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Prodej městských bytů pomohl
Znojmu přežít a investovat
Celkové příjmy z prodeje bytů 2011–2014
a jejich využití (v mil. Kč)
Z prodeje městských bytů jejich
nájemníkům přibylo do pokladny
města 450 milionů korun.
Projekt Klíč 2018 přinesl Znojmu
důležité peníze, které radnici umožnily nejen vyrovnávat se postupně
s úhradou dluhů z minulosti, ale také
investovat do rozvoje města a jeho
infrastruktury.
„Bohužel dluhy spolkly podstatnou část příjmů z prodeje bytů. Zbylé
utržené mimořádné finance se snažíme uvážlivě vynakládat na věci, které
město potřebuje k udržení kvalitního
běžného života. Nezapomínali jsme
však ani na zlepšování nabídky pro
vzdělávání, cestovní ruch nebo relaxaci,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel.
Úvodní graf mluví sám za sebe.
Jak radnice se zbylými finančními
prostředky naložila, respektive naloží,
uvádíme na stranách 8 a 9.
xa, zp

NOVINY MĚSTSKÉHO
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Čas sázení
stromů
Ani se to nezdá, ale od začátku revitalizace dolní části městského parku už uběhlo několik
měsíců a nastal čas sázení stromů. Zelení staříci tak dostanou
do svého společenství 61 nových
přírůstků.
Výsadba stromů, které si lidé
adoptovali, je v dolní části parku
připravena na sobotu 28. června.
Od 8.00 do 16.00 hodin se budou
vysazovat javory, lípy, buky, jasany,
magnolie a další druhy. K nově vysazovaným i stávajícím stromům
budou také instalovány pamětní
desky se jménem dárce. Ke stávajícím stromům budou pamětní
desky přiřazovány průběžně mezi
12.00 a 16.00 hodinou.
lp

Diskutujme
o bazénu
Prostředky použité na rozvoj
města

Splátka úvěrů a úroků z úvěrů
minulého vedení

Single umí nejlepší plesové formace v Česku
Taneční skupina Single
Znojmo dovezla z mistrovství
ČR 6. místo a titul za nejlepší
plesové formace ve standardních tancích pro rok 2014.
Pro mladé lidi, kteří milují
společenský tanec a věnují mu
velkou část volného času, je
vedle tanečních soutěží vystoupení na plesech a společenských akcích hlavní aktivitou.
Suverénním vítězstvím
v krajském kole si vybojovali
postup na Mistrovství ČR ple-  Z vystoupení na mistrovství ČR.

Foto: Archiv TS Single

sových choreografií, které se
konalo v Chrudimi. V konkurenci dvou desítek nejlepších
choreografií skončili znojemští tanečníci na výborném
6. místě. „Navíc jsme získali
titul Nejlepší formace ve standardních tancích pro rok 2014
udělovaný napříč věkovými
kategoriemi. Takovýto úspěch
pro znojemský společenský
tanec tu minimálně několik
posledních desetiletí nebyl,“
uvedl Josef Stehlík, předseda
TS Single o. s.
lp

V pondělí 23. června se koná
další veřejné projednání s občany,
tentokrát k otázce vybudování
nového krytého bazénu. Začátek
je v 17.30 hodin v Restauraci Kuželna u plovárny v Louce.
Na programu je představení
projektu výstavby krytého bazénu
v areálu plovárny, uveřejnění výsledků srovnávací studie přestavby
stávajících lázní a samozřejmě diskuze nad celým projektem, a prostor bude i na připomínky. „Jsme
si vědomi toho, že jde o nákladnou,
ale i důležitou stavbu, která se bezprostředně dotýká nejen plavecké
veřejnosti, ale všech Znojmáků.
Proto chceme o výstavbě diskutovat s občany,“ říká starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. Nový bazén by
měl obsahovat jak plavecký bazén,
relaxační bazén, tak vířivku, a dětský bazén wellness.
zp

2

ZNOJEMSKÉ LISTY

Zpravodajství

KNIHOVNA ZAVŘE ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ, DOČASNĚ
Oddělení pro dospělé Městské
knihovny ve Znojmě se od 16. června uzavře veřejnosti. Důvodem je
plánovaná rekonstrukce, která
potrvá do 3. září 2014. Knihovna
nabízí čtenářům oddělení pro dospělé zápůjčku většího množství
knih. Vybrat si je mohou přijít nejpozději do 13. června. Část knihovny se během července a srpna
přesune na plovárnu Louka.
NA KÁVU DO CORSA
AŽ V ZÁŘÍ
Do proslulé kavárny Corso na Komenského náměstí se první hosté
budou moci posadit na začátku letošního září. Oproti původním plánům se její rekonstrukce prodlouží
o čtvrt roku. Nájemce Vítězslav
Křenecký se totiž dostal s úpravami do skluzu kvůli dlouhodobému
onemocnění odborného truhláře,
který se na nich podílí. Navíc se
objevily další neplánované závady,
takže znojemští radní vyšli kavárníkovi vstříc a souhlasili s posunutím
termínu otevření. Návštěvníci se
mohou těšit na dobovou restauraci s kavárnou, která bude mít dětský koutek a oddělenou kuřáckou
a nekuřáckou část.
UZAVÍRKY SILNIC
Z důvodu oprav povrchů budou
zcela uzavřeny tyto komunikace:
11.–17. června ulice Potoční v Příměticích, 14.–20. června ulice Lipová v Příměticích, 8.–14. června
ulice v Mramoticích (č. p. 82/2 celá
ulice, č. p. 60–78).
Dále budou zavřeny ve Znojmě: Krátká ulice od 30. června
do 6. července 2014, Kunštátská
ulice od 25., června do 1. července 2014, Pražská ulice (souběžná se silnicí I/ 38, č. p. 7a až 10c)
od 9. června do 15. června 2014,
ulice Prokopa Holého od 13. června do 19. června 2014, Raisova
ulice od 17. června do 23. června 2014, Slovenská a Polská
ulice, č. p. 23–35 od 13. června
do 19. června 2014.
Objízdné trasy v těchto případech
nejsou stanoveny.
Zavřena ulice u vodojemu
na náměstí Republiky
Z důvodu položení potrubí
v chodníku do vodojemu na náměstí Republiky bude uzavřena
souběžná komunikace se silnicí
od křižovatky s ulicí Čermákovou
po křižovatku s ulicí Kollárovou.
Uzavírka potrvá od 15. 6. do 30. 9.
Objízdná trasa není stanovena.

S opravou průtahu Hradištěm
se počítá v příšm roce
Rekonstrukce komunikace, která
je průtahem městskou částí Hradiště, nepřinese v tomto roce žádná
dopravní omezení. „Pokud vše půjde
hladce, rozkope se silnice začátkem
příštího roku,“ potvrzuje starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
Poté, co se za 400 tisíc korun vysoutěžil zpracovatel prováděcí projektové dokumentace stavby, firma Rybák,
se celý materiál předal k posouzení
Regionální radě regionu soudržnosti
Jihovýchod. Stavební objekty, které
souvisejí s rekonstrukcí komunikace, budou totiž financovány z dotací
programu ROP Jihovýchod. Částečně
ovšem i z vlastního rozpočtu Správy
a údržby silnic JmK, který je investorem akce. Navíc město Znojmo bude
ze svého rozpočtu financovat přípravu
a realizaci souvisejících stavebních
objektů, jako jsou chodníky, sjezdy,
parkovací stání, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a domovní přípojky
k dešťové kanalizaci.
Do června má být známo, zda dokumentace splňuje veškeré náležitosti,

 Hradiště s kostelem sv. Hypolita je vyhledávaným místem k odpočinku.

přičemž dotační prostředky jsou již
k dispozici. Pokud se regionální rada
vyjádří pozitivně, uskuteční se výběrové řízení na dodavatele stavby. Počítá
se, že bude stát více než padesát milio-

Foto: lp

nů korun. Výsledky soutěže by mohly
být známy v říjnu tohoto roku. Poté
se může začít s přípravou stavebních
prací, ale v masivním měřítku se začne
budovat až v roce 2015.
xa

Kino Svět: Na řadě je
digitalizace malého sálu
Na technické úpravy malého
sálu kina Svět ve Znojmě je v rozpočtu města na letošní rok vyčleněna
částka dva a půl milionu korun. Převážnou část z těchto peněz spolkne
zavedení digitální projekce.
Nejvýhodnější nabídku na digitalizaci Malého sálu podala firma Xtreme
Cinemas, a to za 1,5 milionu korun
bez DPH. Přibližně čtvrtinu z této
částky pokryjí dotace od Státního fondu kinematografie.

Zbývající rozpočtovaná částka se
využije na další související věci, jako
je 3D promítání nebo ozvučení, které
budou následovat.
„Věnujeme modernizaci kina Svět
odpovídající pozornost i proto, že je
to jediné zařízení na Znojemsku, které
nabízí divákům filmová představení
v průběhu celého roku,“ konstatuje
místostarosta města Jan Grois. Jeho
slova potvrzuje i fakt, že na začátku
roku se filmoví diváci dočkali nových

pohodlnějších sedaček ve velkém sále
a nové podlahové krytiny.
Předložený výčet připravovaných změn ale není úplný. V tomto
roce počítá Správa nemovitostí města
Znojma také s opravou fasády celé
budovy na Havlíčkově ulici číslo 7,
ve které kino Svět sídlí. Počítá se
i s úpravami vchodové části a prodejny vstupenek. Hotovo má být do zahájení Znojemského historického
vinobraní.
xa

