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MÚ INFORMUJE SPOLEČNOST

Stává se tradicí, že 17. listopadu 

ve státní svátek Dne boje za svobo-

du a demokracii otevírá znojemská 

radnice dveře veřejnosti k prohlídce 

svých reprezentativních prostor. 

Zájemcům, kterých každoročně 

přibývá, se tak od 9.00 až do 12.30 ho-

din naskýtá příležitost podívat se 

do pracoven starosty, místostarostů 

i tajemnice města, do zasedacích míst-

ností zastupitelů i radních.  Ve vestibulu 

budovy Městského úřadu na Obrokové 

ulici 12 bude vítat návštěvníky cimbá-

lová muzika Denár a soutěž s tématem 

Znojmo – město zeleně. Její řešitelé se 

mohou těšit na drobné ceny a dárkové 

předměty.

Vystaveny budou fotografi e part-

nerských měst spolu s městskými zna-

ky a lidé uvidí i několik kronik města 

Znojma. V zasedací místnosti starosty 

bude promítán nejnovější propagační 

film města Znojma od bratří Otru-

bových, včetně vystavených četných 

ocenění, která za svá propagační videa 

Potře�  se otevřou dveře 
radnice k prohlídce

Znojma získali bratři nejen na domá-

cím poli.

V zasedací místnosti zastupitelstva 

návštěvníky uvítají fanfáry trubačů, 

Ustavující 
zastupitelstvo

Na pondělí 10. listopadu svo-

lává starosta ustavující zastupi-

telstvo, na kterém se má potvrdit 

nové složení vedení města. 

Zastupitelstvo, které je veřejné, 

začíná v 15.00 hodin v zasedacím 

sále Městského úřadu na náměstí 

Armády 8. Nově budou zvolení 

starosta a místostarostové, radní 

a předsedové výborů. Všichni za-

stupitelé budou také slavnostně 

skládat slib. zp

Rada města Znojma podpo-

řila místního podnikatele a po-

skytla mu prostor k prodeji svých 

výrobků v Louckém klášteře. Kro-

mě vína, sýrů nebo sazenic vinné 

révy se nyní dají v areálu  kláštera 

pořídit nově i další potraviny. 

V objektu, kterému se říká kla-

divo a který sloužil dosud jako máz-

hauz a sklad vína, nabízí fi rma Agro 

Stošíkovice ovoce, zeleninu a mošty. 

Firma se původně chtěla domluvit 

s obchodními řetězci, k dohodě se 

ale nakonec nedospělo. „Podpora 

regionálních produktů je cestou, 

kterou bychom se měli vydat. Ostat-

ně se o tom hovoří i na státní úrovni. 

Proto jsme uvedli v život pilotní pro-

jekt firmy Agro Stošíkovice, která 

v budoucnu plánuje otevřít na Zno-

jemsku více malých prodejen,“ říká 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Společnost Agro Stošíkovice 

je vyhlášeným pěstitelem regionu, 

který prodává zákazníkům vlast-

ní produky. Pěstuje jablka, hrušky, 

třešně, višně, slivoně a samozřejmě 

i hrozny. xa

Podpora 
regionálních 
produktů

Smrt studenta ve škole ve Žďáru 

nad Sázavou, který přišel o  život, 

když bránil spolužačku před psy-

chicky labilní agresorkou, přiměla 

odpovědné politiky a  pracovníky 

ve Znojmě, aby zkontrolovali stupeň 

zabezpečení v mateřských a základ-

ních školách. 

„Zajímali jsme se, jak mají zabez-

pečené vstupy a požádali jsme o ná-

vrhy opatření, které by ještě zvýšily 

bezpečnost dětí a mládeže,“ potvrdil 

místostarosta Jan Grois. „Zjistili jsme, 

že všechny školy mají automatického 

vrátného, takže jsou relativně dobře 

zabezpečeny proti vstupu nežádou-

Školám a školkám by pomohly videotelefony
cích osob,“ konstatoval místostarosta.

Ostatně při říjnové kontrole na ZŠ 

Pražská zjistila Česká školní inspekce, 

že škola je uzamčena a přítomný vrát-

ný doprovodil pracovníka inspekce 

do ředitelny. Ředitel zmíněné školy 

na Pražské ulici Pavel Trulík již sezná-

mil rodiče s opatřeními, která učinil 

a jejichž cílem je ochrana dětí. „Do bu-

dovy budou moci vstupovat pouze děti 

a zaměstnanci naší školy. Cizí osoby 

a strávníky bude kontrolovat služba 

vykonávající dohled u dveří,“ zdůraz-

ňuje ředitel. Rodičům dále doporučil, 

aby při komunikaci s třídními učiteli 

využívali maximálně školní mail nebo 

telefon. „V naléhavých případech lze 

domluvit schůzku na půdě školy, kdy 

si pro vás učitel osobně přijde,“ nabízí 

se v dopise rodičům.

V  systému obecně samozřejmě 

existují slabší místa, na  jejichž od-

stranění se bude ve Znojmě pracovat. 

 Jde především o to, že sice fun-

guje automatický vrátný u  vcho-

dových dveří, ale zaměstnanci škol 

nevidí, kdo zvoní. To by měl vyře-

šit videotelefon, respektive kamera 

u vstupu. „Tyto věci bude třeba zo-

hlednit při tvorbě rozpočtu na pří-

ští rok,“ konstatuje místostarosta 

Grois.   xa

vlajkonoši v  dobových kostýmech 

a  starosta Znojma, který je připra-

ven na přátelské neformálního setkání 

a diskuzi s občany. Více na str. 2. lp

� Radniční věž.  Foto: Archiv ZL
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DO PODYJÍ SE VRÁTIL SYSEL

Do Národního parku Podyjí se vrátil 

kriticky ohrožený sysel. Veverce po-

dobný hlodavec ještě v padesátých 

letech minulého století pustošil pole 

na Znojemsku. Kvůli změnám v hos-

podaření a snad i vlivem systema-

tického hubení ale z české přírody 

téměř úplně vymizel. Na Hnanic-

ku tento rok biologové napočítali 

zhruba tři desítky syslích nor. Větší 

kolonie dává zvířatům i větší šanci 

na přežití. 

NA VELKÉ MICHALSKÉ 

SE BUDUJE METROPOLITNÍ SÍŤ

Po Znojemském vinobraní pokračují 

práce na rekonstrukci ulice Velká 

Michalská – II. etapa. Probíhá úpra-

va vodovodu a kanalizace a jako 

investice města Znojma se pokládá 

vedení metropolitní sítě. Navazovat 

bude úprava veřejného osvětlení. 

ZAČALA REVITALIZACE PARČÍKU 

PŘED NÁDRAŽÍM

Úpravou sítí uložených v pozemku 

a komplexní předlažbou chodníků

CYKLOTOULKY V SOBOTU

Nezapomeňte! Cyklotoulky po Zno-

jmě a okolí uvidíte premiérově v so-

botu 8. listopadu od 7.50 na ČT 

sport. Následující týden se budou 

cyklotoulky opakovat celkem tři-

krát – v pondělí v 5.15 hod., v úterý 

v 11.55 hod. a v pátek v 6.00 hod. 

Dí l  bude také ke  zhlédnutí

na www.cyklotoulkytv.cz. Štáb Čes-

ké televize natáčel jak u nejznáměj-

ších lákadel samotného Znojma, tak 

na vinici Šobes, na vinicích kolem 

Hnanic a Havraníků, v Popicích nebo 

u pěchotního srubu v Šatově.

UCTÍ DEN VETERÁNŮ

Také Znojmo si u příležitosti Dne 

veteránů připomene památku 

těch, kteří neváhali bojovat a po-

ložit životy za naši vlast. Pietní akt 

proběhne v úterý 11. listopadu 

v 11:00 hodin na Louckém hřbito-

vě ve Znojmě. Historie Dne vete-

ránů se váže k ukončení první svě-

tové války – tedy k 11. listopadu 

1918. Symbolem vzpomínkových 

akcí a událostí ke Dni veteránů je 

květ vlčího máku.

OSLAVY 17. LISTOPADU

Události 17. listopadu si před-

stavitelé města Znojma, různých 

spolků a sdružení připomenou 

vzpomínkovou akcí u památníku 

v  Horním parku. Vzpomínková 

akce se koná v pondělí 17. listo-

padu v 9.00 hodin. Připomeneme 

si výročí sametové revoluce i udá-

losti roku 1939.

Již třináctý ročník soutěže Stavba 

Jihomoravského kraje 2014 vyhlašu-

je pod záštitou Jihomoravského kraje 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Cílem soutěže je prezentovat 

a propagovat kvalitní výstavbové pro-

jekty a seznámit laickou i odbornou 

veřejnost s  nejlepšími stavebními 

díly a  jejich tvůrci. Propozice a při-

hláška do  soutěže jsou k  dispozici 

na www.znojmocity.cz.  xa

Dvě aktuální investice Zájmo-

vého sdružení obcí Vodovody a ka-

nalizace Znojemsko se týkají přímo 

města Znojma, respektive jeho měst-

ských částí.

Pokud jde o akci Splašková ka-

nalizace Načeratice, Derfl ice, chýlí se 

k závěru hodnocení nabídek na doda-

vatele stavby. Očekává se, že k podpisu 

smlouvy dojde při hladkém průběhu 

a  dodržení zákonných lhůt do  po-

loviny listopadu. Poté se podle slov 

předsedy svazku Vlastimila Gabrhela 

Jak postupují stavby kanalizace Hledá se
nejlepší stavba

Šestadevadesáté výročí vzniku 

samostatného Československa si 

28. října 2014 připomněli zástupci 

města, sdružení a  spolků i  ostatní 

občané Znojma položením květin 

u památníku před budovou okres-

ního soudu. Přítomní uctili také 

památku padlých za první světové 

války.

Slavnostního projevu se ujal mís-

tostarosta Znojma Jan Grois. Hovořil 

o boji Čechů a Slováků za samostat-

nost a o úskalích, která československý 

stát v následujících desetiletích potka-

la. Připomněl i rok 1993, kdy se Češi 

a Slováci pokojně a civilizovaně rozešli 

a vznikly dva samostatné státy.

Závěrem citoval místostarosta 

Grois slova Tomáše Garriguea Masa-

ryka, prezidenta osvoboditele, která 

pronesl k prvnímu výročí vzniku Čes-

koslovenska a která mají svou platnost 

dodnes: „Dosáhli jsme samostatné re-

Připomněli vznik Československa 
a slova T. G. Masaryka

publiky, protože jsme horoucně věřili 

ve své národní ideály, že jsme ve svém 

nitru uznávali a ctili něco svatého a že 

jsme měli důvěru v lidi a lid. A stejně 

udržíme si svoji republiku a demokra-

cii, když budeme věřit ve své ideály, 

když uznáme to svaté a když budeme 

důvěřovat jeden v druhého.“  zp

� Místostarosta Jan Grois před pamětní deskou uctil památku padlých v 1. světové válce. 
 Foto: zp

S  Dnem otevřených dveří zno-

jemské radnice, který na 17. listopad 

připravují pro spoluobčany pracov-

níci radnice, je neodmyslitelně spjata 

i řada doprovodných aktivit. 

V čase 9.00–12.00, 13.00–15.00 hod. 

dostanou návštěvníci možnost navští-

vit v budově Obroková 10 obřadní síň 

města, v  zasedací místnosti najdou 

výstavu vítězných prací výtvarné sou-

těže na téma Třídíme odpad nebo se 

v tento den mohou pokochat pohledem 

na Znojmo z výšky, neboť vstup do rad-

niční věže je zdarma. Ti, co vystoupa-

jí desítky schodů dominanty města, 

dostanou jako bonus komentovanou 

prohlídku radničních  věžních hodin.

