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Začal Znojemský advent 2014

Soutěž Vánoční
Znojmo
Součástí Znojemského adventu je i letos soutěž Vánoční Znojmo. Odborná porota vyhodnotí
venkovní vánoční výzdobu domů
ve Znojmě a jeho městských částech. Hodnotit bude nejen výzdobu předzahrádek, ale i vchodů
do domů, výzdobu oken a dveří.
„Rádi bychom, aby bylo vánočně laděné celé Znojmo. Proto
odměníme ty, kteří zkrášlí své okolí nejen pro sebe, ale také pro kolemjdoucí,“ říká místostarosta Jan
Grois. Fotografie do soutěže je možné zasílat do 7. prosince na adresu
zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz.
Vyhodnocení soutěže bude v třetím
adventním týdnu a výherci se mohou těšit na hodnotné ceny s vánoční tématikou.
lp

 V neděli na Horním náměstí přivítali lidé Znojemský advent 2014, připravený městem a jeho četnými partnery. Na dvou náměstích mohou
lidé nakoupit drobné dárky pro své blízké, zazpívat si koledy i setkat se s přáteli.
Foto: Archiv ZL

Radnice představila Okurkovy
V rámci besedy se starostou, kterou končila letošní prohlídka radnice
na Dni otevřených dveří 17. listopadu, představil starosta Vlastimil Gabrhel projekt, který pod hlavičkou
Znojmo – město zeleně bude úřad
v následujících měsících realizovat.
Zaměřen bude na odpady, čistotu
a zeleň ve městě.
První část projektu odstartovala
radnice již na konci srpna, a to taškami
na separovaný odpad na podporu třídění odpadu. Úřad jimi vybavil své odbory i příspěvkové organizace, aby šel
občanům příkladem. Tašky se rozdaly
i školám a školkám, které už třídí, nyní
k tomu ale mohou snáze vést i děti. Ti,
kteří chtějí třídit doma do tašek na separovaný odpad, si je mohou zakoupit

na úřadě za symbolických třicet ko- děti malovat v rámci výtvarné soutěže
run. Někteří si tašky
Znojmo třídí odpady –
odnesli za soutěžení
hledá se maskot, která
v rámci Dne otevřebyla vyhlášena u přílených dveří radnice.
žitosti Dne otevřených
„Celým projektem
dveří radnice. Porotu
bude provázet rodina
nejvíce nadchl obrázek
Okurkova, pro kterou
Anny Přítulové, která
jsme hledali i maskota
získala Cenu starosty
– takového chytrolía jejíž nakreslený masna, jenž by vtipným
kot se tak stává oficiálzpůsobem informoval
ním maskotem projektu
děti i dospělé o důleRodiny Okurkovy. Děti
žitých tématech nejen
chce radnice zapojit také
odpadového hospodo hledání jmen pro
dářství. Bude průvodjednotlivé členy rodiny
cem i pro naši rodinu  Vítězný návrh maskota Anny Okurkovy. Cíle projektu
Okurkovu,“ říká sta- Přítulové, žákyně Základní umě- jsou však daleko větší.
rosta. Maskota měly lecké školy ve Znojmě.
zp
Foto: lp Více na str. 8 a 9.

Vinobraní
ve filmu
Další propagační film pro
Znojmo mají na triku bratři Jan
a Vítězslav Otrubové, a to ohlédnutí za letošním vinobraním.
Znojemské vinobraní je pokaždé
stejné, zároveň pokaždé jiné. Pokaždé s jedinečnou atmosférou, kde
se v krásném středověkém městě
snoubí historie s vínem. Znojmo
opět přivítalo krále Jana Lucemburského s početnou, téměř čtyřistašedesátičlennou družinou. Na deseti
scénách se vystřídali známí
i méně známí
umělci různých
žánrů. Připomeňte si letošní vinobraní. Video je k nalezení
na www.youtube.com na kanále
znojmo.tv. Nebo si jej načtěte přímo z QR kódu.
zp
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ
V ADVENTU
Přípravy programu a samotný
průběh adventu přinese drobná
dopravní omezení. V pátek 5. prosince bude od 10.00 do 20.00 hodin platit úplná uzavírka Horního
náměstí. Objízdná trasa není stanovena, průjezd ulicemi Zelenářská, Přemyslovců a Veselá zůstane
zachován, stejně tak i průjezd
z Divišova náměstí směrem k ulici
Kovářská. Úplná uzavírka bude
platit i na Silvestra 31. prosince
od 15.00 do 1. ledna 01.00 hodin,
kdy na Horním náměstí budou
probíhat silvestrovské oslavy.
UZAVŘENA RADNIČNÍ VĚŽ
Kvůli instalaci a rozvodům kabeláže vánočního osvětlení dominanty Znojma bude do 10. ledna
2015 pro návštěvníky uzavřena
radniční věž.
SVOZ BIOODPADU
Poslední svoz bioodpadu v roce
2014 bude v týdnu od 1. do 7. prosince. V roce 2015 bude svoz bioodpadu zahájen v týdnu od 9.
do 15. března 2015 a dále pak, stejně
jako v tomto roce, každý lichý týden.
BRUSLIT SE BUDE
NA ZIMNÍM STADIONU
Zabruslit si v této sezoně na mobilním kluzišti, které bývá k dispozici
na Sokolské ulici v blízkosti fotbalového stadionu, nebude možné.
Vzhledem k chystané další etapě
rekonstrukce fotbalového stadionu město Znojmo v letošním roce
s výstavbou mobilního kluziště
nepočítá. Zájemci o bruslení budou mít možnost využít veřejného
bruslení na zimním stadionu. Správa nemovitostí města Znojma se
pokoušela o náhradní řešení, ale
najít prostor, kde by bylo možné
odebírat velké množství elektrické
energie, se ukázalo jako nemožné. Zájemci o bruslení budou mít
možnost využít veřejného bruslení
na zimním stadionu. Termíny jsou
k dispozici na http://www.hcorli.cz/
rozpis_ledu.asp. V současné době se
veřejnost dostane na led v pondělí
a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.
MÍSTOSTAROSTA ČTE DĚTEM
Mateřská škola na Holandské ulici
se zapojila do projektu Celé Česko
čte dětem, který má vést mladou
generaci k hlasitému čtení a naučení se umění naslouchat. Dětem
tak přicházejí číst významné osobnosti i rodinní příslušníci. Pohádku
tak přijde dětem přečíst také místostarosta Znojma Jan Grois.

Přál bych si památky Znojma
na seznamu UNESCO
Do vedení města nastoupil nový
místostarosta. Osmatřicetiletý Jan
Fiala byl zvolen za hnutí ANO. Živila
ho cyklistika, které se aktivně věnoval do svých třiatřiceti let. Zkušenosti
nabrané za léta v tomto stále více populárním sportovním odvětví začal
poté předávat dalším sportovcům.
Dnes patří mezi uznávané odborníky
spolupracující s cyklofirmami v Česku
i v zahraničí. Svůj čas bude
nyní nerovným dílem dělit
mezi práci pro sportovce
a funkci místostarosty.
Skóre je přitom pro sport
neúprosné – 95 % práce
pro město: 5 % pro sport.

příhraničí s Rakouskem, které nabízí
rozšíření možností návštěv a turistiky,
která nebyla před revolucí možná.
Zajímáte se o kulturu?
Tak tady mám, a to nejen vůči Znojmu, rezervy. Asi jako jiným lidem i mě
se nedostává času. Dříve jsem hodně jezdil s přáteli na koncerty i mimo
republiku. Mám rád třeba Depeche

ganizaci, tak aby zůstala nenapadena
zvenčí. Poskládat kandidátku, projít si
úspěšně volbami a vstoupit do koalice.
Jsme nováčci, nemáme vazby, kontakty,
a proto je to z mého pohledu můj osobní velký úspěch, že jsem se dostal tam,
kde jsem. Snad v tom hrála roli i zkušenost z mé profese sportovce, kterou je
cílevědomost a zdravá soutěživost.
Co je pro vás v politice
nepřípustné?
Arogance moci spojená s opojením vlastní
důležitostí a nadřazeností. Brzdou, aby se mi
to nestalo, je moje přítelkyně, která pohlídá,
abych se nezařadil mezi
politiky, kteří se nedívají napravo ani nalevo
a přehlíží ostatní.

Jak chcete, pane místostarosto, práci pro cyklisty
skloubit s prací pro město?
Nevidím v tom proJaká vaše vlastnost stojí
blém. Co se mé sportovní
nejvýše na vašem hodpráce týče, jde o zaběhnutý
notovém žebříčku?
proces. V současnosti mi
Moje tvrdohlavost,
stačí na práci pro cyklisty
i když to zní jakkoliv
tak dvě hodiny, a to ještě
podivně. Nebýt tvrnepravidelně, podle potřeb
dohlavých lidí, kteří si
mých svěřenců. Dobře je
znám, a tak jsem schopen  Jan Fiala tráví volný čas i na procházkách se svou čtyřnohou kamarád- tvrdošíjně stáli za svým,
kou Beruškou.
Foto: Archiv JF
nevznikla by spousta
téměř okamžitě reagovat
na jejich výkyvy ve výkonnosti i trénin- Mode, ale dnes už nemusím být v kotli, zajímavých staveb, projektů, aktivit,
kové potřeby.
abych si užil muziku. Teď mě třeba láká vynálezů…
podívat se na Oktoberfest do MnichoPřesto bych ráda věděla, co vaše spor- va. Blízká je mi architektura. Zajímají Takže si jdete vždy za svým a nepřitovní práce konkrétně obnáší.
mě historické i moderní stavby a mám pustíte kritiku?
To ne. Kritiku si vyslechnu, i když
Z dříve aktivní cyklistiky mi zů- rád knihy o architektuře, které si kupuji
se mlátí s mým egem a mužskou ješitstala jakási agenda, ve které se starám nebo dostávám do přátel.
ností. Kritiku podloženou argumenty
o mladé i starší sportovce. Například
spolupracuji s belgickou sportovní Co nebo kdo vás ovlivnil při vstupu potřebuji, abych se posunul dál. Stejně
tak ale potřebuji čas, abych ji v sobě
společností, která se zabývá aplikací na politickou scénu?
moderních metod v tréninku. Dělám
Asi povolání profesionálního spor- zpracoval a případně ustoupil od své
plány pro konkrétní cyklisty, a protože tovce a později i názory pana Babiše. tvrdohlavosti.
tyto metody se neustále vyvíjí, pro kva- O politiku jsem se začal intenzivněji
litní sportovní výsledky je nutné, abych zajímat asi kolem třiceti let. Bylo to Takže máte nějaký osobní cíl, čeho
pro své svěřence zůstal v obraze. Určitě dáno tím, jak jsem jako profesionální chcete ve vedení města dosáhnout?
Rád bych se zasloužil o to, aby se
ale nebudu teď nabírat nové lidi, byť sportovec pobýval často v českém týmu
mě těší poptávka, která převyšuje mé v zahraničí a sledoval, jak tam některé tady dodělal ochvat, upravilo parkováčasové možnosti. Teď je mojí prioritou věci fungují a začalo mě zajímat pod- ní, zvýšila se prestiž města, aby bylo vypráce pro město. Jsem členem sportovní houbí. A když se na twitteru objevily hledávaným turistickým centrem. Aby
komise, mám tak podrobné informace komentáře pana Babiše, reagoval jsem turismus přinášel ekonomické zisky
o zdejším sportovním dění.
na ně a on mi kupodivu několikrát místním. Zdejší turistika musí maxiodpověděl, proto je mi blízké i hnutí málně využít obrovského potenciálu loŽijete ve Znojmě od narození. Co ANO, které není tolik spjaté s politic- kace, zavedené značky kvalitní vinařské
se vám na městě líbí a k čemu máte kou strukturou. Ale můj zájem určitě oblasti, možnosti cyklistiky a nejen s ní
výhrady?
nepramenil z touhy vstoupit do vysoké spojených akcí. Výhodou je i nádherná
příroda v příhraničí, kterou jiná města
V centru města postrádám klasický politiky.
ve středu republiky nemají. Moc bych si
noční život. Po osmnácté hodině je
město liduprázdné. Líbí se mi množství A podařilo se vám už něco v politice přál, aby Znojmo zapsalo své památky
do seznamu UNESCO. Nedaleká města
památek a přímá návaznost na Národní dokázat?
park Podyjí, kdy je díky tomu člověk
Jsem přesvědčen, že ano, i když to Telč i Třebíč tam jsou a já jsem přitom
během minuty z města v nádherné pro nezasvěcené může vypadat jako přesvědčený, že Znojmo nabízí mnoĽuba Peterková
přírodě. Stejně tak se mi líbí spojení banalita. Není lehké založit místní or- hem více.