Neptun vybuduje na Dyji zázemí pro vodáky
Léto se blíží a s ním i turistická sezona. Letos bude programová a sportovní nabídka obohacena o možnost
sjet si řeku Dyji v úseku od Znojma
do Hrádku, a případně i dále k novomlýnským nádržím.
Přípravy na stavbu tří skluzavek
na jezech v Novém Šaldorfě, Oblekovicích a Krhovicích jsou v plném
proudu. Zmíněné objekty přijdou znojemskou radnici na 305 tisíc korun bez
DPH. Na celém projektu město úzce
spolupracuje s vodáckým oddílem
Neptun. Praktické zkušenosti vodáků

naznačují, že prodloužení vodní trasy
si vyžádá nutné doprovodné vybavení
u Krhovic. „Proto jsme souhlasili s navýšením finanční dotace občanskému
sdružení Vodácký oddíl Neptun Znojmo. Peníze jsou určeny na úhradu nákladů na zajištění sociálního zařízení
u řeky Dyje v katastru obce Krhovice
a Hrádek. Počítáme s tím, že v budoucnu bude větší zájem o splavnění řeky
také mezi učiteli a žáky znojemských
základních a středních škol,“ potvrdil
místostarosta Jan Grois. Obce Krhovice a Hrádek poskytly pro umístění

odpočinkových míst a toalet pozemek.
V prvním případě do nájmu, ve druhém zdarma.
Za 115 tisíc korun vodáci pořídí, a do dřevěných nástaveb umístí,
tři kompostovací toalety, které se
používají například i ve finských národních parcích. Součástí zázemí pro
výletníky se stal podle informací oddílu Neptun také odpočinkový dřevěný
přístřešek u obce Hrádek za 120 tisíc
korun. Na trase nebudou chybět ani
odpadové sběrné nádoby, které přijdou
vodáky na dalších deset tisíc korun. xa
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Novinka: Radnice propla jazykové
cerﬁkáty i žákům základních škol
Znojemská radnice rozšiřuje
proplácení jazykových certifikátů
v rámci projekt Kolumbus i pro žáky
základních škol. „Vyslyšeli jsme návrhy ředitelů základních škol, kteří
zaznamenávají zvýšený zájem o výuku cizích jazyků. Znalost cizího jazyka je v dnešní době klíčová, tak
proč nemotivovat už žáky základních
škol? Věřím, že díky proplácení se
zvýší počet těch, kteří si na zkoušku
z cizího jazyka troufnou. Čím dříve
získají naši žáci jazykové dovednosti,
tím lépe,“ říká místostarosta Znojma
Jan Grois.
„Naši žáci si letos vyzkoušeli tzv.
pretesty, tedy zkoušky nanečisto. Někteří naši deváťáci se pustili i do ostré zkoušky KET for Schools. Bylo by
jich ale daleko více, pokud bychom
je motivovali tím, že jim certifikát
proplatí město,“ vysvětluje ředitel
ZŠ JUDr. J. Mareše Miloslav Hubatka,
právě Základní škola JUDr. J. Mareše
byla jednou z těch, která dala vedení
města podnět k rozšíření proplácení
jazykových certifikátů.
„Dosud jsme v rámci projektu
Kolumbus přispívali základním školám na posílení výuky cizích jazyků
prostřednictvím příspěvku na nákup
učebních pomůcek nebo na hodiny
s rodilým mluvčím,“ rekapituluje místostarosta. „Rada města nyní nově
schválila s účinností od konce května
proplácení úspěšně složeného certifikátu KET for Schools,“ upřesňuje

místostarosta. Každoročně by zkoušku
KET for Schools z anglického jazyka mohlo složit několik desítek dětí.
Certifikát je nejen oceněním jejich
dosavadního studia, ale i vstupní branou ke kvalitní jazykové vybavenosti.
Podmínkou proplácení zůstává, že žáci
musí mít trvalý pobyt ve Znojmě nebo
jeho městských částech.
Proplácení úspěšně složených jazykových certifikátů studentům středních a vysokých škol a čerstvým absolventům běží ve Znojmě úspěšně již rok
a půl. V podpoře jazykového vzdělání
hodlá radnice pokračovat nadále. zp

KET for Schools


je certifikovanou zkouškou
v rámci zkoušek Cambridge
ESOL
 splňuje stupeň A2 mezinárodně uznávaného Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky
 držitel stupně A2 rozumí jednoduchým myšlenkám a pokynům, je schopen vyjadřovat
jednoduché otázky nebo potřeby a psát jednoduché dopisy
a pohlednice.

 Žáci ZŠ JUDr. J. Mareše používají při výuce cizích jazyků i moderní technologie.

STALO SE
KAPLE SV. VÁCLAVA
JE HOTOVÁ
Skončila rekonstrukce kaple
sv. Václava. Městskou pokladnu
stála necelé dva miliony korun
bez DPH. Rekonstrukce, která začala v minulém roce, zahrnovala
opravu omítek, novou fasádu,
restaurování vitráží a výměnu kamenických prvků v oknech. Kompletní nové zastřešení východní
části ochozu si například vyžádalo
vyměnit šindele a krovy, aby zůstala zachována historická hodnota
památky.
ZA TŘI HODINY
DVĚ STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Mimořádné prohlídky ve Znojemském podzemí s veršujícími
pohádkovými bytostmi, které se
konaly 30. května v rámci Velkého
dětského dne, navštívilo za pouhé
tři hodiny 235 osob, z toho 80 dětí.
Všichni návštěvníci získali na konci
prohlídky drobný dárek.
KRAJSKÉ DOTACE NEJEN
PRO CYKLOKOMUNIKACE
Na udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých
lyžařských tratí jsou určeny peníze
z dotačního programu Jihomoravského kraje, jejichž přijetí schválila Rada města Znojma. Dotace
ve výši 62 300 korun, o kterou
město požádalo, zajistí cyklistům
a lyžařům nejen čistotu na tratích,
ale i bezpečnost při jejich sportovní činnosti a rekreaci.
Čištění se bude týkat znojemských
cyklostezek, které procházejí náměstím Svobody a ulicemi Brněnská a Vídeňská. Obdobnou dotací
město Znojmo obdrželo z Jihomoravského kraje již minulý rok.

Foto: archiv ZL

Zaregistrovat vozidlo už jde každý den
Rada města schválila organizační změny, které povedou k efektivnější práci odborů a oddělení městského úřadu, a především pomohou
občanům.
Změny se dotknou fungování
přestupkové komise, odboru investic
a správy nemovitostí, agend registrů vozidel, komunitního plánování,
agend vyvlastňovacího úřadu a náhrad
škod i správy dat. „Pozitivní je, že povedou ke zlepšení práce, aniž bychom
museli navyšovat počty úředníků,
a tím zatěžovat městský rozpočet,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Občanů se nejvíce dotkne převedení agendy registru vozidel a registru

3

řidičů a techniků z odboru dopravy
pod odbor správní. Díky tomu si nyní
budou moci lidé zaregistrovat své vozidlo od pondělí do pátku, a nikoliv
pouze dva dny v pondělí a ve středu,
jako tomu bylo doposud.
Mezi schválenými změnami je
i vytvoření odboru územního plánování a strategického rozvoje, který bude
mít dvě samostatná oddělení. Agendu
odborů budou zastávat stávající zaměstnanci, kteří se tak budou moci
více specializovat. „Ke zřízení odboru
územního plánování a strategického
rozvoje jsme dali souhlas s ohledem
na větší důraz na strategické plánování
rozvoje našeho města,“ dodává staros-

ta. Pod odbor bude spadat i koordinace projektu Zdravé město Znojmo
a místní Agenda 21, který odsouhlasili
znojemští zastupitelé loni na podzim.
„Navrhované organizační změny
a nový organizační řád, který jsem
předložila, vyplynul z mapování procesů na našem úřadě. Vycházela jsem
i z poznatků jiných městských úřadů,
jako například v Písku, Berouně, Kolíně, Jihlavě, Přerově nebo Uherském
Hradišti,“ vysvětlila tajemnice úřadu
Olga Neulingerová. Všechny organizační změny začnou platit od 1. července 2014 s výjimkou zřízení oddělení
přestupků, které začne nově fungovat
od 1. ledna 2015.
zp

PRO IVANKU
ČTYŘICET TISÍC
Benefiční koncert Leony Machálkové a Zdeňka Podhůrského, který
se konal pod záštitou Jihomoravského kraje a města Znojma,
přinesl ovoce. Z prodaných vstupenek se pro Ivanku Zatloukalovou ze Znojemska vybralo třináct
tisíc. Dalších dvacet devět tisíc
věnovala jako výtěžek ze sběru
papíru Základní škola na náměstí
Republiky. Přispělo také sdružení
vinařů VOC Znojmo, a to sto lahvemi vína k prodeji. Děkujeme
všem, kteří přispěli. Malá Ivanka si
koncert náramně užila a s Leonou
Machálkovou si po koncertě ještě
dlouho povídala.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
26. června. Uzávěrka je 16. června.
SUŤ DO KONTEJNERU
NEPATŘÍ!
Dovolujeme si upozornit občany
na zásadní nepřesnost v třídění
komunálního odpadu.
Černé kontejnery jsou určené
pouze na komunální odpad a rozhodně do nich nepatří stavební
materiál a demoliční odpad. Jejich
umístění do černých kontejnerů je porušením vyhlášky města
a je za něj možno uložit sankci.
Přesvědčil se o tom muž na ulici
Slovenská, který do kontejneru
vysypával suť, za což byl na místě
pokutován.
Právě na monitoring černých skládek, a s tím také spojené nesprávné nakládání s odpady, se městská
policie více zaměřuje.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka energie.
Dne 17. 6. od 7.15 do 16.30 hod.
HRADIŠTĚ – celá obec.
Dne 23. 6. od 7.45 do 10.15 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá oblast: Domácnosti, zařízení a provozy napájené z trafostanice TS Přímětice
Obvodová služebna, tj. od trafostanice po Hotel N a část směrem
na Mramotice a Plenkovice.
Dne 23. 6. od 7.15 do 16.30 hod.
HRADIŠTĚ – celá obec.
Dne 23. 6. od 10.15 do 12.45 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá oblast: Zařízení a provozy napájené z trafostanice TS Přímětice Veterina
(ul. K Suchopádu).
Dne 23. 6. od 12.30 do 15.00 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá oblast: Zařízení a provozy napájené z TS
Přímětice Dílny.
Dne 24. 6. od 7.30 do 13.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá oblast: Zahrady
na Kraví hoře nad Lukasovou vilou.
Dne 24. 6. od 7.45 do 10.15 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá oblast: Zařízení a provozy napájené z TS
Přímětice Mateřská škola, tržnice
a č. p. 290.
Dne 24. 6. od 10.15 do 12.45 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá oblast: Zařízení a provozy napájené z TS
Přímětice Sm., Hlub. Mašůvky.
Dne 24. 6. od 12.30 do 15.00 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá oblast: Zařízení a provozy napájené z TS
Přímětice Škol. statek závlaha, tj.
zahrady pod rybníkem a ČS PHM
Shell.
Dne 25. 6. od 7.15 do 16.30 hod.
HRADIŠTĚ – celá obec.

