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Fes� val Jeden svět bude o práci
a nekuřáckém kině Svět

Derflice, Načeratice, Obleko-

vice, Kasárna, Mramotice, Popice, 

Přímětice, Konice a Hradiště do-

stanou každá fi nanční příspěvek 

15 000 korun. 

Předsedové jednotlivých měst-

ských částí je použijí k zajištění růz-

ných kulturních a společenských 

akcí v obcích, jako je posvícení, 

dětský den, vánoční besídka a dal-

ší. „Město Znojmo není složeno 

jen ze Znojma jako takového, ale 

také z blízkých obcí. Je důležité, 

abychom na tuto skutečnost neza-

pomínali. I když v centru Znojma 

probíhá bezpočet kulturních akcí 

pořádaných Znojemskou Besedou, 

je důležité, aby i samotné obce žily 

vlastním společenských životem,“ 

vysvětlil rozhodnutí rady podpo-

řit společenský život obcí starosta 

Znojma Vlastimil Gabrhel.  zp, lp

Mezi osm veřejných zakázek 

na výstavbu téměř 48 kilometrů 

dálnic a silnic první třídy, které za-

čátkem března schválila vláda, se 

zařadila i stavba další části znoj-

emského obchvatu. 

Stala se tak jednou z priorit. Po-

kud výběrová řízení poběží hladce, 

se stavbou úseku mezi kasárenskou 

a únanovskou křižovatkou se začne 

v letošním roce. „Po měsících usilov-

ného jednání jak na Ředitelství silnic 

a dálnic, tak na Ministerstvu dopra-

vy, vidíme konečně konkrétní kroky 

ve prospěch tak důležité dopravní 

tepny, jakým je znojemský obchvat. 

Z toho mám opravdu velkou radost. 

V boji za dobudování obchvatu bude-

me rozhodně pokračovat dál,“ kon-

statuje starosta Vlastimil Gabrhel. zp

Do městských 
čás�  jdou peníze 
na zábavu

Obchvat 
prioritou vlády

Jak jsme avizovali v minulém čís-

le Znojemských LISTŮ, elektronické 

aukce na nákup elektřiny a plynu, 

které jsou určeny pro občany, pod-

nikatele, živnostníky a společenství 

vlastníků jednotek, jsou tu! 

Pro Znojmáky bude e-aukce stejně 

jako na podzim minulého roku orga-

nizovat fi rma A-tender s.r.o., která se 

osvědčila a nabízí zájemcům férové 

Neplaťte zbytečně! Zapojte se 
do e-aukce na nákup elektřiny a plynu

podmínky. Garantují totiž úsporu mi-

nimálně jedenáct procent z ceny silové 

elektřiny a plynu a účast v e-aukci je 

pro občany bezplatná. Žádné závazky 

neplynou ani městu, to pouze pomáhá 

s propagací této myšlenky a zvyšuje 

informovanost občanů. „E-aukce šetří 

městu nemalé prostředky, proto jsme 

chtěli dát šanci i našim občanům, aby 

neplatili zbytečně,“ nechal se již dří-

ve slyšet starosta Vlastimil Gabrhel. 

„Pokud budou mít občané nebo pod-

nikatelé o e-aukci zájem, postačí, když 

se dostaví na naše tzv. sběrné místo 

dat, které nám propůjčilo město, tedy 

do prostor podnikatelského inkubátoru 

na náměstí Armády 8. Tam mu také 

zodpovíme všechny otázky,“ doplňuje 

František Sadílek, jednatel společnosti 

A-tender s.r.o.  Více na str. 2. zp

� Snímek z českého dokumentu Mých posledních 150 tisíc cigaret. Ten na letošním 16. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních 
fi lmů o lidských právech Jeden svět inspiroval Znojemskou Besedu pojmout festival ve Znojmě jako nekuřácký. Jeden svět veze do kina Svět 
dokumenty již potřetí, tentokrát s tématem Práce. Promítány pro školy a veřejnost budou 26. 3.–2. 4. Více o programu festivalu na str. 12.  lp
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MĚSTO OCENÍ UČITELE

Letošní oslava Dne učitelů 28. břez-

na pořádaná městem pro peda-

gogy znojemských škol bude mít 

novinku. Vyhlášení pedagogické 

osobnosti Znojma, kterou vybrala 

komise z učitelů nominovaných 

z jednotlivých škol. V sále bývalé-

ho hotelu Dukla jí předá ocenění 

zástupce města Znojma. 

REVITALIZACE POKRAČUJE

Znojemští radní se v tématu re-

vitalizace parku zabývali návrhy 

pracovní skupiny pro oblast ar-

chitektonického a urbanistického 

řešení, která požadovala zastavit 

probíhající práce na obnově měst-

ského parku. Radní jednomyslně 

takové řešení odmítli. Argumentují 

plýtváním veřejnými prostředky 

i bezpečnostním rizikem. Podle sta-

rosty Vlastimila Gabrhela měly být 

zásadní změny v projektu řešeny 

ve fázi jeho přípravy již v roce 2007.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ARCHI-

TEKTURU SKONČILA

Rada města v souvislosti s odmít-

nutím zastavení projektu revitali-

zace parku zrušila činnost pracov-

ní skupiny pro oblast architekto-

nického a urbanistického řešení 

parku. Důvodem bylo vyčerpání 

témat k dalšímu projednávání. 

VYBERTE SI PAMÁTKU

Do 4. dubna mohou lidé vybírat 

nejlépe opravenou památku Ji-

homoravského kraje v roce 2013. 

Fotografie vybraných památek, 

návod, jak správně hlasovat for-

mou sms a další informace o le-

tošním sedmém ročníku celostátní 

soutěže jsou uveřejněny na webu 

www.kr-jihomoravsky.cz. 

SEMINÁŘ SKLEPNÍ

ULIČKY V LOUCE

Seminář Sklepní uličky a cestovní 

ruch pořádá v  dubnu Sdružení 

znojemských vinařů a Wienbauve-

rein Retz s podporou Fondu ma-

lých projektů v rámci přeshraniční 

spolupráce s Dolním Rakouskem. 

Sklepní uličky Znojemska, Jižní 

Moravy a Dolního Rakouska se 

představí 3. 4. na Střední hotelové 

škole v Retzu a v Louckém klášteře 

24. 4. od 13.00 hodin. 

KOBERCE PRO SILNICE

Několik ulic ve Znojmě a v Pří-

měticích, Mramoticích, Konicích 

a Oblekovicích se na  jaře dočká 

celoplošné opravy povrchů komu-

nikací, které jsou ve špatném sta-

vu. Město na opravy silnic uvolnilo 

čtyři miliony korun. 

Další z mála pozemků v majetku 

města, které se ještě ve Znojmě nabí-

zejí k zastavění rodinnými a bytový-

mi domy, se nacházejí u kulturního 

domu v městské části Oblekovice. Pů-

vodní projekt pro územní řízení pro 

tuto lokalitu vznikl již před deseti lety. 

Místo je pro tento druh zástavby 

vyčleněno i v územním plánu. Chy-

bí tu však potřebná technická infra-

struktura. To se má ovšem změnit. 

„Dokumentaci pro územní rozhodnutí 

na stavbu pro město zpracuje firma 

Znojmoprojekt,“ potvrzuje starosta 

Vlastimil Gabrhel. Radní v tomto pří-

padě schválili výjimku ze Zásad pro 

Oblekovice nabídnou zasíťované 
nové stavební pozemky

zadávání veřejných zakázek a  měli 

k tomu dobrý důvod. 

V sousedství pozemků města se to-

tiž chystá vystavět obytný soubor také 

soukromá společnost Lezapari, s.r.o. 

a páteřní komunikace včetně inženýr-

ských sítí bude pro obě části společná. 

Firma Znojmoprojekt ing. arch. Rado-

míra Kamana přitom už na zpracová-

ní dokumentace pro soukromou část 

stavby pracuje. 

Pokud se bude celé území řešit 

jako jeden celek, bude technická in-

frastruktura navržena efektivně a eko-

nomicky, což bude výhodné pro město 

Znojmo i soukromého investora. Měs-

to přitom zaplatí projekční kanceláři 

cenu obvyklou, respektive 146 tisíc 

korun včetně DPH. Ta se vztahuje 

k části dokumentace, která bude řešit 

výstavbu na pozemcích města Znoj-

ma. Podíl soukromého investora je 

poměrný vzhledem k rozloze plochy, 

která se řeší.

Město Znojmo se tedy bude podí-

let na přípravě potřebné dokumentace 

a vybuduje sítě, komunikace, osvětlení, 

tedy technickou infrastrukturu. Poté 

budou stavební parcely nabídnuty ob-

čanům k prodeji. Dá se očekávat, že 

nabídka přijde nejdřív v  druhé polo-

vině příštího roku.  xa

Dům v Kollárově ulici
čeká kompletní rekonstrukce

Dům číslo 27 v  Kollárově ulici 

čeká kompletní rekonstrukce. Kromě 

opravy venkovní i dvorní fasády dojde 

k výměně dveří a padesáti dvou oken. 

Dům se dočká oprav omítek ve dvoře 

i uvnitř budovy a nové dlažby ve dvo-

ře. Provedena bude hydroizolace zdi-

va, repase výkladců v přízemí a opraví 

se klempířské prvky na střeše.

Zakázku na kompletní rekonstruk-

ci soutěžila Správa nemovitostí města 

Znojma formou e-aukce. Nejvýhodnější 

nabídku, čtyři miliony čtyři sta tisíc bez 

DPH, podala znojemská fi rma Renov 

spol. s r.o. Oproti předpokladu město 

díky e-aukci ušetřilo čtyři sta tisíc korun. 

Opravených fasád je v centru Znojma 

čím dál více. Město plánuje v investicích 

nejen do venkovních fasád pokračovat 

i během letošního roku. Hlavním cílem 

je oprava celého domu. Tedy nejen zven-

ku. „Investice putují i do oprav dvor-

ních fasád, na které se dříve nemyslelo, 

omítek nebo střech,“ doplnil starosta 

Vlastimil Gabrhel.  zp, lp

Správa nemovitostí plánuje letos 
opravit i další domy v městské 
památkové rezervaci, konkrétně 
v ulicích Kovářská, Velká Miku-
lášská, Divišovo náměstí a Horní 
Česká. Celkově počítá s investicí 
téměř dvacet osm milionů korun.

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO SBĚR DAT (nám. Armády 8)
Termín: 24. 3.–30. 4., PO, ST 9.00–17.00, ČT 13.00–17.00
Vezměte s sebou kopii platné smlouvy na elektřinu/plyn (včetně všech 
dodatků a příloh) kopii ročního vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná 
faktura s detailním vyúčtováním) číslo SIPO nebo číslo účtu, ze kterého 
platíte zálohy

V  plánu jsou dvě veřejné pre-

zentace e-aukcí pro občany a pod-

nikatele. První proběhne ve středu 

26. března od 17.00 hodin ve velkém 

zasedacím sále na náměstí Armády 8, 

další pak ve středu 16. dubna. 

Samotná ostrá e-aukce se usku-

teční ve středu 14. května, kde budou 

přítomní moci sledovat, jak se dodava-

telé o potencionální zákazníky perou, 

a  tlačí tím ceny dolů. Na podzim se 

Neplaťte zbytečně! Zapojte se 
do e-aukce na nákup elektřiny a plynu

průměrná úspora za  jednotku ener-

gie pohybovala okolo dvaceti sedmi 

procent. Více aktuálních informací 

naleznou zájemci webových stránkách 

www.setrime-lidem.cz a na stránkách 

města www.znojmocity.cz.  zp

� Rohový dům dostane nejen nový kabát.  Foto: xa
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MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI KONTROLO-

VALI HERNY

Městští strážníci kontrolovali dodr-

žování vyhlášky o regulaci provozu 

sázkových heren, loterií a  jiných 

podobných her. Vyhláška zakazuje 

vznik nových heren v centru města 

a v okolí ulic Dukelských bojov-

níků, Holandská a  Sokolovská 

a na celém území Znojma stano-

vuje pravidla pro úpravu vzhledu 

těchto provozoven. Převažovaly 

herny, které nové povinnosti spl-

nily. Pouze u pěti z nich vzniklo 

podezření z porušení vyhlášky, 

proto strážníci předali případy 

k dořešení Komisi pro projedná-

vání přestupků. Kontroly budou 

pokračovat.

MINISTR A PŘESHRANIČNÍ PÉČE

Ve znojemské nemocnici se sešli 

ministr zdravotnictví Svatopluk 

Němeček, hejtman Jihomoravské-

ho kraje Michal Hašek a ředitel ne-

mocnice Miroslav Kavka. Hlavním 

předmětem schůzky byl pilotní 

projekt přeshraniční péče, který 

nemocnice připravuje. Projekt 

umožní otevřít kapacity léčebné 

péče také pacientům z příhranič-

ního dolnorakouského regionu. 

V  této věci se v  nejbližší době 

sejdou hejtman Hašek a  ředitel 

Kavka s dolnorakouským hejtma-

nem Erwinem Pröllem. 