Potře�  se otevřou dveře
radnice k prohlídce

Připraveny jsou i čtyři prohlídky ex-

pozic adrenalinového podzemí: 
�  Horní náměstí 4 (sklep) – expozice 

Archeologie
�  Divišovo náměstí 1 (sklep) – expozi-

ce Historie podzemí
�  Obroková 10 (sklep) – expozice Vi-

nařství
�  Dům umění (sklep) – expozice Ká-

men v architektuře

Ve 14.00 hod. pak v zasedací míst-

nosti zastupitelstva starosta a členové 

poroty vyhodnotí vítěze výtvarné sou-

těže na téma Třídíme odpad. Každý 

výtvarník dostane za snahu a píli drob-

nou odměnu. lp

zahájí jednání o předání staveniště bu-

doucímu zhotoviteli. Předpokládá se, 

že stavba bude dokončena nejpojději 

do konce září příštího roku.

Akce Odkanalizování obcí Krav-

sko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice, 

Žerůtky – 2. etapa je již od začátku 

září v plném proudu. Zhotovitelem 

jsou společnosti Swietelsky a IMOS. 

V současné době se stavba, která má 

být rovněž dokončena v  září 2015, 

připravuje. Vytyčují se inženýrské sítě 

a zajišťují se dodávky materiálů. xa

� Radnice vítá všechny generace. 
 Foto: Archiv ZL
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Předávat vědomosti, učit – je váš spl-

něný životní sen. Jaké cíle si vytyču-

jete jako člen nejvyššího zákonodár-

ného sboru?

Těch cílů je několik. Jak už jsem 

uvedl v předchozí odpovědi, základním 

cílem Senátu je „hlídat“ kvalitu zákonů. 

Kromě toho bych rád využil svoje boha-

té zkušenosti ze školství, protože pro-

blémů v této oblasti je hodně a myslím 

si, že je třeba vrátit školství úroveň, kte-

rou mívalo. Nerad bych také zapomněl 

na náš region, který je pro mě velkou 

prioritou. A v neposlední řadě bych 

rád přispěl ke změně politické kultury 

jako celku. To znamená, aby platilo, že 

i v politice lze hrát fair play. 

Kandidoval jste s  tím, že politiku 

chcete dělat stejně poctivě jako svou 

dosavadní práci, že k ní budete při-

stupovat se stejnou vervou a pílí. Za-

ložil jste vysokou školu, napsal řadu 

úspěšných učebnic. Co je na řadě 

teď? C o je pro vás jako politika, který 

zastupuje Znojemsko, prioritou?

Chci co nejtěsněji spolupracovat 

s regionem, ve kterém žiji a na kterém 

mi opravdu velmi záleží. Proto se chci 

setkávat s představiteli obcí, pomoci 

jim řešit jejich problémy. Ale také budu 

rád podporovat kulturní a  sportov-

ní akce v regionu, například plánuji 

ve  spolupráci s  fotbalovými oddíly 

uspořádat pro žáky základních škol 

turnaj v malé kopané o pohár senátora 

nebo zaštítit svým jménem jazzový 

festival, který se bude pořádat v lednu 

následujícího roku. Chtěl bych, aby 

po šesti letech působení v senátorské 

lavici za mnou byly vidět konkrétní 

výsledky. Abych si mohl říct, že se 

nemusím za svoji práci stydět. 

 Anna Maixnerová

Zpravodajství

 REFERENDUM JE NEPLATNÉ

K referendu o zákazu heren ve Znoj-

mě se dostavilo nedostatečné 

množství voličů, a je tak neplatné. 

K volebním urnám přišlo pouze 

11 % oprávněných voličů. Drtivá 

většina těch, kteří hlasovali, se vy-

slovila pro zákaz heren. „Referen-

dum o zákazu hazardu sice není 

ani platné, ani závazné, nicméně ti, 

kteří k němu dorazili, dali najevo, že 

si regulaci rozhodně přejí. Už o za-

čátku roku jsme u nás ve Znojmě 

začali hazard regulovat vyhláškou, 

což se ukázalo jako výborné a smy-

sluplné opatření, a důslednou regu-

laci chystá i Poslanecká sněmovna. 

Regulace na úrovni státu je nejlepší 

možné řešení pro nás pro obce, 

neboť jen plošná regulace může 

být úspěšná a nepřináší s sebou 

hrozby jako vznik nelegálních he-

ren nebo pouhé vytěsnění celého 

problému za hranice města. Jako 

poslanec a starosta proto budu tato 

opatření jednoznačně podporovat,“ 

komentuje výsledek referenda sta-

rosta Vlastimil Gabrhel.

VINAŘSTVÍ KONČÍ SKLIZEŇ, 

ZDRAŽOVAT NEBUDE

Až o  měsíc dříve oproti loňské-

mu roku skončil letos ve Vinařství 

LAHOFER, které se stará i o městskou 

Rajskou vinici, sběr hroznů. Urych-

lení sklizně u jednoho z největších 

pěstitelů vinné révy v České repub-

lice zapříčinilo především napadení 

hroznů plísní šedou, což je důsledek 

velmi vlhkého měsíce srpna a první 

poloviny září. Ve srovnání s běžným 

rokem bude nižší i hektarový výnos. 

Vedení fi rmy odhaduje, že z letošní 

sklizně vyrobí asi o třicet procent 

méně vína. Na cenu vín ale ani toto 

snížení nebude mít podstatný vliv.

PREZIDENT OCENIL LÉKAŘE

Znojemský rodák (z Olbramkostela), 

špičkový lékař, přednosta ortopedic-

ké kliniky fakultní nemocnice Na Bu-

lovce v Praze Pavel Dung převzal 

28. října z rukou prezidenta republiky 

státní vyznamenání. Získal za zásluhy 

o stát 1. stupně v oblasti vědy.

POLICIE A COOLNA

Na fotbalovém stadionu ve Znojmě 

se střetli v přátelské malé kopané 

mladí lidé navštěvující nízkopraho-

vý klub Coolna a strážníci Městské 

policie Znojmo. Strážníci zvítězili, 

i když proti sobě měli technicky 

velmi zdatné týmy mladých amatér-

ských fotbalistů. Putovní pohár, kte-

rý byl umístěn v Coolně u minulého 

vítěze fotbalového setkání, se tak 

po roce přestěhoval ke znojemským 

strážníkům. 

STALO SE

Ústavou předepsaný slib složí 

v následujících dnech nově zvolený 

znojemský senátor Pavel Štohl. Sta-

ne se tak čtvrtým člověkem, který 

zastupuje region v  nejvyšším zá-

konodárném sboru. Jaké jsou jeho 

plány a cíle, se ho zeptaly Znojemské 

LISTY:

Ještě jste ani nesložil senátorský slib 

a už jste začal ve svém obvodu praco-

vat. Jak vás přijali lidé v místech, kte-

rá jste v posledních dnech navštívil?

Je pravda, že hned po mém zvolení 

se ozvali starostové různých obcí, ať už 

mě zvali k jednáním o spolupráci nebo 

k účasti na  jejich akcích. Zúčastnil 

jsem se tedy slavnostního otevření 

zrekonstruovaných náměstí ve Vra-

nově nad Dyjí a Blížkovicích. A byl 

to opravdu příjemný pocit vidět, jak 

vedení těchto městysů zvelebuje svoje 

obce. Co se týká setkání s místními 

občany, bylo milé, že jsem zde potkal 

také známé, se kterými jsem se dlouho 

neviděl a kteří mi chtěli osobně popřát. 

Ať už to byli bývalí studenti nebo třeba 

podnikatelé, kterým jsem dělal v mi-

nulosti daňová přiznání. 

Příjemné rozhovory s voliči ale bu-

dou jen částí vaší práce. Jste připra-

ven při své příslovečné hyperaktivitě 

trávit čas v Praze, v senátorské lavici?

Samozřejmě počítám s  tím, že 

určitý čas budu trávit v Praze, pro-

tože hlavní náplní práce senátora je 

dohlížet na to, aby schválené zákony 

byly kvalitní, aby v nich byl pořádek. 

A to bez osobní účasti na  jednáních 

ve výborech, senátorském klubu nebo 

na plenární schůzi nejde. Například 

minulý týden se na senátorském klubu 

projednával zákon, který řeší sociální 

bydlení na ubytovnách a který má za-

bránit kšeft ování s ubytovnami. 

Pavel Štohl: Jsem přesvědčen, 
že i v poli� ce se dá hrát fair play

� Nový senátor Pavel Štohl.  Foto: Zdeněk Mikeš

Ve  třetím říjnovém týdnu se 

do znojemského podzemí podívaly 

děti. Šlo o další z akcí pořádaných 

odborem sociálních věcí a zdravot-

nictví Městského úřadu Znojmo, kte-

rá byla určena především pro romské 

děti. 

Prohlídky v podzemí se zúčast-

nily menší školní děti, kterých se 

v odpoledních hodinách na Slepičím 

trhu sešlo deset. Doprovod jim děla-

li pracovníci odboru sociálních věcí 

a  zdravotnictví. Všichni byli velmi 

Do podzemí nakoukly romské dě� 
a příjemně překvapeni ukázněnos-

tí a pozorností, kterou děti výkladu 

a prohlídce věnovaly. Po asi hodinové 

prohlídce podzemí s průvodcem si děti 

vyzvedli jejich rodiče.

Z této akce můžeme opět vyvodit, 

že práce s  romskou komunitou má 

smysl a opodstatnění. Děti jsou velmi 

upřímné a především od romských 

dětí je možné slyšet spontánní reakce. 

V tomto případě byly velmi příjemné 

a kladné. 

Akce Znojemské podzemí s rom-

skými dětmi se uskutečnila v rámci 

dotace na program Podpora terén-

ní práce ze státního rozpočtu na rok 

2014 a za přispění Města Znojma. 

 Jana Nesnídalová, lp

Výstava fotografi í s tématem 

podzemí a romských dětí 

je k vidění od 3. listopadu 

do 30. listopadu v prostorách 

budovy Městského úřadu 

na nám. Armády ve Znojmě.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

20. listopadu. Uzávěrka je 10. lis-

topadu.

TÝDENNÍ UZAVÍRKA

V PŘÍMĚTICÍCH

S úplnou uzavírkou místní komu-

nikace musí počítat řidiči, kteří 

mají v plánu ve dnech 23. října až 

30. listopadu užívat místní komu-

nikaci na Letní ulici v Příměticích 

(konkrétně v místě křížení Letní 

ulice a ulice Pod Svatým Jánem). 

V dosud blíže nespecifi kovaném 

termínu bude komunikace uzavře-

na zřejmě jeden týden. V místě se 

bude provádět výkop kvůli napo-

jení splaškové kanalizace, respek-

tive plynovodu pro Obytný soubor 

Přímětice. O přesné době uzavírky 

budou občané informováni.

ODMĚNA PRO DÁRCE KRVE

A PRVODÁRCE

Hematologicko-transfúzní od-

dělení hledá nové dárce a krve 

a zejména dárce krevní plazmy. 

Dárcem plazmy může být každý 

zdravý člověk ve věku 18–65 let. 

Za odběr plazmy nabízíme odmě-

nu 400 Kč, cestovné a občerstvení 

v hodnotě 55 Kč. Nově zavádíme 

u nových dárců plazmy mimořád-

nou prémii 400 Kč za čtyři odběry 

plazmy (prémie platí pro 4. čtvrt-

letí roku 2014). Pro stávající dárce 

plazmy zavádíme bonus 400 Kč 

za nábor nového dárce plazmy. 

Objednat se k odběru je možné 

na plazma.hto@nemzn.cz nebo 

na bezplatném tel.: 800 139 572.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ve Znojmě je zubní pohotovost 

podle rozpisu služeb lékařů. In-

formace o aktuálním místě zubní 

pohotovosti na tel. 515 215 222. 

So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBA

Nová nemocnice (ul. MUDr.  J. 

Janského, tel. 515 215 563) Po–Pá 

17.00–22.00, So, Ne, svátky 8.00–20.00. 

V náhlých případech poskytuje léčeb-

nou péči nepřetržitě Zdravotnická 

záchranná služba – telefon 155, 112.

