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Obchvat není
zastaven

Fotbalisty čeká boj o postup

Obchvat není ohrožen, pokračuje
se s výběrem zhotovitele na stavbu části
od kasárenské k únanovské křižovatce
a vedení města Znojma udělá maximum pro to, aby obchvat byl jako celek
dostavěn co nejdříve. Spolupracovat
přitom bude s Jihomoravským krajem
i Ředitelstvím silnic a dálnic.
zp

Dolní Česká je
jednosměrná
Ulice Dolní Česká se v úseku od
křižovatky s ulicí Pontassievskou po
křižovatku s ulicí Kovářskou, tedy ve
směru nahoru, změnila na jednosměrnou. Důvodem je bezpečnost chodců
i vozidel. Ke změně jízdy u zmíněné
komunikace se přiklonila i Městská
policie Znojmo. Provoz by v těchto místech měl být nadále bezpečnější pro
řidiče i chodce.
lp
■ Tým fotbalistů 1. SC Znojmo.

Fotbalisté 1. SC Znojmo mají za
sebou velmi povedený podzim.
Po 16 utkáních vedou Fotbalovou
národní ligu s náskokem 4 bodů a na
jaře je tak čeká boj o přední příčky
tabulky a postup do Synot ligy. Na

Foto: Archiv ZL

zápasy si na podzim našlo cestu průměrně dvojnásobně víc lidí, než tomu
bylo v minulé sezoně. Jestli se budou
moci fanoušci těšit na vítězný závěr
a postup do první ligy, ukáže jaro.
První zápas sehrají fotbalisté v pátek

4. března od 18.00 hodin. Na domácí
půdě přivítají Ústí nad Labem. Přijďte
je podpořit i vy!
Reportáž z přípravných zápasů
1. SC Znojmo naleznete na str. 16.
zp

Na Velikonoce darujte starou a kupte si
novou. Pomůžete zachránit život
Město Znojmo, Znojemská Beseda, ale
i herečky Martina Preissová a Eva Holubová
podpoří dárcovství kostní dřeně.
Koukněte se do skříní, prohlédněte zásuvky a najdete-li v nich
zachovalé kabelky, batohy, tašky
nebo peněženky, které vám již dosloužily, darujte je na KABELKO…
mánii. Podpoříte potencionální dárce kostní dřeně a pomůžete tak

zachránit životy těžce nemocným
pacientům.
S ideou pomoci onkologicky
nemocným pacientům přišla znojemská šperkařka Iveta Hlobilová již na
zimním Ježíškově Garage Designu.
Nyní spojila své síly s městem Znoj-

mem a Znojemskou Besedou, která je
hlavním organizátorem velikonočních
oslav města. Pod heslem Daruj starou
a kup si novou! tak bude letošní program Znojemských Velikonoc (23. až
27. 3.) doplněn o novou akci KABELKO...mánie, která znovu podpoří dárcovství kostní dřeně. Vydatnou pomocí
se na ni podílí také Spolek VOC Znojmo, outletové centrum Freeport, ale
i známé osobnosti a herečky.
Pokračování na str. 4

Nové tiskoviny města
Znojmo má pro návštěvníky
i našince další dva nové propagační
materiály – Ubytování ve Znojmě
a Vinařské akce na Znojemsku 2016.
Leták s informacemi, kde lze ve městě
přespat, sice dostala veřejnost k dispozici již vloni, ale nyní je zaktualizován
a tak doplněn o další penziony a hotely.
Obě tiskoviny si mohou zájemci
vyzvednout zdarma například v Turistickém informačním centru (TIC) na
Obrokové ulici v centru města.
lp
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AKTUÁLNĚ
CHARITA PODÁVÁ POLÉVKU
Polévku pro lidi bez domova začala
podávat Oblastní charita Znojmo.
Novinka, která má zlepšit nelehkou
životní situaci lidem, kteří nemají
střechu nad hlavou, funguje od
27. ledna. Charita vydává polévku
zdarma v zimních měsících každé
pondělí, středu a pátek od 12.00 do
13.00 hodin na Horní České 6, v průjezdu (sídlo Osobní asistence).
PŘEPÁŽKY ZAVŘENY
Z provozních důvodů budou ve
čtvrtek 17. března uzavřeny přepážky pracoviště evidence obyvatel
v budově městského úřadu na Pražské ulici.
VINOBRANÍ V JINÉM TERMÍNU
Letošní Znojemské historické vinobraní se uskuteční v září neobvykle
až v třetím týdnu měsíce, a to od
16.–18. září. Vinobraní je největší
vinařskou akcí u nás a každoročně
se těší velkému zájmu návštěvníků
nejen České republiky.
NA HRADIŠTĚ JEN PŘES
OBJÍZDNOU TRASU
V rámci další etapy oprav silnice
a opěrné zdi bude neprůjezdná silnice ze Znojma na Hradiště, a to oběma směry v celé délce od mostu
v Gránicích včetně ulice Mašovická.
Uzavírka začne platit od 29. února
a potrvá do 31. května 2016. Objízdná trasa je stanovena přes Mašovice,
Bezkov, Citonice, kasárenskou křižovatku až do Znojma. Objízdná trasa se týká i autobusové dopravy.
NABÍDKY NA OBCHVAT
POSOUDÍ KOMISE
Ředitelství silnic a dálnic pokračuje
v procesu výběru zhotovitele stavby
na další část znojemského obchvatu. Nyní je činná zvláštní komise
k posouzení kvalifikace, následně se
sejde vládní komise pro posouzení
a hodnocení nabídek. Pokud půjde
vše hladce, se stavbou úseku od
kasárenské po únanovskou křižovatku se začne letos na jaře.
STÁNKY NA VINOBRANÍ
SI ZAJISTĚTE OD BŘEZNA
Od března je možné žádat o pronájem prodejních stánků na Znojemské historické vinobraní 2016.
Přednostní přihlašování bude
umožněno prodejcům vína a burčáku, a to od 1. března. Přednostní
přihlašování bude umožněno i prodejcům s řemesly, a to od 15. března.
Ostatní prodejci se budou moci přihlašovat od 15. dubna. Více informací na webu města.
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Záchranáři z Česka i Rakouska
budou zasahovat na obou územích
Záchranáři z Jihomoravského
a Jihočeského kraje a také z Vysočiny
už brzy budou moci pomáhat lidem v Dolním a Horním Rakousku.
A naopak.
Zásah jim umožní podepsaná
Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskem o přeshraniční
spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Tu ve znojemské
nemocnici podepsali 21. ledna ministr
zdravotnictví Svatopluk Němeček
a náměstek rakouské ministryně zdravotnictví Clemens Martin Auer, který
uvedl: „Hranice blokují myšlení a hla-

vu. My ale umožňujeme těm, co jezdí
s modrými světly, aby pomáhali lidem.
Ať už je to Rakušan nebo Čech.“
Podepsaný dokument nyní musí
potvrdit ještě oba parlamenty, potom
budou kraje ladit konkrétní pravidla.
„Podpisem smlouvy však administrativní úkony nekončí. České i rakouské
partnery čeká náročnější vyjednávání.
V ujednáních, která uzavřou, se budou muset vypořádat s odlišnostmi
systému v obou zemích, s rozdílnou
strukturou přednemocniční péče,
s otázkami ohledně úhrady a odpovědnosti,“ uvedl Němeček.

Hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek ocenil fakt, že smlouva
byla podepsána na půdě vlajkové lodi
jihomoravského zdravotnictví v Nemocnici Znojmo, a vyzdvihl spolupráci s Dolním Rakouskem.
„Jsem pyšný na to, že se i díky
snaze Jihomoravského kraje a Dolního
Rakouska – díky Erwinu Pröllovi –
podařilo po ročních jednáních přesvědčit obě vlády o užitečnosti této
smlouvy. Každý jeden zachráněný
život v česko-rakouském příhraničí
bude stát za toto úsilí,“ sdělil hejtman.
zp, lp

Do historické cisterny umožní nahlédnout QR kód
Nad historickou podzemní cisternou na vodu, která byla vloni
objevena na Velké Michalské, je již
umístěna informační tabulka s QR
kódem a přímým prolinkem na prezentaci nálezu.
Tento způsob prezentace zvolilo
město z důvodu zachování historické
hodnoty nálezu, přičemž prioritou
bylo zabránit degradaci nálezu vlivem
změn klimatických podmínek, které
by mohly nastat v případě jiného způsobu prezentace. „Laicky se nabízelo
více variant prezentace nálezu, avšak
u žádné nebyla jistota, že bychom tím
neohrozili to, co nám tu po staletí
zanechali naši předkové,“ říká starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
Po načtení QR kódu se každý
může virtuálně podívat na to, jak cisterna v době odkrytí vypadala a přečíst
si něco o její historii. Součástí prezen-

■ Tabulka s QR kódem je umístěna na informačním rozcestníku na nároží ulic Velké Michalské
a Horní České, a to v místě, kde je pod povrchem cisterna zakonzervována. Foto: Archiv ZL

tace je i video zachycující práci na konzervaci památky. Na nález upozorňuje

rovněž kamenná deska přímo v komunikaci.
zp, lp

Na Poradním sboru starosty diskutovali
o plánech města i potřebách podnikatelů
Na znojemské radnici se sešli
podnikatelé a zástupci organizací.
Pozvání na setkání Poradního sboru
starosty přijalo čtrnáct osob.

„Cílem setkání bylo předat podnikatelům aktuální informace ze znojemské radnice i získat od nich podněty,
jak jim může znojemská radnice pomoci. Vážím si toho, že podnikatelé
i zástupci Okresní hospodářské komory
či CzechInvestu si našli čas a zúčastnili
se setkání. Poradní sbor starosty vznikl
s cílem přispět k řešení problému nezaměstnanosti a podpořit podnikání ve

Znojmě. Jsem velmi rád, že ve Znojmě
komunikace mezi samosprávou a podnikateli, potažmo jinými subjekty funguje. Pro nás je to důležitá zpětná
vazba,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel, který zdůraznil, že: „Problematika zaměstnanosti byla, je a bude
jednou z našich priorit.“
Starosta přítomné seznámil s aktuálními informacemi o hlavních
dopravních stavbách, s novým územním plánem města i s projektem Znojmo 790. Hovořilo se také o webu pro
podnikatele a investory, který radnice
spustila koncem minulého roku. Radnice si vyslechla cenné rady pro doplnění a vylepšení webu, a nabídla
podnikatelům propagaci jejich komerčních prostor sloužících k podnikání.