Okolí kamenného skvostu Znojma
se vrálo do historické podoby
Znojmo se pyšní národní kulturní
památkou, rotundou sv. Kateřiny,
která po dlouhých staletích znovu
majestátně stojí na samostatném
pahorku, tak jak tomu bylo v době
jejího vzniku na konci 11. století.

způsobovala otřesy země, a ty vedly
ke statickému poškozování podloží
rotundy. Dokud se ve znojemském
pivovaře vařilo pivo, byla myšlenka,
vrátit rotundě její výsadní a samostatné postavení utopií. Po dlouhou

 Rotunda svaté Kateřiny sloužila jako hradní kaple. Její jedinečnost spočívá v unikátnosti
nástěnných maleb. V roce 1962 byla prohlášena za národní kulturní památku.
Foto: lp

Návrat na něj nebyl vůbec jednoduchý. S původně budovaným
svatostánkem s unikátní freskovou
výzdobou v interiéru se historie či
spíše lidé s ní nemazlili. Z mohutného
pahorku, na kterém byla postavena,
postupně mizela zemina tak rapidně,
že jednu dobu stála rotunda téměř jen
na vykotlané skále. Byla vepřínem,
tančírnou i skladištěm, pohlcována
nevzhlednými přístavbami z několika
stran, nedůstojně obklopena sudy s pivem. Naložená pivovarská auta, která
se v těsné blízkosti památky otáčela,

dobu byla součástí výrobního areálu
pivovaru.
Po léta trvajících diplomatických
jednáních s vedením pivovaru se představitelům města přece jen podařilo
postavit alespoň ohradní zdi, a tím
rotundu definitivně stavebně oddělit od prostoru pivovaru. Šlo o první
úspěšný krok vedoucí k současnému
stavu.
K rotundě vedly vždy dvě přístupové cesty. Oficiální severní cesta
Gránicemi byla pro vozíčkáře i auta
nepřístupná. Druhá, neveřejná, vedla

středem areálu pivovaru a projít či projet se dalo pouze na povolení vedení
společnosti vařící pivo.
V roce 2000 se městu podařilo
vybudovat k rotundě jižní bezbariérovou cestu, kterou radnice o deset let
později, společně s areálem zaniklého
pivovaru, koupila. V témže roce byly
některé budovy pivovaru prohlášeny
za kulturní památku, a s tím se zintenzivnily snahy co nejvíce rehabilitovat
okolí rotundy.
Radnice začala pracovat na konkrétních krocích vedoucích k vymezení samostatně stojící rotundy. Ohradní zdi již pozbyly smyslu. „Po jejich
odstranění byla k rotundě z východní
strany dosypána zemina, aby byl připomenut původní pahorek. Hlavním
důvodem ovšem bylo odstranění statických poruch na ohradních zídkách
a přístupovém schodišti k rotundě,“
vysvětlila architektka města Iveta Ludvíková.
Ještě nejde o ideální stav. Ten nastane až s odstraněním budovy v těsné
blízkosti rotundy, která není kulturní
památkou, konkrétně se jedná o pivovarské ležácké sklepy. Tak se kolem
unikátní románské stavby otevře volný
prostor vymezený jen z jedné strany
historickými budovami původního
barokního pivovaru. Tato fáze je zahrnuta do komplexní rekonstrukce
a architektonické úpravy celého areálu
pivovaru. Vzhledem k finanční náročnosti takové stavby a současným
možnostem pokladny města jde zatím
o hudbu budoucnosti.
Jednoznačným pozitivem ale je,
že vedení města nyní předává národní
kulturní památku občanům v historické
podobě, jak ji viděli jejich předci. lp, il

Hasiči v Mramocích slavili 110 let
Sbor dobrovolných hasičů Mramotice oslavil 110 let od svého založení.
Po slavnostním průvodu do kostela se konala mše svatá, která byla spojená s vysvěcením sochy sv. Floriana.
Poté následovala slavnostní ceremonie
a ocenění členů sboru, které se účastnil
také starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Odpoledne předvedli hasiči své
umění při ukázce zásahu a profesionální techniky. Po celý den byl pro děti
připraven skákací hrad, pro dospělé
zas výstava historických a současných
fotografií v obecním domě Oslavy vyvrcholily večer taneční zábavou a ohnivým překvapením.
zp, lp

 Vlastimil Gabrhel poblahopřál současným i zasloužilým dobrovolným hasičům v Mramoticích.
Foto: Archiv ZL
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Přátelské Modelbraní potrápilo nepřátelské počasí
Přehlídku plastikových modelářů Modelbraní 2014 letos bohužel
potrápilo chladné počasí, a tak davy
návštěvníků oproti loňsku notně
prořídly. Přesto se na plastikové modely do areálu Domu dětí a mládeže
ve Znojmě přišla podívat během dne
velmi slušná řádka nadšenců. Drobné

i větší výtvory zručných rukou modelářů si prohlédl také místostarosta Jan
Grois, který spolu s hlavním pořadatelem předal těm nejšikovnější ocenění.
Titěrná trpělivá práce na stavbě
modelů vyžaduje hodiny soustředění
na jednu činnost, a je tak z velké části
spíše mužským koníčkem. Malí i větší

 Zkoumal se pečlivě každý detail.

 Ceny od pořadatele Josefa Handla, místostarosty Jana Groise a ředitelky DDM Hany
Bílkové převzali někteří vyšší modeláři i v kleče. Solidárně s těmi vzrůstem menšími.
Foto: Archiv ZL

Foto. Archiv ZL

kluci vyzbrojeni teplým oblečením pečlivě prohlíželi každičký detail miniaturních staveb železnic, letadel, vagónků.
Vášnivě se diskutovalo i nad modely
aut, kde nebyla nouze o dámskou společnost. Malé slečny kupříkladu přesně věděly, který z modelů si ve větším
měřítku koupí, jen co budou dospělé.
Velký úspěch měl i doprovodný pro-

gram na Modelbraní. Líbila se taneční
vystoupení i workshop, na kterém si
mohl každý příchozí slepit svůj vlastní
model. Zkušenější modeláři tak zcela
spontánně radili modelářským nováčkům. Ani nepříznivé počasí nepokazilo
přátelskou atmosféru, která se, stejně
jako každý rok, nese na vždy perfektně
připraveném Modelbraní.
lp

INZERCE
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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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Podpora zdravého životního stylu ve Znojmě:
Jak zdravě žít, jíst a zvládnout rodinné vztahy
Zdravý životní styl není ve Znojmě popelkou. Nejen mezi samotnými
obyvateli, ale velkou podporu má
i ze strany města, které letos v únoru
požádalo Jihomoravský kraj o dotaci na konkrétní projekt Podpora
zdravého životního stylu. Získalo tak
40 000 korun, které rozdělilo hned
do několika akcí pro veřejnost.
V rámci projektu Podpora zdravého životního stylu ve městě Znojmě se
nyní mohou nastávající matky, rodiče
s dětmi, ale i prarodiče zúčastnit zajímavých přednášek, besed a workshopů zaměřených na zdravý životní styl.
Veřejnost je zvána
na ucelené soubory:
 Přednášek s besedou na téma ro-

dinné vztahy.
 Přednášek na téma: Jak strava ovlivňuje zdraví celé rodiny s ochutnávkou připravených pokrmů – zahajovací přednáška SPOLU, ZDRAVĚ
A S CHUTÍ bude již 18. 6.
 Praktických workshopů zdravého
vaření.

získají zkušenosti,
jak správně vařit
z d r avou s t r av u
z tradičních domácích surovin. Nově
nabyté informace
mohou následně
přenést do stravovacích návyků
a zvyků v rodině,“
vysvětlila přínos
projektu Lucie Pospíchalová ze sociálního odboru,
neboť realizátorem
projektu je město
 Dobré vztahy v rodině utužují i společné výlety. Foto: Archiv ZL
Znojmo. Partne„Praktické workshopy budou rem mu je Rodinné centrum Maceška,
zaměřené na jednotlivé členy rodi- v jejichž prostorách budou přednášky
ny – nastávající maminky, maminky a workshopy probíhat.
Hlavní důvod, proč se město o zmípo porodu, na děti, tatínky a prarodiče. Tito při praktických workshopech něný projekt zasadilo a občanům ho
předkládá, je podpora pro-rodinných
aktivit. „Cílem je seznámit účastníky
Hlavní série přednášek,
přednášek se zdravým životním stylem
besed a workshopů
a jeho vlivem na člověka samého a jeho
začne od září 2014.
okolí, ale také rozvinout diskuse a debaty o určitých problémech týkajících se

rodinných vztahů a především zapojit
rodiče do praktických činností v rámci
daných tematických okruhů,“ doplnila
Lucie Pospíchalová.
lp

SPOLU, ZDRAVĚ A S CHUTÍ
Zahajovací akcí projektu Podpora
zdravého životního stylu je přednáška s ochutnávkou zdravého
jídla. Povede ji MUDr. Judita Hofhanzlová.
Široká veřejnost je na přednášku
SPOLU, ZDRAVĚ A S CHUTÍ zvána
ve středu 18. června v 16.00 hodin do Rodinného centra Maceška (areál MŠ Pražská, za Billou).
Vstup je ZDARMA.
Maximální kapacita je omezena
na 50 osob. Doporučujeme proto
potvrdit účast na e-mail: lucie.
pospichalova@muznojmo.cz,
tel.: 515 216 548.
Více informací ochotně podá
také Dagmar Entlerová, tel.:
723 454 091.

INZERCE

Znojmem projela cyklotour
Na kole dětem
Bok po boku se na Obrokové ulici seřadili jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák, špičkový
lékař profesor Pavel Pafko,
úspěšný znojemský sportsman Karel Chmelíř, mladý
handicapovaný sportovec
a další cyklisté.
Všichni čekali na mávnutí praporu, kterým starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel odstartovat další
etapu veřejné charitativní
cyklotour Na kole dětem.
Než se ale peloton cyklistů rozjel směrem na Hodonín, připravil hlavní organizátor letos pátého ročníku
cyklotour Josef Zimovčák
pro špalír přihlížejících dětí  Před startem bylo Josefu Zimovčákovi mezi dětmi
veselo. Jen o několik minut později ho velké kolo zradilo.
i dospělých malou show.
Jako zkušený jezdec Po ošklivém pádu byl převezen do znojemské nemocnice. Naštěstí vše dobře dopadlo a tak se opět připojil
na vysokém kole nechal k pelotonu své charitativní cyklotour.
Foto: lp
kolemjdoucí, děti i starostu
vyzkoušet, jak nelehké je na historicAkce, při které cyklisté nyní projeký bicykl jen nasednout. Udržet se dou téměř celou republikou, má za cíl
na něm se sice bez pomoci nikomu zviditelnit problematiku onkologicky
nepodařilo, ale za to se všichni skvěle nemocných dětí a získat finanční probavili.
středky na jejich náročnou léčbu. lp, zp
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnos k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V RAKOUSKU
Číšník/servírka
Kellner/In
Landgasthaus zum Knell
Mold (Horn) 45 km
info@zumknell.at
+43/2982/8290
Cornelia Knell
Okamžitý nástup – samostatná
obsluha hostů + inkaso na 20 nebo
40 hodin týdně. Strava zdarma.
Zahradník/ce
Gärtner/In
Schloss Rosenburg
Rosenburg 50 km
forstverwaltung@hoyos.co.at ,
brabatsch@rosenburg.at
+43/2982/2303-73
Margit Ausmüss
Sezóna 2014 – do října.
Mzda 1.320 EUR/měs.
Výpomoc do vinárny
Schankhilfe
Buschenschank Humer-Gilly
Maissau 44 km
office@weinbau-humer.at
+43/2958/82611 nebo 82340
Petra Humer
Sezóna 2014.
Obsluha v „Heurige“ – pracovní
doba může být dohodnuta podle
potřeby (vhodné jako přivýdělek
nebo druhé zaměstnání). Další
informace telefonicky.
Kuchař/ka pro vegetariánskou
kuchyni
Koch/in für Vegetarische Küche
Seminarhaus Die Lichtung
Rastenberg 80 km
seminar@die-lichtung.at
+43/2826/312
Dipl. Kfm. Dorian Thurn
Sezónní práce březen–prosinec,
část. úvazek 20–25 hod./týdně,
nástup květen 2014.
Příprava vegetariánských jídel,
příprava švéd. stolů.
Stavební klempíř
Bauspengler
Maschinenring-Service NÖ-Wien
Korneuburg 75 km
florian.appel@maschinenring.at
+43/2576/7016-40
Florian Appel
Pracovní nasazení v oblasti
Korneuburg/Wien.
Min. mzda dle KS 11,53 EUR/hod.
brutto + možné příplatky podle
zkušenosti a kvalifikace.