INZERCE

VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH

Ve Znojemských LISTECH si můžete 

podat jak komerční, tak řádkovou 

inzerci. Řádkovou inzerci si mohou 

podat pouze soukromé osoby. Ce-

ník a veškeré informace jsou uveřej-

něny na www.znojmocity.cz nebo je 

získáte na e-mail: lubica.peterkova@

muznojmo.cz, tel.: 515 216 143.

Místo záhonu kvetoucích růží 

zrezlé keře utopené jak v rýžovém poli. 

Tak vypadala ještě donedávna část 

jednoho ze zelených pásů na městské 

plovárně v Louce. 

V těsné blízkosti růží je v zemi pod 

betonovými čtverci zabudován systém 

několika stříkajících vodotrysků pro 

osvěžení návštěvníků plovárny. Jenže 

padající voda stříká na záhon a zcela 

utápí zelené keře. Několik opatření, 

kterými se vedení plovárny pokouše-

lo již dříve skloubit tryskající zábavu 

s kvalitním růstem růží, zatím nevedlo 

k výraznému zlepšení. A tak v těchto 

dnech sáhli pracovníci Správy nemo-

vitostí města Znojma, která plovárnu 

spravuje, k radikálnějšímu řešení –zcela 

odizolovat problematické místo od ze-

leného pásu. Prací svépomocí navíc 

šetří městskou kasu.

„Veškeré stavební úpravy, které mají 

odizolovat padající vodu z vodotrysků 

tak, aby neničila růže, provádějí naši 

pracovníci v rámci běžného pracov-

ního zařazení. Tím, že vše zvládáme 

svépomocí, jsme ušetřili minimálně 

Při opravě vodotrysku
šetřili městské peníze

50 000 korun na nákladech, které by-

chom jinak museli platit případné doda-

vatelské fi rmě,“ upřesnil výhody nasaze-

ní vlastních pracovních sil šéf plovárny 

František Svoboda, který věří, že toto 

řešení bude mít pozitivní výsledek.  lp

� Izolace má zabránit ničení růžových keřů stříkající vodou z vodotrysků.  Foto: lp

Po  navýšení počtu strážníků 

ve městě, modernizaci kamerového 

systému a vyhlášce omezující hazard 

ve městě přichází koncepce Bezpečné 

Znojmo s dalším opatřením, které si 

klade za cíl lépe ochránit zahrádky 

v devíti zahrádkářských oblastech 

ve Znojmě. 

„Chatky a zahradní boudy bývají 

často nedostatečně zabezpečené, hojně 

pouze visacími zámky, namísto toho, 

aby byly chatky opatřeny bezpečnost-

ními prvky, jako jsou mříže, uzamy-

katelné okenice, tvrzené sklo, nebo 

kvalitní vložka zámku. Pro pachatele 

je pak snadné se do objektu dostat. 

Vybere si to místo, které je pro něj 

nejsnadněji překonatelné,“ říká Petr 

Hladký, manažer prevence kriminality 

města Znojma. 

Majitelé ve svých chatkách také 

často nechávají drahou zahradní tech-

niku, která bývá lákavým a snadným 

cílem pro zloděje. Proto městská poli-

cie vytvořila devátý okrsek, do kterého 

spadají všechny zahrádkářské oblasti 

a městská část Hradiště. Pravidelné 

obhlídky tu provádí strážník se služeb-

ním psem.  zp

Bezpečné Znojmo se zaměří 
na zazimované zahrádky

� Strážníci městské policie kontrolují zahrádkářské kolonie i v zimních měsících. Foto: Archiv ZL
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Už od poloviny roku 2012 se mo-

hou občané spolehnout na tzv. zá-

kladní registry, které zajišťují, že už 

nemusí obíhat všechny úřady a hlásit 

změnu na každém úřadě zvlášť. Vět-

šina úřadů si data, která potřebuje, 

předává díky registrům mezi sebou 

automaticky. Následujícím návodem, 

co máme dělat, pokud si změníme 

adresu trvalého bydliště, nás provede 

fi ktivní postava – Jan Novák.

MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ

OBECNÍ ÚŘAD

Jan Novák se přestěhoval. Jeho prv-

ní zastávkou je obecní úřad v místě 

nového trvalého pobytu. Vyplní tam 

a podepíše přihlašovací lístek k trvalé-

mu pobytu. Předloží platný občanský 

průkaz a doklad, který ho opravňuje 

užívat byt nebo dům (např. výpis z ka-

tastru nemovitostí, kupní smlouvu, ná-

jemní smlouvu) anebo úředně ověřené 

písemné potvrzení oprávněné osoby 

(např. majitele nemovitosti) o souhlasu 

s ohlášením změny místa trvalého po-

bytu a opět doklad, který to dokazuje 

(např. výpis z katastru nemovitostí). 

Úředně ověřené potvrzení se nevyža-

duje v případě, že oprávněná osoba 

potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím 

tiskopisu přímo na úřadu a předloží 

i doklad o oprávněnosti užívání bytu 

či domu.

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

Na katastrální úřad nemusí Jan 

Novák nic oznamovat. Data si tento 

úřad aktualizuje automaticky. Správ-

nost nové adresy je možné ověřit 

na veřejném portále Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního v sekci 

„Nahlížení do katastru nemovitostí“ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

I když jsou k základním registrům 

připojeny všechny tuzemské zdravotní 

pojišťovny, stále však platí pro Jana 

Nováka oznamovací povinnost dle zá-

kona o veřejném zdravotním pojištění. 

Musí tedy do 30 dnů od přestěhování 

tuto změnu své pojišťovně oznámit bez 

ohledu na to, zda pojišťovna provede 

změnu sama.

FINANČNÍ ÚŘAD

Všechny fi nanční úřady jsou k zá-

kladním registrům napojeny. Dejte ale 

pozor na to, že fi nanční úřady rozli-

šují, zda v daňovém řízení je daňový 

subjekt (v našem případě Jan Novák) 

registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák 

není registrován, postupuje finanč-

ní úřad podle daňového řádu. Tedy 

původně místně příslušný finanční 

úřad zašle Janu Novákovi oznámení 

o změně místní příslušnosti (uvede, 

u kterého územního pracoviště přísluš-

ného finančního úřadu bude uložen 

jeho daňový spis). Pokud se však jedná 

o registrovaný daňový subjekt, vydá 

fi nanční úřad rozhodnutí o stanovení 

data konce místní příslušnosti a teprve 

tímto datem, tedy dnem výslovně uve-

deným v tomto rozhodnutí, přechází 

místní příslušnost na  finanční úřad 

podle nové adresy trvalého pobytu.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

A REGISTR VOZIDEL

Řidičský průkaz:

Pokud Jan Novák mění adresu trva-

lého pobytu v rámci jedné obce, nemá 

povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli 

se však Jan Novák stěhuje z jedné obce 

do druhé (v praxi častější případ), musí 

tuto změnu nahlásit do pěti pracovních 

dnů na příslušném obecním úřadu obce 

s rozšířenou působností tam, kam se 

přestěhoval. Za změnu údajů v řidič-

ském průkaze zaplatí správní poplatek 

ve výši padesáti korun.

Co s sebou? Starý řidičský průkaz, 

občanský průkaz, pasovou fotografi i

Registr vozidel:

Jestli Jan Novák vlastní automobil, 

bude ho čekat také cesta na registr vo-

zidel a v případě stěhování do jiného 

kraje i výměna registračních značek. 

Změnu je potřeba nahlásit nejpozději 

do 10 pracovních dnů od doby změny 

adresy trvalého pobytu. Na správní po-

platek si opět přichystá padesát korun. 

Následně bude vydáno nové osvědčení 

o registraci vozidla.

Co s sebou? Velký i malý technický 

průkaz, potvrzení o pojištění (zelenou 

kartu), potvrzení o technické kontrole, 

obě registrační značky z vozidla (v pří-

padě stěhování do jiného kraje)

Při stěhování na  území jiného 

kraje obdrží i nové registrační značky 

s danou krajskou příslušností. Správní 

poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu 

pobytu a 50 Kč za změnu registrační 

značky). Samotné vydání registračních 

značek je pak zdarma.

ÚŘAD PRÁCE

V oblasti státní sociální podpo-

ry (rodičovský příspěvek, přídavek 

na dítě, příspěvek na bydlení, porod-

né, pohřebné, dávky pěstounské péče, 

dávky pro osoby se zdravotním po-

stižením atd.) získávají úřady práce 

údaje automaticky – vše si zkontrolují 

a evidují sami. Jestliže jde ale o další 

agendy (pomoc v hmotné nouzi, pod-

poru v nezaměstnanosti apod.), tam 

má z technických důvodů Jan Novák 

povinnost nahlásit změnu příslušnému 

kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Živnostenskému úřadu nemusí Jan 

Novák, pokud podniká, žádnou změnu 

hlásit. Správnost nové adresy si může 

Jan Novák ověřit na veřejném portálu 

Ministerstva průmyslu a obchodu Čes-

ké republiky – http://www.rzp.cz/cgi-

-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=-

ZVWSBJFND.

ČESKÁ SPRÁVA

SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

V případě, že Jan Novák pobírá dů-

chod, musí změnu nahlásit sám. Způ-

sob hlášení změny u příjemců důchodu 

závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. 

zda v hotovosti na pobočce pošty nebo 

na účet u peněžního ústavu.

1. Jan Novák pobírá důchod na poště

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí 

důchod prostřednictvím pošty, změnu 

nahlásí na kterékoli poště, která převe-

de výplatu důchodu na poštu v novém 

místě trvalého pobytu a následně změ-

nu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet 

u banky

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám 

– třeba formou vlastnoručně pode-

psaného dopisu, v němž uvede svoje 

rodné číslo a novou adresu trvalého 

pobytu. Ten musí poslat na  adresu 

ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je 

možné však také použít formulář, který 

je k dispozici na webových stránkách 

ČSSZ a  také na okresních správách 

sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné po-

slat též v elektronické podobě pode-

psaným uznávaným elektronickým 

podpisem na adresu e-podatelny: po-

sta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes 

informační systém datových schránek 

do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod 

a bydlí v cizině, musí oznámit změnu 

adresy buďto písemnou formou vlast-

noručně podepsaného dopisu, který 

zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ 

(s tím, že do adresy připíše Odděle-

ní výplat důchodů v oblasti meziná-

rodních důchodových agend), nebo 

na  výše uvedený e-mail či datovou 

schránku.

DALŠÍ INSTITUCE, kam Jan Novák 

musí zatím změnu trvalého pobytu 

hlásit:
�  banky (či jiné fi nanční společnosti, 

kde má Jan Novák např. úvěr),
�  dodavatele elektrické energie
�  plynárny
�  komerční pojišťovny, u kterých má 

pojistku,
�  ošetřujícího lékaře, zubaře
�  zaměstnavatele či školu
�  poštu (v případě SIPO, placení te-

levizních a rozhlasových poplatků), 

telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i ko-

merční subjekty budou napojeny na zá-

kladní registry a občanům se tak v pří-

padě změny adresy trvalého pobytu 

zase o něco zjednoduší komunikace 

nejenom s orgány státní správy, ale 

rovněž i s komerčními subjekty.  zp

Co mám dělat, když si měním
adresu trvalého pobytu?

� Městský úřad ve Znojmě.  Foto: Archiv ZL
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(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

V říjnu a prosinci pro-

běhne ve Znojmě školení, 

které má pomoci zefektiv-

nit práci s potencionální-

mi sebevrahy. „Naneštěstí 

se pokusy o  sebevraždu 

nevyhýbají v posledních 

letech ani Znojmu. Proto 

realizujeme za fi nančního 

přispění města Znojma 

a  Jihomoravského kraje 

školicí seminář, který by 

měl nejen strážníkům 

a policistům pomoci zefek-

tivnit komunikaci s člově-

kem, který si chce vzít svůj 

život,“ říká ředitel Městské 

policie Ivan Budín.

