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Přijďte si udělat piknik do parku

Videoupoutávka
na vinobraní
Znojemské historické vinobraní 2014 se kvapem blíží. Znojemská Beseda ve spolupráci s filmaři,
bratry Otrubovými, kteří pracují
pod hlavičkou VideoBrothers, připravila pro všechny zajímavou
pozvánku formou videa.
„Videopozvánka řekne potencionálním návštěvníkům určitě více
než tištěný leták s programem,“
říká ředitel Besedy František Koudela. Upoutávka na vinobraní je
také stým videem o Znojmě umístěným na www.znojmo.tv, které realizovala produkce VideoBrothers.
Je ke zhlédnutí na http://www.
youtube.com/watch?v=fUbdz_
ddtFw Více informací k vinobraní
na str. 5.
lp

 Revitalizovaný městský střední park už téměř rok slouží veřejnosti, jak ukazuje i fotografie z dílny VideoBrothers. Nyní se veřejnosti vrací
po úpravách další jeho část. Dolní park bude slavnostně otevřen 1. září. Pásku přestřihnou zástupci města společně s nejmladšími obyvateli
města přesně v 10.00 hodin. V první školní den se totiž s otevřením parku dětem zpřístupní zbrusu nové hřiště a dospělí budou moci využít
krásného pobytového trávníku a uspořádat si na něm rodinný piknik. Při té příležitosti bude také v dolním parku probíhat ochutnávka
aktivit Domu dětí a mládeže. Srdečně zváni jsou všichni občané. Máte se na co těšit! Více informací na str. 5.
zp, lp

 Ilustrační.

Foto: Archiv ZL

Za králem levněji

Potvrzeno: stavba znojemského
obchvatu začne příš rok
Na znojemské radnici se sešli
ministr dopravy Antonín Prachař,
hejtman Michal Hašek a starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. Na jednání zazněly konkrétní termíny ohledně stavby další části znojemského
obchvatu.
Budování úseku mezi kasárenskou a únanovskou křižovatkou za-

čne v příštím roce. Další úseky budou
následovat. Důležité dopravní stavby
a tepny jsou prioritou současné vlády.
Jednou z nich je i znojemský obchvat.
„Očekávám, že tendr na stavbu této
části znojemského obchvatu vypíšeme v prvním čtvrtletí příštího roku.
Na výběrové řízení kontinuálně naváže samotná stavba,“ uvedl ministr

dopravy Antonín Prachař po jednání
na znojemské radnici. Jak uvedl starosta Gabrhel, obchvat se musí dodělat
jako celek, aby nevedl odnikud nikam.
Příprava veškerých podkladů pro třetí
stavbu znojemského obchvatu by měla
být hotová letos. Většina této trasy je
zaměřená a téměř všechny pozemky
jsou už vykoupeny. Více na str. 3. zp

Permanentku za zvýhodněnou cenu 280 korun na oba dny
vinobraní prodává do 31. srpna
Turistické informační centrum
na Obrokové ulici.
Se slevou (230 Kč) mohou počítat studenti, osoby nad 60 let a také
podnikatelé s provozovnami v centru města. Vstup zdarma budou
mít držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
a děti do 15 let, které se prokážou
dokladem potvrzujícím věk. Na děti,
kterým již 15 let bylo, se volný vstup
nevztahuje! U ZTP/P je jeden člověk
jako doprovod zdarma.
lp
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ODPADY NA JINÉM ODBORU
V rámci organizačních změn
na městském úřadě došlo k přesunu samosprávy v oblasti odpadového hospodářství z odboru životního prostředí na odbor
i nvestic a technických služeb
na Obrokové ulici. Jedná se zejména o agendu nádob na komunální odpady a bioodpady
( jejich výměna a přidělování),
černé skládky a podobně. Odpovědným pracovníkem je Petra
Holíková, tel.: 515 216 133, e-mail:
petra.holikova@muznojmo.cz.
ZNOJMO SI PŘIPOMENE
SRPEN 1968
Město Znojmo si dovoluje pozvat
občany na vzpomínkovou akci při
příležitosti 46. výročí srpnových
událostí roku 1968. Památku těch,
kteří se v srpnu roku 1968 postavili proti okupantům, si společně
připomeneme u pamětní desky
v Horním parku u městských lázní
ve čtvrtek 21. srpna v 9.00 hodin.
ZA POŘÁDNÝ MÁZHAUZ
POŘÁDNÁ ODMĚNA!
Finanční odměnu mohou dostat
ti provozovatelé mázhauzů, kteří
se přihlásí do soutěže o nejlepší
mázhaus vinobraní. Kritéria, která
se budou hodnotit, jsou dobová
hudba, oblečení, vzhled mázhauzu a sortiment prodávaného zboží.
Každé splněné kritérium znamená
tisícikorunovou odměnu. Každý
mázhauz tak může získat až čtyři
tisíce korun. Přihlášky lze zasílat
nejpozději do 5. září na adresu
svatava.ruzickova@muznojmo.cz
nebo na adresu Město Znojmo,
odbor investic a správy nemovitostí, Obroková 1/12, 669 22
Znojmo.
REKONSTRUKCE VODOVODU
UZAVŘE ULICE
Rekonstrukce vodovodu města
Znojma dočasně uzavře některé
ulice pro řidiče. Práce jsou rozděleny do tří etap.
I. ETAPA – ul. Palackého v místě
křížení s ul. Rooseveltovou. Částečná uzavírka zde potrvá do 31. 8.
Zachován bude pouze provoz
ve směru od ul. Rooseveltova.
V opačném směru bude doprava
vedena ul. Jiráskovou, současně
bude zrušena bez náhrady zastávka MAD Znojmo-Palackého.
II. ETAPA – ul. Riegrova od křižovatky s ul. Rooseveltovou. Úplná
uzavírka 1.–7. 9.
III. ETAPA – ul. Jiráskova od křižovatky s ul. Rooseveltovou. Úplná
uzavírka 6.–12. 10.

Pe ce se spoustou chyb. Každý
sedmý podpis je neplatný
Na konci července obdržela znojemská radnice z rukou Jakuba Krainera petici s žádostí o uspořádání
referenda na téma znojemských heren. Na petičních arších byly 3 104
podpisy.
Pracovníci městského úřadu
v uplynulých dnech ověřovali pravost
shromážděných podpisů. Zjistili, že
každý sedmý podpis je neplatný.
Na 452 podporovatelů petice nesplňuje podmínky pro jejich započítání z důvodu nesprávně či neúplně
uvedeného údaje nebo z důvodu, že
podporovatel není na území města
Znojma hlášen k trvalému pobytu.

„Mohu potvrdit, že každý sedmý podpis na petici je neplatný, tedy že nesplňuje podmínky pro započítání,“ říká
tisková mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková a dodává, že vedení
radnice bylo tímto zjištěním překvapeno. „Neočekávali jsme, že aktivisté,
kteří se zaštiťují transparentností a dodržováním zákonů, budou mít na seznamu tolik takzvaných mrtvých duší.
Z tohoto důvodu jsme nuceni vrátit
petici předkladatelům zpět k doplnění,
protože nesplňuje náležitosti dané zákonem,“ dodává tisková mluvčí. Lhůta
na doplnění minimálně 126 oprávněných podporovatelů uplyne 12. září.

Provozování heren ve Znojmě
od podzimu loňského roku upravuje
nová městská vyhláška. Ta již stanovuje zákaz vzniku nových heren ve vymezených lokalitách (jako například centrum města nebo okolí bývalého hotelu
Dukla) a omezuje provoz stávajících.
Aktivisté usilují o rozšíření zákazu
i na stávající herny. Argumentují vyšší
zločinností v místech, kde se herny
vyskytují. Ze statistik Městské policie
ve Znojmě však vyplývá, že se hazard
v prvním pololetí roku 2014 podílel
na porušování pořádku ve městě méně
než půl procentem všech zaznamenaných případů.
zp

Azylový dům bude mít novou fasádu
Na základě doporučení hodnoticí komise, jež vycházela z výsledků
elektronické aukce, rozhodla rada
města o zadání zakázky malého rozsahu na opravdu fasády objektu Centra sociálních služeb na Přímětické
ulici (azylového domu). Nejlevnější
nabídku podala brněnská firma Vedo
artikl s.r.o.
„Azylový dům se tak dočká nové
fasády, což přispěje i ke zkulturnění
této části města,“ konstatuje starosta Vlastimil Gabrhel. Fasádu dělníci
kompletně oklepou. V zadní části fasády se počítá i s dozdívkami. Nové
budou i všechny klempířské prvky
na ní. Vymění se vchodové dveře,
které jsou již v havarijním stavu. Renovace venkovní fasády a příslušenství přijde na milion a čtvrt korun.
Částka se bude hradit s rezervního
fondu Centra sociálních služeb, p.o.
„Do rozšíření a oprav tohoto objektu

 Azylový dům dostane jednolitou fasádu.
Foto: Archiv ZL

se v uplynulých dvou letech investovaly stovky tisíc korun,“ připomíná
starosta. Uvedené opravy byly hrazeny
z rozpočtu azylového domu. V roce
2013 šlo například o výměnu oken
a dveří, opravu elektroinstalace a rekonstrukci sociálního zařízení v celkové hodnotě více než milion korun.
„Bylo to možné vzhledem k tomu, že
provoz se platil z dotací z projektu
Zajištění vybraných služeb sociální
prevence v Jihomoravském kraji, takže městská pokladna ušetřila hodně
peněz,“ dodává starosta.
V letošním roce se opravily odpady, provedla se výmalba a nainstalován byl zabezpečovací systém, takže
tu funguje systém generálního klíče.
Navíc se rozšiřoval internet, který je
samozřejmě k dispozici v kancelářích,
ale i ve společenské místnosti. V budově budou již brzo hotové také nové
podlahy.
xa

Firmy neměly zájem o rekonstrukci
O lukrativní
zakázku by se
firmy praly.
Rada města zrušila výběrové řízení na rekonstrukci toalet na Komenského náměstí. Důvodem byl nezájem stavebních firem o technologicky
poměrně náročnou zakázku.
„V praxi se opět potvrdilo, že spekulace některých rádoby odborníků
o cenové nadsazenosti zakázky byly
liché,“ komentoval vzniklou situaci
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

„Kdyby rekonstrukce byla tak lukrativní, jak psala některá média, tak
by se firmy o zakázku praly. Výsledky
výběrového řízení však ukázaly pravý opak,“ dodává starosta. Znojemské radnici se do výběrového řízení
přihlásily pouze dvě firmy, přičemž
v jedné z nabídek hodnoticí komise
objevila nulovou položku, což znamenalo nekompromisní vyřazení ze soutěže. „Zákon o veřejných zakázkách
jasně stanoví, že nelze hodnotit pouze jedinou podanou nabídku. Proto
jsme výběrové řízení zrušili,“ vysvětlil
Gabrhel.