www.znojmocity.cz
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STALO SE

Místostarostka: Břemeno
rozhodnu leží vždy na mně
Nová statutární místostarostka
Znojma Olga Štefaniková, profesí advokátka specializující se především
na občanské a obchodní právo, žije
ve Znojmě od roku 1986. Zkušenosti
ze své dosavadní praxe si nese i do politické práce. Především znalost právních předpisů a vyžadování jejich dodržování chce uplatnit nejen v gescích,
které bude mít na starosti. Tím jsou
odbor sociální a zdravotnictví, a také
přestupky.
Paní místostarostko, jaká vlastnost
stojí nejvýše na vašem hodnotovém
žebříčku?
Pokora. Tedy pokora ve smyslu naslouchání druhým, protože žádný člověk
neví vše. Je pro mě důležité vyslechnout
si názor někoho jiného. S vědomím, že
břemeno finálního rozhodnutí – ať už
dobrého nebo špatného, což ukáže až
čas – leží vždy jen na mně.
Umíte tedy přijmout kritiku?
Umím, i když to není vždy lehké.
Kritika prospívá každému, lidem i institucím. Ale měla by být konstruktivní a slušná. Výtky neztratí nic na své
síle, když budou formulovány s taktem
a porozuměním. Mám dojem, že kritika
v pojetí našich některých spoluobčanů je chápána tak, že oni jsou kritiky,
kteří určují, co se má ve společnosti
nebo městě dít, a ti druzí jsou povinni
vykonávat to, co si oni přejí. Pletou si
kritiku s jednostranným diktátem. Kritika s dobrými argumenty a případně
návrhy na řešení dané problematiky je
u mě vždy vítána. Posouvá mě vpřed.
Měla jste zavedenou úspěšnou advokátní praxi. Co bylo důvodem vstupu
na politickou scénu?
Oslovil mě program a názory hnutí ANO. Ale musím přiznat, že jsem
po volbách velmi dlouho zvažovala, zda
nastoupit jako místostarostka. Zatím
se seznamuji se svými novými kompetencemi. Mým záměrem je, aby radni-

 Olga Štefaniková na jedné z procházek v Národním parku Podyjí.

ce fungovala hospodárněji a transparentněji. Budu prosazovat, aby občané
měli možnost nahlížet do hospodaření
města, a dostali tak informace, které je
zajímají, protože věřím, že mým spoluobčanům není lhostejná budoucnost
města, ve kterém žijí. Vážím si hlasů
spoluobčanů, které jsem stejně jako mí
kolegové v komunálních volbách, dostala. Ctím odpovědnost za tolik důvěry
a děkuji za ni. Jsem připravena oplatit
jim stejnou měrou, a tak ráda vyslechnu
názory, připomínky, slova kritiky i povzbuzení od svých spoluobčanů.
Co je pro vás v politice i osobním životě nepřípustné?
V politice jednoznačně korupce.
Nesnesu lež a nečestné jednání. Bez rozdílu zda jde o osobní život nebo politiku.
Co se vám ve Znojmě líbí a co naopak
postrádáte?
Mám slabost pro staletou historii
tohoto královského města zasazeného v krásné přírodě národního parku,
obklopeného vinicemi a centry volnočasových aktivit. Znojmo je podle
mě ideálním místem k založení rodiny.
Bohužel jako mnohá jiná příhraniční
města bojuje s poměrně vysokou neza-

Foto. Archiv OŠ

městnaností, kterou je třeba bezpodmínečně řešit. Jsem řidička, a tak samozřejmě pociťuji zdejší nelehkou dopravní
situaci. A jako asi většina občanů si přeji
dokončení obchvatu, který z města odvede hlavně nákladní dopravu. Udělám
pro to maximum, co je v mých silách.
A rezervy vidím i v systému parkování
v centru města. Musí se upravit tak, že
bude přidán prostor lidem a ubereme
ho autům.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Sportu, či kulturnímu dění ve městě?
Obojímu. Sportovním aktivitám se
věnuji rekreačně, a to především jízdě
na kole, turistice a plavání. Ráda chodím do kina na dobré filmy a občas si
vybírám z představení ve znojemském
divadle. Nejvíce se mi líbí balet, ale ten
byl ve Znojmě možný zatím vidět jen
na hudebním festivalu. Mám ráda jazz,
a tak se těším na lednový Jazzfest. Navštěvuji ráda i zajímavé různě zaměřené
výstavy, ale nejvíce času trávím asi prací
na zahradě, protože mi fyzická námaha
přináší dokonalý relax od mé práce duševní. Když mám více volného času, tak
ráda cestuji, protože poznávání nových
krajin a hlavně lidí a jejich rozdílných
kultur mě obohacuje. Ľuba Peterková

Zimní údržba komunikací a chodníků
Zimní období se z hlediska údržby komunikací definuje daty první
listopad až poslední březnový den
následujícího roku. Cílem je zajistit
sjízdné vozovky a odhrnuté chodníky. Postupuje se přitom podle radou
města schváleného plánu.
„Ten určuje pořadí, v jakém se budou čistit vozovky a chodníky ve měs-

tě a stanovuje technologii údržby,“
připomíná starosta Vlastimil Gabrhel.
„Zmírňují se jí závady ve sjízdnosti komunikací, vzniklé kvůli zimním povětrnostním podmínkám,“
dodává.
Vozovky jsou rozděleny do tří
skupin, přičemž ty nejfrekventovanější musí být sjízdné do čtyř hodin
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po vzniku náledí či po sněžení. Frekventované chodníky v prvním pořadí
musí být schůdné do šesti hodin po zasněžení či vzniku náledí.
Zimní údržbu provádí ve Znojmě
organizace .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
Udržovat bude místní komunikace
v délce 84,9 kilometrů a 112,5 kilometrů chodníků.
xa