Seminář proběhne 

ve čtyřech dnech a zúčastní 

se jej 30 strážníků Městské 

policie Znojmo, 30 příslušníků Policie 

ČR a 20 pracovníků z  institucí jako 

jsou oddělení sociálně právní ochra-

ny dětí Znojmo, Probační a mediač-

ní služba, Oblastní charita Znojmo, 

Pedagogicko-psychologická poradna, 

Kontaktní centrum Netopeer nebo 

výchovní poradci ze základních škol. 

Proškolí strážníky a policisty

Městská i státní policie ve Znojmě 

každoročně zakročují u situací, kdy 

je osoba na hraně rozhodnutí, zdali 

ukončí svůj život. V roce 2013 byla 

městská policie minimálně u pěti ta-

kových případů. Zákroky jsou to ne-

smírně stresové, protože mnohdy stačí 

nevhodně zvolené slovo, špatný pohyb 

nebo řeč těla, které osobě 

se sebevražednými sklony 

mohou dát impulz k tomu, 

aby svůj život ukončila. 

„V každém kraji sice exis-

tují policejní vyjednavači, 

kteří se na takové situace 

specializují, ale běžná hlíd-

ka státní i městské policie 

bývá na  místě zpravidla 

jako první a čas na příjezd 

specialisty není,“ vysvět-

luje důvod školení Budín. 

Cílem semináře je 

tak připravit hlídky, kte-

ré dorazí k  podobným 

případům jako pr vní, 

na scénáře, které mohou 

nastat. „Každý lidský život, 

který se podaří zachránit, 

má nevyčíslitelnou hod-

notu,“ dodává Budín. Školit budou 

opravdoví odborníci - lektory budou 

psychologové z Policejní akademie 

České republiky v Praze Joža Spurný 

a Viktor Červený. Součástí semináře 

bude i kurz první pomoci, který zajistí 

znojemská zdravotnická záchranná 

služba.  zp

� Před strážníky hovořil nejen ředitel Městské policie Znojmo Ivan 
Budín (vpravo), ale i šéf znojemských policistů Mojmír Pavelka (vlevo) 
jako zástupce Policie ČR.   Foto: Archiv ZL

Zdědili jste pušku a nevíte co s ní? 

Pomoci vám může zbraňová amnes-

tie. Až do 31. prosince 2014 mohou 

lidé beztrestně odevzdat na  kte-

rémkoliv policejním útvaru zbraně 

(včetně loveckých či historických), 

jejich hlavní části a střelivo, které je-

jich držitel přechovává bez povolení. 

Umožňuje jim to takzvaná zbraňová 

amnestie. Ministerstvo ji vyhlásilo již 

počtvrté, a to v souvislosti s aktuální 

novelizací zákona o střelných zbra-

ních a střelivu.

Po odevzdání zbraně provedou 

policisté na specializovaném pracovi-

šti odborné zkoumání, zda se zbraní 

nebyl spáchán neobjasněný trestný 

čin. V případě, že tomu tak nebylo, 

může ten, kdo zbraň odevzdal, požádat 

o registraci zbraně, převést takovou 

zbraň na jiného oprávněného držite-

le zbrojního průkazu nebo ji předat 

podnikateli v oboru zbraně a střelivo 

k dalšímu opatření. Zatím poslední 

zbraňové amnestie v roce 2009 využilo 

na jižní Moravě 853 lidí. Podle poli-

cejní mluvčí Petry Vedrové odevzdali 

celkem 880 zbraní. lp

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

Kolumbus našel nabídky za vás

Obsluha čerpací stanice

TankwartIn

ENI Tankstelle

Horn 45 km

+43/660/523 7227 Fr. Haas

Zkrácený úvazek – pokladní pro 

čerpací stanici vč. obsluhy obchodu 

a espresa. Min. mzda 7,95 EUR/hod. 

brutto.

Zahradník/ce 

GärtnerfacharbeiterIn

RST Gartenarbeiten Rene 

Steinkellner

Schwechat 100 km

rst.gartenarbeiten@gmail.com

+43/676/4287 439

Plný úvazek, pracovní doba 

dohodou. 

Min. mzda dle KS 1.525 EUR/měs. 

brutto, možné příplatky.

Umývač/ka nádobí 

AbwäscherIn

P. Dussman Gesellschaft m.b.H.

Hollabrunn 35 km

+43/2952/9004-95518 Hr. 

Scheithauer

Kuchyně nemocnice Hollabrunn 

– částečný úvazek 25 hod. týdně, 

PRÁCE V RAKOUSKU pracovní doba 6-15h. nebo 9.30–

18.15 hod. – směny (i víkendové). 

Min. mzda dle KS 1.358 EUR/měs. 

brutto při plném úvazku.

2 číšníci/servírky a kuchaři/ky 

2 KellnerInen u. Köch(e)Innen

Gantner Johann Ges.m.b.H.

– Imbissstand

Hollabrunn 35 km

+43/676/509 5010 Hr. Gantner

Plný úvazek, pracovní doba 

dohodou, směny Po–So, NE volno. 

Min. mzda dle KS 1.457 EUR/měs. 

brutto.

Řidič nákladního vozu

LKW-Lenker

Dastl Maria Transporte

Hollabrunn 35 km

+43/664/5233 921 Hr. Dastl

Pracovní doba a mzda dohodou.

Instalatér

Installationstechniker

Höbert Installationen GmbH

Stockerau  60 km

offi  ce@hoebert-installationen.at

Ohodnocení dle zkušeností 

a kvalifi kace, min. mzda dle KS 

1.975,61 EUR/měs. brutto.
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přednášející Arnošt Malík�

INZERCE

INZERCE

Pomocný instalatér

Installateurhelfer

HSA Scharrenbroich Heizung, 

Sanitär, Alternativeenergie GmbH

Stockerau 60 km

+43/2266/63437

Fr. Petra Scharrenbroich

Plný úvazek, min. mzda dle KS 

1.680 EUR/měst. brutto.

Úklidová síla

Reinigungskraft

Tennisanlage Doleschal GmbH

Stockerau 60 km

+43/2266/67 771 Fr. Doleschal

Částečný úvazek 16–20 hod. týdně 

(dohodou), směny – 5 dní v týdnu 

(i víkendy). Min. mzda 9 EUR/hod. 

burtto.

Pomocný dělník 

Hilfsarbeiter

Obermeissner Gerhard Orthopädie 

Schuh und Technik Gesellschaft mbH

Stockerau 60 km

alexandra@ortho-obermeissner.at

Plný úvazek 40 hodin týdně – Po–Pá 

8–18 hod. Min. mzda 21.823,20 EUR/

ročně brutto.

Pekař/ka 

BäckerIn

Biobäckerei Franz Gepp GmbH

Leobendorf und Stockerau 60–75 km

+43/664/460 9013 nebo 

+43/2576/2330 Hr. Gepp

Plný úvazek, začátek prac.doby 

02.00 hod. (Po–So), mzda dohodou 

dle zkušeností a kvalifi kace. Min. 

mzda 1.600 EUR/měs. brutto, možné 

příplatky.

Číšník/servírka 

Kellner/in

Seitenblicke Gastronomie GmbH

Korneuburg 75 km

+43/676/5011 911 Hr. Otto Havel

Plný úvazek, prac.doba mezi 10–18 

hod. dle dohody, volno dle dohody.

Mzda dle kvalifi kace a profesních 

zkušeností min. 1.439 EUR/měs. 

brutto., možné příplatky.



životních potřeb na úrovni ještě přija-

telné pro společnost. Současně si tyto 

příjmy nemůže z objektivních důvodů 

zvýšit (uplatněním nároků a pohledá-

vek, prodejem nebo využitím majetku) 

a vyřešit tak svoji nelehkou situaci 

vlastním přičiněním.

V hmotné nouzi není osoba
�  která prokazatelně neprojevuje snahu 

zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
�  která není v pracovním nebo ob-

dobném vztahu, nevykonává samo-

statnou výdělečnou činnost a není 

vedena v evidenci uchazečů o za-

městnání,
�  která je vedena v evidenci uchazečů 

o zaměstnání a bez vážných důvodů 

odmítla vykonávat krátkodobé za-

městnání nebo účastnit se v cíleném 

programu k řešení zaměstnání,
�  které nevznikl nárok na nemocenské 

nebo jí náleží ve snížené výši, a to 

z důvodu, že si přivodila pracovní 

neschopnost úmyslně,
�  která je osobou samostatně výdělečně 

činnou a její příjem po odečtení při-

měřených nákladů na bydlení nedo-

sahuje částky živobytí proto, že se ne-

přihlásila k nemocenskému pojištění,
�  které za  neplnění povinností zá-

konného zástupce dítěte spojených 

s řádným plněním povinné školní 

docházky byla uložena sankce,
�  která nastoupila výkon zabezpečova-

cí detence nebo trestu odnětí svobo-

dy nebo byla vzata do vazby.

ÚŘAD PRÁCE ČR – kontaktního 
pracoviště ve Znojmě

Náměstí Svobody 2889/8,
669 02 Znojmo

ředitel Mgr. Emil Čopf

Telefon 950 176 111, 
vrátnice 739 550 645

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00
Úterý 8.00–11.00
Středa 8.00–12.00, 13.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.00
Pátek 8.00–11.00

(jen noví uchazeči o zaměstnání 
a příjem žádostí o nepojistné 

sociální dávky či pozvané klienty)
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Sociálka ve Znojmě na třech adresách
Také patříte k těm, co než si vy-

řídí sociální dávky, mají v  nohách 

naběhány kilometry po jednotlivých 

úřadech a stejně si nejsou jisti, kde 

dostane maminka důchod a vy pří-

davek na dítě nebo bydlení? Pak se 

na dvou stranách pokusíme pomoci 

vám zorientovat se ve třech budo-

vách znojemských „sociálek“. 

Pod zlidovělým názvem se ve sku-

tečnosti skrývají tři budovy – Okresní 

správa sociálního zabezpečení na Ví-

deňské ulici, Úřad práce na náměstí 

Svobody a  Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví Městského úřadu Zno-

jmo na náměstí Armády.

Šíře záběru, který jednotlivé insti-

tuce v oblasti sociálních služeb lidem 

poskytují, daleko přesahuje možnosti 

stránek Znojemských LISTŮ. Pře-

sto se pokusíme podat vám stručný 

návod toho, co v které budově najdete 

a kde případně získáte další, podrobné 

informace.  Připravila: lp

Činnost odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví (OSVZ) je z převážné 

části výkonem státní správy v oblas-

ti sociálních věcí, kterou vykonává 

jako obecní úřad obce s  rozšířenou 

působnosti pro Znojmo a dalších 110 

obcí Znojemska. Na odboru pracuje 

31 zaměstnanců, převážně sociálních 

pracovníků, z  toho je 7 zaměstnáno 

v  projektu Podpora standardizace or-

gánů sociálně-právní ochrany Znoj-

mo, který je fi nancován z Evropské-

ho sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Úřad práce ČR – kontaktní pra-

coviště ve Znojmě poskytuje podpory 

v nezaměstnanosti, rodičovský pří-

spěvek, přídavek na dítě, porodné, 

pohřebné, sociální pomoc – pomoc 

v  hmotné nouzi a  další. Úřad prá-

ce je kontaktní pracoviště v oblasti 

zprostředkování zaměstnání, eviden-

ce uchazečů a zájemců o zaměstnání 

a podpory v nezaměstnanosti a nepo-

jistných sociálních dávek.

Kontaktní osoby: 

Ing. Monika Blažková – ved. odd. – 

950176316

Bc. Martina Klempová – ved. ref. 

evidence a podpor v nezaměstnanosti 

– 950176317

Bc. Helena Březinová – ved. ref. zpro-

středkování – 950176422

POMOC V HMOTNÉ NOUZI

Systém pomoci v hmotné nouzi – 

Nedílnou součástí systému pomo-

ci v hmotné nouzi je sociální práce 

s klienty. V rámci sociální práce ně-

které úkoly kromě Úřadu práce vyko-

návají rovněž obecní úřady, které mají 

blíže k občanům, a mohou tak v rám-

ci sociální práce efektivněji reagovat 

na jejich problémy.

