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Ve sporech kolem znojemského
obchvatu si město může připsat další
úspěch.
Poté, co v září uspělo s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu,
která se týkala zrušení trasy obchvatu
Znojma zakreslené v územním plánu
města, vyhrálo i v následné soudní
bitvě u krajského soudu v Brně. Právě
sem totiž vrátil Nejvyšší správní soud
celou záležitost k novému projednání. A krajský soud nyní dal za pravdu
městu – územní plán i trasa obchvatu
zakreslená v něm jsou platné. Více
na str. 2.

Loucký klášter
má nová okna
 Znojemský advent nebude jen na Horním náměstí. Najdete ho v centru, v ulicích, divadle i v podzemí.

Znojemský advent začne i letos
tradičním rozsvícením vánočního
stromu na Horním náměstí o první
adventní neděli 27. listopadu čtvrt
hodiny před pátou odpolední. Náměstí bude dominovat darovaný
jehličnan ozářený třiceti tisíci žárovkami.
Hned po slavnostním rozsvícení a posvěcení adventního věnce se
na pódiu představí zpěvák Martin
Chodúr se skupinou Mach a znojemským sborem Libohlásek. Po něm zahraje Cimbálová muzika Denár. Jako
každoročně se do celého adventního
programu zapojí místní mateřské, základní a střední školy, a to jak s pěveckými, tak s divadelními či tanečními vystoupeními. Uslyšíte také Pepu
Barneta a Sešup, Terezu Holubovou
i Šarivari Swing Band.
V divadle se pak můžete těšit
na Jazz Talking s Nikol Kotrnetzovou
a Petra Bendeho s hosty a Libohláskem.

Své vánoční písně a koledy zazpívá poprvé na Horním náměstí i Luděk Minka
společně s pěveckým sborem Carmina
Clara.
BETLÉMY V ŽIVOTNÍCH
VELIKOSTECH
Advent bude lákat hned na dva velké betlémy. Na Horním náměstí najdete
dřevěné figury v životních velikostech
z dílny řezbáře Martina Lichevníka
a u kostela sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí se do rolí betlémské
rodiny převléknou dobrovolníci.
„Znojemský rodák, řezbář Martin
Lichevník již vloni daroval městu Znojmu první postavy betléma, a to Marii,
Josefa, Jezulátko. Letos k nim přibydou
dvě ovečky a pes. V dalších letech bude
řezbář postupně vytvářet další postavy,
které chce opět městu darovat a betlém
tak rozšiřovat,“ vysvětlil záměr místostarosta Znojma Jan Grois a zároveň
umělci za velkorysý dar poděkoval.

Foto: K. Himmer

ZIMNÍ KINO POD HVĚZDAMI
Ve středu 30. listopadu bude
na Horním náměstí připraven k promítání první ze čtyř filmů Zimního
kina, a to snímek Jak vytrhnout velrybě stoličku. V dalších večerech si pak
budete moci vybrat komedii S tebou
mě baví svět, pro dospělejší publikum
Muže v naději a pro nejmenší animovanou pohádku V hlavě. Více informací najdete uvnitř Listů.
lp

Část fasády jižního křídla Louckého kláštera má nová okna.
Postupně bylo do pěti pater namontováno pětatřicet oken, která jsou ručně vyrobená a kopírují vzhled původních historických
oken. Všechna okna mají jednotný
design. Vyrobena jsou z masivního
modřínu s nátěrem v barvě matné slonové kosti a doplněna masivními modřínovými parapety. Celková investice
vyjde na zhruba 2,5 milionu korun,
jeden milion korun půjde z dotace Ministerstva kultury. Jedná se o první
etapu oprav nového konvektu. 
tp

Střecha
pro seniory

 Zase přijedou krampusáci. Foto: Archiv ZL

Ve znojemském domově pro seniory U Lesíka skončily práce na rekonstrukci a zateplení střechy.
Konkrétně ve staré budově, kam
zatékalo. Nová střecha je hrazena
z rozpočtu města a bude stát přibližně
2,6 milionu korun. 
tp
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AUTOBUS K DPS VANČUROVA
I RÁNO
Od pondělí 12. prosince bude spoj
č. 10 městské autobusové dopravy
linky 802 vyjíždějící ze zastávky
Železniční stanice v 7.31 směrem
do Nové nemocnice stavět ve všední dny i na zastávce DPS Vančurova, a to v čase 7.40 hodin. Spoj
linky městské autobusové dopravy č. 802 směr Oblekovice – Nová
nemocnice bude v pracovních
dnech zajíždět do zastávky Vančurova DPS v ranní hodině zcela
nově. Doposud zajížděla linka 802
k DPS Vančurova v pracovní dny 4x
denně a o víkendu 2x. Požadavek
na rozšíření linky v ranních hodinách vznesli jednak obyvatelé
DPS Vančurova, jednak prosba
o zavedení ranního spoje zazněla i na říjnovém Fóru Zdravého
města. Vedení města požadavku
seniorů vyhovělo.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
JEN NA STADIONU
Z důvodu nutné opravy chladicího zařízení a kompresoru se
letos nebude otevírat venkovní
kluziště na Sokolské. Bruslení pro
veřejnost bude ve Znojmě možné
jen na zimním stadionu, počítá se
proto s rozšířením hodin bruslení.
Rozpis ledu s hodinami veřejného
bruslení bude k nalezení na www.
hcorli.cz v sekci Klub – Rozpis ledu.
ÚPLNÉ UZAVÍRKY NÁMĚSTÍ
V době Znojemského adventu
a na Silvestra budou uzavřeny části
komunikací na Horním a Václavském náměstí, a to takto:
27. 11. (10.00–20.00), 31. 12.
od 15.00 do 1. 1. 2017 do 3.00 hod.
(ve spodní a vrchní části Horního
ve směru jízdy k Václavskému)
5. 12. (6.00–22.00) ve spodní části
Horního ve směru jízdy k Václavskému)
31. 12. od 20.00 do 1. 1. 2017
do 3.00 hod. (na Václavském
od domu č. 5 až na Horní).
POČTVRTÉ O JUNIORSKÝ TITUL
SOMMELIER MORAVY
Asociace sommelierů ČR pořádá
24. listopadu v klášteře v Louce 4. ročník soutěže sommelierů
– Sommelier Moravy. Jedná se
o soutěž sommelierů v juniorské
kategorii do 21 let se zaměřením
na gastronomii, vína, vinařství
a vinohradnictví České republiky.
Soutěž se koná za podpory Vinařského fondu ČR, města Znojma,
Jihomoravského kraje a pod záštitou Ministerstva zemědělství
České republiky.

Znojmo opět uspělo s obchvatem
Aktuální situaci kolem znojemského obchvatu popisuje starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
„V nekonečných soudních sporech, tahanicích a nesmyslných zdržováních, které proti nám vede několik
jednotlivců z občanského sdružení
Obchvat, si můžeme připsat další důležité vítězství, z čehož mám opravdovou
radost. Daleko větším zadostiučiněním by nejenom pro mě, ale pro nás
všechny bylo, pokud by tito jednotlivci pochopili, že obchvat je pro život
ve Znojmě naprosto klíčový a že si
všichni – opravdu všichni – přejeme
jeho nejrychlejší dostavbu,“ říká starosta a pokračuje: „Celá situace kolem
dostavby obchvatu stojí nejen spoustu
práce, ale také peněz – vždyť si vezměte, kolik tisíc, či spíš desítek tisíc jsme
již museli vydat na soudní spory. Kolik
peněž stojí všemožné nové posudky
životního prostředí, hygieny, kolik hodin a dní práce musí úředníci a další

pracovníci vynakládat na všemožné
přezkumy rozhodnutí a podobně. A to
vše, aby došli k závěru, že znojemský
obchvat je prostě potřeba, že je jediným řešením tíživé dopravní situace
ve městě a že bude mít pozitivní dopad
na zdejší životní prostředí,“ doplňuje
starosta.
„Jak jsem již několikrát avizoval
– pro mě jako starostu Znojma je ob-

chvat prioritou číslo jedna. A nějakými soudními spory a tahanicemi
se rozhodně od své práce nenechám
odradit. Budu nejen bojovat s odpůrci
obchvatu, ale budu také nadále tlačit
na odpovědné osoby a orgány, aby
se obchvat už konečně stavěl a aby
se dobudoval do konce,“ konstatoval
rozhodným hlasem své stanovisko starosta Gabrhel.
zp

V dubnu 2016 podalo město Znojmo kasační stížnost k Nejvyššímu
správnímu soudu proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně týkající se
zrušení trasy obchvatu Znojma zakreslené v územním plánu města
(protistranou bylo Občanské sdružení Obchvat a dvě další soukromé
osoby). Odůvodněním ze strany města byla nezákonnost rozhodnutí
spočívající v nesprávném posouzení právní otázky Krajským soudem
v Brně. V září letošního roku dal Nejvyšší správní soud v kasační stížnosti
městu za pravdu a vrátil celou věc k opětovnému posouzení Krajskému
soudu v Brně. Dle verdiktu krajského soudu z minulého týdne je územní
plán i zakreslená trasa obchvatu v něm správná a požadavek protistrany
byl zamítnut. Detaily rozhodnutí budou známy až po doručení písemného rozhodnutí.

Nebezpečí stávky řidičů autobusů je zažehnáno
Ještě na začátku listopadu to
vypadalo, že nevyhnutelně dojde
k časově neomezené stávce řidičů
Znojemské dopravní společnosti –
PSOTA (dále ZDS Psota) a kolapsu
městské hromadné dopravy. Zásahem radnice se však o pár dnů později podařilo stávku odvrátit.
Starostovi města Vlastimilu Gabrhelovi se povedlo znovu dostat obě strany
– odboráře a zástupce firmy Psota – k jednomu stolu. „Osobně mi starosta volal
a pozval mě k dalšímu jednání,“ potvrdil
předák odborářů Libor Weinstein. Schůzka všech stran se konala 3. listopadu.