Stavební montér (dřevo)
Baumonteur
HACKL GesmbH
Mistelbach 55 km
HACKL GesmbH Weinhebergasse 57
Mistelbach/Zaya A-2130
+43/664/5319925
Hr. Hackl
Pracovní doba PO–PÁ 7–17 hod.
Mzda – vyučený 1.500 EUR/měs.
brutto, nevyučený 1.300 EUR/měs.
brutto + možné příplatky.
Obsluha čerpací stanice
Tankwart/In
Shell Service Station
Mistelbach 55 km
shell20417@shellstationen.at
Hr. Manhart
Část. úvazek (20 hod./týdně),
otevírací doba 6–22hod., pracovní
doba a mzda dohodou.
Tesař
Zimmerer
Gra-Holztechnik GmbH
Horn 45 km
michael.bauer@leyrer-graf.at
+43/2982/4121-6020
Dipl. Ing. Michael Bauer
Min. mzda dle KS 11,95 EUR/hod.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Fetter Baumarkt GmbH
Stockerau 60 km
b.salkic@fetter.at
+43/2266/65-190-590
Beriz SALKIC
Práce na 38,5 hod. týdně – úklid
prodejny stavebnin a kanceláří.
Min. mzda dle KS 1.450 EUR/měs.
brutto + možné příplatky dle
kvalifikace a zkušeností.
Obsluha truhlářských strojů
J.u.A. Frischeis GmbH
Stockerau 65 km
bewerbung@firscheis.com
+43/2266/605-64
Petra Leiss
Obsluha přířezových a hranovacích
strojů, pravidelná údržba, drobné
opravy.
Min. mzda dle KS 1.579 EUR/měs.
brutto + možné příplatky dle
kvalifikace a zkušeností.
Pokojská
Zimmermädchen
Smart Motel
Irnfritz 50 km
rosemarie.schuh@stark-gmbh.at
+43/2986/6655-18
Mag. Rosemarie Schuh

Úklid a péče o pokoje v novém
motelu od července 2014. Pracovní
doba podle plánu služeb 7–12 hod.
i o víkendech. Mzda za 20 hod.
týdně 686 EUR/měs. brutto.
Pomocné síly do nové prodejny
Möbelix – truhlář, balič apod.
Aushilfe – Tischler, Einpackhilfe usw.
Möbelix
Krems
jobs@moebelix.at, hl.k6@moebelix.at
+43/50 111/918 215, +43/50
111/100 931 Eva Sturmair
Zedník
Maurer
Manhart Bau GmbH
Horn 45 km
office@bm-manhart.at
+43/664-1915 925
BM Christian Manhart
Mzda dle KS.

PRÁCE V ČESKU
Společnost PPO GROUP CZ, s.r.o.,
Brněnská 2938/25, Znojmo
hledá vhodné uchazečky na pozici
ŠIČKA NA PRŮMYSLOVÝCH
STROJÍCH

Požadujeme: vyučení v oboru
nebo dlouhodobá praxe šití
na průmyslových šicích strojů.
Přednostně přijmeme šičky se
zkušenostmi s šitím na průmyslových
šicích strojích. Šikovné švadleny
nebo krejčí případně i zaučíme.
Nástup ihned. Kontaktní osoba:
Marcela Vaníčková, 606 790 055
SPOLEČNOST TAMURA
hledá kolegy/kolegyně na pozice
DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE,
ODBORNÝ SVÁŘEČ, ŘIDIČ VZV.
V případě zájmu pošlete životopis na:
prace@tamura-europe.co.uk nebo
vyplňte přihlášku na nové vrátnici
společnosti: Hakenova 3789/22,
Znojmo. Personální oddělení –
tel.: 515 284 710, 515 284 711.
EXCALIBUR CITY
přijme pro provozovny Hatě
číšníky, servírky,
brigádníky – kuchyň/ bar,
PRO MERLIN´S KINDERWELT
obsluhu atrakcí (částečná znalost
německého jazyka). Informace
na tel.: 515/ 206 378 nebo osobně
v kanceláři Chvalovice – Hatě 183,
Po–Pá 7.00–15.00

INZERCE

MEGA
KRACH
šokující
slevy až
mínus

50%

ZAVÍRÁME, KONČÍME
PO VYPRODÁNÍ VŠECH ZÁSOB!!!
Ano, skutečně! Právě nyní likvidujeme všechno zboží! Dámské i pánské
kalhoty můžete nakoupit s neuvěřitelnou slevou 50%!! Všechen zbylý
sortiment (obleky, košile, atd.) vyprodáváme se slevou 20%!!!
Slevy Vám odečteme z uvedených cen při placení!! Všechno zboží nabízíme
ve velkém výběru! Přijďte super výhodně nakoupit! Těšíme se na Vás!

ZNOJMO, Zámečnická 290
vedle Městské knihovny

Klíč 2018: Peníze získané z prodeje bytů
ů umožnily investovat do rozvoje města
Prodej městských bytů svým nájemníků
odstartovala znojemská radnice před dvěma lety.
Nyní je proces prodeje první vlny bytů
u konce. „Vzhledem ke špatné finanční situaci,
do které se Znojmo bezhlavými investicemi
v letech 2008 až 2010 dostalo, již dříve město

avizovalo, že by v budoucnu nebylo schopno
investovat do svého bytového fondu potřebné
prostředky k jeho zvelebení,“ nechal se před
dvěma lety slyšet starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. Za této situace bylo pro město výhodnější nabídnout byty jejich nájemníkům
k odkoupení.

Z prodeje bytů netěží však jen jejich noví
majitelé, ale všichni občané. „To, že peníze získané z prodeje bytů napomáhají rozvoji celého
Znojma, není jen klišé, ale skutečnost. Díky těmto
mimořádným příjmům jsme například mohli
opravit školy a školky, nebo začít s regenerací
městské památkové rezervace. Investovat se bude
i v městských částech Znojma, a to do komunikací nebo kanalizace,“ doplňuje starosta. Podrobněji
se investicím věnujeme v infografice.
xa, zp

 Opravený chodník na Pražské ulici slouží již od loňského
roku
Není pochyb o tom, že je ve městě třeba vyspravit stovky metrů chodníků. O rekonstrukci, byť v některých případech jen částečnou, si říkají
také kilometry místních komunikací. Je samozřejmé, že se v tomto
roce čekalo na příhodné počasí. V současné době je již možné pustit
se do správek, přičemž často nepůjde jen o běžnou údržbu. Po opravě
například části chodníků na Holandské ulici a celoplošném předláždění chodníku na Pražské ulici v úseku od Telecomu po zastávku u Billy
v loňském roce se v příštích týdnech dočkají také další části města.
„Část peněz za prodej bytů věnujeme na zlepšení pochůznosti míst,
která lze označit za kritická,“ potvrzuje starosta Gabrhel. Je třeba se
do toho pustit kvůli pohodlí a bezpečnosti chodců. Počítat se ale musí
i s běžnou údržbou po zimě, jako je vysprávka výmolů, uvolněné dlaždice a podobně.

PROJEKT KLÍČ 2018 V ČÍSLECH








 Významné prostředky město investuje do rekonstrukce a stavby sportovišť
Značné prostředky investuje vedení města do zkvalitnění a dalšího rozvoje sportovišť. „Sportovní stadion
uprostřed náměstí Otmara Chlupa se zbavil nevzhledného plechového oplocení a díky tomu se otevřel nový
světlý městský prostor, kterým se můžeme chlubit,“ připomíná starosta Vlastimil Gabrhel. Navíc se na Čafce
zrekonstruovaly šatny a sociální zařízení a vybudovala se tu studna, která ušetří za vodu do nového závlahového zařízení. Vložené investice slouží především dětem a mladým sportovcům. Stejně tomu je i v případě
nového hřiště, kterého si už několik měsíců užívají děti ve škole na Jubilením parku. – Stále se počítá s rekonstrukcí městského stadionu v Husových sadech. Zastupitelé souhlasili s tím, že se na financování bude město
podílet až do maximální částky devětadvacet milionů korun. „Tyto prostředky se použijí jen v případě, že
znojemská radnice získá dotace do celkové výše nákladů na celou investici,“ upozorňuje starosta Vlastimil
Gabrhel.

 Regenerace městské památkové rezervace
Z příjmů prodeje bytů je financována akce Regenerace městské
památkové rezervace – Velká
Michalská. První etapa prací
bude dokončena v srpnu, aby
ulice Velká Michalská fungovala standardně v době Znojemského historického vinobraní.
„Postupně chceme revitalizovat
všechny historické skvosty našeho města,” říká starosta Gabrhel.

nabídku k odkupu bytu dostalo 1922
nájemníků, přičemž 92 %, tj. 1778 nájemníků, s odkupem souhlasilo
formou nabídkových řízení bylo prodáno
také 224 volných bytů a nebytových
prostor
proces privatizace končí s prakticky
ročním předstihem oproti původním
plánům
486 bytů je zařazeno do tzv. odloženého
prodeje, jejich prodej je závislý na povolení ministerstva

 Pro základní a mateřské
m
školy je městská pokladna otevřená
Výše finančních prosstředků do oprav a investic v základních a mateřských
školách ve Znojmě jssou v porovnání s minulými lety exkluzívně vysoké. Plyne sem i nadále částt peněz, které město průběžně získává za prodej městských bytů. „Kam jina
am se vyplatí investovat víc než do zařízení, která slouží
dětem a mládeži,“ ko
onstatuje místostarosta Jan Grois. Školy a školky dostávají nejen nové fasády nebo okna, ale oprav se dočkaly i sociální zařízení,
kuchyně, tělocvičny nebo třídy. Na snímku nová chemická laboratoř na ZŠ
JUDr. J. Mareše.