V souvislosti s lhůtami, které se
s novým vypsáním výběrového řízení
musí dodržet, se rada města rozhodla
opakované výběrové řízení nevypisovat. „Práce by totiž započaly pravděpodobně nejdříve na jaře příštího roku.
Realizace investice v příštím roce však
znamená, že by byla investice hrazena
z rozpočtu roku 2015. Ale o investicích
na příští rok nelze nyní rozhodnout.
Bude tedy záležet na tom, zda se rekonstrukce sociálního zařízení na náměstí
Komenského mezi prioritní projekty
roku 2015 dostane,“ komentuje rozhodnutí rady města starosta.
xa, zp
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Potvrzeno: stavba znojemského
obchvatu začne příš rok
měla začít rovněž v příštím
„Společně s panem miroce. „Tendr na lechovický
nistrem, panem hejtmanem
obchvat chceme vypsat spoi s Ředitelstvím silnic a dálnic
lečně s tendrem na obchvat
budeme pracovat na tom, aby
Znojma a následně vše zkose znojemský obchvat jako
ordinovat tak, aby obě akce
celek dokončil co nejdříve.
začaly současně,“ doplnil
I když procesní záležitosti
informace ministr Prachař.
jako odvolání a soudní spory
„Jsem rád, že se postupně zanemůžeme ovlivnit, a tudíž
číná naplňovat to, s čím jsem
ani vyloučit. Proto nechceme
do Poslanecké sněmovny šel
říkat konkrétní data, nejsme
– že se zasadím o dokončení
populisté,“ uvedl po jedobchvatu. Souběh funkcí stanání na znojemské radnici
starosta Vlastimil Gabrhel.  Starosta Vlastimil Gabrhel přijal na radnici ministra dopravy An- rosty a poslance se tu ukazuje
Přítomní také hovořili o vý- tonína Prachaře a hejtmana Michala Haška.
Foto: Archiv ZL jako velmi užitečný a dává
mi v jednáních daleko větší
padovce na Brno a obchvatu
Lechovic, který každodenní cesto- urychlí, ale provoz bude i bezpečněj- příležitost a prostor,“ dodává starosta
zp
vání mezi Znojmem a Brnem nejen ší. Stavba lechovického obchvatu by Gabrhel.

Návštěva přinesla do městské
pokladny čtvrt milionu
Návštěva ministra dopravy Antonína Prachaře a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
ve Znojmě přinesla do městské kasy
čtvrt milionu korun. Kraj se totiž hodlá podílet na výstavbě nové železniční stanice Znojmo – nemocnice.
Podílet by se měl posléze i na provozu
a údržbě zastávky.
Do znojemské nemocnice by se tak
už příští rok mohli dostávat pacienti

i personál snadněji. Nová železniční
zastávka má vyrůst asi půl kilometru od budovy nemocnice. „Iniciativu
pana hejtmana velice vítám. Dohodli
jsme se také na společném postupu
vůči Správě železniční dopravní cesty,
která je investorem stavby železniční
zastávky, aby se se stavbou zastávky začalo co nejdříve. Podporu nám v tomto
vyjádřil i pan ministr,“ říká starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. Předpo-

klad realizace stavby je v roce 2015.
Město schválilo příspěvek na stavbu
nové zastávky ve výši půl milionu korun. Právě polovinu z této částky by dle
slov hejtmana měl uhradit kraj. Zbylých dva a půl milionu uhradí investor,
tedy Správa železniční dopravní cesty.
Ve Znojmě se nachází pouze jedna železniční zastávka, a to v centru města.
To je od nemocnice vzdálené zhruba
čtyři kilometry.
zp

Pomoc s kariérou nabídne
Centrum vzdělávání všem
Znojemsko je region potýkající
se s nejvyšší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji. Patříte-li také
mezi ty, kteří nemohou dlouhodobě
najít práci, hledají uplatnění po škole či rodičovské dovolené nebo jsou
jen nespokojeni ve svém současném
zaměstnání, nebudete na to již sami.
Od září můžete zdarma využít odborné kariérní poradenství. Svou pobočku otevře v podnikatelském inkubátoru na náměstí Armády 8 Centrum
vzdělávání všem.
„O otevření Centra vzdělávání všem
jsme usilovali společně s krajskou radní
Bohumilou Beranovou. Jsem velice rád,
že se nám to podařilo, neboť jde o užitečnou službu občanům. Znojemsko je
s ohledem na vysokou nezaměstnanost

problematickým okresem, proto věřím,
že se nám tato služba osvědčí a pomůže
Znojmákům uplatit se na trhu práce,“
říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Služby Centra vzdělávání všem využívají Jihomoravané již déle než rok
v Brně a od března také v Hodoníně.
„Nabídneme na Znojemsku možnost
pomoci s rozvojem kariéry a zorientovat se na trhu práce a celoživotního
vzdělávání. Pomoci si sám nebo mít
k ruce odbornou pomoc je totiž podstatný rozdíl,“ říká kariérní konzultantka Soňa Ludvíková, která se bude
ve Znojmě lidem hledajícím cestu k lepšímu uplatnění nebo změně profesní
dráhy věnovat. Služby Centra budou
pro všechny zájemce zdarma. Kromě
poradenství přímo na místě mohou již

nyní lidé kdykoliv využívat také přehlednou internetovou databázi kurzů www.vzdelavanivsem.cz nabízející
aktuálně více než dva tisíce seminářů
a rekvalifikací v kraji.
zp
Centrum vzdělávání všem (CVV)
vzniklo jako výsledek dlouholeté
snahy kraje a Rady pro rozvoj lidských zdrojů o zlepšení přístupu
obyvatel Jihomoravského kraje
k informacím o dalším vzdělávání
a pomoci při řešení zvyšující se
nezaměstnanosti v kraji. V rámci
celé České republiky jde o ojedinělý projekt kombinující správu databáze kurzů celoživotního
vzdělávání, kariérní poradenství
a pomoc při zprostředkování stáží.
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STALO SE
VÍTĚZ O NEJLEPŠÍ OKURKU
Tradiční soutěž o nejlepší sterilovanou okurku a nejlepší rychlokvašku, která je každoroční součástí znojemských Okurkových
slavností, už má své vítěze. V kategorii sterilované okurky se na prvním místě umístil Miroslav Pecháč
z Horních Dunajovic, na druhém
Nataša Poláčková z Micmanic
a na třetím Eva Březinová z Přerova. V kategorii rychlokvašky
byla na prvním místě Monika Pecháčová na druhém Michal Pelán
a na třetím Erika Pelánová. Vzorky
hodnotilo osm porotců a kritérii
byla chuť, vzhled, vůně, konzistence a barva.
MĚSTSKÉ LESY
ZÍSKALY STATISÍCE
Ani v letošním roce si nenechala
příspěvková organizace Městské
lesy Znojmo ujít možnost získat
krajskou dotaci na hospodaření
ve svých lesích. Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje přiznalo
znojemským Městským lesům
finanční podporu 860 000 korun.
Tato částka se vyplácí na práce,
které již byly provedeny. V lesích v majetku města Znojma
šlo například o první zalesnění
za více než půl milionu korun,
o prořezávky a oplocení mladých
kultur. O dotaci žádají Městské
lesy opakovaně.
POMOHOU PŘI NÁVRATU
DROPA NA ZNOJEMSKO
Zemědělci budou pomáhat při návratu dropa velkého na Znojemsko.
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR uzavřela průlomovou dohodu
s jednou z největších zemědělských
firem na Znojemsku, Agrospolem
Hrádek. Dohoda by v konečném
důsledku měla připravit vhodné
podmínky pro návrat jednoho
z nejtěžších létajících ptáků světa,
který ze Znojemska vymizel před
dvaceti lety. Drop je ohrožen zejména změnou ve skladbě pěstovaných rostlin.
KRAJ PODPOŘIL ZAČÍNAJÍCÍ
PODNIKATELE
Rada Jihomoravského kraje schválila v rámci dotačního programu
pro začínající podnikatele poskytnutí dotací v celkové výši 851 tisíc
korun. V srpnu se rozhodovalo
o dvanácti nových žádostech,
které doputovaly ze strukturálně
postižených okresů – Břeclavi, Hodonína a Znojma. Podpora bude
činit podle schválených pravidel
od pětatřiceti do osmdesáti tisíc
korun.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY – speciál
k vinobraní vyjdou 4. září. Uzávěrka je 25. srpna.
MAILY EXEKUTORŮ IGNORUJTE!
Redakce Znojemských LISTŮ obdržela několik podvodných e-mailů
od neexistujících exekučních firem. Exekutorská komora ČR důrazně varuje před falešnými exekucemi a upozorňuje občany, aby
na e-maily neodepisovali a neotvírali přílohu! Ta totiž obsahuje
zazipovaný soubor, který ukrývá nebezpečný vir. „Podvodné
e-maily jsou smyšlené a obsahují řadu chyb. Soudní exekutor
nikdy neposílá exekuční příkaz
e-mailem,“ upozorňuje Petra Báčová, tisková mluvčí Exekutorské
komory ČR.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 21. 8. od 9.15 do 11.45 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Distrib.
stanice TS Lázně: nám. Svobody
15, ulice Sokolská 13, 15, 19, 21, 23,
26, 27, 29, 33, 35, 35a, 37, 39, 41, 43,
B. Kličky celá, Puškinova 2 a 4, Polní
celá a tržnice Baala, Husovy sady.
VÝLUKA NA TRATI
ZNOJMO–VÍDEŇ
Z důvodu požadavku rakouských
železnic bude do 31. srpna nepřetržitá výluka na trati 248 Znojmo
– Retz. České dráhy v době výluky nahradí všechny vlaky v úseku Znojmo – Retz – Hollabrunn
a opačně náhradní autobusovou
dopravou. Autobusy náhradní
dopravy budou odjíždět ze stanice
Znojmo o 35 minut dříve, než je
pravidelný odjezd vlaků. Do stanice Znojmo budou naopak přijíždět
zhruba o 30 minut později. Zastávky náhradní autobusové dopravy: Znojmo – u nádražní budovy
na zast. autobusů Znojmo, žel. st.,
Znojmo-Nový Šaldorf – na zast.
autobusů Znojmo, Konice, rozc.
1.0, Šatov – na zast. Autobusů
Šatov, obecní úřad, Unterretzbach
– na ulici Bahnstraße, Retz – u nádražní budovy. S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy
je nutno u skupinových předprav
cestujících nahlásit požadavek
na přepravu alespoň dva pracovní
dny předem. A přeprava jízdních
kol není v autobusech možná!
UZAVÍRKA ZA DIVADLEM
Ve čtvrtek 21. 8. bude v době
od 6.00 do 24.00 hod. z důvodu
přistavení jeřábu zcela uzavřena
komunikace za divadlem na náměstí Republiky.

