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Starosta Grois: Zajímám se o názory Jeden svět
lidí a problémy s nimi řeším napřímo vystřídají

Jan Grois se 12. února tohoto roku
stal novým starostou Znojma, když
ve funkci vystřídal svého předchůdce
Vlastimila Gabrhela. Není člověkem,
který by si přál být ve středu pozor-

nosti – on sám se vždy označuje jako
týmový hráč. Jeho dosavadní práce
na poli školství, kultury a sportu je
lemována úspěchy, takže je tady předpoklad, že bude také úspěšným staros-

tou. Znojemské LISTY byly po Znojemském deníku druhým médiem,
které s novým starostou dělaly obsáhlý
rozhovor. Nyní otiskujeme na straně 3
jeho plné znění.

Velikonoce

Za dvacet dní – přesně 20. března – přijde jaro. Ve vyhlíženém ročním období město Znojmo a Znojemská Beseda opět nabídnou dětem,
studentům, dospělým obyvatelům
i návštěvníkům pestrobarevnou kytici zážitků, aktivit a dobré zábavy.
Úterý 6. března bude Štukový sál
Besedy patřit dalšímu výbornému scénickému čtení LISTOVÁNÍ a nejmenší
publikum zabere sál pro Nedělní pohádku 11. března. O dva dny později zahájí v divadle své aktuální turné
po Česku vynikající zpěvák Dan Bárta
a ve čtvrtek 15. března odstartuje školními projekcemi JEDEN SVĚT – mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů. Sedadla znojemského Kina
Svět již posedmé zaplní žáci a studenti
místních škol, a to až do 20. března.
Ve stejný den je ve večerních hodinách vystřídají projekce pro dospělé,
které poběží do 23. března. Festival pak
předá otěže zábavy Velikonocům.

 Jan Grois se starostou Retzu Helmutem Kochem pří společném odevzdání podkladů k žádosti o pořádání přeshraniční Dolnorakouské
zemské výstavy v roce 2021. 
Foto: zp

Stavba obchvatu uzavře Únanovskou a Přímětickou
S dopravními omezeními v souvislosti se stavbou obchvatu Znojma
budou muset řidiči a cestující počítat
i letos.
Nutné jsou dvě uzavírky dvou odlišných ulic v dvou různých termínech.
Obě ale souvisí se stavbou mostu a nájezdů a sjezdů na Přímětické ulici, kde
stavbaři vybudují mimoúrovňovou
křižovatku, která bude součástí obchvatu. 
Pokračování na str. 5.

 Namalujte si vajíčko na řemeslných dílnách.
Foto: Archiv ZL

V centru města budou veřejnost
od 24. března do 1. dubna vítat ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE s tradičními trhy, bohatým kulturním programem, soutěží o nejhezčí výzdobu,
KABELKO...mánií a novinkou – řemeslnými dílnami. Více o nich píšeme
uvnitř Listů.
lp
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PRODEJNÍ MÍSTA
NA VINOBRANÍ
Zájemci o prodejní místo na Znojemském historickém vinobraní
(14.–16. 9. 2018) mohou podávat
žádosti už v březnu. Prodejci
vína a burčáku se mohou přihlásit přednostně od 1. března,
prodejci s řemesly od 15. března
a ostatní od 16. dubna. Celkem
je k dispozici 360 míst. Více informací o stánkovém prodeji
na www.znojmocity.cz pod odborem majetkovým.
ZÁPISY DO ZNOJEMSKÝCH ŠKOL
Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Znojmem bude
7. dubna. Zápis do mateřských
škol bude 10. května.
ZASTUPITELSTVO
BUDE TŘIKRÁT
Zastupitelé města se do komunálních voleb sejdou třikrát.
Jednání si naplánovali na 5. března, 4. června a 3. září, a to vždy
v 15.00 hod. v zasedací místnosti
zastupitelstva na Obrokové ulici.
Zasedání jsou veřejná. Program
jednání je k dispozici vždy minimálně týden dopředu na webu
www.znojmocity.cz.
PÁTÉ FÓRUM
ZDRAVÉHO MĚSTA
Občané Znojma se opět budou
moci zapojit do rozvoje města,
vyjádřit svůj názor a upozornit
na nejpalčivější problémy. Fórum
Zdravého města Znojma se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna od 16.00
ve velkém sále v budově městského úřadu na náměstí Armády. Více
na www.znojmo-zdravemesto.cz.
DO PRÁCE NA KOLE!
Město Znojmo se již počtvrté zapojí do celostátní soutěže
Do práce na kole! Registrovat se
lze již nyní za zvýhodněný poplatek 290 korun. Oficiální zahájení
kampaně ve Znojmě proběhne
tradičně 1. května Májovou vyjížďkou. Více informací a registrace
na www.dopracenakole.cz.
HLAS PRO VARHANY
Znojmo se zařadilo po bok městům, které přispějí na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta
v Praze, symbolu české státnosti.
Zastupitelé schválili 34 532 korun.
S prosbou o symbolickou jednu
korunu za každého občana města
se na Znojmo obrátil Svaz měst
a obcí ČR a Arcibiskupství pražské,
které shání na výrobu a stavbu
varhan 80 milionů.