Prostředky použité na rozvoj města v lete
ech 2011–2014 (v procentech)
Ostatní (opravy památek, městských budov,
renovace dětských hřišť a další)

9%
Hřbitovy
a smuteční síň

Revitalizace škol a školek

6%

24 %

Investice do městských
částí (komunikace,
kanalizace apod.)

 V současné době probíhají opravy komunikace
ke hřbitovu v městské části Konice
Zkrátka samozřejmě nepřišly ani městské části. Aktuálně se
pracuje na rekonstrukci komunikací v Mramoticích nebo Konicích. Ve většině z městských částí došlo i na opravy kulturních
domů. Velká pozornost se věnuje investicím do kanalizační
sítě. Na spadnutí je zahájení stavby kanalizace v Načeraticích
a Derflicích. „Občané těchto částí se konečně dočkají toho,
po čem volají již řadu let,“ potvrzuje starosta Gabrhel. Město
se Znojmo se bude významnou částkou podílet také na rekonstrukci silničního průtahu městskou částí Hradiště.

12 %

Rekonstrukce
sportovišť

13 %

Rekonstrukce chodníků
a místních komunikací

18 %

Regenerace městské
památkové rezervace
Revitalizace parrku

10 %
 Obnovuje se i zelený pás v centru města
V loňském roce začala radnice s revitalizací městského parku, a to jeho střední částí. Nové, mladé
stromy nahradily ty staré a nemocné, došlo k přeložení všech inženýrských sítí, úpravě povrchu
cest, obměně veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Letos radnice pokračuje ve stejném
duchu revitalizací části dolního parku, kde se děti mohou těšit nejen na zbrusu nové hřiště, ale
nezbytných oprav se dočká také dominanta dolního parku – historická kašna. Do revitalizace se
zapojili i občané, jimi adoptovaný strom si mohli sami vysadit.

8%

 Kaple s novými vitrážemi
nebo hřiště s novými prvky
Prostředky z prodeje bytů radnice použila i na další důležité
opravy a investice. Kaple sv.
Václava se může pochlubit
novými barevnými vitrážemi,
restaurovanými kamennými
prvky, opravenou východní fasádou a opravenou podlahou
ochozů. Opravují se krovy a štít
hradu a zvelebilo se i okolí rotundy. Dětská hřiště se mohou
pochlubit novými moderními
herními prvky.

 Důstojné rozloučení v rekonstruované smuteční síni od léta
Díky finanční injekci z příjmu bytů mohla být zrekonstruovaná smuteční síň u hřbitova. S úpravami, které
budou mj. zahrnovat nové podlahy, nábytek, dřevěné obložení stěn, příhodné osvětlení i nové okenní
vitráže, se začalo na počátku letošního roku. V prostorách, které jsou orientovány ke hřbitovní bráně, se
buduje nová místnost pro výstav rakve. Myslelo se také na opravy míst posledního odpočinku v městských částech. Rekonstrukce se dočkaly zdi tamních hřbitovů.
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Znojemské školky přijmou Vzdělání táhne. Na pět
všechny tříleté dě
mužů desítky žen

K zápisům do mateřských škol
ve Znojmě přišlo 514 dětí. Některé nesplňovaly podmínky věku,
jiné přišly k zápisu do více školek.
Mimoznojemských dětí bylo letos
u zápisu dvacet devět.
„Ještě nemáme stanovený přesný počet
těch, které přijmeme
do předškolního
v z d ě l áv án í, n e b oť
stále není jasný počet
dětí, které budou mít
odklad povinné školní
docházky,“ vysvětluje
Jan Grois, místostarosta Znojma, který
má školství v gesci.
„Předpokládáme však,
že od 1. září nastoupí
do mateřských škol 394 dětí,“ dodává.
Největší zájem rodičů byl tradičně
o mateřské školy na Holandské (122),
na Dělnické (85), na Pražské (66)
a na náměstí Republiky (61). Zájem byl
i o mateřské školy v Konicích a Mramoticích, na každou přišlo 10 dětí.

O předškolní vzdělávání se město stará kontinuálně. Před třemi lety
reagovalo na demografický vývoj
a otevřelo tři nové třídy. Od příštího
školního roku navýší také kapacitu
mateřské školy v Mramoticích, kde
rodiče projevili zájem
o předškolní vzdělávání s prvky Montessori.
Do mateřských škol
také plynou v posledních dvou letech rekordní investice.
„Jsem velice rád, že
jsme jako jedno z mála
měst v České republice
schopni pokrýt
poptávku a do školky
umisťujeme všechny
znojemské děti, které
do 31. srpna dovrší věku tří let. Rádi
bychom ale také usnadnili život zejména maminkám-samoživitelkám. Chtěli
bychom v budoucnu otevřít jednu nebo
dvě třídy pro děti mladší tří let. V současné době zatím hledáme způsob, jak
to udělat,“ doplňuje místostarosta. zp

INZERCE

Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

NOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Sto dvacet studentů – seniorů si
ve štukovém sále Znojemské Besedy
převzalo certifikát o absolvování ročního studia Akademie třetího věku.
Pro seniory ho pořádala již pošesté
Městská knihovna Znojma.
Podívat se mezi vzdělané spoluobčany přišel i starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. Dočasně tak v sále plném
žen, zvýšil počet přítomných mužů
z pěti na šest, neboť pouze pět pánů
navštěvovalo Akademii. Že je to škoda,
si posteskla nejedna z dam i třídní učitelka – knihovnice Hana Skleničková.
Zájem o Akademii ale stále roste, vždyť
první ročník čítal „jen“ 46 studentů.
I přes nízkou účast pánů, ale v sále
panovala velmi přátelská nálada, když
ředitelka knihovny Věra Mašková a za-

stupitelka Jitka Schneiderová postupně všem gratulovaly a předávaly růži.
Šestý ročník Akademie je minulostí, ať
žije ročník sedmý!
lp

JEDNOLETÝ JAZYKOVÝ KURZ
S DENNÍ VÝUKOU
ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA
nadstandardní příprava na mezinárodní zkoušky
Cambridge a Goethe-Zertifikat
osvědčení o absolvování intenzivního kurzu cizího jazyka
posun o minimálně jednu jazykovou úroveň
pre-testing pro výběr certifikační zkoušky
příprava na přijímací zkoušky v angličtině a němčině na VŠ
plně kvalifikovaní a zkušení učitelé
výuka konverzace němčiny s rodilou mluvčí
!
ce
maximálně 15 studentů ve skupině
em
j
á
z
ny
výuka probíhá od 8. 9. 2014 do 30. 6. 2015
ch
e
š
v budově GPOA, Přemyslovců 4, Znojmo e v
em
Zv

Přihlášky přijímáme od 1. 6. do 20. 8. v kanceláři školy na ul. Pontassievská 3,
vždy ve středu od 9:00 do 12:00 hod.
Roční školné je 20.000 Kč (možno rozdělit na 2 splátky)

tel.: 515 158 101, e-mail: sekretariat@gpoa.cz

WWW.GPOA.CZ

 Učni Střední školy technické Znojmo obsadili skvělé 5. místo na mezinárodní odborné soutěži obráběčů kovů. Konala se na Slovensku a znojemští borci uspěli mezi
jednotlivci i v soutěži družstev. Do soutěže se přihlásilo celkem 26 účastníků z Německa,
Slovenska a České republiky. Znojemské učiliště výborně reprezentovali Michal Popovič a Stanislav Trochta (na snímcích).
lp, Foto. Archiv školy

www.znojmocity.cz
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Prázdniny a dražbu máku přivítají The Tap Tap
Akce Vítáme prázdniny s The
Tap Tap, dosud konaná v Hlubokých
Mašůvkách, se letos poprvé stěhuje
do Znojma. Spojena s neobvyklou
aukcí je připravena na 14. 6. v Lesíku
za restaurací Diana.
I tentokrát půjde o charitativní
koncert, jehož výtěžek bude věnován
na vzdělávací projekt handicapovaných osob STUDEO a Oblastní charitě
Znojmo na nákup ovladače elektrického vozíku a také na nákup materiálu
pro letní tábor handicapovaných dětí
ze Znojemska.
Vedle The Tap Tap vystoupí skupiny Burma Jones a No Distance Paradise. Příchozí se mohou těšit na autogramiádu hokejistů HC Orli Znojmo,
grilování hermelínů a děti také na je-

jich oblíbený face paiting tedy malování na obličej, trampolínu a smart hry.
Novinkou pak bude aukce obrazu
Vlčí máky v poli. Pořadatelskému Občanskému sdružení Konipaska ji věnovala výtvarnice Ivana Kotýnková. Olej
na plátně s motivy červených máků
má hodnotu 8400 korun. Dražba začne v 16.00 hodin. Výtěžek z prodeje
díla stejně jako dobrovolné vstupné
bude opět věnováno na charitativní
účely. Vítáme prázdniny s The Tap Tap,
akce, jež také v předchozích ročnících
nemalou měrou pomohla potřebným,
se koná pod záštitou starosty města
Znojma Vlastimila Gabrhela.
lp
 The Tap Tap v Hlubokých Mašůvkách.
Foto: OS Konipaska

Phoenix zve do parku
Nadace PHOENIX DĚTEM
OD SRDCE zve veřejnost do parku
na ulici 17. listopadu na rodinné
odpoledne strávené v přátelském
duchu. Akce Nadace na podporu nemocných a handicapovaných děti ze
Znojma a nejbližšího okolí je zaštítěna městem Znojmem.
V prostorách parku budou v neděli 15. 6. od 14.00 hodin představeny
cíle Nadace a především její stěžejní
projekt pro rok 2014 – Lepší den pro
Marka, financovaný hlavním partnerem firmou Janssen Cosmetics. K realizaci vybraných aktivit chce Nadace

přizvat na pomoc veřejnost. V rámci
rodinného odpoledne bude pro děti
přichystaná soutěž v kreslení a také
vystoupí znojemští rappeři Angel
Brown a Neny, kteří z výtěžku koncertu za symbolické vstupné 20 korun
podpoří výlet Speciální mateřské školy
při Dětském centru Znojmo do zoologické zahrady Jihlava.
lp

 Víte, jak se vyrábí věnečky a větrníky? Do Domova pro seniory v Jevišovicích přišly
správný postup ukázat studentky prvního ročníku oboru cukrář ze SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo. Budoucí cukrářky Regina Slabá, Nikola Novotná a Kateřina Vašíčková
do výroby sladkých pochoutek z odpalovaného těsta zapojily také klientky domova.
Pod vedením učitelky odborného výcviku Vlasty Dvořákové šla všem práce od ruky
a výsledkem bylo příjemně strávené dopoledne, chutné zákusky a prohloubení mezigeneračních vztahů.
lp, foto: Archiv DPS Jevišovice

Žáci z Pražské posnídají na hranicích
Základní škola na Pražské realizovala v letošním školním roce
společně s Volksschule Retz projekt
Vyrůstáme společně, který volně navazuje na předchozí Můj evropský soused a kamarád. „Projekt je zaměřen
na podporu výuky německého jazyka
u českých dětí a českého jazyka u dětí
z Retzu. Žáci druhých tříd se společně

setkávali ve Znojmě i v Retzu a tvořili
společná výtvarná díla symbolizující
vzájemné přátelství,“ přibližuje aktivity ředitel školy Pavel Trulík. Práce
budou vystaveny na závěrečném setkání s názvem Snídaně na hranicích.
Uskuteční se u posvátného kamene
u Mitterretzbachu v sobotu 21. června
od 9.30 do 11.00 hodin.
zp

Otík

Věk: 2 roky, Plemeno: kříženec špice (velký ke kolenům)
Povaha: velmi společenský a rodinný pes, vhodný k dětem i jiným psům,
čistotný, mazlivý a aktivní, kvalitní oplocení pozemku je ale nutností..
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně
Znojmo, tel.: 605 154 160.

