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Škola má pro žáky učebnu
jak z vědeckého ústavu
Na základní škole JUDr. Josefa „Jednalo se o rozsáhlou a poměrně ná- na moderní výuku přírodovědných
Mareše otevřeli novou multifunkční kladnou rekonstrukci stávající učebny předmětů,“ vysvětlil ředitel Hubatka.
učebnu. Spíše než běžnou třídu na zá- chemie, která však již přestala vyhovovat Společně s ním předal minulý týden nokladce evokuje vědecké laboratorní jak bezpečnostním, tak i hygienickým, vou učebnu žákům do užívání zástupce
pracoviště. Znojemské škole by její ale hlavně didaktickým požadavkům zřizovatele místostarosta Jan Grois. lp
vybavení mohl závidět
lecjaký vzdělávací institut.
Díky investici zřizovatele – města Znojma se
podařilo vybudovat pro
žáky učebnu, která je laboratoří s využitím i pro
další, zejména přírodovědné předměty a umožňuje
práci několika skupin žáků
současně a to na rozdílných
úkolech a s rozdílným vybavením a prostředky.
„Naplňujeme tak požadavek na nové pojetí
výuky s nejmodernějšími
prostředky. Kromě laboratorního vybavení učitele
jsou zde i oddělené laboratorní pracoviště pro žáky,
výuková část a digitální
část,“ objasnil ředitel školy
Miloslav Hubatka.
Učebna byla dokončeFoto: zp
na na sklonku roku 2013.  Jako vědecké pracoviště vypadá nová multifunkční učebna základní školy JUDr. Mareše.

Teplo se ve Znojmě zdražovat nebude
Město Znojmo zajišťuje i služby,
které se dotýkají stovek znojemských
domácností a jejichž kvalitu hodnotí
a oceňují odběratelé především v zimním období. Zabezpečuje totiž dodávky tepla do jejich domovů.
Jako stoprocentní vlastník Znojemské tepelné společnosti, s.r.o. (ZTS)
se již před dvěma lety vedení radnice
rozhodlo pro soutěž na centrální nákup
energií. Konkurenční prostředí se po-

staralo o to, že ceny plynu i elektrické
energie byly optimalizovány. „Z toho
při nákupu zemního plynu samozřejmě
těžíme,“ potvrzuje starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel, který je také jednatelem ZTS. „A cena plynu je zásadní
pro strukturu ceny za jeden gigajoul
(GJ) tepla,“ dodává. Ve Znojmě se tedy
odběratelé tepla od Znojemské tepelné
společnosti, což nejsou jen obyvatelé městských bytů, nemusejí pro tuto

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
LEDEN 2014

topnou sezónu obávat zvýšení ceny.
Samozřejmě v případě, že se nestane
nic nepředpokládaného. To potvrzuje
také ředitel ZTS Lubomír Texl. „Aktuální cena za jeden GJ je 507 korun bez
DPH. Podle současných předpokladů
zdražení neplánujeme,“ konstatuje.
Znojemská tepelná společnost má
v letošním roce v plánu vyměnit rozvody na sídlišti Pražská a technologické
zařízení v kotelně Pražská 14.
xa

Občané,
vyjádřete se!
Město zve občany na veřejné projednání regenerace centra
města. Než začnou stavební práce
ve vybraných ulicích centra města,
radnici zajímá názor občanů.
Slovo dostanou 24. ledna na veřejném projednání. V 15.00 hodin
na Divišově náměstí začne pěší
prohlídka míst obnovy s výkladem projektantů. V 16.00 hodin
pak ve velkém sklepě hotelu Lahofer (Veselá 13) bude připravena
prezentace projektu. Lidé se dozví
informace o plánech, argumenty
architektů a zástupců vedení města.
Mluvit se nebude jen o první etapě
rekonstrukce, ale i o tom, jak má
v budoucnu vypadat celé Divišovo
náměstí.
lp

Roztančete
Ples města
První akcí, kterou pořádá Znojemská Beseda v novém roce, je
tradiční Ples města, který se koná
v sobotu 25. ledna v prostorách
hotelu Dukla.
Jeho návštěvníci se mohou těšit
na bohatý raut i tombolu. Hlavní
ovšem bude pořádná dávka taneční muziky v podání kapely Onkels
a hudební host večera Rock&roll
band Marcela Woodmana. Tanečním večerem provede zkušený moderátor Milan Jonáš. Předprodej vstupenek je v Turistickém
informačním centru na Obrokové ulici (tel.: 515 222 552, email:
vstupenky@znojemskabeseda.cz).
Vstupenky si můžete zajistit také pohodlně z vašeho domova. Navštivte
stránky www.vstupenkyznojmo.cz,
kde můžete lístky na ples zarezervovat a zakoupit. Cena vstupenky
je 300 korun.
lp
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ZÁPIS DO ŠKOL
Zápis do prvních tříd znojemských základních škol pro školní
rok 2014/2015 se koná v sobotu
25. ledna od 8.00 do 12.00 hodin. Připraveny na nové žáky jsou
základní školy JUDr. J. Mareše,
Mládeže 3, Mládeže 98, nám. Republiky 9, Václavské nám. 8 a P. Diviše v Příměticích. Bližší informace
získají rodiče přímo na jednotlivých ředitelstvích základních škol
a na internetových stránkách Města Znojma www.znojmocity.cz .
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V první polovině letošního roku zasedne Zastupitelstvo města Znojma celkem třikrát. Zastupitelé
se sejdou 25. února, 29. dubna
a 24. června. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a program jednání
je dostupný vždy týden před konáním zastupitelstva na webu města
Znojma www.znojmocity.cz. Program jednání zastupitelstva na druhé pololetí roku 2014 bude schválen v průběhu roku.
SVOZ STROMKŮ POKRAČUJE
Svoz vánočních stromků pokračuje 27. 1. a 3. 2. V těchto dvou
posledních termínech budou odváženy vánoční stromky shromážděné u sběrných míst na separovaný odpad a u kontejnerových
stanovišť. Tímto rovněž apelujeme
na občany, aby svůj vánoční stromek na toto místo donesli a nebyla jim lhostejná čistota kolem jejich
bydliště. Další možností je vánoční
stromek odevzdat na sběrném
dvoře na Dobšické ulici a v Příměticích nebo na kompostárně
Únanov. Tato služba je nadstandardem, který nelze nárokovat
– není součástí poplatku za odpad.
MĚSTO CHCE ODKOUPIT
POZEMKY NA PARKOVIŠTĚ
Radní schválili záměr odkoupit
nemovitosti v blízkosti vlakového
nádraží. Chtějí je využít na zbudování parkoviště, což má být
investice za zhruba dvacet milionů korun. Předpokládaná cena
pozemků a budov, které v minulosti využívaly České dráhy, bude
asi 11,5 milionu korun. Město
Znojmo předpokládá, že úhradu
kupní ceny provede formou splátek v průběhu dvou až tří let. Jde
o strategické rozhodnutí do budoucna. Město jedná s Českými
drahami o možnosti odkupu již
od roku 2011. Vybudováním odstavného parkoviště by vzniklo
sto padesát až dvě stě osmdesát
parkovacích míst.

Velký sál Kina Svět dostal
konečně pohodlné sedačky
Filmoví diváci se mohou radovat.
Konečně ve velkém sále znojemského Kina Svět usednou do pohodlných sedaček. Ani u čtyřhodinových
snímků je tak nebudou bolet záda
či jiné části těla. Na úkor pohodlí se
ale počet míst snížil z původních 170
na 161.
Znojemskému kinu, které jako jediné v regionu nabízí filmová představení v průběhu celého roku, k získání
nových sedaček pomohla investice
města. Městskou pokladnu stály sedm
set tisíc korun s DPH. Výměny se dočkala i podlahová krytina za více než
čtyři sta tisíc korun s DPH.
I v tomto roce ale čekají kino novinky. Ve schváleném rozpočtu města
na rok 2014 je na digitalizaci malého
sálu vyčleněna částka dva a půl milionu korun. Pořídit se za to má nová
projekční technologie a další související věci, jako je 3D promítání nebo

ozvučení. Znojmo na tuto akci získalo
státní dotaci tři sta tisíc korun. A Správa nemovitostí města Znojma také

počítá během roku 2014 s opravou
fasády celé budovy na Havlíčkově ulici,
kde kino sídlí.
xa, lp

 V příjemné atmosféře předával nový interiér kina do užívání svým spoluobčanům starosta Znojma Vlastimil Gabrhel (vlevo).
Foto: lp

Odložený prodej bytů: Město čeká
na rozhodnu ministerstev
„Chtěl bych nájemníky ubezpečit,
že děláme maximum. Jsme však závislí
na rozhodnutí ministerstev, které nemůžeme
ovlivnit, “ říká starosta Vlastimil Gabrhel
Město Znojmo má zájem prodej
bytů z odloženého prodeje uskutečnit v co nejbližší možné době. To jest
hned, jak to bude Ministerstvem pro
místní rozvoj a Ministerstvem financí
umožněno. Prodej bytů pak bude
probíhat podle stávajícího schváleného procesu Projektu Klíč 2018. To
znamená za shodných podmínek, tak
jak bylo u odprodeje městských bytů
postupováno doposud.
Momentální situace není pro
Znojmo nijak jednoduchá, neboť je
město v prodeji limitováno danými
podmínkami, které přibližujeme níže.
Město Znojmo v minulosti čerpalo
státní dotace pro výstavbu půdních
nadstaveb prostřednictvím Okresního úřadu Znojmo a Ministerstva
pro místní rozvoj. Jednou z podmínek čerpání těchto dotací byl závazek
města, že po dobu 20 let od kolaudace
stavby nepřevede vlastnictví těchto
bytů na jinou osobu. V tomto případě
jde o takzvanou vázací dobu. U domů
s dotovanými byty bylo vždy zřízeno

zástavní právo ve prospěch poskytovatele dotace.
Bytové domy určené k prodeji,
u kterých byla použita státní dotace přiznaná bývalým Okresním
úřadem Znojmo:
Smetanova č. or. 14, 16, 18, 20, 32, 34
Pražská č. or. 63 B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M
Bytové domy určené k prodeji,
u kterých byla použita státní dotace přiznaná Ministerstvem pro
místní rozvoj:
Pražská-sídliště č. or. 7A, 7B, 7C
Vídeňská třída č. or. 75, 77, 79
Gagarinova č. or. 19, 21, 23, 25
Dukelských bojovníků č. or. 113, 115,
117, 119, 121, 123
Z důvodu schválení záměru prodeje bytů a ve výše uvedených domech
takzvaného odloženého prodeje bytů,
byla zahájena jednání s dotčenými ministerstvy (Ministerstvem pro místní

rozvoj a Ministerstvem financí) o možnosti zkrácení vázací doby na 10 let.
Obdobně, jak to bylo již umožněno
u dotací čerpaných prostřednictvím
Státního fondu rozvoje bydlení.
Ministerstvo pro místní rozvoj
v listopadu 2013 vyhlásilo výzvu pro
podání žádostí o zkrácení vázací doby
a výmaz zástavního práva. Jednalo se
o výstavby bytů v letech 1997 až 2000,
na něž byla s Ministerstvem pro místní
rozvoj uzavřena Smlouva o poskytnutí
dotace, avšak možnost podání žádostí
se nevztahuje na výstavby, na které
bylo vydáno Rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj o poskytnutí dotace.
V současné chvíli žádný z výše
uvedených domů nesplňuje podmínky zkrácení vázací doby Ministerstva
pro místní rozvoj, a proto s nimi město
Znojmo nemůže prozatím nakládat.
Nadále ale probíhají jednání mezi
oběma ministerstvy (pro místní rozvoj
a financí) o možnosti zkrácení vázací
doby i u ostatních případů, kdy byla
obcemi čerpána státní dotace na výstavbu bytů na základě Rozhodnutí.
Na průběh těchto jednání ale nemá
město bohužel žádný vliv. Vedení města
však věří, že jednání dospějí ke kladnému výsledku, a město tak bude moci
prodat i tyto byty stávajícím nájemníků.
Lenka Fraňková, Ľuba Peterková