KALENDÁŘ NA ROK 2015
V PRODEJI
Od minulého týdne jsou v prodeji
stolní i nástěnný kalendář města
Znojma na rok 2015. Stejně jako
v loňském roce jsou i ty letošní
kalendáře v něčem jiné. Nepřináší
totiž pohledy na známé dominanty
a zákoutí města, ale představuje
Znojmo v novém kabátě. Stolní
kalendář pod názvem Znojmo
v novém tisíciletí představuje ty
nejvýznamnější investiční akce,
které ve městě od roku 2000 proběhly. Nástěnný kalendář ukazuje tu nejnovější tvář Znojma,
tedy nejdůležitější investiční akce
posledních čtyř let, díky kterým
je Znojmo nejen krásnějším, ale
také přívětivějším místem pro život. Oba kalendáře jsou k dostání
v Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici. Stolní kalendář
za 50 korun, nástěnný za 89 korun.
ZNOJEMSKÉ CYKLOTOULKY
SPECIÁLNĚ V ČT
Cyklotoulky ze Znojma a okolí se
objevily ve vysílání České televize
už popáté. „S Českou televizí jsme
byli domluvení, že znovu namluví
komentář k dílu o Znojemsku. Vinici Šobes totiž zaměnili za Šábes,
což bylo kaňkou na jinak velmi
povedené reportáži,“ říká František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, který reportéra při natáčení také provázel. Opravený díl
je k vidění na webu www.cyklotoulkytv.cz.
CENY I PRO TŘI FIRMY
ZE ZNOJEMSKA
Za účasti místostarosty Znojma
Jana Groise předal hejtman Michal
Hašek ceny vítězům soutěže Spokojený zákazník Jihomoravského
kraje. Oceněni byli také podnikatelé Jiří Jelínek (stavební firma
ze Znojma), Jiřina Orembová (restaurace Vranov nad Dyjí) a Ivana
Nápravová (Vinařství rodiny Nápravovy, Nový Šaldorf-Sedlešovice).
Ocenění se uděluje na dva roky.
LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI
Události 17. listopadu roku 1989
i 1939 si připomněli představitelé
města Znojma, různých spolků
a sdružení. Slavnostní projev pronesl starosta města Vlastimil Gabrhel. Mimo jiného řekl: „Neztrácejme zájem o dění v naší společnosti,
zájem jeden o druhého, ale naopak
se společně snažme princip svobody a demokracie nadále rozvíjet.
Díky sametové revoluci a přechodu k demokratické společnosti
totiž máme tu možnost.“
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY, poslední
v roce 2014, vyjdou 18. prosince.
Uzávěrka je 8. prosince.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 8. 12. od 8.00 do 16.00 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: zahrady
u řeky Dyje, pod Kraví horou od ul.
Mlýnské směrem k železničnímu
mostu.
Dne 9. 12. od 7.30 do 14.30 hod.
ZNOJMO-PŘÍMĚTICE. Vypnutá
část: část obce napájené z trafostanice u bývalé služebny JME, z trafostanice mateřská škola a veterina,
dále provozy a zařízení napájené:
distribuční trafostanice Přímětice
TS OBS 620425, TS Veterina 620436,
TS Mateř. škola 620433, TS Dílny
620435, TS směr Mašůvky 621126,
dále odběratelské trafostanice Přímětice – HAAS, Přímětice: Haas
Profile, Přímětice – závlaha kaolínka
a Přímětice – FVE Limisolar.
ODMĚNA PRO DÁRCE KRVE
A PRVODÁRCE
Hematologicko-transfúzní oddělení
hledá nové dárce a krve a zejména
dárce krevní plazmy. Dárcem plazmy může být každý zdravý člověk
ve věku 18 – 65 let. Za odběr plazmy
nabízíme odměnu 400 Kč, cestovné
a občerstvení v hodnotě 55 Kč. Nově
zavádíme u nových dárců plazmy
mimořádnou prémii 400 Kč za čtyři
odběry plazmy (prémie platí pro
4. čtvrtletí roku 2014). Pro stávající dárce plazmy zavádíme bonus
400 Kč za nábor nového dárce plazmy. Objednat se k odběru je možné
na plazma.hto@nemzn.cz nebo
na bezplatném tel. 800 139 572.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost podle rozpisu služeb lékařů. Informace
o aktuálním místě zubní pohotovosti na tel. 515 215 222. So, Ne, svátky
8.00–13.00 hod.
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel.: 515 215 563) Po–Pá
17.00–22.00, So, Ne, svátky 8.00–20.00.
V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická
záchranná služba – telefon 155, 112.
INZERCE VE ZNOJEMSKÝCH
LISTECH
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Ceník a veškeré informace
jsou na www.znojmocity.cz nebo je
získáte na e-mail: lubica.peterkova@
muznojmo.cz, tel.: 515 216 143.
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Znojemský advent pamatuje na dě,
dospělé, milovníky hudby i pohádek
bídku doplní prodej nůžek,
„Při tvorbě programu
bylinných mastí z konopí
Znojemského adventu
nebo ručně vyráběných lžic
jsme pamatovali na děti
na boty.
i dospělé, milovníky hudby i pohádek. Prioritou ale
Vláček zdarma a pohádbylo, aby se celé tři předkové podzemí
vánoční týdny nesly v pohodové atmosféře,” říká
za pořadatele ZnojemNa Masarykově náměstí
ského adventu František
nebude chybět ohrada s žiKoudela, ředitel Znojemvými zvířaty. Mezi Horním
ské Besedy.
a Masarykovým náměstím
Čerti a Mikuláš jsou i lebude od 3. do 21. prosince
tos v režii Domu dětí a mlávždy ve středu, v pátek, sobodeže Znojmo, který chystá
tu a neděli od 15.00 do 17.00
řadu novinek! Tradičně
hodin jezdit vánoční vláček,
ovšem 5. prosince čeká
a to zcela zdarma. Nástup
na malé i velké na Horním
a výstup bude vždy na Masanáměstí jeho Advent očima
rykově náměstí. Trasa vláčku
dětí a v něm tvořivé nebe
povede ulicemi Velká Mis anděly, peklo s čertovskou
kulášská – Mikulášské nám.
cháskou nebo Ježíškova
– Velká Františkánská – Přepošta.
myslovců – Václavské nám.
Organizátoři z Besedy
– Horní nám. – Obroková
zase slibují stavbu sněhu– Masarykovo nám.
láka, a to za každého poZ avít at mohou náčasí. Tedy i tehdy, když se
vštěvníci i do znojemského
sníh z nebe snášet nebude!
podzemí, které vedle proTi odvážnější si mohou
hlídek klasických a adredát sraz na rohu ulic Zenalinových tras nachystalenářské a Velké Mikuláš-  Tradiční spojnicí mezi oběma scénami je Obroková ulice s ozdobe- lo na 13. a 14. prosince
Foto: lp pohádku O Pokladu, a to
ské, kde se již potřetí sejde nými vánočními stromky od dětí místních škol.
od 16.00 hodin výhradně
v rámci běžné prohlídčertovská Pekelná sešlost.
ryby z Třeboně, uzenářské pochoutky ky (od 10.00 do 17.00 hod., posledze staročeské kuchyně, sýry ze sou- ní vstup je v 16.30). Znojemský adNovinky letošního adventu
kromé farmy, tradiční valašské frgále, vent toho nabízí ovšem mnohem víc.
preclíky, krkonošské sirupy a produkty Podrobný program najdete na str. 5
lp
Stejně jako DDM i Znojemská z včelí farmy. Gastronomickou na- a www.znojemskabeseda.cz.
Beseda připravila několik novinek.
Patří k nim například zimní kino
a Jájina dílnička. „Inspirovali jsme se
letním kinem a v rámci adventu zařadili do programu zimní kino. Budeme promítat hlavně pohádky, při
kterých se dospělí diváci budou moci
zahřát horkým svařákem či vánočním
punčem a děti horkým čajem,“ uvedl
Nedílnou součástí Znojemské- 18.00 kostel sv. Michala
František Koudela.
ho adventu budou četné bohoslužVánoční výtvarná Jájina dílnička
by, neboť advent je svým posláním středa 24.12.
pro děti se uskuteční dvakrát, vždy
a charakterem především duchov- 15.00 mše svatá pro děti a starší gev sobotu dopoledne, ve spodním sále
ní přípravou na Vánoce a dobou neraci kostel sv. Mikuláše
Znojemské Besedy. Hlavní náplní dílrozjímání.
16.00 mše svatá pro děti a starší geničky bude výroba drobných předměneraci kostel sv. Kříže
tů s vánoční tematikou, které si děti
BOHOSLUŽBY
21.00 večerní mše svatá, kostel Nabudou moci odnést domů. Připraveny
nebevzetí Panny Marie a sv. Václava
budou i omalovánky a tvořit by děti
Mše o adventních nedělích
v Louce
měly společné dílo. Pro ty, kteří si ra8.00 kostel sv. Kříže, kostel Nanebevze- 22.00 večerní mše svatá, kostel sv.
ději hrají než vyrábí, bude k dispozici
tí Panny Marie a sv. Václava v Louce
Kříže
několik stolních her. Starší děti mohou
9.00 kostel sv. Mikuláše
24.00 půlnoční mše, sv. kostel sv.
tvořit samy, těm menším mohou po10.00 kostel sv. Kříže
Mikuláše
moct rodiče.
11.00 kostel sv. Alžběty
Novinkou ožije i Masarykovo
17.30 ruční vyzvánění největšího středa 31.12.
náměstí. Na třídenních farmářských
znojemského zvonu na Michalské 15.00 mše svatá na poděkování, kostrzích od 12. do 14. prosince budou
věži s možností návštěvy věže
tel sv. Mikuláše
návštěvníci moci zakoupit a ochutnat

Duchovní rozjímání
najdete v kostelech

www.znojmocity.cz
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Hledají se výrazné pedagogické osobnos roku
Město Znojmo bude jako každý
rok u příležitosti oslav Dne učitelů
příštího roku oceňovat výraznou pedagogickou osobnost roku a současně udělovat ocenění za dlouholetou
tvůrčí pedagogickou činnost.
Kritéria pro ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení schválila rada města. Jak potvrdil
starosta Vlastimil Gabrhel, cílem je
jednoznačně pozvednout prestiž pedagogické práce.
Mezi rozhodující kritéria při hodnocení navržených osobností bude
patřit mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost. Hodnotit
se bude také nadstandardní práce, jako
je projektové vyučování, významná
mimoškolní činnost nebo péče o žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami
včetně talentovaných žáků. Rozhodovat
bude i případné zpracování projektů
a zapojení do mezinárodních programů, metodická činnost a pozitivní prezentace školy na veřejnosti.
Už nyní mohou návrhy na ocenění
posílat ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol a školských zařízení, v případě
nominovaných ředitelů pak kolektivy
a školské rady. Návrhy se mohou po-

dávat prostřednictvím odboru školství,
kultury a památkové péče Městského
úřadu ve Znojmě do 31. prosince 2014.
Komise jmenovaná rada města ocenění z došlých návrhů tři pedagogické
pracovníky.
zp, lp

a znepříjemnil atmosféru na pracovišti
všem. Dalo mi to také jistou míru hrdosti na to, že je znát, že povolání, které
jsem si vybrala, dělám s láskou. No
a samozřejmě mi to dalo i velkou chuť
do další práce.

OCENĚNÍ JAKO MÍRA HRDOSTI
NA SVÉ POVOLÁNÍ
Pro rok 2014 bylo ocenění uděleno
pedagožkám Gabriele Bajkové (ZŠ Mládeže) za mimořádný úspěch v anketě
Zlatý Ámos, Jarmile Vítkové (GPOA
Znojmo) za dlouholetou pedagogickou
činnost a Stanislavě Kratochvílové (MŠ
Holandská) za celoživotní pedagogickou činnost v předškolním vzdělávání.

JARMILA VÍTKOVÁ
Získané ocenění mi určitě nic z pedagogického působení nevzalo. I v závěru minulého školního roku mi mimo
jiné udělaly radost tyto studentky. Eliška Neuwirthová se stala úspěšnou řešitelkou celonárodního kola biologické
olympiády, Lucie Konvičková obhájila
první místo v krajském kole biologické
olympiády a Nikola Staňková s prací
S dětmi do světa včel vytvořenou pro
SOČ obsadila první místo v Jihomoravském kraji i v celorepublikovém
kole SOČ v kategorii tvorba didaktických pomůcek.

Co vám dalo a naopak vzalo ve vaší
profesi získané ocenění?
GABRIELA BAJKOVÁ
S jistotou mohu říci, že naštěstí
nevzalo nic, ale dalo hodně. Především znovupoznání, že lidská závist je
bezmezná a úspěch se neodpouští, že
přátele opravdu poznáme až tehdy, když
„vybočíme z řady“ a že stačí jeden malý
člověk, který mi nepřeje nic dobrého
k tomu, aby zkalil radost z úspěchu

STANISLAVA KRATOCHVÍLOVÁ
Pedagogickou praxi vykonávám
již 38 let. Z toho 35 let pracuji na mateřské škole Holandská. Po celou dobu
jsem se setkávala s příjemným kolektivem a měla jsem možnost pozorovat, jak se naše mateřská škola mění

 Oceněná pedagožka Stanislava Kratochvílová.
Foto: Archiv ZL

k lepšímu. To, že jsem byla oceněna
za celoživotní pedagogickou činnost
v předškolním vzdělávání, mě velice
potěšilo. Mám radost, že práce s dětmi,
kterou většina lidí nevidí, byla veřejně
oceněna. Takové ocenění bych přála
i ostatním učitelkám, které celoživotně
zasvěcují svoji práci dětem.
lp

INZERCE
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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.