„Svolal jsem jednání, abychom si
znovu vysvětlili, jaké dopady má vládní nařízení o navýšení platů na smluvní vztahy mezi městem a firmou a také
jaké právní důsledky a dopady může
mít stávka na firmu a její zaměstnance. Na základě tohoto jednání jsme
nalezli kompromisní řešení pro všechny zúčastněné strany, které respektuje práva a povinnosti smluvních
stran“, komentoval jednání starosta
Gabrhel.
Ředitel ZDS Psota Petr Chadim
situaci komentuje slovy: „Myslím, že
celý problém vznikl v důsledku ne-

šťastné mediální zkratky a z toho vyplývající interpretace nařízení vlády,
jehož dopady se musí vždy posuzovat
v návaznosti na konkrétní smlouvy
mezi dopravcem a městem.“
Na jednání na radnici došlo k podpisu kolektivní smlouvy mezi ZDS
Psota a jejími zaměstnanci, čímž je
stávka definitivně zažehnána.
„Jsem rád, že se podařilo nalézt
potřebný kompromis. Město jako garant dostupnosti této veřejné služby
se vždy snaží udělat maximum, aby
tyto problémy nedopadaly na občany,“
uzavírá starosta.
zp

Do ankety z Fóra se zapojil rekordní počet lidí
Do ankety, která probíhala v rámci Zdravého města Znojma a ve které
měli občané možnost vyjádřit se k aktuálně nejpalčivějším problémům
Znojma, se zapojil rekordní počet lidí.
Problémy, o kterých se hlasovalo, vzešly z říjnové diskuse s občany
na Fóru zdravého města Znojma (dále
jen Fórum). Cílem ankety bylo ověřit,
zda je jako problémové vnímají i občané, kteří se veřejné diskuze přímo
neúčastnili.
Hlasování se zúčastnilo 1 410 lidí,
z toho 1 068 hlasů bylo přes internet.

Šlo o více lidí než v přechozí anketě.
O konkrétně jakých problémech se
hlasovalo, se můžete dočíst na webu
www.znojmo-zdravemesto.cz.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se do hlasování zapojili. Jsou důkazem,
že jim není lhostejné, co se ve Znojmě
děje. A za to jsem velice rád, neboť právě participace občanů je jedním z hlavních důvodů, proč jsme do Národní
sítě Zdravých měst vstoupili a začali
praktikovat jejich aktivity,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
V současné době probíhá vyhodnocování ankety, z kterého vzejdou
takzvané ověřené problémy, které se
objeví v první desítce v obou žebříčcích – na Fóru i v anketě. Násled-

ně jsou tyto předloženy Komisi pro
Znojmo – Zdravé město a uplatňování
místní Agendy 21 a radě města, kde se
navrhne způsob jejich řešení. „O ověřených problémech a vyhodnocení
ankety budeme veřejnost informovat,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana
Pastrňáková.
Do 25. listopadu mají občané ještě
možnost vyjádřit svůj názor do pocitové mapy, a to na pocitovamapa.
nszm.cz/znojmo-2016. Pocitová mapa
byla novinkou letošního Fóra a občané do ní mohou vyznačit například
místa, kde rádi tráví svůj volný čas,
kam by pozvali své známé nebo kde
jim podle jejich názoru hrozí dopravní
nebezpečí. 
zp
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Jste na dobré cestě, říká hejtman Erwin Pröll
S první ucelenou koncepcí Dolnorakouské zemské výstavy 2021,
o kterou se společně ucházejí Znojmo
a Retz, se vydala tento týden delegace Retzu a Znojma na jednání k dolnorakouskému hejtmanovi Erwinu
Pröllovi.
Rakouskou delegaci vedli okresní
hejtman Stefan Grusch a poslankyně
Národní rady Eva-Maria Himmelbauer, českou pak velvyslanec Jan Sechter a senátor Pavel Štohl.

Informovali hejtmana o možných
výstavních prostorách v obou městech i o dalších projektech, které by
s výstavou souvisely, jako transformaci
hudební školy v Retzu na všeobecnou
školu umění (po vzoru Česka) a s tím

souvisejícím spolupráce se Základní
uměleckou školou ve Znojmě či o programech v oblasti vzdělávání. Delegáti
se netajili ani ambiciózní myšlenkou
dostat Retz a Znojmo společně na listinu UNESCO a získat tím mezinárodní
věhlas i turisty.
„Jste na dobré cestě, rozpracujte
své myšlenky dále a o všem mě průběžně informujte,“ řekl hejtman Erwin
Pröll. Podotkl, že Retz a Znojmo jsou
kandidátskými městy, která je nutno
brát vážně. Rozhodnuto ale ještě samozřejmě není. O Dolnorakouskou
zemskou výstavu usilují ještě dvě jiné
oblasti v Dolním Rakousku.
„Jednání s hejtmanem Pröllem
bylo velice konstruktivní a bylo
na něm vidět, že je naší myšlenkou
nadšený. Neopomněl však zdůraznit,
že nás čeká ještě hodně práce. Jako
senátor za Znojemsko jsem velice rád,
že jsem se setkání mohl zúčastnit a načerpal tak nové poznatky. S vedením

města budeme určitě intenzivně apelovat na Jihomoravský kraj i na jiné
instituce, aby i oni pochopili význam
a potenciál Dolnorakouské zemské
výstavy v roce 2021 a stali se našimi
partnery. Bez pomoci dalších subjektů
je totiž tento projekt jen stěží realizovatelný,“ řekl senátor Pavel Štohl
po jednání. 
zp
Dolnorakouská zemská výstava
(Niederösterreichische Landesausstellung) je tradiční akcí, která
se koná každé dva roky v jiném
regionu Dolního Rakouska. Těší
se velkému zájmu turistů. Navštíví
ji mezi 350–500 000 návštěvníky.
Přeshraniční spolupráce není výjimkou, naopak je velmi vítána.
Například Dolnorakouská zemská výstava 2009 se konala v rakouských městech Horn a Raabs
a v české Telči.
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STALO SE
NOVÝ HEJTMAN
Novým hejtmanem Jihomoravského kraje byl zvolen Bohumil Šimek
(ANO). V krajském zastupitelstvu
zasednou i zástupci Znojemska
– místostarosta Znojma Jan Grois
(ČSSD), dále Jiří Němec (KDU-ČSL),
Jana Kochová (hnutí ANO), Petr
Krátký (KSČM) a Marian Keremidský (koalice SPD a SPO).
PARKOVACÍ KARTY
PRO ROK 2017
Výdej parkovacích karet pro parkování osobních motorových vozidel
na parkovištích městské památkové
rezervace byl zahájen. Každý, kdo
má trvalý pobyt, sídlo firmy nebo
provozovnu v městské památkové
rezervaci a je vlastníkem osobního vozidla, si může přijít zažádat
o parkovací kartu. Žádost se podává
na Městském úřadě ve Znojmě (Obroková 10), odbor investic a technických služeb, u paní Holíkové
a Kloudové. S sebou je nutné mít
občanský průkaz, živnostenský list,
malý technický průkaz od vlastního osobního motorového vozidla
a doklad o zaplacení příslušného
poplatku (poplatek se hradí na pokladně na Obrokové 12!).
VÁNOČNÍ DAR MĚSTU
Vánočním stromem Znojma je
dvanáct metrů vysoká douglaska
tisolistá, kterou darovala městu
rodina Eliášova ze Znojma.

 Zleva Manfred Marihart, Richard Hogl, Lukáš David, Eva-Maria Himmelbauer, František Koudela, Zuzana Pastrňáková, Helmut Koch,
Stefan Grusch, Pavel Štohl, hejtman Erwin Pröll, Heribert Donnerbauer, Alfred Schuster, Jan Sechter, Markus Baier, Hannes Weitschacher
a Manfred Nigl. 
Foto: G. Filzwieser

Rakouská televize natáčela ve Znojmě
Rakouská televize ORF natáčela
ve Znojmě reportáž o společné kandidatuře měst Znojma a Retzu na pořádání Dolnorakouské zemské výstavy
v roce 2021.
Televizní štáb zavítal na radnici,
do areálu pivovaru i právě vznikajícího
muzea pivovarnictví, podíval se k rotundě sv. Kateřiny i na obě centrální
náměstí.
„S reportéry jsme hovořili o příležitostech, které může Dolnorakouská zemská výstava regionu přinést,
i o tom, že získání pořadatelství nás
bude stát ještě hodně práce,“ komentuje návštěvu rakouské televize starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Po natáčení ve Znojmě se štáb přesunul
do Retzu. 
zp

 Znojmo reportéry rakouské televize okouzlilo. Hovořil o něm i starosta Vlastimil Gabrhel.

Foto: Archiv ZL

KALENDÁŘE ZNOJMA 2017
Stolní i nástěnný kalendář města
Znojma na rok 2017 je již v prodeji.
Ukazuje naše krásy královského
města z ptačí perspektivy. Nástěnný kalendář nabízí malé překvapení
– každou z fotografií lze poslat jako
pohlednici. Oba kalendáře jsou
již nyní k dostání v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici. Stolní kalendář za 39 korun,
nástěnný za 59 korun.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Znojmo je na zimu připraveno. Postupuje podle Plánu zimní údržby
místních komunikací a chodníků města Znojma, který určuje
pořadí, v jakém se budou čistit
jednotlivé vozovky a chodníky.
Vozovky jsou rozděleny do tří skupin. Nejfrekventovanější musí
být sjízdné do 4 hodin po vzniku
náledí či po sněžení, ve druhém
pořadí do 12 a ostatní do 48 hodin.
Frekventované chodníky v prvním
pořadí musí být schůdné do 6 hodin, ostatní do 12 hodin. Harmonogram plánu zimní údržby je stejný
jako v minulém zimním období.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
15. prosince, uzávěrka je 5. prosince.
SVOZ BIOODPADU LETOS KONČÍ
Poslední svoz bioodpadu v tomto roce bude ve 47. týdnu, tedy
do 27. listopadu. V roce 2017 začne
svoz bioodpadu od 13. března 2017.
KOLLÁROVA UZAVŘENA
Ulice Kollárova (v úseku od domu
č. 24 po druhé místo na parkovišti
před soudem na nám. Republiky) je
do 31. 12. 2016 zcela uzavřena, a to
z důvodu rekonstrukce vodovodu
města Znojma.
OMEZENÍ NA VÍDEŇSKÉ
Z důvodu sanace vodovodu města potrvá až do konce roku 2016
na ulici Vídeňská částečné omezení
provozu.
DRUŽSTEVNÍ
ČÁSTEČNĚ UZAVŘENA
Znojemská ulice Družstevní bude
do 16. 12. do 18.00 hod. částečně
uzavřena. Důvodem je výstavba
nového sjezdu do areálu Autocentrum Psota.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
1. 12. od 7.30 do 14.30 ZNOJMO,
N. ŠALDORF, OBLEKOVICE: domácnosti, provozy a zařízení v zahradách za mlýnem napájené z TS
Znojmo – Zahrady za mlýnem, z TS
Znojmo – Václavek, z TS Nový Šaldorf – U Musila, TS Nový Šaldorf
– ZD, z TS Oblekovice – EIKA. 5. 12.
od 7.30 do 15.30 ZNOJMO: v části
ulice Leska Horní od domu 30, 32
ve směru k domu 25, dvě novostavby v této ulici až k domům 15 a 19
(u kolejí). 7. 12. od 7.30 do 15.30
ZNOJMO: domácnosti a provozy
v místě křížení ulic Do Lesek a v ulici Růženy Svobodové, Do Lesek
43 a Růženy Svobodové 103–106
a 18–22. 12. 12. od 7.30 do 15.30
ZNOJMO: domácnosti a provozy
v místě křížení ulic Horova a v ulici
Vančurova, Horova 0 (RS plynu) a 10
a Vančurova 10, 12, 14, 16.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne ve středu ve městě 7. prosince
ve 12.00 hodin.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní, karneval či jinou zábavu. O kostýmy
se stará Anna Novotná, se kterou
je třeba se předem na zápůjčce
domluvit na tel.: 721 505 910.