PŘIPRAVUJE SE SERIÁL VINAŘI

Na podzim poběží v televizi seriál 

o víně a lidech kolem něj, který má 

sloužit k propagaci vinařského ře-

mesla a jižní Moravy. Šestnáctidílný 

seriál Vinaři bude vysílat televize 

Prima od září do prosince letoš-

ního roku v neděli ve 20.15 hod., 

tedy  v  hlavním vysílacím čase. 

K  jeho tvůrcům patří například 

producent fi lmu Bobule Tomáš Vi-

can z Višňového, scénárista seriálu 

Okresní přebor Petr Kolečko a další.

PRODEJ AREÁLU POMŮŽE NE-

MOCNICI

V současnosti řeší Jihomoravský 

kraj prodej areálu staré nemocni-

ce. Veškeré fi nance získané z pro-

deje mají být investovány zpět 

do znojemské nemocnice. Kromě 

toho bude kraj nadále pokračo-

vat v  investicích do znojemské 

nemocnice

VLAJKA PRO TIBET

Letos se Znojmo opět připojilo 

ke  stovkám měst a  obcí, které 

na jeden den vyvěsily vlajku Tibe-

tu jako vyjádření podpory lidem, 

v  jejichž zemi jsou opakovaně 

porušována lidská práva.

STALO SE

Nově jmenovaným ředitelem 

Znojemské Besedy je od 24. března 

pětatřicetiletý František Koudela. 

Dosavadního učitele odborných 

předmětů na střední škole a před-

sedu Sdružení VOC Znojmo vybrala 

komise z  pěti kandidátů přihláše-

ných do výběrového řízení. František 

Koudela je špičkový sommelier, který 

dlouhodobě spolupracuje s městem 

na  mnoha akcích reprezentujících 

Znojmo včetně celorepublikových 

a zahraničních. 

S jakou vizí vstupujete do Znojemské 

Besedy?

Hodně se mluví o potřebě zlep-

šit ve Znojmě cestovní ruch. Nicmé-

ně pro mě je priorita udržet dobře 

nastavený chod Besedy a  ještě více 

pozvednout úroveň již fungujících 

akcí. Mým záměrem je soustředit se 

na návštěvníky, kteří jsou městu Znoj-

mu věrní. Navštěvují nejen vinobraní, 

ale i akce menšího charakteru. Chtěl 

bych těmto lidem dát najevo, že si jich 

vážíme. A neméně důležité je praco-

vat s místními lidmi. Vzbudit v nich 

patriotismus, aby chodili rádi na akce 

a aby i turista, který sem přijede, cítil 

atmosféru Znojma. To bude můj první 

úkol v oblasti cestovního ruchu.

Na čem konkrétně chcete stavět?

Na lidech. Na těch, kteří tady žijí, 

bydlí, podnikají v cestovním ruchu 

i na těch, kteří pracují na Besedě. Má-

lokdo si představí, že pod Besedu spa-

dají ještě organizace jako městské di-

vadlo, dvě informační centra, podzemí 

a radniční věž. Beseda může vytvářet 

kulturní akce, jaké chce, ale pokud 

návštěvník a host nebude spokojený 

s prostředím, ubytováním nebo gastro-

nomií, tak můžeme dělat, co chceme, 

a výsledek nebude dobrý. 

Navštívil jste v souvislosti s fungu-

jícím cestovním ruchem jiná města 

v republice?

Tím, že dlouhodobě pracuji s ví-

nem, jsem měl možnost poznat, jak 

to funguje v Mikulově, ve Valticích, 

v Praze. Srovnání tedy mám, mám 

i vlastní vizi. Nechci nic kopírovat. Je 

mi jasné, že první rok pro mě bude 

velmi náročný, i když částečně vím, 

do čeho jdu. Odrazovým můstkem 

bude vinobraní. Mám v plánu při-

pravit si jakousi databázi návštěvní-

ků a vytvořit pro ně věrnostní sys-

tém, kdy je budu prostřednictvím 

mailů informovat o celoročním dění 

ve Znojmě. To je i moje zkušenost 

Turis� cké informační centrum 
musí být výkladní skříní města

z práce ve VOC a vím, že funguje. 

Udělám pro to maximum.

Budete obklopen týmem mladých 

lidí, kteří přicházejí s novými nápa-

dy. Jste na to připraven?

Tahle práce je o týmu, ne o něja-

kém ředitelovi. Chci dělat s lidmi a pro 

lidi. Pokud tohle bude fungovat, budu 

spokojený. A bez nápadů a novinek 

to nejde. Jsem jim nakloněn. Nebudu 

začínat na Besedě výměnou lidí. Měl 

jsem výhodu, že jsem některé poznal 

při práci a udělal jsem si představu, 

jak spolu komunikují, pracují a těším 

se na ně. Udělal jsem si reference. Sle-

doval jsem, co vše Beseda v posled-

ních letech dělala, zjistil jsem si, jak 

je vyhledávané podzemí, jaká je ná-

k  jejich zapojení se do dění města. 

Vše je třeba využít. Nápady i zajímavé 

prostory města jako třeba pivovarské 

garáže nebo Vlkovu věž. Stojí upro-

střed Znojma a  spousta Znojmáků 

ani nevěděla, jak uvnitř vypadá. Z Tu-

ristického informačního centra chci 

udělat výkladní skříň města. Vše spolu 

souvisí a to dělá kvalitní cestovní ruch.

Odcházíte se školství, jak ale nalo-

žíte s vaší profesí předsedy sdružení 

VOC?

Udělal jsem si celoroční plán, 

abych zjistil, kolik času na tu funkci 

potřebuji. Předsednictví ve VOC je ce-

lorepubliková záležitost. Nemohu a ani 

ho nechci opustit, protože víno je mi 

velmi blízké a umím si představit, že 

� František Koudela.  Foto: Jiří Salik Sláma

vštěvnost divadla, jaký program a pro 

jakou cílovou skupinu paní Moravcová 

jednotlivá představení vyhledává, jak 

se pracuje v turistických informačních 

centrech a další. Bez těchto informa-

cí i mých osobních zkušeností bych 

do toho nešel. Nebylo to lehké rozhod-

nutí. Hodně jsem přemýšlel, jestli mám 

opustit školu, studenty.

Berete znalost místních škol, subjek-

tů i lidí jako vaši výhodu?

To ano. Určitě chci, aby Beseda 

dál spolupracovala se všemi školami, 

podnikatelskými subjekty, s knihov-

nou, muzeem a hlavně s kreativními 

lidmi. Beseda by měla vytvořit zázemí 

ho lze propojit s Besedou. Vždyť dosud 

všechny akce, které jsem organizoval 

s VOC a které organizovala Beseda, 

byly spojeny s vínem. Rozhodně po-

kud budu muset jet například na ně-

jaké jednání týkající se VOC, jsem 

rozhodnut vybrat si neplacené volno 

nebo dovolenou. Uzpůsobím si pro-

gram tak, abych vše zvládal. Počítám 

také s tím, že pracovní doba ředitele 

není osmihodinová a je fl exibilní. Jde 

o kulturu, a to je živý organismus. Ka-

ždou akci, kterou na Besedě budeme 

dělat, chci vidět v zázemí. Jak na ní tým 

lidí pracuje, abych našel a změnil slabá 

místa i viděl spokojenost návštěvníků. 

 Ľuba Peterková



4 ZNOJEMSKÉ LISTYMěstský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

3. dubna. Uzávěrka je 24. března.

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU

V neděli 30. března začíná letní čas. 

Ručičky hodin se posunou ve 2.00 

hodiny na 3.00 hodiny. Zpět na zim-

ní čas se vrátí až 26. října 2014.

POPLATKY ZA PSA

Do konce března musí majitelé 

psů zaplatit poplatky za své čtyř-

nohé přátele. Platby v hotovos-

ti přijímají pokladny v  budově 

městského úřadu na Obrokové 

ul. 12 a na nám. Armády nebo lze 

platbu provést převodem z účtu. 

Zaevidovat psa musí jeho majitel 

do 15 dnů na fi nančním odboru 

MÚ Obroková 10 (u pí Bohunky 

Dehnerové). Poplatek je vyměřen 

od tří měsíců stáří psa.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Z důvodu plánovaných prací na za-

řízení distribuční soustavy bude 

přerušena dodávka energie. 

Dne 26. 3. od 7.30 do 15.30 hod. 

OBLEKOVICE. Vypnutá oblast: Část 

obce Oblekovice – Nesachleby. 

Dne 27. 3. od 7.30 do 15.00 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá oblast: Náměstí 

Svobody od Železářství Fiala po ulici 

Jesuitskou (pravá strana). Dne 28. 3. 

od 7.30 do 15.30 hod. KASÁRNA. 

Vypnutá oblast: Kasárna celá obec. 

Pro více info volejte 840 111 333.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve  středu 2. dubna proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén. Ověřování provozuschopnos-

ti sirén se provádí zpravidla každou 

první středu v měsíci nepřerušova-

ným tónem po dobu 140 vteřin.

PRODLOUŽENÍ ÚŘEDNÍCH

HODIN NA OSVČ

Ve dnech 24. 3.–2. 4. bude mít 

Okresní správa sociálního zabez-

pečení Znojmo na Vídeňské ulici 

pro účely podání Přehledu o pří-

jmech a výdajích za rok 2013 pro-

dlouženy úřední hodiny od 8.00 

do 17.00 hodin.

 

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA

Alber t  ( Vídeňská tř ída,  tel. : 

515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00, 

So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

Interspar  (Brněnská ul. ,  tel. : 

515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 

Ne 9.00–20.00 

Kaufland  ( Jarošova ul. ,  tel. : 

515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00 

Kaufl and (ul. Dukelských bojov-

níků, tel.: 515  244  644): Po–So 

7.15–19.15, Ne a svátky 8.00–20.00

Domov pro seniory U Lesíka 
se otevírá i pro nebydlící

Klienti znojemského domova pro 

seniory, jehož nový pavilon oslaví za-

krátko roční jubileum, mají na výběr, 

jak trávit v moderním zařízení své dny. 

Ze soukromí pokojů se podle nálady 

a chuti mohou vydat mezi ostatní oby-

vatele a zapojit se do společenského 

života, který rozhodně není nudný. 

Mýlí se ten, kdo předpokládá, že 

podzim života je spojený s tmavými 

barvami a dny plynou ospale jeden 

za druhým. „Naši klienti tu neprožívají 

šedivé a jednotvárné dny,“ upozorňuje 

Jarmila Eliášová, ředitelka Centra soci-

álních služeb, příspěvkové organizace 

města Znojma. „Pokud chtějí, mohou 

si den zpestřit nabídkou z široké palety 

naší programové nabídky. “

Kromě akcí, jako byl táborový oheň, 

projížďka turistickým vláčkem, auto-

busový výlet na vánoční trhy do centra 

města nebo návštěva obyvatel obdob-

ných zařízení v Plavči, Skalici nebo Šano-

vě, si mohou do svého kalendáře zařadit 

pravidelné kurzy či posezení. 

Každé pondělí odpoledne přichází 

dobrovolnice s kytarou a chodbami se 

rozléhá hudba a zpěv. Externí učitel-

ka tai-chi přichází v úterý dopoledne 

a o její lekce je velký zájem. Ve spole-

čenských místnostech na jednotlivých 

poschodích se ale klienti domova schá-

zejí každý den, aby se bavili podle svých 

představ. Dbá se přitom na to, aby si 

senioři udržovali soběstačnost. Proto 

se cvičí zručnost, paměť, na programu 

jsou dechová cvičení i nácvik chůze pro 

ty, kteří to potřebují. Denně se tu schází 

většina klientů. Využívají také možnosti 

navštívit relaxační místnost s masážní 

vanou, která je pro meditaci a zklidnění 

přístupná dvě hodiny v týdnu. Oblíbená 

je také imitace solné jeskyně. Využívají 

se také kadeřnické a pedikérské služby, 

které jsou k dispozici několikrát týd-

ně. A vždycky potěší vystoupení členů 

zájmových uměleckých souborů nebo 

školních dětí. Tradičně funguje spolu-

práce se Znojemskou Besedou.

Pracovníci domova pro seniory se 

snaží, aby klienti vedli ve všech směrech 

plnohodnotný život. Těm, kteří mají rádi 

zvířata, zajišťují individuální nebo sku-

vazeb žáci SOŠ a SOU Dvořákova. Vše 

fi nancovala Obecně prospěšná společ-

nost SPOLEČNĚ.

„Těší nás, že jsme mohli ve spolu-

práci s děkanem Jindřichem Bartošem 

zřídit a vysvětit kapli, ve které se jednou 

za čtrnáct dnů slouží bohoslužby. Ote-

vřená je však nepřetržitě,“ pochvaluje si 

J. Eliášová. Velký zájem je také o služby 

nově otevřené knihovny. 

� Dvě třetiny knížek, které jsou k dispozici čtenářům nově otevřené knihovny ve znojem-
ském domově pro seniory, pocházejí z darů, zbytek zapůjčila městská knihovna. Zájemci 
o četbu si mohou přijít vybrat každé pondělí. Jednou za měsíc se bude konat literární beseda 
s předčítáním.  Foto: Archiv DPS

Přes deset milionů korun letos in-

vestuje město Znojmo do oprav dlou-

hodobě nepronajímaných bytů, které 

jsou v katastrofálním stavu, a to nejen 

v městské památkové rezervaci.

