiftgoettweig.at
+43/2732/85581-317
Frau Axmann
Mzda dle KS 1.320 EUR/měs. brutto.
Úklidová síla
Reinigungskraft

Smart Motel
Gars am Kamp 55 km
rozmarie.schuh@stark-gmbh.at
+43/2986/6655-18
Mag. Rosemarie Schuh
Od července 2014
Mzda za 20 hod. 686 EUR/měs.
brutto.

Přátelé česko-rakouské školky o.s. hledají
Interkulturní pracovnici pro MŠ
Pracovní náplň:
každodenní péče o dvojjazyčnou skupinu dětí ve věku 2,5–5 let
v příjemném prostředí malebné školky rakouského Mitterretzbachu
Požadavky:
odpovídající pedagogické vzdělání (montessori výhodou),
praxe min. 2 roky, NJ na komunikativní úrovni nutná,
hra na hudební nástroj, cit a nadšení pro práci s malými dětmi
Své životopisy prosím zasílejte na: vera.svobodova@skolkabezhranic.eu

Společnost
LAUFEN CZ s.r.o.,
hledá na doplnění týmu řízení produktivity ve Znojmě
kandidáty na pozici:

TECHNIK ŘÍZENÍ PRODUKTIVITY

S-A-S STAVBY spol. s r.o.
se sídlem ve Znojmě
hledáme vhodné uchazeče o tyto pracovní pozice
Technik pro návrh fasádních rámových lešení
Min. SŠ vzdělání technického směru
Praxi ve stavebnictví, ŘP sk. B, práce na PC (MS Excel)
Vedoucí skladového hospodářství
Min. SŠ vzdělání, znalost stavebních materiálů, praxi na obdobné pozici,
ŘP sk. B, práce na PC

Pracovní náplň:
optimalizace produktivity výrobních procesů • stanovení a vylepšování
pracovních postupů a pracovišť • zpracování časových studií pracovních
procesů • analýza produktivity práce jednotlivých pracovišť a její kontrola
• výpočty ukazatelů produktivity • péče o kmenová data výrobního
softwaru a softwaru produktivity • pracoviště ve Znojmě, případně
krátkodobý výkon pracovních povinnosti ve výrobním závodě v Bechyni
Požadujeme:
SŠ nebo VŠ vzdělání strojírensko-technického zaměření • praxi s MS
Office, zejména velmi dobrou znalost Excelu • technické a analytické
myšlení • časovou flexibilitu

Životopisy k výše jmenovaným profesím zasílejte na info@sasgroup.cz.
Bližší informace na tel. 530 512 112, 724 208 014.

Výhodou:
praxe s normováním práce nebo znalost systémů normování práce
MTM, REFA, Bedaux nebo jiných výhodou • znalost optimalizačních
metod Kaizen nebo štíhlé výroby • zkušenosti s výrobními databázemi
(např. SAP, PCS) • zkušenosti s MS Access • znalost angličtiny • zkušenosti
s keramickou výrobou • řidičský průkaz skupiny B a řidičskou praxi

Účetní (účetní asistent)
VŠ vzdělání ekonomického směru, základní znalost účetních a daňových
předpisů, zkušenosti práce v InfoPower výhodou, analytické schopnosti
nutností, flexibilita

Nabízíme:
zajímavou práci v prostředí stabilní mezinárodní společnosti • profesní
růst • finanční ohodnocení odpovídající znalostem, dovednostem
a zkušenostem • zaměstnanecké výhody

Co může úspěšný kandidát/ka získat?
Práci ve společnosti s 20ti letou tradicí, práci v dynamickém prostředí,
nástup: květen 2014, lokalita práce: Znojmo

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte, prosím,
na adresu: LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Znojmo, personální manažer,
Průmyslová 14, 670 40 Znojmo, tel.: 515 204 258, mobil: 602 294 229, nebo
na miloslav.hambalek@cz.laufen.com. Vhodní kandidáti budou pozváni
k osobnímu pohovoru. www.laufen.cz, www.jika.cz, www.roca.cz

Skladník pro půjčovnu lešení
Praxi ve stavebnictví, praxe na obdobné pozici výhodou, spolehlivost,
pečlivost

Životopisy zasílejte na vera.svobodova@sasgroup.cz
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Znojemské Velikonoce nejsou jen trhy
Velikonoce jsou nejen nejdůležitější křesťanské svátky spojené s příchodem jara, ale také symbolizují
konec studeného období roku. Pro
mnoho lidí jsou proto Velikonoce nejkrásnější svátky v roce.
Předzvěstí nástupu dní spojených
se sluncem, turistickou sezonou, zábavou i výhledem dovolené jsou také
od 14. do 20. dubna Znojemské Velikonoce v centru města.
Na Horním náměstí najdou lidé
nejen tradiční velikonoční trhy, ale
také každodenní bohatý doprovodný
program. „V prvních třech dnech se
mohou těšit na několik hudebních
i tanečních vystoupení dětí znojemských škol a Domu dětí a mládeže.
Od 17. dubna se budou dopoledne
a odpoledne na podiu hrát pohádky v podání Divadýlka Mrak, Dřevěného divadla Jana Hrubce a Divadýlka Kuba. Podvečery budou
patřit koncertům skupin Ukulele
Troublemakers, Šarivari Swing Band,
Ranger – Plavci, Lucrezia Borgia,
cimbálovým muzikám nebo stále populárnější mladé formaci Nebe,“ vy-

Pamatováno je samozřejmě také
na věřící, pro které jsou připraveny
křesťanské písně chvály i sváteční
bohoslužby a Velikonoční duchovní koncerty v kostele sv. Kříže
a sv. Mikuláše.
K oslavě Velikonoc
jsou ve Znojmě opět
využita obě centrální
náměstí. Návštěvníci
na nich najdou ohrady
se slaměnými i živými
zvířaty, stánky s občerstvením, kolující turistický vláček. Děti určitě nepromarní možnost svézt
se na dřevěném kolotoči
na Masarykově náměstí
nebo se zúčastnit sběru
vajíček ve Znojemském
podzemí.
Charakteristickým
znakem městských oslav
ve Znojmě se stala vyzdobená Obroková uli Vyzdobená Obroková ulice se stává očekávaným zpestře- ce. O její výzdobu se poním městských oslav.
Foto: lp starají děti základních
jmenovala jen část nabídky Jana Alexová, produkční z organizačního týmu
Znojemské Besedy.