Změnit kurz v nejlepším
chce kus odvahy
Mnozí o tom uvažují, ale jen pár
lidí dokáže od základů změnit svůj
profesní život, když je k tomu nenutí
vnější okolnosti. Není divu – vyžaduje
to odvahu riskovat a opustit zaběhnutý řád věcí.
Je to nezvyklé, zvlášť když se člověku daří tak, jak se v práci dosud dařilo
řediteli Základní školy JUDr. Mareše
ve Znojmě Miloslavu Hubatkovi. Před
deseti lety nastoupil do funkce jako
nejmladší ředitel ve městě. A vedl si
po celou dobu skvěle, jak vesměs uznávají zástupci zřizovatele na znojemské
radnici, ale i jeho kolegové a rodiče
žáků. Škola, která vznikala docela bolestně sloučením dvou základních škol
ve spodní části města, patří ve Znojmě
k těm prestižním. „Pro technické novinky tu byly vždycky dveře otevřené,
stejně jako pro moderní vyučovací
postupy,“ potvrzuje Miloslav Hubatka, který se rozhodl z funkce ředitele
odstoupit.
Odcházíte z funkce v poněkud netradiční dobu.
Tak se to asi jeví zvenčí. Dobře
jsem si však svůj postup promyslel.
Je to nejlepší řešení – dokončím ještě
rozdělané projekty a investiční akce,
pro radnici zabezpečím školu a svému
nástupci odevzdám čistý stůl. Pak bude
na něm, co dál.
Proč právě teď?
Potřeboval jsem prázdninový klid
k tomu, abych si všechno v klidu rozmyslel. Cítím už nějaký čas, že nazrála
doba na změnu. Dělat tuhle práci s plným nasazením a s radostí se dá, ať mi
kolegové odpustí, jen omezenou dobu.

 Odstupujícímu řediteli ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě Miloslavu Hubatkovi (vlevo) poděkoval za jeho práci místostarosta města Jan Grois. Ocenil výsledky, kterých spolu se svými kolegy za uplynulých deset let dosáhl, a vyslovil přesvědčení, že své zkušenosti a znalosti školské
problematiky dále uplatní podle svých představ.
Foto: xa

Zapracoval syndrom vyhoření?
To není ta správná klasifikace. Prostě potřebuji postoupit dál. Chci se věnovat svému životnímu snu, publikační
činnosti. Zaregistroval jsem zvyšující se
poptávku po mentoringu a koučinku,
jednoduše řečeno po poradenských
službách v oblasti pedagogiky a řízení
škol. Napříště se budu zabývat i předáváním profesních znalostí a dovedností.
Určitě máte co nabídnout.
Mám za sebou jedenadvacet let
učitelské praxe, z toho jsem devět let
pracoval jako zástupce ředitele a deset let jsem řediteloval. Znám klady
a zápory našeho školství. A z mého
pohledu je nutné, aby prošlo zásadní
změnou. Musí přijít veřejná diskuze
o tom, kam ho směrovat. Při těchto zásadních debatách bych chtěl být
a přispět k nalezení odpovědi.

Mluvíme o problémech pedagogických. A co materiální základna?
Ředitel školy vždy potřebuje partnera zvenčí, velmi záleží na tom, jak
komunikuje a spolupracuje se zřizovatelem. V tomto ohledu si nemohu stěžovat. Se zástupci znojemské
radnice jsme vždycky společně hledali optimální řešení, které by bylo
přijatelné pro obě strany. A na škole
je to vidět.
Jakého ředitele nebo ředitelku byste
škole přál?
Důležité je, aby to byl člověk, který
tuhle práci bude dělat rád. Stejně jako
ji mají rádi kolegové, se kterými jsem
spolupracoval. Každopádně to bude
mít výběrová komise složité. Držím jí
palce, aby vybrala dobře.
Anna Maixnerová

Zdravé Znojmo má novou
komisi. Bude radit radním
Neformální pracovní skupinu,
která funguje v rámci projektu Zdravé město Znojmo, transformovali
radní v komisi, tedy plnohodnotný
poradní orgán rady města.
„Vstupem do Národní sítě zdravých měst jsme se zavázali k uplatňování místní Agendy 21 a k propojování
veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru, neboť právě propojení těchto tří oblastí je základem pro
rozvoj města ve všech aspektech,“ říká
starosta Vlastimil Gabrhel.
Vytvoření komise také znamená
faktické zvýšení kvality veřejné správy

Znojmo se připojilo
k Národní síti Zdravých
měst a prostřednictvím Fóra
Zdravého města chce lépe
komunikovat s občany.
ve Znojmě. Díky ní postoupí Znojmo
v hodnocení do vyšší kategorie. Všechny ostatní podmínky, aby se v hodnocení kvality veřejné správy posunulo
dále, již splnilo. Ať už jde o veřejná
projednávání nebo o definici problémových okruhů společně s občany
na fóru. „Nyní vznikne plnohodnotný

poradní orgán rady, který se bude zabývat otázkami strategického rozvoje
Znojma ve všech oblastech. Složení
komise zůstává stejné jako složení
neformální skupiny, která k projektu
Znojmo – zdravé město vznikla,“ dodává starosta.
Komise zřizuje rada města jako
své iniciativní a poradní orgány. Ty
předkládají svá stanoviska a náměty
radě města. K současným dvanácti
komisím tak přibyla nově Komise pro
Zdravé město Znojmo a uplatňování
místní Agendy 21, jejíž členové jsou
zástupci různých oborů a odvětví. zp
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Znojmo – město dě aneb Ochutnávka
činnos DDM Znojmo
Propagace volnočasových aktivit, ale i prevence patologických
sociálních jevů u dětí byly hlavními
cíli, na které zaměřili svoji pozornost
pracovníci DDM Znojmo. U příležitosti otevření další části revitalizovaného městského parku proto na první zářijový školní den připravili pro
veřejnost ochutnávku aktivit, které
nabízejí dětem.
V dolním parku v prostoru revitalizovaného hradebního příkopu si
v pondělí 1. záři od 10.00 do 14.00 hod.
mohou rodiče s dětmi vyzkoušet,
co vše se dá dělat ve volném čase.
Na jednotlivých stanovištích se budou prezentovat volnočasové aktivity
DDM Znojmo, kterých se děti mohou
v průběhu školního roku účastnit. Během akce proběhne několik vystoupení a soutěží.
Dále budou na akci doplňkové
atrakce jako skákací hrad, facepainting, kin-ball a mnohé další. DDM

 Ochutnávka činností DDM již vloni přilákala do hradebního příkopu děti všech věkových
kategorií.
Foto: Archiv DDM Znojmo

Znojmo je zařízení, které nabízí zájmové kroužky, kurzy, besedy, přednášky,
exkurze, kulturní a sportovní akce,

Parčík před nádražím
brzy prokoukne

 Před nádražím se zatím o parku hovořit příliš nedá, ale vše spěje ke změně.

Jediným místem před nádražím
Českých drah ve Znojmě, kterému
se dosud nedostalo odpovídajících
úprav, je parčík přiléhající k budově
celnice. To se má ovšem v krátké době
změnit.
„První dojem je velmi důležitý,
takže věříme, že upravený parčík příjemně zapůsobí na návštěvníky našeho
města, kteří přicestují vlakem nebo
autobusem. Pro domácí pak vznikne
další příjemný kout, kde bude možné
posedět a odpočinout si,“ konstatuje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Rada města schválila firmu, která má

Foto: xa

revitalizaci provést. Z elektronické
aukce vzešla jako vítěz firma Ekostavby
Brno a.s., která podala nejnižší cenovou nabídku. Úpravy zeleného prostoru městskou pokladnu vyjdou na 1,
59 mil. korun. Stavba bude zahrnovat
rekonstrukci chodníku podél slepé
komunikace k nádražní budově a vybudují se příčné chodníky i průchozí chodník v zelené ploše. Novinkou
bude plocha čtvrtkruhového tvaru,
v níž bude osazeno pítko. Chybět samozřejmě nebude drobný mobiliář,
jako jsou lavičky, odpadkové koše
a stojany na sáčky.
xa

příměstské, letní a zimní tábory, společné akce rodičů a dětí, burzy, soutěže
a přehlídky.
lp
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Nová bude
celá zídka
Revitalizovaný dolní park nadále
hyzdí část ohradní zídky, která není
na pozemku města, ale na pozemku
společnosti RWE Česká republika a.s.
„Pokud by zídka zůstala ve stávajícím stavu, narušovalo by to vzhled
nově upravené části parku. Proto jsme
jednali se společností RWE, abychom
zídku společnými silami opravili,
a park tím získal kompaktní vzhled,“
říká starosta Vlastimil Gabrhel. RWE
provede demolici ohradní zdi, vyhotoví základ pod novou zeď a nové
oplocení. Město zajistí vyzdění nové
ohradní zdi a připraví v ní chráničky
pro instalaci nového plotu. Rada města
v této souvislosti schválila výjimku ze
zásad pro zadávání veřejných zakázek. „Firma Ekostavby Brno pracuje
na revitalizaci dolního parku, takže je
logické, aby provedla i rekonstrukci
zmíněné ohradní zdi,“ konstatoval
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Město do ohradní zídky investuje sto
patnáct tisíc korun bez DPH.
xa
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Zaregistrujte se na jazykové Veřejné losování pořadí volebních
stran a kandidátů do Senátu
zkoušky na SVŠE
proběhne koncem srpna

Už počtvrté proběhnou certifikované jazykové zkoušky z angličtiny
pro veřejnost na Soukromé vysoké
škole ekonomické ve Znojmě (SVŠE).
Zkoušky FCE se tu konaly poprvé
v dubnu loňského roku, kdy se naplno rozjela spolupráce mezi SVŠE
a administrátorem certifikátů FCE
British Council. Od té doby absolvovalo zkoušku FCE certifikát již čtyřicet lidí.