Zaměstnavatelé,
pozor!
Hodláte obsadit volnou pracovní
pozici ve vaší firmě? Znojemským firmám a firmám ze znojemského regionu
nabízíme bezplatnou inzerci volných
pracovních míst jak na webových stránkách www.znojmokolumbus.cz, tak
i v radničních Znojemských LISTECH.
Znojemské LISTY vycházejí jednou
za čtrnáct dní (vyjma měsíců leden, červenec a srpen) a jsou doručovány zdarma do každé domácnosti ve Znojmě
a v městských částech Derflice, Načeratice, Oblekovice, Kasárna, Mramotice,
Popice, Přímětice, Konice a Hradiště.
Jsou rovněž volně k dispozici v budovách městského úřadu, na sportovištích,
v informačním centru nebo v knihovně.
Pro uveřejnění nabídky pracovní pozice
stačí kontaktovat tiskovou mluvčí města
Znojma – Ing. Zuzanu Pastrňákovou
(zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz;
739 389 089).
zp

PRÁCE V ČESKU
SPOLEČNOST NOVASERVIS SPOL.
S R.O., VÝROBNÍ ZÁVOD ZNOJMO,
DRUŽSTEVNÍ 5
přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici:
NÁKUPČÍ
Požadujeme: vzdělání SŠ/VŠ, znalost
AJ slovem i písmem, velmi dobrá
znalost MS – OFFICE, zejména Excel
samostatnost a odpovědnost, výhodou zkušenosti v oblasti nákupu
Vašim úkolem bude: zodpovídat
za dodávky materiálu a za výši skladových zásob, vyjednávat o cenách
a obchodních podmínkách, vést a vyhodnocovat výběrová řízení na dodavatele
Nabízíme: zázemí mezinárodní společnosti, příležitost pro profesní růst,
odpovídající mzdu, zaměstnanecké
benefity
Kontakt pro zájemce: Bc. Markéta
Dufková, dufkova@novaservis.cz, tel.:
602 752 177

Hledáme pečovatelky
a zdravotnice do Rakouska
Jak jsme již psali v minulém vydání Znojemských LISTŮ, Susanne
Hamak-Schuster, koordinátorka a zakladatelka projektu Pflegedienst24,
rozšiřuje svůj tým pečovatelek a hledá
spolupracovnice z českého příhraničí.
Pečovatelky týmu Pflegedienst24
pracují u klientů ve dvoutýdenních turnusech, kdy nástup k pacientovi je vždy
v pondělí, středu nebo pátek. Po celou
dobu je pečovatelce k dispozici koordinátorka z Pflegedienst24. Veškeré
potřebné náležitosti týkající se výkonu
činnosti na území Rakouska pomáhá
zajistit Pflegedienst24 (rakouský živnostenský list). Pečovatelka dostává svůj
čistý honorář přímo od rodiny vždy
na konci dvoutýdenního turnusu a dále
je hrazeno sociální pojištění a jízdné.
Výdělky se pohybují mezi 50 a 60 EUR
za den podle vzdělání a druhu vykonávané péče. Na pracovišti k dispozici
ubytování (vlastní pokoj) a strava.
Pečovatelky předloží doklad o absolvování základního pečovatelského
kurzu dle EU (může být i dodatečně).
Zdravotnice předloží doklad o vzdělání v oboru zdravotnictví.
Obecné požadavky:
 německý jazyk na komunikativní
úrovni






trpělivost a potěšení z kontaktu se
staršími lidmi
čistý trestní rejstřík
ŘP B a vlastní automobil k dojezdu
na pracoviště
rakouský živnostenský list výhodou
(není povinností)

Náplň práce:
 domácí práce a vaření
 příprava léků dle zadání, péče o inkontinentní pacienty, ukládání, mobilizace
 péče o diabetiky – inzulinové injekce (po zaškolení)
Náplň práce zdravotnice:
 stejně jako pečovatelka
 zacházení se žaludeční sondou a trvalým katetrem
 aplikace inzulinu, léků pro ředění
krve apod.
 výjimečně i péče o tracheostoma
s odsáváním
Výběrové řízení provádí CONTRASTA Consulting, s.r.o. se sídlem
na Mariánské nám. 6 ve Znojmě. Pro
osobní schůzku je třeba si vždy dohodnout termín předem u Radky Pavlíkové (tel. 603 453 021 nebo rpavlikova@
contrasta.eu).

ERSTE BANK hledá BANKOVNÍ PORADCE/PORADKYNĚ
KommerzkundenbetreuerIn Erste Bank
Místo pracoviště: Laa an der Thaya 35 km a Retz 15 km
POŽADAVEK:  víceletá profesní zkušenost jako firemní bankovní poradce
 ČJ mateřský jazyk, NJ komunikativně  obchodní vzdělání  schopnost
odhadu rizik  individuální přístup ke klientovi  samostatnost  týmový
duch  časová flexibilita
NABÍDKA:  stálé místo v rozvíjející se bankovní instituci  perspektivní vyhlídky do budoucna  podpora dalšího vzdělávání
Odpovídající mzda dle kvalifikace a zkušeností, min. mzda dle KS 34.373 EUR/
rok brutto.
Žádost je nutné zaslat online na http://www.karriere.at/jobs/4300162

Město Znojmo vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kvalifikační předpoklady – vysokoškolské vzdělání se specializací
na některou oblast ochrany životního prostředí, případně stavebního
zařazení. Věk min.18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům,
ovládání jednoho cizího jazyka. Vítána je praxe ve veřejné správě.
Lhůta pro podání přihlášky je do 15. 12. 2014. Více informací naleznou
zájemci na webu města www.znojmocity.cz v sekci Pracovní příležitosti.
INZERCE

Vánoční dárek? ANO!
Výlet za kulturou, turistikou, poznáním či relaxací!

Autobusová doprava
TRYBOX Hostěradice pořádá
Termální lázně Sárvár v Maďarsku
Termín: sobota 14. března 2015
Cena: 350 Kč doprava a pojištění
Informace o ceně vstupného: dospělí 11,10 Eur,
děti 5,20 Eur, či rodinné vstupné
Medvědí soutěska ve Štýrských Alpách v Rakousku
Termín: sobota 23. května 2015
Cena: 650 Kč doprava a pojištění
Hitlerovo Orlí hnízdo v Německu
s plavbou po ledovcovém jezeře Königsee
Termín: sobota 29. srpna 2015
Cena: 800 Kč doprava a pojištění
Informace o ceně vstupného: 30,0 Eur
Více výletů a více informací najdete na našich stránkách:

www.autodoprava-trybox.cz
Prosíme o včasné rezervace kvůli omezenému počtu míst
v autobuse. Děkujeme a těšíme se na vás!
Kontakty:
Jolana Lapešová, tel.: 604 836 931
Marcela Kopečková, tel.: 606 246 060
e-mail: autodoprava-trybox@seznam.cz
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Den otevřených dveří radnice ukázal
Potře přilákaly reprezentavní
prostory radnice davy návštvěvníků
padaly i další dotazy, často v souvislosti
s parkováním. Podněty, které v diskuzi
zazněly, se bude město zabývat.
V rámci doprovodného programu
měli občané možnost zdarma vystoupat na radniční věž, kde byla připravena i komentovaná prohlídka věžních
hodin. Výjimečně byly zpřístupněny
i čtyři expozice adrenalinového podzemí. I ty se těšily velkému zájmu ze
strany návštěvníků.
„Velice si vážím toho, že si Znojmáci i turisté našli čas a zavítali
za námi na Den otevřených dveří radnice. Každý rok se pro ně snažíme
vymyslet něco nového a už nyní můžu
slíbit, že novinky chystáme i na příští

den otevřených dveří radnice,“ dodává
starosta.
Po ukončení prohlídek radnice
následovalo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže pod názvem Znojmo
třídí odpady – hledá se maskot. Všichni ocenění mladí výtvarníci dostali
z rukou starosty malý dar a diplom.
„Rád bych poděkoval všem, kteří se
na Dni otevřených dveří podíleli, ať již
jsou to naši zaměstnanci, zaměstnanci
Znojemské Besedy či brigádníci. Poděkování patří také cimbálové muzice
Denár, trubačům a komparzistům, díky
kterým má den otevřených dveří vždy
jedinečnou atmosféru,“ uzavírá letošní
Den otevřených dveří starosta.
zp

 Své zážitky z prohlídky radnice psali návštěvníci do připravené knihy.

 Návštěvníky vítala cimbálka Denár.

 Starosta Vlastimil Gabrhel gratuloval
všem vítězům výtvarné soutěže.

 Nemalý zájem byl o několik vystavených kronik města Znojma.

 Rolí průvodců se ujali pracovníci úřadu.

Již potřetí se 17. listopadu otevřela radnice veřejnosti. Dne otevřených
dveří se účastnilo na tři sta lidí, a to
nejen ze Znojma. „I letošní ročník
Dne otevřených dveří radnice se setkal s pozitivním ohlasem ze strany
veřejnosti, za což jsem velice rád. Návštěvníci měli možnost nahlédnout
do prostor, kam se v běžném styku
s úřadem nedostanou. Pro mě jako
pro starostu bylo také důležité to,
že jsem mohl s občany neformálně
podebatovat,“ hodnotí Den otevřených dveří radnice starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Ve vestibulu radnice vítala příchozí
již tradičně cimbálová muzika Denár.

Čekání na prohlídku si přítomní mohli
zkrátit soutěží v třídění odpadu. Ti, kteří
správně zatřídili, si domů odnesli tašky
na separovaný odpad. Poté následovala
prohlídka reprezentativních prostor
a kanceláří vedení města. Kromě kronik města Znojma mohli návštěvníci
zhlédnout nejnovější propagační filmy
Znojma, které natáčeli bratři Otrubové. K vidění byla i pamětní kniha významných návštěv Znojma, která byla
symbolicky otevřena na stránce, která
připomínala návštěvu prezidenta Václava Havla v roce 1994. V zasedací místnosti zastupitelstva referoval starosta
o chystaném projektu Znojmo – město
zeleně. V následné neformální diskuzi

Foto na stránce: lp, zp

www.znojmocity.cz
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Znojmo jako město chránící životní prostředí
Lidem vadí nepořádní majitelé psů,
naopak většina vítá revitalizaci parků
Během celého dne otevřených
dveří na radnici mohli návštěvníci vyplnit anketní lístek s otázkami týkající
odpadů, čistoty a zeleně ve městě.
Celkem bylo vybráno 130 anketních
lístků.
Již nyní je z výsledků ankety zřejmé, že častým problémem, který občany Znojma trápí, je neslušné chování
některých majitelů psů, kteří neuklízí
po svých svěřencích. Dále nedostatečné informace ohledně bionádob, nutnost prohlubovat návyk třídit odpady,
který chybí spíše dospělejší generaci
než dětem, a také nutnost více zapojit
občany do tvorby zeleně.
Občané odpovídali i na otázku
odtahu vozidla při blokovém čištění.