VZALI SE
Ing. Tereza Kadová (Teplice)

& Ivo Živkovič (Znojmo)

& Simona Kozelská (Znojmo)

Radim Lichtenberg (Znojmo)

&
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Společenská rubrika

Jana Filipová (Znojmo)
Andrej Herényi (Znojmo)

Houbařská
poradna
Houbařská
poradna při Jihomoravském
muzeu ve Znojmě je otevřena v s e zoně
každé pondělí od 15.00
do 16.00 hod.
Poradnu vede
R a d om í r
Něme c, tel.:
515 282 232. lp

Lázně
uzavřeny
Od 1. 6. je plavání pro veřejnost
v městských lázních ukončeno. Otevřena je plovárna v Louce, kde je stálá teplota vody v plaveckém bazénu
27 stupňů. Otevírací doba Po–Ne
10.00–20.00 hod.

Plavání
v Příměcích

Řezbářské sympozium
Listování
v režii Mladé krve umění s Infernem
Prvním Řezbářským sympóziem podporovat v lidech touhu jakkoliv
ve Znojmě připravil tým Galerie Ag- tvořit. Proto si také návštěvníci symnes velice netradiční koncept kulturní pozia budou moci vyzkoušet dlabání
akce pro veřejnost v centru města.
do dřeva, ale dostane se jim i konzultací
V pěti dnech (16.–20. 6.) bude od zkušených řezbářů.
na Horním náměstí pět řezbářů pracoVe stanech na náměstí bude navat na dvoumetvíc přichystána
rových dubových
pro děti i dospělé
sochách. Příchonabídka dalších
zím se tak naskyttvořivých technik.
K výběru bude
ne jedinečný živý
obraz práce řezpráce s hlínou
i na hrnčířském
báře – řemeslníka a umělce, a to
kruhu, přibíjení
ve fázi od neoprahřebíků do dřecovaného kmene
va, sprejování,
až po hotové dílo.
hromadná malHlavním
ba, fotografování
motivem syma další. Na podiu
pozia není obdiv  Za Řezbářským sympoziem stojí Hana bude dán prostor
publika, kter ý Čertková. Majitelka Galerie Agnes je na sním- k prezentaci růzku s vlastním dílem.
Foto: lp
za své umění zaných žánrů huslouženě řezbáři sklízí, ale myšlenka dební i literární tvorby.
zprostředkovat staré krásné řemeslo
Patronát a organizační zajištění kulmladým lidem. Každý z řezbářů bude turního programu převzali mladí lidé,
mít po svém boku učně oboru truhlář kteří se v průběhu února a dubna 2014
z odborných znojemských škol, aby mu v Galerii Agnes zapojili do akce Mladá
ukázal jiný pohled na práci se dřevem krev umění. Řezbářské sympózium je
i různé techniky vedoucí k jeho zpraco- pokračováním této iniciativy.
vání přesně podle představ autora.
Řezbářské sympózium se uskuteční
Záměr Řezbářského sympózia je za podpory Města Znojma, Znojemské
v souladu s mottem Galerie Agnes Besedy, JMK a OHK Znojmo.
lp

Lukáš Hejlík a Věra Hollá vezou
do Znojma další LiStOVáNí. Ve štukovém sále Znojemské Besedy se v neděli 15. 6. ve 20.00 hodin pomocí scénického čtení popasují s nejnovějším
bestsellerem Dana Browna Inferno.
Autor v něm mistrovsky mísí historii a napětí se symboly a šiframi.
V Infernu se proslulý harvardský symbologista Robert Langdon ocitá v srdci
Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež
je pozoruhodně propojena s jedním
z největších literárních děl všech dob –
Dantovým Peklem. Jediná vodítka pátrání nabízí jen skryté šifry a symboly
– a čas neúprosně pádí… a publikum
čeká nejspíše strhující podívaná. lp

 Lukáš Hejlík bude Infernem.
Foto: Archiv ZL

Tisíce lidí odcházely z noci
trávené v muzeu nadšení
Letošní muzejní noc v Jihomoravském muzeu ve Znojmě zlákala více
jak pět a půl tisíc návštěvníků.
Stejně jako v předchozích ročnících si pracovníci muzea připravili
pro zájemce řadu atraktivních soutěží,
úkolů, prezentací či zajímavostí. Lidem

se naskytla příležitost pobýt na známých místech ve třech objektech muzea – minoritském klášteře, na hradě
a v Domě umění – ve zcela jiné roli
než jako pasivní turista. Návštěvníci
bez rozdílu věku byli z pečlivě připraveného programu nadšení, ale největší

úspěch měla strašidla v podzemí a vystoupení dětských souborů na nádvoří
kláštera.
lp

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

 Hravé tvoření v císařském sále na hradě.

Foto: Archiv ZL

 Strašidla v muzejním podzemí se líbila
hlavně malým návštěvníkům. Velmi přesvědčivě ale občas děsila jejich dospělejší
doprovod.
Foto: Archiv ZL

www.znojmocity.cz
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Příměstské tábory jdou na ruku sportovcům,
angličnářům, indiánům i vodákům
Prázdniny už ťukají na dveře
a školáci se těší, jak vyjedou za babičkou na chalupu, k moři nebo
na tábory. Ne všechny děti, ale chtějí na táborech nocovat. Právě pro
ně jsou určeny příměstské tábory,
které jim poskytnou zábavu během
dne a večer se mohou vrátit do svých
domovů.
Z mnoha organizátorů, které příměstské tábory nabízejí, jsme pro inspiraci vybrali čtyři zkušené, kvalitou
stálé a každoročně velmi žádané.
VODÁCKÝ ODDÍL NEPTUN
Na Vodácký příměstský tábor,
konaný koncem srpna mohou přijít
všechny děti ve věku od 7 do 18 let.
Program tábora v Centru volnočasových aktivit Vodárna u řeky Dyje
nabízí spoustu tradičních i netradičních her a soutěží, vodácký výcvik
na pramicích P 550 uzpůsobených pro
základní výcvik dětí od 7 let, vodácký
výcvik pro starší děti na dvoumístných
kánoích, jednodenní splutí Dyje ze
Znojma do Krhovic, jednodenní výlet
do lanového parku na Vranovské pláži
a nepovinnou částí programu příměstského tábora bude poslední noc spaní
pod stanem na Vodárně u ohýnku,
kytar a buřtíku. Kompletní vodácký
výcvik povedou zkušení instruktoři
dlouhodobě pracující s dětmi. Více informací lze získat na www.centrumvodarna.cz a také u hlavního vedoucího

tábora: Davida Grose, tel. 722 937 756,
david.gros@vodaci.org. Přihlášky
na tábor posílejte nejpozději do 15. 8.

výroba totemu, luštění indiánského
písma, uzlování, stopovaná, výroba
amuletů a mnoho dalších aktivit.
„Na jeden den chystáme celodenní výlet s večerní stezkou odvahy
a přenocováním,“ upřesnila Marcela Budná. Cena tábora je 1 550 korun. Bližsí informace získají zájemci
na www.primajazyky.cz, na tel.
774 914 014 nebo prostřednictvím
mailu primajazyky@seznam.cz.

PRIMA JAZYKOVÉ STUDIO
Potřetí mohou děti od 7 do 12 let
navštěvovat Letní příměstský PRIMA tábor s angličtinou (28. 7.–1. 8.),
na kterém se dopoledne zábavnou
výukou plnou her a písniček budou
zdokonalovat v angličtině. Odpoledne na ně
čeká zajímavý
program, například závody na dračích
lodích, celodenní v ý let,
návštěva farmy, podle počasí koupaliště
nebo znojemského podzemí. Jeden
lektor pracuje
s deseti dětmi.
„Děti si nosí
svačinky a my
z a j i š ť u j e m e  Na PRIMA táboře s angličtinou.
Foto: Marcela Budná
obědy a pitný
režim,“ doplnila Marcela Budná, ma- CYKLO KLUB KUČERA
Sportovním nadšencům, ktejitelka jazykového studia. Cena tábora
ří propadli cyklistice, se každoročně
je 1 950 korun.
Letošní novinkou je příměstský věnuje Cyklo Klub Kučera. Ve dvou
PRIMA tábor Indiánské léto. Od 11. turnusech příměstských táborů CKK
do 15. 8. je pro zájemce připravena (30. 6.–5. 7. a 25. 8.–29. 8.) nabízí ce-

lodenní program s krátkou výukou
bezpečnosti silničního provozu, první
pomoci, návštěvnou u hasičů, pobytem na koupališti, výletem po městě Znojmě i do Hlubokých Mašůvek,
Šatova, Konic. O každých 15 dětí se
starají čtyři zkušení dospělí cyklisté,
kteří své svěřence před každou jízdou poučí o bezpečnosti, hlídají pitný
režim a postarají se o chutný oběd.
Podmínkou je dostavit se s bezpečnostní helmou, ochrannými rukavicemi a kolem v dobrém technickém
stavu. S drobnými opravami pomohou
organizátoři tábora. Více informací
na www.cykloklubkucera.cz.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tradičně velmi žádané a také velmi
rychle obsazené příměstské tábory
má Dům dětí a mládeže ve Znojmě.
V létě připravil DDM tábor všeobecný, sportovní i tematický s názvem
Máme rádi zvířata. „Pro velký zájem
jsme otevřeli pro tento tábor druhý termín, ale i ten byl rychle obsazen,“ uvedla Hana Bílková, ředitelka
DDM, který si dlouhá léta drží vysoko
laťku kvality při pořádání akcí pro
děti. Pro letošní prázdniny jsou příměstské tábory v DDM již obsazeny,
ale doporučujeme sledovat stránky
www.ddmznojmo.cz. Najdete na nich
veškeré novinky a neutečou vám ani
příměstské tábory, u kterých je vhodné
sledovat nabídku již od února!
lp