VELIKONOÈNÍ
ZNOJMO 2014
Odborná porota vyhodnotí venkovní a interiérovou výzdobu
domù a bytù ve mìstì Znojmì a v jeho mìstských èástech.
Hodnotit se bude venkovní výzdoba pøedzahrádek, vchodù
do domu, oken a výzdoba interiéru.
Možnost pøihlášení se do soutìže:
• elektronicky na adrese zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz zasláním soutìžní fotografie
s uvedením adresy a data poøízení fotografie (do pøedmìtu uveïte Soutìž
Velikonoèní Znojmo)
• osobním pøedáním fotografií s uvedením adresy a data poøízení na podatelnì
MìÚ ve Znojmì, Obroková 12, uveïte „Soutìž – Velikonoèní Znojmo“
• zasláním fotografií poštou s uvedením adresy a data poøízení na adresu: Mìstský
úøad ve Znojmì, k rukám paní Ing. Zuzanì Pastròákové, Obroková 12, 669 02 Znojmo,
na obálku napište: „Soutìž - Velikonoèní Znojmo“

Pøihlášky do soutìže zasílejte do pátku 25. dubna 2014.
Vyhodnocení soutìže probìhne koncem dubna. Výherci se mohou tìšit na vstupenky
na Znojemské historické vinobraní 2014 a na další zajímavé ceny.
Výsledky soutìže budou zveøejnìny na internetových stránkách mìsta Znojma
a ve Znojemských LISTECH.
Více informací na www.znojmocity.cz

a mateřských škol, které velikonočně
nazdobí připravenou řadu břízek.

SBÍRÁNÍ VAJÍČEK
V PODZEMÍ
Na Bílou sobotu 19. 4.
je od 10.00 do 17.00 hodin
ve Znojemském podzemí
připraveno tradiční sbírání
Velikonočních vajíček
s názvem Zajíček i kočka,
rozjasní vám očka. Zkrácené
prohlídky v půlhodinových
intervalech (poslední prohlídka
v 16.30 hod.), vstupné 30 Kč.
Výrobky spojené s velikonoční tématikou nabídnou SOŠ a SOU
na Dvořákově ulici, dále Gymnázium,
SPgŠ i Obchodní akademie na Pontassievské, v Květinářství My flowers
a Agentura Sluníčko vytvoří dětem
veselý facepainting. Pozadu nezůstalo
ani Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Na pátek 18. dubna si geolog Jaroslav
Šmerda připravil Velkopáteční putování za poklady Znojemska.
lp

Tradièní soutìž v sólovém
zpìvu moravských
lidových písní

www.znojmocity.cz

Téma

.

.
.

ZNOJEMSKÁ

BESEDA

.

9

10

ZNOJEMSKÉ LISTY

Školství a sociální služby

Na cestě k úspěchu za zvuků houslí
Filmovou koláží se budoucím žákům a jejich rodičům přestavuje Základní škola JUDr. Mareše ve Znojmě.
Jde již o druhý film ze školy a o škole,
který seznamuje diváky s chodem
vzdělávacího zařízení.
„Snažili jsme se v něm zachytit všední den na naší škole. Uvidíte
v něm naše žáky od tří do patnácti let,
tedy děti z mateřské školy Pampeliška
i z celé základní školy, a to od prvního po devátý ročník,“ upřesnil ředitel
školy Miloslav Hubatka originální prezentaci, za kterou stojí profesionálové
z firmy PilotmediaChannel.
Název filmu Na cestě k úspěchu připomíná, že za každým úspěchem stojí nejen spousta nadšení, ale
stejně tak námaha, trpělivost, někdy
i odříkání a hlavně mnoho každodenní
práce. Celý film podbarvuje podmanivá skladba Surprise z alba Sporce-

lain houslového virtuosa Pavla Šporcla, který ji hraje na svých pověstných
modrých houslích. „Je skvělé, že Mistr
Šporcl souhlasil s možností použít jeho

skladbu v našem filmu. Věříme, že se
vám film bude líbit,“ přál si ředitel Hubatka. Film je k vidění na www.youtube.
com/watch?v=pe1rD-QxtKg.
lp

 Ve filmu se objeví také nejnovější školní učebna.

Marek a Beatrice
válcovali rodilé
mluvčí
Studenti znojemského dvojjazyčného gymnázia Dr. Karla Polesného
Marek Kasal a Beatrice Atweri řádně
válcovali rodilé mluvčí.
Stalo se tak v Brně v krajském kole
konverzační soutěže v německém jazyce. Marek Kasal (kategorie IIIB) a Beatrice Atweri (kategorie IIC) získali
každý ve své věkové kategorii 2. místo,
což je o to obdivuhodnější, že mezi jejich soupeři byli i žáci z dvojjazyčných
rakousko-českých rodin.

Foto: Archiv školy

Dny ve znamení dobré kávy
Dny ve znamení kávy prožili
v posledních týdnech nejen studenti střední školy na Přímětické SOU
a SOŠ SČMSD, ale též ti, kteří ochutnali kvalitní a jimi správně připravený oblíbený mok.

chodců. Štefan Kováč pro ně připravil
přednášku o vlivu kávy na zdraví,
objasnil prospěšné účinky kofeinu
a antioxidantů v kávě obsažených
a své argumenty doložil vědeckými
studiemi.

 Nejrychlejší barista Štefan Kováč potěšil na své přednášce seniory sdělením, že šálek
správně připraveného černého moku snižuje vznik civilizačních chorob.
Foto: Archiv školy

Velký úspěch zaznamenal už
na konci února barista Štefan Kováč, žák 2. ročníku oboru Hotelnictví
a turismus, který si za přípravu kávy
z několika baristických soutěží již přivezl nejedno ocenění. Nadaný student
se nově stal také nejrychlejším baristou. Dokázal to v Ostravě na soutěži
Junior Mistr kávy, kde získal ocenění
za nejrychleji nastavený kávomlýnek.
Voňavého jarního povzbuzení
v podobě kávy se od něj dostalo také
seniorům v božickém domově dů-