Nový místostarosta Jakub Malačka
Zastupitelé zvolili nového místostarostu Znojma a také nového
předsedu finančního výboru.
Na uvolněný post místostarosty
po Janu Groisovi nastoupil třicetiletý
Ing. Jakub Malačka, MBA, který dosud
vedl Komisi pro spolupráci se zahraničním a byl předsedou Finančního
výboru Zastupitelstva města Znojma.
Zastupitelem je od roku 2014. Profesně
je doma v oblasti informačních technologií a služeb. „Ač jsem věkem mlád,
v politice nejsem žádným nováčkem.
Na regionální i celostátní úrovni se
v politice pohybuji již několik let a své
zkušenosti se teď budu snažit uplatnit
v nové funkci místostarosty města. Je
to pro mě i velký závazek a mohu slíbit,
že v roli místostarosty města udělám
pro Znojmo maximum,“ uvedl Jakub
Malačka. Svoji funkci bude vykonávat

jako neuvolněný místostarosta, bude
tedy současně vykonávat i své dosavadní povolání.
Do čela finančního výboru zastupitelé zvolili dosavadního člena výboru
Jana Růžičku. Pracovat bude také jako
neuvolněný. 
zp, lp

 Jakub Malačka. 

Foto: Archiv ZL

Jakub Malačka (*1988) se narodil
ve Znojmě. Vystudoval SVŠE, UTB
ve Zlíně v oboru Veřejná správa.
Vzdělání v oblasti managementu
si doplnil o profesní titul MBA.
Živí se jako architekt informačních systémů, za sebou má několik
úspěšných IT projektů pro veřejnou
správu a samosprávu. Od roku
2016 je místopředsedou Mladých
sociálních demokratů. Je ženatý.
Mezi jeho záliby patří sport, hudba,
četba a cestování.

Vedení poděkovalo Eduardu Harantovi
Město dostalo darem rodný
dům Charlese Sealsfielda v Popicích.
Za velkorysý dar poděkovali Eduardu
Harantovi místostarostové Ludvík
Hekrle a Jan Blaha. Setkali se s ním
ve Vídni, kde štědrý dárce žije.
Osmaosmdesátiletý mediální podnikatel a nakladatel Eduard Harant
se narodil ve Vídni v česko-rakouské rodině. Celý život měl vřelý vztah
k rodné zemi svých rodičů, a s napětím
proto sledoval všechny zlomové roky
naší historie. Za doby nesvobody plně
podporoval československé emigranty, kteří opustili svou vlast. Je rovněž
spoluzakladatelem Rakousko-české
společnosti, jejímž hlavním cílem je
výměna kontaktů obou zemí v oblastech hospodářství, kultury a cestovního ruchu.
Na rozvoj vzájemných vztahů
věnoval značné finanční prostředky.
Kromě rekonstrukce rodného domu
Charlese Sealsfielda v Popicích, měst-

ské části Znojma, se zasloužil i o rekonstrukci rodného domu prvního
rakouského prezidenta Karla Rennera
v Dolních Dunajovicích. V roce 2014
udělil prezident Miloš Zeman Eduardu
Harantovi Řád Tomáše G. Masaryka
I. třídy, a to za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská
práva.

„Panu Eduardu Harantovi jsme
poděkovali jménem celého vedení města i jménem všech občanů
Znojma. Myslím si, že se jedná o ojedinělý počin, který není na denním
pořádku. Pan Harant je neuvěřitelně skromný a šlechetný pán, bylo mi
ctí jej osobně poznat,“ uvedl Ludvík
Hekrle. 
zp, lp

 Ludvík Hekrle, Eduard Harant a Jan Blaha. 

Foto: zp

Osvětlení ulic za miliony pokračuje
Do modernizace osvětlení v pěti
ulicích Znojma už město vloni investovalo více než 6 200 000 korun.
V rozpočtu pro rok 2018 počítá s dalšími investicemi.
Během loňského podzimu se pracovalo na veřejném osvětlení na ulicích Gagarinova, Dvořákova, Uhelná
a na náměstí Kapitána Otmara Chlupa, nové lampy jsou i na ulici Dr. Mareše. Kromě náměstí Otmara Chlupa,

kde se jednalo pouze o výměnu dvou
kabelových polí, byla ve všech ulicích
stará svítidla nahrazena novými lampami s modernějším a úspornějším
systémem LED. Na ulici Dvořákova
byla v souvislosti s výměnou svítidel
upravena část povrchu, položena zde
byla zámková dlažba, a to v úseku
od křižovatky s ulicí Dr. Mareše až
po křižovatku s ulicí Slovenská. V rozpočtu pro rok 2018 se s podobnými

investicemi také počítá. Zahrnuta je
v něm například částka 4 100 000 korun, kterou plánuje město investovat
do opravy veřejného osvětlení v městské části Oblekovice. „V současné
době se vypracovává projektová dokumentace, teprve poté budou známé
podrobnosti, včetně termínů,“ říká
místostarosta města Ludvík Hekrle
a připomíná, že z investic pro letošní
rok to není vše. 
pm
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Starosta Grois: Zajímám se o názory
lidí a problémy s nimi řeším napřímo
Pane starosto, na úvod bych Vám
chtěla pogratulovat k Vašemu zvolení. Většina zastupitelů Vás ve volbě podpořila a i ti, kteří Vám hlas
nedali, Vám ho spíše nedali z principu, že sedí v opozičních lavicích.
Jak na Vaše zvolení reagovali Vaši
nejbližší a známí, co Vám říkají,
když Vás potkají na ulici?
Po svém zvolení jsem dostal
spoustu gratulací, milých emailů i lajků na facebooku. Ti, kteří mne poznají
na ulici, mi chtějí poblahopřát, poplácají po zádech nebo projeví podporu jinak. To mě samozřejmě potěší.
Inspiruje mě to a utvrzuje v názoru, že
jsem udělal dobře, když jsem funkci
starosty přijal. Samozřejmě, že je to
zároveň velmi zavazující.