„Náklady na jejich udržování jsou 

neúměrně vysoké ve srovnání s tím, že 

městu nepřinášejí žádný užitek. Jsou to 

hlavně náklady na distribuci energie, 

revize společných prostor či komínů,“ 

vypočítává starosta Vlastimil Gabrhel. 

Situaci vyřešilo rozhodnutí města 

svůj majetek zhodnotit a následně pro-

najmout za nájemné ve výši minimál-

ně šedesáti korun za metr čtvereční. 

Proto v  letošním roce město opraví 

sedmnáct bytů, které jsou v nejhorším 

stavu. Jde o byty na ulici Havlíčkova, 

Horní Česká, Obroková, Kovářská, 

Pontassievská, Studentská, Zelenářská 

na Divišově náměstí a na Masarykově 

náměstí. Investice přes deset milio-

nů korun zahrnuje kompletní opravy 

rozvodů elektřiny a topení, spraví se 

omítky a  podlahy, vymění se okna 

a vnitřní dveře. 

Již v loňském roce nechala Správa 

nemovitostí opravit čtyři dlouhodo-

Dlouhodobě nepronajímané byty 
nejprve město opraví, pak pronajme

bě nepronajímané byty. „Pokud nám 

někdo vrátí byt, který nebude v dob-

rém stavu, budeme jej nejprve nabízet 

k pronájmu s nutností oprav na vlastní 

náklady. Pokud se žádný zájemce ne-

najde, necháme zpracovat projekt a byt 

opravíme my. A budeme jej nabízet 

k pronájmu prakticky za tržní nájem-

né,“ dodává ředitel Správy nemovitostí 

města Znojma Tomáš Šturala. 

Se zvelebováním bytů jako svého 

majetku ve špatném technickém stavu 

počítá Správa nemovitostí města Zno-

jma i nadále.  zp, lp

pinovou canisterapii. Na konci každého 

měsíce se pořádají narozeninové oslavy, 

na které zpravidla den předem společně 

s klienty napečou a připraví občerstvení. 

Zájem o to, jak se žije ve znojem-

ském domově pro seniory, projevily 

stovky lidí v průběhu podzimního dne 

otevřených dveří. O  občerstvení se 

postarala cukrárna Máslové Trubičky 

Kasárna i Jatka Borotice. Již druhým 

rokem v domově pro seniory adventní 

čas zahájili v rámci mezigeneračního 

setkání výstavou a výrobou vánočních 

Centrum sociálních služeb však 

neomezuje nabídku služeb jen na kli-

enty domova pro seniory. Do  jeho 

zařízení v ulici U lesíka nebo na Van-

čurově ulici 17 může přijít každý seni-

or nebo zdravotně postižený obyvatel 

Znojma denně od 9.00 do 15.00 ho-

din, aby svůj volný čas strávil se svý-

mi vrstevníky, mnohdy známými či 

přáteli. K dispozici jsou pro všechny 

znojemské i mimoznojemské seniory 

také veškeré společenské akce, které se 

v zařízeních Centra pořádají. xa
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Díky veřejnému projednání se mohou 

Znojmáci podílet na rozhodování 

radnice častěji než jednou za čtyři roky 

ve volbách.

Součástí tvorby strategického plánu 

je zapojení veřejnosti.

Znojemská radnice začíná s pří-

pravami na  nový Strategický plán 

rozvoje města Znojma, který by měl 

být hlavním dokumentem pro roky 

2016–2022. 

Hlavním cílem nového strategické-

ho plánu je přinést komplexní pohled 

na možnosti rozvoje klíčových oblastí 

života ve městě. V plánu budou jasně 

defi nované nejdůležitější a nejpotřeb-

nější projekty, které Znojmu pomohou 

k dalšímu rozvoji. A právě do těchto 

projektů by v budoucnu měly plynout 

fi nanční prostředky z rozpočtu města, 

což zaručí jejich efektivní vynakládání. 

Nový strategický plán bude zpraco-

ván expertní skupinou i komunitní for-

mou. Celý proces tvorby strategického 

plánu předpokládá časovou náročnost 

Nový strategický plán Jedenáctka zdravého Znojma

přibližně osmnáct až dvacet měsíců. 

Hotový by tak mohl být v září 2015.

Hlavní organizaci přípravy a tvor-

by plánu bude mít na starost Řídicí 

pracovní skupina pro přípravu strate-

gického plánu, ve které budou zastou-

peni členové vedení města, pracovníci 

příslušných odborů městského úřadu 

a odborníci z externí zpracovatelské 

fi rmy. Podstatnou součást organizační 

struktury budou tvořit také tematicky 

zaměřené pracovní skupiny, ve kterých 

budou zastoupeni reprezentanti vý-

znamných organizací, institucí a fi rem 

působících na území města, zástupci 

komisí zřízených radou města a výborů 

zřízených zastupitelstvem města. Nedíl-

nou součástí tvorby strategického plánu 

je také zapojování široké veřejnosti. zp

V rámci projektu Otevřená rad-

nice, který vedení znojemské radnice 

nastartovalo v roce 2012, dochází 

v letošním roce k dalšímu význam-

nému posunu ve  veřejné kontrole 

městské správy. Po ztransparentně-

ní hospodaření a  otevřeném účtu 

přichází na řadu další bod projektu 

Otevřené radnice – institut veřejných 

projednávání. Rada města na svém 

zasedání dne 4. března schválila je-

jich celoroční plán. 

Institut veřejných projednávání je 

novým nástrojem ve fungování zno-

jemské radnice. „Zavedením veřej-

ných projednávání, co by standardní-

ho nástroje správy města, se Znojmo 

stává městem, o  jehož budoucnosti 

budou rozhodovat sami Znojmáci,“ 

říká starosta Znojma Vlastimil Gabr-

hel. V historii fungování radnice to je 

zcela zásadní a průlomový moment. 

Dosavadní praxe zatím byla taková, 

že lidé si zvolili v komunálních vol-

bách své zástupce a ti sami rozhodovali 

o nejdůležitějších věcech. „Díky tomu 

se mohlo stát, že park za předchozího 

» „Cílem projektu Otevřená radnice je 

naplnit slib daný před volbami voličům 

a poskytnout občanům města Znojma 

vyšší míru otevřenosti, informovanosti 

a veřejné kontroly městské správy. 

Základními pilíři projektu Otevřená 

radnice jsou OTEVŘENOST a TRANS-

PARENTNOST. Princip otevřenosti 

chce radnice naplnit mj. zavedením 

institutu veřejné diskuze s občany nad 

nejzásadnějšími investicemi města.“

Starosta Vlastimil Gabrhel, leden 2012

Nová éra na znojemské radnici: 
o budoucnos�  ať spolurozhodují občané

vedení nebyl projednán v dostatečné 

míře, že vedení města zadlužilo svými 

investicemi budoucí generace, aniž 

by o  tom kdokoliv věděl,“ doplňuje 

starosta.

Institut veřejných projednávání 

nemá svůj právní rámec. Radnice ho 

mohou používat, ale nemusí. Takže to 

spíše nedělají. „Dokonce ani neexistují 

přesná pravidla, jak by měla veřejná 

projednání probíhat,“ upozorňuje sta-

rosta. „V loňském roce jsme se proto 

snažili vytvořit vlastní know-how, jak 

zorganizovat veřejnou diskuzi s občany, 

která by byla věcná a umožnila vést 

konstruktivní jednání. Spolupracovali 

jsme na tomto know-how se zástupci 

z Národní sítě zdravých měst, kteří mají 

s  institutem veřejného projednávání 

největší zkušenost. Ušli jsme velký kus 

cesty,“ dodává starosta. 

Poprvé vlastní know-how vyzkou-

šelo vedení radnice při veřejném pro-

jednání projektu regenerace ulic měst-

ské památkové rezervace, konkrétně 

Divišova náměstí, Velké Michalské, 

části náměstí Svobody, Jezuitského ná-

městí a ulic Jezuitská a Veselá. Akce se 

setkala s pozitivními ohlasy ze strany 

občanů i médií. „Regenerace městské 

památkové rezervace byla naším pilot-

ním projektem, kde jsme si v praxi ově-

řili, že je naše know-how správné,“ míní 

starosta. Proto jsme na začátku března 

na Radě schválili plán dalších veřejných 

projednání,“ říká závěrem starosta.

Plán veřejných projednávání (VP) 

s občany na rok 2014 schválený Radou 

města Znojma:

�  VP projektu Multifunkční cyk-

listický areál Znojmo-Přímětice 

(březen). Cílem je vybudovat ucelený 

komplex s nabídkou různých služeb 

a dopravně výchovných programů 

pro všechny věkové kategorie a také 

pro sportovce.

�  VP projektu Krytý bazén Znojmo – 

Louka (červen). Záměr vybudování 

nového krytého bazénu v sousedství 

plovárny. Součástí návrhu je jak pla-

vecký bazén, tak wellness.

�  VP projektu Úprava lokality Kára 

ve Znojmě (srpen). Klidná lokalita 

pod Mikulášským kostelem s výhle-

dem do Gránického údolí má sloužit 

jako místo pro odpočinek, relaxaci, ale 

i pořádání kulturních akcí. V plánu je 

i dětské hřiště.

�  VP projektu Revitalizace vnit-

robloku ulic Dukelských bojovní-

ků a Sokolovské ve Znojmě (září). 

Kompletní rekonstrukce vnitrobloku 

s důrazem na vznik zelených ploch, 

dětského hřiště a míst pro relaxaci 

a odpočinek. zp

JAKÉ ZNOJMO CHCETE 

V ROCE 20XX?

O  tom, jak má město vypadat 

za deset, dvacet let, mají spoluroz-

hodovat občané. To je podstatou 

veřejných projednávání. Projedná-

vají  se projekty, které se nerealizují 

ihned, ale v horizontu několika let 

nebo za splnění určitých předpo-

kladů, jakými jsou například získání 

dotací. Znojmáci, zapojte se! Město 

přece patří nám všem!

Jedním z  příkladů, jak radnice 

zapojuje do svého rozhodování ve-

řejnost, je ustanovení neformální pra-

covní skupiny, kde jsou zastoupeny 

všechny tři sektory – veřejná správa, 

podnikatelský sektor a neziskový sek-

tor. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří 

přijali pozvání do pracovní skupiny 

pro zdravé město Znojmo. Jsou to lidé, 

kteří svým oborům rozumí, a společně 

tak můžeme Znojmo posunout dál,“ 

říká starosta Vlastimil Gabrhel. 

Mezi první úkoly pracovní skupiny 

bude patřit defi nice problémových ob-

lastí ve městě a jejich ověřování v míst-

ní komunitě ve vazbě na již započatou 

přípravu nového Strategického plánu.

Složení pracovní skupiny a oblas-

ti, které reprezentují:

�  Bc. Olga Neulingerová (tajemnice) 

– správa věcí veřejných, udržitelná 

spotřeba a výroba

�  Ing. arch. Iveta Ludvíková (měst-

ská architektka) – územní rozvoj

�  Mgr. Jana Antošová (vedoucí od-

boru investic a správy nemovitostí) 

– strategické řízení

�  Mgr. Jaroslav Šmerda (JMM 

ve Znojmě, ČSOP) – životní 

prostředí

�  Mgr. Jan Padrta (ZŠ JUDr. Josefa 

Mareše, metodik dopravní výcho-

vy) – doprava

�  Mgr. Jana Kosíková (vedoucí uči-

telka odborných předmětů na SZŠ 

a VOŠZ Znojmo) – zdraví obyvatel 

�  Ing. Pavel Vajčner (ředitel fi rmy 

Znovín Znojmo, a.s.) – místní eko-

nomika a podnikání, cestovní ruch 

�  Jan Alexa, DiS. (DDM Znojmo) – 

vzdělávání, výchova, sport

�  Jaromír Berka (ředitel ZUŠ Znoj-

mo) – kultura a místní tradice

�  PhDr. Šárka Gambasová (vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravot-

nictví) – sociální prostředí

�  Ing. Eva Zvěřina (odbor investic 

a správy nemovitostí) – koordi-

nátorka projektu Zdravé město 

Znojmo a místní agenda 21 zp
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

výhodný balíèek služeb

kabelová televize zdarma
s širokou nabídkou programù v HD kvalitì

INTERNET 40 Mbit/s
+

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsícfunkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

INZERCE

Město Znojmo informuje, že pro 

modernizaci bytových domů v zóně 

sídliště Přímětice lze využít poskyt-

nutí zvýhodněného úvěru. 

Správcem Fondu rozvoje měst 

(FRM) JESSICA při Státním fondu 

rozvoje bydlení se stala Komerční ban-

ka, a.s. Bližší informace o podmínkách 

Zvýhodněné úvěry pro bytové domy 
programu lze nalézt na www.sfrb.cz/

programy/program-jessica/ a na strán-

kách www.kb.cz. 