 Jak třídit správně odpad se už učí děti ve znojemských mateřských školách. Foto. Archiv ZL

Podle vyjádření dotázaných byl nejčastějším důvodem, proč jim bylo auto
odtaženo, že neviděli příslušnou značku zákazu stání. A 59 % Znojmáků by
uvítalo zasílání sms zpráv nebo e-mailů o termínu blokového čištění ve své
ulici například den před čištěním ulice.
Z ankety také vyplynulo, že pouhých
14 % dotázaných se někdy zúčastnilo
výsadby stromů s městem Znojmem
nebo Městskou zelení. Na druhou stranu
je potěšující, že 85 % dotázaných sleduje
zprávy o revitalizaci znojemských parků,
a není jim tak lhostejná podoba města.
S výsledky anketního průzkumu bude
radnice v rámci projektu Znojmo – město zeleně – rodina Okurkova samozřejmě dále pracovat.
lp

Na dni otevřených dveří představili
kreslenou rodinu Okurkovu
Radnice pod hlavičkou Znojmo –
město zeleně rozjíždí projekt zaměřený
na odpady, čistotu a zeleň ve městě.
Prvním pilířem projektu je výchova a osvěta v oblasti nakládání s odpady a v oblasti čistoty ve městě s cílem
chránit životní prostředí a zlepšovat
kvalitu života ve městě. „V rámci prvního pilíře budou probíhat kampaně
zaměřené na třídění odpadů, nakládání
s bioodpady, provoz sběrných dvorů,
kompostování či zákaz pálení. Cílit budeme i na pejskaře a na nutnost sběru
psích exkrementů,“ přibližuje první pilíř
starosta.

Rodina Okurkova má reflektovat
také vztah občana a úřadu a má pomoci zlepšovat služby poskytované
městským úřadem v oblasti nakládání
s odpady a čistoty ve městě. Cílem je
také zajistit vyšší informovanost občanů a zavést hodnocení kvality činnosti
městského úřadu v těchto oblastech.
„V rámci tohoto pilíře chceme například zvýšit informovanost o blokovém
čištění nebo o svozu odpadu, stejně
tak jako bychom rádi zavedli moderní informační technologie například
ke snadnému nahlášení černých skládek,“ vysvětluje starosta.

Třetí pilíř je zaměřen na péči o městskou zeleň. „Do té bychom rádi více občany zapojili, stejně jako chceme stavební firmy více nutit k šetrnému přístupu
k zeleni. Do smluv chceme zavést ustanovení o ochraně okolní zeleně,“ dodává
starosta. K cílům patří i ochrana městské
zeleně a vyšší informovanost občanů
o realizovaných opatřeních. „Proto se
město připojilo k portálu www.stromypodkontrolou.cz, kde občané naleznou
pasport stromů v Horním, Středním
a Dolním parku. Kromě taxonu nebo
stáří stromu lze u každého z nich naleznout jeho perspektivu a případný navr-

žený postup pro ošetření nebo kácení
stromu,“ doplňuje starosta.
V rámci Dne otevřených dveří proběhla i první reflexe ze strany občanů.
„Díky vyplněným anketním lístkům
například víme, že 95 % dotázaných
třídí odpad, ale například více než
polovina nevěděla, do které nádoby
patří cédéčko. Většina je také spokojena s frekvencí čištění ulic, ale také by
uvítala například zaslání sms zprávy
nebo emailu o termínu blokového čištění ve své ulici. Všechno toto chceme
v našem projektu reflektovat – a nejen
to,“ uzavírá starosta.
zp

 Grafický vizuál rodiny Okurkovy, který bude projektem provázet. Vizuály zobrazují všechny tři základní pilíře projektu: nakládání s odpady, vztah úřadu a občana a péči o zeleň ve městě.
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Školství a sociální služby

Bezplatná pomoc
Příměcká získala
obětem trestných činů tul Škola roku
Nová poradna Justýna již od léta
pomáhá obětem a svědkům trestných činů z celého Jihomoravského
kraje. Sídlí v Brně a během pětiměsíčního fungování už pomohla několika lidem, kteří čelili násilí nebo
krádežím.
Justýnu může bez obav kontaktovat každý, kdo se setkal s trestnou činností. Kapacita zatím není naplněna.
Mezi její žádané služby patří právní
a sociální poradenství i zprostředkování psychoterapeutické péče. Odborníci
z Justýny pracují i mimo Brno. V rámci
terénní služby a po vzájemné dohodě tedy přijedou pomoci klientům
i do Znojma.
„Klienti si k nám našli cestu poměrně rychle. Náš přístup hodnotí
velmi kladně, dle jejich vlastních slov
oceňují především kvalitní a přitom
bezplatné právní a sociální poradenství. Mezi žádané služby patří také
možnost zprostředkování bezplatné
psychoterapeutické péče,“ okomentovala fungování Justýny sociální pra-

covnice Markéta Nešporová.
„Většina lidí se v problematice
trestního práva prakticky neorientuje. Napadené osoby neznají průběh
trestního řízení a při jednání s policií
se často nechají odbýt. Dostupnost
kvalitního odborného poradenství je
proto velmi žádoucí,“ doplňuje Klára
Kalibová, ředitelka obecně prospěšné
společnosti In IUSTIIA, která brněnskou poradnu Justýna provozuje.
Poradna Justýna je otevřena každé
pondělí od 12.00 do 19.00 hodin a úterý od 8.00 do 15.00 hodin na adrese:
Malinovského náměstí 4 v Brně.
Zájemci o poradenství se mohou předem objednat na telefonním čísle 773 177 104 nebo e-mailu
poradna.brno@in-ius.cz.
Více o poradně Justýna a dalších
aktivitách společnosti In IUSTITIA
najdete na webu www.in-ius.cz
popřípadě u vedoucí poradny Justýna v Brně Markéty Nešporové (marketa.nesporova@in-ius.cz,
tel. 773 177 104).
lp

Střední škola na Přímětické ulici
– SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. –
získala prestižní titul Škola roku udělovaný Asociací hotelů a restaurací
České republiky (dále AHR ČR).
„Asociace od svého vzniku každoročně uděluje Výroční ceny v různých
kategoriích těm členům, kteří mohou být díky své profesionální úrovni
dobrým příkladem ostatním kolegům
v oboru. Naše škola se stala členem
Asociace hotelů a restaurací České
republiky v roce 2008. Od roku 2010
byla do Výročních cen zařazena nová
kategorie Škola roku. Je to prestižní ocenění člena Asociace, který působí delší dobu v odborném školství
specializovaném pro obor hotelnictví
nebo gastronomie a dosahuje špičkové
úrovně a kvality ve výchově a odborné přípravě studentů, čímž přispívá
ke zvýšení významu a společenského
ocenění oboru hotelnictví na veřejnosti,“ vysvětluje ředitel školy Libor
Hanzal.

Návrh na ocenění znojemské školy
zaslali na AHR ČR Jiřina Ondrušová,
ředitelka OHK Znojmo, Ing. František
Šlapanský, předseda Jednoty spotřební
družstvo Moravský Krumlov, Ing. Dušan Varga, absolvent a Ing. Miroslav
Bukva, MBA, ředitel partnerského hotelu Clarion Congress Hotel Prague.
V tomto roce bylo na cenu nominováno pět hotelových škol (Chrudim,
Znojmo, České Budějovice, Plzeň, Ostrava – Hrabůvka).
O udělení Výroční ceny rozhoduje
komise, která hodnotí úspěchy, aktivitu
školy i její přínos pro obor. V neposlední řadě posuzuje také to, co škola dělá
pro studenty navíc. Získaný titul Škola
roku je oceněním práce pedagogických
pracovníků, profesionality výuky, profesní angažovanosti žáků a propojení
teorie s praxí. Důležitou složkou je též
podpora zřizovatele, tedy Svazu českých
a moravských spotřebních družstev,
který vytváří dobré materiální podmínky pro fungování školy.
lp, lh

Lidem ohroženým
domácím násilím už deset
let pomáhá Tereza
Osoby ohrožené domácím násilím již téměř deset let nacházejí pomoc a podporu u Terezy.
Tereza je služba pomáhající obětem
domácího násilí a jejich dětem, která
vznikla 1. ledna 2005 jako další ze služeb Oblastní charity Znojmo. Od jejího
vzniku již pomohla 501 uživateli. Služba
je určena osobám starším 11 let.
„Díky společné práci sociálních
pracovníků, psychologa a právníka
posilujeme a motivujeme uživatele
k samostatnému rozhodování a hodnocení situace. Těm, kteří se na nás
obrátí, můžeme poskytnout podporu
a pomoc v několika oblastech – v sociálně-právní oblasti, v bytových otázkách, v otázkách vzdělávání a návratu
na trh práce a v neposlední řadě podporujeme a zvyšujeme sebedůvěru našich uživatelů pomocí psychologických
konzultací, motivačních a podpůrných
rozhovorů, či duchovní podporou.
Poskytujeme tedy komplexní formu
pomoci v ambulantní i terénní formě,“
vyjmenovala konkrétní kroky Radka
Sovjáková ze služby Tereza.
V současné době je již třetím rokem realizován, v rámci služby, projekt

Vaše šance, jehož cílem je podpora
obětí domácího násilí ve snaze navrátit
se na trh práce, a to prostřednictvím
sociálního, psychologického a pracovněprávního poradenství, informačního servisu, terénní práce, výukového
programu, motivačních rozhovorů
a dalších aktivit. „Vytvořili jsme brožury Hurá na trh práce a Sám sobě právníkem, jejichž obsahem jsou podrobné
informace v daných oblastech. Uživatelé si mohou prakticky vyzkoušet také
pohovor nanečisto a prostřednictvím
videotréninku získat větší sebevědomí
při setkání s potenciálním zaměstnavatelem,“ doplnila Radka Sovjáková.
V rámci prevence kriminality také
služba Tereza již osm let navštěvuje
s preventivními přednáškami základní
a střední školy na Znojemsku a Moravsko-krumlovsku.
Od 1. ledna 2015 bude na poslání
Terezy navazovat další projekt, který podporuje nadace Open Society
Found Praha v programu Dejme (že)
nám šanci. Jeho součástí bude také
možnost naučit se efektivně bránit útokům agresora a dále orientace na primární prevenci na školách.
rs, lp

 Výroční cenu Škola roku pro rok 2014 převzal ředitel Libor Hanzal ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze.
Foto: Archiv školy

Darujte nejen šaty do sbírky
Máte doma zachovalé oblečení, které už nenosíte a nevíte co
s ním? Darujte je potřebným a podpořte svým činem devět pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením.
Sbírka šatstva je pořádána v pátek
12. prosince od 12.00 do 19.00 hod.
na faře Českobratrské církve evangelické, kterou najdete na Rudoleckého uli-

ci 15 (vchod z Bezručovy ulice). A jaké
věci je možné darovat? Především vše
čisté, nepoškozené a zabalené v pytlích. Potřebné je letní i zimní oblečení
(pánské, dámské, dětské), lůžkoviny,
záclony, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, boty, domácí potřeby (skleničky,
hrnce, misky..) i dětské hračky a knížky. Vámi darované oblečení pomůže
lidem v nouzi.
lp

www.znojmocity.cz
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Úspěšná spolupráce školy
a věznice připravila tesaře
Zcela výjimečné závěrečné zkoušky tesařů
se konaly na znojemské
Střední škole technické
na Uhelné ulici. Hlavními aktéry ovšem tentokrát nebyli žáci školy,
ale v rámci celostátního
projektu šlo o uchazeče o rekvalifikaci, které
vybrala Vězeňská služba
České republiky – Věznice Znojmo. Nešlo přitom zdaleka o první úspěšnou spolupráci věznice a školy. „Se znojemskou
věznicí probíhá spolupráce naprosto
výborně a bez jakýchkoliv problémů.
Jsme velmi rádi, že můžeme přispět
ke vzdělávání lidí, kterým získané vě-

domosti a tesařské dovednosti mohou
pomoct po propuštění se získáním
práce a návratem do normálního života“, uvedl ředitel školy Miroslav Křivánek důvod, proč škola spolupráci
s věznicí vítá.
lp