www.znojmocity.cz

Zpravodajství

Znojmo zase o něco bezpečnější: první
etapa výměny kamer je hotová
Jedním ze stěžejních bodů nové
koncepce Bezpečné Znojmo, kterou
radnice představila na podzim minulého roku, je zvýšení akceschopnosti
městské policie a zvýšení bezpečnosti v ulicích na základě moderního
kamerového systému. První etapa
revitalizace městského kamerového dohlížecího systému je u konce,
na druhé se právě pracuje.
Změny v městském kamerovém
dohlížecím systému spočívají ve dvou
opatřeních. Jedním z nich je modernizace, druhým pak zvýšení počtu kamer
z šestnácti na devatenáct. „Právě jsme
dokončili první etapu modernizace
kamer, které již fungují v režimu FULL
HD, to znamená s velmi vysokým roz-

lišením obrazu. Týká se to osmi kamerových bodů, mimo jiných kamer
na Horním a Masarykově náměstí,
na náměstí Svobody nebo na ulici Havlíčkova,“ vysvětluje ředitel Městské
policie Znojmo Ivan Budín.
Druhá etapa modernizace kamer,
která zahrnuje vybudování třech nových kamerových bodů, právě začíná.
Hotovo by mohlo být do konce března
tohoto roku.
Technologický pokrok umožní nejen vyšší rozlišení, a tím pádem snazší
identifikaci osob či vozidel, ale také
rychlejší vyhledávání v záznamech
a snadnější uchovávání.
Hlavní důraz celé koncepce vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na ploše

města je kladen na prevenci. Sbor
městských policistů tak na konci minulého roku posílilo osm strážníků, aby byli policisté co nejvíce vidět
v ulicích.
Dalším z přijatých preventivních
opatření je přijetí vyhlášky o regulaci hazardu nebo častější kontroly
v hospodách a restauracích, zda není
mladistvým podávaný alkohol.
„Znojmo je bezpečným místem
pro život. Na druhou stranu bychom
neměli v oblasti prevence zaspat. Musíme dávat jasně najevo, že žádnou
trestnou činnost nehodláme tolerovat,
ba naopak ji budeme účinnými nástroji eliminovat,“ dodává starosta města
Vlastimil Gabrhel.
zp

Nový územní plán je na dohled
Pořizovatel nového územního
plánu Znojma se zadavatelem práce, kterým je město Znojmo, za sebou mají další významný mezník.
Na sklonku loňského roku se k textu
i přílohám mohli vyjádřit při veřejném projednávání občané.
K tomu, aby podali k návrhu
územního plánu případná stanoviska
nebo připomínky, měli pak sedm dnů.
Při veřejném projednávání se
občané ptali mimo jiné na to, jak
má v budoucnu vypadat komunikace na ulicích Kunštátská a Růženy
Svobodové. Z regionálního tisku
totiž získali informaci, že tudy má
vést jakási náhradní dopravní tepna
souběžná s Jarošovou ulicí.
Ve skutečnosti bylo ovšem propojení ulic Riegrova, Kunštátská a Růženy
Svobodové obsaženo ve stávajícím,
dosud platném územním plánu.
Nový návrh v kapitole Koncepce
dopravní infrastruktury naopak praví: „..komunikační propojení Kunštátská – Růženy Svobodové – Přímětická bez napojení na ulici Riegrova.
– Napojení obytného území na ulici
Přímětickou ve vazbě na ulici Legionářskou vytváří novou stopu pro
obsluhu přilehlého území. Aby se
zamezilo průjezdu zbytné dopravy,
není tato komunikace napojena přímo na ulici Riegrovu. Propojení s ulicí Riegrovou bude zachováno pouze
pro pěší a cyklisty.“ Z toho je zřejmé,
že se počítá pouze s takovou úpravou
komunikace, která by přinesla větší
komfort bydlícím.
Na odboru výstavby Městského
úřadu ve Znojmě tedy na začátku roku
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STALO SE
PODĚKOVÁNÍ
Paní Zuzana Chaloupková (89)
chodí o holi, ale ani ta ji nepomohla, když při chůzi ztratila rovnováhu a nepříjemně upadla. Osudným
se jí stal nerovný chodník pod
Lidovým domem. Otřesené starší
paní poskytl pomoc náhodně jedoucí řidič. Ochotně ženě pomohl
vstát, naložil ji do svého auta a odvezl ji do bezpečí. Paní Chaloupková neznámému muži tímto děkuje
za poskytnutou pomoc.
KRAJ SCHVÁLIL DOTACE
Rada Jihomoravského kraje schválila dotační programy pro rok 2014.
Celková částka přesahuje čtvrt
miliardy korun. Příjemci mohou
být města a obce, fyzické osoby
i neziskové organizace například
v oblasti sociální péče nebo zdravotnictví. Podpora je směrována
na vinaře a vinohradníky, včelaře,
rozvoj venkova, dobrovolné hasiče
či pro-rodinnou politiku, vzdělávání a další. Podrobnosti o dotačních
programech najdou lidé na http://
dotace.kr-jihomoravsky.cz/
PRVNÍ OBČAN ROKU 2014
První dítě narozené ve Znojmě
v roce 2014 je holčička Jenifer.
Narodila se 2. ledna, vážila 3 390 g.
Matkou je dvaačtyřicetiletá Znojmačka Alena Biháriová, na kterou
doma čekal manžel a další čtyři
děti.

 Detail úseku ulic Riegrova, Kunštátská a Růženy Svobodové, o kterém se na veřejném
projednání diskutovalo.

úředníci zaevidovali na dvaašedesát
připomínek a námitek od občanů a organizací k návrhu územního plánu. Jejich autory jsou hlavně vlastníci, kteří
žádají, aby jejich pozemky byly v novém územním plánu zařazeny mezi
zastavitelné plochy nebo byly zařazeny
do jiných funkčních ploch. Není překvapením, že se objevuje i nesouhlas
s trasou obchvatu.

JAKÝ BUDE DALŠÍ POSTUP?
V současné době vyhodnotí pořizovatel s pověřeným zastupitelem,
respektive starostou Znojma
Vlastimilem Gabrhelem všechny

námitky a připomínky. Připraví návrh
rozhodnutí o nich spolu s řádným
odůvodněním. Vše se, tak jak říká
zákon, zašle k vyjádření krajskému
úřadu a ostatním dotčeným orgánům.
Pokud se na řešení pořizovatel a správní orgány shodnou, upraví se podle
toho dokumentace a materiál se postoupí Zastupitelstvu města Znojma
k vydání. Bude-li zastupitelstvo s předloženým návrhem souhlasit, územní
plán vydá. Završí se tak více než čtyřletá práce mnoha lidí.
O vydání územního plánu budou
občané informováni veřejnou vyhláškou. Je tedy reálné, aby zastupitelé
nový Územní plán Znojmo schválili
v prvním pololetí letošního roku. xa

ZNOJMO NA VELETRHU
REGIONTOUR
Město Znojmo se 16.–19. ledna
zúčastnilo Mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2014 v Brně. Znojmo
představilo vedle tradičních turistických lákadel, jako je vinobraní
také novinku – adrenalinové trasy podzemí. Prezentaci připravila
Znojemská Beseda se Znojemským
regionálním rozvojem.
SETKÁNÍ BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ NEMOCNICE
V hotelu Dukla se podruhé setkali bývalí zaměstnanci Nemocnice Znojmo. Přivítal je ředitel
nemocnice Miroslav Kavka, který
260 účastníků setkání informoval
o rozvoji jejich bývalého pracoviště a současné podobě nemocnice,
spektru a rozsahu poskytované
péče, o rekonstrukci i budoucím
směřování nemocnice. Hlavním
organizátorem setkání byla hlavní
sestra nemocnice Jana Vacková. Vzhledem k velmi kladnému
ohlasu bude nemocnice tuto akci
pořádat i v následujících letech.
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MATRIKA UZAVŘENA
Z důvodu účasti pracovnic matriky
na školení bude matrika v budově
Městského úřadu Znojmo na Obrokové 10 28. 1. a 4. 2. uzavřena.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 5. února proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška
sirén. Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou
první středu v měsíci nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 29. 1. Znojmo, Přímětice:
od 7.30 do 13.30 hod. ul. MUDr. 1,
3, 5, 7, 10, 12, 14 (celé sídliště ul.
MUDr. Janského, zahrady u Nové
nemocnice, zahrady napájené z TS
Přímětice Školní statek – Závlaha
včetně ČS PHM Sever.
Dne 30. 1. Znojmo, Oblekovice, Nový Šaldorf–Sedlešovice:
od 7.30 do 15.30 hod. domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS
EIKA, Eika, Elnas, MVDr. Beneš, E59,
Zempfer, Gastroblue, Siko-keramika, JIMA, Šabatka, Bohemia Bag,
ESSO Holding, Draling, Agro Ali
a další. Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS Nový Šaldorf
– ZD od autosalonu po areál ZD
včetně letiště. Odběratelská stanice Oblekovice – STS (č. 620364).
POPLATKY ZA PSA
Do konce března musí majitelé
psů zaplatit poplatky za své čtyřnohé přátele. Platby v hotovosti přijímají pokladny v budově
městského úřadu na Obrokové
ul. 12 a na nám. Armády nebo lze
platbu provést převodem z účtu.
Zaevidovat psa musí jeho majitel
do 15 dnů na finančním odboru
MÚ Obroková 10 (u pí Bohunky
Dehnerové). Poplatek je vyměřen
od tří měsíců stáří psa.
POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé
Znojma čas na zaplacení poplatků
za odpad. Částka se oproti loňskému roku snížila o stokorunu.
Nově se za osobu vybírá poplatek
400 korun, který lze uhradit na pokladně v podatelně Městského
úřadu Znojmo, Obroková 12.
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.

Každý si za vodu připla
89 korun za rok
Každá osoba, která je závislá
na kompletních službách Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize
Znojmo (VAS) si v letošním roce při
předpokládaném odběru třiceti kubických metrů vody za rok připlatí
za dvanáct měsíců navíc osmdesát
devět korun.
Zatímco cena vodného zůstává
na úrovni roku 2013, stočné za jeden
kubický metr letos podraží o 2, 58 Kč
(bez DPH). Pro názornost uvádíme
srovnávací tabulku:
2013

2014

finanční spoluúčasti na investičních
akcích, které se dotují z Evropské unie.
V tomto případě jsou českými předpisy stanovena pravidla úpravy cen. Právě z nich vyplývá nárůst nájemného
v kalkulaci stočného.
Bez těchto úředně daných předpisů by se cena pro letošek nezvyšovala.
Peníze za nájem vodohospodářské
infrastruktury přitom činí, jak ukazuje
graf, při stanovení ceny vody jedenatřicet procent z celkové sumy.

Srovnáme-li ovšem vývoj vodného
a stočného ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. v novém roce 2014, pokud
jde o významné Svazky (tedy sdružení
obcí), pak si Znojmo nestojí špatně:
Svazek

V + S (vč. DPH)
2013

2014

Blansko

86,14

89,96

Ivančice

85,56

88,00

Šlapanicko

83,54

87,40

Tišnovsko

81,51

85,51

Nárůst
v Kč

Židlochovicko

84,90

89,12

Jihlava

82,04

82,04

83,45

83,82

Vodné
bez DPH

37,26

37,26

0,-

Třebíč

Stočné
bez DPH

Znojmo

77,53

80,50

30,16

32,74

2,58

Žďár n./Sáz.

84,40

88,40

Celkem
bez DPH

67,42

70,00

2,58

VAS, a.s.
(významné Svazky)

82,78

85,04

Celkem
s DPH

77,53

80,50

2,97

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH.