Soutěž Vánoční Znojmo nadělí
kapra nebo stromeček
Zapojte se do tradiční soutěže
Vánoční Znojmo, která je součástí
Znojemského adventu. Můžete získat
kapra na štědrovečerní večeři i vánoční stromeček.
Soutěžit mohou jednotlivci a nově
také podnikatelé v městské památkové
rezervaci a mateřské a základní školy.
Vyhodnocení proběhne ve třetím adventním týdnu a výherci se mohou
těšit na hodnotné ceny s vánoční tematikou. Podnikatelé mohou získat
poukázku do zahradnictví Městské
zeleně a děti z MŠ a ZŠ vyjížďku turistickým vláčkem. Soutěž bude probíhat
v těchto třech kategoriích:
O nejkrásnější vánoční výzdobu
Odborná porota vyhodnotí venkovní výzdobu domů a bytů ve městě
Znojmě a v jeho městských částech.
Hodnotit bude výzdobu předzahrádek,
vchodů domů či oken. Do soutěže je
nutné se přihlásit elektronicky na adrese zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz
zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení fotografie
(do předmětu e-mailu napište Soutěž –
Vánoční Znojmo). Fotografie je možné
zasílat do 4. 12. 2016.

 Vánočně nazdobené okenní truhlíky ohodnotí porota. 

O nejkrásnější vánoční výlohu
Odborná porota během adventu
projde celou městskou památkovou
rezervaci a vyhodnotí nejkrásnější
vánoční výzdobu obchodů a dalších
provozoven. Do soutěže není nutné
se přihlásit.

Rodina Okurkova je vám
nápomocna už celý rok
Před rokem byl spuštěn portál
o odpadech, čistotě a zeleni. Web Rodiny Okurkovy, který radí, informuje
a pomáhá v oblasti odpadů, životního prostředí a čistoty ve Znojmě, je
k dispozici všem občanům.

Web je rozdělen na tři části, aby se
v něm každý lépe orientoval. Část Chci
vědět více o... se zabývá tříděním odpadů, nakládáním s bioodpady, provozem sběrných dvorů, kompostováním
a radí, jak se vyvarovat černých skládek, které jsou obecným problémem
v mnoha městech. V části Jdu na úřad
jsou informace o blokovém čištění,
svozu odpadů, informace, kde zaplatit
poplatky za odpad či jak získat nádobu
na bioodpad. Tedy takové informace,

které vám ušetří kroky na úřad. Poslední část je věnovaná zeleni ve městě.
V části Chci pečovat o zeleň se nacházejí informace o výsadbě stromů,
o realizovaných opatřeních, informace
o adopci stromů a každoroční soutěži
Rozkvetlé Znojmo.
Letošní rok se projekt Rodiny
Okurkovy věnoval čistotě našeho
města, konkrétně černým skládkám.
Poukazoval na výhody, které přináší
třídění odpadů, na dostupnost sběrných dvorů i na výhody kompostování,
ale také na skutečnost, jak černé skládky hyzdí město. Letos přibyly ve městě
velkoobjemové kontejnery na bioodpad a kontejnery na kovový odpad,
aby třídění bylo co možná nejsnadnější
a nikdo neměl potřebu zakládat černé
skládky.
Všechny důležité a praktické
informace, jak dosáhnout zdravého města, které má blahodárný vliv
na ovzduší a na naše zdraví, naleznete právě na webu Rodiny Okurkovy:
www.rodinaokurkova.cz . 
tp

Foto: Archiv ZL

O nejkrásnější vánoční stromek
Odborná porota vyhodnotí nejhezčí nazdobený vánoční stromek
v Obrokové ulici – jeden za mateřské školy a jeden za základní školy.
Do soutěže není nutné se předem
hlásit. 
zp

Rozsvěcování
v městských částech
Vánoční stromy se postupně rozsvítí i v městských částech Znojma
a také ve Středisku volného času
Znojmo.
Součástí každého slavnostního
rozsvěcování je kulturní program,
na kterém se budou vždy podílet místní školy a děti. Ty dostanou za vystoupení malou dobrotu od maskotů,
sněhuláka a medvěda, a připraveno je
pokaždé i drobné překvapení. 
lp
Pondělí 28. 11.
17.00 NAČERATICE
18.00 OBLEKOVICE
Úterý 29. 11.
17.00 KASÁRNA
18.00 HRADIŠTĚ
Středa 30. 11.
16.00 SVČ ZNOJMO
17.00 PŘÍMĚTICE – VES
18.00 PŘÍMĚTICE – SÍDLIŠTĚ (před ZŠ)
Čtvrtek 1. 12.
17.00 KONICE
18.00 MRAMOTICE
Pátek 2. 12.
17.00 POPICE
18.00 DERFLICE
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Advent nabízí poklidné prožití
předvánočního času
„Chceme i v tomto roce návštěvníkům Znojemského adventu nabídnout poklidné prožití předvánočního
času, zvolnění v každodenním shonu
a možnost setkání s přáteli nad horkým punčem nebo u dobrého svařáku, ale také u zajímavého programu,“
říká František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy.
„Připravili jsme program bohatý
pro všechny věkové kategorie. Znovu jsme se při jeho přípravě spojili s místními spolky a organizacemi,
které přispívají k ještě větší pestrosti
programové nabídky. Advent také nebude jen na Horním náměstí. Stěhuje
se do městského divadla i do podzemí,
město ožije i v ulicích,“ vyjmenovává
František Koudela.
ADVENT OČIMA DĚTÍ
S MIKULÁŠEM
V adventním programu je výrazná
stopa cílící na děti. Ty se mohou těšit
na tvořivé Jájiny dílničky v prostorách nově zrekonstruovaného Dolního
sálu Znojemské Besedy, kde si budou
moci vyrobit drobné vánoční předměty. Přichystané jsou vánoční pohádky
ve Znojemské Besedě, v zimním kině
i ve Znojemském podzemí. Lákadlem
jistě bude i ohrada s živými zvířaty
na Masarykově náměstí či projížďka
vánočním vláčkem, který bude jezdit
zdarma centrem města o adventních
nedělích vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
Na Horním náměstí najdou rodiny
s dětmi 5. prosince Advent očima dětí,

 Obrokovu ulici v centru Znojma opět
zkrášlí vánoční stromečky. Děti ze znojemských škol je budou zdobit 24. a 25. listopadu.
Foto: lp

což je moderovaný program připravený Střediskem volného času. Jejich
advent se již několik let těší velkému
zájmu především těch nejmenších.
Setkají se na něm s Mikulášem, andělem a čerty, které ve stejný den uvidí
také na Pekelné sešlosti na rohu ulic
Zelenářská a Velká Mikulášská. Rohatí začouzenci budou strašit i na akci
Andělské nebe s Mikulášem na Masarykově náměstí.
FOCENÍ S ROHATÝMI
KRAMPUSÁKY
Obrovský zájem vzbudila loňská
novinka – rakouští čerti krampusáci, proto si určitě dospělí i odvážnější
děti nenechají ani letos ujít průvod asi
dvaceti krampusáků, který Beseda připravila v rámci spolupráce s rakouskou
stranou. Průvod bude navíc obohacen
o koňské spřežení. Hrůzostrašní čerti
půjdou z Masarykova náměstí ulicemi
Velká Mikulášská – Mikulášské nám.
– Velká Františkánská – Přemyslovců
– Václavské nám. – Horní nám. – Obroková a zpět na Masarykovo náměstí,
kde bude po skončení průvodu vyčleněn prostor k focení s krampusáky.
DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA NA VÁNOCE
Nesmíme zapomenout na četné
bohoslužby, které k adventu neodmyslitelně patří, neboť advent je svým
posláním a charakterem především
duchovní přípravou na Vánoce a dobou rozjímání. Nejen věřící tak mohou
navštívit mše o adventních nedělích či
adventní koncerty v kostelích. Velký
zájem vždy budí Rybova Česká mše
vánoční v podání Pěveckého sdružení Vítězslav Novák (25. 12. v kostele
sv. Mikuláše).
Zhlédnutíhodné budou zajisté mnohé výstavy s vánoční tematikou. Za všechny uvádíme každoroční Vánoční výstavu na střední škole
na Přímětické ulici, výstavu betlémů
a vánočních pohlednic v kostele sv.
Václava v Louce či výstavu Hrajeme
si o Vánocích v minoritském klášteře
JMM na ulici Přemyslovců.
Nabídka výstav a všech dalších aktivit Znojemského adventu je ale mnohem bohatší. Více najdete v programu na str. 8 a 9 nebo
na www.znojemskabeseda.cz. 
lp
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Šmukbazar i Ježíškův Garage Design
budou pomáhající i zkrášlující
Poprvé budou moci lidé navštívit novinku Šmukbazar na dřeň
a do Znojemské Besedy míří loni premiérově úspěšný Ježíškův Garage
Design.
Obě akce spojuje charitativní pomoc z řady znojemských aktivit na podporu Českého národního registru dárců dřeně. Duší kampaně Znojemsko
na dřeň je šperkařka Iveta Hlobilová.
VYZKOUŠEJTE SI SKLÁŘSKÉ
ŘEMESLO NA ŠMUKBAZARU

 Půvabná zkrášlovadla pořídíte na Šmukbazaru i na Ježíškově Garage Designu.