Tuto možnost například uvítal Harald
Hofmann ze společnosti Egston.
Hovořilo se také o aktivní politice
zaměstnanosti, která spadá pod
Úřad práce, i o novinkách, co může
podnikatelům i městu nabídnout
CzechInvest. „Již delší dobu pracujeme
na projektech pro regeneraci brownfieldů. Ve Znojmě už to de facto funguje,
podíváme-li se do areálu zdejšího pivovaru. Znojmo je příkladem dobré
praxe,“ uvedl Patrik Reichl, ředitel
jihomoravské kanceláře CzechInvestu.
Web pro podnikatele a investory
www.znojmobusiness.cz je otevřen
všem soukromým subjektům, které
disponují velkými komerčními prostory či pozemky, které jsou vhodné k podnikání. Více informací na webu. zp

Zpravodajství
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Znojmo dalo Vídni okusit gastronomii
i krásu své historie a přírody
Ve Vídni se konal veletrh cestovního ruchu Ferienmesse, na kterém se
ve spolupráci s agenturou Czech Tourism mezi stovkami vystavovatelů
z celého světa představilo i město
Znojmo. Na veletrh zavítalo během
čtyř dnů na 149 000 návštěvníků.
„Bez podpory silného partnera,
kterým Czech Tourism bezesporu je,
by pro nás byla účast na Ferienmesse
a s ní související důstojná a konkurenceschopná prezentace města především
z finančních důvodů více než komplikovaná,“ uvedl František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která účast
Znojma na veletrhu zajišťovala.
Oficiálním partnerem letošního
ročníku oblíbeného a hojně navštěvovaného veletrhu byla Česká republika
a organizačně vše zajišťoval Czech
Tourism. Jeho stánek, kterému dominovaly dvě obří fotografie památek
Znojma, byl velikostí a celkovým pojetím nepřehlédnutelný. Atraktivitu mu
dodávalo i vystoupení cimbálové muziky a ochutnávka znojemských vín se
značkou VOC Znojmo. Královské město lákalo návštěvníky také na historii,
památky, okolní přírodu v čele s Národním parkem Podyjí, vinobraní 2016
a projekce krátkých propagačních videí
z dílny bratrů Otrubových.
Znojmo bylo během veletrhu ale
vidět na více místech. Například na
velkoformátové fotografii u pódia
v hlavní hale, kde kromě kulturního

STALO SE
NOVÉ STROMY
Sedm nových stromů vysázeli pracovníci Městské zeleně v parčíku na
Přímětické ulici.

■ Vídeňský veletrh Ferienmesse se uskutečnil ve stejném termínu jako brněnský Regiontour.
Foto: Archiv ZL

programu probíhala interaktivní
výstava. V sousední výstavní hale
zaměřené na gastronomii z mnoha
koutů Evropy, vařili zástupci restaurací
ze Znojma a jeho okolí. Regionální
speciality a svůj um předvedli kuchař
Ladislav Bajcar z nově otevřeného znojemského hotelu Kateřina a kuchaři
Petr Štykar a Zdeněk Dítě z hotelu
Savannah.
Obecně zájem o Českou republiku
ze strany našich jižních sousedů roste.
V červnu loňského roku obnovilo činnost zahraniční zastoupení Czech Tou-

rismu ve Vídni a po delší pauze zde opět
otevřelo svou kancelář.
„Podařilo se nám navázat osobní
kontakt se zástupci vídeňského zastoupení Czech Tourismu, o další možné
spolupráci už jednáme. Zájem z jejich
strany o Znojmo a jeho okolí je evidentní, naším společným cílem tak bude
dostat ho do širšího povědomí Rakušanů a přilákat je k zastavení a návštěvě
města,“ shrnuje František Koudela,
a dodává: „Mé dojmy z celého veletrhu,
jeho organizace a zájmu o něj jsou jen
pozitivní.“
jch, lp

vozuje jako například národní projekt
Cyklisté vítáni nebo Mobile Point Service – Žlutý anděl pro cyklisty, jež slouží
cyklistům v nouzi.
V prezentačním stanu v barvách
města Znojma získali lidé také informace

■ Znojmo na brněnském veletrhu.

VINOBRANÍ MĚLO PREMIÉRU
ZA HRANICEMI
Krátké video, připomínající loňskou
atmosféru Znojemského historického vinobraní, mělo premiéru za hranicemi. Stalo se tak na veletrhu
cestovního ruchu Slovakiatour v Bratislavě, kde se mimo jiného hovořilo
o nabídce turistických cílů Jižní
Moravy pro nadcházející sezonu. Video pochází z dílny bratří Otrubů a ke zhlédnutí je na www.youtube.com/znojmotv nebo ho lze načíst
zde z QR kódu.
V Bratislavě byl
zároveň představen také projekt Znojmo 790
a Vinobus.
CESTA V KAROLININÝCH
SADECH UZAVŘENA
Až do odvolání bude uzavřena cesta
v Karolininých sadech, vedoucí od Starého města pod rotundou a hradem
do Gránického údolí (tzv. Muckova
cesta). Důvodem je uvolnění části hradebního zdiva. Na místo byl povolán
statik, za jehož odborného dohledu
byla stržena zbylá uvolněná část zdiva.
Hradební zeď nyní čeká oprava.

o Znojemském historickém vinobraní,
Znojemský městský pivovar nabídl
ochutnávku regionálního piva a Znojemská Beseda zapůjčila nový interiérový
banner, který byl na veletrhu představen
veřejnosti poprvé.
lp

VENKOVNÍ KLUZIŠTĚ
UŽ NEOTEVŘE
Správa nemovitostí města Znojma
ukončila předčasně provoz na městském venkovním kluzišti na Sokolské ulici. Důvodem je nefunkční
čerpadlo. Závadu na čerpadle již
nelze opravit a dodání nového připadá až na konec sezony. Zájemci
o bruslení ale mohou využít ledové
plochy na zimním stadionu ve Znojmě. Rozpis bruslení pro veřejnost je
na webu hcorli.cz.

Foto: cv

NEVESELÝ REKORD
Městští strážníci zlikvidovali velké
množství injekčních stříkaček
v zahradě na Vídeňské ulici. Hlídka
rozhodně nečekala, že na soukromém pozemku poblíž čerpací stanice najde na jednom místě 22 kusů
injekčních stříkaček. Obvykle jsou
to tak jeden až tři kusy. Počet 22 snad
zůstane nepřekonaným rekordem.
Strážníci umístili stříkačky do sběrného boxu a odvezli k likvidaci.
Naštěstí jsou již lidé více informovaní, takže při nálezu injekčních stříkaček s nimi podle zkušeností
strážníků většinou nemanipulují, ale
volají k odbornému úklidu linku 156.

Cyklo Klub ukázal, co všechno umí
a také nový banner města
Zájmové sdružení Cyklo Klub Kučera Znojmo (CKK Znojmo) se prezentovalo na mezinárodním veletrhu
turistických možností v regionech Regiontour, který se konal na brněnském
výstavišti 14.–17. ledna 2016.
CKK Znojmo již pátým rokem zajišťuje pro výstaviště specializovanou expozici
pod názvem Cykloturistika nejen v regionech ČR. I letos byl velký zájem o nabídku
cykloturistických možností v regionech,
zahraniční zájezdy, nové modely kol aelektrokol, prostředků pro přepravu dětí, informace obezpečném převozu kol, cyklistické
dresy, cyklistické mapy a další. Část
návštěvníků zaujal blok věnovaný prevenci
a bezpečnosti. Pozornost poutaly výstavy
kreslených vtipů Milana Kocmánka,
cyklistických kuriozit a historických kol.
Nejmenší účastníci ocenili možnost
vyzkoušet si několik šlapacích kárek.
Expozice pod názvem Cykloturistika
na Znojemsku obsahovala hlavně projekty, které CKK Znojmo s partnery pro-
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Městský úřad informuje
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Na Velikonoce darujte starou a kupte si…

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
17. března. Uzávěrka je 7. března.

Pokračování ze str. 1

SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu začne od 14. března a pak bude prováděn opět každý
lichý týden.
POPLATEK ZA PSA
Do konce března musejí držitelé
(majitelé) psů zaplatit poplatky za
své čtyřnohé přátele. Platby v hotovosti i platební kartou přijímají pokladny v budově městského úřadu
na Obrokové 12 a na nám. Armády
nebo lze platbu provést převodem
z účtu (variab. symbol lze zjistit na
tel. 515 216 307). Nahlásit nového
psa musí jeho majitel do 15 dnů ode
dne, kdy ho získal, na finančním
odboru MÚ Obroková 10 (u paní
Bohunky Dehnerové). Poplatek je
vyměřen od tří měsíců stáří psa.
POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé
Znojma čas na zaplacení poplatků
za odpad. Částka je stejná jako
v minulém roce. Za osobu je vybírán
poplatek 400 korun, který lze uhradit
na pokladně v podatelně Městského
úřadu Znojmo, Obroková 12.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne
ve středu 2. března ve 12.00 hodin.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
25. 2. od 7.30 do 13.30. ZNOJMO:
část ulice Kuchařovická od trafostanice TS Zeman po Kalinovu vilu.
3. 3. od 7.30 do 14.30. OBLEKOVICE: Oblekovice z TS – Nesachleby –
Nesachleby + Bohumilice, tj. od kapličky směr Kateřinský dvůr.
22. 2. od 8.30. do 11.30. ZNOJMO:
ulice Gagarinova, Pod Soudním
Vrchem, Pražská 100, Hotel Prestige,
Pražská 97 (Znojemská tepelná společnost, Byterm Znojmo s. r. o., Znojemčan, Správa nemovitostí města
Znojma, Blahůšek prodejna, Sky Net
a. s.) a další podnikatelé.
INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou
podat pouze soukromé osoby. Inzerenti, kteří nabízejí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají možnost
v LISTECH inzerovat vždy zdarma!
Ceník aveškeré informace ke komerční asoukromé inzerci jsou uveřejněny
na www.znojmocity.cz nebo je získáte na e-mailu: peterkova@znojemskabeseda.cz, tel.: 515 300 251.

„Na velikonočních trzích budeme
mít stánek s darovanými kabelkami,
batohy a dalšími a celý výtěžek z jejich
prodeje půjde do kasičky Nadace pro
transplantace kostní dřeně. Ta shání
dobrovolné dary na testy krve pro
potencionální dárce ve věku od 18 do
35 let. Testy jsou nutné k zapsání do
registru dárců a sehnat na ně peníze
není jednoduché. Chceme tímto Nadaci pomoci,“ objasnila hlavní myšlenku KABELKO…mánie Iveta
Hlobilová. Pro aktivitu získala i známé
osobnosti jako herečku Evu Holubovou, Martinu Preissovou, módní
návrhářku Helenu Fejkovou, herečky
Městského divadla v Brně nebo třeba
Kateřinu Kristelovou a Lenku Špillarovou z pořadu Top Star a mnoho dalších, kteří pomáhají se sběrem kabelek
na velikonoční KABELKO…mánii.
Přidal se i Spolek VOC Znojmo, který
daruje sto lahví vína. Výtěžek z jejich
prodeje půjde opět Nadaci.
Sběrná místa
– kadeřnictví IMAGE na Pražské
ulici
– Freeport v Hatích, ukazatelem
je obří kabelka
– již nyní, nejlépe po předchozí
telefonické domluvě (tel.
602 395 544), můžete přinést
výše zmíněné darované věci
do ateliéru ArtFashion v ulici
Přemyslovců 7 ve Znojmě,
nebo je na stejnou adresu
poslat poštou.

■ Kabelky, které pomohou.