Proč se navyšuje cena za stočné?
Odpověď je třeba hledat ve zvýšeném
nájemném, které platí znojemská divize VAS Zájmovému sdružení obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko
za užívání vodohospodářské infrastruktury. Zájmové sdružení přitom
sdružuje pětasedmdesát obcí.
Nájemné se navýšilo o sedm milionů korun a důvod je nasnadě. Sdružení obcí VaK Znojemsko je zatíženo

Investiční akce, jejichž investorem je Zájmové sdružení obcí Vodovody
a kanalizace Znojemsko, dotované z peněz Evropské unie:
 Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Znojmo (obnáší
kompletní rekonstrukci úpravny vody ve Znojmě, a také rekonstrukci
páteřních vodovodních řadů a důležitých objektů na vodovodní síti
(vodojemů a čerpacích stanic)). Náklady na půl miliardy korun.
 Kanalizace Severozápadní větev (Mramotice, Kasárna, Plenkovice,
Kravsko, Žerůtky)
 Kanalizace Načeratice a Derflice
 Únanov, dokončení intenzifikace ČOV
 Intenzifikace ČOV Prosiměřice aj.
Připravila: xa

Znojmo při prodeji majetku nechybovalo
Zastupitel Jiří Kacetl nesouhlasil s postupem města při prodeji
městského majetku a v souvislosti s prodejem nebytového prostoru
na Vídeňské ulici a hájenky na ulici
Kuchařovické podal trestní oznámení
na Policii ČR.

to prodalo nebytový prostor za tržní
cenu, která odráží objektivní poptávku
trhu a ne subjektivní dojmy a pocity
pana Kacetla nebo kohokoliv jiného.
Prodej nebytového prostoru byl řádně
vyvěšen na úřední desce. To, že se přihlásil pouze jeden zájemce, nemůžeme

Město Znojmo prodává
svůj majetek v souladu se zákony.
Tak zní verdikt policie.
Z šetření policie ovšem vyplynulo,
že prodej obou nemovitostí proběhl
naprosto standardně a v souladu se
zákony.
Již v polovině minulého roku se
prodejem nebytové jednotky na ulici
Vídeňská opakovaně zabývaly Kontrolní výbor a rada města. Ani tehdy
neshledaly žádné pochybení. „Měs-

my nijak ovlivnit. Proto rada města
neshledala na postupu při prodeji nebytové jednotky žádné pochybení,“
konstatoval již dříve starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Policejní vyšetřování uvádí, že
kupní cenu za jednotku č. 891/9 na ulici Vídeňská lze posuzovat jako centru
tržní, neboli cenu obvyklou. Dále se

v rozhodnutí konstatuje, že nebylo
prokázáno, že by konkrétní představitel města při výkonu své pravomoci
úmyslně, případně z nedbalosti porušil
zákonem mu uloženou nebo smluvně
převzatou povinnost opatrovat nebo
spravovat cizí majetek, a tím jinému
způsobil škodu. Ve věci posouzení znaleckých posudků pro prodej obou objektů došla policie k závěru, že znalec
postupoval dle platných právních
norem. Závěrem dodává, že v daném
případě se nejedná o podezření ze
spáchání konkrétních uvedených
trestných činů.
„Závěry vyšetřování ukazují to, co
tvrdíme od začátku – že spravujeme
majetek s pečlivostí a jako řádní hospodáři. Asi všichni bychom raději své
nemovitosti prodávali desetkrát dráže,
než si je někdo je ochoten koupit, ale
reálně všichni víme, že to není možné,“
uzavírá starosta.
zp, lp
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REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Strom s netopýry byl pokácen šetrně, Záklopky
v kolonii nebyla zjištěna žádná zranění by nepomohly
Při kácení vybraných stromů
v dolní části parku přišli o své zimoviště netopýři. Nikoliv nešetrně či
náhodně. Kolonie byla od roku 2010
sledována odborníkem doktorem
Antonínem Reiterem. Zkušený zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě i při kácení dohlížel na to, aby
se chráněným zvířatům nic nestalo
a aby nebyli vystaveni zbytečnému
enormnímu stresu. A netopýři v parku byli také hlavním tématem našeho rozhovoru.

táhnout i stovky kilometrů ze severní
části areálu druhu. Je to netopýr obývající buď dutiny stromů, nebo i štěrbiny
na povrchu staveb, typicky třeba mezi
panely domů na sídlištích. Patří mezi
druhy zvláště chráněné, a podobně jako
většina našich netopýrů, do kategorie
„silně ohrožený“. Přesto se dá říct, že
na Znojemsku je běžný a poměrně hojný. V parku tito netopýři převážně zimují, potřebují k tomu stromové dutiny,
a pokud možno co nejméně rušení, jinak ve vegetační sezoně loví především

 Zoolog Antonín Reiter (na snímku vlevo).

Foto: archiv JMM

Můžete čtenářům přiblížit druh netopýra, který se v městském parku
vyskytuje?
V parku se vyskytuje více druhů
netopýrů. V zimním období zde přezimuje, pokud víme, jen netopýr rezavý.
A to je právě ten druh nalezený během
kácení. Dosud jsem neměl možnost
přímo spočítat žádnou ze zimujících
kolonií, a vlastně i teď jde jen o hrubý
odhad. Pro přesné sečtení by bylo potřebné s netopýry nějak manipulovat,
a to jsem nechtěl, abych je nevystavoval
dalšímu stresu. Odhadem tedy v pokáceném stromě bylo přítomno mezi 300
a 500 netopýry. Pokud vezmu v úvahu,
že zimují vždy ve více stromech, je pravděpodobné, že zdejší zimující populace
přesahuje 1000 kusů. V tomto ohledu je
asi zajímavé zmínit, že v létě jich prostor
parku obývá podstatně méně. A možná
také to, že zimující zvířata nemusí být
„místní“ letní populace. Netopýr rezavý
totiž patří k tažným druhům, a zimující
jedinci mohou do střední a jižní Evropy

létající hmyz. Lovecká strategie tohoto
druhu je lov ve volném prostoru a větší
výšce nad zemí, v interiéru parku tedy
neloví, mají zde spíše jenom ty úkryty.
Jak dlouhou dobu jste netopýry v parku monitoroval?
Netopýry jsem v parku soustředěněji studoval především v roce 2010,
v rámci přípravy projektu revitalizace.
Pozdější sledování jsou spíše jednorázová a nahodilá, nejde mluvit o systematickém monitoringu podle nějaké
přesné metodiky. Početnost netopýrů je
podle mého odhadu zatím stabilizovaná, určitě jich v posledních letech nějak
závažně neubylo.
V kolika kácených stromech jste netopýry našli a jaký byl postup jejich
přesunu?
V rámci letošního kácení byli netopýři nalezeni v jediném stromě, kde ale
tvořili tu poměrně početnou kolonii.
Naštěstí byl strom pokácen celkem šetr-

ně, náraz ztlumily větve stromu i křoví,
do kterého byl skácen. Na netopýrech
v odhalené kolonii nebyla zjištěna žádná zranění ani poškození. Také teplota
v den kácení byla příznivá a nebylo nutno zvířata nějak speciálně chránit před
mrazem. Proto jsem doporučil nechat
je přirozeně probudit a opustit místo
přirozeným způsobem. Velká většina
jedinců se také během cca dvou hodin
probudila a odletěla. Pokud se nám
dařilo pozorovat, tak netopýři velmi
rychle vletovali do dalších dutých stromů v těsném okolí a našli tam náhradní
úkryt. Pouze několik desítek jedinců
zůstalo v pokáceném kmeni až do večera, ale i ti jej postupně opouštěli v noci
a následující den. V pátek už se z části
dutiny, do které není vidět, ozývaly
jen ojedinělé hlasy. Předpokládám, že
s přicházejícím ochlazením i tito jedinci
úkryt opustí a přesunou se do teplotně
lépe vyhovujících míst.
Není přesun pro netopýry stresující?
Každé nenadálé probuzení ze zimního spánku je pro netopýry stresující
a připravuje je o část energie potřebné
k překonání zimního období. V tomto ohledu byla pro ně vzniklá situace
nepochybně nepříjemná. Pokud ale
je taková událost během jedné zimy
ojedinělá, zvířata se s ní dokážou vyrovnat. Ostatně podobné situace nastávají
občas i v přírodě, ať už např. samovolné
rozlomení stromu se zimujícími zvířaty,
nebo jen prudké ochlazení, které je
donutí opustit úkryty více exponované
vnějším podmínkám a vyhledat nějaké
lépe chránící. I tehdy se zvířata stresově
probouzejí a „nuceně“ přesunou do jiného místa. Právě kvůli snížení úrovně
stresu byli netopýři ponecháni v klidu,
aby se mohli samovolně probudit, očistit, dosáhnout potřebné teploty a úkryt
opustit. Jsem přesvědčen, že pokud
bychom je někam přemisťovali, brali
do rukou a nějak jednotlivě kontrolovali či „probouzeli“, byla by úroveň stresu
podstatně vyšší a zvířatům samotným
by to přitom v ničem nepomohlo. To
ale samozřejmě platí za těch výše zmíněných „šťastných okolností“ – tedy že
zde nebyli jedinci viditelně zranění a že
nehrozilo ani bezprostřední ohrožení
obnažené kolonie mrazem ani jinými
nepříznivými faktory.
Ľuba Peterková

Město Znojmo mělo nainstalovat
do dutých stromů záklopky zabraňující zvířatům jejich osídlení. Bohužel se
tak nestalo. Důvod vysvětluje mluvčí
města Zuzana Pastrňáková: „Záklopky nebylo možné instalovat z toho důvodu, že v době rozhodnutí o obměně
stromů už netopýři ve stromě hnízdili.
Oddálení skácení dotyčného stromu
do doby, než by se netopýři ze stromu
odstěhovali, nebylo možné z bezpečnostních důvodů, neboť strom byl skutečně v havarijním stavu.“
Se situací již byla seznámena Česká
inspekce životního prostředí, na kterou
se v souvislosti se záklopkami obrátili
někteří občané města. „Abychom eliminovali dopad na netopýry, veškerý
zásah probíhal pod dohledem pana
Antonína Reitera z Jihomoravského
muzea. Torzo dotyčného stromu jsme
ponechali na místě přes noc, aby mohli
netopýři odletět a zazimovat na jiném
místě. Díky našemu citlivému přístupu
nebyl žádný z netopýrů zraněn,“ doplnila mluvčí.
lp

Práce v parku
pokračují
Poté, co pracovníci Vodovodů
a kanalizací Znojemsko zrekonstruovali vodovod, v lednu pracovníci
Městské zeleně pokáceli v dolní části parku 31 nemocných a starých
stromů.
„Kácení jsme projednali
i s občanskými spolky, které s tímto
vyslovily souhlas. Revitalizace parku,
včetně kácení, byla také předmětem
diskuze s občany na dnu otevřených
dveří radnice v listopadu minulého
roku,“ připomíná starosta Vlastimil
Gabrhel. Celkem se v této části parku
vysází 59 stromů. Sázení, stejně jako
parkové úpravy a výsadba trvalek
a keřů, bude až tou poslední etapou
revitalizace, která přijde na řadu někdy
v létě,“ doplňuje starosta. Jakmile dovolí
počasí, město začne se samotnými revitalizačními pracemi, tedy s úpravami
cest, s budováním závlahového systému
a s rekonstrukcí dětského hřiště. Se
sdružením Park Znojmo Ekostavby-Firesta, které vyhrálo výběrové řízení
na tuto část revitalizace, již město podepsalo smlouvu.
zp
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Tašky na separovaný odpad
jsou dobrým řešením
Vedení znojemské radnice pokračuje ve zkvalitňování odpadového
hospodářství ve městě. Po nádobách
na bioodpad a plánovaném očipování popelnic se teď město domluvilo
s firmou EKO-KOM na dodávce tašek
na separovaný odpad.

s barevnými nádobami na sklo, papír
a plasty. A třídění se stalo v mnoha
domácnostech samozřejmostí.
Jak se takový tříděný odpad v bytech a domech skladuje, než ho lidé
dopraví na sběrné místo? Každý na to
má svůj systém. Přece jen to ale může
být problém, hlavně
v menších bytech. A to
i problém estetický.
Lidé by proto
mohli přivítat řešení,
se kterým přichází znojemská radnice. Využitelné složky odpadu
napříště totiž bude
možné dočasně skladovat v taškách na separovaný odpad, které
si zájemci budou moci
za přijatelnou cenu za Tašky na separovaný odpad. Ilustrační foto.
koupit. Půjde o sadu tří
Znojemští občané se v uplynulých tašek z recyklovaného plastu. Budou
letech naučili zacházet s domovním omyvatelné a spojené suchým zipem,
odpadem zodpovědně. Na ulicích aby vytvořily ucelený set. Jejich obsah
města Znojma existuje hustá síť hnízd bude rozlišen potiskem s nápisy Papír,

Nevidomým
pomáhají k lepší
orientaci majáčky
Orientaci těžce zrakově postiženým a nevidomým spoluobčanům
na autobusovém terminálu ve Znojmě usnadňují od letošního roku
speciální navigační majáčky. Na nástupišti číslo 5 a číslo 7 je instalovaly
a zprovoznily město Znojmo a firma
.A.S.A. Eko. Celkové náklady na instalaci činily dvacet tisíc korun a za dva
majáčky zaplatila firma třiadvacet
tisíc korun.