Ani jedno, ani druhé. Myslím, že
mohu říci, že mám s lidmi na radnici
přímý a upřímný vztah. K věcem se
stavím velice jasně a otevřeně. Chci,
abychom všichni tahali za jeden provaz. Správa Znojma probíhá v globálu
dobře, vše ve městě funguje, ale to
neznamená, že by radnice nemohla
fungovat ještě lépe.

Máte představu, co funkce starosty
Znojma vlastně obnáší?
Podle toho, co vím, to je práce
na více než na plný úvazek. Jsou chvíle,
kdy pracujete doslova na tři směny
nebo bez přestávky. Musíte být k dispozici prakticky kdykoliv. Musíte hodně komunikovat s lidmi. Já jsem stará
škola a rád se zajímám o názory lidí
a problémy s nimi řeším napřímo.

Jaký je Váš vztah k opozici?
Myslím, že v komunikaci s opozicí jsme měli dosud největší rezervy.
Důvodem je to, že takto to je v našich
zemích zvykem. Jakmile někdo vyhraje
volby, nedívá se ani nalevo, ani napravo a jde přes mrtvoly. To je v Česku
běžná praxe. Mohli jsme to vidět u nás
ve Znojmě. Můžeme to vidět na celostátní úrovni. Je to chyba. Když si
představíte loď s posádkou, jednou se
celá posádka nahrne na palubě doleva
a loď se vychýlí doleva. Pak zase všichni běží zběsile na druhou stranu a celá
loď se div nevyvrátí vpravo. Toho je
potřeba se vyvarovat. Proto bychom
s opozicí v důležitých rozhodnutích
měli najít vždy konsensus. Proto chci
s opozicí jednat daleko více, než tomu
bylo doposud.

Jaký je Jan Grois v komunikaci s lidmi?
Jsem docela otevřený. Asi bych
měl být chladnější. Ale mám pocit, že
otevřenost mi pomáhá. Takže se raduji,
když se něco podaří, a jsem rozhněvaný, když někdo svou práci odflákne.
Kdykoli o něčem mluvím, tak říkám
„my“ a nikdy ne „já“. Jedinec na radnici nic nezmění, ale může být prospěšný
na cestě k dosažení společného výsledku. Proto vždy přemýšlím, jak využít
dovednost a talent lidí v rámci týmu.

Ve svém úvodním projevu na zastupitelstvu jste prozradil, že připravujete
druhý díl projektu Kolumbus. Proč?
Za prvé je důležité říct, že Kolumbus byl mimořádně úspěšný projekt.
Pomohl Znojmákům objevovat nová
pracovní místa a dal jim novou perspektivu. Ve dvojce bychom se chtěli
zaměřit na talentované děti, a to i ze
sociálně slabších rodin. Pokud má nějaké dítě skutečný talent, chceme mu
podat pomocnou ruku.

Co jste po jmenování do funkce udělal jako první?
Když se člověk stane starostou,
je především důležité zůstat nohama
na zemi. Zůstat sám sebou. Já jsem
doposud ve své práci těžil ze dvou věcí.
Ze skvělé práce svého týmu a z důvěry,
kterou jsem v každého pracovníka
ve školství, kultuře i sportu vložil. Samozřejmě, že se našli jedinci, kteří
mé důvěry zneužili, ale s těmi jsem se
rychle rozloučil. Teď bych svůj přístup
chtěl aplikovat i na další části radnice
i na všechny příspěvkové organizace.
Mám v plánu každé pracoviště úřadu
navštívit a osobně si s každým promluvit.

Do funkce nastupujete z pozice místostarosty. Je to výhoda? A když se
poohlédnete zpět za svou dosavadní
prací místostarosty, jste se svou prací
spokojen?
Myslím, že jsme na poli školství
i kultury a sportu odvedli kus práce. Rozjeli jsme Kolumbus jedničku.
Do škol jsme investovali rekordní
množství peněz, s pomocí státních dotací se zrekonstruoval Městský stadion,
teď se koupila krytá hala. Vinobraní,
které bylo v mínusu, se posunulo obrovsky dopředu. Ztransparentnily se
dotace. To vše je dobré. Samozřejmě,
že jsem si při jmenování starostou
vyslechl na svou osobu hodně komplimentů, ale i když chvála člověka potěší,
nikdy nesmíte být sám se sebou spokojený. Každou práci můžete udělat lépe.

Preferujete v řízení radnice spíše metodu cukru, nebo biče?