ZKOUŠKA FCE
Registrace: 4. 8.–5. 9. 2014
Mock speaking: 4. 10. 2014
Termín zkoušky: 11. 10. 2014
Nyní mají možnost i další zájemci,
zkouška FCE se koná v říjnu. Těm,
kteří certifikát úspěšně absolvují a spl-

ňují podmínky projektu Znojmo mluví
anglicky, certifikát proplatí znojemská
radnice. Kdo není studentem nebo absolventem s trvalým pobytem ve Znojmě nebo jeho městských částech, může
alespoň využít možnost skládat zkoušku za zvýhodněných podmínek. Škole
se podařilo dohodnout podstatně nižší
ceny, než které se běžně platí.
Pomůže přípravný kurz
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 webových stránkách vysoké školy
www.svse.cz.
zp

Před tím, než budou zahájeny práce s přípravou hlasovacích lístků, musí
Městský úřad Znojmo provést losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev a určit losem čísla, kterými budou
označeny hlasovací lístky kandidátů
pro volby do Senátu. Veřejné losování
proběhne v pondělí 25. srpna 2014
v 16.30 v jednací místnosti MěÚ Znojmo v budově úřadu na nám. Armády 8, v 6. NP, dveře č. 625.
Městský úřad Znojmo, jako pověřený obecní úřad pro projednávání
a registrování kandidátních listin pro
volby do zastupitelstev 78 obcí části
okresu Znojmo, přijal v rámci regist-

račního řízení celkem 258 kandidátních listin.
Pro volby do Zastupitelstva města Znojma podalo kandidátní listinu
10 volebních uskupení. Nyní se prověřují náležitosti kandidátních listin.
Registrované strany budou známé
v příštím týdnu, jména jednotlivých
kandidátů budou zveřejněna po veřejném losování.
Pro volby do Senátu přijal městský
úřad celkem 8 přihlášek. Rozhodnutí
o jejich registraci je již nyní k dispozici na webu města ve složce odboru
správního. Jména jednotlivých kandidátů budou zveřejněna na webu města
v příštím týdnu.
zp

Město nabídne příspěvek
Na stůl zastupitelům města putuje
návrh smlouvy, který již schválili radní. Jde o smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na výměnu domovních přípojek v rámci regenerace ulic

Městské památkové rezervace – Velká
Michalská. Vlastníkům nemovitostí město Znojmo nabídne příspěvek
ve výši padesáti procent skutečně vynaložených nákladů.
xa
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Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V RAKOUSKU
Klempíř
Spengler
Lehninger Holzbau
Retz 15 km
office@lehninger-holzbau.at
+43/2942/2968
Ing. Christian Lehninger
Vyučení a odpovídající praxe,
znalost NJ odpovídající činnosti,
ŘP B, spolehlivost, vysoké
nasazení.
Plný úvazek s prac. dobou

Po–Čt 6.30–12.00 a 12.30–16.00,
Pá 6.30–12.30.
Min. mzda dle KS 12,53 EUR/hod.
brutto.
Sezonní práce – zemědělství
Saisonstelle Landarbeiter
Mistelbach 55 km
+43/7242/28221, +43/664/5353615
Herr Schiefermüller
Praxe! Výpomoc v ovocném sadu při
sklizni od 26. 8.–7. 11. 2014.
Min. mzda dle KS 6,30 EUR/hod.
brutto.

Znojemská Beseda
vypisuje výběrové řízení na pozici

vedoucího/vedoucí
Městského divadla
Požadavky na uchazeče:
 státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 ukončené vysokoškolské vzdělání, zaměření: umělecké, humanitní
 praxe v oboru a v řídící funkci kulturní organizace výhodou (v ČR i zahraničí)
 dobrá znalost českého jazyka
 vysoké pracovní nasazení, dobré komunikační schopnosti
 vysoké a nepravidelné časové nasazení (služby při dopoledních i večerních
představeních; nárazově i o víkendech a svátcích) – časová flexibilita | orientace v oblasti kultury, všeobecný kulturní přehled
 znalost jednoho světového jazyka výhodou
 zkušenost s vedením vícesouborového divadla podobného zaměření výhodou
 tvorba dramaturgických plánů představení pro děti i dospělé (pro všechny
věkové skupiny obyvatelstva)
 znalost základních principů, na nichž je založena činnost příspěvkové organizace zřízení ÚSC a právních norem v oblasti kultury a umění
 řidičský průkaz výhodou.
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
 motivační dopis s uvedením jména, příjmení, titulu, data a místa narození,
místa trvalého pobytu, čísla telefonu a e-mailové adresy, datum a podpis
uchazeče
 strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče
 písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních
údajů třetím osobám po celou dobu trvání výběrového řízení
 úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 písemný návrh koncepce činnosti Městského divadla na období pěti let
(max. rozsah 5 stran formátu A4).
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2015
Termín odevzdání přihlášek: 5. 9. 2014, na obálku napište: „Výběrové řízení
na pozici vedoucího/vedoucí Městského divadla“ a doručte na adresu Znojemské Besedy:
Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
669 02 Znojmo 2
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Hledá se kronikář
Město Znojmo ukončilo spolupráci s bývalou kronikářkou. Na obsazení
pozice je nyní vypsáno výběrové řízení. Ten, kdo bude zpracovávat text
kroniky města, bude mít povinnost řídit se nově schválenými pravidly, jež
konkretizovala rada města. Kronikář ovšem není pracovníkem městského
úřadu. Zpracovává návrh zápisu do kroniky a návrh seznamu příloh.
O obsahu kroniky, respektive definitivní verzi zápisu, rozhoduje podle zákona
rada města. Více informací na webu www.znojmocity.cz

KONKURZ
Rada města Znojma vyhlašuje konkurz
na pracovní místo ředitele/ky
příspěvkové organizace
Základní školy, JUDr. Josefa Mareše a MŠ,
Znojmo, Klášterní 2
Požadavky:
 předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 znalost školské problematiky a právních předpisů,
 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ky školy/školského
zařízení (zejména organizační a řídící schopnosti).
K přihlášce přiložte následující písemnosti:
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení
funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 strukturovaný profesní životopis,
 písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, v platném znění, (nedokládají uchazeči narození
po 1. prosinci 1971),
 originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo
ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění.
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01. 11. 2014
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 10. 9. 2014
do 15.00 hodin na adresu: Sekretariát Města Znojma, Obroková 1/12,
669 22 Znojmo, nebo odevzdejte osobně na podatelně MěÚ Znojmo. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě.
Obálku označte slovy: „Konkurz – Základní škola JUDr. Josefa Mareše a MŠ,
Znojmo, Klášterní 2 – „Neotvírat“

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
přijme ZÁSTUP ZA NOČNÍ VRÁTNÉ.
Žádosti s životopisem posílejte na zapletalova@znojmuz.cz.
Telefonní kontakt 515 282 211.
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Milionové inves ce města Znojma
Kinu Svět se od radnice dostává
zasloužené pozornos
Mluví-li se snad někdy o kultuře jako o Popelce, pak ve Znojmě to
neplatí. A nejde přitom jen o programové záležitosti. I tato oblast
společenského života, kterou vnímá
většina lidí jako duchovní nadstavbu,
potřebuje kvalitní materiální zázemí.
Což většinou obnáší statisíce, ba miliony korun.

V poslední době se radnice rozhodla k opravám ikony znojemské
kultury, kterou je budova Znojemské
Besedy. Městské divadlo patří k nejkrásnějším a nejudržovanějším budovám svého druhu v širokém okolí.
Již léta se investují nemalé prostředky
do úprav městské knihovny.
Co tedy zbývá? Jediné kino, které
je schopné zprostředkovávat milovníkům
filmu zážitky na úrovni,
která je dnes standardní. – A jejíž pořízení
taky něco stojí.
Kino Svět ve Znojmě má rozhodně své
kouzlo. Jeho rekonstrukce, ve své době
zásadní a velmi zdařilá,
byla dokončena na počátku devadesátých let.
„Nyní nastal čas
k dokončení těchto
úprav. Interiér jako
celek by měl v příštích
měsících dostat jednotnou vizáž. Designově je
třeba přizpůsobit také
exteriér budovy, ve které se kino nachází,“
upozorňuje na hlavní
cíle rekonstrukce sta Pod návrhem nové podoby kina Svět je podepsán Ing. rosta Znojma Vlastimil
arch. Josef Kolman ze znojemského ateliéru A-Projekt s.r.o.
Gabrhel.

 O realizaci architektovy vize se postará Správa nemovitostí města Znojma.

Řešit se bude nejen nová fasáda, ale
počítá se i s většími úpravami parteru.
Kordonová římsa bude nově oplechována. Největší změny jsou pak navrženy
na fasádě prvního nadzemního podlaží.
Zruší se stávající vstup do videopůjčovny, který vede z Havlíčkovy ulice.
Místo oken a stávajícího výkladce, který
vystupuje nad rovinu fasády, se objeví
čtyři nové výkladce jednotného rozměru v hliníkových rámech.
Fasáda v parteru bude obložena
sklocementovými deskami. Po celé

délce čelní stěny se ve výšce 3,6 metru
nad chodníkem vybuduje stříška, která
bude chránit návštěvníky kina proti
nepříznivému počasí. Úprav se dočká
pochopitelně také chodba, respektive
vstup do kina.
„Radní již schválili protokol aukce,
na jehož základě vybrala hodnoticí komise jako dodavatele prací firmu K.S.H.
Group s.r.o. Hostěradice. Zakázka přijde na 3,17 mil. korun bez DPH. Tato
částka je zařazena v rozpočtu Správy
nemovitostí města Znojma.
xa

Digitalizace se dočká i malý sál kina
Digitalizovaný malý kinosál ukáže
starou i novou verzi oscarového filmu.
Pro návštěvníky kina je samozřejmě důležitá zejména kvalita
promítaných snímků. Proto město
po digitalizaci velkého sálu jediného
znojemského kina nyní přistupuje
k digitalizaci i druhého sálu.
„Zahajujeme dotovanou akci, jejímž cílem je digitalizace malého sálu
kina Svět,“ konstatuje starosta Vlastimil Gabrhel. Náklady na digitalizaci
činí 1,85 milionu korun. Z toho tři
sta tisíc korun činí dotace ze Státního fondu kinematografie. Bylo by výhodné, kdyby stejná firma prováděla
i ozvučení kina Svět a instalaci 3D

technologie do malého sálu, přičemž
cena zakázky je milion a půl korun
bez DPH. Rada města v této souvislosti schválila výjimku ze Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, takže obě
akce bude provádět osvědčená pražská
firma Xtreme Cinemas.
Radní dále doporučují Zastupitelstvu města Znojma schválit přijetí
finančního příspěvku 278 tisíc korun (patnáct procent celkových nákladů na zavedení digitální projekce
malého sálu) od firmy ILLUSION,
která je provozovatelem kina Svět
ve Znojmě.
xa

Slavnostní promítání v malém sále
Čtvrtek 4. září, 20.30 hodin. Přesně v tento den a čas se malý sál kina
Svět po opravách poprvé otevře veřejnosti. Divákům nabídne projekci
filmu Ostře sledované vlaky, a to jak
v původním provedení na 35mm filmu, tak i v nové, digitalizované verzi. Návštěvníci budou mít možnost
hodinu před samotným promítáním
nahlédnout také do technického zázemí kina. Připravena bude i ochutnávka
vín VOC Znojmo.
xa
 Zlatou oscarovou sošku pro adaptaci
díla Bohumila Hrabala Ostře sledované
vlaky si z Ameriky odvezl režisér Jiří Menzel v roce 1968. Letos digitalizované Ostře
sledované vlaky představil na filmovém
festivalu v Karlových Varech.

www.znojmocity.cz
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do sportovních a kulturních zařízení
Stadion se promění v moderní mul funkční arénu
Znojmo investuje do rekonstrukce
stadionu 5,5 milionů korun.
Boj o dotace na přestavbu tribun a zázemí Městského stadionu
ve Znojmě na konci července skončil a město se v srpnu hned pustilo
do práce.
„Chtěl bych při této příležitosti
poděkovat Národní radě pro sport
i Ministerstvu školství, tělovýchovy

a mládeže, které vyslyšely naše volání
po nutnosti modernizovat nejvýznamnější stadion na Znojemsku,“ řekl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Právě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se bude na nákladech na modernizaci podílet nejvíce. Z celkové
částky 47 milionů korun uhradí plných

 Z bezpečnostních důvodů budou nově odděleny jednotlivé divácké sektory (červeně
vyznačené na snímku). Hlavní tribuna po rekonstrukci pojme 974 krytých míst, dalších
1 400 bude k dispozici na vedlejší tribuně v oblouku a 225 míst vznikne v odděleném sektoru pro hosty. Místa budou osazena novými pohodlnými sedačkami. V projektu je začleněna i dostavba protilehlé východní tribuny s kapacitou cca 2 000 diváků, jejíž stavba by
se měla z důvodu omezených finančních prostředků realizovat v příštích letech.