Obrátit se můžete na místní poboč-

ku Komerční banky (viz www.kb.cz) 

nebo na regionálního specialistu KB EU 

Point Lukáše Veselého, tel.: 955 581 252, 

email: lukas_vesely@kb.cz. 

Na několika místech ve Znojmě, 

v Příměticích i v Kravsku byly v minu-

lých dnech neoprávněně umístěny 

zelené nádoby na  textil od  polské 

fi rmy PPHU Wtropol.

Tato společnost se zaštiťuje chari-

tativním určením vybraného šatstva, 

ale její hlavní činností je výroba čis-

ticích textilií, které následně prodává 

do více než 5 000 fi rem na území Pol-

ska. Vzhledem ke svozové vzdálenosti 

do Polska je zřejmé, že sběr šatstva 

je pro společnost komerční záleži-

Ve Znojmě, Přímě� cích i v Kravsku
se objevily falešné kontejnery

� Falešný kontejner za OD Kaufl and na Palliardiho ulici.  Foto: lp

tostí a jen minimálně na charitativní 

úrovni. Umístění polských zelených 

nádob proběhlo bez souhlasu měs-

ta Znojma a v  této době jich je vět-

šina již odstraněna. Občanům jsou 

k dipozici modré kontejnery s logem 

.A.S.A. Šatstvo z  těchto kontejnerů 

nejprve směřuje k  Diecézní chari-

tě Brno, která si lepší kusy oblečení 

ponechá pro potřeby svých klientů. 

Až posléze je zbytek šatstva recyk-

lován,“ uvedla mluvčí města Zuzana 

Pastrňáková.  lp, zp

Za pár týdnů začne rekonstrukce 

části Divišova náměstí a ulice Velká 

Michalská. S investiční akcí souvisí 

také rekonstrukce vodovodních a ka-

nalizačních řadů. 

„Vodovodní a  kanalizační řady 

v této části města jsou ve špatném tech-

nickém stavu. Voda je nejčastěji vede-

na olověnými trubkami,“ upozorňuje 

starosta města Vlastimil Gabrhel. To 

samozřejmě může negativně ovlivnit ja-

kost dodané pitné vody. Z hygienického 

hlediska je navíc olovo zcela nevyho-

vující materiál. Provozovatel hlavních 

řadů, kterým je VAS a.s., divize Znoj-

mo, již upozornil majitele nemovitos-

Polovinu peněz na přípojky
tí v této části města prostřednictvím 

dopisu města Znojma, že pouze oni 

sami jsou oprávněni přistoupit k rekon-

strukci (znovuvybudování) již nevyho-

vujících vodovodních a kanalizačních 

přípojek. Zastupitelé města rozhodli, že 

každému, kdo se pro rekonstrukci či vý-

měnu přípojky rozhodne, uhradí město 

Znojmo padesát procent vynaložených 

nákladů. Předejde se tak případných 

budoucím nepříjemnostem. V případě 

poruchy staré přípojky se bude muset 

zasahovat do nově zrekonstruovaných 

povrchů, přičemž opravy by šly fi nanč-

ně plně na vrub majitelů nemovitostí, 

respektive opravovaných přípojek.  xa 
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Ústředí České 

správ y sociální-

h o  z a b e z p e če n í 

společně se slo-

venskou Sociální 

pojišťovnou  při-

pravuje první česko-slovenské kon-

zultační dny k  důchodům. Budou 

se konat v Bratislavě, napoprvé to 

bude pouze jeden den, a to 2. dub-

na 2014. Zájemci se na  nich dozví 

veškeré informace o svých nárocích 

na  důchod na  Slovensku. Termín 

na konzultaci si mohou rezervovat 

již nyní na kontaktní adresenikola.

sutovska@socpoist.ck nebo na tel.: 

+421 906 173 211.

Městský úřad informuje 

PRÁCE V RAKOUSKU

Řidič nákl. vozu

2 LKW-Lenker

Dastl Maria Transporte

sídlo fi rmy Hollabrunn

+43/664/5233 921 Hr. Dastl 

Pracovní doba a mzda dle dohody.

Technik 

Techniker

Baumhauer & Söhne Ges.m.b.H.

Dallein (Geras) 43 km

hallenbau@baumhauer.at 

+43/2913/272 Ing. Fritz Baumhauer

Nabízíme úvazek 38,5 hod. týdně, 

mzda od 1.846,16 EUR/měs. brutto 

+ možné příplatky.

Práce v obsluze

 Servicekraft

Sport- und Seminarhotel 

Hollabrunn

Hollabrunn 35 km

hotel@sth-hollabrunn.at 

+43/2952/3391 181 Carina Scheuer

Mzda 1.500 EUR/měs. brutto.

Montér ocelových konstrukcí

Monteur Stahlbau

Stundner Stahl- und Metallbau GmbH

sídlo Zwettl, nasazení celé Rakousko

stundner@wvnet.at 

+43/2822/52133 Hr. Stundner

Dle KS min. 2.000 EUR/měs. brutto.

Montér pneumatik 

Reifenmonteur

Headwayaustria GmbH

Hollabrunn 35 km

wien@headway-austria.com  

+43/1/8690797-0 

Martina Dobetsberger

Plný úvazek v Hollabrunnu.

Mi. Mzda dle KS 1.462,93 EUR/měs. 

brutto.

Pracovali jste nebo pracujete 
na Slovensku? Získejte informace 
o vašem důchodu

„Posláním konzultačních dnů je in-

formovat klienty, kteří získali doby po-

jištění na území České republiky a Slo-

venské republiky o jejich případných 

nárocích na důchod, pojistných dobách, 

případně o dalších věcech souvisejících 

s jejich důchodovou záležitostí. Za obě 

pořádající strany opět budou účastni 

specialisté konzultanti, kteří se danou 

problematikou profesně podrobně za-

bývají, konzultace budou probíhat bez-

platně,“ upřesnil Radoslav Kraus, ředitel 

Oblastní správy sociálního zabezpeče-

ní (OSSZ) ve Znojmě. Více informací 

o akci lze získat také na webových strán-

kách OSSZ www.cssz.cz. 

 lp, zdroj: OSSZ Znojmo

Hodláte obsadit volnou pracov-

ní pozici ve vaší firmě? Znojemským 

firmám a firmám z regionu i nadále 

nabízíme bezplatnou inzerci volných 

pracovních míst jak na webových strán-

kách www.znojmokolumbus.cz, tak 

i v radničních Znojemských LISTECH.

 Pro uveřejnění nabídky pracov-

ní pozice stačí kontaktovat tiskovou 

mluvčí města Znojma: Ing. Zuzana 

Zaměstnavatelé pozor!
Pastrňáková,zuzana.pastrnakova@

muznojmo.cz; 739 389 089.

 Inzerci na webové stránky uveřej-

níme ihned, inzerci do Znojemských 

LISTŮ vždy v  nejbližším možném 

čísle. Přesné termíny vydání Znojem-

ských LISTŮ a data uzávěrky naleznete 

na www.znojmocity.cz pod bannerem 

Znojemské LISTY. Veškeré dotazy rov-

něž ráda zodpoví tisková mluvčí.  zp

Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnos�  k jednotlivým inzerátům 
i rozšířenou nabídku najdete na www.
znojmokolumbus.cz. V případě zájmu 
o danou pozici kontaktuje přímo 
zaměstnavatele, který je uveden 
v inzerátu. Městský úřad práci ne-

zprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná 
pracovní místa.

Podnikatelský
inkubátor

www.znojmokolumbus.cz

Podnikatelský inkubátor Znojmo 
sídlí na náměs�  Armády 8. 

Přijďte se podívat, kde můžete začít 
svou úspěšnou kariéru! 

Stačí pouze předložit kvalitní podnikatelský 
plán a místo v inkubátoru je vaše!

PŘÍLEŽITOST
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

� NÁJEM ZDARMA
� INTERNET ZDARMA
� RECEPČNÍ SLUŽBY ZDARMA
� REKLAMA ZDARMA
� ZVÝHODNĚNÉ ÚČETNICTVÍ
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Zima sice tentokrát neukázala 

zuby, jak jsme zvyklí, takže ulice Zno-

jma nepokrývá vrstva písku, prachu 

a štěrku v obvyklé míře, ale přesto je 

třeba přivítat jaro velkým úklidem. 

O velikonočních svátcích už má být 

město z velké části útulně čisté. Je 

to možné vyčíst z rozpisu blokového 

čištění na letošní rok. 

Pracovníci fi rmy .A.S.A. Eko Znoj-

mo se na první letošní úklid města 

chystají hned po Aprílu, tedy 2. dubna. 

Začínat budou v ulicích 17. listopadu, 

Dr. Milady Horákové nebo 28. října. 

V dalších dnech budou pokračovat 

například v Bolzanově nebo Bezručově 

ulici a na Brněnské ulici. Ostatně ob-

čané budou o postupu čisticích prací 

dopředu informováni. Ohlásí je, jak 

je zvykem, příslušné dopravní značky, 

které budou instalovány vždy v týden-

ním předstihu. Připomeňme tedy, že 

v den, uvedený na značce, je nutné pře-

parkovat automobil. Uklízet se bude 

v konkrétních časových úsecích, takže 

ulice nebudou blokovány po celý den. 

Co se bude čistit? Chystá se gene-

rální úklid, takže kromě komunikací 

se dostane i na chodníky a parkova-

cí stání. Než vyjedou do ulic silniční 

zametače, pracovníci na komunikaci 

nametou nebo vyfoukají zbytky posy-

pových materiálů a další nepořádek. 

Zbylý prach pak spláchne kropicí vůz.

Frekvence blokového čištění zůstává 

stejná jako v uplynulém roce. Už tehdy 

vedení města usoudilo, že většinu ulic 

není třeba čistit každý měsíc. O zbyteč-

ně vynakládaných fi nancích nemluvě. 

I letos se tedy chystají čtyři turnusy. Ji-

nak řečeno: řidiči budou muset svá auta 

přeparkovat čtyřikrát v roce. 

Mezi jednotlivými cykly se bude 

navíc třikrát provádět tzv. ruční čiště-

ní. Při něm se nepořádek z chodníků 

a parkovacích stání vymete a vyfouká, 

aniž by bylo třeba auta z ulic přepar-

kovat. Na komunikaci vyhrnuté smetí 

pak smete a vysaje silniční zametač.

Zkušenost ovšem ukázala, že ně-

které ulice jsou přece jen choulostivěj-

ší, co se pořádku týče. Je jich sedma-

třicet a budou se v letošním roce čistit 

každý měsíc. 

Blokové čištění se čtyřikrát do roka 

provede i v městských částech. Dělat se 

bude bez dopravního značení a uklízet 

se budou také chodníky.

Odlišný režim ovšem panuje 

v městské památkové rezervaci. Její 

chodníky i komunikace se čistí každý 

den, s výjimkou neděle. Jde vesměs 

o ruční čištění. Úklid se tady provádí 

po celý rok. Městskou pokladnu přijde 

čištění „výkladní skříně“ města Znoj-

ma na dva miliony korun ročně. 

Celková suma za  letní čištění 

města, jež zahrnuje i čtyřikrát pro-

váděný pokos travnatých ploch mezi 

chodníky a vozovkou, strojní čištění 

komunikací I. a II. třídy a odstranění 

smetků, bude stejná jako v  loňském 

roce. Za  to, aby Znojmo bylo čisté 

a úhledné, zaplatí radnice 9,7 milionu 

korun bez DPH.  Anna Maixnerová

Všechny informace o blokovém 

čištění jsou k dipozici na webových 

stránkách města www.znojmocity.cz. 

Řidiči si tak mohou v předstihu zjistit 

seznam ulic s termíny čištění. 

O tom, že bude na určitém místě 

probíhat blokové čištění, se dozvída-

jí řidiči prostřednictvím dopravního 

značení sedm dnů předem. Zatímco 

některé ulice jsou označeny přímo, 

u některých se začaly používat takzvané 

zónové značky. Ty platí pro několik ulic 

najednou. Když řidič parkuje v takové 

zóně, nemůže se vymlouvat, že značku 

neviděl právě na rohu své ulice. Platnost 

Také letos se bude blokově čistit 

čtyřikrát do roka.

Jarní úklid města Znojma začne hned po Aprílu
ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 

VE MĚSTĚ ZNOJMĚ NA ROK 

2014 NAJDETE NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH MĚSTA 

www.znojmocity.cz

Seznam náměstí a ulic,
které se budou čistit jedenkrát měsíčně

17. listopadu

28. října

Alšova

Bala

Benjamina Kličky

Bezručova

Boční

Bulharská

Dělnická

Do Lesek

Dr. Mareše

Dr. Milady Horákové

Dvořákova

F. J. Curie

Fischerova

Gagarinova

Chelčického

Jarošova

K Sirotčinci

Jubilejní park – horní

Lidická

Loucká

Lužická

Máchovo nám.

Mládeže

MUDr. Jana Jánského

Na Vyhlídce

Nám. Armády

Nám. kpt. O. Chlupa

Nám. Republiky

Palackého

Přímětická

Rudoleckého

Rumunská

Smetanova

Vrchlického

Žižkovo nám.