V tuto chvíli máte starostovskou židli
jistou pouze na 6 měsíců. Co kdyby
Vám teď někdo nabídl jistotu dalšího
starostování? Přijal byste ji?
Určitě ne. Funkce starosty je volená funkce a nemůže být výsledkem
nějakých zákulisních dohod nebo
čachrů. Po 8 letech na radnici mám
samozřejmě jasnou představu, co by
se dál mělo ve Znojmě zlepšit a jak
posunout laťku znojemských ambicí
výše. Zajímavé je, že pohled zvenku
na práci starosty je úplně jiný. Vzpomínám si, že když jsem na radnici před
8 lety přišel, měl jsem o chodu radnice jen velmi malou představu. Dva
tři roky mi trvalo, než jsem pronikl
do všech rozhodovacích procesů a začal chápat všechny souvislosti. Dnes
problémy, které mi tenkrát zabraly celý
den, dokáži vyřešit za 5 minut. To je
má velká výhoda. Když Miloš Zeman
kandidoval na prezidenta, srovnával
sebe s profesionálním pilotem a pana
Drahoše k někomu, kdo se proletěl
v letadle jednou na simulátoru. To bylo
velmi trefné přirovnání.
Jak dlouho si myslíte, že setrváte
ve své funkci?
To je dobrá otázka. A odpověď
na ni dají jen a pouze voliči. Veřejnost
vnímá práci starosty skrze kvality služeb, kterou lidem radnice poskytuje.
To znamená skrze úrovně škol, školek, nakládání s odpady apod. A pak
také skrze akce jako jsou Znojemské
historické vinobraní a další. Ale když
od této viditelné roviny odhlédnete, zjistíte, že znojemská radnice má
spoustu každodenních úkolů podobných těm, které mají manažeři mnoha
podniků. Funkce starosty Znojma je
proto podobná funkci podnikového
manažera. Jediným rozdílem je to, že
podnikovou dozorčí radu, která rozhoduje o jmenování starosty, tvoří všichni Znojmáci. Oni posoudí mé kroky,
co dělám a jak, a podle toho o mně
rozhodnou v podzimních volbách.
Na závěr mi dovolte otevřít palčivé
téma. Jak to se znojemským obchvatem vypadá teď?
Stavba, která se nyní staví, probíhá více méně dle plánu, ale situace
s povoleními na zbylou část obchvatu
je docela nepřehledná. Z titulu své
nové funkce jsem proto svolal schůzku
se zástupci Ředitelství silnic a dálnic
do Znojma, abychom si vyjasnili další
postup. Pokračování stavby obchvatu
bude pochopitelně prioritou této radnice i nadále.  Zuzana Pastrňáková
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STALO SE
STAROSTA GABRHEL SKONČIL
V pondělí 29. ledna 2018 rezignoval
na funkci starosty města Znojma
Vlastimil Gabrhel. V čele Znojma
stál od roku 2011. Novým starostou
byl zastupiteli zvolen Jan Grois.
MĚSTO PRODALO FARU
Fara kostela sv. Alžběty u areálu
bývalé staré nemocnice bude mít
nového majitele. Zastupitelé přijali
nabídku od společnosti NAILIS77
ve výši 1 302 000 korun. Faru, která
je od roku 2004 kulturní památkou, nabízelo město za minimální
nabídkovou cenu 404 000 korun,
což byla cena stanovená znaleckým
posudkem.
POPLATEK ZA REKREAČNÍ POBYT
Zastupitelé schválili poplatek za rekreační pobyt, a to od 1. dubna.
Sazba poplatku bude činit 10 korun za osobu a každý i započatý
den pobytu. Peníze, které se vyberou, půjdou formou dotace spolku
ZnojmoRegion, ve kterém je město
zakládajícím členem a jehož cílem
je propagace Znojma a Znojemska.
ZNOJMO JE CHYTRÝM MĚSTEM
Město Znojmo se v loňském roce
účastnilo prvního ročníku národní
soutěže s názvem Chytrá města
pro budoucnost 2017. Do soutěže
se přihlásilo s projektem Mobilního
rozhlasu – nástroje pro takzvanou
smart komunikaci. Správné a kvalitní využívání Mobilního rozhlasu
bylo ohodnoceno organizátory
jako Smart city řešení, a Znojmo tak
získalo certifikát kvality Chytrého
města.
STAVBY PRŮTAHŮ UZAVÍRAJÍ
SILNICE V OBCÍCH
V souvislosti se stavbou průtahů obcemi je v obci Suchohrdly
do 31. 7. 2018 částečná uzavírka
(ul. Těšetická a Znojemská) a úplná
uzavírka (ul. Kuchařovická a Brněnská). V Příměticích (ul. Na Návsi
a Vranovská) je stanovena úplná
uzavírka do 20. 5. 2018. Objízdné
trasy jsou vytyčeny.
NEUVĚŘITELNÁ ČÁSTKA
Díky štědrosti lidí se v letošní Tříkrálové sbírce sešla částka
2 252 594 Kč. Je opět vyšší oproti
roku 2017. Do sbírky se na Znojemsku zapojilo více jak 1 500 koledníků. Vykoledované peníze budou
pomáhat v individuálních projektech nejpotřebnějším, nemocným,
lidem bez přístřeší i Domácí hospicové péči na Znojemsku. Ředitel
znojemské charity Evžen Adámek
všem poděkoval.