Velkou pomocí je podpora města
Nemalou měrou, slibující šíření
osvěty životně důležité pomoci, se
k aktivitě Ivety Hlobilové připojilo
město Znojmo, které nechalo vyrobit
spot z prosincového Ježíškova Garage
Designu, kde se během dvou dnů do
Českého národního registru dárců
dřeně zapsalo neuvěřitelných 112 lidí.
„Jsme na začátku spolupráce
a postupně připravujeme několik
setkání například s dobrovolnými
hasiči okresu, s mládeží na středních
školách, s ORLI Znojmo, znojemskými fotbalisty a sportovními fanoušky.
Ty všechny chceme seznámit s problematikou dárcovství kostní dřeně,
aby si uvědomili, jak nutná je jejich
případná pomoc, ale zároveň chceme
potencionální dárce upozornit i na to,
že jde u každého jednotlivce o důležité

Foto: PRO-FOTO

životní rozhodnutí, které je dlouhodobě zavazující,“ zdůraznil Jan Grois.
Místostarosta Znojma se také bude
osobně na setkáních angažovat.
„Jsem moc ráda, že na pomoc
Nada ci, která funguje při již zmí něném Českém národním registru
dárců dřeně, nejsme sami,“ přiznala
Iveta Hlobilová, která bude 18. března
v televizním pořadu Sama doma hovořit nejen o KABELKO…mánii, ale i své
kampani Znojemsko na dřeň vyznačující se jedním společným rysem –
získat podporu pro dárce životodárné kostní dřeně. Přesně takové,
která zachránila život jejímu malému
synovi. Jeho příběh a mnoho dalších
informací najdete na stránkách
www.znojemskonadren.cz, kde je
k vidění i výše zmíněný nový spot od
města Znojma.
lp

Nezapomeňte na sítě. Informace o nich získáte zdarma
Stavíte nebo rekonstruujete
dům? Kopete na zahradě bazén nebo
studnu? Budete provádět terénní
úpravy nebo chystáte hlubokou
orbu? Pak si nezapomeňte obstarat
vyjádření o existenci nadzemních
nebo podzemních sítí. Získáte ho
zdarma.
Podzemní nebo nadzemní teleko-

munikační vedení a případné jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší
nemovitosti. Podle zákona jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost
spojenou se zemními pracemi povinni
provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se
týká i provádění hluboké orby na
zemědělských pozemcích, zemních

prací a terénních úprav. „Mezi tato
opatření patří především povinnost
si před začátkem takových prací vyžádat vyjádření o existenci nadzemních
nebo podzemních sítí,“ vysvětluje Petr
Slováček, generální ředitel České
komunikační infrastruktury. Vyjádření získáte zdarma na internetové adrese www.cetin.cz v sekci Naše síť. lp

Statistický úřad zajímají vaše životní podmínky
Český statistický úřad (ČSÚ)
chystá na letošní rok výběrové šetření o životních podmínkách domácností. Uskuteční se od 6. února do
5. června v 10 916 domácnostech na
území celé České republiky, a to prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů.
Tazatelé se při oslovení vybrané
domácnosti prokáží průkazem a pří-

slušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňuje
k provedení šetření, nebo se prokáží
průkazem zaměstnance ČSÚ.
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna. Všichni pracov-

níci zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech.
Smyslem šetření Českého statistického úřadu pod názvem Životní
podmínky 2016, je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o so ciální
a ekonomické situaci a data pro výpočet ukazatelů peněžní a mate riální
chudoby.
lp

Městský úřad informuje
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Zaregistrujte se na jazykové
zkoušky na SVŠE
Už pošesté se mohou zájemci připravit na certifikované jazykové
zkoušky z angličtiny pro veřejnost na
Soukromé vysoké škole ekonomické
ve Znojmě (SVŠE). Zkoušky FCE proběhnou ve spolupráci s administrátorem zkoušek Cambridge Park.

Registrace: od 28. 3. 2016. Pozdní registrace:
od 18. 4. 2016. Termín zkoušky: 14. 5. 2016
Úspěšným absolventům splňujícím
podmínky projektu Znojmo mluví
■ Částkou 30 000 korun společně podpořili Dětské centrum Znojmo zaměstnanci městského úřadu, radní města a starosta Znojma. Peníze použije Dětské centrum na nákup
zdravotních pomůcek pro děti. Řediteli Dětského centra Znojmo Milanu Špačkovi (na
snímku vpravo) předal šek starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Děkujeme všem, kteří
přispěli!
zp, Foto: tp

Poděkování za rekordní
Tříkrálovou sbírku
Letošní Tříkrálová sbírka skončila na Znojemsku opět rekordní vykoledovanou částkou 1 956 936 korun,
což je o 156 440 korun více, než vloni.
Získané peníze rozdělí charita seniorům i dětem.
„Velmi si vážím nasazení všech lidí,
a děkuji za ně. Vždyť 1 400 koledníků
je krásný počet dětí a dospělých, kteří
věnovali svůj volný čas a chodili dům
od domu bez ohledu na nepřízeň počasí
a obětavou službou přinesli pomoc
potřebným. Velké poděkování patří
nejen všem dárcům, ale také pánům
farářům a farnostem i médiím, které
nám pomáhají s propagací sbírky.
Aktivně a vstřícně s námi spolupracovaly i všechny městské a obecní úřady
znojemského okresu,“ poděkoval za
úctyhodný výkon Evžen Adámek, ředi-

tel Oblastní charity Znojmo, a dodal:
„Z celkového výtěžku získáme pětašedesát procent, které použijeme na
poskytování charitních služeb a pomoc
potřebným u nás na Znojemsku. Ze
sbírky tak nakoupíme zdravotní
pomůcky pro poskytování Domácí
hospicové péče, dále zaplatíme školní
obědy dětem z velmi chudých rodin,
podpoříme služby seniorům v rámci
Charitní pečovatelské služby a jiné další
projekty.“
Zvláštností letošní Tříkrálové sbírky
byla návštěva z Ukrajiny, která si sama
vyzkoušela úskalí a radosti koledování.
„Příští rok se pokusí rozjet Tříkrálovou
sbírku i u nich ve Lvově, aby získali
finanční prostředky na pomoc potřebným na Ukrajině. Přejeme jim velký
úspěch!“ doplnil ředitel Adámek. lp

K přebalení slouží Family Point
K přebalení, ale i nakrmení dítěte
vám ve Znojmě poslouží Family
Point. Najdete ho v budově Dětského
centra Znojmo na ulici Mládeže.
Útulná bezbariérová místnost je
vybavena přebalovacím pultem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, pohovkou a dětským koutkem. Své dítě zde
můžete pohodlně přebalit, nakrmit, větší
děti si zde mohou pohrát s připravenými

hračkami či si něco namalovat. Jsou zde
k dispozici propagační materiály místních organizací, týkající se aktivit aslužeb
pro rodiny ve Znojmě. Služba je k dispozici denně od 7.00 do 15.30 hod. Klíče si
mohou zájemci vyzvednout ve dvou
ordinacích v přízemí. Family Point je
zařízením Jihomoravského kraje, provozovatelem služby je Centrum pro rodinu a sociální péči.
lr, lp

Lidé se shodli. Přednostní
řešení si zaslouží sedm oblastí
Anketa po Fóru Zdravého města
(dále Fórum), které proběhlo koncem
loňského roku, určila přednostní
řešení sedmi oblastí. Shodlo se na
nich na 1 100 lidí v hlasování.
Do sedmi bodů občané zařadili
palčivé problémy definované dříve
i věci zcela nové. „Tyto problémové
oblasti nelze vyřešit ze dne na den,
někdy ani z roku na rok. Ale budeme
se snažit udělat maximum pro to, abychom dosáhli splnění daného cíle,“
komentuje výsledky ankety starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
Oblasti, které občané označili za
palčivé a zaslouží si podle nich přednostní řešení, následně projednala
Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a rada města.
K jednotlivým bodům pak stanovila návrhy opatření i odpovědného
garanta za řešení této oblasti.

Jde o následujících sedm bodů:

■ Koledníci v čele s ředitelem znojemské charity Evženem Adámkem (zcela vpravo) navštívili
také znojemskou radnici. I tady jim lidé věnovali příspěvky do kasiček.
Foto: Archiv ZL

anglicky, certifikát proplatí znojemská
radnice. Kdo není studentem nebo
absolventem s trvalým pobytem ve
Znojmě nebo jeho městských částech,
může využít možnost skládat zkoušku
za zvýhodněných podmínek. SVŠE se
podařilo dohodnout nižší ceny, než které se běžně platí. Pro své studenty prezenční formy nabízí příspěvek ve výši
2 000 korun. Ti, kteří se na zkoušku
chystají, mohou absolvovat krátký přípravný kurz seznamující s formou
zkoušky. Uchazeči registrovaní ke
zkoušce mohou navíc absolvovat zdarma zkoušku FCE nanečisto – tzv. mock
speaking. V plánu je i říjnový termín
zkoušky. Více info na www.svse.cz. zp

• Pivovar jako kulturně-společenské
centrum (synergie se znojemským
hradem)
• Nová sportovní hala
• Upřesnit koncepci cyklodopravy
jako celku

• Krytý bazén
• Více vodních prvků ve městě
• Zachovávat kulturní a historické
tradice
• Workoutové hřiště společné všem
věkovým skupinám
„Problémy definované na Fóru
zdravého města vnímáme jako prioritní a pracujeme na nich. Zároveň
budeme usilovat o zlepšení stavu
v těch oblastech, které pokládáme za
důležité, ať už jsou to dostavba
obchvatu, opravy komunikací nebo
zvelebování města,“ doplňuje starosta.
Fórum Zdravého města je jednou
z aktivit Zdravého města Znojma. Jedná se o každoročně se opakující setkání s občany města, na kterém mají
občané možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění ve městě i k tomu, co je trápí. První Fórum se konalo v květnu
2014, to poslední proběhlo koncem
listopadu loňského roku. Součástí
Fóra je rovněž zhodnocení, kam se
posunuly problémové oblasti, jež
občané označili za palčivé dříve.
Toto zhodnocení je k nalezení na
webu www.znojmo-zdravemesto.cz.
zp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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 ČESKU

PRÁCE V RAKOUSKU

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
hledá na znojemský hrad v období
od 30. 4. do 2. 10. 2016
PRŮVODCE, POKLADNÍ na HPP a DPČ.
Vaše žádosti posílejte na e-mail:
zapletalova@znojmuz.cz, případně
se informujte na tel. č.: 515 282 216
(paní Zapletalová) do 15. března 2016.

Pomocný stavební dělník
Bauhelfer
Ing. Franz Leitner GmbH
Melk
e-mail: office@leitner-melk.at
e-mail: petra.biebl@leitner-melk.at
tel.: +43/2752/525510
Nástup ihned.
Min. mzda podle KS 11,45 EUR/hod.