 Vizualizace nového stadionu – pohled z Horního parku. Stadion získá novou moderní tvář.

85 procent. Zbytek financí poskytne
znojemská radnice (5,5 milionů) a Jihomoravský kraj (1,5 milionu).
Cílem rekonstrukce je proměnit
zchátralý stadion, do kterého šedesát let nikdo pořádně neinvestoval
na malou, ale moderní multifunkční
arénu splňující parametry začátku
21. století. Díky provedeným úpravám se budou na stadionu moci nejen
hrát mezinárodní zápasy či zápasy
první a druhé fotbalové ligy, ale Znojmo se může ucházet i o pořádání významných lehkoatletických závodů či
jiných klání.
Při stavebních úpravách dozná
největší změny třípatrová budova
hlavní tribuny. Zde budou vybudovány nejen nové šatny pro sportovce,
ale také další z dnešního pohledu pro
pořádání významnějších akcí důležité
prostory jako antidopingová kontrola, mix zóna, zóna pro média včetně
televizního studia nebo klubová zóna
pro významné hosty. Velká pozornost

bude při rekonstrukci věnována novým standardům bezpečnosti diváků
na stadionu. Ve třetím nadzemním
patře tribuny se bude nově nacházet
bezpečnostní – řídicí místnost, do které budou svedeny veškeré ovládací
prvky stadionu tak, aby bylo možné
v každém okamžiku provést adekvátní
bezpečnostní opatření.
Realizátorem rekonstrukce je
firma Metrostav, která uspěla v otevřeném transparentním výběrovém
řízení. Firma se smluvně zavázala, že
rekonstrukci zvládne provést za 48 dní.
Celá rekonstrukce tak bude hotova
v řádech týdnů.
Kromě rekonstrukce tribun a zázemí město plánuje vybudovat na stadionu nové osvětlení a kotelnu, která
je nezbytná pro provoz vyhřívaného
trávníku. Vzhledem k sestupu fotbalistů
do Fotbalové národní ligy nejsou tyto
projekty akutní, nicméně vedení města
dále s klubem i fotbalovou asociací hledá způsob, jak je zrealizovat.
zp

Starosta Znojma: Stadion je určen všem
Pane starosto, s rekonstrukcí tribun
a zázemí stadionu se začíná až nyní.
Proč vše trvalo tak dlouho?
Jednání o rekonstrukci stadionu
tak, abychom na ni získali dotační prostředky, začala už před rokem. V první
řadě bylo nutné zpracovat projekt,
na který jsme poté sháněli finance.
Bohužel se jednání vlekla, vyměnila se
vláda a my museli po novém roce začít
vyjednávat o dotacích z ministerstva
prakticky od začátku. To, že stadion
získá novou, moderní tvář, aniž by
městská pokladna musela sáhnout hluboko do kapsy, je pro mě obrovským
zadostiučiněním.

a ostatní sporty nebudou mít
dostatečný prostor.
Tuto domněnku bych rád vyvrátil. Zázemí se sice rekonstruuje
tak, aby splňovalo podmínky pro
pořádání zápasů nejvyšší fotbalové
ligy, kde jsou zapotřebí zejména
prostory pro média a televizní přenos, nicméně tyto prostory budou
jinak volné. Do rekonstrukce stadionu jsme se pustili právě pod
podmínkou, že tam budou mít své
prostory atleti, popř. jiní sportovci.
Areál využívají například i školy,
Dům dětí a mládeže nebo hasiči,
a tak tomu bude i v budoucnu.

Objevují se obavy, že nový stadion
bude sloužit pouze fotbalistům

Bude na stadionu i tolik diskutované umělé osvětlení?
 Starosta Vlastimil Gabrhel.

O stavbě osvětlení stále jednáme
společně s fotbalovým klubem a Fotbalovou asociací ČR, která již dříve
avizovala, že by s financováním pomohla. Osvětlení nechceme hradit
z městského rozpočtu. Vlastně ani
nemůžeme, na to je náš rozpočet až
moc omezený. Ale rozhodně nevěšíme
hlavu, ale nadále intenzivně hledáme
možnost, jak stavbu realizovat.
Uvidí zázemí stadionu i diváci?
Samozřejmě. V rámci slavnostního otevření máme v plánu fanouškům
a divákům ukázat útroby stadionu,
do kterých se člověk normálně nedostane. Na to se už moc těším.
Foto: P. Vokurek

Zuzana Pastrňáková
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Práce i s pos žením? Liga Pečujete o své blízké?
vozíčkářů poradí, jak na to
Společně do práce! Výzvu, která
je zároveň i názvem projektu, vznesla
před více než rokem směrem k lidem
s handicapem na Znojemsku a Jihlavsku Liga vozíčkářů.
Na pobočce ve Znojmě nabízí
v rámci individuálních konzultací
podporu při hledání zaměstnání těm,
kterým tělesné, mentální nebo duševní postižení či chronické onemocnění
znesnadňuje uplatnění na trhu práce. Díky projektu našlo novou práci
již jednadvacet lidí se zdravotními
problémy. Firmy ze Znojemska tak
získali skladové, úklidové nebo administrativní pracovníky. Nabídka
služeb rovněž zahrnuje několik kurzů.
Od září bude probíhat rekvalifikační

kurz Obsluha PC pro pokročilé a také
kurzy Znám pracovně-právní minimum a Komunikace se zaměstnavatelem, na které se mohou zájemci již
nyní přihlašovat.
Na případnou spolupráci s lidmi s postižením i firmami, které by
chtěly získat vhodného zaměstnance
s handicapem, se těší pracovní konzultantka Jana Kloudová na adrese
Pontassievská 1 (budova České spořitelny), na tel. 725 933 427 nebo
na e-mailu jana.kloudova@ligavozic.cz.
Díky podpoře Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou všechny poskytované služby
zdarma.
jk, lp

Ve Znojmě začíná 5. září cyklus
kurzů s názvem Pečuj doma. Pořádá
je Diakonie ČCE ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Znojmo a je určený laickým pečujícím, kteří se starají o seniory v domácím prostředí.
Sestává ze dvou seminářů, podpůrného setkání s psycholožkou a dvou
kurzů s praktickým nácvikem ošetřovatelských technik. Účastníci obdrží
také soubor příruček k pečování a DVD

s instruktážními videi. Návštěva kurzů
je zdarma. Kurzy se budou konat v nové
budově Domova pro seniory, U Lesíka
11, Znojmo ve dnech 5. 9., 12. 9., 19. 9.,
27. 9. a 4. 10. 2014. Přihlášky a více informací na tel. 734 171 231 a 739 244 875,
e-mailu pecujdoma@diakonie.cz
a stránkách www.pecujdoma.cz.
Odkaz na akci http://www.pecujdoma.cz/akce/kurzy-pecuj-doma-ve-znojme.
lp

Jednoletý jazykový kurz
Gymnázium, Střední pedagogická
škola, Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky
Znojmo pořádá jednoletý jazykový kurz
s denní výukou anglického a německé-

ho jazyka. Výuka probíhá od 8. 9. 2014
do 30. 6. 2015. Přihlášky jsou přijímány
v kanceláři školy na ul. Pontassievská 3,
vždy ve středu 9.00–12.00 hod., tel.:
515 158 101, www.gpoa.cz
lp

 Informace získané na kurzech již pomohly pečujícím v Olomouci.

Foto: Štefan Berec

Mia

 Na návštěvu rakouského Mistelbachu se vydali znojemští skauti z 1. smíšeného oddílu. Čekal je víkend plný zábavy, promyšlených her a výborného jídla. „Po první procházce
Mistelbachem jsme dorazili ke klubovně rakouských skautů. Dřevěná stavba zdobená
znaky skautingu na všechny zapůsobila. Seznámili jsme se nejen s malebným městečkem, ale i se sympatickými rakouskými vedoucími a dětmi. Domů jsme odjížděli plní
dojmů a už teď se těšíme na příští setkání u nás ve Znojmě,“ prozradil za všechny skauty
Mikuláš Mašek.
lp, foto: Klára Čechová

Věk: přibližně 7 let
Plemeno: kříženec většího vzrůstu
Povaha: přátelská, hravá, aktivní a čistotná, vhodná k dětem a k rodinnému domu se zahradou
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

www.znojmocity.cz
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DEN
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

ANEB JEDEN SVĚT
PRO VŠECHNY

AKCE SE KONÁ POD
ZÁŠTITOU MĚSTA ZNOJMA
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V. ROČNÍK

3. září 2014
» 10.00 – 17.00 hodin
» Horní náměstí, Znojmo

Neny & Angel Brown
Kamila Nývltová
PROGRAM NA PÓDIU:

10:00 – 10:10 Zahájení
10:10 – 10:25 Vystoupení dětí – MŠ, ZŠ a PrŠ
NENECHTE SI UJÍT:
Znojmo, Horní Česká 15
10:25 – 10:45 Pěvecký sbor – SOU a SOŠ SČMSD,
• PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH
Znojmo, s.r.o.
SLUŽEB ZNOJEMSKA
10:55 – 11:10 Bubnování – Ateliér Samuel
• ZDRAVOTNÍ, KOMPENZAČNÍ
11:25 – 11:40 Práce s asistenčním psem – Liga
POMŮCKY, MĚŘENÍ TLAKU,
vozíčkářů
UKÁZKA PRVNÍ POMOCI
12:05 – 12:25 Taneční vystoupení – Znojemské
• RELAXAČNÍ MASÁŽE RUKOU
Grácie
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, STOLNÍ 12:40 – 13:00 Hudební pásmo – Zámek Břežany
FOTBÁLEK, VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 13:15 – 13:35 Pohádka – Domov pro matky
a otce v tísni Hradiště
• DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA, JÍZDA NA
KONÍCH
13:50 – 14:20 Neny & Angel Brown – vystoupení znojemských rapperů
14:35 – 14:45 Veselé tanečky – Rodinné centrum Maceška
• BOHATÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM
15:05 – 15:25 Módní přehlídka – Chráněné dílny Znojmo
15:25 – 15:45 Vyhodnocení fotografické soutěže
POŘADATEL:
„Život s handicapem“
15:45 – 16:45 Kamila Nývltová – vystoupení finalistky X Factoru
s autogramiádou
16:45 – 17:00 Bubnování – Rodinné centrum Maceška
PARTNEŘI:

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 6. – 12. října 2014
připravujeme přednášky a akce různých témat, vstup zdarma

www.socialnisluzby-znojemsko.cz
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VZALI SE
Sabina Vacková (Přímětice)
&
Michal Tapšík (Přímětice)
Mária Malíková (Stupešice)

& Oldřich Fiala (Stupešice)
&

Andrea Sochorová (Tvořihráz)
Tadeáš Smékal (Znojmo)

&

(Hrádek u Znojma)

Světlana Gajdušková
Jaroslav Otevřel (Hodonice)

&

ZNOJEMSKÉ LISTY

Společnost

Martina Petráková (Znojmo)
Pavel Dvořák (Šanov)

INZERCE
Bezplatná občanská poradna
Každou středu v čase 15.00–19.00
je občanům Znojma k dispozici mobilní bezplatná občanská
poradna. Zajišťuje kvalifikované
poradenství při řešení finančních
a právních problémů (ochrana
před exekucemi, osobní bankrot
a další). Kontaktujte nás na čísle 602 734 347. Pro více informací sledujte webové stránky
www.petrmichek.cz.

Jóga nejen
pro začátečníky
V Medifitness na Vídeňské třídě
jsou od 25. do 29. srpna vítáni začátečníci i pokročilí vyznavači jógy.
Zkušená cvičitelka Dana Hrůzová zde
pořádá dvouhodinová cvičení jógových ásan zaměřená na protažení,
uvolnění i posílení svalů.
Na každý den je připraven jiný obsah cvičení, která na sebe navazují. Rozvrh cvičení je Po, Čt, Pá 18.00–20.00, Út
15.30–17.30, St 17.00–19.00 hod. Nutné
potvrzení účasti lze provést telefonicky
nebo e-mailem (tel. 731 165 146, hruzova.dana@gmail.com). Týdenní cvičení
se může stát motivací pro další návštěvy
kurzů jógy, které začínají již v září. pi

Vyjížďka za vinaři
Na 27. srpna je pro zájemce připravena vyjížďka za vinaři do Vrbovce, na Lampelberg a do Strachotic.
Podívají se do vinných sklepů a vinic,
čeká je návštěva čtyř vinařů a ochutnávka dvanácti vín.
Sraz je u TIC na Obrokové ulici
v 15.00 hod. Rezervace a další info
na tel. 603 759 000, 731 528 515,
e-mail: info@agentura-hepi.cz. Cena
490 korun na osobu. Doprava a doprovod je zajištěn. Pro skupiny nad deset
osob možnost objednání individuálního termínu.
lp

Patchwork jako šifra pro otrokářství
V galerii Domu porozumění
na Slepičím trhu vystavuje Patchworkový klub Znojmo. Dvanáct členek ze čtyřiceti, které tvoří základnu
klubu, přineslo větší i menší ukázky
své práce.
Spojuje je precizní, mistrovské
zpracování a nadšení autorek. K vidění jsou nejen volné fantazie, ale jak
na vernisáži uvedla Jitka Kubíková,
část výstavy je inspirována historií, kdy
vzory na quiltech (patchworkových
dekách) fungovaly jako dorozumívací
šifry v protiotrokářském hnutí. Příběh
tzv. Podzemní železnice popsala ve své
knize Patchwork aneb záplatování všemi směry Markéta Zenklová. Kniha

 Vernisáž výstavy.

byla patchworkářkám při tvorbě „šitých šifer železnice“ vodítkem. Pro-

Foto: J. Bartoš

dejní výstava Letní souznění potrvá
do 8. září.
lp

Fes valová opera aspiruje
na inscenaci roku
Festivalová opera, ojedinělý počin
Znojemského hudebního festivalu, která třítýdenní hudební nabídku 27. července uzavřela, se v jubilejním desátém
ročníku dočkala mimořádného uznání
hudebních odborníků a kritiků.

ji uvede na ČT Art. Pochvalnými slovy
na provedení operní komedie nešetřil ani hudební kritik Vladimír Čech.
„Platée je přehlídkou precizních výkonů
českých a francouzských sólistů,“ napsal
v recenzi.

 Hlavní roli ošklivé nymfy Platée se představil francouzský kontratenorista Jean-Francois
Lombard.
Foto: Zdeněk Dvořák

„Česká premiéra Rameauovy Platée
dozajista patří nejen k vrcholům letošního jubilejního ročníku Hudebního
festivalu Znojmo – aspiruje na inscenaci
roku zásluhou celého týmu,“ nechala se
slyšet operní a kulturní publicistka Helena Havlíková. Dlouholetá členka operní
poroty ceny Thálie dále dodala: „Opery,
uváděné na znojemském festivalu, mají
už tradičně vysokou úroveň, zajímavou
dramaturgii a vtipnou režii. Věhlasná
Smetanova Litomyšl, je zatím chatrnou
příbuznou znojemských produkcí. Platée se řadí k tomu nejlepšímu, co festival
doposud nabídl, a je dobře, že Česká
televize inscenaci natočila. Na podzim

V České republice neexistuje jiný
hudební festival, který by produkoval
vlastní operu tvořenou umělci přímo
na místě. Podle prezidenta festivalu Jiřího
Ludvíka jde o extrémně náročnou finanční záležitost. Proto také každoročně
na festival přispívají nemalou částkou
četní sponzoři a město Znojmo. „Seženeme díky vícezdrojovému financování
osmdesát procent nákladů, ale bez podpory města by festival nemohl existovat.
Nejde jen o peníze, které od Znojma
dostáváme, což je asi dvacet procent z pětimilionových nákladů, ale jde i o výpůjčky míst na koncerty i doprovodné akce
a další pomoc,“ konstatoval Ludvík.

PATNÁCT TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
A ÚSPĚCH ZNAMENÁ VÝZVU
Hudební festival Znojmo se letos
nesl v duchu Roku české hudby a francouzského barokního skladatele Jeana
– Philippa Rameaua. Pozitivní reakce
odborníků i veřejnosti sklidila nejen
zmíněná opera, ale také další koncerty.
Ovace publika si právem vysloužili
umělci zahajovacího Říčního koncertu
se světovou premiérou symfonické
básně Morava, patron festivalu houslový virtuóz Pavel Šporcl i polští housloví
komici MozART Group.
Mohutný potlesk slyšeli Malí géniové, violoncellistka Michaela Fukačová
se znojemskými hudebníky, muzikanti hrající na mnoha místech Znojma
i mimo město.
Zatím nejvyšší byla letošní částka,
kterou v dobročinné dražbě pro zámek
v Uherčicích získal recitál sopranistky Pavlíny Senić, konaný každoročně
na nádvoří chátrající památky. „Dobročinná dražba vín vynesla rekordních 186 496 korun,“ uvedla mluvčí
festivalu Jana Příkazská. Peníze budou
použity na opravu Andělské chodby.
Prakticky všech dvacet koncertů a devětačtyřicet doprovodných akcích se
těšilo vysoké návštěvnosti diváků, kterých podle odhadů přišlo bez tří stovek 15 000. Zatím nejvíce za deset let
konání největší hudební akce Znojma.
Festival je pro tento rok minulostí,
ale organizátoři již přemýšlí nad příštím. Jedenáctý ročník bude ve znamení Jiřího Antonína Bendy, českého
skladatele období klasicismu a jeho
stěžejního díla Romeo a Julie. Sami
organizátoři říkají: „Čeká nás obrovská
výzva, abychom zopakovali letošní
úspěch.“
lp

www.znojmocity.cz
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Přes Znojmo pojede Bardotka

 Bardotka v akci.

ku bu d e n av í c
zařazen cyklovůz
pro bezplatnou
přepravu jízdních
kol,“ láká zájemce
o svezení v letité
vlakové soupravě
i o další doprovodné akce znojemský starosta
Vlastimil Gabrhel.
Ve vlaku nebude
chybět bufetový
vůz. Pro cestujíFoto: Archiv ZL
cí se připravuje
také historický program s ozbrojenými složkami bývalé ČSSR situovaný
do osmdesátých let minulého století.
Účastníci jízdy se mohou vydat do Slupi na Slavnosti chleba, kam je převezou
přistavené historické autobusy ze šatovského vlakového nádraží. Zajímavá
bude i prohlídka areálu československého opevnění.
xa

Také do Znojmo zavítá na své cestě z Brna-Králova Pole přes Hrušovany nad Jevišovkou do Šatova historická vlak Velo Podyjí. Na svou tradiční
jízdu, kterou pořádá Krajské centrum
osobní dopravy Brno, se vydá 6. září
a povede ho historická dieselová lokomotiva – padesátiletá Bardotka.
Za sebou bude mít vozy, které toho
už také dost pamatují.
CYKLOVLAK VELO PODYJÍ 6. září 2014
„Výletníci, kteří se vydají
na cestu tímto vlakem, si pak
TAM Stanice
ZPĚT
mohou projít město Znojmo
10.16 Znojmo
17.58
a udělat si třeba výlet do Ná10.21 Znojmo-Nový Šaldorf 17.50
rodního parku Podyjí. A to
10.28 Šatov
17.43
pěšky i na kole, protože ve vla-
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Dyji už sklouznete až k mlýnům
Tři skluzavky na řece Dyji už slou- nocležníci měli ještě větší komfort.
ží vodákům. V Sedlešovicích, na Hrázi „Sociální zařízení je již v provozu, nici v Krhovicích se tak vodáci nemusí méně pořád je co zlepšovat. Na příšs lodí tahat, ale jez překonají poho- tí sezonu bychom rádi ve spolupráci
dlně na skluzavkách.
s městem Znojmem a Městskou zelení
„Dyji jsem sjížděl koncem červen- tamní terén trochu srovnali a vyseli
ce a opravdu to vřele doporučuji jako novou trávu,“ doplňuje Gros.
krásný rodinný výlet. Nejen
že skluzavky ulehčují sjíždění
i méně zdatným vodákům,
ale krásy řeky, její meandry,
okolní příroda a obrovské
množství ryb je něco, co jen tak
neuvidíte,“ říká místostarosta
Jan Grois. „Jsem rád, že se
podařilo dotáhnout do konce,
co jsem si předsevzal již před
čtyřmi lety,“ dodává.
Skluzavky mají na Dyji
přilákat nejen místní, ale také
 Skluzavka na Dyji.
Foto: zp
turisty. „V letošním roce jsme
zaznamenali rostoucí poptávku po půjZe Znojma se nyní dá pohodlně
čování lodí. Lidé jsou tu spokojení, líbí dojet až k Novomlýnským nádržím.
se jim tu a pochopitelně o tom vypráví „Jedná se o jednu z dalších aktivit, ktesvému okolí, takže očekáváme v pří- rým se může Znojmo pro turisty preští sezoně ještě více lidí,“ komentuje zentovat. Naším záměrem je, aby tu
probíhající vodáckou sezonu David návštěvníci zůstávali několik dní. Řeka
Gros, vedoucí oddílu Neptun Znojmo. Dyje jim má co nabídnout. Navíc se
Do příští sezony se mají vylepšit i tábo- nejedná o divokou řeku, a tak je ideální
řiště, která byla ve spolupráci s obcemi i pro začátečníky nebo rodiny s dětmi,“
Krhovice a Hrádek vybudována, aby dodává místostarosta Grois.
zp

Novinky a změny na zimním stadionu.
Na co se návštěvníci mohou těšit?
nému účelu v mnohem kultivovanější
podobě.