4

ZNOJEMSKÉ LISTY 1. BŘEZNA 2018

Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 29. března 2018, uzávěrka je 19. března.
POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé
(majitelé) psů zaplatit poplatky
za své čtyřnohé přátele. Platby
v hotovosti i platební kartou
přijímají pokladny v budově městského úřadu na Obrokové 12
a na nám. Armády nebo lze platbu provést převodem z účtu
(variab. symbol lze zjistit na tel.:
515 216 307). Nahlásit nového psa
musí jeho majitel do 15 dnů ode
dne, kdy ho získal, na finančním
odboru MÚ Obroková 10 (u pí
Dehnerové). Poplatek je vyměřen
od tří měsíců stáří psa.
ZAČÍNÁ SVOZ BIOODPADU
S blížícím se jarem bude
ve Znojmě a jeho městských
částech zahájen svoz bioodpadu,
ke kterému slouží sběrné nádoby hnědé barvy. První svoz se
uskuteční 12. března. Poté bude
svoz prováděn každý lichý týden.

K obnově Jubilejního parku padaly
dotazy i návrhy na vylepšení
Pod záštitou Zdravého města
Znojma se 30. ledna konalo letos
první setkání vedení města s veřejností. Tématem byla plánovaná památková obnova Jubilejního parku
ve Znojmě, která začne na jaře.
Projektanti návrhu, Pavel Šimek
a Martin Kovář, seznámili zájemce
s principy obnovy i náplní její první
etapy, která odstartuje letos na jaře.
Plány na obnovu lidmi hojně navštěvovaného parku na Jarošově ulici vznikly
na základě dochované dokumentace
původního návrhu Josefa Kumpána.

Předmětem památkové obnovy bude
nejenom ošetření stávajících dřevin,
ale rovněž také doplnění stromů, keřů
a dalších rostlin s maximálním využitím původního projektu Josefa Kumpána.
PRIORITOU JE DOBOVÁ PODOBA
„Vzhledem k tomu, že se zde jedná
o obnovu památkově chráněného objektu, je zde kladen důraz na použití co
největší míry původního, dobově odpovídajícího sortimentu rostlin. Nové
dosadby jsou však dnes omezeny především tím, že původně vysazované
stromy mají již zcela jiné prostorové
parametry a park je proti době založení výrazně zastíněn. Trávníkové plochy
v parku budou vybaveny automatickým závlahovým systémem a bude
doplněn parkový mobiliář. Povrchy
cest jsou navrženy k obnově, v části
první etapy budou mlatové. Opraveno
a doplněno bude rovněž historické

oplocení objektu. Park rovněž dostane
nový informační systém, který bude
využívat současné IT možnosti,“ uvedl
mimo jiné Pavel Šimek.
Po prezentaci následovala více než
hodinu dlouhá diskuze, kdy padaly
dotazy na téma provozu parku i na to,
jakým způsobem se zde bude postupovat. Zazněly i návrhy na změny (například co se týče umístění busty T. G.
Masaryka). Debatovalo se i o dětských
hřištích nebo o površích cest.

 Na prezentaci se sešlo na padesát občanů, kteří se dozvěděli, co se bude v Jubilejním
parku dít. 
Foto: Archiv ZL

VÍTANÝ PŘÍSTUP AUTORŮ
Během výkladu Pavel Šimek také
projevil zájem o to, aby před samotnou
revitalizací uspořádalo město další
setkání, tentokrát přímo v parku, aby
všichni získali ještě lepší představu, co
se zde chystá. „Vítáme tento přístup
autorů projektu i podněty, které dnes
zazněly. Než se část Jubilejního parku kvůli rekonstrukci uzavře, takové
setkání pro občany určitě zorganizujeme,“ přislíbil Ludvík Hekrle, místostarosta Znojma.
Jako první proběhnou v parku stavebně technické průzkumy. Park nebude po dobu první etapy obnovy uzavřen
celý, uzavřena bude pouze část, které
se obnova týká. Průběh prací v Jubilejním parku bude postupně zveřejňován
na stránkách Zdravého města Znojma
www.znojmo-zdravemesto.cz. zp, lp

PRVNÍ NA ŘADĚ JE BAZÉNEK
V rámci první etapy obnovy bude
obnoven západní segment parku ze
strany od základní školy. Jedná se
o oblíbenou část s okrasným bazénem
se žabičkami, rozáriem a botanickou
zahradou se sbírkou rostlin, kterou
tvoří skalka a soubor kruhovitě uspořádaných záhonů pro trvalky a byliny.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI
Nemocnice Znojmo vyhlašuje (na ul. MUDr. Jana Janského
a na Vídeňské ul.) v souvislosti se
zvýšeným výskytem respiračních
onemocnění zákaz návštěv až
do odvolání.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel.: 515 215 563) Po–Pá
17.00–22.00, S o, Ne, svátk y
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
NOVINKA: ZUBNÍ
POHOTOVOST ZA ROHEM
Novou zubní ordinaci, která bude
na Znojemsku fungovat i o víkendu, najdou pacienti od 1. března
na Freeportu. Otevřeno je denně od 10.00 do 21.00 hod. (tel.:
737 461 230). Zubní ordinace má
nejmodernější zařízení, jehož
součástí je RTG. Vedoucím lékařem
je MUDr. Michal Bumbálek. Jde
o nesmluvní zařízení. Na ošetření
může přijít každý včetně dětských
pacientů.
LETNÍ ČAS
V noci ze soboty na neděli 25. března začíná letní čas. Ručičky hodin
se v neděli ráno v 02.00 přesunou
na 03.00 hod.