(Plzeňský kraj)

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
hledá na zříceninu hradu Cornštejn
v období od 28. 5. do 29. 9. 2016
PRŮVODCE, POKLADNÍ,
NOČNÍ VRÁTNÉ na HPP a DPČ.
Vaše žádosti posílejte na e-mail:
zapletalova@znojmuz.cz, případně se
informujte na tel. č.: 515 282 216 (paní
Zapletalová) do 15. dubna 2016.
Velká zahraniční firma BMTI, s. r. o.
hledá pro závod v Miroslavi
ASISTENTKU
aktivní znalost NJ slovem i písmem;
práce na PC – World, Excel; komunikativnost; řidičský průkaz sk. B
Žádost a strukturovaný životopis,
prosím, posílejte na adresu
BMTI, s. r. o., Malinovského 1228,
671 72 Miroslav. Kontaktní osoba
Magda Janoušková, tel. 515 822 039

Výpomoc do vinárny
Miarbeiter/In für Heurigenbuffet
Heuriger Josef Holledauer
Hagenbrunn
e-mail: petra@holledauer.at
tel.: +43/664/2863166
Úvazek asi 20 hod. týdně,
pracovní doba pátek (celý den)
a sobota nebo neděle.
Výpomoc do kuchyně
Küchenhilfskraft
Gasthaus zum Himmelreich
Horn
tel.: +43/2982/20721 Silvia Wentseis
Pracovní doba dohodou,
možný plný úvazek,
zaučení možné.
Min. mzda podle KS 1 320 EUR/měs.
brutto při plném úvazku.

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s. r. o.
Hlavní 136/34, Přímětice, 669 04 Znojmo
www.sszn.cz
přijmou uchazeče na pracovní pozice

přijmeme do PP zaměstnance na provádění dopravního značení.
Nabízíme několik volných pracovních míst. Pokládka vodorovného
dopravního značení, montáže svodidel, dopravních značek a činnosti
spojené s pracemi na komunikacích v ČR.
Požadujeme min. vyučení, SŠ výhodou, ŘP min. sk. B, sk. C, E výhodou.
Výdělek 30 000–50 000 Kč podle výkonu při práci v úkolu.
Možnost sehnání ubytování a příspěvků na dopravu.
Nástup možný ihned!
Životopis na e-mail: siskova@saferoad.cz

Moravskoslezské cukrovary, a. s.
přijmou pro závod Hrušovany nad Jevišovkou
zaměstnance na pozici

OBRÁBĚČ KOVŮ – SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme:
vyučení v oboru obráběč kovů – soustružník
praxe v oboru výhodou
dobrý zdravotní stav pro práci ve směnném provozu
s nočními směnami,
pro práci v potravinářském průmyslu
Nabízíme:
zajímavé platové podmínky,
odměna v období kampaňového provozu
13. plat, stravování
dlouhodobý pracovní poměr
možnost ubytování

Programátor CNC obráběcích strojů
• tvorba 3D modelů v Autodesk Inventoru
• tvorba CNC programů v EdgeCam
• tvorba technologických postupů, výběr nástrojů
• stanovování časových norem

Stručný životopis pošlete do 28. 2. 2016 na adresu:
Moravskoslezské cukrovary, a. s., Gabriela Bartošová,
Cukrovarská 657, Hrušovany nad Jevišovkou, PSČ 671 67
nebo e-mail: gabriela.bartosova@agrana.com

Konstruktér
• příprava technické dokumentace pro výrobu

Informace na personálním oddělení
Gabriela Bartošová, tel. 515 209 221

Ostřič nástrojů
• ostření nástrojů, broušení naplocho a nakulato
Obsluha CNC soustruhu
Obsluha frézovacího CNC centra
Obsluha horizontky
• samostatná obsluha obráběcího stroje
Nabízíme práci ve stabilní rozvíjející se společnosti,
včetně řady benefitů, možnost okamžitého nástupu.
Informace u paní Ensingerové na tel. 515 282 316
nebo na www.sszn.cz\job.
Životopisy zasílejte na: personalni@sszn.cz
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Oslavy 790. výročí nabídly unikátní zápas.
Orli podlehli brněnské Kometě 3:1, ale oba týmy společně
pomohly dobré věci
V pátek 12. února se na zimním
stadionu ve Znojmě odehrála unikátní hokejová bitva.
Tváří v tvář proti sobě nastoupily
hokejové týmy Znojma a Brna, aby se
utkaly o pohár hejtmana Jihomoravského kraje. Výjimečný hokejový
zápas byl součástí letošních oslav
790 let založení královského města
Znojma.
„Motto našich celoročních oslav
k 790 letům povýšení na královské
město zní: Proleťte se slavnými staletími Znojma. Ve své historii svedli
Znojmáci mnoho slavných bitev.
Napadlo nás, že bychom si mohli
válečnickou historii a tradici našeho
města připomenout hokejovou bitvou
týmů, které se běžně nepotkávají,“
vysvětlil nápad uspořádat zápas Znojmo – Brno místostarosta Znojma Jan
Grois. Únor symbolizuje v avizovaném speciálním kalendáři akcí výročí
790. let 10. století – tj. století, kdy
Znojmo zažilo první slavnou bitvu.
Jednu slavnou, avšak přátelskou sportovní bitvu zažilo v únoru Znojmo
i v roce 2016.
Že šlo o divácky atraktivní zápas,
se ukázalo pár dnů po zahájení prodeje
■ Fanoušci vytvořili výbornou atmosféru.

■ Každý, kdo si zakoupil vstupenku, obdržel
i speciální fandící dárek – placku Orlů s logem
Znojmo 790.

■ Zápas odehráli Orli ve speciálních dresech, které půjdou do dražby.

■ Nové 3D logo neslo hokejovou tematiku.

vstupenek – vyprodáno bylo tři dny
před utkáním. V zaplněném hledišti
fandilo 4 800 lidí, další desítky tisíc
lidí sledovaly přímý přenos utkání na
televizní stanici SPORT 5.
Na stadionu vládla výborná atmosféra, obě mužstva hrála s obrovským
nasazením. Fanouškům se hokej
opravdu musel líbit, i když pohár
nakonec nad hlavu zvedla Kometa. Po
nevyužitých šancích Znojma udeřilo
jako první Brno, které využilo přesilovou hru. Ve druhé části Orli vyrovnali, ovšem soupeř vzápětí znovu
odskočil. Těsný stav vydržel až do úplného závěru, kdy hosté potrestali otevřenou znojemskou obranu a pečetili
své vítězství. Kometa vyhrála nad
Znojmem 3:1. Podrobné info k zápasu
najdete na www.hcorli.cz.
„Chtěl bych v první řadě poděkovat oběma klubům za to, že do toho
s námi šli. Myslím, že zápas nabídl
zajímavou konfrontaci mezi týmem
z mezinárodní EBEL ligy a špičkovým
mužstvem české Extraligy. Pro diváky
to byl opravdový sportovní svátek,“
dodal Grois.
Speciální poděkování patří i hejtmanovi Jihomoravského kraje Micha-

lu Haškovi, který je velkým fanouškem
ledního hokeje, duel zaštítil svým jménem a vítězi prestižního utkání věnoval speciální pohár. Na zápas, na který
se přijel osobně podívat, se podle
svých slov těšil. „Těším se na atmosféru
unikátního jihomoravského hokejového derby Znojemských Orlů
a Komety Brno. Věřím, že budu mít
spolu s ostatními návštěvníky možnost si pořádně zafandit moravskému
hokeji,“ nechal se Hašek slyšet před
utkáním.
Atrakcí pro fanoušky bylo i speciální selfie logo Znojmo 790, které
bylo poprvé odhaleno právě na hokeji.
Hokejovou podobu ponese logo až do
Velikonoc, kdy se ze zimního stadionu
přemístí do centra.

Vstupné věnují na dobročinné účely.
Do dražby půjdou i dresy
Vyprodané hlediště znamenalo
nejen skvělou atmosféru při zápase,
ale také fakt, že každý, kdo v něm seděl,
přispěl na dobrou věc. „Děkuji všem,
kteří si vstupenku zakoupili a přišli
fandit hokeji. Pomohli totiž také dobré
věci – vybrané vstupné půjde na dobročinné účely,“ vysvětlil místostarosta

Znojma Jan Grois. Konkrétně Dětskému centru Znojmo, p. o. JMK, Dětskému oddělení Nemocnice Znojmo,
p. o. JMK, Nadačnímu fondu Komety
a Domovu pro seniory ve Znojmě.
Dobročinnost akce se odráží ještě
v jednom aspektu. K pátečnímu duelu
nastoupili hráči Orlů Znojmo
v novém. „Zápas jsme se rozhodli odehrát ve speciální sadě dresů s vyšitou
orlicí i čísly hráčů. Dresy tak zdůrazní
význam oslav povýšení města Znojma
na královské a pro naše fanoušky
budou zároveň sloužit jako jedinečná
památeční relikvie, kterou budou
moci následně vydražit,“ uvedl Petr
Veselý, manažer klubu HC Orli Znojmo. Výtěžek dražby bude připojen
k částce, která poputuje na konta výše
zmíněných znojemských a jihomoravských organizací, a podpoří tak dobrou věc. „Orli Znojmo se již pravidelně
zapojují do akcí s charitativním podtextem a jsme velmi rádi, že za přispění našich věrných fanoušků můžeme
pomáhat tam, kde je to potřeba,“
doplnil Veselý.
zp,
Foto: Rostislav Pfeffer,
archiv ZL

Téma

ZNOJEMSKÉ LISTY | 18. ÚNORA 2016

9

Hokejová bitva pomohla dobré věci

■ Srdcem jsme Orli.

■ Slyšet byli i fanoušci Komety.

■ Zápas sledovalo na stadionu 4 800
fanoušků – bylo vyprodáno.

■ Autorem jediného gólu domácích byl Jan
Šeda.

■ Pohár vítězům předávali hejtman Michal
Hašek a místostarosta Znojma Jan Grois.

■ Před naší brankou bylo někdy pořádně horko.

Orli v EBEL bojují o soupeře pro čtvrtfinále i o Ligu mistrů
Extrémně vyrovnaný je letošní ročník
mezinárodní Erste Bank Eishockey Ligy.
Potěšujícím faktem je, že prakticky nepřetržitě se blízko čela smečky
ambiciózních a bohatých týmů
z Rakouska idalších zemí drží také Orli
Znojmo. Ti tak živí reálnou naději
nejen na umístění v první čtyřce, které
jim zajistí pro čtvrtfinále výhodu
domácího prostředí, ale také o možnost účasti v Lize mistrů, nejprestižnější klubové soutěži Evropy.
Do Ligy mistrů, jejíž druhý ročník
před pár dny skončil (vítězem se stala
švédská Frölunda), se z EBEL probojuje přímo vítěz základní části. Pokud

je vítězem Salzburg či Vídeň, tedy
zakládající členové, kteří mají účast
zajištěnou předem, připadne právo
účasti druhému týmu v pořadí. A právě
druhou příčku v době uzávěrky tohoto
vydání okupovali znojemští hokejisté.