Foto: Facebook JGD

Nejprve budete moci navštívit 26.
a 27. listopadu letošní novinku Šmukbazar na dřeň. „Na předvánoční čas
jsem se rozhodla přichystat Šmukbazar, na kterém budeme, stejně jako
na Kabelkománii, zase prodávat věci
získané darem od dobrých lidí, a to
tentokrát šperky – bižuterii, šátky
a šály. Tedy vše, čeho má skoro každá
žena doma plné krabice. Zase budeme
darované věci prodávat za symbolické
ceny a celý výtěžek pak věnujeme Nadaci,“ přibližuje nápad Iveta Hlobilová.
Až do 25. listopadu tak můžete
darovat na dobrou věc bižuterii (vždy
zabalenou samostatně v uzavřeném
sáčku), šátky a šály, které doma již nechcete. Sběrných míst je několik (najdete je na www.znojemskonadren.cz)
nebo můžete po předchozí telefonické
domluvě (tel.: 602 395 544) vše přinést
Ivetě Hlobilové do ateliéru ArtFashion
v ulici Přemyslovců 7 ve Znojmě.
Součástí programu na Šmukbazaru budou ukázky práce sklářů z Florianovy huti s možností si vyzkoušet

sklářské řemeslo, řemeslný jarmark,
hudební vystoupení a charitativní
dražba originálních autorských šperků pro Nadaci pro transplantace kostní
dřeně.
Šmukbazar bude v Althanském
paláci otevřen v sobotu 26. listopadu
(10.00–20.00) a v neděli 27. listopadu (10.00–16.00). Více informací najdete na www.znojemskonadren.cz
i na facebooku.
JEŽÍŠKŮV GARAGE DESIGN
SE STĚHUJE DO BESEDY
První prosincový víkend pak můžete vyrazit na Ježíškův Garage Design.
Druhý ročník prodejní přehlídky autorské tvorby obsadí přízemí Znojemské Besedy i prostory před budovou
na Masarykově náměstí.
Garage Design se stal oblíbenou
kulturní událostí, alternativou k běžným nákupům, místem s příjemnou
atmosférou, dobrou kávou a jídlem.
Jeho organizátor – spolek Umění
do Znojma – přizval i tentokrát kreativní umělce. Market jejich originální
tvorby bude otevřen v pátek 2. prosince (12.00–19.00) a v sobotu 3. prosince (10.00–17.00). Program obohatí
i páteční Vánoční besídka Na Věčnosti
od 21.00 hodin.
Vedle možnosti pořídit si na Ježíškově Garage Designu neotřelé vánoční dárky či setkat se s přáteli bude
i letos možnost zaregistrovat se jako
dárce kostní dřeně. Aktuální informace získáte na facebooku. 
lp

 Originální hračky Ateliéru Koira Kissy
budou k mání na Ježíškově Garage Designu. 
Foto: Facebook JGD
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Městská policie hledá strážníky
Městská policie hledá do svých
řad nové posily. Na pozici strážníka obecní policie se mohou zájemci hlásit průběžně. Předpokládá se
přijetí až osmi nových strážníků tak,
aby byly naplněny stavy Městské
policie.
Základní předpoklady pro práci
strážníka obecní police je státní občanství ČR, věk minimálně 21 let, způsobilost k právním úkonům, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
bezúhonnost a spolehlivost (uchazeč
nesmí být soudně trestán ani stíhán).
K přihlášce je nutno připojit životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů
(ne starší než tři měsíce) a ověřenou

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání. Další požadavky i náležitosti
přihlášky jsou k nalezení www.znojmocity.cz pod odkazem na Městskou
policii Znojmo. Součástí výběrového
řízení je posouzení fyzické zdatnosti
(fyzické testy) a psychické způsobilosti
(psychotesty).
Přihlášku je nutno podat písemně
na adresu: Městská policie Znojmo,
Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo k rukám ředitele Ing. Bc. Ivana Budína. Je
nutné, aby obálku s přihláškou označil
zájemce slovy: Výběrové řízení – strážník obecní policie. Přihlášky je možné
podávat kdykoliv. Předpoklad nástupu
je ihned. 
zp

INTERNET na optické síti

100 Mbit/s 245,- Kč / měsíc
200 Mbit/s 295,- Kč / měsíc
Ceny uvedeny včetně DPH ve výši 21%. Zřízení služby za 1,- Kč. Minimální doba trvání služby 12 měsíců.
Podrobnější informace naleznete na www.videon-znojmo.cz.
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V RAKOUSKU
Úklid a výpomoc
Reinigungs-Allroundkraft
BANNERT GmbH
Obermarkersdorf
office@weingutbannert.com
+43 2942 8337 Nicole Bannert
Úklid, sklad, servis, zahrada aj.

Pomocník v pekárně
Bäckerhilfskraft		
Joseph Brotmanufaktur GmbH
Burgschleinitz
Bewerbung.produktion@joseph.co.at
Odpovědnost, smysl pro čistotu,
spolehlivost, flexibilita, odolnost
vůči stresu, týmový duch,

Koncern PEGAS,

přední evropský výrobce netkaných textilií, hledá z důvodu spuštění
nového provozu ve Znojmě zaměstnance na pozici:

OBSLUHA LINKY (OPERÁTOR)

samostatnost, zkušenost z ruční
pekárny výhodou. Ruční pekařství,
BIO. Plný úvazek v nové pekárně.
Mzda od 1.400 EUR/měs. brutto.
Umývač/ka nádobí
Abwäscher
Gasthof Buchinger
Harmannsdorf

andreas.b@buchingerscatering.at
+43 660 3465040 Andreas Buchinger
Mytí nádobí, úklidové práce, třídění
odpadu, obsluha myčky. Zkušenost
z provozu, dobrá znalost NJ, tělesná
zdatnost, přátelské vystupování.
Dlouhodobá perspektiva, příjemné
firemní klima. Min. mzda 1.400 EUR/
měs. brutto, plný úvazek.

ELVÝZ, s.r.o. zabývající se servisem, montáží výtahů přijme na HPP
pro Znojmo a blízké okolí

ELEKTRIKÁŘE a MECHANIKA

Pracovní náplň: Práce na směny v 12hodinovém nepřetržitém provozu,
občasná manipulace s těžkými břemeny, jízda s vysokozdvižným vozíkem

Požadavky elektrikář: vzdělání v oblasti elekro, ŘP sk. B, zájem o práci,
schopnost samostatné týmové práce, ochotu učit se novým věcem

Očekáváme: SŠ vzdělání technického směru, případně SOŠ, praxe v řízení
VZV výhodou, znalost AJ nebo znalost práce s PC výhodou, samostatnost,
pečlivost, zodpovědnost

Požadavky mechanik: vyučen, svářečské oprávnění (výhodou), ŘP sk. B,
orientace čtení v technické dokumentaci, schopnost samostatné týmové
práce, ochotu učit se novým věcem

Nabízíme: Nástupní měsíční mzda 22.000–24.000 Kč (zahrnuje všechny
příplatky a benefity), doba neurčitá

Nástup možný ihned nebo dle dohody!
Bližší informace na tel.: 606 712 772 nebo na: elvyz@elvyz.cz

Zájemci mohou zasílat žádosti a profesní životopis na hr@pegas.cz nebo
na adresu: PEGAS NONWOVENS s.r.o., vedoucí služeb, K Suchopádu 3,
669 04 Znojmo, případně mohou vyplnit žádost o zaměstnání na recepci
závodu (k dispozici rovněž na www.pegas.cz).

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Požadujeme: SOU/SŠ technického zaměření, technické myšlení, manuální
zručnost, samostatnost, flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání

ŘIDIČE/ŘIDIČKU VZV

Požadujeme: Výuční list, ŘP na VZV – praxe vítána, obsluha PC – uživatelsky

TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka

Životopisy zasílejte na:

DĚLNÍK/DĚLNICE – NÁSTUP IHNED

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo
Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo, tel. 515 284 130.
nebo na Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

Posilujeme tým a hledáme nové kolegy/ně na pozici

NABÍZÍME:
hlavní pracovní poměr | nástupní mzda 13.250 Kč*,
navíjení/svařování 15.000 Kč* | reálná možnost mzdového postupu
| v závislosti na dovednostech možná výše mzdy na pozici dělník až
21.500 Kč* | dovolená nad rámec zákona | platné příplatky dle Zákoníku
práce | moderní, příjemné pracovní prostředí
BENEFITY:
dotované stravování | dotované ceny kávy a čaje z automatu | příplatky
za práci na odpolední směně | příspěvek na cestovné (při práci sobota,
neděle, svátky, noc) | možnost vzdělávání a získání profesních průkazů |
firemní akce
V případě zájmu pošlete životopis na: prace@tamura-europe.co.uk nebo
vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.
Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstnance.
Těšíme se na Vaše reakce – personální oddělení
tel.: 515 284 746, 778 477 612
*dle mzdového řádu platného od 1. 1. 2016

Pro novou kancelář ve Znojmě

AXA pojišťovna, a. s.
Pražská 11, Znojmo (vchod z ul. Dr. Mareše)

HLEDÁME VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI
PŘEPÁŽKOVÉHO KONZULTANTA
Požadujeme dokončené SŠ vzdělání s maturitou, práce v oboru výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte na miroslav.malina@axacz.cz
Bližší informace na telefonním čísle: 604 814 892
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Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM
Kdy se obrátit na službu Azylový dům?
Sociální služba Azylový dům poskytuje pomoc a podporu osobám,
které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení.
Jedním z hlavních cílů služby je
poskytovat pomoc a podporu při sociálním začleňování uživatelů a usilovat
o posílení schopností uživatelů řešit své
problémy samostatně, a to po dobu nezbytně nutnou k návratu do společnosti. Služba Azylový dům nabízí možnost
celodenního ubytování na přechodnou
dobu (nejdéle jeden rok).
Pracovníci v azylovém domě usilují pomocí individuálního plánování
o snižování závislosti uživatelů na systému sociální pomoci a směřují klienty
k návratu do běžného života, na trh
práce a k nalezení samostatného bydlení, čímž následně dochází ke snížení
sociálních a zdravotních rizik plynoucích ze života na ulici.
Azylový dům nabízí pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování,
pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí a další. Aktivity předcházející sociálnímu vyloučení, vytváře-

ní bezpečného a klidného prostředí
pro děti, motivaci matky/otce a těhotné ženy k odpovědnému přístupu
k životu, výchově a péči dětí, vedení
domácnosti a hospodaření s financemi, motivaci k doplňování vzdělávání
a hledání zaměstnání, návrat uživatelů
do společnosti – prevence sociálního
vyloučení, stabilizace, převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
Na Znojemsku je možné využít
služby u dvou organizací:
Centrum sociálních služeb Znojmo
Azylový dům pro ženy a muže od 18
do 80 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení.
Kontakt: Přímětická 42, 669 02 Znojmo
tel.: 515 221 021
e-mail: ad.znojmo@cssznojmo.cz
www.cssznojmo.ic.cz
Oblastní charita Znojmo
Dům chráněného bydlení pro matky
a otce s dětmi do 18 let, těhotné ženy.
Kontakt: Mašovická 12, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 755, 604 294 190
e-mail: dmt@znojmo.charita.cz
www.znojmo.charita.cz