� Začíná jarní úklid v ulicích města.  Foto: lp

Vše o blokovém čištění najdete 
na webu města www.znojmocity.cz

této zónové značky nekončí s následu-

jící křižovatkou, nýbrž až s ukončením 

této zóny dopravním značením „konec 

zóny“(viz obrázek). Letos se ale budou 

zónové značky používat v minimálním 

množství. xa
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AKTUÁLNÍ INFORMACE uživatelé najdou na interne-

tové adrese www.vodarenska.cz/divize-znojmo 

Položka Odstávky v divizi je v pravém sloupci stránky a Aktuální se-

znam plánovaných přerušení dodávky vody z technických důvodů

najdete po rozkliknutí „další odstávky“ ve formátu:

Znojmo – město

Od: Úterý 25. březen 2014 07:00

Do: Úterý 25. březen 2014 17:00

Bez vody zůstává

ul. Průmyslová (DN 300), Kotkova, I. P. Pavlova, Uhelná, Hakenova (od Uhelné)

Důvod odstávky

přepojování vodovodních řadů

Náhradní zdroj vody

NE 

Stavební práce se bez odstávek vody bohužel absolutně neobejdou. 

» „Občané rekonstrukci v zásadě 

nepocítí. Vše se bude dělat za plného 

provozu úpravny. Jde o  technolo-

gicky i  logisticky náročnou opravu, 

neboť páteřní řady nejsou zdvojeny. 

Uživatelé zaznamenají jen nutné dílčí 

odstávky, což jistě ocení.“

Vlastimil Gabrhel, předseda Zájmového 

sdružení obcí Vodovody a kanalizace 

Znojemsko, starosta Znojma

Před rokem zahájené stavební 

a montážní práce, jejichž cílem je za-

jištění kvality pitné vody pro skupino-

vý vodovod Znojmo, se už přehouply 

do své druhé poloviny. Zatím přišla 

tato životně důležitá akce na 153 mi-

lionů korun bez DPH. 

Připomeňme, že celkově si vyžádá 

téměř půl miliardy korun a dokončena 

má být v září letošního roku. Zahrnuje 

rekonstrukci úpravny vody ve Znojmě 

na Pražské ulici a rekonstrukci důleži-

tých objektů na vodní síti, respektive 

vodojemů a páteřních řadů. To obnáší 

nejen základní opravy, ale i nové trub-

ní vystrojení a u některých vodojemů 

se zvýší objem akumulace. 

Konkrétně již probíhaly nebo 

budou renovační práce probíhat 

na úpravně vody na Pražské ulici a vo-

dojemech Návrší, náměstí Republiky, 

Suchohrdly, Konice, Kasárna I, Kasár-

na II, Plenkovice a Kravsko. Rekon-

strukce se dále týká přivaděče surové 

vody z Dyje do úpravny vody ve Znoj-

Rekonstrukce znojemské úpravny vody, 
vodojemů a páteřních řadů v druhém poločase

mě, výtlaku do vodojemů Návrší a Ka-

sárna, zásobovacího řadu z vodojemu 

Návrší pro druhé tlakové pásmo, sana-

ce potrubí DN 250 do prvního tlakové-

ho pásma, přivaděče do obce Dobšice 

a do vodojemu Suchohrdly.

Půlmiliardová investice, spolufi -

nancovaná z téměř osmdesáti procent 

Státním fondem životního prostředí, 

je nezbytná pro zajištění kvalitní pit-

né vody obyvatel, kteří jsou zásobeni 

ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Pitnou vodu z něj odebírá na padesát 

tisíc obyvatel ve dvaceti obcích, včetně 

Znojma. Do vodovodní sítě se tu ročně 

dodává 2,7 milionu kubických metrů 

pitné vody. 

 Investor – Zájmové sdružení obcí 

VaK Znojemsko – ji spustil za pět minut 

dvanáct. Stav jednotlivých zařízení byl 

už na pováženou a bylo stále obtížnější 

udržet kvalitu pitné vody v normě.

Dodavatelem prací je sdružení 

ARKO Technology a IMOS. Subdo-

davatelsky se na stavbě podílejí také 

znojemské fi rmy, takže rekonstrukce 

přinesla práci i lidem ze Znojemska. 

JAK PRÁCE AKTUÁLNĚ 

POSTUPUJÍ? 

V areálu úpravny vody ve Zno-

jmě byla dokončena výstavba nové 

akumulační nádrže a do provozu byla 

uvedena první sedimentační nádrž 

včetně technologie. V současné době 

probíhá sanace druhé a třetí nádrže, 

pískových fi ltrů, demontují a montují 

se propoje a technologie. 

Čilý ruch panuje i na čerpací stani-

ci Obří hlava, kde se montuje techno-

logické potrubí a realizují se stavební 

úpravy. 

Na vodojemu Návrší se zprovozni-

la nová akumulační nádrž a na ostat-

ních vodojemech se sanují betonové 

konstrukce a  montují technologie. 

Souběžně se pokládají výtlačné a zá-

sobovací řady a sanují se výtlačné řady 

surové vody.

CO SE CHYSTÁ 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

Zakrátko budou zahájeny práce 

na vodojemu na náměstí Republiky 

ve Znojmě. Tady je potřeba vyspravit 

a renovovat nádrže a vyměnit tech-

nologické zařízení. V souvislosti s tím 

bude nutné pokácet tři stromy, které 

rostou nad podzemními akumulační-

mi nádržemi, jejichž stropní konstruk-

ce jsou narušovány kořeny.

Zahájí se také práce na vodojemu 

Konice a sanace řadu z vodojemu nám. 

Republiky směrem na Dobšice. Staveb-

ní práce se bez odstávek vody bohužel 

absolutně neobejdou. S nástupem jara 

dojde i na slibované defi nitivní opravy 

komunikací kolem kruhového objez-

du na Přímětické ulici, kde se stavělo 

na podzim. Nelze volit jiný postup, 

neboť bude v rámci komplexní rekon-

strukce nutné odkrýt nádrže z vrchu 

a přetěsnit je.  xa

Před rokem a půl zahájená revi-

talizace jednoho z největších znoj-

emských sídlišť  letos na jaře pokra-

čuje šestou ze sedmi plánovaných 

etap. Rozsáhlá akce, původně plá-

novaná na  šestapadesát milionů 

korun, které se výběrovým řízením 

snížily o  sedmnáct milionů, mění 

část nových Přímětic v místo příjem-

né pro život. 

V současné době začínají stavební 

práce v Dlouhé ulici. Renovovat se 

bude v úseku od Větrné ulice ke hřbi-

tovu. Neobejde se to bohužel bez 

úplné uzavírky silnice, která potrvá 

od 23. března do 15. června. V plá-

nu je rekonstrukce komunikace, nové 

chodníky i nové veřejné osvětlení, což 

přijde dohromady na čtyři a půl mili-

onu korun bez DPH. 

Dva a půl měsíce bude v souvislos-

ti s probíhajícími pracemi přemístěna 

zastávka městské autobusové dopra-

vy v obou směrech. Z Větrné ulice 

se dočasně přestěhuje ke Sklostroji 

na Hlavní ulici. 

Poslední etapa regenerace sídliště 

Přímětice začne na konci června a po-

trvá do září. Rekonstrukce se bude tý-

kat Poštovní ulice v úseku od obchod-

ního centra Agora a od vjezdu z Hlavní 

ulice směrem ke Sklářské ulici. 

Cílem celé akce regenerace přímě-

tického sídliště je zkvalitnění života 

občanů v  jednom z největších síd-

lištních celků města Znojma. Obytný 

prostor má být napříště přívětivější 

pro své dospělé obyvatele a hlavně pro 

děti. Již dokončené úpravy a stavby to 

jen potvrzují.  xa

Regenerace sídliště v Přímě� cích uzavře Dlouhou ulici

Úplná uzavírka ul. Dlouhá

24. 3.–15. 6. 2014
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Na Střední škole technické v Uhel-

né ulici ve Znojmě učili podlahářské 

profesi. Závěrečné zkoušky pro pro-

fesní kvalifikaci Podlahář plovou-

cích podlah, ale tentokrát neskládali 

uchazeči vybraní školou, ale vězni 

vybraní Vězeňskou službou České 

republiky – Věznice Znojmo. 

„Byli jsme s kolegy velmi mile pře-

kvapeni zájmem i šikovností uchazečů 

a věříme, že jim nadšení a pracovní 

nasazení vydrží i při jejich návratu 

do běžného života,“ popřál všem učitel 

Jiří Vojtěch. 

Složení odborných teoretických 

i praktických zkoušek, při kterých byl 

přítomen také předseda Cechu podla-

hářů České republiky Miloslav Štumpa, 

předcházela intenzivní tříměsíční pří-

prava ve školních dílnách a odborných 

učebnách.

„Jsme velmi rádi, že se nám poda-

řilo navázat spolupráci se znojemskou 

věznicí, kdy se můžeme alespoň tro-

chu podílet na vzdělávání a rekvalifi kaci 

Na Uhelné učili vězně 
podlahářské profesi

odsouzených lidí, kterým může nová 

profese po propuštění usnadnit návrat 

do standardního života,“ konstatoval 

ředitel školy Miroslav Křivánek. Celý 

proces výuky byl připraven v rámci celo-

státního projektu UNIV3, který zaštiťuje 

Národní ústav pro vzdělávání.  lp

� Zázemí poskytované školou na  Uhelné 
ocenil nejen předseda podlahářského ce-
chu Miloslav Štumpa, ale především ucha-
zeči o profesní kvalifi kaci.  Foto: Archiv školy

� Příšera s jedním z autorů. Foto: Archiv školy

� Maturanty připravený večer na téma Kulinářské umění a tradice vinařství na Znojemsku 
doprovázela skvělá atmosféra a nálada.  Foto: Archiv školy

Příjemně strávené chvíle v dobré 

společnosti splnil další z maturitních 

projektů studentů SOU a SOŠ SČMSD 

ve Znojmě. Studenti 4. ročníku oboru 

Hotelnictví a turismus Nicole Holub-

ková, Martina Juřicová a Petr Derych 

připravili Večer na téma Kulinářské 

umění a tradice vinařství na Znojem-

sku zážitkovou gastronomii a hosté, 

kteří přijali pozvání do Velkého sklepa 

hotelu Lahofer, rozhodně nelitovali. 

„Naším cílem bylo seznámit hosty se 

Znojemskou vinařskou podoblastí a po-

dávat jednotlivé pokrmy tak, aby zvý-

raznily chuťové vjemy vína. Hosty jsme 

Kulinářské umění 
v podání maturantů

seznámili s historií zdejšího vinařství, 

s dějinami Louckého kláštera a jejich 

znalosti rozšířili o degustátorské mini-

mum. Provést večerem nám pomohly 

spolužačky-sommeliérky z nižších roč-

níků Erika Juránková, Petra Kalandří-

ková, Kateřina Nesnídalová a Michala 

Stuchlíková. Příjemným zpestřením byla 

sabrage v podání Kateřiny Kostrhouno-

vé. Nás v roli pořadatelů nejvíce potěšila 

pochvala od vedení školy i spokojenost 

hostů,“ popsala Nicole Holubková a po-

děkovala sponzorům i  spolužákům, 

kteří jim pomáhali maturitní projekt 

uskutečnit.  nh, lp

Hodiny výtvarné výchovy nemusí 

žáci Základní školy Václavské náměs-

tí ve Znojmě trávit jen nad čtvrtkami 

papíru s kresbou nudného zátiší. 

Šesťáci tu například v minulých 

dnech vyrobili velikou plastovou pří-

šeru, která na chodbě v přízemí čeká, 

až ji někdo nakrmí víčky od PET lahví. 

Stačí se napřáhnout, zamířit do vel-

kého, nenasytného hrdla, a  pak už 

jen sledovat divokou jízdu víček pa-

Příšera z Václaváku pomáhá

dajících tělem příšery a zkusit uhod-

nout, do které nohy dopadnou. „Naše 

příšerka není jen zábavné stvoření, 

ale také velká dobračka,“ upozorňují 

žáci a pedagogové z Václaváku. Kon-

cem března budou totiž všechna víčka 

přesypána do pytlů, zabalena a předá-

na rodičům malé Ivanky. Ta je těžce 

nemocná a díky všem, kteří se snaží 

pomoci a nosí víčka, se jí dostane ještě 

více lékařské pomoci.  x a, čech

INZERCE
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Věk: 4 roky

Plemeno: Německý ovčák

Povaha: Přátelská, přítulná, sportovní, poslušná. Agra zvládá základní povely, 

je nevhodná ke kočkám a drůbeži, vhodná k rodinnému domu se zahradou.

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 

www.utulek-naceratice.blog.cz

Arga

� Děvčata z DYNSu měla velký úspěch. Foto: Archiv školy

� Těšetický starosta Zdeněk Nekula si po-
chutnává na  bezlepkovém jídle. „Pokud 
chci mít jistotu, že se ve  Znojmě naoběd-
vám na  sto procent bezlepkově, současně 
chutně, tak chodím na jídlo do školní jídelny 
na ulici Přemyslovců. Děkuji všem, kteří pro 
nás tato jídla chystají,“ poděkoval pravidel-
ný strávník. Foto: Archiv školy

Bezlepkovou dietu začali ve škol-

ní jídelně při základní škole Václavské 

náměstí vařit v květnu 2013, tehdy se 

ale zaměřili na takzvané cizí stráv-

níky, nikoliv žáky školou povinné. 