DÁVKY: 
� příspěvek na živobytí 
� doplatek na bydlení 
� mimořádná okamžitá pomoc

Osoba v hmotné nouzi – Osoba či 

rodina nemá dostatečné příjmy a její 

celkové sociální a majetkové poměry 

neumožňují uspokojení základních 

ÚŘAD PRÁCE ČR – kontaktní pracoviště ve Znojmě
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
�  přídavek na dítě
�  rodičovský příspěvek
�  příspěvek na bydlení
�  porodné
�  pohřebné
�  pěstounské péče

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Pro osoby závislé na pomoci od jiné 

osoby.

Kontaktní osoby:

 Mgr. Dana Pokorná – ved. odd. – 

950176331

Ing. Hana Řiháčková – ved. ref. Příspě-

vek na péči – 950176510

Alena Auerová – ved. ref. SSP a dávek 

pěstounské péče – 950176520

Mgr. Martin Kroupa – ved. ref. hmotné 

nouze – 950176555

a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 

ČR. OSVZ je složen ze tří oddělení.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

OCHRANY DĚTÍ 

Zde pracují terénní sociální pra-

covníci, kurátoři pro mládež a pracov-

níci náhradní rodinné péče. 

Sociálně právní ochrana se za-

měřuje zejména na děti a mladistvé, 

jejichž práva a oprávněné zájmy jsou 

nebo mohou být ohroženy (rodiče 

zemřeli nebo neplní rodičovské povin-

nosti, děti, svěřené do péče jiné osoby, 

děti, které neplní povinnou školní do-

cházku, požívají alkohol nebo návy-

kové látky, spáchaly trestný čin nebo 

– mladší 15 let – čin, který by byl jinak 

trestným činem, opakovaně páchají 

přestupky, dopouští se útěku od ro-

dičů, byl na nich spáchán trestný čin, 

jsou ohrožovány násilím mezi rodiči 

či jinými osobami…) Pod oddělení 

patří i zprostředkování osvojení a pěs-

tounská péče.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI

A ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE

Oddělení jsou zaměřena na čin-

nosti vedoucí k řešení nepříznivé so-

ciální situace a k sociálnímu začleňo-

vání osob, a to ambulantně, v kanceláři 

sociálních pracovníků i v přirozeném 

prostředí osob (místo, kde žijí).

Sociální pracovníci

pomáhají klientům v oblasti
�  hledání bydlení nebo ubytování, vy-

jednávání s majiteli bytů, 
�  vyřizování osobních dokladů, 
�  zprostředkování kontaktu s poskyto-

vateli služeb a dávek, 
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Tři budovy, kde můžete hledat pomoc

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A ZDRAVOTNICTVÍ 

Městského úřadu ve Znojmě
náměstí Armády 1213/8

669 22 Znojmo

Vedoucí odboru: 
PhDr. Šárka Gambasová

e-mail: sarka.gambasova@muznojmo.cz

Telefon: 515 216 560, 515 216 557, 
fax: 515 216 558

Po 8.00–17.00
Út 8.00–15.00
St  8.00–17.00
Čt 8.00–15.00
Pá 8.00–15.00

Okresní správa sociálního zabez-

pečení (OSSZ) poskytuje občanům od-

bornou pomoc ve věcech důchodového 

pojištění. Činnost OSSZ řídí a kontroluje 

Česká správa sociálního zabezpečení 

(ČSSZ), která také rozhoduje o nároku 

na důchody, jejich výši a výplatě. 

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
�  nemocenské pojištění
�  důchodové pojištění
�  pojistné na sociální zabezpečení
�  sociální pojištění osob samostatně 

výdělečně činných

Důchodové pojištění
�  starobní (včetně předčasného sta-

robního důchodu)
�  invalidní
�  vdovský a vdovecký
�  sirotčí

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nemocenské pojištění 

(pozn. – často se zaměňuje se zdravot-

ním pojištěním, které vyřizují zdravot-

ní pojišťovny)

OSSZ vyplácí všechny dávky nemo-

cenského pojištění: 
�  nemocenské
�  peněžitá pomoc v mateřství
�  ošetřovné
�  vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a v mateřství

Pro příslušníky ozbrojených sil 

(vojáky z povolání, policisty, přísluš-

níky Vězeňské služby a další) a pozůs-

talé po nich plní obdobné povinnosti 

v oblastech důchodového a nemocen-

ského pojištění orgány sociálního za-

bezpečení ministerstev vnitra, obrany 

a spravedlnosti.

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Znojmo
Vídeňská třída 701/31, 669 02 Znojmo 2

ředitel JUDr. Radoslav Kraus

Tel. 515 205 111, 
podrobné informace na http://www.cssz.cz/cz nebo na http://www.mpsv.cz/cs/

ÚŘEDNÍ HODINY
 OSSZ Podatelna OSSZ Pokladna OSSZ
Pondělí 8.00–17.00 8.00–17.00 9.00–11.30, 12.30–15.00
Úterý 8.00–14.00 8.00–16.00
Středa 8.00–17.00  8.00–17.00  9.00–11.30, 12.30–15.00
Čtvrtek 8.00–14.00  8.00–16.00 
Pátek 8.00–13.00  8.00–14.00

�  pomoc při vyplňování žádostí o dávky 

a služby a s vyřizováním dalších for-

málních náležitostí ve správním řízení 

(např. odvolání), 
�  doprovázení a pomoc při jednání 

na úřadech a jiných institucích,  

�  při vyřízení splátkového kalendáře 

v případě zadluženosti,
�  informuje o platných zákonech v so-

ciální, oblasti, právech a povinnos-

tech občanů
�  provádí depistáž tj. aktivní vyhledá-

vání a kontaktování osob ohrožených 

sociálními nebo sociálně-zdravotní-

mi problémy

Další činnosti odboru: 
�  rozhoduje o ustanovení zvláštního pří-

jemce dávky důchodového pojištění 
�  přijímání a vedení evidence žádostí 

o bydlení v domech s pečovatelskou 

službou ve Znojmě 
�  vydává speciální označení motorové-

ho vozidla pro držitele průkazů ZTP 

a ZTP/P

 �  zajišťování sociálních pohřbů 

 �  zabezpečuje činnost komise sociální 

zdravotní a seniorů

 �  podílí se na přípravě a organizaci 

činnosti klubů důchodců

 �  realizuje proces plánování, rozvoje 

sociálních služeb metodou komunit-

ního plánování 

 �  realizuje úkoly zřizovatele ve vztahu 

k příspěvkové organizaci Centrum 

sociálních služeb Znojmo, příspěv-

ková organizace, 

 �  zprostředkovává poskytnutí dotací-

organizacím a občanům poskytují-

cím sociální služby 

 �  koordinuje a realizuje koncepci pro-

rodinné politiky obce

OKRESNÍ SPRÁVA

SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

A ZDRAVOTNICTVÍ

ÚŘAD PRÁCE ČR
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Nenechte si 20. listopadu ujít Den 

otevřených dveří na SOU a SOŠ SČM-

SD na ulici Přímětické ve Znojmě. 

Vedle tradiční prohlídky celé školy, 

která je na každoroční zájem ze strany 

veřejnosti vždy skvěle připravena, bu-

dete mít příležitost poznat a případně 

i podpořit znojemského jezdce Cross 

Po roce do Znojma znovu zaví-

tal rakouský skautský oddíl z  Mis-

telbachu. Oddílové akce se zúčast-

nilo kolem 25 Rakušanů a 38 Čechů 

a vyjímaje letní tábor, šlo tak zřejmě 

historicky největší akci 1. smíšeného 

oddílu. 

Nejzajímavější byly pokusy o ko-

munikaci dětí rozdílných národnos-

tí. „Některé české děti na Rakušany 

mluvili češtinou a velmi se divili, když 

Rakouš�  skau� 
navš� vili Znojmo

jim onen kluk či holka nerozuměli. 

Došlo tak k velice úsměvným situacím. 

Pro děti to byl každopádně nevšední 

zážitek a těší se na další společný pod-

nik. Náš mezinárodní program je tedy 

i nadále velice úspěšný. A naše sna-

ha a práce přináší své ovoce. Nyní se 

můžeme těšit na červnovou návštěvu 

Mistelbachu!“ uvedl Vojtěch Kania, zá-

stupce vedoucího 1. smíšeného oddílu 

Znojmo.  lp

Přímě� cká s Caesarem
Country Karla Caesara, který na ško-

le studuje. V  prostorách školního 

baru bude připravena autogramiáda 

a osobní setkání s úspěšným spor-

tovcem, ale především se skromným 

a sympatickým jezdcem. Budova školy 

bude pro veřejnost otevřena od 14.00 

do 17.00 hodin.  lp

Střední zdravotnická škola a Vyš-

ší odborná škola zdravotnická na uli-

ci Jana Palacha ve Znojmě připravi-

ly pro veřejnost DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ obohacený o  veřejné kurzy 

první pomoci. 

Brány školy se otevřou 7. listopadu 

od 8.00 do 16.00 hodin. Zájemcům 

bude nabídnuta prohlídka budovy do-

slova od sklepa až po půdu. V učebnách 

si budou moci vyzkoušet plnit úkoly, 

za které dostanou drobné ocenění.

Zároveň se každý návštěvník Dne 

otevřených dveří může v tentýž den, 

tedy 7. listopadu zdarma zúčastnit 

v  učebnách kurzu první pomoci – 

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM. Vý-

uku na něm povedou pedagožky školy 

a návštěvníci dostanou možnost vidět 

práci učitelů velmi zblízka. Kurzy první 

pomoci jsou připraveny v časech 9.00, 

12.00 a 15.00 hodin. Více informací lze 

získat na tel. 515 224 547 nebo na www.

szsz.cz. lp

Zdravka pořádá Den
otevřených dveří

Vyzkoušej si, jaké to je spát 

na ulici. První ročník akce na podpo-

ru lidem bez domova s názvem Noc 

venku proběhne ve Znojmě ve čtvr-

tek 20. listopadu od  18.00 hodin 

v kapli sv. Václava na Mikulášském 

náměstí.

„Chceme motivovat účastníky 

k přečkání noci venku jako aktu so-

lidarity a otevřenosti vůči problema-

tice bezdomovectví a nepřenositelné 

osobní zkušenosti, takže spacáky a ka-

rimatky s sebou,“ připomíná sociální 

pracovnice Jana Zifčáková.

Pořadatelé – Centrum sociálních 

služeb Znojmo: Azylový dům a SOU 

a SOŠ SČMSD Znojmo – chtějí na ce-

lorepublikové akci prezentovat organi-

zace, které lidem bez domova pomáha-

Vyzkoušejte si spát na ulici

jí a zároveň pro ně získat potraviny. Ale 

i pro toho, kdo se neodhodlá přečkat 

noc venku, bude připraven doprovod-

ný kulturní program v podobě autor-

ského čtení, vystoupení jazzové kapely 

JaZOO, pěveckého sboru studentů 

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, promí-

tání fi lmu o bezdomovectví, workshop 

výroby svíček nebo výstava výtvarných 

prací studentů a lidí bez domova. Ne-

budou chybět ani příspěvky odborníků 

a příběh člověka, který na ulici žil. 

Vstupným na akci nejsou obyčej-

né papírové vstupenky, ale podstat-

ně hodnotnější trvanlivé potraviny 

v minimální hodnotě 50 korun, které 

budou po  skončení akce rozděleny 

do znojemských zařízení pracujících 

s lidmi bez domova.  lp
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Věk: 1,5 roku, Plemeno: německý ovčák křížený s labradorem

Povaha: Jessie je krásná mladá fenka. Je velmi sportovní a aktivní. Není to 

pes do bytu, ale do rodinného domu se zahradou. Není vhodná k drůbeži 

a bohužel ani k dětem!

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

www.utulek-naceratice.blog.cz

Jessie

Centrum sociálních služeb Znoj-

mo zorganizovalo v  Domově pro 

seniory ve Znojmě pro sto padesát 

svých pracovníků druhý ročník Dne 

zdraví. Dobrý n ápad mnoho z nich 

uvítalo.