První etapa revitalizace Jubilejního
parku je naplánovaná na jaro/léto
a její dokončení na podzim letošního roku. Částka, kterou Znojmo
do první etapy investuje, činí přibližně 5 000 000 korun. Slavnostní tečkou by mělo být odhalení
busty T. G. Masaryka, a to v neděli
28. října, při příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky.

Ulice v Oblekovicích už mají své názvy
Na nové pojmenování dvaadvaceti ulic si letos budou zvykat občané
Oblekovic. Mnozí z nich se na výběru
jmen ulic podíleli.
Nyní se budou orientovat podle následujících názvů: Oblekovická, U Řeky,
Nová Oblekovická, Barevná, Evropská,
Květnovská, U Výzkumky, Společná,
U Traktorky, Šeříková, Jaroslavická,
K Závlaze, Okurková, Bohumilický
mlýn, Bohumilická, Za Mostem, Středová, Pod Sklepy, U Pramene, Nesachlebská, Pod Šibeníkem, Šípková.

Kromě nových názvů zastupitelé
schválili i přejmenování části ulice
Dukelských bojovníků, která přechází
i do katastru Oblekovic a která nyní
v této části ponese název Evropská.
Se zavedením názvů ulic souvisejí
i administrativní povinnosti pro občany. V této souvislosti bude Odbor
správní Městského úřadu ve Znojmě
včas občany informovat. Výměna občanských průkazů proběhne během
letních prázdnin. Městský úřad pro
občany Oblekovic vyčlení mimořádné

úřední hodiny. „Oblekovice byly poslední částí města, kde ulice neměly
názvy. Děkuji všem, kteří se do procesu
zapojili,“ uvedl místostarosta Jan Blaha.
„Pojmenování ulic bylo jedním
z podnětů, které navrhli sami občané
při loňských setkáních s vedením města,“ říká starosta Znojma Jan Grois,
který chce v setkávání s obyvateli městských částí pokračovat, a tak dodává:
„Vnímám jako velmi důležité potkávat
se s lidmi a přímo s nimi řešit jejich
problémy.“ 
pm, lp
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Stavba obchvatu uzavře
Únanovskou a Přímětickou

S venkovním bruslením se
Znojmo rozloučí zvesela

Pokračování ze str. 1
kou, K Suchopádu po kruhový objezd
Prvně se uzavře Únanovská ulice, a dále směrem na Znojmo.
a to od křižovatky s ulicí PříměticDruhá uzavírka se týká Přímětická po novou křižovatku u nemoc- ké ulice jako takové, a to právě kvůli
nice. Tato uzavírka potrvá od 1. 3. budování samotného mostu, nájezdů
do 20. 5. 2018. V této fázi se budou a sjezdů. Tato uzavírka potrvá od 23. 7.
dělat zejména různé přeložky prá- do 8. 12. 2018. Křižovatka k nemocnici
vě v místě, kde se Únanovská ulice směrem od centra bude otevřená, a tak
potkává s ulicí Přímětickou, protože se z centra k nemocnici bude jezdit
v následné uzavírce musí být tato kři- normálně. Objízdná trasa je obdobná
žovatka k nemocnici průjezdná, tedy jako u první uzavírky. 
zp
už kompletně hotová
pro napojení
na nově budovaný most
na Přímětické.
Sanitky budou
do nemocnice jezdit přes
ulici Trentskou
a Městský les í k . O bj í z d ná trasa pro
o st at n í aut a
bude po ulici  Mapa uzavírky ulice Hlavní. Celé video znojemského obchvatu
Hlavní, přes je ke zhlédnutí na YouTube kanále Ředitelství silnic a dálnic https://
ulici Jevišovic- www.youtube.com/watch?v=uJU8JlLlc9Q.

Zima se pomalu chýlí
ke konci a s ním i bruslení pod širým nebem,
které si Znojmáci užívají
už od prosince loňského
roku.
Zabruslit si na Horním náměstí bude možné
ještě do 8. března, kdy se
děti s kluzištěm stylově –
v maskách – rozloučí. Karneval na kluzišti se uskuteční právě
ve čtvrtek 8. března od 15.30 hodin.
Na programu budou hry a soutěže pro
děti, dětská diskotéka pod taktovkou
moderátora Milana Jonáše a s hudbou
DJ Izzy Coopera a nebude chybět ani
balónkový klaun Jirka. Děti, které dorazí v masce, se mohou těšit na odměnu. Samotná maska, vlastně ani brusle
ale nejsou podmínkou. Pro ty, kteří
na maškaru nemají náladu, jsou tu hry
a pro nebruslaře budou připraveny návleky. Nové umělé kluziště je v provozu
od začátku prosince loňského roku.
Skrývá v sobě moderní technologii
a zároveň chytré, ekologické i ekonomické řešení. Díky umělému povrchu
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se ve Znojmě pod širým ledem bruslí
již 3 měsíce bez ohledu na výkyvy počasí. Po posledním bruslení 8. března
se kluziště začne odklízet, na Horní
náměstí se totiž s koncem března nastěhují Velikonoce. „Kluziště přes jaro
a léto sklidíme a postavíme na podzim,
až zase budou mít lidé chuť na tento typ
sportu. Díky umělému kluzišti se nám
daří prodloužit bruslařskou sezónu, což
bylo naším hlavním cílem,“ říká starosta města Znojma Jan Grois. „Zároveň
chceme pro další zimní sezónu rozšířit
i počet hodin bruslení pro veřejnost
na zimním stadionu, aby si zabruslili
i ti, kteří preferují klasický led,“ dodává
starosta Grois. 
zp