Na začátku března předvedli vynikající formu další mladí baristé ze
zmíněné školy, a to na druhém ročníku
soutěže COFFEE STAR 2014, která
se konala za podpory Města Znojma
ve Štukovém sále Znojemské Besedy. „Klání určené žákům škol s gastronomickým zaměřením a zájemce
z řad veřejnosti přilákalo do Znojma
i soutěžící z Hronova či slovenského Liptovského Mikuláše. Svá želízka
v ohni v podobě sedmi soutěžících
měla pořádající škola na ulici Přímě-

tická. Účast přijal také absolvent této
školy Marek Knopp,“ popsala baristka
Andrea Jančíková.
Nápaditost a originalitu servisu kávy i profesionální vystupování
hodnotila šestičlenná komise složená z odborníků, ale také z úspěšných
provozovatelů pražíren a kaváren.
Mezi juniory zazářili studenti z Přímětické. 1. místo patřilo Petru Derychovi, 2. místo získala Aneta Virglová
a 3. příčku obsadil Marek Jančura.
V kategorii profesionál se na třetí příčce umístila sympatická baristka Simona Hosťovecká z Hotelové
akademie v Liptovském Mikuláši, druhé místo získal domácí Jaroslav Šindelář, kterému uteklo vítězství jen o pár
bodů. Prvenství patří Marku Knoppovi, jehož vynikající kávu můžete
ochutnat ve znojemské kavárně U Mlsného kocoura.
Atmosféru soutěže podkresloval
klavírní doprovod Elišky Juhaňákové
z 1. ročníku oboru Sociální činnost
a divadelní představení o původu kávy
v podání žáků GPOA na ulici Pontassievská ve Znojmě.
lp

 Marek Kasal a Beatrice Atweri.
Foto: Archiv školy

„Prosadit se v konkurenci těchto
v podstatě rodilých mluvčí bylo velmi
obtížné. Našeho Marka porazila jen
studentka, která vyrůstala v Rakousku,
a rodiče přijeli do Česka, aby se naučila
česky. To znamená, ona je zcela rodilá
mluvčí a Marek za ní zůstal o pouhé
čtyři bodíky. To je opravdu unikát!“
zdůraznila němčinářka a zástupkyně
ředitele školy Drahomíra Denerová,
a dodala, že v případě Beatrice byl
rozdíl mezi 1. a 2. místem pouhý jeden bod. Gymnazisté tak příkladně
reprezentovali své pedagogy a školu, když dokázali, jak skvěle vládnou
němčinou.
lp

Denní stacionář se bude usmívat
Ve čtvrtek 24. dubna se uskuteční 1. ročník setkání lidí s postižením
i bez něj s názvem ÚSMĚVY, který odstartuje velkými pravými i papírovými úsměvy v 10.00 hod. ve znojemské
Sportovní hale.
Součástí akce budou dovednostní
soutěže pro zdravotně znevýhodněné osoby, které budou mít možnost

soutěžit v šesti disciplínách. Srdečně
je na zábavnou akci zvána také veřejnost, která se může usmívat u bohatého doprovodného programu. Celodenní setkání zakončí v 18.00 hod.
charitativní dvouhodinová Zumba.
Veškeré další informace najdete
na stránkách Oblastní charity Znojmo
www.znojmo.charita.cz.
lp

www.znojmocity.cz
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Poprvé ocenili výrazné
pedagogické osobnos

Nová služba: První azylové
bydlení pro ženy
Sociální služba poskytující pomoc
a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci spojené se ztrátou bydlení, je poprvé dostupná také ženám.
Sociální pracovníci Azylového
domu na Přímětické ulici ve Znojmě,

 Azylový dům na Přímětické ulici nvě poskytuje zázemí i ženám.
Foto: lp

který dosud obývali pouze muži, zacílili
od 3. března svou pomoc a podporu
také na ženy bez domova. „Momentálně máme z celkového počtu 44 lůžek
v Azylovém domě vyčleněno pět lůžek
pro ženy, ale do budoucna budeme reagovat na případné další potřeby žen,“
upřesnila sociální pracovnice Jana Zifčáková. Ženy mají k dispozici samostatný pokoj i hygienické zařízení. Jedná se zejména o poskytnutí ubytování
na přechodnou dobu, podmínek pro
samostatnou přípravu stravy, umožnění

celkové hygieny, praní i žehlení osobního prádla v době, kdy osoba nemá kde
bydlet a nedostačují jí finance. Mužům
je služba Azylový dům poskytována
na této adrese již řadu let. Pro ženy bez
dětí však služba tohoto typu na Znojemsku chyběla. Částečným vysvětlením je
fakt, že když žena přijde o střechu nad
hlavou, její rodina či okolí ve větší míře
projevují ochotu problém sdílet.
Příčiny bezdomovectví jsou různé
a většinou se jedná o vyústění dlouhodobě nakumulovaných problémů, jejichž neřešení může vést až k tvrdému
dopadu na ulici. Ženy ohrožené bezdomovectvím jsou často finančně závislé
na svých partnerech, zažily domácí
násilí, kvůli rozvodu přišly o střechu
nad hlavou, potýkají se se závislostmi,
nemají pevné rodinné zázemí, přišly o práci, ocitly se pod tíhou dluhů.
Člověk, který se z jakéhokoli důvodu
ocitne na ulici, potřebuje okamžitou
pomoc, aby se jeho problémy dále neprohlubovaly.
Pracovníci služby poskytují ženám
i mužům v Azylovém domě odborné
sociální poradenství a pomoc směřující k navrácení do běžného života. Nabízí lidem v nesnadné životní situaci
pomocnou ruku, ale záleží na každém,
jak se svým životem naloží. Poskytovatelem Azylového domu je Centrum
sociálních služeb, příspěvková organizace Města Znojma. Více informací
o službě získáte na webových stránkách www.cssznojmo.ic.cz, na telefonu
515 221 021, případně osobně v Azylovém domě, Přímětická 42.
JZ, lp

 Jedna z oceněných pedagožek Stanislava Kratochvílová se svými kolegyněmi.