Během dne pro ně bylo připrave-

no nejen občerstvení, ale také různé 

soutěže, kvízy, přednášky a v několika 

workshopech produkty a služby za-

měřené na volný čas prezentované po-

zvanými zástupci znojemských fi rem. 

Pracovníci Domova se tak dozvěděli 

o prospěšnosti pohybu, jak připravit 

Dnem zdraví
brání vyhoření

� Zdraví a dobrá nálada je spjata i s kvalitní stravou bohatou na vitamíny.  Foto: Archiv rz

� Studentky 4. B Hanu Teplou, Karolínu Kučerovou a Natálii Raškovou, které pro Bílou pat-
selku vybíraly příspěvky, na městské úřadě uvítali.  Foto: lp

� Žáci prvního ročníku SOŠ Podyjí oboru Informačních technologií zorganizovali 
v rámci předmětu Chemie a ekologie již poněkolikáté sběr odpadu v Městském lesíku 
ve  Znojmě. Nasbíraný odpad roztřídili a  přenesli do  kontejnerů na  tříděný odpad. 
V následujícím období se chystají do sběrného dvora v Dobšicích. Seznámí se s další 
cestou odpadu vhozeného do kontejnerů, jeho možným zpracováním a využitím v  
průmyslovém odvětví.  lp, foto: Archiv

dobrou kávu a lahodný čaj a studentky 

SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické uli-

ci ukázaly ženám, jak se hezky nalíčit 

a správně pečovat o pleť. Poděkování 

patří všem, kteří se podíleli na přípravě 

Dne zdraví. Zejména ředitelce zařízení 

Jarmile Eliášové a vrchní sestře Lence 

Hussové, bez kterých by takovou akci 

nebylo možno zrealizovat. „Cílem bylo 

ukázat kolegům, jak vyplnit volný čas 

a zároveň zamezit syndromu vyhoře-

ní,“ popsala hlavní smysl Dne zdraví 

Radka Ziková, vedoucí oddělení bu-

dovy A.  lp

Bílá pastelka každoročně maluje 

lepší budoucnost lidem se zrakovým 

postižením. I letošního již 15. ročníku 

celorepublikové sbírky se zúčastnili 

mladí lidé ze Znojma. 

Do ulic města se rozešlo pět sku-

pinek studentů gymnázia dr. Karla 

Polesného, aby dobrovolníkům, kteří 

do sbírky přispěli, věnovali symbol 

sbírky – bílou pastelku. Do kasiček při-

Studen�  vyšli do ulic
pro Bílou pastelku

spěli studentům i pracovníci městské-

ho úřadu, který navštívily gymnazistky 

4.B. Výtěžek celé sbírky bude věnován 

na podporu speciálních výukových 

programů pro nevidomé a slabozraké 

i na výcvik speciálně vycvičených psů. 

Podpořit dobrou věc může každý zá-

jemce i nyní. Cena pastelky je 20 korun 

a poslat je lze dárcovskou SMS ve tvaru 

DMS PASTELKA na číslo 87777.  lp
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VZALI SE

Martina Popelková (Praha)

Adam Burda (Praha)

Petra Zdubová (Znojmo)

Tomáš Hřebačka (Znojmo)

Anna Binderová (Holasice)

Tomáš Coufal (Holasice)

Eva Chloupková (Mor. Budějovice)
Petr Kupilík (Klatovy)

Miroslava Vavřínová (Strachotice)

Richard Adámek (Znojmo)

Markéta Kantorová (Znojmo)

Jan Kolář (Znojmo)

Iveta Peichlová (Pohořelice)

Roman Kolaja (Pohořelice)

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

&

&

&

&

Plavání 
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/spor-

toviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstup-

né: 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 18.00–20.00

Úterý 18.00–21.00

Středa 17.00–21.00

Čtvrtek 18.00–21.00

Pátek 17.00–20.00

Sobota 10.00–18.00

Neděle 10.00–15.00

POZOR! Časy plavání se mohou mě-

nit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání
v Přímě� cích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání 

v bazénu se slanou vodou a vířivkou při 

ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Pří-

mětice. Info na www.zsprim.cz. Vstupné 

na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy 

ZDARMA, děti do věku základní školy 

40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná 

vstupenka na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 

Neděle            9.00–12.00

SAUNA PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Sobota 18.00–20.00

Nutná objednávka: tel. 515 211 011! 

Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

&

&

Do Znojma v rámci turné ke své 

nové desce – Následuj kojota – míří 

kapela Zrní. Držitelé titulu Objev roku 

2013 se sami charakterizují jako: Něž-

ný artbrut, kladenskej uhelnej zen. 

„Na  hudbě nás baví objevovat 

nový možnosti a kombinace. Hrát si, 

bejt spolu v hudební krajině, kterou 

společně vytváříme. Baví nás zkou-

mat, vyjadřovat a  sdílet svý pocity. 

Většina našich písniček vzniká společ-

nou improvizací. Hodně nás inspiruje 

příroda, její trvalý principy, krajina, 

lidová hudba, ale stejně tak elektro-

nická doba, do který jsme se narodili. 

Zpíváme česky. Je nás pět. Hrajeme 

spolu od roku 2001 pořád ve stejným 

složení. Hudbou chceme šířit chuť po-

zorovat, fascinovat se, brát život jako 

hru a velkej zážitek. Na outfi t sere pes. 

Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen.“

Kapela s  jedinečným, osobitým 

zvukem, která si tvoří svůj vlastní 

Talentované Zrní veze do Znojma
kladenskej uhelnej zen

� Kapela Zrní.  Foto: Šimon Vejvančický

� Pětikoruna rakousko-uherské měny z roku 1907patří rozměrově k největším z vystave-
ných mincí pokladu.  Foto: Archiv JMM Znojmo

hudební svět bez ohledu na módní 

trendy, vystoupí ve znojemském di-

vadle 12. listopadu ve 20.00 hodin. 

Předprodej vstupenek (110–220 Kč) je 

v TIC (Obroková 10) nebo na strán-

kách www.vstupenkyznojmo.cz 

Letos, na svátek Tří králů 6. ledna, 

nalezl Zdeněk Matějka z Nového Pře-

rova na poli poblíž východního okra-

je Hrušovan nad Jevišovkou stříbrný 

poklad. V jutových pytlích sem ne-

známý člověk před sto lety, v časech 

první světové války, zakopal pečlivě 

nashromážděné stříbrné mince tehdy 

platné měny. 

Přivolaní pracovníci Moravského 

zemského muzea v Brně a  Jihomo-

ravského muzea ve Znojmě provedli 

na místě nezbytný archeologický vý-

zkum a mince brzy putovaly do labora-

toře znojemské muzejní konzervátorky 

Aleny Komendové, kde prošly očistou 

a předběžným ošetřením. A nyní bude 

Muzeum vystavuje tříkrálový
stříbrný poklad z Hrušovan

moci uvidět všechny nalezené mince 

jako velký poklad pohromadě i široká 

veřejnost. Výstava Tříkrálového pokla-

du od Hrušovan je pojata jako dopro-

vodná akce k probíhající výstavě 1914: 

Stoletá vzpomínka na první rok Velké 

války v Domě umění Jihomoravského 

muzea ve Znojmě.

Zájemci by však neměli návštěvu 

muzea příliš odkládat. Poklad bude 

možné zhlédnout pouze tři týdny, a to 

od úterý 4. listopadu do soboty 22. lis-

topadu, s výjimkou nedělí a pondělků 

denně od 9.00 do 11.30 a od 12.00 

do 17.00 hodin. 

Zvláštní doprovodnou akcí bu-

dou komentované prohlídky obou vý-

stav s historikem Jiřím Kacetlem, a to 

po dvě úterý 4. a 18. listopadu, vždy 

od 17.00 do 18.30 hodin. Vstupné činí 

40 Kč, snížené 20 Kč.

„Poklad obsahuje 5 001 kus stří-

brných mincí o  celkové hmotnosti 

asi 40 kilogramů. Všechny pocházejí 

z období vlády císaře a krále Františka 

Josefa I., kdy se nejprve platilo tak-

zvanou rakouskou zlatkovou měnou. 

V pokladu jsou z ní zastoupeny jedno-

zlatkové nominály. Po roce 1892 začala 

platit měna korunová, jejíž tradici drží 

Česká republika jako jediná z nástup-

nických států podunajské monarchie 

dodnes. Z rakousko-uherské korunové 

měny jsou v pokladu zastoupeny jed-

nokoruny, dvoukoruny a veliké pěti-

koruny. O motivu zakopání pokladu 

můžeme jen přemýšlet. V nuzných 

časech Velké války, kdy přemýšliví lidé 

očekávali růst infl ace, znehodnocování 

měny, byly uschované mince s vyso-

kým obsahem cenného kovu zárukou, 

že i po válce za ně jejich střadatelé 

získají jistou protihodnotu. Mince byly 

zakopány na tajném místě a jejich ma-

jitel si je již nikdy nevyzvedl,“ při-

blížil historii pokladu kurátor muzea 

historik Jiří Kacetl. Laická veřejnost 

i odborníci numismatici uvidí vzácné 

mince ve  světle nových zajímavých 

informací. TZ, lp
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Nejbližší uktání Orlů v EBEL

pátek 14. 11. Vídeň – Znojmo 19:15

neděle 16. 11. Znojmo – Innsbruck 17:30

pátek 21. 11. Fehérvár – Znojmo 19:15

neděle 23. 11. Znojmo – Graz 17:30

Ve Vyšším Brodě se na Mistrovství 

světa v lovu ryb na umělou mušku udě-

lovalo ocenění všem mistrům světa 

v muškaření z dřívějších let.Českoslo-

venský mistr světa v této královské dis-

ciplíně rybářského sportu v kategorii 

jednotlivců, rodák ze Znojma Slavoj 

Svoboda, se do hlavního města rozjet 

nemohl. Bránily mu v tom zdravotní 

komplikace, a tak mu cenu z dílny slav-

ného českého designéra Bořka Šípka 

přivezl jeho žák Karel Chmelíř ml. 

Slavoj Svoboda si ocenění právem 

zasloužil, vždyť na svém kontě má hned 

několik medailí z mistrovství světa. 

Letos dvaašedesátiletý znojemský rybář 

začal chytat ryby v šesti let v řece Dyji 

a na Vranovské přehradě. Prošel rybář-

ským kroužkem, získal první informace 

o závodění na plavanou a v pouhých 

čtrnácti letech absolvoval na Svratce 

první muškařské závody. Tehdy chytil 

na vrbovku asi deset lipanů a to mu 

stačilo na vítězství v kategorii mužů. 

Za sebou nechal celou tehdejší muškař-

skou elitu Brna. Od té doby sbíral jednu 

cenu za druhou. Stát na bedně se v jeho 

případě stalo jaksi „samozřejmostí“. 

Rybář od Pánaboha ulovil
skleněnou rybu Bořka Šípka

Od roku 1984 do roku 1998, kdy 

byl v muškařské reprezentaci, zís-

kal vedle mnoha jiných cen, při 

sedmi startech na mistrovství svě-

ta v kategorii jednotlivců jednu 

zlatou a jednu stříbrnou medaili 

a v kategorii družstev čtyři zlaté, 

jednou stříbrnou a jednu bronzo-

vou medaili.

Své bohaté zkušenosti postup-

ně předával mladší generaci nad-

šených rybářů a obdivovatelů jeho 

muškařského umu a to i po odcho-

du z reprezentace. Ještě donedávna 

si rád zajel na závody do Poličky 

a patřil mezi obávané členy rybář-

ské stráže na Vranovské přehradě 

a Dyji pod ní. S láskou pracoval 

ve svém malém vinohradu a vy-

ráběl skvělé víno pro četné  přá-

tele. Zradilo ho až zdraví, které 

mu již nedovolí vstoupit do řeky 

ani udržet v rukou milovaný prut. 