PLACENÁ INZERCE

Zhodnoťte své úspory

Garantujeme vám úrok až 3,4 % ročně
Leží vám peníze na běžném účtu? Pak věřte, že z nich každý den nemilosrdně ukusuje inflace. Hodnota vašich úspor tak
postupně klesá a nevyrovnají to bohužel ani úrokové sazby na spořicích účtech. Jestli své finance chcete zhodnotit, zvolte
termínovaný vklad.
Můžete na něj uložit libovolnou částku, která se po celou dobu bude úročit garantovanou sazbou. Ze zákona o bankách
jsou navíc veškeré termínované vklady pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení na českém trhu dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo. Momentálně nabízí zhodnocení až 3,4 % ročně.
Aktuální sazby naleznete na stránkách www.ney.cz.
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„Rozumíme tomu, že finance řada lidí řeší raději osobně. Rádi vám
vše vysvětlíme a pomůžeme zvolit nejvýhodnější variantu,“
říká předseda představenstva Petr Illetško.
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Pokud si chcete sjednat termínovaný vklad, ale nejbližší pobočka v Brně
je pro vás daleko, využijte unikátní službu mobilního bankéře. Přijede za vámi
kamkoli ve smluvený čas a individuálně s vámi probere všechny možnosti.
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Mobilní bankéř přijede za vámi
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Mobilní bankéř
pro oblast Moravy
Dušan Čejka
+420 778 749 660
dcejka@ney.cz
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NEY spořitelní družstvo
Budova DORN
Dornych 510/38
617 00 Brno
+420 778 711 070
brno@ney.cz
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Tajemnice prozradila, jak se
úřad proměnil za třicet let
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NyNí Nás
můžete
navštívit
i ve Znojmě
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
otevřela nové jednatelství ve Znojmě.
Rádi vás přivítáme na nám. Svobody 18,
budova KB, 3. patro.
Přijďte se seznámit s naší nabídkou
špičkových zdravotních služeb
a nejlepších preventivních programů.
Otevírací hOdiny
Po: 8.30–12.00, 13.00–17.00
St : 8.30–12.00, 13.00–17.00

 jdn-znojmo@vozp.cz  511 200 094
PLACENÁ INZERCE

Současná tajemnice, Olga Neu- a elektronické pomůcky. Plechové skřílingerová, v únoru oslavila úctyhod- ně s ohromnými mapami nahradily
mapové servery.
né výročí třiceti let práce na úřadě.
„Pro celý úřad byl velkým zlomem
„V únoru 1988 jsem nastoupila po mateřské dovolené na tehdej- okamžik zavedení elektronické spisové
ší odbor výstavby jako samostatný služby v roce 2005, od této doby jsou
referent – stavební technik. Postup- veškerá podání i veškeré odchozí doně jsem během osmi let prošla veš- kumenty evidovány v elektronickém
kerými agendami stavebního úřadu systému. V pozdějších letech byla tato
od umisťování staveb včetně územ- spisová služba dovybavena skenovacími
ního plánování, jejich povolování až linkami, takže dnes se každá došlá pošta
po kolaudace. V červnu 1996 jsem byla skenuje a ukládá a taktéž odchozí pošta
jmenována vedoucí odboru výstavby se na jednotlivých odborech ukládá buď
a tento odbor jsem vedla šestnáct a půl ve speciálních softwarech, nebo spisové
roku. Společně s kolegy jsme zažili službě,“ dodává Neulingerová.
spoustu legislativních
změn. V lednu 2013
jsem se stala tajemnicí
městského úřadu a jako
nejvyšší úředník řídím
činnost veškerých odborů a oddělení úřadu
s 255 zaměstnanci,“
shrnuje tajemnice Olga
Neulingerová.
Jak se úřad za tuto
dobu změnil? „Mohu-li
porovnat těch třicet
let, tak Městský úřad
Znojmo prošel velikou
spoustou změn. V roce
1990 nahradil městský
úřad dřívější národní výbor. Od Znojma
a jeho správy se postupně odtrhly Dobšice,
Nový Šaldrof – Sedlešovice, Kuchařovice, Suchohrdly a Dyje. V roce
2002 zanikly okresní
úřady a velká část agendy na úseku státní spráFoto: Archiv ZL
vy včetně úředníků byla  Olga Neulingerová.
převedena pod městský
Úředníci mají k dispozici spousty
úřad. Od tohoto data zajišťuje náš úřad
nejenom vlastní správu města Znojma, prostředků, které jim na jedné strakam patří například agenda majetko- ně usnadňují práci, na druhé straně
vá, investice, sociální služby, podpora vyžadují spousty nových odborných
školství kultury, sportu, ale zajišťuje znalostí a dovedností. Co se týče lei v přenesené působnosti státní správu gislativy, tak ve všech oblastech, ať už
pro Znojmo a dalších 111 samostat- samosprávy města nebo výkonu přených obcí na úseku ochrany životního nesené působnosti státu, došlo a pořád
prostředí, dopravy, sociální ochrany, dochází k ohromnému nárůstu nových
živnostenského podnikání a výstavby,“ právních předpisů nebo změn stávajících a nejenom pro úředníky, ale i pro
vyjmenovává tajemnice.
Úřad se proměňoval i po technic- občany je to velmi náročné.
„Velice pozitivně též vnímám inké stránce. Za 30 let postupně psací
stroje, průklepové papíry a kopírá- formování občanů prostřednictvím
ky nahradily elektrické psací stroje webových stránek města a Mobilního
a rozmnožovací blánové cyklostyly. rozhlasu. Občané již nejsou odkázáni
K zásadnímu zvratu došlo zavedením pouze na informace z tisku nebo získané
počítačů, tiskáren a kopírek. Papírové osobní návštěvou úřadu. Za 30 let jsme
kartotéky a evidence pošty, docház- ušli dlouhou cestu jak z pohledu směrem
ky a různorodých agend v šanonech do úřadu, i z úřadu směrem k občanahradily speciální odborné softwary nům,“ uzavírá Olga Neulingerová.  zp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
přijme pokladní a průvodce
na sezónu 2018 na zříceninu hradu
Cornštejn a na znojemský hrad.
Více informací poskytne paní
Zapletalová, tel.: 515 282 216,
e-mail: zapletalova@
muzeumznojmo.cz
SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.
Přímětická 50, 669 41 Znojmo
přijme učitele/učitelku anglického
jazyka, českého jazyka a tělesné
výchovy.
Podrobnosti získáte na tel.:
537 020 555, 602 541 973 nebo
na e-mailu: hanzal.libor@sousoszn.cz
Stavební firma SAS STAVBY
hledá mzdovou a finanční účetní.
Vzdělání minimálně SŠ
ekonomického směru, praxe nutná.