Každoročně pořádá radnice u příležitosti Dne učitelů setkání pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol
ve Znojmě. „Chceme tímto poděkovat
všem učitelkám a učitelům za jejich
práci, za to, že vzdělávají a vychovávají naše děti. Jistě to mnohdy nemají
lehké, o to větší dík jim náleží,“ říká
místostarosta Jan Grois.
Letošní setkání v hotelu Dukla
mělo jednu novinku – ocenění pedagogických osobností roku. Za celoživotní pedagogickou činnost byla
odměněna Stanislava Kratochvílová,
která již více než třicet let působí v ma-

Foto: zp

teřské škole na Holandské. Za dlouhodobou činnost v oblasti vzdělávání
byla oceněna Jarmila Vítková ze školy
GPOA Znojmo, která vytvořila několik elektronických učebnic, zajišťuje
organizaci okresních kol biologické
olympiády a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ocenění náleží také Gabriele Bajkové ze ZŠ Mládeže. Aktivně se podílí
na akcích pořádaných pro žáky školy,
stála u zrodu dětské cimbálové muziky
a podílí se na jejím koncertování. Její
každodenní práci ocenili i její žáci, kteří
ji přihlásili do soutěže Zlatý Ámos., kde
postoupila do celostátního kola.
zp

Max

Studentky ze zdravky učí
žáčky první pomoc
Smysluplně a obětavě věnují svůj
volný odpolední páteční čas studentky třetího ročníku znojemské střední
zdravotnické školy žákům prvních až
pátých tříd Základní školy P. Diviše ve Znojmě-Příměticích. Veronika
Volánková jim například ukázala, jak
provést resuscitaci. A vedla si přitom
jako zdatná lektorka. Vždyť taky přišla
besedovat o poskytování první pomoci již potřetí. Tereza Vejlupková zase
pozorné žáčky seznámila s obvazovou
technikou a fixací zlomeniny do dlahy.
Škola si aktivitu studentek, která trvá
již druhý rok, velmi pochvaluje.
xa

 Děti v akci.

Foto: Archiv školy

Věk: 9 let
Plemeno: Kříženec velkého vzrůstu.
Povaha: Přátelský, velmi mazlivý, aktivní, zvyklý na zahradě, dobrý hlídač,
který nesnese jiné psy ani domácí zvířata.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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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.

VZALI SE
&
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Monika Kladníková (Hrotovice)
Radek Vala (Hrotovice)

Den Znovín Walkingu
Znovín Znojmo připravil
na 19. dubna pro veřejnost Den
Znovín Walking. Turistická akce je
založena na chůzi s pomocí holí mezi
Hnanicemi a Znojmem.
Registrace je od 9.00 hod. na hřišti
v Hnanicích, akce končí v 18.00 hodin
venkovním grilováním u hotelu Happy
Star. Přihlásit se mohou začátečníci i zkušení sportovci do 14. 4. Info
na www.znovin.cz, tel. 515 266 620,
606 772 373.
lp

Plavání ve Znojmě
Plavání v Městských lázních
ve Znojmě – 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 DUBNU
Pondělí 13.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa 17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! Časy plavání se mohou
měnit. Sledujte webové stránky
lázní!

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

Na své Listování veze herec
světoznámého spisovatele
Do Znojma míří světově uznávaný
spisovatel Stephen Clarke. Autor osmi
bestselerů bude hostem herce Lukáše
Hejlíka, v jehož projektu scénických
čtení LISTOVÁNÍ představí svůj politicky nekorektní humoristický román Faktor Merde o životě britského
„gastarbeitera“ Paula Westa ve Francii. LISTOVÁNÍ ve Znojmě bude 6. 4.
ve 20.30 v sále Znojemské Besedy.
Lukáš Hejlík je herec, známý především díky své aktuální roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ne všichni se
však setkali s jeho osobitým projektem
scénického čtení LiStOVání, jehož je
otcem, režisérem, dramaturgem a hercem v jedné osobě. Ve Znojmě ho zatím
s velkým úspěchem představil dětem,
nyní tak učiní před dospělým publikem.
Co si máme pod názvem LISTOVÁNÍ představit?
Je to taková literární šou, divadlo
s rekvizitami a hudbou. Listujeme knihami v přímém přenosu na jevišti. Pro
mnohé je každé naše představení již
oblíbená a pravidelná zábava, ale v žádném případě se nejedná o nudné předčítání obsáhlých textů z knih, jak může
být někdy na scénické čtení nazíráno.
Často podnikáte Listovací turné, kterému říkáte Létající cirkus. Kdo ze
spisovatelů se na něm spolu s vámi
podílel?
Autorů světových jmen bylo několik. Robert Fulghum, který s námi
na jevišti dokonce tančil tango, Dan
Brown sledoval, jak jsme ztvárnili jeho

 Lukáš Hejlík.

Foto: Archiv LH

poslední knihu Inferno a z Francie
přijel i Stephen Clark, s jehož knihou Faktor Merde míříme tentokrát
i do Znojma. Z našich autorů s námi
pak vyjíždí Tomáš Sedláček s Ekonomií dobra a zla nebo v současné době
Zdeněk Merta s jeho prvotinou erotických povídek Pražská svatba.
Pomohla vám herecká popularita
ve vašem projektu?
Ano. Na LISTOVÁNÍ, ve kterých
hraju já, chodí o třetinu víc lidí, ale
jsem pyšný především na ty dvě třetiny, které si zamilovaly pořad jako
těleso na mě nezávislé. Kolegové jsou
ve svých rolích úžasní. Za více než
deset let jsme sehráli již osmdesát dva
knižních titulů a hrajeme pro všechny
věkové kategorie. Lidé se vrací a je jim

Dveře, portály i okna,
jak je vidí dě
Ceny 3. ročníku výtvarné soutěže
Znojmo mýma očima jsou rozdány.
Vítězům soutěže, určené žákům
základních škol z celého Znojemska,
předal diplomy a drobné dárky místostarosta Jan Grois a Denisa Krátká
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče.
Za hlavní organizátory ZŠ Mládeže jim asistovala pedagožka Jana Krčmářová. Soutěž nesla podtitul Okna,
dveře, portály a zajímavé objekty –
nejen ve starém městě. Jak s tématem
děti pracovaly, je možné si prohlédnout na výstavě. Nejlepší práce jsou
do 9. dubna k vidění v budově městského úřadu na náměstí Armády 8. lp

 Výstavu zahájily tóny houslí.

Foto: lp

docela jedno, co budeme hrát. Věří
nám, že to bude stát za to. A my se
snažíme především se neopakovat.
Střídáme neustále žánry, proto nás
v projektu vystupuje více.
rh, lp

Zábavně o stáří
v divadle

Zábavně o stáří? Ale ano! Během
přestavení 23. dubna ve znojemském
divadle o tom přesvědčí moderátor
Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron,
kteří se rozhodli zpopularizovat téma
stárnutí ve Zdravých městech Česka,
kam patří i Znojmo.
Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky
o tématech, která se týkají péče o seniory,
ale také zdravého a aktivního stárnutí.
Představení je určeno nejen seniorům,
ale i rodinným příslušníkům, kteří se
věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci
představení mohou o přestávce napsat
odborníkům otázky, které budou následně veřejně zodpovězeny. Záštitu
nad představením převzala Národní síť
Zdravých měst ČR. Vstupné pro Klub
seniorů, Svaz tělesně postižených a Svaz
postižených civilizačními chorobami
ZDARMA. Doprava je zajištěna. Začátek představení je v 19.00 hodin. Počet
zájemců je nutné nahládit do 11. 4. (Andrea Dohnalová, tel. 603 274 484). lp

www.znojmocity.cz
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Veletrhy cestovního ruchu Chvalovická ťapka poprvé
Olomouc a Hradec Králové
Zájmové sdružení Cyklo Klub Kučera Znojmo za podpory Znojemské
Besedy již několik let systematicky
prezentuje turistické možnosti našeho regionu na několika veletrzích
cestovního ruchu.