Město Znojmo, Městský úřad Znojmo, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pořádá

Mikulášskou besídku

Složte hlavu pod širým nebem
Noc venku opět nabízí autentickou zkušenost přečkat noc pod širým
nebem a vyjádřit tak solidaritu vůči
lidem bez domova.
Letošní 3. ročník odstartuje 24. listopadu v 18.00 hodin v kapli sv. Václava na Mikulášském náměstí. Program
bude věnován bezdomovectví žen,
o němž přijdou pohovořit odborníci
z praxe. Akci doprovodí tematická
fotografická výstava i dokument. Vystoupí pěvecký soubor Carmina Clara,
uživatelé terapeutické komunity a ka-

pela Bezobratři. Na místě bude probíhat sbírka zimní obuvi a šatstva, dek,
ložního prádla. Přinesete-li čisté věci,
mohou ještě někomu dobře posloužit.
Vstupným jsou trvanlivé potraviny
(v minimální hodnotě 50 korun), které
budou rozděleny potřebným.
Akci pořádá Centrum sociálních
služeb, které ve Znojmě zajišťuje služby
Azylový dům a Noclehárna na Přímětické ulici. Více na www.nocvenku.cz/znojmo a facebook Noc venku
Znojmo. 
lp

Polévka pro lidi bez domova
Oblastní charita Znojmo znovu
vydává v zimních měsících polévku
lidem bez domova. V loňském roce
nasytila a zahřála každý výdejní den
průměrně šestnáct strávníků.
Cílem charitativní akce hrazené z Tříkrálové sbírky je zabezpečit
základní lidské potřeby (hlad, žízeň
a teplo) lidem, kteří nemají domov.
„Polévku i horké nápoje budeme
podávat zatím do konce března a podle
počasí možná i v dubnu. Lidem bez
domova poskytujeme zároveň informace o možnostech další podpory
a pomoci a o možnosti využití teplého
ošacení z charitního šatníku,“ uvedla

Polévka je vydávána
třikrát týdně (po, st a pá)
vždy od 12.00 do 13.00 hod.
v průchodu Osobní asistence
na Horní České 6.
Lucie Tomášková, pracovnice Charitní
poradny Znojmo.
Různé druhy polévek budou vydávat jak zaměstnanci místní charity, tak
i řada dobrovolníků, jako členové Klubu důchodců či dobrovolníci z Věznice
Znojmo. Chcete-li se do výdeje zapojit, kontaktujte Lucii Tomáškovou,
tel: 731 402 782, 515 221 986, e-mail:
poradna@znojmo.charita.cz. 
lp

pro romské děti a jejich kamarády
ve věku 4 – 10 let

dne

6. 12. 2016 od 14.00 do 17.00 hod. v sále Agrodomu, Dvořákova 21, Znojmo
PROGRAM:

Vystoupení kouzelníka
Aktivity dětí (recitace, zpěv aj.) s Mikulášskou nadílkou
Volný taneční program

Akce je financována z neinvestiční dotace na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce ze státního rozpočtu
na rok 2016 a z finančních prostředků města Znojma – projekt Romský terénní pracovník 2016.

Služba Rodinný sociální
asistent podruhé oceněna
Podruhé byla služba Rodinný
sociální asistent oceněna v prestižním projektu Cena kvality v sociální
péči.
Ocenění dostala poprvé již v roce
2013. Letos získala Čestné uznání, a to
především za komplexnost poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi
ohroženým sociálním vyloučením.
Čestné uznání převzala na půdě Senátu Parlamentu ČR vedoucí služby
Radka Růžičková, která uvedla: „Oce-

nění ukazuje, že služba Rodinný sociální asistent má dlouhodobě vysokou
úroveň poskytovaných služeb, odborné a profesionální pracovníky, kteří
ale za každým klientem vidí člověka
s životním příběhem, jenž má svoji
důstojnost a zaslouží si respekt a úctu.
Dívat se touto optikou na naše klienty nám pak umožňuje lépe pochopit jejich potřeby a nastavit účinnou
pomoc.“ Službu provozuje Oblastní
charita Znojmo. 
lp

 Na horkou polévku si mohou lidé bez domova chodit od půlky listopadu.  Foto: Archiv ZL

Zbavte se šatů. Podpoříte Baltazar
Další z řady sbírek šatstva pro
znojemský obchod chráněných dílen
Baltazar bude opět pomáhat lidem
se zdravotním postižením, ale i lidem
v nouzi.
Máte doma zachovalé oblečení, které už nenosíte? Nevíte, kam s věcmi, které již nepotřebujete? Můžete je darovat
potřebným k dalšímu využití. Budete
tak šetřit životní prostředí, a navíc svým
činem podpoříte devět pracovních míst
žen a mužů se zdravotním postižením,
které v Baltazaru darované věci třídí

a za symbolické ceny dále prodávají.
Darovat můžete pánské, dámské, dětské
letní i zimní oblečení, lůžkoviny, záclony, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, boty,
drobné domácí potřeby (skleničky, hrnce, misky), dětské hračky i knížky. Čisté
a nepoškozené věci, zabalené v pytlích
nebo v krabicích, stačí v pátek 5. prosince přinést na faru Českobratrské církve
evangelické na Rudoleckého ulici 15
ve Znojmě. Vchod z Bezručovy ulice
bude pro všechny dárce otevřen od 8.00
do 19.00. 
lp
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Podpoří modernizaci škol Honzíkovi to pořádně pálí
Hned tři základní školy ve Znojmě chtějí v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu žádat o dotace na modernizaci
výuky. Město jejich záměr finančně
podpoří.
Základní škola Prokopa Diviše
v Příměticích má v plánu vybudovat
cvičnou kuchyni, laboratoře chemie
a nakoupit didaktické pomůcky do fyziky, chemie a přírodopisu.
Základní škola JUDr. Josefa Mareše chce zbudovat odborné učebny
jazyků a podpořit přírodovědné vzdělávání s využitím moderních digitálních a měřicích technologií.

Základní škola na Pražské by
dotaci využila na vybudování LAN
a wifi sítě, na revitalizaci přírodovědecké učebny a na nákup didaktických pomůcek pro skupinovou práci
žáků ve fyzice, chemii a přírodopisu.
Předpokládané náklady na realizaci
všech výše uvedených projektových
záměrů činí 9,8 miliónu korun. Celých
85 % ceny by bylo hrazeno z fondů EU,
5 % ze státního rozpočtu a 10 % by
hradilo ze svého rozpočtu město. Spoluúčast města by neměla přesáhnout
980 100 korun. Zda budou žádosti
úspěšné, se školy dozví až v průběhu
příštího roku. 
lp

Vejděte do školy a na jarmark
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo pořádá ve středu 30. listopadu od 8.30

 Ilustrační foto.

do 15.00 hodin v areálu budovy
na Jezuitském náměstí Den otevřených dveří spojený s adventním jarmarkem.
Navštívit v tento den můžete
všechny školní budovy na adresách
Horní Česká 15, Jezuitské nám. 1,
na ulici Veselá 8, Mládeže 10 a S. Čecha 15.
Při zahájení vystoupí žáci hudebního kroužku, k vidění budou výrobky
žáků, připraveno bude sladké pohoštění s vánočním punčem a ve Tvořivých
dílnách si budete moci sami vyrobit
drobný dáreček. Dobrovolným příspěvkem za dáreček pro vaše blízké
přispějete třeba na pomůcky a materiál pro žáky a další akce školy. Přijďte
podpořit zručnost a dovednost žáků
a v poklidné atmosféře adventního
času strávit pár příjemných chvil.  lp

Jan Mareček, žák páté třídy, reprezentoval Základní školu JUDr. Josefa Mareše v krajském kole logické
olympiády.
Honzíkovi to pořádně pálí.
Na olympiádě si mohl porovnat sílu
svého logického myšlení s ostatními
žáky z celé republiky a rozhodně nedopadl špatně. „Již čtvrtým rokem
se mohou naši žáci zúčastnit logické
olympiády pořádané Mensou České
republiky. V soutěži řeší logické úlohy, při kterých je zapotřebí kreativita,
pohotové rozhodování a uvažování.
Okresní kolo probíhalo on-line. V kategorii žáků 2.–5. ročníků základních
škol se do soutěže v našem kraji zapojilo 2 125 a do krajského kola postoupilo padesát dětí. Z naší školy se
mezi padesátku nejlepších probojoval
Jan Mareček a umístil se na 12. místě.
Do celostátního kola postoupilo prvních devět dětí. Ve výsledkové listině
krajského kola je ze Znojma jen jediný
žák, a to z naší školy,“ vysvětluje pedagožka Lenka Vaculíková. Základní
škola JUDr. Mareše se dlouhodobě

 Honzík Mareček se může chlubit bystrým
mozkem.
Foto: archiv školy

zaměřuje na podporu a rozvoj talentů
dětí. Každoročně se zapojuje do různých projektů a soutěží, ve kterých žáci
rozvíjí svůj potenciál. 
lp

Max

Lákavá Vánoční výstava na Přímce
Střední škola na Přímětické ulici
zve 8. prosince na tradiční Vánoční
výstavu.
Výstava se již několik let těší velkému zájmu veřejnosti, která si může
na výstavě zakoupit zajímavé dárky
a zároveň se seznámit s tím, co vše se

žáci v jednotlivých oborech učí a co již
umí vytvořit. Vánoční výstavu odborných dovedností žáků školy najdou návštěvníci ve všech prostorách Středního
odborného učiliště a Střední odborné
školy SČMSD na Přímětické ulici. Otevřeno bude od 8.00 do 17.00 hodin. lp