SOŠ a SOU Dvořákova má
nejmodernější laboratoř
Moderní, kreativní, zábavná, motivační – takto lze popsat nově vybudovanou učebnu – laboratoř chemie,
kterou se od začátku školního roku
může chlubit Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Znojmo,
Dvořákova 19. Na tuto učebnu se
učitelé i žáci těšili dlouhá léta.
Škola vybudovala učebnu z vlastních investičních prostředků v celkové
výši 1.458.591 Kč, včetně DPH.
V areálu budovy školy na Dvořákově ulici byly vyčleněny vhodné prostory
tak, aby jejich přestavba zajišťovala, že
nová laboratoř bude splňovat veškeré
technické a bezpečnostní parametry
a práce v ní bude přinášet nejen nové
poznatky, ale také radost a pohodu.
Firmy, které
přestavbu realizovaly, byly vybrány na základě
veřejných zakázek
prostřednictvím
výběrových řízení.
Stavební úpravy
provedla společnost PM Realstav
Invest s.r.o. Vybavení prostor laboratorním nábytkem zajistila společnost
KXN CZ s.r.o. Z prostředků Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ projektu „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ byla laboratoř vybavena
novým instrumentálním zařízením
v hodnotě 545.264 Kč, včetně DPH.

Novou učebnu budou využívat
především žáci oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Přírodovědné lyceum a Agropodnikání nejen
v předmětu chemie, ale také v aplikovaných přírodovědných a zemědělských předmětech. Nová učebna ale
přináší i nové možnosti pro vyučující
a žáky tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, např. Cukrář,
Pekař nebo Zahradník. Žáci si v nové
laboratoři chemie mohou názorně doplnit teoretickou výuku odborných
předmětů. Bude se především jednat
o různé analýzy surovin, produktů či
podmínek, které jsou neoddělitelnou
součástí jejich profese.
Laboratoř chemie bude také v následujícím období
využívána v rámci
projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
na středních školách v Jihomoravském kraji“. Žáci
základních škol
si zde v rámci povinné výuky a činnosti zájmového kroužku Přírodní
vědy ZŠ vyzkouší řady chemických
analýz, porovnají chemické a instrumentální analytické metody, a rozšíří
si tak znalosti a dovednosti z oblasti
přírodních věd. Přejeme všem žákům
a jejich učitelům příjemnou práci při
získávání nových poznatků v této nové
učebně.
tz

 Vítězné znojemské družstvo s oceněním Zlaté pásmo, které vzorně reprezentovalo školu i město Znojmo na Slovensku. Žáci ze Střední odborné školy a středního
odborného učiliště na Dvořákově ulici se zúčastnili 10. ročníku soutěže ve výrobě
klobás v partnerském slovenském městě Nové Zámky v rámci festivalu Klobfest. Tým
ve složení Vilém Jelen, Lenka Pikartová, Martin Kříž a Jan Bekárek uspěl v konkurenci
sedmašedesáti soutěžních družstev a za svůj podařený výrobek byl oceněn Zlatým
pásmem.
Text: xa, foto: archiv MÚ

Vánoční dílny a zápisy nanečisto
Ve čtvrtek 11. prosince v Den otevřených dveří zve hosty do svých prostor Základní škola na ulici Mládeže
ve Znojmě. Od 15.00 do 17.00 hodin
pro ně budou připraveny vánoční díl-

ny, zápis nanečisto pro budoucí prvňáčky, testování IQ pro rodiče i děti,
ukázky výuky netbookových a sportovních tříd a další aktivity a informace. Více též na www.zsmladeze.cz. lp

Bobíšek

Věk: 7 let, Plemeno: Pražský krysařík
Povaha: Hledáme pro Bobíška nový domov bez dětí. Nejvíce by se mu
líbilo bydlet v teple domova, třeba v bytě, procházky na vodítku mu bohatě
vystačí. Bobíšek je zvyklý na další pejsky, nemá s nikým problém. Přejeme
Bobíškovi, aby se brzy našla chápavá lidská duše s trpělivostí.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
Monika Cejpková (Znojmo)

& Zdeněk Krábek (Znojmo)

& Krábková Kateřina (Suchohrdly)
Zdeněk Cejpek (Znojmo)

INZERCE
Koupím
jakékoliv auto do 30 000 Kč i bez
STK. Tel.: 608 029 036.

Japka Na Věčnos
V Domě na Věčnosti vystoupí 8. prosince ve 20.00 hod. kapela Japka. Do povědomí se zapsala písní Bajka o zvířátkách,
kterou zpívala v soutěži Česko - Slovensko
má talent. Za čtrnáct let prošla sestava ne
nepatrnými změnami. V současnosti čistě
chlapecké kvarteto kombinuje folk, rock,
ska, funky, pop a etno. Kapela vydala CD
Come bambino.
lp

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanentka
300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod.,
permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium
4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V PROSINCI
Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa 18.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
POZOR! Časy plavání se mohou měnit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání
v Příměcích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání
v bazénu se slanou vodou a vířivkou při
ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Přímětice. Info na www.zsprim.cz. Vstupné
na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy
ZDARMA, děti do věku základní školy
40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná
vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 011!
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Vítejte v KAFO! Čeká vás nejen
potěšení z fotografování
Patříte mezi nadšence, kteří,
kvůli pořízení co nejlepšího snímku, nosí na krku dobrovolně několik
kil těžké fotografické zařízení či jim
stačí kapesní vydání výkonného fotoaparátu? Ze snímku máte radost,
ale doma zapadne do šuplíku? Pak
doporučujeme zbystřit pozornost.
Ve Znojmě se připravuje novinka
určená všem amatérským fotografům. Jmenuje se KAFO čili Klub amatérských fotografů Znojmo a jeho
zakladatelem je zkušený fotograf
člen znojemského fotoklubu Karel
Himmer.
„Fotografování patří dlouhá léta
k mé zálibě. Stejný klub amatérských
fotografů jsem založil před časem
i v Brně a setkal se s velmi kladnou
odezvou, takže pro všechny, kdo rádi
fotí krajinu, přírodu a její detaily, architekturu, street foto nebo jen pořizují dokumenty z různých kulturních
akcí anebo jen tak pro vlastní potěšení
je tady nově znojemský KAFO,“ říká
o novince Karel Himmer.
KAFO ZNOJMO nabízí příležitost
setkat se s někým, kdo fotografování
holduje a kdo se rád se svými zážitky a zkušenostmi s podělí. „KAFO
ve Znojmě stejně jako Brně nabízí
pomocnou ruku všem amatérským
fotografům tedy hlavně těm, kteří za-

 Zima ve fotografii Karla Himmera.

čínají a žijí třeba i v přesvědčení, že
fotoaparát za mnoho tisíc udělá lepší
a dokonalejší snímky čehokoliv,“ doplnil Karel Himmer a dodal: „Žádná
pravidla pro vstup do KAFO nemá
smysl stanovovat. Žádné vstupní poplatky neočekávejte. Hledejte v tomto
záměru především možnost setkávat
se v našem městě s lidmi, co se chtějí
naučit víc o fotografování a zpracování
fotografií. Je to i o společných výletech
do přírody spojených s výukou. Společně se můžeme setkávat, podle toho

jak se sami dohodneme, kdy nám to
čas dovolí. Na místě pak získáte cenné
informace a rady podložené několikaletými zkušenostmi.“
Pr vní setkání zájemců z řad
amatérských fotografů je připraveno
na 11. prosince v 18.00 hodin v Kavárně Anna na Zámečnické ulici. Pro
více informací se můžete obrátit přímo na zakladatele Klubu amatérských
fotografů (tel. 724 256 426, kajulak@
email.cz). „Jste srdečně vítáni!“ zve
Karel Himmer.
lp

Juniorským sommelierům
Vánoční
kralují znojemské studentky Nezmaři
Znojemské studentky ze střední la Michaela Stuchlíková, bronz získal
školy na Přímětické ulici mají na kon- Tomáš Čížek, čtvrtá skončila Romana
tě další úspěch. Po mistrovském ti- Hlaváčková. „Jedná se o jeden z nejleptulu v soutěži Trophée Bohemia ších výsledků znojemských studentek.
Sekt – Sommelier ČR
Za jejich reprezentaci
zcela ovládly soutěž
jim proto patří velký
o titul Junior Sommedík. Kromě oceněných
lier Moravy, o který
dívek bych rád ještě vybojovalo celkem
zdvihl dvě Znojmačky
osmnáct studentů,
– Zuzanu Komůrkopracovníků v gastrovou a Lenku Michnonomii a sommelierů
vou. Obě jsou nadějdo 21 let. Finále, zanými nástupkyněmi
měřené na dovednossvých starších a úspěšti a znalosti o vínech
ných spolužaček,“ uvez Moravy a Čech, se
dl František Koudela,
konalo v prostorách
který znojemské soLouckého kláštera
mmelierky na soutěže
ve Znojmě.
připravuje. Právě díky
Vítězkou se stala
podpoře SOU a SOŠ
 Znovu zlatá Erika Juránková, akErika Juránková, ak- tuální mistryně ČR. Foto: Archiv ZL na Přímětické se tyto
tuální mistryně České
studentky mohou sorepubliky z Trophée Bohemia Sekt – mmelierství věnovat nad rámec svých
Sommelier ČR. Druhé místo obsadi- školních povinností.
zp, lp

v Harvartu
Nejvytrvalejší stálice českobudějovické folkové stáje, která je charakteristická vícehlasým vokálem
s doprovodem akustických nástrojů,
opět po čase potěší publikum ve vysokoškolském klubu Harvart.
Skupina Nezmaři přiveze vánoční
koncert, přičemž už několikrát osvědčila, že dokáže navodit tu správnou atmosféru. Kromě vánočních písní zazní
samozřejmě i sklady z posledního CD
Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Posluchači si však budou moci spolu s Nezmary
zazpívat i písničky ze všech období
kapely od historie až po současnost.
Koncert ve vysokoškolském klubu Harvart se uskuteční 12. prosince
2014 od 19.30 hodin. Vstupenky jsou
v prodeji v kanceláři SVŠE, Václavské
nám. 6, Znojmo, tel. 515221865, e-mail
nechvatalova@email.cz.
xa

www.znojmocity.cz

Sport
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Sedm výher za sebou! Hokejoví Orli vytvořili rekord
Konec října a listopad zastihl znojemské hokejisty v mezinárodní Erste
Bank Eishockey Lize (EBEL) ve fantastické formě. Celý jeden měsíc nepoznali hořkost porážky a v době mezi
24. říjnem a 25. listopadem vyhráli
sedm zápasů za sebou. Jedinečná
forma přinesla Orlům a jejich fanouškům několik dramatických duelů se
šťastným koncem, které vynesly český tým v mezinárodní konkurenci
na čtvrté místo tabulky.