INZERCE

Od půlky
žádné úroky

PŮJČKA

%

úrok
od poloviny
splácení

Poštovní spořitelna nabízí Era půjčky
od poloviny
bez poplatků a nyní navíc
splácení. Zvýhodněná nabídka platí do 30. 6. 2014.
Vaše nejbližší specializovaná bankovní přepážka:
515 262 647
Česká pošta Znojmo
Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 5 let:
RPSN 20,6 %, úroková sazba 18,9 % p. a., počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 812 Kč,
celková částka k úhradě 108 719 Kč. V případě, že klient splní podmínky pro přiznání 0% úrokové sazby v druhé polovině splácení, bude RPSN 15,9 %, počet splátek
60, úroková sazba pro 1.–30. splátku 18,9 % p.a. a pro 31.–60. splátku 0 % p.a. Poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru 0 Kč. Měsíční
splátka pro 1.–30. splátku 1 812 a pro 31. -60. splátku 1 436 Kč. Celková částka k úhradě 97 440 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v
měsíci s první splátkou 1 . den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 1 . dni v měsíci.
. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

infolinka: 8

Poštovní spořitelna j

obchodní značk ČSOB.
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ZNOJEMSKÉ LISTY

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,
(rezervace adrenalinové podzemí
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen
až červen Po–So 9.00–17.00, Ne 9.00–
17.00 (poslední prohlídka v 16.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen
až září Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen
až září Po–Ne 9.00–12.30,13.00–17.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Předpokládaný
termín otevření od června 2014.
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: květen
až září Po–Ne 9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka
orientálních zbraní.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
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. Otevřeno:
31. května až 30. září Po–Ne
9.00–17.00.
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:
květen až červen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.
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:
květen až září Po–Ne 9.00–16.00,
Jižní přístupová cesta Po–Čt, Ne
9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.
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: 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 Út–Pá 8.30–18.30, Studovna,
čítárna, internet Po 12.00–17.00, Út–
Pá 12.00–18.30. Knihovna rakouské
literatury 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,
Hudební odd. 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. Otevřeno: studovna
Po–Pá 12.30–18.30, knihovna Út–Pá
8.30–18.30. Nahlášení návštěvy
a konkrétního požadavku je nutné
nejméně den předem na tel.: 515 282 220.

Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.

Itálie. 12. 20.00, 13. 19.30, 14. 21.30,
15.–16. 18.30, 17. 20.30, 18. 19.00.

12. 6. VEČER S DIVADLEM 4
Vystoupení Hereckého oboru při
ZUŠ Znojmo. Prodej vstupenek
v kanceláři školy a v divadle před
představením. 18.00.

13.–17. 6. LOFT
Remake nejúspěšnějšího belgického
filmu roku 2009. Pět nejlepších
přátel se rozhodne společně obývat
podkrovní byt. Vědí o sobě mnohem
méně, než si původně mysleli.
Holandsko. 13. 20.00, 14. 20.30,
15.–16. 20.00, 17. 20.00.

13. 6. TANEČNÍ VEČER pod
záštitou Města Znojma II
II. ročník závěrečného vystoupení
dětí z Tanečního a pohybového
studia M&M a jimi pozvaných
hostů. Prodej vstupenek v tanečním
studiu, doprodej v divadle před
představením. 18.00.
16. 6. VEČER S DIVADLEM 5
Vystoupení Hereckého oboru při
ZUŠ Znojmo. Prodej vstupenek
v kanceláři školy a v divadle před
představením. 18.00.
26. 6. PAVEL HELAN – AJFON TOUR
Vlídný písničkář, finalista soutěže
Československo má talent se
představí v samostatném koncertu.
Hosté: PETR BENDE a OBLASTNÍ
CHARITA ZNOJMO – SAMUEL
BUM. 19.00.
27. 6. SLAVNOSTNÍ PROMOCE
Promoce absolventů Soukromé
vysoké školy ekonomické Znojmo.
Uzavřená akce!

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz
12.–18. 6. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Nová komedie JANA HŘEBEJKA
je o únosu nevěsty, který se dost
nepovedl. ČR. 12. 18.30, 13. 18.00,
21.30, 14. 18.30, 20.00, 15.–16.
20.30, 17. 19.00, 18. 20.30.
12. 6. CESTA VEN
Režisér Petr Václav natočil příběh silné
mladé matky, která se odmítá smířit
s nepříznivým společenským statusem
a snaží se vybojovat lepší život pro
sebe a svou dceru. ČR. 20.30.

18.–21. 6. FILMOVÉ VEČEŘE
Pro studenty FA VUT v Brně,
kteří jsou ve Znojmě na studijním
pobytu, připravilo kino čtyři filmové
večeře – čtyři filmy, které souvisí
s architekturou či výtvarným uměním.
Ochutnat z nabídky můžete i Vy.
18. 6. ARCHITEKT ODPADU
Vítězný snímek Ekofilmu 2009!
Američan Michael Reynolds staví
z odpadu originální levné domy, které
disponují vlastním zdrojem energie,
vody i tepla. Velká Británie. 20.30.
19. 6. UMĚLCOVA SMLOUVA
Hle, postmoderna! První celovečerní
hraný film Petera Greenawaye,
ironizující představu umělce jako
toho, kdo vidí pod povrch věcí
a chápe širší souvislosti. Výsledkem
je zcela atypický, originální kostýmní
film. Velká Británie. 20.30
20. 6. THX 1138
První celovečerní snímek George
Lucase (autora Hvězdných válek)
se odehrává ve světě monstrózního
labyrintu, kde žijí obyvatelé
ve stereotypních uniformách
a odlidštěnou vizáž jím dodává lesk
holohlavých lebek. USA. 20.30.
21. 6. PANELSTORY
Pověstná satira režisérky Věry
Chytilové se odehrává na rozbahněném
velkoměstském sídlišti. ČR. 20.30.
19.–29. 6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Škyťák s Bezzubkou jsou zpět! Celá
vesnice přivykla drakům, a ti se stali
nepostradatelnou součástí jejich
životů. USA. DABING. 2D, 3D.

MĚSTSKÉ DIVADLO

12.–18. 6. ZVONILKA A PIRÁTI
Velkolepé dobrodružství o Zarině,
chytré víle, která je ohromena
neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku. USA. DABING.
2D, 3D.

19.–25. 6. VŠIVÁCI
Komedie ze života rodiny Rohanů.
Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof
Hádek, Jiří Langmajer, Tatiana
Vilhelmová a další. ČR. 19. 21.00,
20. 19.00, 21. 21.00, 22. 20.30,
23.–25. 20.00. ČR.

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.

12. 18. 6. GRACE, KNĚŽNA
MONACKÁ
NICOLE KIDMAN v roli hvězdy
a držitelky Oscara Grace Kelyy,
která se vzdala své oslnivé kariéry
a provdala se za monackého knížete
Rainiera III. Francie, USA, Belgie,

19.–22. 6. HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Dva svérázní teenageři, které spojuje
záliba v černém humoru, se do sebe
zamilují během sezení v podpůrné
skupině pro boj s rakovinou. USA.
19. 19.00, 20. 21.00, 21. 19.00,
22. 18.30.

www.znojmocity.cz
22.–25. 6. MISSION LONDON
Excentrická politická satira, která
sleduje úspěšné i neúspěšné pokusy
nového velvyslance obnovit činnost
Bulharské ambasády v Londýně.
Musí čelit krásné uklízečce, která
v noci pracuje jako striptérka.
Bulharsko, Maďarsko, Velká Británie,
Makedonie, Švédsko. 22.–23. 19.30,
24. 20.30, 25. 19.30.

Kulturní kalendář
10.00–12.00, 15.00–17.00 Snowclean,
Excel Point Band (Horní park)
19.00 Znojemský komorní orchestr
(Císařský sál znojemského hradu)

VÝSTAVY

1. 5.–26. 7. POJĎME SI HRÁT
Dům umění – výstava hraček
ze sbírek Muzea hraček v Rychnově
nad Kněžnou.
2. 5.–30. 6. KYPERSKÉ KLÁŠTERY
V PRŮBĚHU STALETÍM
Galerie Agnes (Kollárova 13)
– kláštery fotografoval Míla Křížek.
7. 5.–3. 7. SIMONA DUNGLOVÁ
– DĚLÁNÍ/PŘÍLIŠ MNOHO
A NE DOST
Dům umění (mazhaus) – výstava
představuje průřez tvorbou
znojemské malířky, pedagožky
a členky výtvarné skupiny Meandr.
28. 5.–2. 7. ROMANTICKÉ
POHLEDY DANIELY A VÁCLAVA
MARŠALÍKOVÝCH
Dům porozumění (Slepičí trh) –
výstava je otevřená vždy v pondělí,
středu, pátek a v neděli.
7. 6.–3. 9. ÓDA NA KABELKY
Minoritský klášter – výstava
historických i současných kabelek.
12. 6. je v doplňkovém programu
připravena od 16.00 hodin
komentovaná prohlídka s autorkou
výstavy Ludmilou Růženeckou
a od 17.00 hodin módní přehlídka
modelů z Free Shop ITVV Hatě.

KONCERTY
14. 6. UCAN2
Dům Na Věčnosti – melodická
instrumentální progresívní rocková
jízda. 20.00.
21. 6. SVÁTEK HUDBY
10.00–12.00 Sami za sebe (Obroková
ulice)

NENECHTE SI UJÍT


SLAVNOSTI HARMONIE

Harmonicky se předvedou Žluté sestry, Dušek i kachničky
V Centru Vodárna u řeky Dyje se chystají 13.–14. 6. Slavnosti harmonie
– dva dny hudby, tance, zpěvu a především setkání se zajímavými lidmi
a přáteli. Organizátoři k mnoha vystoupením přizvali vytříbenou společnost výrazných osobností v čele s hercem Jaroslavem Duškem a skvělým
hráčem na didgeridoo patronem Slavností Ondřejem Smeykalem. Zazpívat přijedou Yellow Sisters, bude tancovat i hrát divadlo. A připraveny
jsou tradiční Závody kachniček! V programu i aktivitách je pamatováno
na děti a k dispozici bude čajovna i kafírna a vegetariánské občerstvení. Vstupenky lze zakoupit v TIC (Obroková 10) nebo objednat na adrese
info@harmoniezivota.com. Vstup pro děti do 18 let je zdarma.
lp

24. 6. DÁL NIC
Dokumentární film o tom, jak si Češi
staví dálnici do Německa. Námět
Hitler, hudba Wagner, účinkuje český
národ. ČR. 18.30.