Do Bratislavy za dárkovým balením
Výborné třetí a páté místo
v soutěži v dárkovém balení vybojovaly na Slovensku znojemské studentky Nikita Kaštánková a Radka
Rolinková.
Budoucí prodavačky ze SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo na Přímětické
ulici se zúčastnily mezinárodní soutěže
Evropa 2016 v dárkovém balení, kterou již podvanácté uspořádala Střední odborná škola hotelových služeb

v Bratislavě. Soutěžilo se ve třech disciplínách – zhotovení dárkového balíčku k životnímu jubileu padesáti let
pro maminku, zhotovení nabídky dne
spojené s ochutnávkou zboží a vytvořením jednoduché vánoční vazby určené k dekoraci prodejny. „Děvčatům
gratulujeme a jsme rádi, že úspěšně
reprezentovala svůj obor a naši školu,“
uvedla Petra Třetinová, která žákyně
na soutěž doprovázela. 
lp

Věk: 2–3 roky
Plemeno: americký buldog
Max je hravý, čistotný pes, ale nesnese se s jinými zvířaty. Potřebuje pevné vedení nejlépe pána se zkušenostmi s tímto plemenem. Může žít v rodinném domě,
a pokud bude mít dostatek pohybu, pak i v bytě. Venku však být nemůže.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
&

Eva Svoboda (Znojmo)
Jiří Schneider (Znojmo)

&

Šárka Bednářová (Znojmo)
Leoš Slováček (Znojmo)

&

Eva Fialová (Znojmo)
Ondřej Javornický (Praha)

&

Monika Kulhánková (Znojmo)
Ivo Machýček (Dobšice)

&

Michaela Dubová (Krhovice)
Tomáš Valášek (Krhovice)

&

Jana Balíková (Višňové)
Tomáš Vydra (N. Šaldorf)

&

Lenka Hermanová (Znojmo)
Roman Stejskal (Brno)

&

Kateřina Málková (Libice n. Doubravou)
Radek Jež (Znojmo)

Věnuji dřevo uschlých ovocných
stromů na Kraví hoře za zpracování a odvoz.
Dohoda na tel.: 606 456 782.

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
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 LISTOPADU
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 10.00–15.00

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.

Potřeboval bych rekordér v hlavě
Více než dvacet let skládá Luděk
Minka písničky. Na Znojemském adventu ale půjde úspěšný muzikant se
svou kůží na trh vůbec poprvé. Na pódium se postaví společně s pěveckým
sborem CARMINA CLARA.
Vaše písničky se hrají po celé republice, slyšely vás tisíce posluchačů,
přesto je vystoupení na Znojemském
adventu vaší premiérou. Proč?
Ve Znojmě na náměstí jsem opravdu nikdy nehrál. Asi až teď přišel ten
správný čas.
Zřejmě nejpopulárnější vaší písní je
koleda Čas vánoční. Není obvyklé
psát koledu.
Inspirací mi byla dcera, která
dostala v kroužku kytary za domácí
úkol napsat písničku…, a tak přišla za mnou. Hledali jsme téma, svítilo slunce, ale mě prostě napadlo
udělat písničku o Vánocích. Mám
doma studio, tak byla za dvě hodiny
na světě. Dcera ji vzala do školy a nic
zvláštního se nedělo, ale rok nato mi
najednou zavolal ředitel školy v Dobšicích, zda by ji nemohly zazpívat
děti při rozsvěcení vánočního stromečku. A pak začaly z různých koutů
republiky psát školy, školky, sbory…
Dal jsem hudební podklad ke stažení
a nestačil se divit. Najednou se u ní
objevilo 5000x staženo. To potěší.
Děti jsou pro vás zjevně motivující.
Proto jste se dal dohromady s dětským sborem CARMINA CLARA?
Vidím v nich velký potenciál. Zpívají v několika jazycích, je za nimi vidět dlouholetá práce. Jsou to profíci,
natočili několik cédéček, skvěle zpívají
v několika jazycích. Uvažuji i o další
spolupráci, tak snad nám to vyjde. Teď
na Horním náměstí zazpívám svoje
písničky Čas vánoční, Haleluja, Vánoční, Padá sníh, které budeme zpívat
společně a lidé uslyší nejen mě, ale
i ten nádherný sbor.

 Luděk Minka vystupoval ve Znojmě poprvé při otevření pivovarské HoZpody.

Foto: Archiv LM

Jsou vaše písničky odrazem vašeho
života?
Ne vždy jde o mé pocity. Píšu, tak
jak to přijde, nijak to neovlivňuji. Nejvíce nápadů přichází v noci, potřeboval
bych rekordér v hlavě, aby to stačil zaznamenat. Asi osmdesát procent nápadů a melodií mi jde do hlavy samo
a některé vysedím, jako byl Rozhovor
s andělem, který zazpívám na konci
adventního koncertu.
Před pár dny byla tahle písnička spuštěna na hitparádě rádia Hey.
Ano, je to moje asi největší srdcovka. Vzal si mě pod křídla Luděk
Malár, producent, objevitel Tomáše
Kluse. Už natáčíme cédéčko. Bude se
jmenovat podle pilotní písně Rozhovor
s Andělem.
Co na něm lidé najdou?
Plánujeme asi čtrnáct písní. V zásobě jich mám asi padesát, takže je z čeho
vybírat. Některé jsou již na youtube,

jako Haleluja, Chce to jen čas…, ale
řada je zcela nových.
Vaše texty jsou veskrze pozitivní,
přestože máte za sebou životní kotrmelce. Velká láska, pak bouřlivý
rozvod, který vás dostal na krátkou
dobu i do vězení…
Ano, a jsem za to dnes rád. Mimořádně mi to zpestřilo repertoár, vznikly tak
nové příběhy písniček. Odpočinul jsem si
tam jen tři týdny a v den propuštění jsem
se modlil, aby ještě chvíli počkali. Aby
se ty dveře neotevřely moc brzy, protože
jsem neměl dopsanou písničku.
Evidentně neztrácíte optimismus.
To téměř nikdy. Mám rád život!
Do června příštího roku by mělo vyjít
moje první CD. Místo bujarých oslav
kulatých narozenin si tak nadělím nejlepší
dárek, a navíc bych rád připravil výstavu
svých fotografií aktů, kreseb, soch a samozřejmě si na ní zazpívám. Moje písničky
jsou jako moje další děti.
lp

Borgia pouští do éteru Queen Mary
Znojemská kapela Lucrezia Borgia pouští do éteru zbrusu nový klip
ke své písni Queen Mary.
Muzikanti naplánovali premiéru
novinky na pátek 9. prosince navečer
ve znojemském kině Svět. Přesný čas
nebyl v době uzávěrky ještě znám, ale
najdete ho na webových stránkách
souboru i v prosincovém programu
kina Svět.
„Přijďte se podívat, celé vám to
zabere půl pěkné hodinky a na vel-

 Momentka z natáčení Queen Mary
na lodi La Grace. 
Foto: fb LB

kém plátně bude Queen Mary parádní
podívaná. Navíc jako bonus uvidíte
a uslyšíte druhý nový klip, který natočil Jiří Gombar k písničce Tobiho
listí z našeho nového dvojcédéčka Den
mečů, Moc prstenů,“ zve frontman
skupiny Antonín Maceček.
Pirátský klip Queen Mary natočila
skupina na ostrově Elba letos v létě.
K vidění bude také od 10. prosince na webových stránkách skupiny
www.lucrezia.cz. 
lp
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Carmina Clara slaví 25 let
v dobré společnosti

 Paní Marie Kotenová z Domova s pečovatelskou službou (DPS) na Vančurově ulici
oslavila začátkem listopadu 101 let. Poblahopřát jí přišel i místostarosta Jan Blaha.
Paní Kotenová má stále vitálního ducha a těší se dobrému zdraví. Když to jde, luští křížovky a hraje karty. V Domově žije již patnáct let a je stále spokojená. K přání všeho
nejlepšího, zejména pevného zdraví, se rovněž připojujeme!

 Pěvecký a flétnový soubor CARMINA CLARA se sbormistryní Ludmilou Piknerovou
i v tomto roce zazpívá v kostele sv. Alžběty ve Znojmě. 
Foto: LD

Dvacet pět let v dobré společnosti, tedy ve společnosti hudby, slaví
v tomto roce znojemský pěvecký
a flétnový soubor CARMINA CLARA.
Slyšet ho bude, a to hned několikrát,
i v čase Znojemského adventu.
Začátky CARMINY CLARY jsou
úzce spjaty se Základní školou Loucká,
kde soubor vznikl v roce 1992 za nadšené podpory tehdejší ředitelky školy
Libuše Šuléřové. V čele souboru stojí
po celou dobu jeho zakladatelka sbormistryně Ludmila Piknerová, která
na Konzervatoři Brno vystudovala
jako hlavní obor klavír a vedlejší obor
sólový zpěv a dirigování. Svoji energii věnuje po celý čas dětem, učí je
a motivuje k lepším pěveckým i hudebním výkonům a výrazným dílem
stojí za úspěchy souboru, který se, pod
jejím vedením, postupně vypracoval
na vynikající úroveň.
U nemalé části sboristů rozvíjela
jako učitelka Základní umělecké školy
ve Znojmě jejich talent individuálně
a připravila je na profesionální uměleckou dráhu.
Zvláštní oblibu získávaly na koncertech skladby, které sbormistryně
Piknerová upravuje speciálně pro
možnosti a potřeby sboru jako soubor
židovských písní, vánoční koledy doplněné často rytmickými a hudebními
nástroji.
Těžištěm CARMINY CLARY je
hudba „vážná“ artificiální (uměle vytvořená – pozn.red.), hlavně duchovní,
byť soubor disponuje repertoárovou
škálou od gregoriánského chorálu až
po skladby současných autorů, spirituály, lidové i muzikálové písně.