Po intenzivních letních měsících
a řadě dokončených úprav čeká na návštěvníky zimního stadionu ve Znojmě
v nové sezoně spousta větších i menších novinek. „Věříme, že úsilí, které
jsme spolu s partnery do těchto věcí
vložili, lidé ocení,” popisuje v rozhovoru
manažer Orlů Petr Veselý.
Na jaké novinky se mohou fanoušci
těšit?
Nejpodstatnější novinkou bude
nové moderní osvětlení, které by se
díky úspoře energie mělo samo zaplatit z úspor v horizontu zhruba pěti
let. Další změnou je moderní mantinelový systém, který splňuje bezpečnostní normy a umožňuje snadnou
demontáž, čímž se ze stadionu stává
multifunkční prostor pro řadu dalších
akcí. Za úpravy děkujeme vstřícnému
postoji města Znojma, které dlouho
plánované úpravy financovalo. Navíc
pracovníci zimního stadionu za pomoci externích firem provedli velké
množství dalších menších úprav.
Novinkou, která se dotkla některých
majitelů permanentních vstupenek,

Nápoje budou nově prodávány
do vratných zálohovaných kelímků.
Co si od této změny slibujete?
Návštěvníci si je mohou buď ponechat jako suvenýr nebo vrátit a svoje
peníze tak dostat zpět. Vratná záloha
činí 50 Kč. Opatření by mělo pomoci
udržet pořádek uvnitř i vně stadionu
a otevírá nám také možnost připravit
na významné zápasy nebo play-off
speciální edice pro sběratele.

 Zimní stadion v novém.

je zákaz stání v uličkách na dlouhých
stranách stadionu. Co je jeho důvodem?
S touto věcí klub nemohl moc dělat.
Chápeme, že pro fanoušky, kteří zde
měli roky své místo, je to změna, ale
klub se jim snažil vyjít vstříc poskytnutím slevy na místo nové. Pozitivem
je, že se nám otevře prostor pro roznos
občerstvení po stadionu tak, jak ho
někteří z fanoušků znají třeba ve Vídni.

Foto. Archiv HC Orli

Dočkaly se nějaké změny také stánky
s občerstvením a toalety?
Snažíme se ve spolupráci se Správou nemovitostí města Znojma najít
řešení. Věříme, že do prvního mistrovského zápasu by se to mohlo podařit.
Pokud jednání dopadnou úspěšně,
dojde k výměně nevzhledných stanů v rozích stadionu za jednoduché
zděné bary, které budou sloužit stej-

Chystáte pro fanoušky ještě nějaké
další novinky?
Změn chystáme několik, tou nejvíce viditelnou a slyšitelnou bude nový
DJ a speaker Petr Holík, který bude mít
na starosti moderátorskou část, hudební doprovod i přestávkový program.
S profesionální firmou jsme začali připravovat novou infografiku pro multimediální kostku. Věříme, že spolu
s novým osvětlením dostanou domácí
zápasy ještě větší náboj a přilákají další
diváky do ochozů.
Lukáš Peroutka
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Kulturní kalendář

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

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Novinka: ADRENALINOVÉ
PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(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. Otevřeno: Út–Ne
9.00–16.15. Vstup do rotundy je
podmíněn příznivými klimatickými
podmínkami a je omezen
max. 10 osobami v prohlídce, která
je povolena pouze jednou za hodinu.
Aktuální situaci možnosti vstupu
do rotundy a rezervaci prohlídky
získáte na tel. 515 222 311.
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.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní prázdniny.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz
Program kina nebyl do uzávěrky
Znojemských LISTŮ dodán.

VÝSTAVY
17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH MÍŠA –
RYTÉ SKLO, GRAFIKA, OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.
7. 6.–3. 9. ÓDA NA KABELKY
Minoritský klášter – výstava
historických i současných kabelek.
16. 6.–6. 9. JAK SE RODÍ
VEČERNÍČKY
Dům umění – přednáškový sál.

14. 8.–8. 9. LETNÍ SOUZNĚNÍ
Galerie Domu porozumění na Slepičím
trhu – výstavu patchworku pořádá
městská knihovna a znojemský
Patchworkový klub.

KONCERTY
XXXII. ROČNÍK VRANOVSKÉHO
KULTURNÍHO LÉTA
Státní zámek ve Vranově nad Dyjí.
Prodej vstupenek v pokladně zámku.
22. 8. POUTNÍCI
Koncert folkové kapely. Začátek
v 19.30 hod.
26. 8. ROMAN HORKÝ, SKUPINA
KAMELOT A HOSTÉ
Začátek v 19.00 hod.
21. 8. SO FINE – VE STYLU U2
Na Káře (pod kostelem sv. Mikuláše)
– pohodový večer ve stylu irské
rockové kapely U2 a charismatický
zpěvák Ged Maloney z Liverpoolu.
Začátek ve 20.00.

5. 7.–29. 8. JIŘÍ M. DOLEŽEL –
MYSTÉRIA JESENICKÉ KRAJINY
Dům umění – výstava fotografií.
1. 8.–30. 8. FILMOVÉ PLAKÁTY
Kino Svět – výstava plakátů
z bývalého znojemského kina
Hraničář z 60. let 20. stol.

DALŠÍ AKCE
21.–22. 8., 23.–24. 8. SJEZD
DIVOKÉ SALZY
Centrum Vodárna pořádá sjezd
divoké řeky Salzy. Akce je určena
pro každého, kdo by se chtěl zlepšit

VOC Znojmo
Vás srdečně zve na

PODOBLASTNÍ

NOMINAČNÍ
VÝSTAVU VÍN
ZNOJEMSKÉ
PODOBLASTI
30. srpna
na 2014
10.00–21.00
.00 hod.

Klášter Dominikánů
Dolní Česká,
ská, Znojmo
K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika Denár. Vstup zdarma.
Degustace formou placených bločků.
Organizátor:

Partneři:

Mediální partneři:

www.vocznojmo.cz

www.znojmocity.cz
v technice pádlování a zažít zajímavý
výlet. Výběr je ze dvou termínů. Více
info na http://centrumvodarna.cz/
akce-pro-verejnost/salza/
31. 8. MISTR SVĚTA AMOLETA
ANEB PROČ BYCHOM SE NETOPILI
Sjezd řeky Dyje na roztodivných
plavidlech doma vyrobených. Věk
ani druh plavidla nejsou omezeny.
Start je u Staré vodárny ve 14.00 hod.

Kulturní kalendář
Občerstvení zajištěno. Dobrá
nálada podmínkou! Více info na tel.
603548351, 603443053.

První Biblický fes val najdete
v kapli svatého Václava
Nejen pro věřící je připraven první
ročník Biblického festivalu, který se
ve Znojmě uskuteční 3.–7. září v kapli
svatého Václava na Mikulášském náměstí. Hlavní myšlenkou pětidenní
akce je přiblížit lidem Bibli – knihu
knih, a to prostřednictvím hudby, výtvarného umění, populárních besed,
odborných přednášek, workshopů, seminářů a doprovodného programu. lp
PROGRAM
3. září (18.00 hod.) – vernisáž výstavy
výtvarných umělců, kteří se ve svém

díle nechali inspirovat Biblí. Vernisáž
bude doprovázena hudebním pásmem
stejného zaměření. Výstava potrvá
do 7. září.
4. září (18.00 hod.) – přednáška Izrael
– biblická země.
5. září (18.00 hod.) – přednáška Izrael
- hodiny lidstva o naplňování biblických proroctví v dnešním světě.
6. září (19.00 hod.) – koncert folkrockové kapely Oboroh.
7. září (17.00 hod.) – ukázkový výklad Bible na téma Izrael v posledních
časech

Znojemský hrozen nabízí
Plný talíř malování
Již tradičně bude součástí programu Mezinárodního festivalu televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii Znojemský hrozen 2014
(16.–18. října) výtvarná soutěž pro
děti Plný talíř malování.
Je určena všem dětem od tří
do deseti let, takže se bude hodnotit
ve dvou kategoriích – od tří do šesti a od šesti do deseti let. Soutěž se
pořádá se pod záštitou Českého rozhlasu a ke zpracování se nabízejí tři
témata: Národní jídlo o prázdninách

NENECHTE SI UJÍT


31. 8. PROMENÁDNÍ KONCERT
V PARKU
Horní městský park – druhý ročník se
bude konat od 14.00 do 16.00 hod.
Na programu je dobová hudba
a taneční vystoupení. Dobové oblečení
návštěvníků koncertu je vítáno!