DOMOVNÍ ODPAD
Za domovní odpad se považuje
odpad z domácností a z činností
spojených s úklidem obytných
objektů. Pod pojmem domovní
odpad (nebo také odpad z domácností) se rozumí především
běžný odpad z denní spotřeby
domácností. Domovní odpad
tvoří dominantní podíl komunálního odpadu.

JAK FUNGUJE
ORIENTAČNÍ MAJÁČEK?

Plast a Sklo. Odpad v nich bude možné shromažďovat, a poté budou tašky
sloužit k dopravení separovaného odpadu ke kontejnerům.
Tašky pro separaci domovního
odpadu si budou moci zájemci pořídit
v průběhu letošního roku. Občané
za tašky zaplatí pouze třetinu jejich výrobní ceny, zbytek pokryje dotace města a společnosti EKO-KOM. O tom,
že jsou již k dispozici, budou občané
Znojma včas informováni, stejně jako
o místu prodeje.
xa

Nevidomý má vysílačku, kterou
nosí v kapse, případně ji má zabudovanou v bílé holi. Na vysílačce je sada tlačítek a po stisknutí
jednoho z nich majáček zvukově
zareaguje. Zařízení po stisknutí
tlačítka začne mluvit a navede nevidomého k zastávce, na kterou
se potřebuje dostat.
Majáčky jsou pro nevidomé velmi
důležitou součástí pro zlepšení jejich
pohybu po městě, a také pro odstraňování architektonických bariér. xa
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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
Paní domácí
Haushälterin
ReinSaat KG
St. Leonhard 65 km
veronika.hauer@reinsaat.at
+43/2987/2347 Veronika Hauer
Úklid podnikové kuchyně,
provozních místností a ubytovny
zemědělské firmy. Příprava svačin
pro ca. 20 spolupracovníků.
Sekretářka
Sekretärin
Holzindustrie Maresch GmbH
Retz 15 km
bewerbung@maresch-retz.co.at
+43/2942/28200 kl. 12
Lukas Gschweicher
Podpora vedení firmy, všeobecná
kancelářská práce, bilaterální
tlumočení (NJ–ČJ).
Výpomoc v domácnosti
Haushaltshilfe
Holzindustrie Maresch GmbH
Retz 15 km
bewerbung@maresch-retz.co.at
+43/2942/28200 kl. 12
Lukas Gschweicher
Všeobecné úklidové práce
v domácnosti, příprava jídel, praní
a žehlení prádla, zahradní práce.
Min. mzda dle KS 1.622 EUR/měs.
brutto při plném úvazku 38,5 hod.
týdně. Prac. doba Po do Pá dle dohody.
Pečovatel/ka
Heimhelfer/in
NÖ Hilfswerk
Retz/Pulkautal 15–25 km
jobs@noe.hilfswerk.at

+43/2742/249-1093 Sonja Staudigl
Mobilní péče o osoby v domácnosti,
20 hod. týdně, mzda dle KS
1.702,06 EUR/měs. brutto při plném
úvazku. Možnost dalšího vzdělávání,
žádné noční služby, kilometrovné
nebo služební auto.
Recepční / Asistentka (zástup
za mateřskou)
Rezeptionistin/Assistentin
Sport- und Seminarhotel
Hollabrunn
Hollabrunn 30 km
hotel@sth-hollabrunn.at
+43/2952/3391 181 Doris Hötzer
Check In a Check Out, péče o hosty,
fakturace, vedení pokladny, správa
nájemních vztahů, vyhodnocování,
statistiky, rezervace a organizace
akcí, správa jednacích sálů
a sportovišť, ústředna. Směny PO–
PÁ 7.30–14.00 nebo 7.30–17.30,
každá druhá sobota 8.00–12.00 hod.
Mzda 1.632 EUR/měs. brutto.
Automechanik
KFZ-Techniker
Autohaus Klement GmbH
Horn 35 km
autohaus@ford-klement.at
+43/2912/352 Willi Klement
Mzda od 1.850 EUR/měs. brutto.
Výpomoc v kuchyni
Küchengehilfe
Landgasthaus zum Knell
Horn 45 km
info@zumknell.at
+43/2982/8290 Cornelia Knell
Jednoduché kuchyňské
práce a umývání nádobí,
20 nebo 40 hodin týdně dle dohody.

Číšník/Servírka
Kellner/in mit Inkasso
Landgasthaus zum Knell
Horn 45 km
info@zumknell.at
+43/2982/8290 Cornelia Knell
Obsluha hostů, 20 nebo 40 hodin
týdně především večer
a o víkendech. Odpovídající mzda,
strava zdarma.
Montér
Monteur
Baumhauer & Söhne Ges.m.b.H.

Hötzelsdorf 45 km
hallenbau@baumhauer.at
+43/2913/272 Kurt Baumhauer
Mzda dle KS za 38,5 hod. týdně
od 1.975,61 EUR/měs. brutto.
Montér
Montage-Facharbeiter
Wingelhofer & Söhne
Starrein 35 km
rene@wingelhofer.at
+43/664/5050291
Rene Wingelhofer
Mzda brutto 1.972,12 EUR/měs.

FIRMA MARESCH GMBH RETZ SUCHT:
Sekretärin
 Aufgaben:
Unterstützung der Geschäftsleitung
Allgemeine Bürotätigkeiten
bilaterales Dolmetschen (Deutsch-Tschechisch)
 Anforderungen:
kaufmännische Ausbildung
Deutsch und Tschechisch in Wort und Schrift
sicherer Umgang mit MS Office
flexibel, teamfähig, zuverlässig und kontaktfreudig
Haushaltshilfe/Haushälterin
 Aufgaben:
allgemeine Reinigungsarbeiten im Haushalt
Essenzubereitung
Wäsche waschen und bügeln
Gartenarbeit
 Anforderungen:
freundliches Wesen sowie gepflegtes Erscheinungsbild
reinheits- und ordnungsliebend
eigener PkW
Deutsch kommunikativ
Falls Sie Interesse haben, bitte melden Sie sich:
Holzindustrie Maresch GmbH, Breiten 1, 2070 Retz,
bewerbung@maresch-retz.co.at, Tel.: +43 (0) 2942 28200 DW 12

Zaregistrujte se na jazykové zkoušky na SVŠE
Projekt Znojmo mluví anglicky
pokračuje i v letošním roce. Na proplácení úspěšně složených jazykových certifikátů znojemským studentům a absolventům vyčlenila radnice
jeden milion korun.
V loňském roce bylo těch úspěšných žadatelů 41. „Věřím, že letos bude
číslo ještě vyšší. Projekt byl teprve
ve svých začátcích, takže přepokládám,
že letos bude zájem vyšší. Přece jenom

se znalost alespoň jednoho cizího jazyka stává nutnou normou, ne výhodou
při hledání práce,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel.
Kdo není studentem nebo absolventem s trvalým pobytem ve Znojmě
nebo jeho městských částech, může
alespoň využít možnost skládat zkoušky z angličtiny a z němčiny přímo
na Soukromé vysoké škole ekonomické
ve Znojmě, a to za zvýhodněných podmínek. Škole se podařilo dohodnout
podstatně nižší ceny, než které se běžně platí. U zkoušky FCE z angličtiny je
sleva 400 korun, u německých Goethe
certifikátů je sleva ještě vyšší. Navíc

zájemci ušetří za cestovné do Brna či
do Prahy a nevystavují se zbytečnému
stresu z neznámého prostředí.
Termíny již na jaře
Zkoušky Goethe Zertifikat
(B1, B2, C1)
Registrace: do 5. 2. 2014
Termín zkoušky: 26. 2. 2014
Zkouška FCE
Registrace: 3. 2.–7. 3. 2014
Mock speaking: 5. 4. 2014
Termín zkoušky: 12. 4. 2014

Jarní termíny zkoušek se nezadržitelně blíží, proto nepropásněte registraci! Ti, kteří se na zkoušku chystají,
mohou absolvovat krátký přípravný
kurz seznamující s formou zkoušky,
kde si zájemci mohou zkusit jednotlivé
části zkoušky nanečisto.
Tahákem pro zkoušku FCE je také
tzv. mock speaking, kdy si zájemci před
komisí vyzkouší ústní část zkoušky a budou tak vědět, na čem jsou. Na mock
speaking, který je zdarma, je nutné se
předem přihlásit. Kapacita je omezená
a přednost mají ti, kteří budou přihlášeni na zkoušku ve Znojmě. Veškeré
informace naleznete na www.svse.cz. zp
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Rozpočet města Znojma na rok 2014
Rozpočet města není jen bilance příjmů a výdajů. Je to v první řadě finanční plán, který určuje priority výdajů na základě plánovaných příjmů. A je to nástroj, kterým prosazují cíle, již si stanovily, rada a zastupitelstvo města. Jaká je filozofie rozpočtu
Znojma na letošní rok? Znojemské LISTY přinášejí detailní pohled na strukturu tohoto dokumentu.

Otázky pro starostu Znojma Oprava chodníků, regenerace
přímě ckého sídliště
Vlas mila Gabrhela
i ulice Velká Michalská
Většina investic, se kterými rozpočet počítá, je zařazena v kapitole
výstavba.
 Předláždění chodníků přijde na 35 mi-

lionů korun.
 Pokračovat bude projekt regene-

race sídliště Přímětice. Do poloviny roku se dokončí úpravy Dlouhé
ulice (práce ve směru od ul. Větrné
ke hřbitovu). Úpravy Poštovní ulice
(práce od obchodního centra Agora
a do vjezdu z ulice Hlavní směrem
k ulici Sklářská) mají skončit v září
2014, což je také termín dokončení
celé akce. Projekt vyjde na 31 milionů korun.
 Rekonstrukce ulice Velká Michalská
a části náměstí Svobody je první
 Vlastimil Gabrhel, starosta Města Znojma

S jakou částkou bude město v roce
2014 hospodařit?
Znojmo bude letos hospodařit
s částkou 924 milionů korun. To je
přibližně o osmdesát milionů více než
v uplynulém roce. V kapitole příjmů
totiž počítáme s navýšením příjmů
z prodeje bytových jednotek ze 180
na 250 milionů korun.
K čemu se tyto peníze použijí?
Použijeme je k úhradě starých dluhů, které jsme zdědili. Splátky úvěrů
budou činit čtyřiapadesát milionů korun. Protože se nám podařilo splatit
dluh u ČSOB, je to o třináct milionů méně než vloni. Ale především
se chystáme realizovat na sto třicet
investičních akcí a oprav. Jsou to věci,
na které se v minulosti nemyslelo. Zatímco naši předchůdci se soustředili
hlavně na záležitosti, které byly na první pohled vidět, které mohly lidi oslnit,
na nás je, abychom dali do pořádku
mnohdy důležitější a potřebnější věci,
jež zůstávají očím veřejnosti skryty.
Jako například?
Hlavně budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách základních
a mateřských škol. Pokračovat ovšem
budeme i v revitalizaci parku. Chystá-

Foto: Petr Vokurek

me se investovat na tři desítky milionů
korun do oprav chodníků ve městě.
A zkrátka tentokrát nepřijdou ani jednotlivé městské části. Konkrétně jde
o budování kanalizace nebo komunikací.
Existuje vůbec nějaká oblast, která
navýšení finančních prostředků nezaznamená?
Je pravda, že přidáno dostanou
téměř všechny výdajové kapitoly městského rozpočtu. Stagnovat budou platy
zaměstnanců úřadu. S jednou výjimkou, která potvrzuje pravidlo – mzdové náklady se zvýší u městské policie,
protože se navýšil počet strážníků. To
je ale věc, která je ku prospěchu občanů Znojma a jejich bezpečnosti.
xa
 Rozpočet je základním nástro-

jem finančního hospodaření
obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení
obce v období jednoho kalendářního roku.
 Přehledné informace o rozpočtu města Znojma si každý občan
může prostudovat na stránkách
města www.znojmocity.cz v záložce Otevřená radnice.

etapou projektu regenerace, do které
bude v dalším období zahrnuta i obnova Jezuitského a Divišova náměstí
a ulic Jezuitská a Veselá. V zadání
projektu se klade důraz na zachování, respektive rozšíření ploch zeleně,
rozšíření chodníků, obnovu povrchů
včetně konstrukčních vrstev a obohacení dopravních ploch o pobytovou funkci. Letos se počítá s investicí
24 milionů korun.
 Za komplexní revitalizaci dolní části
městského parku, označovanou jako
C2, která bude zahrnovat stavební práce a krajinné úpravy, město
po vyhodnocení výběrového řízení
zaplatí 14,7 milionů korun. Je to
o 4,3 milionu korun méně, než se
počítalo v původním rozpočtu. xa

SNMZ se stará o nemovitos

 Správa nemovitostí města Znojma se také v letošním roce chystá na opravy vnějších fasád domů i fasád ve vnitřních traktech. Nového kabátu i rekonstrukce střechy se dočká také
budova Znojemské Besedy na náměstí T. G. Masaryka.
Foto: xa

Servisní organizací, která spravuje většinu nemovitostí, je Správa
nemovitostí města Znojma. Stará se
o domy, byty i nebytové prostory, ale
také o veřejné osvětlení, sportoviště,
kulturní památky a třeba i o kulturní
domy a pomníky.
I když vzhledem k prodeji do soukromých rukou ubývá městských bytů,
které SNMZ spravuje, její rozpočet se
navýšil. Příspěvek na provoz Správy
nemovitostí pro letošní rok činí 105 milionů korun, což je o sedm milionů více
než vloni. Proč?