 Dalším místem prezentace regionu
ve spolupráci Znojemské Besedy a Cyklo
Klubu Kučera Znojmo bude festival Město
na kole 12.–13. dubna v Praze.
Foto: Archiv CKK

Na dvou posledních akcích se
představilo město Znojmo nejen jako
pořadatel tradičního historického vinobraní a dalších akcí, ale také jako
lokalita více než vhodná pro cykloturistiku.
V Olomouci na veletrhu TOURISM
EXPO členové sdružení v prezentač-

ním stanu podávali informace k jednotlivým významným akcím, ubytovacím možnostem a tipům na cyklistické
výlety.
V Hradci Králové na veletrhu
INFOTOUR&cykloturistika byla prezentace doplněna o ukázku elektrokol, šlapacích kár pro děti i dospělé
s možností testovací jízd. Návštěvníci
tak měli možnost vyzkoušet část vybavení, které je připraveno na novou
turistickou sezonu v 1. Mezinárodním
cykloturistickém centru služeb a informací v ČR v objektu Stará vodárna.
Cyklistům, kteří na tento veletrh přijeli
na kole, byla nabídnuta možnost bezplatné prohlídky kola a vydání Bezpečnostního certifikátu o technickém
stavu bicyklu.
Stovky zájemců si odnesly informační materiály a získaly odpovědi
na desítky dotazů především k vinařskému programu, novým trasám podzemí, volnočasovým aktivitám a zajímavostem, které mohou navštívit
na kole. Není divu, že nejžádanějším
materiálem byla cykloturistická mapa
regionu.
čv

Kynologický klub ve Chvalovicích
pořádá poprvé Chvalovickou ťapku.
„Protože se všude pořádají výstavy
pouze pro pejsky s průkazem původu,
tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu
pro všechny voříšky ze Znojma a okolí,“ vysvětlila důvod Lenka Bauerová.
Soutěžit se bude v kategoriích Dítě
a pes a Miss voříšek (přehlídka psů
a jejich pánečku v kostýmech). Porota
bude posuzovat nejkrásnější fenku,
nejkrásnějšího psa a celkového vítěze

Chvalovické ťapky. Hlavní soutěžní
klání prvního ročníku výstavy kříženců a psů bez průkazu původu vypukne 17. května, ale přihlásit se je třeba
do 30. dubna. Důležitou podmínkou
účasti je platné očkování vztekliny, které nesmí být starší rok. Přihlášku lze zasílat emailem na kkch@email.cz nebo
na adresu Lucie Zemčíková, Chvalovice 90, Znojmo 669 02. Podrobnosti i formulář přihlášky naleznete n
a kkch.webnode.cz.
lp

Skvělá sezona Orlů skončila ve čtvr inále
Znojemští hokejisté se ani na třetí
pokus neprobojovali mezi nejlepší
čtyři týmy mezinárodní Erste Bank
Eishockey Ligy (EBEL). Jejich putování
v letošní sezoně skončilo ve čtvrtfinále, kde nestačili na tým EHC Black
Wings Linz. Rakouský soupeř, mistr
ligy z roku 2012, zvítězil v sérii 4:1
na zápasy.
Orli přitom zvítězili v úvodním
duelu série před svými fanoušky
po velkém obratu 4:3 po prodloužení
a sahali i po druhém bodu na ledě
soupeře, poté co dotáhli tříbrankovou ztrátu. Nastavený čas ale tentokrát
přinesl radost soupeři a za stavu 1:1
na zápasy se série vrátila do Znojma.
Tam přišel možná klíčový duel celé
série. Znojmu se herně příliš nepovedl,
a přestože hrálo dlouhé minuty v přesilových hrách, jeho efektivita byla
špatná. I tak ale ještě pár minut před
koncem drželo vyrovnané skóre 3:3,
následně ale lacině inkasovalo a utkání prohrálo. Porážka mrzela o to víc,
že po nešetrných zákrocích soupeře
skončili v nemocnici s otřesy mozku dva klíčoví útočníci Adam Havlík
a Martin Podešva.
Čtvrté střetnutí v Linzi rozhodl
úvod, v němž Znojmo chybovalo před
vlastní brankou a tříbrankovou ztrátu

už v oslabené sestavě i přes velkou
snahu nedokázalo dohnat. Odhodlání
zvítězit v domácím prostředí a před
televizními kamerami v pátém zápase série bohužel pro znojemský tým
nebylo silnější než únava a stále se
zlepšující soupeř, a tak nezbylo než se
naposledy v sezoně rozloučit se skvělými fanoušky.
„Chtěl bych jim všem opravdu
poděkovat za atmosféru, kterou nám
po celou sezonu vytvářeli,“ vzkázal
v emotivním rozhovoru bezprostředně
po posledním utkání kapitán týmu Jiří
Beroun. „Patří jim velký dík. Stejně tak
celému týmu. Za svou kariéru jsem asi
nikdy nezažil lepší partu než tu, která

se zde letos sešla. Pevně doufám, že se
tu za pár měsíců zase sejdeme v podobném složení,“ dodal.
Zklamaný byl pochopitelně i trenér Jiří Režnar, přesto viděl i pozitiva,
kterých znojemský hokej v souboji

s finančně silnějšími soupeři dosáhl.
„Chtěli jsme postoupit do první šestky
a poté skončit v nadstavbě do čtvrtého
místa. Tyto dva cíle se nám podařilo
splnit. Bohužel čtvrtfinále se přejít
nepodařilo, ale to je hokej. Věřím, že
fanouškům se hokej, který jsme hráli,
líbil. Chtěl bych jim poděkovat, stejně
jako vedení klubu a všem lidem, kteří
ve Znojmě dělají hokej. Dokáží tu vytvořit skutečně prvotřídní podmínky,“
pochválil zkušený kouč, který by měl
u týmu pokračovat i v příštím ročníku.
Hokejistům nyní nadchází období
odpočinku a zasloužené dovolené. Již
brzy lze očekávat novinky o hráčských
přesunech, odchodech i příchodech.
Pro aktuální novinky a mnoho dalších
zajímavých informací navštivte oficiální internetové stránky Orlů Znojmo
www.hcorli.cz.

VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EBEL 2013/2014
série

stav na zápasy

jednotlivé výsledky

Salzburg – Dornbirn

4:2

2:3p, 4:5, 4:3p, 4:2, 6:3, 4:2

Bolzano – Fehérvár

4:0.

3:2p, 4:2, 3:0, 4:3

Vídeň – Villach

1:4

4:2, 2:5, 2:4, 3:7, 2:4

Znojmo – Linz

1:4

4:3p, 5:6p, 3:4, 2:3, 1:7

Semifinálové dvojice EBEL: Salzburg – Linz, Bolzano – Villach.
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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: duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: duben
pouze o víkendech 9.00–17.00, květen
až září Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: duben
Út–Ne 10.00–16.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Předpokládaný
termín otevření od června do září.
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,
12.00–17.00, také So a Ne (pouze
květen až září). Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Archeologie na Znojemsku, Černé
řemeslo, sbírka orientálních zbraní
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00
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 až říjen.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.
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.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad až 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: duben
Út–So 9.00–16.00, Jižní přístupová
cesta duben Po 9.00–17.00, Út–Ne
9.00–20.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul., tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
duben, říjen Po–So 10.00–18.00,
Ne 10.00–15.00, květen až září Po–Čt
10.00–18.00, Pá–So 10.00–20.00,
Ne 10.00–15.00 včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz. Otevřeno odd.
pro dospělé: Po – zavřeno, Út–Pá
8.30–18.30, Studovna, čítárna,
internet Po 12.00–17.00, Út–Pá
12.00–18.30. Knihovna rakouské
literatury Po – zavřeno, Út 8.30–11.00
12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–16.00,
Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 8.30–11.00
12.00–16.00, Dětské odd. Po, Út, Čt,
Pá 12.00–17.00 St – zavřeno, Hudební
odd. pouze St 10.00–12.00 14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Pro veřejnost
přístupno: studovna Po–Pá
12.30–18.30, knihovna Út–Pá
8.30–18.30 hod. Nahlášení
návštěvy a konkrétního požadavku
je nutné nejméně den předem
na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.

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.
3. 4. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS
Funglnová show Perly swingu 2
přináší ještě pekelnější temporytmus
amerických bigbandových prskavek
a ještě naléhavější nostalgickou
melancholii tklivých českých melodií.
Bláznivější synkopická smršť! X 5.
Představení. 19.00.
4. 4. KOMEDIE O ZKROCENÍ
Volný přepis známé komedie W.
Shakespeara v podání znojemského
Divadelního spolku Rotunda.
Předplatné ZŠ2 – 2. titul, 8.30 = DG;
11.00 = DH.
7.–11. 4. LABUTÍ JEZÍRKO
Naivní divadlo Liberec. Inscenace
na motivy baletu P. I. Čajkovského
vtipně propojuje prvky loutkového
a činoherního herectví a obdržela
několik prestižních ocenění.
Předplatné ZŠ1– 4. titul. 7. – 8.30 =
D2; 10.15 = D4; 14.00 = D6 Na tento
termín jsou zváni i rodiče s dětmi
mimo předplatné! 8. – 8.30 = D8;
10.15 = D10, 9. – 8.30 = D12; 10.15 =
D14, 10. – 8.30 = D16; 10.15 = D18,
11. – 8.30 = D20; 10.15 = D22.
10. 4. BALADA Z HADRŮ
Divadelní studio při ZUŠ Znojmo.
Nově vzniklý soubor sdružující
bývalé i stávající žáky ZUŠ Znojmo
s ochotníky z řad veřejnosti. Jako
svou první hru soubor uvádí slavný
titul Voskovce a Wericha. Hrají: Petr
Florián, Daniel Rubeš, Lucie Fučíková,
Tomáš Žiaček, Vojtěch Čabala, Jan
Frýdek, Kamil Chaloupka, Jana
Lobpreisová a další. 18.00.
11. 4. DRAHOUŠKOVÉ
Hamlet Production, Praha. Komedie,
která se vtipnou a výstižnou formou
zabývá otázkou fungování rodiny
v jednadvacátém století. Hrají: Pavel
Zedníček, Jana Paulová. Předplatné
A – 5. představení (místo původně
plánovaného titulu Natěrač), 19.00.
12. 4. YAMAHA MUSIC SHOW
2014
Tradiční celostátní soutěžní přehlídka
žáků škol Yamaha v oborech
keyboard a zobcová flétna. Vstup
volný. 11.00, 14.30.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.

3. 4. ŠAŠEK A KRÁLOVNA
Režisérka Věra Chytilová, excelentní
Bolek Polívka a Chantal Poullain. 20.30.
3.–9. 4. CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
Scarlett Johansson a Chris Evans
se pokouší odhalit spiknutí. USA.
DABING. 2D, 3D.
3.–4. 4. ŠPINAVÝ TRIK
Špičkového podvodník Christian
Bale je se svou milenkou Amy Adams
přinucen ke spolupráci s agentem
FBI Bradleym Cooperem. Nominace
na Oscara. USA. 3. 18.00, 4. 20.00.
3.–9. 4. DĚDICTVÍ ANEB KURVA
SE NEŘÍKÁ
Bohuš Bolka Polívky trochu zestárl.
ČR. 3. 17.30, 4. 20.30, 5. 18.00, 6.–7.
20.00, 8. 18.00, 9. 20.00.
5. 4. LA BOHÈME
METinHD – PŘÍMÝ PŘENOS.
Pucciniho opera fatálně tragické
lásky v klasické inscenaci Franca
Zeffirelliho. Projekt je podporován
MÚ Znojmo. USA. 18.45.
6.–9. 4. BLÍZKO OD SEBE
Rodina Westonových se sjíždí
na pohřeb otce. V hlavní roli
konfliktního vztahu matky a dcery
Meryl Streep a Julia Roberts. USA.
6.–9. 19.30.
8. 4. NA SEVER OD SLUNCE
Surfeři Inge a Jørn našli perfektní
vlny daleko za polárním kruhem.
Projekci dokumentu s diskuzí
připravili studenti SVŠE Znojmo pod
patronaci společnosti Člověk v tísni.
Projekce je zdarma. Norsko. 17.30.
10. 4. STALKER
Filmový klub Znojmo uvádí
v rámci projektu Filmová výchova
další z významných děl světové
kinematografie režiséra Andreje
Tarkovského. SSSR, Německo. 20.30.
10.–16. 4. RIO 2
V pokračování oblíbeného 3D
animáku se vzácní papoušci Blu
a Perla ocitnou v amazonské džungli.
USA. DABING. 2D, 3D.
10.–16. 4. JUSTIN BIEBER‘S
BELIEVE
Ve 3D si můžeme užít ohromující
show Justina Biebera i život mimo
jeviště. USA. 10. 18.30, 11.–12. 19.00,
13. 18.30.
10.–16. 4. ONA
Theodore je citlivý muž, který
se živí psaním milostných dopisů
pro jiné. USA. 10. 20.00, 11. 21.00,
12. nehraje se, 13. 20.30, 14. 20.00,
15. 18.00, 16. 20.00.