od naší babičky, Národní jídlo u nás
doma a Národní jídlo z kuchyně letního tábora. Co se velikosti výtvarné
práce a techniky tvorby týče, nekladou se žádná omezení. Vítězové obdrží hodnotné ceny. Uzavírka soutěže je 15. září. Detaily najdou zájemci
na www.znojemsky-hrozen.cz.
Vernisáž výstavy vybraných oceněných i neoceněných prací se uskuteční v době konání festivalu Znojemský hrozen 16. října 2014 ve vestibulu
znojemské radnice.
xa
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Zadarmo na Slavnosti chleba do Slupi
Vůně chleba nikdy nezevšední stejně jako mezi lidmi oblíbené letos
již desáté Slavnosti chleba ve Slupi. V sobotu 6. září bude připravena
tradiční přehlídka folklorních souborů z regionu Jižní Moravy, národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje, ale i ze Slovenska. Návštěvníci nepřijdou ani o vyhledávaný jarmark. V pětačtyřiceti stáncích najdou ukázky historických řemesel, produkty sýrařů,
pekařů a chybět nebude chutný burčák. Na travnaté ploše za mlýnem
najdou historické i novodobé traktory a vojenskou polní pekárnu, která bude péci chléb. A zdaleka to není vše! Do Slupi je možno se dostat
i zadarmo prostřednictvím předváděcích jízd historických autobusů.
Ze Znojma budou odjíždět ze stanoviště MHD u železniční stanice.
Odjezdy historických autobusů budou upřesněny před konáním akce
zvláštním jízdním řádem. Blíže na www.slup.cz, nebo přímo na webu
Slavností chleba. Znojmo – Slup 15 km.
lp
LAHOFER Author Cup z Vranovské pláže
LAHOFER Author Cup vstoupí letos 30. srpna do svého osmého ročníku
s řadou novinek a pod novým názvem LAHOCup. Asi největšími novinkami je přesun prostoru startu a cíle na pláž Vranovské přehrady. „Závodníkům tak nabídneme lepší zázemí, větší prostor, a tím i bezpečnější odstartování závodu, více míst na parkování, kvalitnější možnost ubytování
a jejich doprovodu podstatně širší možnosti vyžití přímo na místě. Věříme, že se tato sportovní akce stane příjemným rozloučením s prázdninami a létem,“ řekl předseda organizačního výboru závodu Daniel Smola.
Kromě tradičně náročné jednapadesátikilometrové trasy mohou letos
cyklisté poprvé využít i nový závod na kratší, devětadvacetikilometrové
distanci. Ten by měl přilákat soutěživě založené rekreační cyklisty a cyklistky či mladší závodníky. Nejen dětem závodníků, ale i všem ostatním
malým zájemcům nabídne LAHOCup i závody v dětských kategoriích.
Pro ně bude v areálu kempu nachystána zajímavá trať a poměřovat své
síly budou ve čtyřech věkových kategoriích. Výše startovného zaplaceného do 25. srpna je 400 korun, na místě 450 korun. Star je v 10.00 hodin.
Více informací najdou cyklističtí nadšenci a zájemci o účast na novém
webu závodu www.lahocup.cz. Znojmo – Vranovská pláž 28 km.
Lom jako nejhezčí přírodní koupaliště
Lom U Mariánského mlýna, též nazývaný Na Janičově vrchu, je opuštěný
a zatopený vápencový lom u Mikulova. Toto místo představuje nejhezčí
přírodní koupaliště v chráněné krajinné oblasti Pálava. Voda v lomu je
zde díky vápenci průzračně čistá. Na kamenitou pláž navazuje několik
metrů dlouhá mělčina, která rázem přechází ve velkou hloubku. Nejedná
se ale o oficiální veřejné koupaliště, ale o tolerované příležitostné koupací místo na vlastní nebezpečí. Okolo lomu prochází silnička, lemovaná
modrou turistickou značkou, která z Mikulova prochází přes Svatý kopeček. Znojmo – Mikulov 51 km.
lp
Podívejte se, jak vypadá lidské tělo uvnitř

Nový seriál Vinaři startuje
poslední den prázdnin
Radní kraje vyčlenili dva miliony
korun na nový seriál Vinaři, který má
propagovat jižní Moravu.
V těchto dnech je komediální seriál o moravském víně, vinařských
akcích a turistice před dokončením.
První díl uvidí diváci na obrazovkách
již 31. srpna. Šestnáctidílný seriál bude
vysílat televize Prima až do prosince letošního roku vždy v neděli
ve 20.15 hod., tedy v hlavním vysíla-

cím čase. Vinaři mají podtitulek: Seriál o víně a lidech kolem něj. K jeho
tvůrcům patří mimo jiných producent
filmu Bobule Tomáš Vican, scénárista seriálu Okresní přebor Petr Kolečko
a další. V hlavních rolích se objeví
Václav Postránecký, Tereza Kostková
a Hynek Čermák. Režiséry jsou Vojtěch Moravec a Dan Wlodarczyk, pod
režijními supervizemi je podepsán Jiří
Vejdělek.
lp

Co tvoří strukturu lidského oka, kolik kostí je v ruce nebo jak vypadají plíce kuřáka a nekuřáka. Odpovědi získáte na jedinečné výstavě o lidském
těle Bodies Revealed. Najdete ji až do 30. listopadu v brněnské Galerii Vlněna na Dornychu, kousek od vlakového a autobusového nádraží v centru metropole. Po obrovském úspěchu pražské výstavy The Human Body
Exhibition před lety se znovu můžete podívat na složitost stavby těla
člověka. Průvodci mezi exponáty budou studenti medicíny. Zvládnout
budou muset i zvídavé otázky dětí. Na výstavu totiž mohou podle některých lékařů i ti nejmenší, záleží ovšem na jejich doprovodu a následném
výkladu. Svým rozsahem je brněnská výstava mrtvých těl a jejich částí
zatím největší, která kdy v Česku byla. Znojmo – Brno 68 km.
lp
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Sport

Taekwondisté přivezli zlato z Mistrovství světa
Více než tisíc závodníků soupe- přerážení) a Libor Šula v disciplíně Tul.
řilo v italském Římě o tituly mistrů
„V jednotlivých kategoriích sousvěta v korejském bojovém umění těžilo až čtyřicet závodníků. Znojmu
taekwondo organizace I. T. F. Jedna se podařilo získat i další cenná místa
ze zlatých medailí putuje i do Znojma pod stupni vítězů. Dvě čtvrtá místa
zásluhou Gabriely Lukšíkové.
získal Vu Huy Hoang v disciplínách
Na šampionátu se představilo tři- Tul a Matsogi. Ve stejných disciplínáct reprezentantů České republiky, vesměs ze Znojemska.
Reprezentovali školy ze Znojma,
Šumné a Jevišovic.
Závodníci byli zastoupeni
ve všech věkových kategoriích
a zúčastnili se všech soutěžních
disciplín. Poprvé se taky představili i dva čeští rozhodčí – Radek Loucký, III. Dan a Antonín
Belháč, III. Dan, kteří jsou mezinárodními rozhodčími I.T.F.
Ve velmi těžké konkurenci
celého světa se podařilo do Znojma přivézt cenné kovy. Titul mistryně světa si vybojovala Gabriela
Lukšíková v disciplíně Matsogi
(boj).
Titu ly vicemistr ů světa získali: Kateřina Kárníková
 Znojemští účastníci mistrovství světa.
v disciplíně Matsogi a v disciplíně T–Ki (speciální přerážecí tech- nách byl dvakrát pátý Jindřich Kandus.
niky) a Alexander Bashiri v disciplíně Jedno páté místo přidal i Josef Hrůza
Matsogi.
v Matsogi. Česká juniorská závodnice
Bronzové medaile získali Denisa Kateřina Kárníková obsadila druhé
Baťová v disciplíně Tul (sestava), Ka- místo v celkové úspěšnosti na mistteřina Kárníková v disciplíně Tul, Vu rovství světa. Česká republika obsadila
Huy Hoang v disciplíně Wirok (silové celkové dvanácté místo ze třiceti čtyř

výprav,“ přiblížil šéf české výpravy
František Macek.
Úspěšným taekwondistům poblahopřál přímo na znojemské radnici
místostarosta města Jan Grois. „Všem
poděkoval za jejich výsledky a zajímal
se i o osobní zážitky a poznatky spor-

startovat. Doufáme, že se bude všem
závodníkům ze znojemského regionu
nadále dařit a vyhnou se jim všelijaká zranění, tak aby mohli startovat
na další vrcholové akci, která se uskuteční v červenci příštího roku v moldavském Kišiněvu, kde se bude konat
mistrovství Evropy a Evropský
pohár. Máme tam co obhajovat,“
dodal František Macek.
Po skončení mistrovství světa se v Itálii konal Světový pohár
určený pro závodníky s barevnými pásky. Také tam se znojemští závodníci, kteří startovali
pouze ve dvou disciplínách –
Tul a Matsogi, ukázali v dobrém
světle, když získali pět prvních
míst a celkem patnáct medailí.

Výsledky Světového poháru
1. místo: Petr Veselý Tul, Michal Papež Matsogi, Jana Pelánová Tul, Vojtech Loun Matsogi
a František Vajdík Tul.
2. místo: David Súkup, Filip
Koch Matsogi, Jana Pelánová
FOTO: Jiří Abeska
Matsogi, Jindřich Kunert Tul.
tovců z mise na mistrovství světa. Rádi 3. místo: Petr Veselý Matsogi, Michal
bychom touto cestou poděkovali všem Papež Tul, Filip Koch Tul, Jindřich
závodníkům za více než skvělou práci Kunert Matsogi, František Vajdík Mata všem rodičům a rodinám za jejich sogi, Vojtěch Loun Tul.
podporu. Ale hlavně městu Znojmu 4. místo: David Súkup Matsogi
za finanční podporu, bez které na těch- 4.místo Ondřej Bernard Tul
to vrcholových akcích nelze vůbec 4.místo Ondřej Bernard Matsogi

Fotbalisté hráli lépe venku než doma
Fotbalová národní liga a s ní fotbalisté 1.SC Znojmo mají za sebou
první tři kola nového ročníku. Vstup
do soutěže znojemskému klubu, který musel dvakrát za sebou na hřiště soupeřů, vyšel nadmíru dobře.
Na stadionu nováčka z Kolína dokázali Znojemští zvítězit 4:0 a porazit
dokázali na jeho půdě také ambiciózní Ústí nad Labem, nad kterým
zvítězili 2:1. Před prvním domácím
zápasem s Vlašimí se tak dostali
do čela tabulky.
Zápas se Středočechy, který se kvůli rekonstrukci stadionu hrál v improvizovaných podmínkách, ale nebyl pro
domácí příliš šťastný. Hosté Znojmo
v úvodu zaskočili aktivitou, když se
převaha začala stěhovat na kopačky
exligového favorita, přibrzdilo jej vyloučení Yonova, který musel šest minut
před přestávkou předčasně pod sprchy
po dvou žlutých kartách. Přesto se

 Domácí premiéra fotbalistům 1.SC Znojmo nevyšla, prohráli s Vlašimí 1:3.

FOTO: eks

krátce po pauze ujali Znojemští vedení
gólem Žondry. Hosté ale časem dokázali využít početní převahu a třemi
brankami otočili výsledek.
„Zápas se mi nehodnotí dobře.
Hráli jsme špatně, vyvrcholilo to červenou kartou. A když už jsme se dostali do vedení, pokazili jsme to vlastními
chybami, kdy jsme nezvládli poměrně
jednoduché situace. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ hodnotil domácí premiéru
trenér Znojma Oldřich Machala.
Znojmo tak v tabulce kleslo s šesti
body na čtvrté místo. Vede Opava,
která neztratila ještě ani bod.
Nyní čeká znojemské fotbalisty
atraktivní zápas v Olomouci proti
mužstvu, které vede nedávný znojemský trenér Leoš Kalvoda. Klub pořádá
na toto utkání, které se hraje v sobotu, zájezd. Rezervovat si jej je možné
v Casinu Kruh, cena je 250 Kč bez
vstupenky.
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