Začátek sezony přitom pro Znojmo nebyl ideální. Jenže poté se nový
tým dal dohromady, z domácího stadionu vytvořil nedobytnou tvrz, která
od 21. září až do konce listopadu neviděla porážku Orlů, a začal vozit body
i z venkovních hřišť. Na začátku listopadu během série tří domácích duelů
nasázeli znojemští hráči soupeřům
během tří utkání rovných 20 branek
a spolu s fanoušky se těšili z rekordních vítězství.
Výborná forma pokračovala
i po reprezentační přestávce.
Hned v prvním
zápase po pauze,
v pátek 14. listopadu, získalo
Znojmo po vynikajícím výkonu
vítězství ve Vídni
proti pr vnímu
t ý mu t a b u l k y
a ú č a s t n í k ov i
hokejové Lig y
mistrů. Další duely přinesly velké
d r ama – pro ti Innsbrucku,

Grazu i ve Fehérváru Orli dotahovali odpovídá. Myslím si, že když budeme
náskok soupeře v závěru duelu. Vý- hrát takto poctivě i nadále, můžeme
jimečný byl zejména souboj s Gra- porazit každého soupeře v lize,“ pozem na domácím ledě. Ještě pět minut dotkl znojemský odchovanec a jeden
před koncem vedli hosté ze Štýrska z klíčových hráčů mužstva Jan Lattner.
2:0 a jistě kráčeli za výhrou, poté ale Orli našli Nejbližší uktání Orlů v EBEL
Klagenfurt – Znojmo 19:15
zbytky sil a po neuvě- pátek 5. 12.
řitelném závěru slavili neděle 7. 12.
Znojmo – Lublaň
17:30
konečné skóre 4:2.
pátek 12. 12.
Dornbirn – Znojmo
19:15
„Je skvělé, že se nám
sobota 13. 12.
Innsbruck – Znojmo 17:30
takto daří. Nálada v kapátek
19.
12.
Znojmo – Salzburg
18:30
bině tomu samozřejmě

Orli podpořili charitavní
sdružení KONIPASKA
Vedení klubu Orli Znojmo společně s občanským sdružením KONIPASKA připravilo pro fanoušky
během listopadového utkání proti
Klagenfurtu charitativní akci. Speciální balení lázeňských oplatek bylo
možné před zápasem i v jeho průběhu zakoupit za 20 Kč a přispět tak
na dobrou věc.
Veškerý výtěžek akce byl určen pro
charitativní činnost sdružení KONI-

PASKA, které se zaměřuje na podporu
handicapovaných občanů (zejména
mládeže) a jejich integraci do běžného života. „Klub Orli Znojmo se
dlouhodobě snaží podporovat akce
podobného formátu. Cítíme, že je
naší povinností zapojit se. Myslíme
si, že tato činnost má smysl. Vždy rádi
podpoříme dobrou věc a věříme, že
i fanoušci to cítí podobně,“ dodal Petr
Veselý, manažer klubu.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Adrenalinové trasy
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342, (rezervace
adrenalinové podzemí tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen
až duben Po–So 9.00–12.30,
13.15–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka v 16.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
od května.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne
10.00–12.30 a 13.00–16.00. Zavřeno:
26. 11. 2014–9. 1. 2015 z důvodu
vánoční výzdoby.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: květen až září. Vstup
do rotundy je podmíněn příznivými
klimatickými podmínkami a je
omezen max. 10 osobami v prohlídce.
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: říjen až
duben Po–Pá 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,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až březen: So, Ne
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–13.00.
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
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
4. 12. LUBOMÍR BRABEC A JITKA
HOSPROVÁ
Nádherné skladby pro kytaru
a violu od světových autorů
jako je od Franz Schubert,
Nicolo Paganini, Fernando
Carulli, Fernando Sor v podání
mimořádných umělců – kytaristy
Lubomíra Brabce a violistky Jitky
Hosprovové. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz
4. 12. VLASY
Protiválečné podobenství podle
stejnojmenného broadwayského

muzikálu natočen Milošem
Formanem. USA. 20.30
4.–10. 12. MODELKY S.R.O.
Někdejší kamarádky (REGINA
RÁZLOVÁ, EVELYNA
STEIMAROVÁ), ikony českého
módního světa, ale už 40 let
nesmiřitelné rivalky, se předhánějí,
která objeví další Herzigovou. ČR.
4. 18.00, 5. 21.00, 6. 19.00. 7. 21.00,
8.–10. 18.30.
4.–10. 12. NÁVRAT BLBÝHO
A BLBĚJŠÍHO
Když Harry (JEFF DANIELS) zjistí,
že má dospělou dceru, rozhodne se
jí vyhledat a na cestu přibere starého
parťáka Lloyda (JIM CARREY). USA.
4. 20.00, 5. 19.30, 6. 20.30, 7. 19.00,
8. 20.00, 9. 18.00, 10. 20.00.
4.–10. 12. HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. ČÁST
Třetím pokračování úspěšné filmové
série. USA. 4. 18.30, 5. 19.00, 6.–7.
19.30, 8. 19.00, 9. 20.30, 10. 19.00.
9. 12. ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA
Co se skrývá za tradičními pivními
značkami v éře globalizace? ČR. 20.00.
11. 12. ŽIVOT BRIANA
Mistrovská satira o nedobrovolném
Mesiáši v humoru slavné komediální
skupiny Monty Python. Velká
Británie. 20.30.
11. 12.–7. 1. HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
Vyvrcholení epického dobrodružství
Bilba a jeho party trpaslíků. USA.
2D, 3D.
12.–17. 12. JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Rodiče emigrovali. Syna se od té doby
marně snaží úředně domoct, zatím
však vyrůstá u prarodičů. ČR. 12.
19.00, 13. 18.30, 14. 19.00, 15. 19.30,
16. 17.30, 17. 19.30.
11.–17. 12. VATIKÁNSKÁ MUZEA
3D
Sbírky vatikánských muzeí
byly po dva roky snímány
nejmodernějšími filmovými
kamerami. Unikátní putování
uměním. Itálie. 2D, 3D.

na způsob, jak zachránit mystickou
zlatou desku, oživující muzejní
exponáty. USA, Velká Británie. 18.
19.00, 19.–20. 18.30, 20.30, 21.–22.
18.00, 20.00, 23. 17.30, 24. 9.30.

VÝSTAVY
17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH
MÍŠA – RYTÉ SKLO, GRAFIKA,
OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.

VÁNOČNÍ VÝSTAVY
4. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ
ŽÁKŮ
V budově pořádající školy SOU
a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici.
Otevřeno 8.00–17.00 hod.
11.–19. 12. VÁNOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA VÝROBKŮ ŽÁKŮ
V budově pořádající školy
SOU a SOŠ Dvořákova 19.
Otevřeno Po–Pá 8.00–16.00 hod.
30. 11. 2014–11. 1. 2015 VÝSTAVA
BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH
POHLEDNIC
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava v Louce, pořádá Farnost
Znojmo – Louka. Otevřeno Po–So
14.00–16.30, Ne 9.30–11.30
14.00–16.30 hod.
13. 12. VÁNOČNÍ LADĚNÍ II
Dům umění JMM Znojmo
– od 15.30 vánoční workshop pro
rodiny s dětmi.
27. 11. 2014–5. 1. 2015
VÁNOCE 2014
Dům umění JMM Znojmo –
prodejní výstava Patchworkového
klubu Znojmo.
13. 11. 2014–6. 1. 2015 VÝSTAVA
ATELIÉRU SAMUEL
Dům umění JMM Znojmo – výstava
vánočních výrobků, pořádá Oblastní
charita Znojmo.
20. 11. 2014–9. 1. 2015 VÁNOČNÍ
PUTOVÁNÍ EVROPOU
Minoritský klášter JMM Znojmo.

18. 12. PŘÍBĚH MARIE
Marie nevidí a neslyší. Lékař
doporučuje umístění v ústavu
pro choromyslné, otec však zvolí
ústav, kde se řádové sestry starají
o neslyšící. Natočeno podle skutečné
události! Francie. 20.30

6. 12. TANCEM A HUDBOU
K RADOSTI
RC Maceška (za Billou) – sobotní
prožitkové odpoledne. 14.00–19.00.

18. – 24. 12. NOC V MUZEU:
TAJEMSTVÍ HROBKY
Třetí pokračování rodinné komedie.
V britském muzeu musejí přijít

11. 12. PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Penzion u Machoňů – předvánoční
setkání Klubu zdraví. Info
na tel. 604 684 337.

DALŠÍ AKCE

www.znojmocity.cz

Společnost

Čtyřicítka na krku
s muzikou a poezií
Znojemská knihovna uspořádala nové v podání ředitelky knihovny Věry
v závěru listopadu již tradiční Jazzo- Maškové a znojemského barda Jiřího
vý poetický večer, tentokrát v hlavní Svobody. Knihovna se navíc pořádároli s hudebním oslavencem – skupi- ním předvánočního poetického večenou Eminent.
ra připojila k celostátnímu festivalu
Diváci vytvořili ve zcela zaplně- české a mezinárodní poezie po celé
ném Štukovém sále Znojemské Be- republice.
lp
sedy skvělou
atmosféru
a oblíbená znojemská skupina tak oslavila
40. výročí svého působ ení
m e z i př áte l i
a příznivci.
Navrch přidala
svoji skvělou
muziku, která
celý večer doprovázela verše
Josefa Kainara  To by ani nebyli Eminenti, kdyby z pódia nezněl vedle hudby i smích.
Foto. K. Himmer
a Halky Wro-
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NENECHTE SI UJÍT
 PROHLÍDKY
S vůní svařeného vína po Znojmě
O adventních sobotách a nedělích 6. a 7. prosince, 13. a 14. prosince
a 20. a 21. prosince připravili průvodci znojemské agentury originální
adventní prohlídky Znojma. Místní i návštěvníky provedou po zajímavých místech, zaniklých kostelích a dalšími malebnými zákoutími města
s bonusem pro dospělé v podobě sklenky svařeného vína. Sraz u každé
prohlídky je vždy v 10.00 hodin před TIC na Obrokové ulici 10. Více informací lze získat na tel.: 737 449 099.
lp
Vánoce na hradě Bítov
Atmosférou jedinečné vánoční prohlídky historických interiérů a posezení v hradní kuchyni si můžete užít na hradě Bítov, kde jsou vítány samozřejmě i děti. V období adventu o víkendu 13. a 14. prosince
od 10.00 do 15.00 hod. na vás čekají vánočně vyzdobené pokoje hrabat
Daunů v I. patře paláce. Prohlídka bude již tradičně ukončena ve vyhřáté panské hradní kuchyni. Přesně tam, kde se natáčela vánoční pohádka s Tomášem Klusem Tajemství staré bambitky. Posedět budete moci
nad dobrým punčem, svařeným vínem, vánočním cukrovím, vánočkou
a teplými buchtami paní kastelánky. K ochutnání budou připraveny
i kastelánovy grilované klobásky a překvapení z komína. K poslechu
zazní v sobotu zpívání vánočních písní a koled v hradní kapli. Začátek
prohlídek je každých 20 minut. Podrobnější informace najdete na webu
hradu Bítov v sekci kulturní akce.
lp