Soupeř pro čtvrtfinále? Těžký výběr
Také letos proběhne volba soupeřů
pro čtvrtfinálové série volbou. Nejlépe
umístěný tým po nadstavbové části si
vybere jeden z celků na 5.–8. místě.
Následně volí druhý, po něm třetí a na
čtvrtý celek zbyde poslední soupeř.

Divácky atraktivní formát je pro samotné kluby i hráče velmi zrádný. Přesvědčilo se o tom také Znojmo, které loni
z třetí pozice zvolilo Klagenfurt, a nakonec s ním vypadlo 1:4 na zápasy.
„Tento rok je liga extrémně vyrovnaná. Každý celek je velice kvalitní,
takže není na výběr,“ potvrzuje útočník Roman Tomas. „Je to otázka dobrého výběru našeho vedení. Musíme
se kvalitně připravit,“ dodává. Účast
ve čtvrtfinále play-off mají aktuálně
zajištěnou Salzburg, Znojmo, Linz,
Vídeň, Dornbirn, Bolzano a Villach.
O poslední postupové místo probíhá
souboj mezi Klagenfurtem, Grazem
a Innsbruckem, nejblíž postupu má
první jmenovaný celek.

Další program Orlů
pátek 19. 2.: Vídeň – Znojmo (19.15)
neděle 21. 2.: Znojmo – Dornbirn
(17.40)
Volba soupeřů pro první kolo playoff proběhne v pondělí 22. února
v živém vysílání SERVUS TV. Čtvrtfinálové série začínají v pátek 26. února,
hracími dny jsou pátek, neděle a úterý.
Hraje se na čtyři vítězná utkání, pořadatelství se střídá po každém utkání.
Mistr EBEL bude znám nejpozději
14. dubna 2016.
Aktuální informace o znojemském
hokeji, rozpis zápasů, informace
o vstupném na play-off a další zprávy
naleznete na webových stránkách
www.hcorli.cz.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM Co všechno se dá ještě
ze slavného Titaniku
S čím vám pomůže denní stacionář vytěžit
do kvízu s otázkami z historie a také
Co všechno se dá ještě vytěžit ze
Denní stacionář je ambulantní
služba pro osoby, které v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu mají
obtíže zvládat obvyklé denní aktivity
bez pomoci jiné fyzické osoby.
Zpravidla bydlí doma se svou rodinou, jež o ně pečuje. Jejich situace jim
obvykle nedovoluje, aby pracovali, azároveň nejsou schopni trávit čas sami bez
pomoci další osoby. Vdenním stacionáři
je doplňována péče rodiny, aby rodinní
příslušníci nemuseli svůj soukromý ipracovní život podřídit péči o osobu s postižením a mohli žít svůj vlastní život.
Denní stacionář pomáhá lidem
zvládat běžné denní činnosti bez pomoci jiné fyzické osoby, naplňovat si
základní potřeby a žít běžný život ve
společnosti tak, aby byli co nejméně
závislí na pomoci svého okolí. Cílovou
skupinou této služby jsou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo
zdravotního postižení a lidé s chronickým duševním onemocněním.
V denních stacionářích je prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků
poskytována:
– pomoc při zvládání běžných úkonů
péče ovlastní osobu (cvičná kuchyňka,
příprava jídla, základy stolování, apod.)
– pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
– poskytnutí stravy
– výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti (muzikoterapie, hipoterapie, apod.)

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky,
účast na kulturních a sportovních
akcích, apod.)
– sociálně terapeutické činnosti (pracovní terapie, práce v keramické,
dřevařské, výtvarné dílně, apod.),
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Na Znojemsku je možné využít
sociální službu denní stacionář u těchto
organizací:
Oblastní charita Znojmo
– Denní stacionář sv. Damiána
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a autismem ve věku
7–64 let
Adresa: Mašovická 10, Znojmo-Hradiště
Telefon: 515 220 204, 604 294 184
E-mail: damian@znojmo.charita.cz
Web: www.znojmo.charita.cz

v angličtině byla hlavním tématem otázek
zkáza Titaniku. V zeměpise se do role
učitele postavil Ondřej Šrámek ze 7.A.
Vítěz celorepublikové zeměpisné olympiády měl umladších spolužáků viditelný
respekt a zvláště kluci udivili svými znalostmi, když ochotně odpovídali na jeho
otázky. Práci studentů koordinovaly
pedagožky obou tříd Ladislava Rivolová
a Hana Ondráková. Všichni se pak sešli
u prostřené tabule připomínající hodování ve slavném lodním saloně ana základě lodních lístků se jmény skutečných
pasažérů zjišťovali, kdo hrál postavu, která měla štěstí nebo o ně přišla. Přeživší
dostali jako odměnu sladkého indiánka
ati, co „skončili v ledových vodách oceánu“ si pochutnali na rakvičce. A nutno
dodat, že na obou stranách byla cítit
radost učit se jinak než je běžné.
lp

Zámek Břežany, příspěvková organizace –
Denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním – mentálním,
mentálním a kombinovaným postižením ve věku
6–40 let
Adresa: Břežany 1, 671 65 Břežany
Telefon: 515 277 504
E-mail: dsbrezany@zamekbrezany.cz
Web: www.zamekbrezany.cz
Více informací o všech sociálních
službách www.socialnisluzby-znojemsko.cz
Lucie Rocková, koordinátorka KPSS

Linka pomoci obětem pracuje
nonstop
Bílý kruh bezpečí
poskytuje odbornou,
bezplatnou a diskrétní
pomoc obětem a svědkům trestných činů.
Na telefonní linku
116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný
čin byl nebo nebyl oznámen. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady
a informace ženám,
mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání. Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po

slavné potopené lodi, zjistili studenti
Gymnázia Karla Polesného.
Pod názvem projekt Titanic se studenti sedmého ročníku nejprve rozjeli
do brněnského divadla na muzikál Titanic, aby se později společně se studenty
prvního ročníku pustili do takzvané projektové výuky. Ta staví na aktivitě a kreativitě mladých lidí.
Starší studenti ze 7.A se proměnili
na pedagogy a připravili pro mladší spolužáky z 1.A úkoly z češtiny, angličtiny,
výtvarné výchovy, dějepisu a zeměpisu,
které měly společného jmenovatele –
Titanic. V češtině tak psali o Titaniku
vědomostní test i diktát a skládali básničku. Ve výtvarné výchově vyráběli mořské živočichy, lodě, námořníky isamotný
zaoceánský parník. V dějepise si zahráli
scénu setkání lodi s ledovcem a pustili se

obětech
úmyslných
i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní
služby.
Linka
poskytuje
pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni,
potřebují psychickou
podporu a informace
o svých právech a ochraně. Vznik a provoz této nové služby je realizován díky
finanční podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.
Podrobnosti na www.linka-pomoci.cz

■ Historie v akci – i na Titaniku se tancovalo.

Foto: lp

Výjimečné Cesty bavily davy
Velký zájem veřejnosti kořeněný
nadšenými reakcemi byl výsledným
efektem druhého ročníku festivalu
Cesty světem ve Znojmě.
Na dvoudenním festivale bavili
ostřílení i začínající cestovatelé obecenstvo zajímavým vyprávěním a filmy
z cest. Perfektní organizace festivalu
konaném na půdě vysoké školy a pod
taktovkou hlavního aktéra Bronislava
Mikuláška udělala i z letošního ročníku
pro příchozí výjimečný zážitek. O početné davy návštěvníků, z nichž mnozí trávili na festivalu celý den, bylo postaráno
i o přestávkách. Chutný catering připravený pod dohledem odborníků studenty
střední školy na Přímětické snesl nejpřísnější měřítka kvality.
„V rámci Cest světem se opět vybírala Kola pro Afriku. Ze Znojma na černý kontinent tak putuje jednadvacet
kol,“ uvedl Bronislav Mikulášek, který
všem dárcům děkuje. Velkou oporou
organizátorům bylo i město Znojmo.
„Zvláště poskytnutí prostor školy pro

nás znamenalo velkou pomoc a těšíme
se na partnerství i v budoucnu,“ poděkoval Mikulášek, který již nyní plánuje
Cesty světem 2017.
lp

■ Broněk Mikulášek (vlevo) s vítězem
divácké soutěže o nejzajímavější přednášku
Patrikem Kotrbou, který během dvou let
vykonal 3 500 kilometrů dlouhou pouť pěšky z Česka do Santiaga de Compostela.
Foto: Archiv BM
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Výměna v čele školských odborů Spolupráce není jen slovo
Počátkem února došlo ke změně
na postu předsedy Oblastní rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Znojmo a Vyškov.
Růženu Šalomonovou, která vedla
zdejší školské odbory v posledních
více než pětadvaceti letech, střídá ve

funkci Jaromír Příkazský. Toho zvolila
poslední oblastní konference více než
osmdesátiprocentní většinou hlasů
zástupců všech základních organizací.
Růžena Šalomonová nadále zůstává
ve vedení školských odborů, kde povede sekci důchodců.
lp

K zápisu přišlo přes pět set dětí
K zápisu do znojemských základních škol přišlo 508 dětí, přičemž
povinnou školní docházku by mělo
v září zahájit 488 dětí v 21 třídách.
U zápisu bylo podáno také 45 žádostí o odklad povinné školní docházky. Největší zájem byl jako

v předchozích letech o ZŠ JUDr. Josefa
Mareše (125 dětí, z toho 11 na odloučené pracoviště v Konicích). Na ZŠ
Pražská bylo zapsáno 97 dětí (z toho
16 na odloučené pracoviště na Slovenské), 82 dětí dorazilo k zápisu na ZŠ na
ulici Mládeže.
lp

Budou se učit v Londýně
Patnáct studentů znojemské
střední školy odletělo do Londýna, kde
nastoupí na čtrnáctidenní stáže v podnicích, podle svého odborného zaměření.
Gymnázium, Střední pedagogická
škola, Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky
vyslala své svěřence v rámci programu
Erasmus+. Šest žáků oboru Obchodní

akademie, tři žáci oboru Informační
technologie a šest žáků pedagogických
oborů prošlo výběrem, podstoupili
jazykové testy a nyní je čeká nová životní zkušenost, kdy budou moci poznat
pracovní a kulturní prostředí cizí země
a zdokonalit své jazykové kompetence.
V příštím roce 2017 bude moci v rámci
stejného projektu vyjet do Londýna
dalších patnáct studentů.
lp

A že slovo spolupráce není jen
soubor písmen, dokazují konkrétní
aktivity, kterým se děti a pedagogové
z obou škol společně věnují. Jak vypadá praxe, popsala ředitelka zmíněné
mateřské školy Dana Kolštromová:
„Před pár dny byly naše děti
u zápisu do základní školy na ulici
Mládeže. Velkou výhodou pro ně bylo,
že s prostředím školy se seznámily již
dříve z mnoha návštěv během roku.
Naposled byly děti pozvány na moc
pěkný vánoční program, který připravili žáci školy. A další žáci z prvního
stupně k nám do školky chodí číst
malým dětem pohádky, starší žáci
našim nejmenším dětem udělali
mikulášskou nadílku a pro rodiče
jsme zorganizovali besedu s paními učitelkami
z prvního stupně
základní
školy,“ popsala
ředitelka jen
zlomek akcí.
V nejbližší
době připravuje
znojemská školka
divadelní
představení, na
které pozve starší kamarády ze
školní družiny
patřící k základní škole na ulici
■ Učitel Kamil Tunka ze základní školy malým dětem pomáhal.
lp
Foto: Archiv školy Mládeže.
Budoucí prvňáčci si v dílnách
základní školy vyrobili reflexní přívěsky. Na silnici je tak řidiči nepřehlédnou.
Již několik let velmi úspěšně funguje spolupráce mezi mateřskou školou na náměstí Armády a základní
školou na ulici Mládeže, proto budoucí prvňáčci přivítali návštěvu dílen ve
„velké škole“. Prohlédli si všechny třídy dílen a v jedné se pod dohledem
pedagogů pustili do výroby reflexního
přívěsku. Každý se pak pyšnil svým
výtvorem a hned vymýšlel, kam jej
umístí – většinou padla volba na
aktovky do školy, do které se v září
chystají. Řidiči tak malé žáčky uvidí
na přechodech již z dálky.