Od září ovšem nastartovala školní 

jídelna zkušební pilotní program, 

jehož motivací byla mimo jiného na-

bídka bezlepkové stravy dětem, a to 

i z jiných škol.

„Dostlali jsme výjimku Minister-

stva školství, že můžeme vařit bezlep-

kové a bezlaktózové obědy, ale také že 

Jídelna uvaří a doveze
bezlepkový i bezlaktózový oběd

Školní plesání na jedničku

se mohou rozvážet do jiných škol. Ce-

lému procesu předcházely konzultace 

se znojemskou Hygienou, jejichž zá-

stupci u nás byli častým návštěvníkem 

a především rady paní Bedřichové pro 

nás byly velice přínosné,“ přiblížila si-

tuaci vedoucí jídelny Magda Jelínková.

Postupně, za fi nančního přispění 

města, musela být kuchyně dovyba-

vena kuchyňským koutem sloužícím 

pouze pro přípravu diet, a to elektric-

kým sporákem, pojízdným vozíkem 

a nezbytným nádobím. 

Bylo nutné také skloubit provoz 

jídelny. „Od prosince minulého roku 

k nám do kuchyně nastoupili dva učni 

z přímětické střední školy, kteří se 

po týdnu střídají. Pro náš běžný pro-

voz je to velká pomoc, přestože naše 

tři kuchařky zvládají uvařit denně té-

měř tři stovky obědů. A to včetně těch 

bezlaktózových a bezlepkových, kte-

rých vaříme v průměru dvacet denně,“ 

vysvětlila Magda Jelínková. „A i přes 

nárůst práce přitom zůstávají mzdy 

kuchařek bez osobních příplatků jen 

se základním platem,“ posteskla si ve-

doucí jídelny. V rámci školního stravo-

vání se dietní obědy nyní vozí i do dal-

ších školních jídelen jako například 

na základní školu Klášterní. Příprava 

bezlepkové a nelaktózové stravy byla 

společným nápadem znojemské Hy-

gieny a  jídelny. Podle ohlasu mnoha 

spokojených strávníků šlo o nápad 

velmi dobrý.  lp

 Stejně jako v loňské premiéře, také 

o  letošní II. ročník Pololetního ple-

su ZŠ JUDr. Mareše byl velký zájem. 

Nemalý podíl na úspěchu plesu mají 

učitelky prvního stupně, které ho při-

pravily ve volném čase. „Velmi nás po-

těšila účast tolika rodičů, ale i lidí, kteří 

na náš ples zavítali za dobrou zábavou. 

Jsme za to opravdu moc rádi a vážíme 

si toho,“ poděkovala za organizační 

tým pedagožka Renáta Bártová. Ori-

ginálním vystoupením večera zaujala 

taneční skupina DYNS, kterou tvoří 

žákyně školy.  lp

Ve Středisku Podyjí Junák Znoj-

mo si připomněli Den sesterství nebo-

li Den zamyšlení (angl. Thinking day).

Mezinárodní svátek přátelství sla-

ví skauti na celém světě 22. února, 

kdy se narodili zakladatelé skautingu, 

sir Robert Baden-Powell (22. února 

1857) a jeho žena Olave Baden-Powell 

(22. února 1889). Svátek má skautům 

připomínat, že všichni jsou si bratry 

a sestrami bez ohledu na barvu kůže, 

národnost či věk. 

Předjaří vítali znojemští skau-

ti také přátelskou vycházkou kolem 

Kraví hory. U klubovny se sešlo něko-

lik desítek dětí, někteří i s rodiči, aby 

na různých zastaveních při společné 

procházce odpovídali na otázky ze 

skautské historie. „Vycházka končila 

na zahrádce oldskautky Elišky, kde si 

děti opekly špekáčky a popovídaly si 

s nejstarší znojemskou skautskou dru-

žinkou Sov a Medvědů,“ popsala Hana 

Kloudová.  lp

Skautská oslava 
s přátelskou procházkou

� Starší skauti si pro ty menší připravili ně-
kolik her a pomohli jim s výrobou mechové 
skautské lilie.  Foto: Archiv Junáku

Mezinárodní zkoušky ve Znojmě
Poprvé jsou letos na  gymnáziu 

dr.  Karla Polesného připraveny 22. 

března mezinárodní zkoušky FCE z an-

glického jazyka, při kterých je škola 

hlavním organizátorem pro znojemské 

školy. Zájemci tak nemusí jako v minu-

losti na zkoušky FCE cestovat do Brna.

Každoročně organizuje gymnázium 

také mezinárodní jazykové zkoušky 

ÖSD (Rakouský jazykový diplom). lp
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VZALI SE

Zuzana Vařeková (Znojmo)

Otto Bouda (Znojmo)

Nabízím masáže – sportovní, re-

kondiční a refl exní. Městské lázně 

Znojmo, tel. 605 154 160.

Koupím rod. dům ve  Znojmě 

a okolí. Stěhování. Tel.: 731 305 863.

Plavání ve Znojmě
Plavání v  Městských lázních 

ve Znojmě – www.snznojmo.cz/laz-

ne, tel.: 515 224 401. 

Vstupné: bazén 35 Kč/hod, per-

manentka 300 Kč/10 vstupů, sauna 

85 Kč/2 hod., permanentka 320 Kč/4 

vstupy, solárium 4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V BŘEZNU 

Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00

Úterý 10.00–12.00, 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 11.00–15.00

POZOR! Časy plavání se mohou 

měnit každý den. Aktuální měsíční 

rozpis můžete sledovat na webo-

vých stránkách!

Plavání v Přímě� cích
Po  celý rok mohou lidé využí-

vat plavání v bazénu se slanou vo-

dou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa 

Diviše Znojmo-Přímětice. Info na 

www.zsprim.cz

Vstupné na 1 hodinu: děti do věku 

mateřské školy ZDARMA, děti 

do věku základní školy 40 Kč, ostatní 

osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka 

na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota  09.00–12.00 

  15.00–20.00 

Neděle  09.00–12.00

OMLUVA
Omlouváme se za  chyby v  mi-

nulém vydání LISTŮ, kde byly 

uvedeny nesprávné časy pla-

vání  pro veřejnost  v   měst-

ských lázních a  nesprávné da-

tum na  kulturní akci, akce je 

19.–20. dubna.  lp

Ve  středu 26. března začíná 

ve Znojmě letošní festival Jeden svět. 

Zajímavé snímky domácí i zahraniční 

provenience přiveze již potřetí. 

V kině Svět nabídne osm doku-

mentárních fi lmů ve veřejných projek-

cích od 26. do 28. března a souběžně 

od 27. března do 2. dubna budou při-

praveny dopolední projekce pro různé 

věkové kategorie žáků a studentů zá-

kladních a středních škol. 

Hlavním tématem letošního me-

zinárodního festivalu dokumentárních 

fi lmů o lidských právech je práce. Zno-

jemské projekce jsou rozšířeny ještě 

o dalších deset témat, které diváci uvidí 

nejen zpracované na plátně, ale budou 

moci o nich diskutovat. A to společně 

s hostem, který bude po skončení promí-

tání přímo v kině na dané téma hovořit.

„Hlavního tématu práce se do-

tkneme hned úvodním snímkem 

S chutí do toho!, který nás zaujal už 

svým původním pracovním názvem 

Čest práci! Nechali jsme se jím inspi-

rovat a připravili pro zahajovací večer 

občerstvení v retro stylu. Film režisér-

ky Lindy Kallistové Jablonské Počátky, 

který budeme promítat ve stejný večer 

jako druhý,  vidí problematiku práce 

z pohledu dětí opouštějících dětské 

domovy. Kromě on-line rozhovoru 

s autorkou je připravena také beseda 

s  Josefem Perličkou z Dětského do-

mova Znojmo,“ popsala úvodní den 

Jednoho světa dramaturgyně festiva-

lu Andrea Dohnalová z realizačního 

týmu Znojemské Besedy.

Ve čtvrtek odpoledne čeká diváky 

český fi lm Olga, životní příběh Olgy 

Havlové. Násilné konflikty v našem 

světě přiblíží film o  současné Sýrii 

#chicagoGirl a o aktuální situaci bude 

mít možnost obecenstvo hovořit také 

s  Jakubem Szántó, zpravodajem ČT 

na blízkém východě. Večerní promítá-

ní zakončí Velká noc, za kterou získal 

režisér Petr Hátle cenu za nejlepší čes-

ký dokument na festivalu v Jihlavě. Ná-

sledná beseda přiblíží srovnání pražské 

noci s tou znojemskou.

Páteční festivalový program přine-

se optimistická témata, která se týkají 

každého z nás. Režisérka Lida Duda 

z Polska ve stejnojmenném fi lmu pře-

svědčí diváky, že Všechno je možné. 

Projekt Příroda zavede děti i dospělé 

od obrazovek zpátky do přírody a uká-

že, že není třeba nahrazovat skutečný 

svět tím virtuálním. 

„Na závěr festivalu jsme připravili 

snímek Ivo Bystřičana Mých posled-

ních 150 tisíc cigaret. Ukazuje pro-

myšlený obchod s  lidskou slabostí, 

argumenty peněz, které stojí nad zájmy 

našeho zdraví. Film je to vtipný a záro-

veň alarmující. Nás inspiroval, a proto 

po celou dobu festivalu bude znojem-

ské kino Svět nekuřáckým místem,“ 

doplnila Andrea Dohnalová. 

Všechny fi lmy jsou uváděny v pů-

vodním znění s českými titulky s vý-

jimkou projekcí Jeden svět dětem (8–12 

let), které jsou do češtiny nadabovány. 

Vstupné na festivalové fi lmy je symbo-

lických 50 korun pro dospělé, 30 korun 

pro děti a studenty (školní projekce 

nejsou veřejnosti přístupné). Zakoupit  

lze na pokladně kina Svět.  lp

Fes� val Jeden svět bude o práci 
a nekuřáckém kině Svět

Těším se
na ni

26. 3.         2. 4. 2014

Znojmo, kino Svět

jedensvet.cz

Práce.

Jeden svět je mezinárodní festi-

val dokumentárních fi lmů o lid-

ských právech. Letošní ročník 

je šestnáctý v pořadí. Je provo-

zován společností Člověk v tísni 

od roku 1999 a stal se největ-

ším festivalem podobného typu 

na světě. Roku 2007 získal čestné 

uznání UNESCO za výchovu k lid-

ským právům. 

VEŘEJNÉ PROJEKCE 

DOKUMENTŮ JEDEN SVĚT 

V KINĚ SVĚT 

�  Středa 26. března 

18.00     Zahájení festivalu

18.00      S chutí do toho! 

(98 min.)

20.30     Počátky (60 min.)

�  Čtvrtek 27. března

16.00     Olga (87 min.)

18:00     #chicagoGirl (74 min.)

20.30     Velká noc (72 min.)

�  Pátek 28. března

17.00      Všechno je možné 

(54 min.)

18.00     Projekt Příroda (78 min.)

20.30      Mých posledních 

150 tisíc cigaret (52 min.)

AKTUALITY 

znojemského Jednoho světa 

najdete na facebooku

facebook.com/jedensvetznojmo
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Díky velkému úspěchu loňského 

English Campu zaměřeného na výuku 

angličtiny se jeho organizátoři roz-

hodli pořádat camp i tento rok, a to 

od 4. do 10. 8. na staré faře na Bítově. 

Účast na prázdninově příjemné 

akci není věkově omezena. Vítáni jsou 

anglicky mluvící začátečníci i pokročilí 

od 10 let do 100 let. Výuka anglické-

ho jazyka je vedena velmi přátelsky. 

Dopoledne se učí teorie, která se od-

poledne zúročí na společných akcích 

při nenucené konverzaci v angličtině. 

Výuku povedou rodilí mluvčí z an-

glického města Hemel Hempstead. 

Součástí English campu jsou výlety 

Prázdniny připravené 
v zaje�  anglič� ny

do okolí, ale též společné hry, volejbal 

nebo ruční práce na šití patchworku. 

Cena English campu je 3 200 korun 

a zahrnuje ubytování, plnou penzi, 

náklady na výuku a studijní materiály.

Bližší informace a přihlášku na-

jdete na www.bitovsky-english-camp.

webnode.cz, popřípadě u hlavní orga-

nizátorky campu Moniky Pospíškové 

(tel.: 737 589 041).  lp

� První ročník English Campu.
 Foto: M. Pospíšková

Orli Znojmo i  jejich přízniv-

ci si měli možnost plnými doušky 

vychutnat start vyřazovacích bojů 

mezinárodní Erste Bank Eishockey 

Ligy (EBEL). Volba soupeřů, která 

sportovnímu zápolení předcházela, 

přiřadila českému zástupci v  nad-

národní soutěži za soupeře tým EHC 

Black Wings Linz.

Z dostupných možností to byla 

dobrá zpráva. Kvůli dobrým před-

chozím výsledkům pro hráče a pro 

trenéry, a kvůli příznivé tříhodinové 

cestovní vzdálenosti i pro fanoušky. 