Město Znojmo požaduje, aby
SNMZ poskytovala jako kompenzaci
za zvyšování nájmů svým nájemníkům
kvalitnější služby. To znamená, že se
zvyšuje okruh činností, které Správa
vykonává a nabízí. Kdo se dobře rozhlédne kolem sebe, vidí nové fasády
a střechy městských domů. V letošním
roce se navíc počítá s tím, že zanedbaný
bytový fond, který městu zůstane, se
opravami zhodnotí. Nemalé investice
půjdou nadále také do údržby a oprav
sportovišť, jako je zimní stadion, fotbalového stadiony nebo lázně.
xa

www.znojmocity.cz
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V plánu je na sto třicet inves čních akcí a oprav
Revitalizace budov základních a mateřských škol,
digitalizace kina, nová fasáda Znojemské Besedy
Zkrátka však nepřijdou ani další
kapitoly. Především školství a kultura.
 Největší suma je určena na revitali-

zaci základních a mateřských škol.
Celkově se počítá s 37 miliony korun.
Většinou půjde o investice, které nejsou navenek tolik patrné, jsou však
životně důležité pro kvalitní chod
zařízení pro děti a mládež. Radnice
se chystá odstranit nedostatky, které
jednotlivé objekty dlouhodobě trápí.
Například:
– ZŠ JUDr. Mareše: rekonstrukce
osvětlení a elektroinstalace, rekonstrukce cvičné školní kuchyňky
– ZŠ Přímětice: vzduchotechnika
kuchyň, zateplení střechy, výměna
oken, kompletní oprava sociálního zařízení
– ZŠ Pražská: rekonstrukce elektroinstalace, zateplení střechy budovy na Slovenské ulici, oprava
sociálního zařízení
– ZŠ Mládeže: dokončení rekonstrukce školní jídelny, herní prvky
na hřiště, oprava střechy na dílnách, omítek ve sklepě
– ZŠ nám. Republiky: výměna oken,
rekonstrukce půdní vestavby,
oprava podlah
– ZŠ Václavské náměstí: oprava fasády, dokončení rekonstrukce kotelny, oprava kabinetu, nářaďovny,
výměna podlahové krytiny

 Prvňáčci, kteří navštěvují školu Jubilejní park, si i v zimním období rádi odpočinou od školních lavic na novém hřišti, které přišlo na dva
miliony korun. Přesvědčil se o tom také místostarosta Znojma Jan Grois (vpravo). Více než tři desítky milionů korun jsou na investice a opravy
ve školství určeny i v rozpočtu města na rok 2014.
Foto: zp

– MŠ MUDr. J. Janského: zateplení
budovy
– MŠ Pražská: odvětrání šaten, pryžový povrch na hřiště
– MŠ Přímětice: rekonstrukce střechy, dětská umývárna, nábytek
do tříd
– MŠ Holandská: výměna osvětlení,
oprava fasády, podchodů, osvětlení
– MŠ Dělnická a MŠ Gránická: herní prvky do zahrady
– MŠ Dělnická: II. etapa opravy
sociálních zařízení

– MŠ nám. Republiky - Rudoleckého: střecha
– Jesle Marákov: rekonstrukce střechy

a fasáda za 6,5 milionu korun dodá
lesku celému náměstí T. G. Masaryka.
 Pokračovat budou opravy znojem-

 Na digitalizaci Malého sálu kina

Svět je vyčleněna částka 2,5 milionu
korun. Pořídit se za to má nová projekční technologie a další související věci, jako je 3D promítání nebo
ozvučení. Znojmo na tuto akci získalo státní dotaci tři sta tisíc korun.
 Oprav se letos dočká také budova

Znojemské Besedy. Nová střecha

ského hradu. Letos se počítá s investicí 9,5 milionu korun.
 Lepšího prostředí si užijí také ob-

čané, kteří využívají služeb Městské
knihovny. Prohlédnout má zejména půjčovna pro dospělé v přízemí,
včetně počítačového vybavení pro
veřejnost. Vše za téměř dva miliony
korun.

V městských částech nová Město podporuje sociální
kanalizace i komunikace věci, kulturu a sport
Zbytečně neutrácet, hledat
nové cesty k úsporám
a investovat účelně.
Rok 2014 přinese změny i do života
občanů v městských částech. S novou
kanalizační sítí se počítá nejen v Mramoticích a Kasárnách, kde Znojmo
v rámci budování Severozápadní větve
plánuje investici pěti milionů korun.
Potvrzena je už finanční dotace Státního fondu životního prostředí
na vybudování kanalizace v Načeraticích

a Derflicích. Z městského rozpočtu sem
poputuje deset milionů korun.
Město Znojmo se chystá i na rekonstrukci místních komunikací v Mramoticích. Naplánována je částka třináct
milionů korun. Participovat ovšem bude
i na budování průtahu městskou částí
Hradiště. Na deset milionů korun přijdou nové obrubníky a chodníky.

Radnice se nesoustřeďuje jen
na velké investice a opravy nemovitého majetku. Město se snaží podporovat sociální služby a sportovní
a společenské vyžití svých občanů,
zvláště dětí a mládeže. Také v rozpočtu pro letošní rok se počítá s podporou tradičních kulturních akcí, jako je
Festival VOC Znojmo, Hudební festival Znojmo, Znojemský hrozen nebo
Šramlfest.
Radnice bude nadále podporovat
jazykové kompetence studentů v rámci projektu Kolumbus. Na jazykové
zkoušky je vyčleněna milionová částka.

Příspěvek z městské pokladny
získá Nemocnice Znojmo (2 miliony
korun), Dětské centrum (jeden milion) a organizace, jako Liga vozíčkářů,
Podané ruce – Netopeer, kontaktní
centrum, Tyflocentrum, Svaz tělesně
postižených nebo Svaz postižených civilizačními chorobami. Celkem půjde
o více než čtyři miliony korun.
Stejně jako v uplynulých letech si
o příspěvek na svou činnost mohly
zažádat kulturní a sportovní organizace a kroužky a zájmové organizace.
Celkem mohou získat částku více než
sedm milionů korun. Připravila: xa
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Máte lepší veřejnou dopravu, říká
Kanaďanka studující ve Znojmě
Elizabeth Ann Lenny je Kanaďanka, ale pro letošní školní rok
se proměnila ve studentku GPOA
Znojmo, střední školy, která sídlí
na znojemské Pontassievské ulici.
Elizabeth se totiž přihlásila do výměnného studentského projektu,
který organizuje Rotary club. Je jí
sedmnáct let a navštěvuje třetí ročník s pedagogickým zaměřením. Má
ráda balet, bruslení a hru na příčnou
flétnu. V budoucnu by chtěla studovat architekturu.
O svých dojmech si povídala se
spolužačkami Natalyí Knysh a Simonou Netopilíkovou.
El, jak ses dozvěděla o výměnném
pobytu?
Kamarádka mojí maminky se o
tom zmínila - a mně to přišlo jako
dobrý nápad. Je to zážitek, na který
se nezapomíná. Lidem, kteří o studiu v zahraničí přemýšlejí, bych řekla:
Udělejte to. Je to skvělá zkušenost.

angličtina a matematika, protože jí
rozumím.
Kolik českých slov umíš?
Umím na tři stovky českých slov,
ale pořád se učím. Čeština je těžká, je
jiná než angličtina, ale doufám, že na
konci pobytu budu umět česky mnohem líp.
Mělas nějaké obavy z cesty sem?
Vůbec jsem se nebála! Těšila jsem
se. Ze začátku se mi stýskalo po domově, teď už ani ne.

 Elizabeth Ann Lenny.

Foto: Archiv EAL

Vidíš nějaké rozdíly mezi kanadskou
a českou výukou?
V Kanadě máme každý den stejné předměty, které se po dvou letech
mění. Tady je každý den jiný rozvrh.
K mým oblíbeným předmětům patří

Den otevřených dveří
na gymnáziu
Gymnázium Karla Polesného
ve Znojmě pořádá pro veřejnost
7. února od 12.00 do 17.00 hodin
Den otevřených dveří.
Škola nabízí vedle tradičně čtyřletého a osmiletého studia také dvojjazyčné šestileté studium, které je určeno
absolventům 7. tříd základních škol.
„V prvním a druhém ročníku
dvojjazyčného studia u nás žáci dokončují povinnou školní docházku
s rozšířenou výukou jazyka německého. První dva roky studenty vyučují
čeští učitelé gramatiku a rakouští konverzaci. Ve třetím až šestém ročníku
probíhá výuka vybraných předmětů
(matematika, fyzika, chemie, zeměpis
a dějepis) v němčině.
Vyučující jsou většinou
rakouští lektoři nebo
čeští odborní učitelé,“
vysvětluje Drahomíra
Denerová, zástupkyně
ředitele gymnázia.
Žáci dvojjazyčného
gymnázia vykonávají
během studia jazykové
zkoušky z německého
jazyka. Od třetího ročníku je navýšen i počet hodin anglického

jazyka a žáci mohou studovat v rámci
volitelných předmětů i latinu, jazyk
francouzský, ruský, španělský nebo
italský.
Každoročně jsou pro žáky pořádány výjezdy do zahraničí, zvláště
do německy mluvících zemí, kde jsou
organizována setkání se studenty, aby
si mohli v praxi procvičit své jazykové
dovednosti. „Absolventi jsou připravováni ke studiu na vysokých školách
u nás i v zahraničí. Mají velkou výhodu, že kromě dnes již skoro běžného
anglického jazyka mohou nabídnout
perfektní znalost dalšího světového
jazyka,“ konstatovala zjevný fakt Drahomíra Denerová.
lp

Jak se ti jeví pobyt v Česku?
Ze všech zemí, které se nabízely,
jsem chtěla právě sem. Předtím se mi
nejvíc líbilo nejspíš v Irsku a přála
bych si navštívit také Indii. Mám ráda
vaši veřejnou dopravu, je to mnohem
lepší než u nás. A zatím jsem tu na nic
špatného nenatrefila. Také ve škole je
všechno super, lidé jsou milí. Mně se
tady líbí.
upravila: xa

Sbírka plyšáků
pro nemocné
D ětský obchod Kid‘s smile
ve Znojmě pořádá dobročinnou sbírku plyšáků. Probíhá do 31. ledna
a plyšáci budou věnováni dětskému
oddělení znojemské nemocnice, které tuto aktivitu vítá.
„V tuto chv ívybráno
li mám
m
přes 150 plyšáků.
pře
V případě velkého
množství
k
oslovíme vedle nemocnice
i další instituce. Už jsme jednali například s Dětským centrem ve Znojmě,
které by přivítalo hlavně dětské oblečení
a hračky. Takže se zaměříme i na pomoc
tímto směrem, “ vysvětlil organizátor
sbírky Aleš Tichý. Nepoškozené a čisté
plyšáky (případně i dětské oblečení
a hračky) mohou zájemci nosit přímo
do obchodu Kid‘s smile (blízko úřadu
práce) nebo poslat poštou na adresu
Kid‘s smile, nám. Svobody 1519/6,
Znojmo. Info o sbírce najdete také
na facebook.com/KidsSmile.cz.
lp

Dobrovolníkům poděkoval
místostarosta i herecký patron

 Setkání dobrovolníků a přátel.