Přesto bude neoddiskutovatelně 

patřit mezi muškařskou světovou 

špičku, na kterou se nezapomíná. 

Slavoj Svoboda je to totiž rybářem 

od Pánaboha.  lp, kk

� Slavoji Svobodovi (vlevo) přivezl mistrovské 
ocenění v podobě skleněné ryby jeho obdivovatel 
a žák Karel Chmelíř. „Udělal jsem to rád, protože 
si ji zaslouží,“ řekl a do rukou svého Mistra vložil 
jeho nejcennější medaili – mistra světa v katego-
rii jednotlivců.  Foto: lp

Nahlédněte do světa zrakově po-

stižených aneb Nechte se vést smysly. 

„Jsme stejní!“ říkají zrakově postižení. 

Znojemské Tyfl oCentrum, středisko 

sociálních služeb proto zve veřejnost 

ve středu 19. listopadu na Den ote-

vřených dveří. 

V prostorách TyfloCentra Znoj-

mo na Masarykově náměstí 19 bude 

pro odbornou i širokou veřejnost, ale 

i pro studenty středních a základních 

škol otevřeno od 8.00 do 15.00 hodin. 

Na programu je beseda o životě nevido-

mých, o tom, jak se žije lidem s těžkým 

postižením zraku či jak pomoci nevi-

domému na ulici. Po ní se návštěvníci 

mohou těšit na zážitkovou část, kde 

budou mít možnost vyzkoušet si růz-

né kompenzační pomůcky, které lidé 

s postižením zraku využívají v každo-

denní životě. Délka programu je cca 1 

hodinu a začátek je vždy v celou hodinu 

(od 8.00 do 14.00 hod.). V případě zá-

jmu je nutné se přihlásit na konkrétní 

hodinu, telefonicky či emailem, jelikož 

počet míst je omezen. Kontakt: pexova@

tyfl ocentrumbrno.cz, tel. 774 715 109 

nebo stehlikova@tyfl ocentrumbrno.cz, 

tel. 774 715 107. lp

Jsme stejní! 
Přesvědčte se

Hokejoví Orli patří v probíhají-

cí sezoně mezinárodní Erste Bank 

Eishockey Ligy mezi nejútočnější 

týmy soutěže. V prvních čtrnácti zá-

pasech nasázeli svým soupeřům ce-

Gól! A další… Znojemš�  hokejisté
baví fanoušky dr� vou ofenzívou

lých 55 branek, což činí průměr téměř 

čtyři góly na zápas. Na znojemské 

poměry věc zcela nevídaná… úspěš-

něji si vede jen bohatý a ambiciózní 

Red Bull Salzburg.

ZBRANĚ ORLŮ: PŘESILOV-

KY A STŘELCI VE FORMĚ

Ach, ty přesilovky! Po-

dobný povzdech si věrní ná-

vštěvníci znojemských zápa-

sů pravděpodobně pamatují 

z minulých sezon. Orli tra-

dičně ve využívání početních 

výhod patřili mezi nejméně 

úspěšné celky, už loni se ale 

situace změnila a letos vládne 

český tým v  této herní čin-

nosti celé lize. A to i přesto, 

že soupeři se mohou spoléhat 

na dobře placené hvězdy ze 

zámoří.

Znojmo se jako jediný 

tým EBEL může pochlubit 

úspěšností přesilových her nad 

30 % (aktuálně 32 %) a po čtr-

nácti odehraných kolech nasá-

zelo soupeřům během jejich vyloučení 

24 gólů, opět nejvíce ze všech. „Musím 

to zaklepat,“ komentuje skvělou efek-

tivitu trenér týmu Jiří Režnar. „Víte, 

někdy trénujete přesilovky dva týdny 

a nespadne vám tam nic, jindy na ně 

ani nesáhnete a góly přijdou samy. Ale 

kluci jsou šikovní, přesilovky hrají jed-

noduše, to po nich chceme,“ pokračuje 

znojemský lodivod.

Kromě faulů se soupeři Orlů musí 

bát taky vzácné vyrovnanosti znoj-

emských útoků. Všechny tři útočné 

trojice se pravidelně gólově prosazují, 

hráči jako Peter Pucher či Pavel Rosa 

zúročují své zkušenosti, zdatně jim 

sekundují znojemští odchovanci Jan 

Lattner, Adam Havlík i obránci Jakub 

Grof a Lubomír Štach.

FANOUŠCI CHYSTAJÍ 

VÝJEZD DO VÍDNĚ

V  pátek 14. listo-

padu zamíří znojemští 

hokejisté na  led lídra 

tabulky UPC Vienna 

Capitals. Příhodný ter-

mín před prodlouženým víkendem 

a přívětivou vzdálenost se chystají vy-

užít k výjezdu na venkovní zápas také 

znojemští fanoušci. Vždyť Vídeň je ze 

Znojma vzdálena jen přibližně hodinu 

cesty. Pod vedením Fanklubu Orlů je 

tak pořádán autobusový výjezd s od-

jezdem i návratem k zimnímu stadionu 

ve Znojmě.

Vídeň je již tradiční destinací 

znojemských fanoušků. V rakouské 

metropoli je přivítá moderní zrekon-

struovaná hala pro zhruba sedm tisíc 

diváků, v níž Orli v minulých sezonách 

oslavili nejedno dramatické vítězství. 

Favoritem v zápase sice budou domácí, 

čeští reprezentanti ale jistě nedají svou 

kůži lacino. Více informací k výjezdu 

najdete na www.hcorli.cz.
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Adrenalinové trasy

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

(rezervace adrenalinové podzemí tel.: 

608 204 535) 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen

až duben Po–So 9.00–12.30, 

13.15–17.00, Ne 13.00–16.00 

(poslední prohlídka v 16.00).

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: od května.

RADNIČNÍ VĚŽ

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

www.znojmocity.cz. Otevřeno: od května. 

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

www.znojmuz.cz. Vstup do rotundy je 

podmíněn příznivými klimatickými 

podmínkami a je omezen max. 

10 osobami v prohlídce, která je 

povolena pouze jednou za hodinu. 

Aktuální situaci možnosti vstupu 

do rotundy a rezervaci prohlídky 

získáte na tel. 515 222 311.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: říjen až 

duben Po–Pá 9.00–11.30, 12.00–17.00 

Stálé expozice: Živá a neživá příroda 

Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka 

orientálních zbraní.

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo,

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,

e-mail: dumumenizn@volny.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.

MUZEUM MOTORISMU

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

e-mail: jandrozd@email.cz,

www.muzeum-motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen 

Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00, 

Ne 10.00–17.00.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, 

tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno: 

Odd. pro dospělé Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet 

Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30. 

Knihovna rakouské literatury 

Út 8.30–11.00 12.00–17.00, St 8.30–11.00 

12.00–16.00, Čt 8.30–11.00 

12.00–18.00, Pá 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Dětské odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00, 

Hudební odd. St 10.00–12.00 

14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

studovna Po–Pá 12.30–18.30, 

knihovna Út–Pá 8.30–18.30. 

Nahlášení návštěvy a konkrétního 

požadavku je nutné nejméně den 

předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo,

tel.: 515 224 324,

e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, e-mail: 

vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

6. 11. LHÁŘI

Britská černá komedie o dvou 

přehnaně citlivých policistech, které 

od vytoužených vánočních svátků 

dělí jen poslední, ale zato velmi 

choulostivý úkol. Hrají: Václav Kopta, 

Vojtěch Záveský, Jana Šulcová a další. 

Agentura Famílie, Praha. 19.00.

7. 11. BALADA Z HADRŮ

Divadelní studio při ZUŠ Znojmo. 

Nově vzniklý soubor sdružuje 

bývalé i stávající žáky ZUŠ Znojmo 

s ochotníky z řad veřejnosti. Hrají: 

Petr Florián, Daniel Rubeš, Lucie 

Fučíková a další. 18.00.

11. 11. KONCERT JAKUBA 

SMOLÍKA a jeho kapely

Příjemné písničky, dobrá nálada 

a nové historky jsou zárukou, 

že prožijete hezký večer. 19.00. 

12. 11. ZRNÍ

Držitelé titulu Objev roku 2013, 

kapela Zrní vystoupí v rámci turné 

k novému CD Následuj kojota. 20.00.

13. 11. ŽENA VLČÍ MÁK

Hana Maciuchová v monologu ženy 

na prahu sedmdesátky, která potká muže 

a prožije cit, jaký ji dosud nepotkal. 19.00.

18. 11. NEKOREKTNÍ SKEČE 

– TROS BOY

Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, 

Jakub Žáček, Zdeněk Král se věnují 

poetice směšnosti, aby ji dovedli 

k dokonalosti. 19.00.

20. 11. ROBERT KŘESŤAN, 

DRUHÁ TRÁVA a POZDNÍ SBĚR

V první části dvojkoncertu 

se představí brněnská kapela 

Pozdní sběr. Druhá část bude patřit 

bluegrassové skupině Druhá tráva 

a Robertu Křesťanovi. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz

Konkrétní časy promítání najdete 

na stránkách kina.

6. 11. FRANK

Originální komedie o rádoby 

muzikantovi, který ztratí půdu pod 

nohama, když se přidá k avantgardní 

popové kapele. Velká Británie.

6.–12. 11. INTERSTELLAR

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci..

Nejočekávanější sci-fi  posledních let 

natočil Christopher Nolan (Dokonalý 

trik, Batman začíná, Temný rytíř, 

Počátek). USA, Velká Británie. 

6.–12. 11. POHÁDKÁŘ

V řece je nalezeno tělo neznámého 

muže. Režisér Vladimír Michálek točil 

podle stejnojmenného bestselleru Báry 

Nesvadbové. ČR. 

6.–19. 11. VČELKA MÁJA

Legendární včelka poprvé na velkém 

plátně! Austrálie, Německo. DABING. 

2D, 3D 

10.–12. 11. LUCY

Naivní Lucy (Scarlett Johansson) si 

kvůli příteli nechá do břicha zašít 

experimentální drogu, kterou má 

propašovat do Evropy. Francie.

11. 11. NICK CAVE: 20000 DNÍ 

NA ZEMI

Fascinující dokument o jedinečné 

umělecké osobnosti. Absolutně 

upřímný a obnažující fi lm, který Nick 

Cave pojal jako jistou formu terapie 

a který natočili jeho dlouholetí přátelé. 

12. 11. KE SVĚTLU

Odvrácená strana čínského 

ekonomického boomu. Čína, USA. 

Vstup volný!

13. 11. LEVIATAN

Koliu z Ruska chce starosta připravit 

o dům, pozemek i práci. MFF v Cannes 

– cena za scénář. Rusko. 

13.–17. 11. JOHN WICK

Akční nářez podzimu! V hl. roli Keanu 

Reeves se vydává za vendetou. USA. 

13.–19. 11. JESSABELLE

Horor od režiséra série Saw. USA. 

13.–19. 11. ŽELEZNÁ SRDCE

Duben 1945, spojenecká ofenzíva 

na západní frontě. Velení tanku 

Sherman se ujme seržant Wardaddy 

(Brad Pitt). USA. 

15. 11. GIUSEPPE VERDI: LA 

TRAVIATA

15. Sobota • V rámci Světové scény operní 

představení z Opéra national de Paris. 

17. 11. ODBORNÝ DOHLED 

NAD VÝCHODEM SLUNCE

Nepotrestané bezpráví přivádí do města 

na severu tři bývalé vězně. Kdysi je 

trápil stejný estébák (Jiří Lábus). ČR. 

18.–19. 11. ZMIZENÍ ELEANOR 

RIGBYOVÉ: ON

Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou 

fi lmech. USA

20. 11. MAMI!

Příběh dospívajícího Steva s diagnózou 

ADHD a jeho matky, která i přes 

varování odborníků trvá na tom, že 

svého syna zvládne a že její syn dokáže 

zvládnout školu. Kanada. 

20.–26. 11. HUNGER GAMES: SÍLA 

VZDORU 1. ČÁST

Třetí pokračování úspěšné fi lmové 

série. USA. 