Ozzy

Věk: 2 roky
Plemeno: kříženec
Ozzy je aktivní, ale také umazlený pejsek, který se za pamlsek rád učí. Není
vhodný k domácímu dobytku a také kočkám. Určitě by se mu líbilo v rodinném
domě se zahrádkou, kde se může vyběhat a u dobrých lidí. Ozzy si je zaslouží.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, www.utuleknaceratice.blog.cz
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VZALI SE
Marie Coufalová (Znojmo)
& Josef Mertl (Znojmo)
Taťána Pištěková (Vrbovec)
&
Jan Zifčák (Suchohrdly)
Monika Seciová (Znojmo)
&
Petr Sláma (Znojmo)

Vyběhněte na ovál
Sportovní veřejnost může nyní
využít zdarma ovál na Městském stadionu vHorním parku, ato vždy od 18.00
do 20.00 hodin. Zaběhat si na uměle
osvětleném ovále na stadionu může každý.
Není nutné se přihlašovat. Vstup na stadion je z Horního parku. Každé pondělí
ačtvrtek tu navíc na běžce, kteří oto budou
mít zájem, dohlédnou profesionálové ze
sportovního oddílu Rabbits Znojmo.
Zdarma například poradí těm, kteří
s běháním začínají. Ve 20.00 hodin se bude
zamykat celý areál, je tedy nutné, aby běžci
v tuto hodinu opustili areál jako takový,
nikoliv jen ovál. Více na www.facelp, zp
book.com/behaninaovale.

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 ÚNORU
Pondělí
10.00–13.00 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
18.00–20.00
Čtvrtek
18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota
10.00–18.00
Neděle
10.00–16.00
POZOR! Sledujte webové stránky.

Plavání
v Příměticích
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. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.
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Brusinky a studenti pošlou knihy
do nemocnice. Na knižní pohotovost
Ve znojemské nemocnici spustili
bezplatnou Knižní pohotovost. Pacienti, návštěvníci izaměstnanci zdravotnického zařízení mají nyní
možnost využít bezplatného půjčení
knih a časopisů.
V nemocnici je najdou v regále,
který stojí v přízemí pod schody
k oddělením (vedle bufetu). Knihu
nebo časopis si mohou vybrat, přečíst
a buď vrátit zpět do regálu nebo do
jakékoliv jiné knihobudky v republice – například ve Znojmě je další
v hale železniční stanice.
Vrácení čtiva přitom není podmínkou. Čtenář si ho může ponechat
a naopak do regálu vložit pro jiné čtenáře knihy i časopisy, které již doma
nechce. Zakázány jsou pouze knihy
s nevhodným obsahem. Knihobudku
(regál) bude průběžně doplňovat Zdenka Komůrková z Městské knihovny
v Jevišovicích, která za celým nápadem

■ Butiku Brusinky na Kolárově ulici je sběrným místem, kam můžete přinést knihy
Foto: Archiv ZL
a časopisy.

stojí. Pomoci ale může každý. Vyřazené
knihy a časopisy můžete přinést do
Butiku Brusinky na Kolárově ulici, kde
je sběrné místo. Zapojili se i studenti
SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici,
kteří budou pořádat sbírku knih v rámci
školy a domluvit se na předání čtiva
můžete také přímo se Zdenkou Komůrkovou (tel. 603 856 253).
Hospitalizovaným pacientům a zaměstnancům nemocnice bude služba
k dispozici nepřetržitě. Návštěvníkům
pouze po dobu provozu ambulantní části. Knižní pohotovost je pokračováním
projektu Kniha do vlaku. Cílem obou je
podpořit veřejnost ve čtení na frekventovaných místech, kde tráví delší dobu.
Projekt zastřešuje Městská
knihovna Znojmo ve spolupráci
s Městskou knihovnou Jevišovice.
Podílet se na něm budou i ostatní
knihovny na Znojemsku a všichni ti,
co věnují knihu či časopis.
lp

Zrní s Lenkou Dusilovou na jednom jevišti
Lenka Dusilová, šestinásobná
držitelka výročních hudebních cen
Anděl, se po necelých dvou letech
vrací do Znojma. Na divadelním
jevišti vystoupí společně s kapelou
Zrní, která patří ke špičce české klubové scény.
Z uznávané zpěvačky se během let
stal mimořádný úkaz české hudební
scény. Z pozice rockové a popové
hvězdy se postupně přesunuje až
k nitěrnému vyjádření své hudby.
Osobitá umělkyně si už dlouho dělá
muziku po svém tak, jak ji cítí.
To, že je na správné cestě, dokládají její desky. Najít mezi nimi špatnou, je nemožné. Takové nenahrává.
Ale ani neusíná na vavřínech. Naopak
neustále hledá jiné neokoukané formy
svého hudebního vyjádření. Dokladem je i aktuální spojení s vynikající
kapelou Zrní.
Tvoří ji pětice muzikantů, které se
za patnáct let existence podařilo dostat
se z undergroundu na špičku české
klubové scény. Stejně jako Dusilovou,

■ Kladenskou kapelu Zrní uslyšíte ve Znojmě společně s Lenkou Dusilovou.
Foto: Archiv Aleš Foff.

ani Zrní nelze zařadit do jedné žánrové škatulky. Ostatně, ty jsou kapele,
která je držitelem sošky Anděla 2012
za Objev roku, zcela fuk.
Když se kluků ze Zrní někdo zeptá, co vlastně hrají, dostane se mu nej-

spíš odpovědi: „Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen.“ A jakmile je
uslyšíte naživo, dostanou vás. Pokusí
se o to společně s Lenkou Dusilovou
také ve znojemském divadle 9. března
od 19.00 hodin.
lp

Mít záštitu nad JazzFestem byl zážitek
Místostarosta města Znojma Jan
Blaha převzal poprvé záštitu nad
letošním 9. ročníkem jazzového festivalu ve Znojmě, který od 13. do
17. ledna navštívilo 2 000 diváků.
Krátce po jeho skončení řekl:
„Když mě oslovil prezident JazzFestu
Znojmo Jiří Ludvík ohledně převzetí
záštity nad 9. ročníkem hudebního fes-

tivalu, má reakce byla: Bude mi velkou
ctí, ale nejsem fanoušek jazzu. Po skončení jazzového svátku mohu konstatovat, že účasti nelituji. Festivalové menu
mělo řadu lákavých pochoutek, umělci
i diváci zažívali společné kulturní
a pohodové souznění. Že zahajovací
koncert slovenského jazzmana Petera
Lipy s excelentními výkony muzikantů

jeho kapely a písněmi s texty Milana
Lasici byl nádherný, potvrdily nadšené
reakce většiny přítomných.
Díky patronátu jsem zažil na vlastní kůži, co prohlásil americký jazzový
hudebník Dave Brubeck: „Jazz je
prostředkem, jak vyjádřit lidské konflikty a sny řečí citů, řečí, které lidé
rozumějí.“
lp
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Jeden svět bude hledat domov s žáky a studenty
který byl odjakživa mužskou
Do znojemského kina Svět
záležitostí. Projekcí vždy provází
se po roce vrací Jeden svět –
moderátor, který řídí i následmezinárodní festival dokunou diskuzi. Všechny filmy jsou
mentárních filmů o lidských
opatřeny českým dabingem. Pro
právech opět nabídne projekstudenty středních a vyšších škol
ce pro veřejnost od 6. do
si Jeden svět připravil čtyři filmy
8. dubna a také od 7. do
Amal o syrské rodině v Němec12. dubna pro školy.
ku, Blízký daleký východ o poliLetošním
spojovacím
ticky rozdělené společnosti na
prvkem 18. ročníku festivalu je
Ukrajině, upcyklace se dotýká
Hledání domova. Domov je
snímek Co se nenosí a Můj dživětšina z nás zvyklá brát jako
hád o příčinách radikalizace.
samozřejmost a začne mu věnoSnímky mají titulky.
vat pozornost, až když o něj přiŠkolní projekce sice nejsou
chází. S domovem v jeho
přístupné veřejnosti, ale ta se
různých podobách a pojetích
již nyní může těšit na neméně
jsou spojeny i filmy vybrané pro
zajímavé tituly, které uvidí
žáky a studenty. V kategorii od
v kině Svět od 6. do 8. dubna.
8 do 11 let jsou v nabídce filmy
Nejsem z cukru o dětské obe- ■ Český dokument Filipa Remundy Blízký daleký východ najdou v projekci studenti. Zdroj: www.jedensvet.cz Prim mezi nimi bude hrát
několikrát oceněný sběrný
zitě, Rok bez rodičů o dlouhodokument Heleny Třeštíkové Mallory.
dobém odloučení malého chlapce od
Pro starší žáky od 12 do 13 let jsou
Přes den práce, večer škola o dětské
Jeho hlavní představitelka také do
rodiny a Dům plný snů nahlíží do soupřipraveny filmy Róza a její nová kamapráci a Tančím pro tebe vypovídající
Znojma 7. dubna přijede.
lp
žití s postiženými lidmi.
rádka o přátelství v azylovém táboře,
o tradičním norském tanci hallingu,