Tradicí konce roku se ve znojemském centru ADRA stalo setkání s poděkováním všem dobrovolníkům.
„Jsou to lidé, kterých si nesmírně vážíme, protože ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu pomáhají
sociálně ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením i sociálně slabým,“ konstatovala
vedoucí znojemského centra Zdeňka
Severinová.
Dobrovolníkům se dostalo nejen
poděkování, ale využili i možnosti
seznámit se mezi sebou a povykládat
o svých zkušenostech. Jejich příběhy si

Foto: zs

přišli poslechnout také zástupci města
místostarosta Jan Grois a vedoucí odboru školství a kultury Denisa Krátká.
Město totiž organizaci pomáhajícím
druhým každoročně finančně podporuje. „Na setkání nechyběl ani náš patron herec Miroslav Hrabě, který bedlivě
naslouchal zajímavým příběhům našich
zkušených dobrovolníků, podělil se
s nimi o své herecké plány a pozval
je na divadelní představení do Prahy.
Příjemné setkání navíc obohatil i klavírní doprovod našich dobrovolníků
Kateřiny Sochorové a Martina Čecha,“
doplnila Zdeňka Severinová.
lp
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Tříkrálová sbírka
s koncertem pomáhá

 Koledníci z Domova pro matky a otce v tísni byli obdarování i pracovníky městského
úřadu.
Foto: zp

I letos od 1. do 14. ledna vyšli
v rámci Tříkrálové sbírky do ulic koledníci, aby požádali spoluobčany
o finanční pomoc.
Sbírka je nedílnou součástí vánoční
tradice a poselstvím dobré vůle, radosti
a solidarity, která umožňuje veřejnosti prostřednictvím charity podílet se
na pomoci osobám s mentálním a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem.
Právě jim je výtěžek sbírky věnován.
V sobotu 11. ledna se navíc uskutečnil první ročník Tříkrálového kon-

certu v kostele sv. Michala ve Znojmě.
Účinkovali na něm Samuel Bum a dívčí schola od sv. Kříže. Vstupné bylo
dobrovolné a společně s darovanými
příspěvky byly finance opět použity
ve prospěch Tříkrálové sbírky 2014.
Konečná vybraná částka z letošní
Tříkrálové sbírka nebyla do uzávěrky
LISTŮ známa. Ke dni 20. ledna bylo
rozpečetěno 427 pokladniček z celkových 441 a průběžná částka činila
1 590 000 Kč.
O finální částce budeme informovat v dalším vydání.
lp
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POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
POMÁHAJÍ VŠEM
Vzdělávání sociálních pracovníků
Centrum sociálních služeb Znojmo (dále Centrum), které pomáhá
nemalému množství potřebných, dbá
na odbornost svých pracovníků. V září
loňského roku začalo Centrum s realizací projektu Vzdělávání pracovníků
CSS Znojmo, jehož hlavní cíl je vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Centra.
Do projektu se zapojili pracovníci
domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, pečovatelské služby,
centra denních služeb, odlehčovací
služby a sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Projekt poběží do června 2015 a je
financován z 85 % z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

a z 15 % ze státního rozpočtu v celkové
výši 1 426 231 korun.
Vzdělávací proces probíhá formou
akreditovaných kurzů. První měl téma
První pomoc pro pracovníky v pomáhajících profesích a zúčastnilo se ho
v loňském listopadu 121 zaměstnanců Centra. Kurz vedla lektorka Ivana Peřinová, která seminář zakončila
praktickými ukázkami, modelovými
situacemi a závěrečným testem. Každý
ze zúčastněných obdržel osvědčení
o úspěšném absolvování kurzu.
Dále budou pracovníci proškoleni
z těchto témat: Stimulační metody
v ošetřovatelské péči. Účinná motivace
klienta jako základní předpoklad změny. Péče o osoby s demencí. Individuální plánování v praxi
lp

Krocení literární múzy
Památník písemnictví na Moravě
ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě připravil seminář
tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy.
Je určen mladým lidem ve věku
od 12 do 19 let a uskuteční se ve středu
5. února v Domě umění na Masarykově nám. 11. Účast na semináři je
bezplatná. Podle soutěžních kategorií

(12–15 let a 16–19 let) jsou v nabídce
dvě verze semináře – šedesátiminutová
pro mladší žáky a devadesátiminutová
pro středoškoláky. Seminář pro I. kategorii (10.00–11.00 hod.), tvůrčí setkání
II. kategorie (11.15–12.45 hod.). Zájemci se mohou přihlašovat sami nebo prostřednictvím svých učitelů na e-mailové
adrese pamet@muzeumbrnenska.cz,
tel: 547 229 932.
lp

CEN

ABSOLUTNÍ Pinďa
KRACH

ZDARMA
2x FERNET 0,5 l
NEVĚŘÍTE? ČTĚTE PROSÍM DÁL!!

Při zakoupení kabátu (dámského nebo pánského) nebo
pánského obleku obdržíte zdarma 2 x FERNET 0,5 l!
Neváhejte a přijďte si pro svůj dárek! POZOR! AKCE NAVÍC!
Při zakoupení jakékoliv košile obdržíte kravatu dle vlastního
výběru zdarma! Kravaty nabízíme v neskutečném množství druhů!

Nakupujte supervýhodně! Těšíme se na Vás.
Akci Fernet 2x 0,5 l zdarma nelze kombinovat s jinou probíhající akcí na obleky a kabáty.

ZNOJMO, Zámečnická 290
vedle Městské knihovny

Věk: přibližně 6 let
Plemeno: kříženec drsnosrstého jezevčíka (drobný vzrůst)
Povaha: přátelský k lidem i psům, klidný, čistotný, vhodný do domu/bytu,
snese i kočky a ocenil by staršího páníčka.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Koncert na podporu
talentovaných žáků
získal 45 000
Vánoční koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka v kostele sv. Mikuláše navštívilo téměř sedm stovek
posluchačů. Zakoupením vstupenky
pomohli, společně s muzikanty, kteří
se vzdali honoráře, získat pětačtyřicet
tisíc korun na charitativní účely. „Pět
tisíc korun jde na rekonstrukci kostela
a čtyřicet tisíc korun na speciální fond
při Základní umělecké škole ve Znojmě. Tyto peníze budou školou využity
pro hudebně nadané, ale sociálně slabé
žáky,“ vysvětlil účel vstřícného gesta
primáš Jiří Ludvík.
lp

Setkání v kostele
Institut pro křesťanskou kulturu
pořádá setkání Na úsvitě dějin. Koná
se 2. února v 11.00 a v 15.00 hod. v kostele sv. Alžběty Uherské ve Znojmě.
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na podporu hudebně a výtvarně talentovaných dětí.
lp

VZALI SE
&

Jana Süttöová (Přímětice)
Peter Štyriak (Tasovice)

&

Nguyen Thi Thu Thanh (Brno)
Josef Tzafael (Znojmo)

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

Svlékla se z kůže, aby se vdala
„Loni jsme zažili motorkářskou
svatbu, kdy nevěsta přijela na motorce v koženém motorkářském oblečení a na ulici se z kůže svlékla
a vyloupla se z ní nevěsta v bílém,“
popisuje matrikářka a autorka svatební statistiky za rok 2013 Jana
Ryšavá. A ve výčtu zajímavostí
pokračuje: „Jako svědek byl u jedné svatby i známý hokejista Peter
Pucher, jedna nevěsta byla nezletilá a jednu březnovou sobotu bylo
7 svateb a všichni ženiši byli leváci,
u některých i nevěsty nebo svědci.“
Do 31. prosince 2013 bylo ve Znojmě uzavřeno 218 sňatků (58 církevních,
160 občanských). U některých v rolích
ženichů a nevěst figurovali cizinci. Největší zastoupení bylo ze Slovenska (8x),
dále po dvou z Německa a Rakouska a po jednom z USA, Makedonie,
Vietnamu, Španělska, Peru, Maroka
a Mongolska.
Nejvíce sňatků, kde byl ženich starší než nevěsta, bylo uzavřeno u mužů
starších o 1 nebo 2 roky (21 manželství), největší věkový rozdíl byl 12 let.
Opačný případ, kdy nevěsta byla starší
než muž, byl nejvíce u snoubenců, kde
žena byla starší o 1 rok (12x), největší

 Ilustrační foto.

věkový rozdíl si připsala nevěsta, která
se vdala za muže mladšího o 23 let.
Druhé manželství uzavíralo
89 snoubenců, třetí manželství 12 snoubenců a čtvrté manželství 2 snoubenci
a jeden pár se bral znovu.
Do obřadní síně přišli i manželé
senioři. A to na svatbu stříbrnou, rubínovou, diamantovou a platinovou, nejvíce ale bylo svateb zlatých (18 obřadů)
a v minulém roce se také třikrát konal

slavnostní obřad rubínových svateb.
Celkem se ho zúčastnilo 25 manželských párů. Sňatky se konaly nejvíce na znojemském hradě (31x), dále
v Louckém klášteře, na Obecním úřadě Dobšice a u sklepů v Novém Šaldorfě–Sedlešovicích. U církevních sňatků
jich nejvíce bylo v kostele sv.Mikuláše, dále u Kříže, v kostele sv. Václava,
v kapli sv.Antonína a v kostele sv. Markéty v Příměticích.
lp, jr

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
VE ZNOJMĚ V ROCE 2014
POŘÁDÁ ZNOJEMSKÁ BESEDA
25. 1.

XVIII. Reprezentační ples města
Znojma.
Hotel Dukla

14. 2.

Valentýn na kluzišti.
Městské kluziště

9.–10. 5.

Garage design – přehlídka
autorské tvorby.
Garáže bývalého pivovaru

17. 5.

Znojemský slavíček – finále.
Městské divadlo

30. 5.

Velký dětský den s bohatým
doprovodným programem,
soutěžemi, atrakcemi. Horní náměstí

1. 7.–31. 8.

Znojemské kulturní léto – soubor
akcí: hudební, divadelní, výstavy,
prohlídky, workshopy (různí
organizátoři). Město Znojmo
Slavnosti okurek – okurkový
trh, speciality z okurek, soutěž
o nejlepší okurku, kulturní program
a gastroshow. Masarykovo náměstí

14.–20. 4.

Velikonoční trhy.
Horní náměstí

26. 3.–1. 4

Jeden svět
– Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech. Kino Svět

23. a 24. 4.

Znojemský slavíček – tradiční
regionální soutěž v sólovém zpěvu
moravských lidových písní.
Štukový sál Znojemské Besedy

1.–2. 8.

30. 4.

Znojemské pálení čarodějnic.
Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

13.–20. 8.

4. 5.

Přehlídka dechových hudeb.
Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

Znojmo žije divadlem!
Přehlídka divadel zejména
pouličních. Město Znojmo

12.–13. 9.

Znojemské historické vinobraní
Město Znojmo

7. 5.

9.–10. 5.

Majáles.
Horní náměstí
Dny partnerských měst – bohatý
kulturní program a gastronomie
partnerských měst města Znojma.
Horní náměstí

30. 11.–21. 12.
31. 12.

Znojemský advent.
Horní a Masarykovo náměstí
Znojemský Silvestr – bohatý
kulturní program s oslavou příchodu
nového roku. Horní náměstí

www.znojmocity.cz
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Plavání
ve Znojmě

Plavání
v Přímě cích

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.