17. 3.–27. 2. 2015
OLDŘICH MÍŠA – RYTÉ SKLO,
GRAFIKA, OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.
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DALŠÍ AKCE
12. 6. JEDOVATÉ ROSTLINY
KOLEM NÁS
KLUB ZDRAVÍ – rostou v přírodě,
ale některé jsou pěstovány i doma.
Přednáší Jana Kucková. Městská
knihovna v 19.00.
13.–14. 6. SLAVNOSTI
HARMONIE
Centrum Vodárna u řeky Dyje –
dvoudenní pásmo hudby, zpěvu,
koncertů, besed a dalších aktivit.
Vystoupí: Jaroslav Dušek, Ondřej
Smeykal, Bohumil Vurm, Tereza
Holubová, Yellow Sisters a další.



KINO

Portrét a dílo architekta odpadu
Nenechte si ujít zajímavý pohled na výjimečného muže. Kino Svět dává
18. 6. portrét amerického architekta Michaela Reynoldse, který s úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie,
vody i tepla. Jako stavební materiál využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Vítězný snímek Ekofilmu 2009 – Architekt
odpadu – má na svědomí přední britský dokumentarista Oliver Hodge.
A ještě perlička: Reynolds před dvěma lety navštívil Česko. Své práce
prezentoval na výstavě v pražské Fragnerově galerii, kam ho pozval její
ředitel Znojmák Dan Merta.
lp

18. 6. SPOLU, ZDRAVĚ A S CHUTÍ
RC Maceška, Pražská 80 (za Billou)
– přednáška s ochutnávkou zdravého
jídla v rámci podpory zdravého
životního stylu. Přednášku vede
MUDr. Judita Hofhanzlová. 16.00.
18. 6. JAK TO CHODÍ
NA UKRAJINĚ
Oblastní charita Znojmo zve veřejnost
na besedu o životě na Ukrajině,
kam jezdí již několik let pomáhat.
Beseda bude ve středu 18. června
od 16.30 hod. v zasedací místnosti
charity (ul. Dolní Česká 1, 1. patro).
„Dozvíte se informace a prohlédnete
fotografie z poslední cesty v květnu,
o naší pomoci na Ukrajině, novinky
a samozřejmě budeme mluvit
o současném dění na Ukrajině,“
přislíbila Veronika Miholová ze
znojemské charity.
19. 6. ZAKONČENÍ SEZONY
KLUBU DŮCHODCŮ
Znojemská Beseda a Městský úřad
Znojmo zvou k příjemnému odpoledni.
K tanci a poslechu zahraje Jan Balada
a zatančí Znojemské grácie. Akce je
od 14.00 hodin ve společenském sále
DPS U Lesíka 11. Vstup je ZDARMA.
Odjezd autobusů: 13.15 hodin z DPS
Dukelská, 13.30 z DPS Vančurova 17.
Po skončení akce je zajištěn účastníkům
rozvoz autobusem po 18.00 hod.



VÝSTAVU

Vypusťte děti i tatínky hrát si na hrad
Na bítovské hradě vystavují
stavebnice a stolní hry, a další historické hračky nejen pro
pány kluky a tatínky tříbící
důvtip, šikovnost a manuální
zručnost. Výstava přibližuje nezastupitelnou úlohu stavebnic
a stolních her v životě každého
člověka. Sbírku originálních exponátů najdete ve sloupovém
sále hradu Bítov od 1. května
do 30. září 2014. Děti do 15 let
mají vstup zdarma. Výstava je
součástí prohlídkového okruhu č. IV.
lp
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Sport

Fotbalové mužstvo čeká rekonstrukce
Nejen znojemský stadion, ale
také fotbalové mužstvo 1. SC Znojmo, které sestoupilo z první ligy, čeká
rekonstrukce. Prezident klubu Ota
Kohoutek chce pro příště stavět více
na vlastních odchovancích a hráčích
se vztahem ke Znojmu.
„Budeme se snažit budovat tým
s perspektivou tří, čtyř let, abychom
šli případně do nejvyšší soutěže lépe
připraveni,“ vysvětlil Kohoutek. Přes
všechny handicapy, ať už se týká složení mužstva, rozpočtu, absence vlastního stadionu i větší divácké podpory,
jeho tým v první lize nezklamal. „Určitě to pro nás není taková tragédie
jako třeba pro Olomouc, která byla
v lize nepřetržitě třicet let. Za své výkony se nemusíme stydět, ostudu jsme
neudělali. Nás každý pasoval jako jasného kandidáta sestupu, ale my jsme
do posledního kola byli ve hře. Kdyby
neodešli po podzimu někteří klíčoví
hráči, a pokud bychom zvládli závěry některých zápasů jako v Ostravě,
s Brnem či v Příbrami, tak jsme mohli
být někde jinde. Tam jsme přišli o šest

 Matúš Lacko, Roman Hříbek a Josef Hnaníček s trenérem Leošem Kalvodou a prezidentem Otou Kohoutkem u znojemského starosty Vlastimila Gabrhela.
Foto: zp

bodů, které by nám v pohodě k záchraně stačily,“ uvedl prezident klubu Ota
Kohoutek.
Ten už má kromě shánění prostředků pro příští sezonu také další starosti.
Úspěšný trenér Leoš Kalvoda se vrá-

Místostarosta poděkoval
mladým volejbalistům
Dvě bronzové medaile
z celorepublikových soutěží
vybojovali mladí volejbalisté
VK Pegas z Přímětic v právě
skončené sezoně. Na třetí
příčku dosáhli v hodnocení
dlouhodobého Českého poháru a dokázali se na ni prosadit i v mistrovství republiky. Úspěšné volejbalisty přijal
na radnici místostarosta Znojma Jan Grois, který jim poděkoval za reprezentaci školy
i města a pogratuloval jim
k dosaženým úspěchům.
„Je krásné vidět, že hodiny, které trávíte v tělocvičně,
a ta léta dřiny s sebou přináší
tak krásné úspěchy,“ řekl mís Volejbaloví starší žáci věnovali místostarostovi
tostarosta. Velké poděkování Janu Groisovi svůj dres.
Foto: zp
podle něj patří také jejich kouči
Danielu Kasanovi, který je zároveň asistovat přímo na kurtech. „Znojmo
ředitelem základní školy v Příměticích. patří mezi tři nejvyhlášenější beachvoŽáci z Přímětic se vedle šestko- lejbalová města v republice. Proto nás
vých soutěží věnují také plážovému i na tuto vrcholnou akci zvou. je to
volejbalu, který mají na programu ze- velký zážitek, když můžete sledovat
jména v létě. V této souvislosti pro ně největší hvězdy z bezprostřední blízbylo velkým oceněním, že mohli při kosti,“ uvedl trenér volejbalistů Daniel
nedávném světovém poháru v Praze Kasan.
eks

til do Olomouce. Brankáře Vlastimila
Hrubého si vyhlédl Jablonec, zájem je
o obránce Jana Mudru, do mateřských
klubů se vrací Crnkić a Vašíček. Není
ani jisté, zda ve Znojmě zůstane kapitán Josef Hnaníček, který je zde jen

na hostování. „Teď si chci vyčistit hlavu
a odpočinout. Co bude dál, uvidíme,“
konstatoval Hnaníček.
Jako kapitán byl mezi zástupci týmu, které přijal bezprostředně
po skončení soutěže znojemský starosta Vlastimil Gabrhel. „Bylo hezké
poslouchat pozitivní kritiky komentátorů a odborníků na to, jak jste se
v Gambrinus lize prezentovali, jak jste
hráli a možná překvapivě trápili jednoho soupeře za druhým. Chtěl bych
vám všem, celému týmu, trenérovi
i vedení klubu poděkovat za výbornou reprezentaci nejen klubu, ale také
města Znojma v naší největší fotbalové
soutěži,“ podotkl starosta.
Nyní podle něj bude na pořadu rekonstrukce stadionu. „Jen mě mrzí, že
se situace kolem rekonstrukce stadionu nepodařila vyřešit do konce sezony.
Hráči i fanoušci by si zasloužili užít si
tu pravou domácí atmosféru. Uděláme však maximum pro to, abychom
rekonstrukci našeho atletického a fotbalového stánku dotáhli do úspěšného
konce,“ dodal Vlastimil Gabrhel. eks

Cyklisté bojovali s vedrem i tra
Horké počasí a náročné výjezdy
i prudké sjezdy v křivolakých uličkách. To byl letošní velká cena Města Znojma horských kol. Atraktivní
závod měl jako obvykle předehru
v dětských soutěžích, a pak už přišli
na řadu elitní závodníci v kategorii
dospělých.
S nástrahami složité trati si nejlépe
poradil Jan Fojtík. Brňák ve službách

pražské stáje Symbio + Cannondale
zná znojemskou trať ze svých předchozích startů a slavil zde i vítězství.
„Už jsem tady poněkolikáté, rád se
sem vracím. Tři roky zpátky jsem tady
vyhrál. Znojmo je krásné město, pořadatelsky to je tady zvládnuté perfektně
a hlavně se tady potkám s lidmi, se
kterými se třeba celý rok nevidím,“
chválil znojemský závod vítěz.

Vranovskou přehradu
obsadí čluny
Atraktivní podívaná se chystá
v sobotu 21. června na Vranovské přehradě. Junioři změří své síly v soutěži
Vranovská námořní míle 2014, do které je vložen závod O pohár starosty
města Znojma.
Závod elektromotorových člunů
je pro juniory rozdělen do tří věkových kategorií (8–10 let, 11–15 let,
16–18 let), kteří pojedou jednu námořní míli vytýčenou bójkami do tvaru
trojúhelníku.
Starším osmnácti let je pak určen
závod O pohár starosty města Znojma,

ve kterém se předvedou silné speciály
jak z domácího vývoje, tak i sériové
výroby. Trať vytýčená mezi Bítovským
a Švýcarským mostem prověří technické možnosti a sportovní dovednost
závodníků.
Pořadatel Yacht Club Vranovská
přehrada upozorňuje, že přihlásit se
závodu Vranovské námořní míle 2014
mohou také děti mladší 8 let, ale pouze
za doprovodu a písemného souhlasu
rodičů. Bližší informace i o přihlášce
získáte na adrese veteran@club34.cz
nebo na tel. 603 785 756.
lp
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