www.znojmocity.cz
10.–16. 4. ZLODĚJKA KNIH
Příběh odvážné dospívající dívky
Liesel, která je poslána během druhé
světové války do pěstounské rodiny
v Německu. USA, Německo. 10.
18.00, 11.–12. 20.00, 13.–16. 19.30.
12. 4. METALLICA: THROUGH
THE NEVER
Legendární americká kapela Metallica
přináší film odkazující na Black
Album. USA. 3D 21.00.
14.–16. 4. YVES SAINT LAURENT
Originální, provokativní, výstřední,
inspirativní módní guru Yves Saint
Laurent. Francie. 14. 18.00, 15. 20.30,
16. 18.00.

VÝSTAVY
24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ
Dům umění. Vernisáž 23. 1. v 17.00
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).
8. 3.–30. 4. POMÍJIVÁ KRÁSA
ZNOJEMSKÝCH PARKŮ
Znojemské podzemí (Slepičí trh) –
Znojemská Beseda zve na výstavu
staré fotografií ze sbírek Josefa
Vlasáka. Výstava je součástí běžné
prohlídkové trasy.
17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH
MÍŠA – RYTÉ SKLO, GRAFIKA,
OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.
19. 3.–3. 5. JANA HUBÁČKOVÁ
VIZE: VÝSTAVA MEZI NEBEM
A ZEMÍ
Dům umění – netradiční výstava
obrazů Jany Hubáčkové. Beseda
s autorkou v městské knihovně
15. 4. v 17.00.
20. 3.–9. 4. OKNA, DVEŘE,
PORTÁLY A ZAJÍMAVÉ OBJEKTY
Budova MÚ nám.Armády – práce
žáků základních škol Znojemska
z výtvarné soutěže Znojmo mýma
očima s podtitulem Okna, dveře,
portály a zajímavé objekty – nejen
ve starém městě.
28. 3.–18. 4. POHÁDKOVÉ
BYTOSTI RUKAMA DĚTÍ
Galerie Agnes (před Vlkovou
věží) – výstava prací dětí z MŠ
MUDr. J. Janského. Součást akce
MLADÁ KREV UMĚNÍ, která
probíhá v galerii od února do dubna.

Kulturní kalendář
10. 4.–2. 5. STOPY A OTISKY
Galerie Domu porozumění
na Slepičím trhu – výtvarné práce
studentů architektury FA ČVUT
Praha. Vernisáž výstavy je 9. 4.
v 17.00, zahraje na ní Dětská
cimbálová muzika při ZŠ Mládeže.

KONCERTY
11. 4. NATALIKA
Dům Na Věčnosti – skupina
zpracovávající lidové písně celého
světa. 20.00.
15. 4. NEZMAŘI
Folková legenda a stálice naší
hudební scény představí písničky
z čerstvého alba Stopy bláznů. 19.00.
17. 4. WOHNOUT – unplugged
tour
Skupina Wohnout vyráží
na unikátní turné. Ve Znojmě
je VYPRODÁNO.

DALŠÍ AKCE
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Z PEDIGU
pořádá 7. dubna od 15.00 do 18.00.
Městská knihovna Znojmo.
Vhodné i pro šikovné děti od 7 let.
Rodinné centrum Maceška
Pražská 80 (areál MŠ Pražská),
tel.: 723 454 091,
e-mail: rc.maceska@volny.cz,
www.maceska.kibo.cz.
4. 4. Příprava Dne Země a Zahradní
slavnosti k oslavě 15. výročí založení
Macešky – zván je každý, kdo chcete
přispět do programu. 16.30.
4. 4. Kdysi dávno –
muzikoterapeutická pohádka
v podání Lenky Hradecké. 17.00.
5. a 6. 4. Léčba hlasem a dechem
s lektorkou Feng Yun Song. –
seminář je obsazen!
10. 4. KLUB ZDRAVÍ – Kostival –
zázračná bylinka? Kostival používali
lékaři už ve starověkém Řecku
a Římě. Přednáší Josef Peterka.
Městská knihovna v 17.00.
15. 4. JANA HUBÁČKOVÁ
Městská knihovna – beseda
s autorkou výstavy Vize: Výstava
mezi nebem a zemí, která je k vidění
v Domě umění. Svými obrazy
odhaluje tajemnou roušku vlastních
dojmů z prožitku „mezi nebem
a zemí“. 17.00.
12. 4. LÉČIVÁ SÍLA KAMENŮ
Pivnička u sv. Michala, Divišovo nám.
– povídání o magickém světě
kamenů s mineralogem a léčitelem
Pavlem Kynčlem. Rezervace míst
tel.: 602 395 544, 777 664 565.
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KINO

Nežikej mi matyčko!
Filmový klub kina Svět dává
3. dubna excelentní výkony Bolka Polívky a Chantal Poullain
ve filmovém zpracování hry Šašek a královna. Námět poskytla
osobité režisérce Věře Chytilové
stejnojmenná Polívkova divadelní hra, jejíž podobu však režisérka často přesahuje, zvláště
pak k satirickému vyhrocení,
v němž nahlíží na naši nedávnou
minulost a trapné poklonkování před mocnými a bohatými.
Stylizované vize, v nichž vládne červená barva, „dokumentují“ divoké
sny hradního kastelána, který se mění v opovrhovaného, ponižovaného
šaška deptaného panovačná královnou pronášející dnes již kultovní větu:
„Nežikej mi matyčko!“
lp (s použitím oficial. textu distributora)