„Já i většina kluků v kabině jsme si 

Linz přáli. Uděláme všechno pro to, 

abychom uspěli,“ řekl po volbě útoč-

ník Orlů Jan Lattner. 

Série hraná na čtyři vítězné zá-

pasy odstartovala v pátek 7. března 

prvním duelem ve Znojmě. Přesto-

že první třetinu vyhráli hosté 3:1, 

ve zbytku zápasu už se radovali jen 

příznivci Orlů. 

Pět minut před koncem normální 

hrací doby dokázalo Znojmo vyrovnat 

a v dramatickém prodloužení rozhodl 

obránce Michael Kolarz v 75. minutě 

o  tom, že Znojmo poprvé v historii 

zvítězilo ve čtvrtfi nále na domácím 

ledě. „Ještě že nám to takhle vyšlo. 

Delší prodloužení už bych hrát nemo-

hl. Měl jsem strašný hlad,“ vtipkoval 

po utkání Kolarz.

Za stavu 1:0 pro Znojmo se oba 

soupeři v neděli 9. března představili 

v rakouském Linzi. S podporou něko-

lika set fanoušků v zádech Orli znovu 

brzy vedli, znovu však také vzápětí 

prohrávali. Na začátku druhé třetiny 

to s nadějemi Jihomoravanů za stavu 

1:4 vypadalo bledě, přesto se doká-

zali vzchopit a znovu pět minut před 

koncem srovnat skóre na 5:5. Druhé 

Znojemš�  hokejisté vstoupili do play-off 

HARMONOGRAM SEMIFINÁLE

PLAY-OFF EBEL 

(v případě postupu Znojma)

1. neděle 23. 3. 17.30

2. úterý 25. 3. 18.30 / 19.15

3. pátek 28. 3. 18.30 / 19.15

TERMÍNY PŘÍPADNÝCH

DALŠÍCH DUELŮ

4. neděle 30. 3. 17.30

5. úterý 1. 4. 18.30 / 19.15

Hraje se na čtyři vítězné zápasy. 

Časy začátku utkání v úterý a pátek 

budou upřesněny dodatečně na zá-

kladě televizních přenosů.

prodloužení tentokrát dopadlo lépe 

pro domácí, po pěti minutách rozhodl 

Gregor Baumgartner o tom, že série 

se vrátila do Znojma k třetímu zápasu 

za stavu 1:1.

Další duely byly sehrány po uzá-

věrce tohoto vydání. Případný sedmý 

rozhodující zápas série by byl na pro-

gramu v pátek 21. března ve Znojmě. 

Aktuální výsledky zápasů, rozhovory, 

reportáže a mnoho dalších zajíma-

vých informací najdete na ofi ciálních 

internetových stránkách Orlů Znoj-

mo www.hcorli.cz.

Mé nadšení pro vodu a lodě mě 

před čtyřmi lety přivedlo na myšlen-

ku splavnit řeku Dyji. Splavnit ji tak, 

aby na ní začali jezdit vodáci nejen 

z regionu, ale i z celé republiky. Tehdy 

můj nápad zněl možná poněkud blá-

hově, protože i novináři mi oponova-

li, že Dyje asi nebude nikdy klasickou 

vodáckou řekou. 

Pochopitelně nejsem blázen a vím, 

že z Dyje Vltavu nikdy neuděláme, to 

bych ani nechtěl. Ale proč by do Zno-

jma nemohli vedle cyklistů jezdit také 

vodáci? Na den, dva, tři dny, na výlet? 

Proč bychom nemohli spojit vodáctví 

s vínem? Vždyť meandry řeky Dyje 

nabízejí tolik krásných zákoutí, která 

jinak než z loďky nejdou vidět.

Poté, co jsem dostal důvěru 

od  voličů v  komunálních volbách, 

začal jsem pomalu naplňovat tuto 

moji, někdo by řekl naivní, předsta-

vu. S  vodáky z  Vodáckého oddílu 

Neptun Znojmo jsme začali hovořit 

o  budování sjezdů, o  vzniku kot-

Vodácky atrak� vní Dyje?
Již tuto sezónu

višť a  tábořišť, abychom jednoho 

dne mohli sjíždět Dyji ze Znojma až 

k Novým Mlýnům.

S  radostí nyní mohu sdělit, že 

od  letošní vodácké sezóny to bude 

možné! V nejbližších dnech začneme 

ve  spolupráci s vodáky budovat tři 

skluzavky (na  jezu v Sedlešovicích, 

ve znojemské ulici Na Hrázi a v Kr-

hovicích), takže sjíždění Dyje dosta-

ne úplně jiný rozměr. Jen skluzavku 

u Louckého kláštera nám památkáři 

nepovolili zbudovat. Ale nesmutníme, 

i tak se nám povedl kus práce.

Podpora cestovního ruchu je čas-

to omílané klišé, které se však reál-

nými kroky naplňuje těžce. Věřím, 

že po nově vybudovaných adrenali-

nových trasách to bude právě sjízdná 

Dyje, která do Znojma a na Znojem-

sko přiláká nové turisty. A nám, Zno-

jmákům, se tím nabízí další možnost 

na krásný rodinný výlet, na příjemně 

strávené chvíle s naší rodinou a přá-

teli.  Jan Grois, ČSSD

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Novinka: ADRENALINOVÉ 

PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: září 

denně 9.00–17.00, říjen–duben 

Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Zavřeno.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

říjen–duben Út–Ne 10.00–16.00, 

22. 11. 2013–10. 1. 2014 zavřeno.

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

www.znojmuz.cz. Z důvodů 

stavebních prací zavřeno.

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 hod., 

12.00–17.00 hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, 

Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

celoročně Po–Pá 9.00–11.30 hod., 

12.00–17.00 hod., také So a Ne 

(pouze květen–září). Stálé expozice: 

Živá a neživá příroda Znojemska, 

Archeologie na Znojemsku, Černé 

řemeslo, sbírka orientálních zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen–říjen.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN

tel. 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,

e-mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum-motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–13.00, Ne zavřeno. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: TIC 

Hradní ulice říjen–duben Út–So 

9.00–16.00, Jižní přístupová 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: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Zavřeno.

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel. 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz 

www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno odd. pro 

dospělé: Po – zavřeno, Út–Pá 

8.30–18.30, Studovna, čítárna, 

internet Po 12.00–17.00, Út–Pá 

12.00–18.30. Knihovna rakouské 

literatury Po – zavřeno, Út 8.30–11.00 

12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 8.30–11.00 

12.00–16.00, Dětské odd. Po, Út, Čt, 

Pá 12.00–17.00 St – zavřeno, Hudební 

odd. pouze St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Pro veřejnost 

přístupno: 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 

p. Nevrklová.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, 

e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

21. a 24. 3. MARYŠA

126. premiéra Divadelního spolku 

Rotunda. Vesnické drama nešťastně 

provdané dívky. Hrají: Šárka 

Drozdová, Marek Machal, Václav 

Beran, Draha Juračková, Kamil 

Tomek, Jana Ondrovčáková, Draha 

Konvalinová, Antonín Míček, Eman 

Macoun, Luděk Horák, Veronika 

Hrbáčková. Režie: Václav Beran. 

24. 3. abonentní představení sk. A. 

Vždy v 19.00.

25.–27. 3. VŠECHNO LÍTÁ, CO 

PEŘÍ MÁ

Divadlo DRAK, Hradec Králové. 

Nonverbální autorská klauniáda 

ověnčená vavříny z domácích 

i zahraničních festivalů. Předplatné 

MŠ – 4. Titul. 25. – 8.30 = D1; 

10.15 = D3, 26. 8.30 = D5; 

10.15 = D7, 27. – 8.30 = D9; 

10.15 = D11.

31. 3. TŘI HOLKY JAKO KVĚT

Divadlo Na Fidlovačce, Praha. Tři 

ženy. Vnučka, matka a babička. Vše 

zabaleno do příjemně humorného 

hávu. Hrají: Eliška Balzerová, Iva 

Pazderková, Marie Doležalová. 

C – 5. představení. 19.00.

3. 4. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO 

MELODY MAKERS 

Funglnová show Perly swingu 2 

přináší ještě pekelnější temporytmus 

amerických bigbandových prskavek 

a ještě naléhavější nostalgickou 

melancholii tklivých českých melodií. 

Bláznivější synkopická smršť! X 5. 

Představení. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz. 

26. 3.–1. 4. JEDEN SVĚT

Mezinárodní festival dokumentárních 

fi lmů o lidských právech. Projekce 

jsou doplněny o debaty s hostem.

26. 3. 

18.00     Zahájení festivalu

18.00     S chutí do toho! (98 min.)

20.30     Počátky (60 min.)

27. 3.

16.00     Olga (87 min.)

18:00     #chicagoGirl (74 min.)

20.30     Velká noc (72 min.)

28. 3.

17.00     Všechno je možné (54 min.)

18.00     Projekt Příroda (78 min.)

20.30      Mých posledních 150 tisíc 

cigaret (52 min.)

20. 3. V NITRU LLEWYNA DAVISE

Příběh ambiciózního a talentovaného 

mladého muzikanta. USA. 20.30.

20.–25. 3. ANGELIKA

Angelika je proti své vůli provdána 

za bohatého hraběte. Francie, Belgie, 

ČR, Rakousko 20. 18.30, 21.–22. 

19.00, 23. 20.00, 24.–25. 19.00.

20.–26. 3. 10 PRAVIDEL JAK 

SBALIT HOLKU

Marek (Matouš Ruml) je typickým 

příkladem mimoně, žijícího 

ve vlastním vesmíru. ČR. 20. 20.00, 

21. 17.30, 21.30, 22. 19.30, 23. 18.30, 

24. 20.00, 25. 18.00, 26. 18.30.

 

20.–26. 3. ZVONILKA A PIRÁTI

Velkolepé dobrodružství o Zarině, 

chytré a ambiciozní víle. USA. 

DABING. 2D a 3D.

20.–26. 3. POMPEJE

Příběh v osudových hodinách 

po erupci Vesuvu. USA, Německo.

DABING. 2D a 3D.

23. 3. ANNA SAAVEDRA: 

DEALEŘI FYZICKÉ LÁSKY

Divadlo Feste. Příběh ženy 

terorizované manželem v luxusním 

hotelu. 18.00.

27. 3. PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

Jim Jarmusch přináší historku ze 

záhrobí. Německo, USA, Velká 

Británie, Francie, Kypr. 20.30.

 

27. 3.–2. 4. NOE

Zneklidňující vidina smrtící potopy 

pronásleduje Noeho (RUSSELL 

CROWE) ve snech čím dál častěji. 

USA. DABING.

28. 3.–2. 4. LEGO PŘÍBĚH

Příběh o jednom „obyčejném“ 

panáčkovi a jeho cestě za záchranou 

celého světa vyskládaného z kostiček 

LEGA. Austrálie, USA. DABING.

29. 3.–2. 4. VLK Z WALL STREET

Snímek vychází z autobiografi e 

burziána Jordana Belforta (skvělý 

Leonardo DiCaprio). Za roli titulní 

postavy získal Zlatý Globus a svoji 

čtvrtou nominaci na Oscara. USA. 

29.–31. 19.00.

VÝSTAVY

24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ

Dům umění. Vernisáž 23. 1. v 17.00

5. 3.–4. 4. OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ 

KRAJINY

Galerie Domu porozumění 

na Slepičím trhu – obrazy Heleny 

Puchýřové a fi gurální keramika 

Ladislavy Břečkové. (Otevřeno 

Po, St, Pá, Ne 11.00–17.00).

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda
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 NENECHTE SI UJÍT

� KINO

Olga na Jednom světě

Součástí programové nabídky fi lmového festivalu Jeden svět, konaného 

ve Znojmě od 26. března do 1. dubna je dokument Olga. Režisér Miro-

slav Janek v  87 minutách zachytil složitou osobnost první dámy Olgy 

Havlové. Žena, která stála od počátku po boku prezidenta Václava Havla, 

by v červenci 2013 oslavila 80. narozeniny. Film přináší velké množství 

dosud neznámých záběrů, fotografi í a vyprávění. Olga je zde představe-

na jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka, štědrá hostitelka, věcná 

žena, která nesnášela okázalost, milovala jemný humor a říkala vždy to, 

co si myslí. Její přátelé potvrzují, že ani v roli první dámy svůj životní pří-

stup nezměnila a zůstala stát pevně nohama na zemi. Dokument bude 

promítán v kině Svět 27. března v 16.00 hodin. Samozřejmě ale doporu-

čuje nenechat si ujít žádný z dokumentů festivalu Jeden svět.  lp

� TANCOVAČKU
Paroháčský vandrbál

Už po čtyřiadvacáté zve skupina Paroháči příznivce dobré zábavy na Pa-

roháčský vandrbál. Těšit se mohou mimo jiné na taneční soubor Fara-

bell, který je držitelem mistrovského titulu ČR v  orientálních tancích. 