Značka, co oblékla Bonda,
si vybrala Kateřinu
Znojemský BOUTIQUE HOTEL
KATEŘINA v ulici Na Valech přitahuje
oči kolemjdoucích elegantní krásou
své architektury a výjimečnou polohou. Vytříbený design hotelu ocenila
i světově uznávaná architektka Eva
Jiřičná.
Kateřina stojí jen pár kroků od
vstupu do Národního parku Podyjí.
Na její malebnou přírodu je dobře
vidět z terasy hotelové RESTAURACE
PANORAMA, která hosty láká výbornou gastronomií a úchvatným výhledem do krajiny. Terasa s celoročním
provozem, jejíž stavební úpravy právě
finišují, již brzy poskytne v chladných
měsících příjemně zateplené pro středí a v létě ochranu před ostrým
sluncem.
Výhled na panorama starobylého
Hradiště a okolní zeleň, který se

návštěvníkům naskytne, nenajdou
v žádném jiném zdejším hotelu. Se
sklenkou vína bude atmosféra relaxace
jistě dokonalá.
RESTAURACE PANORAMA je
otevřena nejen pro hotelové hosty.
Výběrem lahodných pokrmů přivítá
každého návštěvníka. Za přípravou
stojí rozšířený tým kuchařů.
Strávníky hýčká vždy pokrmy připravenými z čerstvých surovin. Ať už se
jedná o obědové menu nebo o přípravu
lososa, steaků či líček, jejichž vynikající
chuť ocenili nedávno i na mezinárodním
veletrhu ve Vídni. Očekávání labužníků
i těch nejpřísnějších znalců gastronomie
ještě podtrhnou výborná regionální vína
i špičková vína z Rakouska a Španělska.
Opomenout nelze ani vytříbený
design celého hotelu. Ten neušel
pozornosti značky BERNHARDT
Made to Measure, specializující se na vysoké krejčovství. Značka, která
oblékla i představitele
slavného Jamese Bonda
Pierce Brosnana si interiér
Boutique Hotelu Kateřina
vybrala k nafotografování
své aktuální módní kampaně (na snímku).
Návštěvou krásného
znojemského
hotelu
a jeho RESTAURACE
PANORAMA tak určitě
uděláte radost sobě i svým
přátelům.
(placená inzerce)

ZVEME VÁS DO DIVADLA
Co o Destinnové věděla i uklízečka
Místo původně
ohlášeného představení Tisíc a jedna
vášeň, veze do Znojma slavná pražská
divadelní scéna vynikající kus o životě
Emy Destinnové –
Commedia finita.
Nesmírně vtipná
hra o naší slavné operní pěvkyni je postavena na výpovědích její
pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné.
Jejich slova a postoje ■ Daniela Kolářová ve hře Commedia finita.
jsou svědectvím nejen
Foto: Viktor Kronbauer
o úspěších a pádech
cenzura značnou část textu vyškrtla.
umělkyně, ale především o závisti
V roce 1985 obsadila režisérka Lída
a malosti, které jako důvěrné známé
Engelová v plzeňském divadle hru
provázejí i naše životy.
čtyřmi herečkami a v této úpravě se,
Autorka divadelní podoby, Viktoaž na malé výjimky, hraje dodnes.
rie Hradská, pracovala v době vzniku
Ve Viole měla Commedia finita
hry na úseku dějin českého filozoficpremiéru v březnu minulého roku
kého myšlení přelomu století a zoba režisérka do hlavních rolí obsadila
razené charaktery čtyř postav,
Danu Černou, Janu Synkovou, Danieprovázející vzestupy a pády světoználu Kolářovou a Mášu Málkovou.
mé operní hvězdy, byly pro ni proto
V neděli 21. února tak diváci ve znotragikomickým komentářem k „údělu
jemském divadle uvidí nejen skvělé
umění v Čechách“. Je nutné si připoherecké výkony, ale také uslyší ukázky
menout, že hra byla napsána v době,
z děl Smetany, Verdiho, Bizeta, Leonkdy jakékoliv vybočení z průměru
cavalla i Pucciniho. Výběr z původbylo víc, nežli obvyklé a také bylo „po
ních nahrávek zpěvu Emy Destinnové
zásluze potrestáno“. Monodrama se
provedl uznávaný hudebník Emil Vikdočkalo i rozhlasového ztvárnění
lický.
lp, zdroj: Divadlo Viola
v podání Jiřiny Jiráskové, ale dobová
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen–duben po–so 10.00–17.00,
ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka
v 16.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen–duben út–ne 10.00–12.30,
13.00–16.00.
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park.
Otevřeno pouze v červenci a srpnu.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
září denně 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.
Stálé expozice: Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české, J. T. Fischer
Medailérská tvorba.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
mimo sezonu: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Zavřeno do 1. května.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875,
mimo sezonu: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Zavřeno do 1. května.
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MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad–březen 9.00–17.00
pouze víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10,
tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad–duben po–pá
8.00–18.00, so 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno:
TIC říjen–duben út–so 9.00–16.00,
Jižní příst. cesta říjen–duben
po 9.00–17.00, út–ne 9.00–20.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
listopad–březen zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
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.

18.–19. 2. GULLIVEROVY CESTY
Gulliverovy cesty jsou jedno
z nejznámějších děl světové literatury.
Děti se budou skvěle bavit, dospělé
děj přinutí k zamyšlení. Předplatné ZŠ1.
19. 2. MAM’ZELLE NITOUCHE
Slavná hudební komedie. Hrají:
Otakar Brousek ml., Jiří Wohanka,
Hana Czivišová a další. 19.00.
21. 2. COMMEDIA FINITA
Hra pražského Divadla Viola
o nejslavnější operní pěvkyni
Emě Destinnové. Hrají: Dana Černá,
Jana Synková, Daniela Kolářová,
Máša Málková. Náhradní představení
za hru Tisíc a jedna vášeň, která byla
stažena z repertoáru. 19.00.
23.–25. 2. ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Není snad nikdo, kdo by neznal
čtveřici nerozlučných kamarádů
z Čtyřlístku. Předplatné MŠ.
25. 2. KRÁLOVNY
Tragikomedie spojí tři ženy různého
věku. Hrají: Vlasta Hartlová,
Ivana Plíhalová, Vendula Fialová.
19.00.
1. 3. DVANÁCT
ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Strhující divadelní hra ze soudního
prostředí. Hrají: Ernesto Čekan,
Rudolf Jelínek, Petr Oliva a další. 19.00.
7. 3. ROMANTICKÝ VÍKEND
Příběh Ala a Bet. Inteligentní komedie
se skvělými hereckými výkony
Petry Špalkové a Jana Novotného.
19.00.
PREMIÉRA DS ROTUNDA ZNOJMO
18. 3. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Molièrova komedie o jednom
hypochondrovi, mladé lásce
a chamtivé manželce.
Hrají: Václav Beran, Petra Šulcová,
Marie Nejedlíková, Nina Steindorfer,
Antonín Míček, Adam Šich,
Marek Machal, Kamil Tomek,
Šárka Drozdová. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

KONCERTY
27. 2. KITTCHEN
Dům Na Věčnosti – oceňovaný
umělec se svým industrial folkem.
20.30.
9. 3. LENKA DUSILOVÁ a ZRNÍ
Městské divadlo Znojmo – společný
koncert uznávané zpěvačky a kapely,
která patří ke špičce české klubové
scény. 19.00.
15. 4. PAVEL „ŽALMAN“
LOHONKA: SEDMDESÁT JAR
Městské divadlo Znojmo – koncert
mapující tvorbu ikony českého folku.
Vstupenky již nyní v prodeji v TIC
na Obrokové ulici. 19.00.

DALŠÍ
19. 2. HUDBA 2015: CO SE STALO?
NEKLIDNÉ ROKY
Kino Svět – malý sál, vstupné 100 Kč.
19.30. Více www.umenidoznojma.cz
23. 2. IVO ŠMOLDAS
VK Harvart (Václavské nám.) –
beseda s básníkem, nakladatelem,
publicistou, scenáristou,
moderátorem a překladatelem.
(Veřejnost 180 Kč, studenti 150 Kč).
19.30.
790 let města Znojma
26. 2. PECHAKUCHA NIGHT VOL.
15: ZNOJMO OBDIVUHODNÉ
Městské divadlo Znojmo
– vstupné 100 Kč v předprodeji,
130 na místě. 20.20.
Více www.umenidoznojma.cz
6. 3. VELKÉ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
VŠECH OBORŮ
Centrum Dukla – 101. ročník setkání
sběratelů z celé ČR i zahraničí.
Známky, pohlednice, starožitnosti,
odznaky a mnoho dalších
sběratelských předmětů. 8.00–12.00.
6. 3. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Agrodům (Dvořákova 21) –
přednáška Tomáše Pfeiffera. 17.00.

23. 11.–19. 2. CHLADNÁ KRÁSA
Minoritský klášter – výstava o historii
nožířství afenoménu damascénské oceli.

6. 3. INTIMNÍ SCHRÁNKA
SABRINY BLACK
Znojemská Beseda – scénické
provedení knihy Emila Hakla v rámci
literárního projektu LiStOVáNí.
20.00.

3. 12.–20. 2. RETROGAMING –
počátky osobních počítačů u nás
Dům umění – interaktivní putovní
výstava, její součástí je možnost
vyzkoušet si historické počítače.

13. 3. O BUDULÍNKOVI
Znojemská Beseda – cyklus
NEDĚLNÍ POHÁDKY: Divadlo
Kapsa uvádí pohádku pro nejmenší.
15.00.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail:
maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej 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.

15. 1.–18. 3. DOMÁCÍ LOUTKOVÁ
DIVADLA
Minoritský klášter – výroba loutek
patří k české tradici. Výstava Muzea
Hraček v Rychnově nad Kněžnou.

VÝSTAVY
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13. 3. JAK JÍST BEZ LEPKU
Městská knihovna – KLUB ZDRAVÍ.
Povídání o tom, co obnáší život bez
lepku, na co si dát pozor při výběru
jídla a jak se chutně stravovat.
Přednáší: Eva Meiringerová.
Kontaktní tel. 604 684 337. 17.00.

10. 3. Jak a kudy tekly řeky na
jihozápadní Moravě aneb
O štěrkových terasách i vltavínech.
Přednášející: Mgr. Jaroslav Šmerda
(JMM Znojmo)
a Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.
(ÚG AV ČR, Brno)

13. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA 2016
Dům Na Věčnosti – 7. ročník největší
cestovatelské a outdoorové akce
v republice proběhne během února
a dubna v 221 městech Česka
a Slovenska. Nejlepší filmy sezony
z celého světa i novinky domácí
produkce. Promítání začne od 18.00.