Po celý rok mohou lidé využívat
plavání v bazénu se slanou vodou
a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo – Přímětice. Více informací
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 V LEDNU
Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa 17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00

SAUNA
Pondělí ženy
páry
Úterý
muži
Středa ženy
Čtvrtek muži
Pátek
ženy
Sobota muži

13.00–19.00
19.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
10.00–18.00

Do kuželny vjedou
biketrialisté
Rada města Znojma vyšla vstříc
žádosti zájmového kroužku Domu
dětí a mládeže ve Znojmě, který se
mimo jiné věnuje biketrialu, a pronajala mu bezplatně prostory bývalé
kuželny v areálu pivovaru. Žádost
DDM byla řádně vyvěšena na úřední
desce.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
09.00–12.00
15.00–20.00
Neděle
09.00–12.00

Kluziště
Veřejné kluziště na Sokolské ulici.
Více informací František Duhajský,
tel.: 603 528 376.
Po–Pá
So, Ne

09.00–12.00 – zdarma
13.00–20.00 – 10 Kč
09.00–20.00 – 10 Kč
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Členové kroužku v objektu plánují
provozovat biketrial (dříve také cyklotrial), což je sportovní disciplína, při
které jezdci zdolávají různé překážky,
aniž by se jakoukoli části svého těla
dotkli země. Jde o poměrně náročný
sport, který si získal mnoho fanoušků.
„Znojemská radnice tímto způsobem

hodlá podpořit jeho provozovatele
i další nadšence,“ konstatoval starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. V bývalé kuželně chtějí členové zájmového
kroužku umístit překážky a trénovat.
Biketrial se stává ve Znojmě
stále populárnějším sportem. Vloni v září se tu pořádalo mistrovství
republiky, rok předtím evropský
pohár. „Ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže ve Znojmě jsme usilovali
o pořadatelství pro Mistrovství
Evropy v biketrialu v roce 2014. Je mi
potěšením, že můžu oznámit horkou
novinku: povedlo se to a do Znojma
se letos sjedou ti nejlepší biketrialisté
z celé Evropy,“ doplňuje starosta.
Mistrovství Evropy se v České republice bude konat vůbec poprvé. Závody se uskuteční ve Znojmě 20. září
a budou probíhat na Horním náměstí
a v přilehlém Gránickém údolí. Jak
potvrzuje jeden z hlavních organizátorů Jan Alexa z DDM Znojmo, těšit se
diváci mohou i na bohatý doprovodný
program.
xa

Hokejové Znojmo poprvé mezi nejlepšími!

Orli Znojmo se poprvé v historii
dokázali probojovat mezi nejlepší
šestici týmů po základní části mezinárodní Erste Bank Eishockey Ligy
(EBEL). To znamená, že už nyní mají
jistotu toho, že na začátku března
budou hrát čtvrtfinále play-off.
V předchozích dvou sezonách si
právo účasti v bojích o titul museli vybojovat vždy až v dramatické
nadstavbě. Letos si ale svěřenci trenérů Režnara a Navrátila vybudovali dostatečný náskok a definitivně
stvrdili svůj postup po Novém roce,
kdy zvítězili v šesti ze sedmi utká-

ní. V tabulce základní části obsadili
skvělé páté místo.
K úspěchu je přitom hnaly zaplněné tribuny znojemského zimního stadionu. Návštěvy ve vánočním období
pravidelně šplhaly ke třem tisícům diváků na zápas a derby s Vídní 10. ledna
přilákalo rekordní počet 4003 diváků!
Pokud nepočítáme dvě utkání se speciální cenou vstupného, jedná se o nejvyšší návštěvu ve Znojmě za téměř
sedm let. Naposledy se více jak čtyři
tisíce diváků sešly ještě na extraligové
play-off proti Pardubicím na jaře 2007.
Rostoucí tábor znojemských hoke-

jových příznivců navíc
ZÁPASY ZNOJMA V EBEL
nyní čekají další atrakPŘED OLYMPIJSKOU PŘESTÁVKOU
tivní zápasy proti těm
Znojmo – Villach
18.30
nejlepším soupeřům pátek 24. 1.
v EBEL. Padne rekordní neděle 26. 1.
Bolzano – Znojmo
18.45
návštěva znovu?
čtvrtek 30. 1.
Znojmo – Salzburg 18.30
Hokejový program
Salzburg – Znojmo 17.30
Orlů v následujících sobota 1. 2.
týdnech přeruší olympijská přestávka během zimních her zano a Villach), které spolu nyní hrají
v Soči. Ještě před jejím začátkem ale jednou doma a jednou venku. Každý
máte možnost vidět ve Znojmě špičko- tým odehraje deset zápasů. Nejlepší
vý hokej za účasti mnoha hráčů, které celek bude mít 3. března po skončepozději uvidíte na olympijských hrách. ní nadstavbové části právo vybrat si
v přímém televizním přenosu soupePřijďte tedy na hokej!
Hrací systém: Znojmo postoupilo ře do čtvrtfinále play-off. Volit může
mezi nejlepších šest týmů EBEL (spolu z klubů na 5.–8. místě. Po něm volí
s ním ještě Vídeň, Linz, Salzburg, Bol- druhý v pořadí, následně třetí.

Charita vní aukce orlích dresů
pomohla Michalu Horváthovi
Orli Znojmo ani během vrcholící
hokejové sezony nezapomínají na pomoc těm, kteří ji potřebují. Zorganizovali proto speciální charitativní aukci
dresů na podporu jednomu z nejvěrnějších fanoušků znojemského hokeje
Michalu Horváthovi, jenž je upoután

na invalidní vozík. Originální podepsané hrané dresy znojemských hráčů
Petera Puchera, Jiřího Berouna, Milana Procházky a Sasu Hoviho byly vydraženy za celkovou částku 17 818 Kč.
Tento výtěžek byl Michalu Horváthovi
předán 10. ledna před zápasem s Vídní.
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ZNOJEMSKÉ LISTY

Kulturní kalendář

KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně
Po–Pá 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00
hod. , také So a Ne (pouze květen–září).
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Archeologie na Znojemsku,
Černé řemeslo, sbírka orientálních zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–říjen.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz.
Otevřeno: říjen–duben Út–Ne
10.00–16.00, 22. 11. 2013–10. 1. 2014
zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Z důvodů
stavebních prací zavřeno.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: září
denně 9.00–17.00, říjen–duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.

OSTATNÍ
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.cz.
Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době
prázdnin i v pondělí.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo,
tel.: 515 224 346,

e-mail: knihovna@knihovnazn.
cz, www.knihovna.cz. Otevřeno
odd. pro dospělé: Po – zavřeno,
Út–Pá 8.30–18.30, Studovna, čítárna,
internet Po 12.00–17.00, Út–Pá
12.00–18.30. Knihovna rakouské
literatury Po – zavřeno, Út 8.30–11.00
12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–
16.00, Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá
8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské odd.
Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00
St – zavřeno, Hudební odd. pouze
St 10.00–12.00 14.00–17.00.

Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.

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.

28.–30. 1. O PERNÍKOVÉM
DĚDKOVI
Divadlo Andromeda Praha uvede
pohádku o perníkovém dědkovi
a bábě, kterým se již nelíbí číhat
na děti ve své perníkové chaloupce.
Předplatné MŠ– 2. titul. 28. 8.30 =
D1; 10.15 = D3, 29. 8.30 = D5; 10.15
= D7, 30. 8.30 = D9; 10.15 = D11.

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

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz.

24. 1. A JE TO V PYTLI!
Derniéra komedie DS Rotunda
Znojmo. Příběh plný humorných
záměn i dramatických zvratů.
Hrají: Marek Machal, Luděk Horák,
Kamil Tomek, Šárka Drozdová,
Vítězslava Rosecká, Václav Beran,
Roman Mráka, Draha Juračková,
Antonín Míček. Režie a scéna: Václav
Beran. 19.00

29. 1. MIROSLAV DONUTIL –
CESTOU NECESTOU
Pořad oblíbeného herce zahrnuje
nové historky o cestování,
kamarádech i rybaření, proložené
písničkami. O přestávce
prodej knížek a CD spojený
s autogramiádou. 19.00
3. 2. KUMŠT
Hra Kumšt Štúdia L + S Bratislava
patří bezesporu mezi nejúspěšnější
současné komedie. Děj pojednává
o třech nerozlučných kamarádech.
Hrají: Milan Lasica, Marián Labuda,
Milan Kňažko. 19.00
8. 2. SONGFEST.CZ 2014
Pojďte oslavit lunosolární čínský nový
rok. Multikulturní hudební festival,
za kterým stojí jeho zakladatelka
– čínská zpěvačka FENG–YÜN
SONG, společně s duchovním otcem
festivalu, hercem a moderátorem
Jaroslavem Duškem. Ve znojemském
divadle přivítají lidé čínský rok koně
také ve společnosti několikanásobné
držitelky hudebních cen Anděl
zpěvačky LENKY DUSILOVÉ.
Vstupenky na Songfest.cz v ceně
200–250 Kč jsou v prodeji v síti
Ticketpro a v místě konání. Více
na www.songfest.cz. 19.00

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
23.–29. 1. 17 DÍVEK
Když Camille náhodně otěhotní,
podnítí své spolužačky, aby ji
následovaly. Je jen otázkou času,
než 17 dívek najde vhodné „dárce
spermatu“. Francie. 23. 19.30, 24.–25.
20.00, 26.–29. 19.30

23. 1. NYMFOMANKA (1 a 2 část)
Hvězdy filmového plátna předvedou,
jak to vypadá, když se potřeba něhy
změní v úchylku. Spojuje je motto:
Zapomeňte na lásku. Dánsko,
Německo, Francie, Belgie, Velká
Británie.
Část 1. 18.30, Část 2. 20.30. Film
doplní slovem filmový kritik
a recenzent Kamil Fila.
24.–29. 1. ZPÁTKY DO RINGU
Dva boxeři (SYLVESTER STALLONE
a ROBERT DE NIRO) se rozhodnou
dořešit dávný konflikt, a proto
se vydávají zpět do ringu. USA.
24. 21.30, 25. 19.30, 26.–27. 20.00,
28. 18.00, 29. 20.00.
27. 1.–2. 2. HERCULES: ZROZENÍ
LEGENDY
Herkules – napůl bůh, napůl člověk
s bájnou silou a odvahou bojuje v čele
své armády proti nejnebezpečnějším
stvůrám starověku. USA. 27. 18.30,
28. 20.00, 29. 18.30, 30. 18.00, 31.
19.00
30. 1. ROZKOŠ
JITKA RUDOLFOVÁ natočila
po Zoufalcích další film mapující
otazníky a vykřičníky v životech
střední generace. ČR. 20.30
30. 1.–5. 2. RIVALOVÉ
Skutečný příběh dvou brilantních
řidičů a rivalů v profesním i osobním
životě: Nikiho Laudy (DANIEL
BRÜHL) a Jamese Hunta (CHRIS
HEMSWORTH). USA, Německo,
Velká Británie. DABING. 30. 18.30,
31. 20.00
30. 1.–5. 2. VEJŠKA
Petr Kocourek (TOMÁŠ VOREL jr.)
se podruhé hlásí na katedru grafiky
na UMPRUM, zatímco jeho kamarád
Kolman (JIŘÍ MÁDL) fláká studia
na VŠE. Hudba a rap DJ Mika Trafika
a Vladimira 518. Režie: Tomáš Vorel
st. ČR. 30. 19.30, 31. 17.30, 20.30

VÝSTAVY
FILIP BERÁNEK – Architektura
Slovenska 1948–1989
Galerie Žlutá ponorka (Kino Svět) –
fotografie.
15. 11.–31. 1. JIŘÍ NETÍK – SOCHY
Galerie Agnes (Kollárova 13)
9. 1.–1. 3. ZNOJMO
NA FOTOGRAFIÍCH posledního
rakousko–uherského starosty
Heinricha Hommy.
Dům umění.
16. 1.–1. 3. A. WALTER – netradiční
výstava znojemského sochaře.
Dům umění.

www.znojmocity.cz
24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ
Dům umění. Vernisáž 23. 1. v 17.00