Pravidelní účastníci vandrbálů se dočkají překvapení a  vyhrát mohou 

i zahraniční zájezd. Bál se uskuteční 29. března od 20.00 hodin v restau-

raci M-Centrum.  lp

� DIVADLO

Galerie Domu porozumění na Sle-

pičím trhu představuje až do 4. dubna 

obrazy Heleny Puchýřové a fi gurální 

keramiku Ladislavy Břečkové. Na ver-

nisáži se obě umělkyně sešly se tře-

mi desítkami prvních návštěvníků, 

které si prohlédly jejich práce. 

Obdivovatele umění zaujaly z velké 

většiny optimisticky laděné malby He-

leny Puchýřové, která v nich zachytila 

Přívě� vou krajinu obsadily 
keramické fi gurky

krásu Vysočiny. K tématu vysočinské 

krajiny se ve svých dílech vrací neustále 

a dokumentuje tak pocit svobody a vol-

nosti, který v ní krajina vyvolává. Po-

znávala ji od dětství i prostřednictvím 

otce, který brával dceru často do ple-

néru a barevnost i dramatičnost místa 

pak zachytil na mnoha svých obrazech. 

V posledních letech malířka často vy-

stavuje ve společnosti přítelkyně Ladi-

slavy Břečkové, jejichž 

originální keramická 

fi gurální tvorba odráží 

vliv učitele – skvělého 

sochaře a  keramika 

Jana Kutálka. 

Umělkyně spoju-

je láska k tvořivému, 

a ač ani jedna nevy-

studovala uměleckou 

školu, obě jsou dlou-

holetým důkazem, 

že kreativec si místo 

na  uměleckém poli 

vždy najde.  lp

8. 3.–30. 4. POMÍJIVÁ KRÁSA 

ZNOJEMSKÝCH PARKŮ

Znojemské podzemí (Slepičí trh) – 

Znojemská Beseda zve na výstavu 

starých fotografi í ze sbírek Josefa 

Vlasáka. Výstava je součástí běžné 

prohlídkové trasy.

17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH 

MÍŠA – RYTÉ SKLO, GRAFIKA, 

OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši. Jihomoravské 

muzeum uspořádalo výstavu 

u příležitosti nedožitých 

90. narozenin umělce.

KONCERTY

29. 3. JAZZYTALKING

Dům Na Věčnosti – jazzová kapela ze 

Znojma se zaměřuje zejména na jazz 

s prvky vážné hudby. 20.00.

2. 4. ZÁVIŠ

Klub Harvat (Václavské nám. 6, 

tel.: 515 221 865) – král drsných 

balad, kníže pornofolku po šesti 

letech podruhé v klubu. 19.30.

22. 3. JOSEFSKÁ ZÁBAVA

Sokolovna Dobšice – dechový 

orchestr Amatéři, DH Galánka 

z Klobouk u Brna a DH Záhorienka 

ze Zohoru u Bratislavy. 19.00.

11. 4. NATALIKA

Dům Na Věčnosti – skupina 

zpracovávající lidové písně celého 

světa. 20.00.

DALŠÍ AKCE

34. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS 

JIHOMORAVSKÉHO MUZEA 

Dům umění, vždy ve čtvrtek v 19.00

20. 3. Blízká setkání třetího druhu 

– lupenonozí korýši (žábronožky, 

listonozi a další) na Znojemsku 

(Antonín Reiter)

27. 3. Meziválečné výtvarné umění 

Znojma (Libor Šturc)

22. 3. TANEČNÍ VEČÍREK

Sál hotelu Dukla – hraje skupina Free 

Band, pořádá Sdružení rodičů při 

ZŠ ul. Mládeže. 19.00. 

Rodinné centrum Maceška 

Pražská 80 (areál MŠ Pražská), 

tel.: 723 454 091, 

e-mail: rc.maceska@volny.cz, 

www.maceska.kibo.cz. 

29. 3. Prožitkové odpoledne tance 

s muzikoterapií. 

30. 3. Rozvoj myšlení vodnářského 

věku. 9.30–12.00.

30. 3. Soběstačnost automatickou 

kresbou. Vede Květa Franclová. 

13.30–18.00.

10. 4. KLUB ZDRAVÍ – Kostival – 

zázračná bylinka? 

Kostival používali lékaři už 

ve starověkém Řecku a Římě. 

Přednáší Josef Peterka. Městská 

knihovna v 17.00. 

Taneční večer ve společnosti Mighty Shake

Mighty Shake Znojmo pořádá 2. dubna v 18.00 a ve 20.00 hodin v Měst-

ském divadle ve  Znojmě taneční show Splň si svůj sen III aneb Večer 

plný překvapení. Diváci uvidí ukázky tanečního umění od nejmenších 

po zkušené tanečníky. Vstupné je symbolických 80 korun a výtěžek ze 

vstupného bude věnován dětem z MŠ, ZŠ a Praktické školy na Horní Čes-

ké ve Znojmě. Předprodej je v tanečním studiu na Horním náměstí 10 

(pasáž Duky, 1. patro). Informace také na www.mighty-shake.com nebo 

na tel.: 777 236 291.  lp
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� Na  večeru bojovaly i  ženy. Na  snímku domácí Michaela Zezulková a  plzeňská Petra 
Laštůfková.

Sport
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Plavkyně Veronika Kolníková 

a fotbalisté 1. SC Znojmo se stali vítě-

zi hlavní kategorie ankety Sportovec 

roku na Znojemsku.

Za fotbalisty přebíral ocenění bran-

kář Vlastimil Hrubý. „Jsem nejvyšší 

a nejsilnější, takže jsem dostal pověření. 

Nevím, jestli o tom ostatní nevěděli, ale 

jsem tady jako zástupce všech. Ten loň-

ský rok byl pro nás velmi úspěšný, takže 

jsme za to ocenění rádi,“ konstatoval 

Vlastimil Hrubý. Veronika Kolníková 

sbírala úspěchy v anketách již dříve, 

poprvé se ale dostala na samotný vr-

chol. „To, že jsem vyhrála, mě hodně 

překvapilo. A bylo báječné, že jsem si 

ocenění mohla sama přebrat, protože 

při vyhlašování některých dřívějších 

anket jsem třeba byla na soustředění, 

a nemohla se jich zúčastnit. Osobně 

si za loňský rok nejvíc cením vítězství 

na letním mistrovství České republiky, 

kde jsem vyhrála 400 m kraul a časem 

jsem si zajistila účast na mistrovství 

Evropy, které bude v létě v srpnu,“ řekla 

vítězka celé ankety Veronika Kolníková.

Mládežnickou kategorii vyhrála 

její mladší kolegyně Tereza Coufalová. 

„Vůbec jsem to nečekala, je to pro mne 

Nejlepšími sportovci jsou Kolníková a fotbalisté

obrovské překvapení. Nejdůležitější pro 

mne byly tituly mistryně republiky, kte-

ré mi asi v této anketě hodně pomohly. 

Jednou bych chtěla napodobit Veroniku 

Kolníkovou, které titul nejlepšího spor-

tovce velmi přeji,“ uvedla mladá plavky-

ně. Oceněni byli také veteráni, kterým 

kraloval Miloš Gryc a šest osobností se 

dostalo do síně slávy. Byli jimi Petr Cze-

howský (1943, Škola taekwondo Znoj-

mo), Lenka Dančová (1951, TJ Znojmo, 

trenérka korfb alu), Josef Dvořák (1935, 

TJ Znojmo), Karel Chmelíř (1946, lyžař, 

triatlonista, trenér atletiky, zakladatel 

běhů ve Znojmě a Hnanicích), Erich 

Rock (1934, BK Řešeto Znojmo, boxer), 

Dušan Spousta st. (TJ Sokol Dobšice, 

fotbalový trenér a funkcionář).  chaf

POŘADÍ

Jednotlivci: 1. Veronika Kolníková – 

plavání TJ Znojmo, 2. Andrea Nesní-

dalová – taekwondo TKD ITF Znojmo, 

3. Adam Havlík – hokej Orli Znojmo, 

4. Vlastimil Hrubý – fotbal 1.SC Znoj-

mo, 5. Ondřej Čermák – plavání TJ 

Znojmo, 6. Dominik Musil – box BK 

Řešeto Znojmo, 7. Jan Lattner – hokej 

Orli Znojmo.

Kolektivy: 1. 1. SC Znojmo – fotbal, 

2. Tým Orlů Znojmo A – lední hokej, 

3. Reprezentační tým Znojmo – taek-

wondo, 4. Draci Znojmo – dračí lodě 

TJ Znojmo, 5. Družstvo kadetů VK 

Přímětice – volejbal

Veteráni: 1. Miloš Gryc – atletika , 

2. Jiří Kyněra – plavání, 3. Milan Jane-

ček – kanoistika (všichni TJ Znojmo).

Mládež: 1. Tereza Coufalová – pla-

vání TJ Znojmo, 2. František Černý 

– gymnastika KSG Znojmo, 3. Roman 

Benc – cyklistika, Focus Cykling Team 

Znojmo, 4. Natálie Šrůtková – cyklisti-

ka Cyklo Klub Kučera Znojmo, 5. Iveta 

Zifčáková – lukostřelba TJ Šanov.

Šest startů a pět vítězství. Taková 

je bilance znojemských bojovníků 

na třetím večeru Gladork Areny, která 

znojemskému publiku v Medi Fitness 

Clubu poprvé představila i profesi-

onální zápasníky stylu MMA neboli 

mixu bojových umění. 

Před bouřlivým publikem bylo 

v zaplněném sále k vidění také exhi-

biční zápasy v thajském boxu. 

Atmosféře večera přidala na atrak-

tivnosti účast řady domácích borců, 

kteří si vedli nad očekávání dobře, 

a  tak mohli diváci odejít po večeru 

plném zážitků nadmíru spokojeni. 

VÝSLEDKY

Do  93 kg Jakub Bartuněk – Tomáš 

Dobrocký, FIGHT Division Malacky 

/ PROFI, 3x 5 min, vítěz Bartuněk 

na body. Do 61 kg Radek Kříž – Péter 

Kerékgyártó, Taskó Fight Team, Bu-

dapešť / PROFI, 3x 5min, vítěz Kříž 

v 1. kole škrcení. Do 77 kg Matuš Ma-

saryk – Ján Široký, Fighting club Ost-

rava / PROFI, 3x 5min, remíza. Nad 

93 kg Ben Islami – Jan Barborík, Gau-

ner MMA Club  Jihlava, 2x 5 min, vítěz 

Islami 1. kolo TKO. Do 77 kg Erik 

Franko – Martin Gren, Fighting club 

Dva ze tří nejpopulárnějších zno-

jemských sportů zažily minulý týden 

velké zklamání. Hokejoví Orli Znoj-

mo i fl orbalisté TJ Znojmo LaufenCZ 

neprošli branami čtvrtfinále svých 

soutěží. Hokejisté prohráli v neděli 

1:7 s Lincem a v celé čtvrtfinálové 

sérii EBEL podlehli 1:4.

„Šli jsme do zápasu s ohromným 

odhodláním, Chtěli jsme tu sérii vrátit 

ještě jednou do Znojma, ale realita byla 

jiná. První gól jsme dostali v oslabení 

a od toho třetího se to zlomilo a už jsme 

tahali za kratší konec. Ale ta série neby-

la o posledním zápase, ale spíše o tom 

druhém, třetím i čtvrtém. Tam jsme 

měli hodně slepenou sestavu, ale doká-

zali jsme být vyrovnaným soupeřem,“ 

konstatoval kapitán Orlů Jiří Beroun. 

Florbalisté odehráli rozhodu-

jící pátý zápas čtvrtfinále první ligy 

v Praze na Vinohradech. V bouřlivém 

prostředí, kde je podporovala i řada 

znojemských fanoušků, po velkém boji 

nakonec podlehli 5:6 a sérii prohráli 

2:3. I pro ně tak sezona končí. 

Černý týden
pro hokejisty
i fl orbalisty

Znojemš�  bojovníci dr� li soupeře

� Silné zastoupení měli mezi oceněnými plavci. Zleva celková vítězka Veronika Kolní-
ková, její trenér Jiří Kyněra, který byl druhý v kategorii veteránů a nejlepší mládežnická 
sportovkyně Tereza Coufalová.

Ostrava, 2x 5min, vítěz Gren 2. kolo 

gilotina. Do 70 kg Jakub Reif, FIGHT 

Division Malacky – Dávid Bácskai, 

Totalfi ght Team, HUN, 2x 5 min, remí-

za. Do 58 kg Martina Polková – Nikol 

Mifk ovičová, FIGHT Division Malac-

ky / K1-exh., 3x 2min, vítěz Polková 

na  body. Do  77 kg Lukáš Vičánek, 

MMA Brno – Dušan Dědek, Combat 

sambo Prostějov, 2x 5 min, vítěz Vi-

čánek 1. kolo páka na nohu. Do 52 kg 

Michaela Zezulková – Petra Laštov-

ková, Atom gym Plzeň / K1-exh., 

3x 2 min., vítěz Zezulková na body. 

Do 84 kg Andrés Raška, Jetsaam Gym 

Brno – Adam Szarovsky, CSC Karviná, 

2x 5min, vítěz Raška 1. kolo škrcení

(Závodníci bez označení klubu jsou 

borci domácího Valetuda)