Studentská Star Coﬀee
nabízí dobroty v adventu
Teplé nápoje, zákusky a cukrovinky vlastní výroby nabídne veřejnosti
studentská společnost Star Coffee, prezentovaná žáky třídy E3.B Gymnázia,
Střední pedagogické školy, Obchodní
akademie a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Znojmo.
Ochutnat je budete moci ve stánku na adventních trzích na Horním

náměstí 5. prosince. Společnost Star
Coffee funguje pod záštitou organizace
Junior Achievement – nejstarší a nejrozsáhlejší neziskové vzdělávací organizace na světě. Cílem znojemských
studentů je vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky a zároveň
přispět svým originálním počinem
k adventní atmosféře ve městě.
lp

Vánoční jarmark na Jezuitské
otevře dveře školy
Ve středu 10. prosince je zvána
veřejnost na Vánoční jarmark na Jezuitské náměstí 1. Pořadatelem je Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola Znojmo. V areálu budovy školy
čeká návštěvníky od 8.3 do 15. hodin
kulturní program žáků, výrobky dětí,

ochutnávka vánočního cukroví a nealkoholického punče, tvořivé dílny,
v rámci kterých si bude moci každý
vyrobit dáreček s vánoční tématikou
a v rámci Dne otevřených dveří si budou moci zájemci prohlédnout také
všechny budovy školy.
lp

Vánoční koncert
V neděli 7. prosince v 16.00 hodin je v rámci Znojemského adventu
připraven na Horním náměstí Vánoční koncert muzikálových herců, jehož
protagonisty jsou Jan Brožek, Natálie
Tichánková a Nikol Kotrnetzová. Absolventi Janáčkovy akademie múzických

umění jsou v angažmá nejznámějších
muzikálových scén Česka, a to pražského Divadla Karlín a Městského divadla
v Brně. Ve Znojmě nabídnou návštěvníkům Znojemského adventu možnost
zaposlouchat se do kouzelné hudby
a zpěvu vánočních koled a písní.
lp

 VÝSTAVU
Vánoční putování Evropou
Na letošní Vánoce se připravilo také Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Ve spolupráci s Muzeem ve Šlapanicích – Muzeem Brněnska návštěvníkům předkládá výstavu Vánoční putování Evropou, na které je seznámí
se stovkami vánočních i předvánočních zvyků a obyčejů dotvářejících
kolorit konce roku v různých evropských zemích. Kromě Ježíška se na ní
objeví i Děda Mráz nadělující ruským dětem, severští vánoční skřítci,
italská dobrá čarodějka Befana, veselé vánoční polínko ze Španělska,
holandský Sinterklaas, baskický Olentzero či svatá Lucie přinášející světlo a radost těm nejmenším v dalekém Švédsku. Nebudou chybět ani
tradice britské či irské. Výstava vás zavede do Francie i Řecka a poznáte
také dubové poleno a ratolesti, které symbolizují Vánoce u Srbů a dalších balkánských národů. Výstava v minoritském klášteře je otevřena až
do 9. ledna 2015.
lp
Výstava s vůní cukroví a elegance
Každým rokem se střední škola na Přímětické ulici převleče do slavnostního vánoční hávu, aby vítala v adventním čase nejen své „domácí“, ale
především hosty. Ti na Vánoční výstavě na několika podlažích školy najdou inspiraci k originálním pokrmům, zajímavě zabaleným dárkům i vánočně prostřené tabuli, jejichž několik ukázek je vždy potěchou pro oko.
Výstava je ukázkou žákovských dovedností všech učebních a studijních
oborů. Otevřena je jen jednou v roce a pokaždé stojí za vidění. Letos
připadne na čtvrtek 4. prosince od 8.00 do 17.00 hodin.
lp
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Sport

Fotbalistům závěr podzimu vůbec nevyšel
Jestliže měl být odchod trenéra Oldřicha Machaly impulsem pro
zlepšení výsledků druholigových fotbalistů 1. SC Znojmo, pak se tento
záměr zcela minul účinkem. Nový
muž na lavičce zpravidla alespoň
krátkodobě mužstvu, ke kterému
přijde, pomůže. Ve Znojmě je to ale
jinak. Pod Oldřichem Machalou měl
tým ve 12 zápasech bilanci 5 výher,
3 remízy a 4 prohry a zisk 18 bodů.
Bez něj ve 4 zápasech získal jediný
bod za domácí remízu s Opavou. Zbylá tři utkání prohrál.
Bilance o to smutnější, že z těchto
čtyř duelů hrál tři na domácí půdě.
Ukazuje se, že vlastní stadion Znojemským letos vůbec nesvědčí. Uhráli
na něm jedinou výhru a dál už jen
tři remízy. V tabulce zápasů doma je
Znojmo předposlední, naopak v utkáních venku je na třetím místě. Může
za to odlišná taktika, kdy venku přece
jen nemusí Znojmáci dobývat soupeřovy obrany a mohou čekat na chyby
soupeře, což jim víc vyhovuje. Anebo
jsou v domácím prostředí pod větším
psychickým tlakem?

 Útočník Libor Žondra byl klíčovým hráčem Znojma. V zápasech, kdy nemohl nastoupit,
se týmu nedařilo.
FOTO: eks

„Ukazuje se, že v trenérovi to nebylo. Není to ani ve vedení klubu, ani
o hřišti, ani o stadinou. Je to jen o nás
hráčích. Nejdeme do těch zápasů už
jako outsideři, ale jako favoriti. My
po tom trávníku jezdíme, snažíme se,

ale pořád to nějak nejde. Možná hraje
trochu roli i to, že se na nás soupeři
víc vyhecují. Ale s tím se musíme vypořádat. Teď jsme se trochu do toho
spodku tabulky namočili, ale věřím, že
se v pohodě zachráníme a nasbíráme

na jaře nějaké body,“ soudí kapitán
znojemských fotbalistů Matúš Lacko.
Podle nového trenéra Ludevíta
Grmely je problém i v nedisciplinovanosti. „Není přece možné aby v třináctém kole bylo osm hráčů v ohrožení
vykartování. To je jenom nedisciplína. A bohužel to na nás v posledních
zápasech dopadlo. Věřím, že mít ty
hráče, tak ta utkání dopadla úplně
jinak. Ale na to se nehraje. Hraje se
na góly a na body. Samozřejmě je
možné rozšířit ten kádr a bohužel
někteří hráči si budou muset hodně promyslet, jestli tady chtějí zůstat
nebo ne,“ zdůrazňuje Grmela.
Tým má nyní tři měsíce na to, aby
se připravil na jaro a oživil kádr. V jednání je příchod zkušeného brankáře
Luboše Iliziho (mj. Nitra, Plzeň Vasás
Budapešť), dvou talentovaných mladíků z Plzně a klub se bude poohlížet
dál, aby se rozšířil poměrně úzký kádr
a v týmu vzrostla konkurence. Teprve
na jaře se ukáže, zda byl závěr podzimu jen shodou nešťastných okolností
nebo skutečným stavem současného
znojemského fotbalu.
eks

Florbalisté přerušili
nepříznivou sérii proher

Běžeckému poháru
zam vévodí Seitl

Tři prohry v řadě v první lize
a k tomu jednu v poháru proti extraligovým Bulldogs Brno měli na svém
kontě před sobotním střetnutím
s Pelhřimovem florbalisté TJ Znojmo
Laufen CZ. Proti poslednímu týmu
tabulky si s chutí zastříleli, a navíc vy-

Znojemský běžecký pohár má
za sebou první čtyři díly. V čele průběžného pořadí je zatím Ondřej Seitl,
který má ale o jeden start více než
v pořadí druhý Vojtěch Čabala, který
dominoval poslednímu závodu, Avanti
běhu pod Obří hlavou. Na třetím místě

zkoušeli i nové herní varianty. Poprvé
v sezoně hráli na tři pětky a v závěru zápasu zkoušeli za rozhodnutého
stavu 10:3 téměř čtyřminutovou hru
bez brankáře. Při ní ale nepadl gól ani
na jedné straně a skóre už se neměnilo,
a Znojmo zaslouženě zvítězilo.

je Lukáš Soural, který stejně jako Čabala absolvoval jen dva závody. Nyní
mají běžci krátkou pauzu a představí se
znovu 20. prosince v Perné u Mikulova, a pak je čeká atraktivní znojemský
Vánoční běh, který je na programu
na Boží hod 25. prosince.

Taekwondisté přivezli medaile ze Španělska
V přímořské čtvrti Sitges ve španělské Barceloně se uskutečnil mezinárodní turnaj v tradičním korejském
bojovém umění Taekwon-Do I.T.F.,
pod taktovkou mistra Fernanda Martinéze Peréze držitele VII. Danu.
Tuto významnou akci si nenechalo
ujít přes 300 závodníků z Anglie, České
republiky (Znojmo), Gruzie, Holandska, Německa, Španělska a Walesu.
Na sklonku roku 2014 si zde všichni
mohli navzájem porovnat své dovednosti a síly ve dvou soutěžních disciplínách Tul (technické sestavy, stínový
boj) a Matsogi (sportovní boj)

Českou republiku
na tomto prestižním
turnaji reprezentovali
čtyři závodníci školy Taekwon-Do I.T.F.
So-San Znojmo, při
DDM Znojmo, kteří si
mohli na zpět domů
dovézt maximálně osm
medailí z těchto dvou
soutěžních disciplín.
Při přímém kontaktu se závodníky,
na které pravidelně naráží a utkávají se na dů-

ležitých kláních, jakými jsou mistrovství Evropy a světa se podařilo v těžké
konkurenci uspět a i s tímto počtem
závodníků zvýšit tak prestiž Českého
Taekwovon-Do I.T.F. v Evropě.
Výsledky z III. Challenger open
2014: 1. místo: David Súkup (Tul)
a Alexander Puda (Tul), 2. místo: David Súkup (Matsogi) a Alexander Puda
(Matsogi), 3. místo: Kateřina Kárníková (Matsogi) a Josef Srb (Matsogi). fm
 Znojemská výprava v Barceloně Kateřina Kárníková I. Dan, Josef Srb I. Dan, David
Súkup 4. Kup a Alexander Půda 8. Kup (zleva).
FOTO: Gérard Galinski
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