CARMINA CLARA nahrála čtyři CD, na kterých zní nejen čeština
a tradiční světové jazyky, ale třeba
i vietnamština a mongolština. Během
dvaceti pěti let byl soubor na mnoha pěveckých soutěžích a přehlídek
dětských sborů a většinou odjížděl
s trofejí nejvyšší.
Byly roky, ve kterých pracovala
sbormistryně současně s několika sbory – přípravkami Vrabčáci a Karmínka,
chlapeckým sborem Tamboři a početným učitelským sborem. V současnosti
zpívá přípravný sbor a Carmina Clara.
Ludmila Piknerová ale už spřádá nové
plány. Třeba na pěvecký sbor, ve kterém by mohli zpívat účastníci Akademie třetího věku. V současné době
totiž, díky laskavosti ředitelky městské
knihovny Věry Maškové, nalezl sbor
své útočiště právě v knihovně, která
toto studium pro seniory pořádá.
Umě n í z p ě v á ků z C A R M I NY CLARY bude slyšet několikrát
i v době předvánoční. Na jejich Vánoční koncerty se můžete vydat v prosinci
do kostela, mezi seniory i na hlavní
pódium na Horním náměstí.
lp
CARMINA CLARA
VÁNOČNÍ KONCERTY
6. 12. – 17.00 hod.
Kostel sv. Alžběty, Vídeňská ul.
7. 12. – 14.30 hod.
DPS, Vančurova 17
7. 12. – 16.15 hod.
ZNOJEMSKÝ ADVENT,
Horní náměstí – společný koncert
s LUĎKEM MINKOU

Divadelní balíček jako
nejlepší zážitkový dárek
Městské divadlo Znojmo opět
po roce nabízí zážitkový vánoční dárek, ze kterého budou mít pod stromečkem radost milovníci Thálie.
Vánoční balíček 5 + 1, čili pět představení pro dospělého diváka a jedno
pro děti, je složen s ohledem na nejširší
záběr publika. Vybere si v něm mladý
student, rodina s dětmi i starší pár. Neexistuje žádné omezení, které a kolik
představení budete chtít z balíčku někomu pod stromeček zakoupit.
První představení Vánočního balíčku připadá na 8. ledna 2017. Divácký evergreen VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA připravila
pražská Divadelní agentura Harlekýn.
Hlavních rolí se ujali vynikající Petr
Nárožný a Libuše Švormová.
Pro děti je připravena na 14. ledna pohádka ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

v podání Divadelní společnosti Julie
Jurištové.
Divadelní společnost Josefa Dvořáka veze do Znojma 28. ledna představení ČOCHTAN VYPRAVUJE.
V rodinném představení, které je
vhodné i pro děti, uslyší diváci krásné
a známé písničky V+W.
Ani komedie, ani drama, ani tragédie, ani muzikál, ale rozhovory v sobě
skrývá divadelní kus NA FAŠÍRKY MI
NIESAHAJ slovenského Študia L+S.
Z Bratislavy tak 3. února dorazí dva
skvělí herci Milanové Kňažko a Lasica.
Tarantinovskou komedii ZABIJÁK
JOE zahrají 17. února herci Divadla
Kalich. Publikum tak uvidí například
Igora Chmelu, Marka Taclíka, Ivanu
Jirešovou či Annu Fialovou a Ivana
Luptáka. Pátý kus z Vánočního balíčku
je v jednání.
lp

 Slovenští herci Milan Kňažko a Milan Lasica mohou být vánočním dárkem. Do Znojma
přijedou zahrát v únoru 2017. 
Foto: Štúdio L+S
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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 až duben Po–So 10.00–17.00,
Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do 1. května zavřeno.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Od 23. 11. do 15. 1. 2017 bude
radniční věž zavřena z důvodu
uložení kabeláže osvětlení věže
v době adventu.
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–Pá
9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
tel.: 736 465 085, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až 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 až 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@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta
otevřeno: říjen až duben Po 9.00–17.00,
Út–Ne 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: listopad až březen zavřeno.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: listopad zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

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.

26. 11. DVĚ GORILY
PROTI MAFII
Hudební komedie dramatika Pavla
Kohouta. Charitativní představení
ve prospěch domácí hospicové péče.
Vstupné: 200 Kč, důchodci a studenti
150 Kč. Vstupenky: L. Rivolová
(Gymnázium Dr. K. Polesného, Zn.),
rezervace: info@konipaska.cz. 18.00.

do svých archívů jako dary od občanů
a institucí.

30. 11. PÁNSKÁ ŠATNA
Nahlédnutí tak trochu klíčovou
dírkou do pánské šatny herců Divadla
Ypsilon. Hrají: M. Dejdar, J. Lábus,
P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer.
Více na str. 12. 19.00.

2. 11. – 30. 11. MĚSTO ZNOJMO
V NEJSTARŠÍCH ARCHIVÁLIÍCH
Státní okresní archiv, Divišovo nám.
– otevřeno vždy Po a St 8.00–17.00.
Více na str. 15.

1. 12. – 2. 12. název: 1984
Dramatizace proslulého
psychologického thrilleru
o postupném rozkladu člověka.
Hrají: M. Enčev, R. Goščíková,
A. Štréblová / T. Nekudová a další.
1.12. v 11.00, 2.12. v 8.45 a 11.15.
5. 12. – 9. 12. ZAHRADA
Podkladem pro tuhle pohádku se
stala kniha Jiřího Trnky Zahrada.
Předplatné ZŠ1. 8.30.
6. 12. AKADEMIE – ZNOJMO 790
Účinkují žáci základních škol
Znojmo. 18.00.
9. 12. BLÁZINEC
Miroslav Táborský ztvární patnáct
rolí v inscenaci, která je napínavou
groteskou o světě, kde vládnou blázni.
19.00.
13. 12. – 15. 12. NOSÁČKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
Příběh malého panáčka, kterého si
truhlář vyřeže ze dřeva. Předplatné
MŠ. 8.30.
14. 12. KOLÁŽ Z ADVENTNÍCH
ZVYKŮ
Starobylé vánoční zvyky v podání
Dyjavánku. 18.00.
16. 12. MUZIKÁL NA MOTIVY
LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
Dětské představení Tanečního studia
M&M a Centra hudebního vzdělávání
BEZ HRANIC. 15.30 a 17.30.

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

8. 10. – 30. 11. MALÍŘ
ZTRACENÉHO ČASU
Galerie porozumění, Slepičí trh –
ilustrace malíře a ilustrátora pravěku
Zdeňka Buriana. Otevřeno Út, St, Pá,
So 10.00–16.00.

23. 11. – 7. 1. 2017 ATELIÉR
SAMUEL A DÍLNA SV. KLÁRY
Dům umění – výstava výrobků lidí
se zdravotním postižením. Prodej
drobných dárků.
7. 12. STARÉ FOTOGRAFIE ZNOJMA
Galerie porozumění, Slepičí trh
– fotografie ze sbírky Jana Vlasáka.
Vernisáž 7. 12. v 17.00 hodin.
Otevřeno Út, St, Pá, So 10.00–16.00.

KONCERTY
30. 11. HANA ZAGOROVÁ A PETR
REZEK
Dukla – koncert letos jubilující Zlaté
slavice se skupinou BOOM! Band Jiřího
Dvořáka. 19.00. Vstupenky v TIC.
4. 12. JAZZY TALKING A NIKOL
KOTRNETZOVÁ
Městské divadlo – 18.00.
6. 12. VÁNOČNÍ KONCERT CARMINA CLARA
Kostel sv. Alžběty, Vídeňská ul. – koncert
dětského pěveckého sboru. 17.00.
8. 12. PETR BENDE
Městské divadlo – Vánoční akustik
Tour 19.00.
8. 12. JAKUB SMOLÍK
Dukla – koncert. 19.00.
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
ALEŠE SLANINY A JEHO HOSTŮ
Tradiční vánoční koncert předních
sólistů Městského divadla v Brně,
muzikantů MdB a Janáčkova divadla.
Spoluúčinkují studenti Gymnázia
K. Polesného ve Znojmě. Vstupenky:
L. Rivolová (tel.: 736 426 040).
15.00, 18.00.

VÝSTAVY

12. 12. POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Městské divadlo – koncert Dětského
pěveckého sboru Libohlásek
a Hudební školy Yamaha. 18.00.

7. 10. – 6. 10. 2017 DARŮ SI VÁŽÍME
Minoritský klášter, Přemyslovců 6
– celoroční výstava předmětů, které
v posledních letech přijalo muzeum

14. 12. VLASTA REDL
VŠ klub Harvart, Václavské nám. –
recitál písničkáře. 19.30. Vstupenky
tel.: 515 221 865.
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15. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
Big band ZUŠ Znojmo a Big band
Retz. 19.00.

DALŠÍ AKCE
24. 11. JAK PODPOŘIT VÝVOJ
DĚTÍ OD NAROZENÍ DO 2,5 LET?
MŠ Dobromysl, Školní 10, Znojmo
– seminář Ireny Kubantové. Info
a přihlášky: irena.kubantova@gmail.
com. 16.30–19.30.
26. 11. SPOLEČENSKÝ
VEČÍREK CKK
Lidový dům – večírek Cyklo Klubu
Kučera, hraje FREEBAND. 20.00.
26. 11. – 27. 11. ŠMUKBAZAR
NA DŘEŇ
Althanský palác – bižuterie, šátky
a šály za symbolické ceny. 26. 11.
10.00–20.00, 27.11. 10.00–16.00.
Více na str. 5.
27. 11. – 25. 12. ZNOJEMSKÝ
ADVENT 2016
Centrum města – více na str. 1, 4, 5,
celý program na str. 8–9.
29. 11. ARCHEOLOGIE
NA ZNOJEMSKU
Městská knihovna, Zámečnická 9
– přednáška archeologa Zdeňka
Čižmáře. 17.00.

1. 12. PAVEL NOVÝ
VŠ klub Harvart, Václavské nám.
– povídání oblíbeného herce. 19.30.
Vstupenky: tel.: 515 221 865.
2. 12. – 3. 12. JEŽÍŠKŮV
GARAGE DESIGN
Znojemská Beseda – prodejní
přehlídka autorské tvorby spojená
s registrací nových dárců kostní
dřeně. Více na str. 5.
10. 12. – 11. 12. ADVENTNÍ
POHÁDKA
Znojemské podzemí – poslední vstup
na pohádku bude v 16.30.
11. 12. JAROSLAV DUŠEK
Modré sklepy N. Šaldorf –
předvánoční povídání. 17.00. Více
v rubrice NENECHTE SI UJÍT.
11. 12. LISTOVÁNÍ – LÁSKA
A TĚLO
Znojemská Beseda – další scénické
čtení z cyklu LISTOVÁNÍ. Knihu
Arnošta Lustiga zahrají B. Jánová
a L. Hejlík. 18.00.
13. 12. HARVART FOREVER
VŠ klub Harvart, Václavské nám.
– křest knihy Harvart forever
s hereckým kmotrem Petrem
Rychlým. 19.30. Vstupenky:
tel.: 515 221 865.