20.–26. 11. MAGICKÉ STŘÍBRO – 

HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU

Po podzimním spánku se skřítci 

probudí do nejchladnější zimy jakou 

kdy zažili. Norsko, DABING. 2D, 3D.

  
VÝSTAVY

17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH 

MÍŠA – RYTÉ SKLO, GRAFIKA, 

OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši.

4. 9.–22. 11. VÝSTAVA VINOBRANÍ 

– OSLAVA VÍNA I HISTORIE

Dům umění – nejen fotografi e 

největšího svátku vína v České republice.

12. 9.–14. 11. KAMENOLOMY, 

PÍSKOVNY A HLINIŠTĚ – HOJÍCÍ 

SE RÁNY VE TVÁŘI ZNOJEMSKA

Minoritský klášter.

19. 9.–30. 11. 1914: STOLETÁ 

VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ROK 

VELKÉ VÁLKY

Dům umění – první díl čtyřletého 

seriálu výstav k první světové válce, 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda



� DIVADLO
Smrt už neděsí, život naplní láskou

I žena ve věku, kdy jí už dávno není -náct, ani -cet umí žít naplno! A mož-

ná vás překvapí jak, pokud navštívíte ve znojemském divadle hru Žena 

Vlčí mák. Divadelní monodrama francouzské autorky Noelle Chate-

letové je hereckým koncertem vynikající herečky Hany Maciuchové 

(na snímku). Žena Vlčí mák se vysmívá dnešnímu kultu mládí a povrchní 

krásy, kdy stáří a zkušenost jsou často vnímány spíš jako handicap. Je 

monologem ženy na prahu sedmdesátky, která žije vzpomínkami a má 

pocit, že to nejhezčí už má dávno za sebou. Pak ale potká muže ještě 

o deset let staršího a prožije cit, jaký ji dosud nepotkal. „Je to o období 

života, kdy moje hrdinka sama říká, že smrt už neděsí. V té době potká 

lásku – a jak se zbystří smysl, jak se najednou naplní život!“ říká o své roli 

hlavní sama Hana Maciuchová. Proměnu hlavní hrdinky ve  výbušnou 

i křehkou ženu prožívající štěstí z lásky dávané i přijímané dává znojem-

ské divadlo ve čtvrtek 13. listopadu od 19.00 hodin.  lp

� KONCERT
Společná věc s Vodnářským zvonem

Koncert Společná věc Tomáše Pfeiff era na Vodnářský zvon je jedinečným 

souzněním hráče a nástroje, tvořící neopakovatelný umělecký zážitek. Ná-

vštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující histo-

rický nástroj s unikátní parabolickou projekcí. Filmový doprovod – příběh 

pro jednotlivé skladby koncertu je inspirován každodenním životem. 

Soutěž o  vstupenky: Po  dvou vstupenkách zdarma mohou získat tři 

čtenáři, kteří správně zodpoví otázku: Odkud zvon pochází? A) z Číny, 

B)  z  Evropy. Odpovědi posílejte do  7. 11. na  lubica.peterkova@muz-

nojmo.cz Nezapomeňte připsat svůj kontakt a  heslo: Zvon. Na  závěr 

koncertu budete mít možnost vidět Vodnářský zvon zblízka, zlehka se 

ho dotknout a vnímat jeho vibraci. Vodnářský zvon se rozezvučí 12. lis-

topadu od 18.30 hod. ve štukovém sále Znojemské besedy.  lp

� WORKSHOPY MACEŠKY
Maceška slaví patnáctku s první pomocí

V říjnu oslaví Rodinné centrum Maceška 15. výročí. Vedle mnoha akti-

vit pro své kmenové členy pořádá také pro veřejnost sérii workshopů 

první pomoci. Vše se děje za podpory VZP a tak během workshopů bu-

dou vždy pracovnice VZP zájemcům měřit tlak a tuk. Workshopy první 

pomoci se budou konat v Rodinném centru Maceška (na Pražské ulici 

za Billou) vždy od 16.00 hodin. Vstup je 80 korun.  lp, PI

WORKSHOPY PRVNÍ POMOCI 

13. 11. První pomoc při náhlých úrazech

Praktické procvičování poskytnutí první pomoci při otřesu mozku, pora-

nění hlavy, poranění páteře, zlomeninách, při úrazech elektrickým prou-

dem. Přednáší Věra Burianová. a Hana Pospíchalová.

27. 11. Jak reagovat při mimořádných situacích

Praktické procvičování poskytnutí první 

pomoci při havárii a živelné pohromě Před-

náší Věra Burianová a Hana Pospíchalová.

15www.znojmocity.cz Společnost, sport

 NENECHTE SI UJÍTzvané též Velká válka ve světle 

dobového tisku, fotografi í i vzpomínek.

KONCERTY

12. 11. THE LEGENDARY PINK 

DOTS /N/

Dům Na Věčnosti – kultovní legenda 

světové psychedelické hudby. 

Mladá slovenská interpretka 

Kristína, nikoliv v Česku neznámá, 

míří do  Znojma. Zpěvačka roku 

CZ & SK hudebních cen ÓČKO 2011 

vystoupí v rámci svého HOREHRONIE 

TOUR 2014 ve čtvrtek 20. listopadu 

od 19.00 hodin v sále bývalého ho-

telu Dukla. 

Dnes populární talentovaná zpě-

vačka se v průběhu pouhých tří let 

dostala mezi nejžádanější interprety 

slovenského showbyznysu. Do pově-

domí českých diváků vstoupila pře-

devším skladbou Horehronie z roku 

2010. Pro tento rok se také stala 

nejhranější slovenskou interpret-

kou v České a Slovenské republice. 

Vstupenky na její znojemský koncert 

v ceně 260 korun (na místě 290) jsou 

Slovenská zpěvačka roku 
zazpívá ve Znojmě

k mání v předprodeji TIC na Obroko-

vé ulici ve Znojmě.  l p

.

i

Uhrančivě svůdná melancholická 

směs utkaná z vynalézavých 

syntezátorů, plačtivého vokálu 

a neodmyslitelného hravého 

saxofonu. 20.00

16. 11. CIMBÁLOVÉ MUZIKY

Loucký klášter – druhé setkání 

cimbálových muzik. 18.00.
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Základní škola Mládeže ve Znoj-

mě pořádala v Městském lesíku okres-

ní kolo v přespolním běhu. Na pod-

máčené trati jasně dominovali zástupci 

zmíněné školy a to v kategoriích mlad-

ší a  starší žáci a  starší žákyně. Tře-

mi prvními místy si zajistili postup 

do Hodonína na krajské fi nále, kde se 

starší dívky popasovaly s tratí dlouhou 

1500m a skončily bronzové. Želízkem 

v ohni byli starší kluci. Na tříkilomet-

rové trati udával tempo Jindra Dolní-

ček a skončil na druhém místě. Šestý 

doběhl Jan Holík, desátý Jiří Veselý 

a hned za ním Patrik Bohdálek. Kluci 

obsadili přední místa a doběhli pohro-

madě, což je v tomto typu závodu vel-

mi důležité. Součet bodů je pak vyšvihl 

na  stříbrné místo! Díky výborným 

výkonům mladých sportovců si zno-

jemská škola na letošním přespolním 

běhu udělala velmi dobré jméno.  lp

Žáci z Mládežky ovládli přespolní běh

� Úspěšní sportovci v přespolním běhu.  Foto: Archiv školy

Na lavičce fotbalistů 1.SC Znojmo 

v posledním zápase Fotbalové ná-

rodní ligy proti Karviné (0:2) chyběl 

dosavadní trenér Oldřich Machala. 

Jeho roli pro tento zápas převzal jeho 

asistent Petar Aleksijevič, ale přítom-

nost nedávného trenéra Zbrojovky 

Brno Ludevíta Grmely na tribuně ve-

dle prezidenta klubu Oty Kohoutka 

naznačovala, kdo povede od tohoto 

týdne znojemské hráče.

„Já jsem proti Karviné vedl muž-

stvo na základě dohody s Oldou Ma-

chalou. Zůstávám hlavně proto, abych 

mohl dodělat rozdělanou práci u juni-

orky, jak to bude dál u A mužstva, to 

je věc vedení klubu,“ konstatoval Petar 

Aleksijevič.

Prezident klubu Ota Kohoutek 

oznámil rozhodnutí o změně trenéra 

až po uzávěrce této strany, neofi ciálně 

ale potvrdil odchod Oldřicha Machaly. 

„Rozešli jsme se v dobrém. Příčinou 

jeho odchodu bylo, že jsme nebyli spo-

Fotbalisté po pohárové prohře mění trenéra

kojeni s předváděnou hrou mužstva,“ 

konstatoval Ota Kohoutek.

Důvodem byl zřejmě hlavně vyso-

ký počet inkasovaných branek a podle 

informací z klubu také schopnost re-

agovat na nepříznivý vývoj v zápase. 

To se ukázalo zejména v pohárovém 

zápase v Liberci. Znojemští fotbalisté 

tam inkasovali šest branek za poločas, 

z nichž mnohé byly jak přes kopírák. 

Fotbalisté 1.SC Znojmo se mo-

mentálně nacházejí na 8. místě tabulky 

s 18 body a skóre 20:20. Na vedoucí 

Olomouc ztrácí 10 bodů. Přitom ještě 

ve 4. kole znojemští fotbalisté Olomouc 

na jejím hřišti porazili, vedli tabulku 

a na Hanáky měli šestibodový náskok. 

Pokud by si tehdy měl někdo sázet, kte-

rý z trenérů obou mužstev dřív skončí, 

asi by všichni vybrali Leoše Kalvodu. 

Ten se byl na zápas s Karvinou ve Zno-

jmě podívat a krátce trenérskou změnu 

okomentoval. „Oldu Machalu znám 

jako dobrého trenéra. Ve Znojmě je ale 

specifi cké prostředí, do kterého musí 

člověk zapadnou a musí si s ním sed-

nout. A to možná sehrálo svoji roli. 

Jinak vím, že právě ve Znojmě se tre-

néři jen tak neodvolávají,“ konstatoval 

Kalvoda. Změna by měla mužstvo zno-

vu nakopnout a pod vedením nového 

trenéra by se měla podle informací 

z klubu především zlepšit organizace 

defenzivní činnosti.  eks

� Trenér Ludevít Grmela (v červeném) v hledišti při sledování zápasu Znojma s Karvinou.

Krajské kolo závodů v přespolním 

běhu mezi speciálními školami se po-

dobně jako v předchozích letech ko-

nalo i letos na podzim v Boskovicích. 

Mezi desítkou družstev z různých 

jihomoravských škol o nejlepší místa 

bojovala i šestice závodníků ze Znoj-

ma. V náročném, kluzkém terénu ab-

Florbalisté hos�  lídraŘiháček byl tře�  v Boskovicích
solvovali účastníci několik okruhů dle 

svého věku – nejstarší chlapci uběhli 

nejdelší trať v délce 2000 metrů. Právě 

v této kategorii zabodoval patnáctiletý 

Miloš Řiháček z 9.A Mateřské ško-

ly, Základní školy a Praktické Školy 

ve Znojmě, který vybojoval krásné 

třetí místo.  hk, lp

Atraktivní souboj uvidí florba-

loví příznivci v sobotu 15. listopadu 

ve znojemské sportovní hale. 

Domácí TJ LaufenCZ hostí od 20 hod. 

vedoucí tým tabulky Českou Lípu, která 

dosud neprohrála. Znojemský tým je 

na druhém místě, když ztratil body jen 

za dvě prohry v nastaveném čase. Napo-

sledy uchvátil diváky strhujícím před-

stavením proti Hattricku Brno, když 

v poslední třetině dokázal otočit skóre 

z nepříznivého stavu 2:4 na 6:4. „Takové 

vítězství, kdy musíte otáčet nepříznivý 

stav, je daleko cennější než když soupeře 

válcujete a vyhrajete 10:2,“ uvedl zno-

jemský trenér Jan Šťastník.