VÝSTAVU

Mladá krev a pohádkové bytosti v Galerii Agnes
Znojemská Galerie Agnes poskytuje od února do dubna své prostory
netradičnímu projektu MLADÁ KREV UMĚNÍ, a to v několika samostatných
výstavách. Akce umožňuje dětem a mladým lidem, v rámci svých schopností a možností se tak učí prezentovat svá díla na veřejnosti, představit
se obecenstvu na vernisáži i zvládnout komunikaci s novináři. Každý
z protagonistů tak „nese svou kůži na trh“. S maximální tvůrčí svobodou,
která je jim poskytnuta, jsou také vystaveni maximální odpovědnosti
za svůj projev, za sebe a vůči ostatním. Tyto pocity zažívají i malí výtvarníci z mateřské školy MUDr. J. Janského, kteří až do 18. dubna vystavují
v galerii své práce na výstavě Pohádkové bytosti rukama dětí.
lp


KONCERT

Bezmezná hudba Nataliky
Do hospůdky Na Věčnosti míří jedno z nejlepších uskupení naší etnické
hudby a worldmusic, skupina Natalika. Kapela hraje repertoár, kterému
vévodí výbušný a vášnivý projev všech muzikantů a především zpěvačky
a violoncellistky Natálie Velšmídové. Hudební pestrost Nataliky nezná
mezí. Vedle mnoha upravených „lidových“ písní většinou slovanských
národů zpívají písně v jazyce jidiš, španělštině, maďarštině i exotičtější
turečtině. „Vzala jsem si k sobě muzikanty, kterým věřím, a nechám
je v podstatě hrát tak, jak oni cítí,“ říká zpěvačka. Na Věčnosti zahraje
11. dubna od 20.00 hodin.
lp
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Sport

Hokejisté přinesli na radnici dres

Rubáček první
na Českém poháru
V Českých Budějovicích se konalo 1. kolo Českého poháru v plavání.
Ve velké mezinárodní konkurenci tři sta
padesáti závodníků z pěti zemí uspělo
deset Znojmáků na předních místech.
Michal Rubáček zvítězil na trati 50 m
motýlek a k tomu přidal bronz na dvojnásobné trati.
eks

Aerobik přivezl
dvě zlata z MR
Za rekordní účasti více než
700 sportovců z dvanácti zemí se
ve Zlíně uskutečnilo mezinárodní
mistrovství republiky v gymnastickém aerobiku. Vítězstvím v kategorii
6–8 roků překvapila znojemská Anna
Klepáčová. Znojemské dívky získaly
zlato také v soutěži skupin.
eks
Zklamání z vyřazení už přebolelo a je čas myslet na další sezonu.
Příprava na ni začíná hokejovým Orlům Znojmo hned po velikonocích
22. dubna. Měla by do ní naskočit
i trojice opor znojemského týmu Peter Pucher, Jan Lattner a Adam Havlík. Právě ti přišli na znojemskou
radnici s dresem Orlů podepsaným

všemi hokejisty, aby jej předali místostarostovi Znojma Janu Groisovi.
Dva z této trojice, Jan Lattner
a Adam Havlík, ale odcestovali na testy
do lotyšské Rigy, účastníka KHL. Pokud tam uspějí, bude se muset trenér
Jiří Režnar, který ve Znojmě zůstává,
bez nich obejít. „Sezona nebyla špatná, i když jsme ji ukončili tak brzo

ve čtvrtfinále. Ukázalo se, že play off
je jiná soutěž a nám v něm chybělo
štěstíčko,“ hodnotil trenér Orlů.
Znojmo skutečně odehrálo s Lincem vyrovnanou sérii navzdory celkové
prohře 1:4 na zápasy. S výjimkou posledního utkání (1:7) skončil výsledek
vždy jen o jediný gól, přičemž dvakrát
se rozhodovalo až v prodloužení. eks

Znovín ligu
ukořisla Cobra
Hokejisté Cobry Znojmo se stali
okresními přeborníky v hokeji, když
uspěli ve finále Znovín lig, kde narazili
na Horní Dunajovice. Hrálo se na dva
vítězné zápasy a Cobra zvítězila v prvním 10:3, ve druhém pak 8:4.
eks

STŘEDISKO ZAHRADNICTVÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ
Kuchařovická 29, Znojmo

SLEVOVÝ

LIKVIDAČNÍ

NAPROSTO
VŠE

KUPON
mínus

20%

To zní naprosto neuvěřitelně! Ale skutečně stačí vystřihnout tento inzerát,
odevzdat ho na pokladně při placení a na všechno, již tak cenově výhodné
zboží, obdržíte 20% slevu. Platí při nákupu jakéhokoliv zboží na prodejně.
Využijte tuto neopakovatelnou příležitost! Platnost kuponu je 7 dnů
od vydání tohoto inzerátu. A pozor, akce navíc: FRIZZANTE ZDARMA
ke každé kravatě! Lze kombinovat se slevovým kuponem! Ano, Frizzante
zdarma a k tomu sleva 20%!! To je bomba! Těšíme se na Vás!
Obleky, kalhoty, řemeny, kravaty, košile... Toto vše - 20% jen pro Vás!!

ZNOJMO, Zámečnická 290
vedle Městské knihovny

NABÍZÍ
prodej okrasných dřevin, trav, trvalek, balkonových rostlin a nově
kuchyňských bylinek (máta, meduňka, bazalka, petržel, tymián,
libeček apod.) • prodej drobného ovoce (rybíz, angrešt, borůvky,
maliny, ostružiny apod.) • prodej substrátů k okrasným dřevinám
a balkonovým rostlinám, rašeliny, mulčovací kůry • sadbu rajčat
a paprik • objednávku vzrostlých okrasných stromů (pouze
na zakázku) • k nabízenému sortimentu vhodná hnojiva
PŘIJÍMÁ
objednávky na vysázení truhlíků vlastních nebo v zahradnictví
zakoupených, dodá zeminu, speciální substráty s půdními
kondicionéry, hnojiva a rostliny na bylinkové i okrasné truhlíky dle
požadavku zákazníka
v rámci nákupu poskytuje poradenskou službu zdarma
Zahradnictví je otevřeno:
Po 7.00–15.00, Út 7.00–17.00 (duben, květen, říjen)
St 7.00 - 15.00, Čt 7.00–17.00 (duben, květen, říjen)
Pá 7.00–15.00, So 8.00 – 11.00 (duben, květen, říjen)
info na www.znojmozelen.cz
(odkaz zahradnictví), u vedoucí stř.
zahradnictví Šárky Kvapilové
tel. + 420 724 053 476 (do 15.00).
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