DALŠÍ AKCE
34. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
Dům umění, vždy ve čtvrtek v 19.00,
vstupné dobrovolné.
23. 1. Strom jako biotop bezobratlých
živočichů (Martin Škorpík)
30. 1. Přes Cínovou horu až ke Zlaté
studánce. Znojemský místopis a jeho
geologický obsah (Jaroslav Šmerda)
6. 2. Od Adventu do Tří králů.
O předvánočních a vánočních
obyčejích na Znojemsku. (Jiří Mačuda)
13. 2. Architektura a urbanismus
ve Znojmě 1945–1989 (Monika
Mažárová)
20. 2. Znojmo v c. k. časech aneb
„Druhý biedermeier“ královského
maloměsta (Martin Markel)
27. 2. Questenberský palác ve Znojmě
– záhada staré znojemské pošty
rozluštěna. (Otto Bouda)
6. 3. Nové archeologické objevy
na silničním obchvatu Znojma (David
Humpola)
13. 3. Karel Hynek Mácha, Cikáni
a otázka jejich autorství (Jiří Černý)
20. 3. Blízká setkání třetího druhu –
lupenonozí korýši (žábronožky, listonozi
a další) na Znojemsku (Antonín Reiter)
27. 3. Meziválečné výtvarné umění
Znojma (Libor Šturc)
PŘÍRODOU CELÉHO
SVĚTA 2014 – přednáškový cyklus
Správy Národního parku Podyjí
Dům umění, vždy v úterý od 19.00,
vstupné dobrovolné.
28. 1. ÍRÁN – PERSIE MINULOSTI
I SOUČASNOSTI, PŘÍRODA A LIDÉ
Jaroslav Hromas (Správa jeskyní ČR)

Kulturní kalendář
4. 2. ÁZERBAJDŽÁN – DVĚ
HORSTVA, JEDNO MOŘE A LIDÉ
Martin Škorpík (Správa NPP)
11. 2. MEZI ŤAN–ŠANEM
A ARALEM (CESTA
PO KYRGYZSTÁNU
A UZBEKISTÁNU)
Jaromír Čašek
18. 2. ZA PŘÍRODOU A LIDMI
NA SEVER ETIOPIE
Vít Grulich (Masarykova univerzita
Brno)
25.2. PERU – ANDAMI CESTOU
NECESTOU
Klára a Pavel Bezděčkovi (Muzeum
Vysočiny Jihlava)

NENECHTE SI UJÍT


KNIHU

Neherecké pohádky herce Jana Budaře
Herec Jan Budař si odskočil z natáčení pokračování legendárního seriálu Sanitka do Znojma. U kamaráda znojemského keramika Ivo Slámy
(na snímku stojící) propagoval a podepisoval knížku pohádek, kterou
napsal společně se svým dědečkem. Ten navíc vybavil novou dětskou
knížku půvabnými ilustracemi. Titul Největší tajemství Leopolda Bumbáce a Pohádky z pekla je k mání v prodejně Keramia Sláma na Kollárově
ulici nebo u znojemských knihkupců.

28. 1. MERKUR – LEGENDÁRNÍ
STAVEBNICE
Komentovaná prohlídka expozice
historických vozů a návštěva výstavy
Merkur v Technickém muzeu v Brně.
Na obě výstavy je vstup zdarma pro
ZTP, ZTP/P a doprovod. Přihlásit
se lze do 27. 1. (tel.: 774 715 107,
774 715 109).
13. 2. KLUB ZDRAVÍ – Péče o zuby.
Může správná strava a ústní hygiena
ovlivnit kvalitu zubů? Přednáší Jana
Kucková. Sál Městské knihovny
ve Znojmě v 17.00
RODINNÉ CENTRUM MACEŠKA
Pražská 80 (areál MŠ Pražská),
tel.: 723 454 091,
e-mail: rc.maceska@volny.cz,
www.maceska.kibo.cz.
25. 1. Tance s hudbou, zpěvem,
muzikoterapií – prožitkové
tancování od 14.00
26. 1. Soběstačnost automatickou
kresbou – seminář vede Květa
Franclová (volné pokračování
terapeutického vykreslování)
od 13.30

Feng-yün Song a Lenka Dusilová
na Songfestu v divadle

Multikulturní hudební festival
Songfest.cz láká na loučení s Rokem
hada a vítání nového Roku koně dle
čínského lunosolárního kalendáře.
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Za 13. ročníkem festivalu stojí
tradičně jeho zakladatelka – uznávaná čínská zpěvačka Feng-yün Song,
společně s hercem Jaroslavem Duškem. O stylovou oslavu čínského
nového roku se postarají koncerty
hned v devíti českých a moravských
městech. Do Znojma přijede Song
festival 8. února. V městském divadle vystoupí společně s paní Song několikanásobná držitelka hudebních
cen Anděl zpěvačka Lenka Dusilová
a s houslemi bude večer moderovat
Martin Zbrožek. Vstupenky na Songfest.cz (200–250 korun) jsou v prodeji
v síti Ticketpro a v místě konání. Více
informací na www.songfest.cz.
lp



KONCERT

Od velikánů české hudby po Beatles
Městské divadlo uvede v pátek 7. února koncert, který potěší jak vyznavače české klasiky, tak všechny, kdo mají rádi Beatles. V podání Komorního orchestru KlaM zazní skladby Josefa Suka, Bohuslava Martinů
a Luboše Sluky. Vlastní skladby i aranže písní Beatles pro klavír a orchestr
představí host večera, Milan Svoboda jeden z nejvýraznějších českých
jazzových hudebníků, skladatelů a pedagogů. Komorní orchestr KlaM,
který tvoří profesionální hudebníci z Filharmonie Hradec Králové, koncertuje v ČR i v zahraničí a spolupracuje s význačnými osobnostmi (Jiří
Stivín, Bohuslav Matoušek, Gabriela Demeterová...).


VÝSTAVY

Život gejš a samurajů v Domě umění
Úspěšná výstava pražského Náprstkova muzea Gejša a samuraj bude
od 24. ledna do 19. dubna vystavena v prostorách Domu umění. Na návštěvníky čeká obraz japonské kultury ve stovkách dobových exponátů představující život japonských gejš a samurajů. Bude tak možné
prohlédnout si drobné dámské ozdoby gejš (jehlice a tyčinky do vlasů,
hřebínky a sponky), podhlavníky, vějíře, slunečníky, obuv, kimona, ale
také historické japonské svitky, výšivky, malby a dřevořezy, soupravy samurajských mečů wakizaši a katana, stojany na meče a mečové záštity,
oděv i zbroj, koňská sedla a třmeny či vojenské klobouky a helmy.
Mistr betlémů v galerii Agnes
Galerie Agnes vystavuje do konce ledna práce Jiřího Netíka. Umělec
patří dlouhodobě mezi českou řezbářskou špičku. Zvláště proslulé jsou
jeho betlémy. Precizně vypracované detaily výrazů obličeje, anatomické detaily i složité drapérie vypovídají o dokonale zvládnutém řemesle. Za své vzory považuje práce Mistra Pavla z Levoče či Františka Bílka.
A tihle učitelé ho dobře vedou. Mistr Netík byl vyzván Vatikánem, aby
svůj největší betlém vystavil v římském Panteonu. Prestižní pocty se každoročně dostane jen jednomu řezbáři z celého světa.
Připravila: lp
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Sport

Znojemský běžecký pohár vede
před posledními závody Michalec
Zatímco pro většinu sportovců
je období vánočních a novoročních
svátků obdobím klidu, pro přespolní
běžce na Znojemsku je to právě naopak. Na přelomu prosince a ledna je
čeká největší porce závodů z desetidílného seriálu Znojemského běžeckého
poháru. V období mezi 21. prosincem
a 11. lednem čekaly na sportovce čtyři závody. Předvánoční běh v Perné
u Mikulova, Silvestrovský běh v Třebíči a hlavně dva znojemské podniky
Vánoční běh Elektrokov se startem
a cílem v Městském parku a Znovín
kros Pod Obří hlavou.
Nejprestižnějším závodem s nejdelší tradicí je Vánoční běh, který byl
letos ve znamení rekordů. Na vánoční
čas neobvykle teplé a slunečné počasí
přilákalo 152 běžců, což je největší počet ve třiatřicetileté historii. A po dlouhých šestadvaceti letech se musela také
přepisovat hodnota traťového rekordu.
Postaral se o to vítěz Vánočního běhu
Lukáš Olejníček, který 10 580 m dlouhý
okruh zvládl za 34 minut a 20 vteřin,
čímž z historických análů vymazal letitý
rekord Richarda Sukače. Mezi ženami zvítězila teprve patnáctiletá Sophie
Grabner, která za rekordem zaostala
o pouhých deset vteřin. Šťastný vítěz
v cíli přiznal, že překonání rekordu pro
něj bylo velkou motivací. „Přijel jsem
do Znojma s cílem překonat traťový
rekord. Profil tratě se mi zamlouval
a říkal jsem si, že by to mohlo být docela reálné. Výjimečně jsem proto běžel s hodinkami, protože jinak běhám

se vepředu s Vojtou
střídat a ke konci vystupňovat tempo. Držel se s námi i Pavel
Kratochvíl, ale Vojta
nám ke konci, kdy
už jsme běželi každý
sám za sebe, trochu
utekl. I tak jsem ale
spokojený,“ hodnotil
Michalec.
Ten se s Vojtěchem Čabalou pere
i o celkové vítězství
ve Znojemském běžeckém poháru. Zatím poslední díl seriálu, který se běžel
11. ledna Pod Obří
hlavou, měl podobný
scénář jako Vánoční
běh. Jen místo Olejníčka tentokrát všem
 Zatím poslední díl Znojemského běžeckého poháru Znovín kros se běžel Pod Obří hlavou.
Foto: eks utekl třebíčský Josef
Rygl. A za ním opět
Za ním si to o druhé místo roz- o druhé místo bojovalo duo Michabez nich. Ale tentokrát jsem si je vzal,
abych si to mohl hlídat. Bylo to pro mne dávali dva tradiční znojemští soupe- lec Čabala, tentokrát si však pro střítrochu nezvyklé v tom, že jsem běžel ři Vojtěch Čabala a Josef Michalec. brnou příčku doběhl Michalec a je
na čele sám, protože jinak nejsem žádný Oba sportovně uznali, že na Olejníčka také v čele celkového hodnocení setempař a zaměřuji se spíše na finiš. To neměli. „Od začátku bylo jasné, že si riálu. Ten má teď přestávku. poslední
byl také rozdíl oproti znojemskému Lukáš poběží svůj závod. Počítal jsem dva závody budou na programu až
Adventnímu běhu, kde jsem naopak s tím a soustředil se na boj o druhé v dubnu. 5. 4. se v Boroticích uskuvůbec nehlídal čas a bojoval se soupeři místo. Běžel se mnou Pepa Michalec teční Běh VS Lechovice a finále čeká
o vítězství. Tady jsem bojoval jen s ča- a pomohl mi k velice pěknému vý- na závodníky 26. dubna během o Posem a jsem rád, že se mi povedlo rekord sledku. Nečekal jsem, že budeme mít hár starosty Města Znojma u Spálezaběhnout,“ konstatoval v cíli Brňan takhle rychlý závěr,“ hodnotil druhý ného mlýna ve Znojmě. Mezi ženami
Lukáš Olejníček, který po znojemském v cíli Vojtěch Čabala. O kousek za ním kraluje celkovému pořadí Kateřina
eks
Adventním běhu vyhrál i ten Vánoční. doběhl Josef Michalec. „Snažili jsme Doubková.
INZERCE

Kolníková je nejlepší
plavkyní Znojemska
Anketu o nejlepšího znojemského plavce za rok 2013 vyhrála tentokrát žena. Vítězkou se stala Veronika
Kolníková, která se v loňském roce
blýskla především vítězstvím na letním Mistrovství České republiky, kde
zvítězila na 400 m kraul a získala dvě
bronzové medaile na 200 m kraula
400 m polohově. Druhé místo v anketě obsadil Marek Polach (bronzový
z letního mistrovství republiky) a třetí
byl Ondřej Čermák (třetí na zimním
mistrovství republiky.

Dorostencům kraloval Jakub
Březina, který byl dvakrát stříbrný
na zimním mistrovství republiky. Mezi
dorostenkami byla nejlepší Tereza Polachová. V žákovských kategoriích
byla nejúspěšnější Tereza Coufalová,
několikanásobná mistryně republiky.
Mistrem republiky se stal také Adam
Hlobeň, který skončil v anketě druhý.
Na následujících místech mezi žáky
byli další medailisté s republikového šampionátu Matěj Svoboda, Adéla
Hýblerová a Karolína Ceasarová.
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