17. 3. Archeologické výzkumy
Jihomoravského muzea v roce 2015
Přednášející: Mgr. David Rožnovský
(JMM Znojmo)

15. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNY
ZŠ Mládeže – setkání dětí, rodičů
a učitelů při velikonočním vyrábění
v dílničkách, tradicích, výroba
,,patchworkových vajíček“. 15.00–17.00.
XXXVI. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA VE
ZNOJMĚ
Dům umění, vždy od 19.00
(www.znojmuz.cz, 515 282 211).
790 let města Znojma
18. 2. Rok 1848 na Znojemsku. Další
milník ke svobodě?
Přednášející: Mgr. Martin Markel,
Ph.D. (FF MU Brno)
790 let města Znojma
25. 2. „Fundus Culchov“. K dosud
nevysvětlené otázce statku či dvorce
potřebného pro založení města
Znojma v roce 1226.
Přednášející: Otto Bouda (Okrašlovací
spolek ve Znojmě)
3. 3. Karel Hynek Mácha jako
pocestný. Příspěvek ke strategii
a technice pěší cesty do Itálie v létě
roku 1834.
Přednášející: Mgr. Josef Černý
(Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo)

24. 3. Příroda na talíři – za léčivými
rostlinami pestré krajiny v širším
okolí města Znojma.
Přednášející: Ing. Radomír Němec
(JMM Znojmo)
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPRÁVY
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
Dům umění – vždy v úterý od 19.00.
16. 2. KAMBODŽA – CHUDOBA
S VŮNÍ VANILKY
Přednášející: Hana Urbanová
(Ministerstvo životního prostředí ČR).
23. 2. NEZNÁMÁ ÍRÁNSKÁ POUŠŤ
Přednášející: Jiří Sladký (cestovatel,
publicista a přírodovědec)
1. 3. BARRO COLORADO ISLAND
– CENTRUM PRALESNÍ VĚDY
V PANAMSKÉM PRŮPLAVU
Přednášející: Tomáš Vrška
(VÚ Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví)
8. 3. CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
O NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ
Přednášející: Lenka Reiterová,
Tomáš Rothröckl, Petr Vančura
(Správa NP Podyjí)
15. 3. ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ
A ROMANTICKÁ?
Přednášející: Pavel Hubený
(Správa NP Šumava)

Jarní Dny zdraví přinášejí
detoxikaci i tipy na léto
Loňský podzimní přednáškový
cyklus v rámci Dnů zdraví pokračuje
i v tomto roce.
Na jaře se přednášky o zdravé
výživě zaměří na detoxikaci organismu a na to, jak bychom se měli stravovat v létě.

V rámci aktivity Zdravé město
Znojmo jsou pro veřejnost již nyní
připraveny dvě akce. Ve středu 9. března proběhne ve Štukovém sále Zno-

jemské Besedy od 16.00 hodin přednáška na téma Jarní detoxikace těla na
všech úrovních. Povede ji zkušená
výživová poradkyně Ivana Stenzlová,
která je propagátorkou zdravého stravování a dlouhodobě také stojí za kvalitním vitálním menu velkého
znojemského hotelu. Vstup na její
přednášku je zdarma!
Další akce zaměřená na zdraví
a onkologickou prevenci bude
20. května, kdy do Znojma dorazí
osvětová kampaň Střevo tour. A tipy
na to, jak se stravovat v létě, budou
tématem další přednášky plánované
na červen.
zp
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NENECHTE SI UJÍT
■ DIVADLO
Dvanáct rozhněvaných mužů na jevišti znojemského divadla
Ernesto Čekan, Rudolf Jelínek,
Petr Oliva, Petr Vágner a další
herci přijedou 1. března do
znojemského divadla, aby zahráli Dvanáct rozhněvaných
mužů, strhující divadelní hru
ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti.
Dvanáct rozdílných mužů, porotců, rozhoduje o vině či nevině člověka – šestnáctiletého kluka, který je obviněn z vraždy. Jen jediný
z porotců pochybuje o jeho vině a svou pochybností rozpoutá souboj
slov, faktů, důkazů a ovlivňování, v němž se postupně odkrývají zákoutí
lidského charakteru každého z porotců. Hra Reginalda Rose v režii Hany
Gregorové mistrovsky a detailně vykresluje duševní pochody zúčastněných aktérů. Ve skvostně, svědomím nebo lhostejností, budované dusné
atmosféře je nahlodáváno přesvědčení nejen ostatních porotců, ale i divákovo. Titul Dvanáct rozhněvaných mužů proslavil hlavně kultovní film
režiséra Sydneyho Lumeta z roku 1957, který byl nominován na Oscara
a získal spousty celosvětových ocenění. Ve znojemském divadle začíná
představení v 19.00 hodin.
lp

■ LISTOVÁNÍ
Intimní schránka hraná i bez zbytečné veteše
Intimní schránka Sabriny Black je další knihou,
kterou v rámci LiStOVáNí přijedou 6. března do
Znojemské Besedy zahrát Lukáš Hejlík, Věra
Hollá a Pavel Oubram. Diváci se mohou těšit na
skvělý román Emila Hakla, zasazený do poloviny
devadesátých let, kdy se v Čechách obyčejní lidé
pokoušeli rozjíždět podnikání. Původně román
vyšel v roce 2002. Nyní vychází v přepracované,
doplněné a zhutněné podobě, ke které autor poznamenal: „Pokusil jsem
se vyházet z románu zbytečnou veteš.“ LiStOVáNí však odpovídá kombinací staré a nové verze. „Stará Sabrina“ byla totiž legendárně první scénicky převedenou knihou projektu LiStOVáNí. V sále Znojemské Besedy
ji obecenstvo uvidí od 20.00 hodin.
lp

■ SOUTĚŽ
Odstartoval sedmý ročník celonárodní soutěže Žena regionu. Nominujte svoji favoritku!
Máte ve svém okolí nějakou výjimečnou ženu,
kterou byste rádi ocenili? Znáte někoho, kdo se
ve svém volném čase obětuje pro druhé
a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu?
Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách
veřejně mluví? Změňte to! V plném proudu jsou
nominace na další ročník celonárodní soutěže
Žena regionu.
„Nejedná se jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především
o ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani
média většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa
Kalivodová. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích:
podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Můžete přihlásit svou
přítelkyni, sestru, matku nebo kolegyni z práce.
Nominovat své favoritky můžete do 1. března 2016. Podrobnosti na
www.zenaregionu.cz.
lp
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Historický úspěch ﬂorbalistů Fotbalisté ﬁnišují s přípravou
a brankáře z Mládežky
Skvělý výkon
předvedli v Brně
na krajském finále
florbalového Think
Blue Cupu pro
1. stupeň základních škol, znojemští florbalisté ze
základní školy na
ulici Mládeže.
Ve finále podali
velmi
bojovný
výkon. Šanci dostali
i náhradníci, kteří
se předvedli v dob- ■ Stříbrný tým Základní školy Mládeže v plné sestavě.
rém světle. Po těsné
Foto: Archiv školy
prohře 1:2 získali
dodala ředitelka školy Romana Loyvýborné druhé místo v turnaji!
dová, která týmu poděkovala za vzorA brankář Jakub Pechura byl právem
nou reprezentaci školy. Velká
vyhlášen nejlepším brankářem turgratulace tak patří sestavě: Jakub
naje.
Pechura, Michal Martinek a Tadeáš
„V tomto výsledku se začíná odráHoch z 5. A, Matyáš Držmíšek z 5. B,
žet naše dlouhodobá práce s mladými
Dennis Šťastník a Kryštof Sobek ze
florbalisty. Na škole působí školní tým
4. A, František Blažek a Tobiáš Projak v kategorii přípravek, tak v katecházka ze 4. C a Martin Vavřina
gorii elévů. Trénují třikrát týdně
a Matěj Martinek ze 3. B.
lp
a působí též v jihomoravských ligách,“

Sedm přípravných zápasů v zimním období mají
za sebou fotbalisté 1. SC Znojmo.
Vyhrát se jim podařilo až v tom
posledním v Prostějově, kde zvítězili 6:2.
Před tím prohráli 0:1 v Českých
Budějovicích a třeba v Tip sport lize
získali pouhý bod
za remízu 1:1 ■ Stijepo Njire byl autorem jednoho z gólů proti Prostějovu.
s Frýdkem-MístFoto: zpl
kem. S Olomoucí
mohli do áčka prosadit Tomáš Weber
a Baníkem prohráli.
či Petr Vavřík. „Určitě ale chceme ještě
„Výsledky pro nás nejsou v příprado začátku soutěže nějaké posily přivě to nejdůležitější. V ní jde o něco
vést,“ dodal Ota Kohoutek.
jiného. Vyzkoušet hráče na různých
Generálkou na jarní boje ve Fotpostech a otestovat různé varianty.
balové národní lize bude o posledním
Ostatně prakticky ve všech zápasech
únorovém víkendu souboj s Uničonastupovala do každého poločasu jiná
vem, který by fotbalisté chtěli svést na
jedenáctka,“ uvedl prezident fotbalistů
hlavním stadionu ve Znojmě. V pátek
Ota Kohoutek.
4. března je pak čeká jarní soutěžní
Z mnoha nových hráčů, které
premiéra proti Ústí nad Labem. eks
Znojmo zatím zkusilo, by se podle něj

Nejlepší sportovkyní znojemského okresu je plavkyně
Veronika Kolníková, anketu vyhrála už po třetí
Okresní organizace České unie
sportu uspořádala ve znojemském
divadle slavnostní galavečer,
během něhož byli vyhlášeni nejlepší sportovci znojemského okresu.
Na nejvyšší příčce se už potřetí za
sebou umístila plavkyně Veronika
Kolníková. Slovenská závodnice,
která žije a studuje v Banské Bystrici, kam zamířila po letech strávených ve Znojmě.
Také druhé místo obsadil plavec.
Stříbrnou příčku získal Michal Rubáček, který pro změnu žije a připravuje
se v Ostravě. I proto na slavnostním
vyhlášení chyběl, podobně jako třetí
v pořadí vodní lyžař Daniel Odvárko
z oleksovického Delfína. Jeho aktuálním působištěm je Chile, většinu
roku ale tráví na Floridě.
Vyhlašovaly se také další kategorie. Nejlepším kolektivem se stala
mužská plavecká štafeta před pla- ■
veckou štafetou žen. Třetí místo tak
zbylo pro fotbalisty 1. SC Znojmo
a až pátí byli hokejoví Orli Znojmo.
Mezi fotbalisty a hokejisty se vklínili
florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ.
Nejlepším juniorem se stal také pla-

Nejlepším mládežnickým kolektivem se stali juniorští florbalisté hrající extraligu před volejbalovými
juniory VK Znojmo-Přímětice
a staršími žáky Klubu sportovní
gymnastiky Znojmo.
Do síně slávy znojemských sportovních osobností se dostali hokejista
Peter Pucher, fotbalista Miroslav
Steinhauser a běžec Josef Bobek.
Titul sportovní sympaťačky získala
Nela Mandátová a nejlepší akcí bylo
zvoleno Mistrovství republiky
v boxu před Vánočním během a Festivalem dračích lodí.
„Od svých sedmnácti let jsem
žila ve Znojmě, kde jsem i studovala
vysokou školu. Bohužel ta znojemská nemá magisterský stupeň, a tak
jsem se musela poohlížet jinde
a zvolila jsem Banskou Bystricu.
Ale do Znojma jsem přijela velmi
ráda, i když mi cesta trvala asi deset
Veronika Kolníková si odnáší cenu pro nejlepší sportovkyni Znojemska za rok 2015.
hodin. Že bych mohla vyhrát ankeFoto: eks
tu, na to jsem vůbec nepomyslela.
Bylo to pro mne velké překvapení,“
tišek Černý, který se připravuje v brněnvec Jakub Březina, druhá byla jeho
uvedla nejlepší sportovkyně Zno ském Sokole a jen těsně mu unikla účast
oddílová kolegyně Tereza Coufalová
jemska za rok 2015 Veronika Kolnína olympiádě v brazilském Riu de Janeia třetí gymnastka Marie Černá. Zvláštní
ková.
eks
ru kvůli věkovému limitu.
cenu získal její bratr – gymnasta Fran-
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