Muzeum a dary
Darů si vážíme je název nové celoroční výstavy Jihomoravského muzea ve Znojmě, na které vystavuje své
sbírkové předměty získané darem.
Výstava ukazuje veřejnosti předměty, které v posledních několika letech přijalo muzeum jako dary od občanů a institucí Znojemska a blízkého
okolí. V několika místnostech jsou

Společnost
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VÝLET K SOUSEDŮM

Vlakem s průvodcem nakouknete do předvánoční Vídně
Nejen na adventní trhy, ale především za krásnou předvánoční atmosférou se můžete rozjet po železnici do předvánoční Vídně. Populární zájezdy s průvodcem pořádá již několik let s velkým úspěchem znojemská
REMO-Agency, a to každou sobotu v listopadu a prosinci.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. 737 449 099. Více informací najdete
také na www.remo-agency.com.
lp


VÝSTAVU

Znojmo v nejstarších archiváliích je k vidění na Divišově náměstí
U příležitosti výročí 790 let od založení města Znojma připravil Státní
okresní archiv Znojmo výstavu Město Znojmo v nejstarších archiváliích,
především v období středověku. Vedle faksimile listiny z 19. září 1226,
vydané Přemyslem Otakarem I. pro Loucký klášter, bude vystavena celá
řada středověkých originálů listin a knih, které se tematicky týkají vztahu města Znojma a církve, městských privilegií, městské správy, vývoje
městského znaku, středověkých řemesel nebo židovské menšiny. Část
expozice bude věnována obsahu významné archivní památky, kterou
je Kniha práv města Znojma z let 1523–1525. Výstava v prostorách Státního okresního archivu Znojmo na Divišově nám. 5 bude otevřena ještě
do 30. listopadu v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin. 
lp


PŘEDVÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ

Herec Jaroslav Dušek bude nejen vánočně povídat
Předvánoční povídání s báječným českým hercem a inspirativním člověkem čeká návštěvníky besedy, kterou mohou i oni svými dotazy na téma
život obohatit. Jaroslav Dušek vystoupí v obecním sále Modrých sklepů
v Novém Šaldorfě 11. prosince v 17.00 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji na TIC Obroková nebo na OÚ Nový Šaldorf–Sedlešovice. 
lp

vystaveny historické módní i funkční
oděvy, kosmetické doplňky, dekorační předměty, mince, řemeslnické pomůcky, ale také přírodniny, zejména
pak horniny a minerály, preparovaná
zvířata či herbářované rostliny. Darované předměty si můžete prohlédnout
v minoritském klášteře na ulici Přemyslovců až do 6. října příštího roku.  lp

Fantastičtí živočichové v kině
Děti tvořily podivné živočichy.
Vystavují je v kině.
V říjnu byla na ZŠ a MŠ JUDr. Mareše vyhlášena výtvarná soutěž Fantastičtí živočichové. V průběhu měsíce
děti kreslily, malovaly, modelovaly
a vymýšlely co nejoriginálnější fantaskní zvíře. Sešly se tři stovky prací
a vybrat mezi nimi nejlepší bylo velmi
obtížné, přesto vybrány byly, ovšem
nakonec v prostorách školy byly vystaveny práce všech dětí. Do konce
listopadu jsou práce k vidění ve znojemském kině Svět. Výstava Fantastičtí
živočichové obohatí projekci filmového
hitu s názvem Fantastická zvířata a kde
je najít.
lp



 Výstava Fantastičtí živočichové.

Foto: archiv ZL

KONCERTY

V novém roce přijedou zahrát Javory, Lenka Filipová i Štěpán Rak
Městské divadlo je místem komedií a dramat, ale také hudby, která bude
na pódiu znít i v příštím roce. V lednu přijedou s Novoročním koncertem
brněnští JAVORY, tedy Hana a Petr Ulrychovi (5. ledna). Lenka Filipová ve svém Valentýnském koncertě spojí klasickou kytaru se zpěvem
(16. únor). Na konci března (28. březen) přijedou zahrát MALINA BROTHER čili bratři Malinové a ŠTĚPÁN RAK a MILAN SVOBODA představí
na jaře kytarovou pohádku (30. březen). Vstupenky na tyto koncerty
jsou již v prodeji na TIC na Obrokové ulici. A možná se stanou i pěkným
vánočním dárkem. 
lp
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Sport

Fotbalisté přezimují na šesté příčce
Fotbalový podzim skončil pro
tým 1. SC Znojmo jarní předehrávkou
s Vlašimí. V divokém zápase nakonec
uhráli Znojemští remízu 4:4 a s 25
body přezimují na 6. místě tabulky.
Na vedoucí Sigmu Olomouc, která
má o zápas méně, ztrácejí 12 bodů,
na 2. postupové místo bodů šest.
V případě, že by vyhrál odložené
utkání s Olomoucí Baník, ztráceli by
osm bodů.
Vloni byli znojemští fotbalisté
ve zcela jiné situaci. Vedli a ztrátové
body museli počítat jejich soupeři.
Postup ale nakonec nevyšel a následoval výprodej kádru. I proto je trenér
Znojma Radim Kučera po podzimu
s dosaženým bodovým ziskem i umístěním spokojený.
„Ten kádr se před sezónou extrémně obměnil. Odešla řada hráčů, nahradili je jiní. Tým se za pochodu sehrával,
zabudovávali se noví hráči i ti, kteří
vloni moc nehráli. Před začátkem soutěže jsem si říkal, že by ten kádr mohl
mít na šesté místo. Spokojený bych byl
i se získanými dvaceti až dvaadvaceti
body. V průběhu podzimu jsem to
přehodnotil na to, že bychom mohli získat pětadvacet až sedmadvacet
bodů. Takže s šestým místem i pětadvaceti body jsem spokojený a na jaře
se budeme snažit ještě kousat,“ uvedl
Radim Kučera.
Jeho tým po loňské sezóně opustili
klíčoví hráči Tomáš Okleštěk či Libor
Žondra stejně jako nadějní mladíci Jakub Pokorný a Bronislav Stáňa. Na začátku podzimu pak zamířil do Polska
také David Ledecký. Nahradili je mladíci z Vyškova Dominik Urbančok
a Michal Holub, Jan Javůrek z Hradce

že to jaro bude z naší
strany lepší a že se
ještě více sehrajeme.
S těmi hráči je třeba mluvit a pracovat
a vysvětlovat,“ zdůraznil znojemský trenér.
Ten neočekává, že
by se v zimě měl kádr
nějak obměnit. „Doufám, že už mě nečeká
takový exodus jako
v létě a nebudeme prodávat pět hráčů. Ale to
si sedneme s vedením
a probereme to. Samozřejmě máme vytipované nějaké posily,
ale velké změny neočekávám,“ konstatoval
Radim Kučera.
Jeho tým se ukázal
opět jako velmi ofenzívní. I když v létě
odešli vyhlášení střelci
 Jan Javůrek je jedním z těch, kteří se po příchodu do Znojma etablovali do základní sestavy. 
Foto: eks jako Žondra, Ledecký
či Okleštěk, Znojmo
Králové či hráči na hostování, jako Jiří předtím pořádně nehrál... Takže jsem patří opět na špici, co se týče vstřeKlíma z Jihlavy, Lukáš Motal a Robert spokojený, ale bohužel jsou u nich lených branek. S 29 dosaženými góly
Bartolomeu ze Zlína, Petr Rybička takové výkyvy. Některé výkony byly se s Vlašimí dělí o třetí místo tohoto
výborné a jiné, nevím proč, horší. pořadí. A právě zápas s tímto soupea brankář Pavel Halouska z Brna.
Všichni nově příchozí se více Asi je to i tím mládím a sbíráním řem či třeba s Pardubicemi (5:2) byl
méně úspěšně zapracovali do sesta- zkušeností. Třeba Petr Rybička dal oslavou ofenzívního a dramatického
vy, a pokud nenastupují pravidelně na začátku pět gólů, čekal jsem, že ho fotbalu plného zvratů. Bohužel div základní sestavě, bývají prvními to nastartuje a vystřelí nahoru, že to váci ve Znojmě jako by po loňském
alternativami při střídání. „S novými bude raketa, ale přišel na něj nějaký zklamání fotbal ignorovali. Na první
hráči jsem více méně spokojený. Sa- útlum. Michal holub se na začátku zápas proti Baníku sice vyprodali stamozřejmě něco si nesedlo, třeba Bart trápil se zraněním. Dominik Urban- dion, ale na ten poslední proti Vlašimi
(Robert Bartolomeu – pozn. red.) při- čok má výkyvy. Jednou je famózní, jich nedorazily ani dvě stovky. A to
šel v rozehrané sezóně, bylo to pro něj podruhé se projevují špatné návyky je při představeních, jaká se na znotěžké. Dominik Urbančok a Michal a na hřišti se z něj stává fanda. Ale je jemském stadionu nabízejí, velká
eks
Holub přišli z třetí ligy, Jirka Klíma to o té práci s mladými hráči. Věřím, škoda. 

Na Václaváku měli přebor ve stolním tenisu
Na znojemské Základní škole
na Václavském náměstí pořádali
okresní kolo ve stolním tenisu pro
kategorii III. a IV.
Letos se zúčastnilo z celého znojemského okresu pouze pět škol.

Všichni sportovci podali výjimečné výkony a celý turnaj bylo na co
se dívat. Ti, kteří se tomuto sportu
věnují ve svém volném čase tréninkově, jasně vévodili a s přehledem
vyhráli.tama

Výsledky kategorie III.
Dívky
1. ZŠ Mládeže
2. ZŠ Prokopa Diviše – Přímětice
3. ZŠ nám. Republiky
Chlapci
1. ZŠ Mládeže
2. ZŠ Václavské nám. ,,B“
3. ZŠ nám. Republiky

Výsledky kategorie IV.
Dívky
1. Gymnázium Dr. Polesného
2. ZŠ nám. Republiky
3. ZŠ Prokopa Diviše – Přímětice
Chlapci
1. ZŠ nám. Republiky
2. ZŠ Václavské nám.
3. ZŠ Mládeže

 Tělocvična na Václavském náměstí byla dějištěm okresního přeboru škol ve stolním
tenisu. 
Foto: tama
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