Strukturovaný životopis zasílejte na:
info@sasgroup.cz
Bližší informace na tel.: 602 829 858

Znojemský městský pivovar, a.s.
hledá průvodce exkurzí v jarních
a letních měsících.
Podmínka 18+.
Vhodné pro důchodce i každého,
kdo má rád pivo, má k němu vztah,
ví něco o výrobě piva. Nabízíme práci
na DPP, odměnu za každou exkurzi,
zaškolení v provozu. Kontakt pro
zájemce: info@pivovarznojmo.cz,
tel.: 515 220 200 nebo osobní
jednání v pivovaru.

PRÁCE V RAKOUSKU
Úklidová síla
Reinigungskraf

Althof Consultingund Hotelbetriebeges.m.b.H.
Retz 15 km
b.kleinschuster@althof.at
+43/2942/3711
Bernd Kleinschuster
Mzda od 1.460 € / měs. brutto
při plném úvazku.
Údržbář
Mitarbeiter Instandhaltung
Jungbunzlauer Austria AG
Pernhof 25 km
bewerbungen.at@jungbunzlauer.com
+43/2527/200
Mzda dle KS 1.931 € / měs. brutto +
sociální bonusy ve velkém
podniku.
Výpomoc v domácnosti s péčí
o děti
Haushaltshilfe/Kinderbetreuung
Holzindustrie Maresch GmbH
Retz 15 km
bewerbung@maresch-retz.co.at
+43/2942/28200 – kl. 12
Obecná péče o domácnost a péče

o roční dítě. Částečný úvazek,
případně i celodenní práce.
Mzda 10,48 € / hod. brutto.
Mechanik zemědělských strojů
Landmaschinenmechaniker
Raiffeisen-Lagerhaus HollabrunnHorn eGen
Hollabrunn 40 km
reinhard.thuerr@hollabrunn.rlh.at
+43 / 2952/500-200
Reinhard Thürr
Opravy a údržba zemědělských
strojů.
Mzda dle KS min. 12,41 €/hod.
(dle kvalifikace).
Řidič vysokozdvižného vozíku
v mrazicím skladu
Staplerfahrer fürs Kühlhaus
Völker GmbH
Krems 75 km
office@gartenbau-eder.at
+43 / 2942/2555 Andrea Eder
Práce v chladírně (-24 °C) –
zahradnictví.
Mzda od 1.350 € / měs. brutto.

PLACENÁ INZERCE

www.iwebs.cz

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

515 555 155
TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka

HLEDÁŠ PRÁCI? PŘIDEJ SE K NÁM!

MOŽNÁ VÝŠE MZDY AŽ 28.500 Kč
POSILUJEME TÝM A HLEDÁME PRACOVNÍKY NA POZICE:

 Dělník v elektrotechnice
 Dělník v elektrotechnice – navíječ
 Technik zkušebny transformátorů

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Kontaktujte nás:
prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na
vrátnici společnosti Hakenova
3789/22, Znojmo.
Tel.: 515 284 746, 778 477 612

INTERNET
12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

125

Kč/měs.
VČ. DPH
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Jeden svět 2018

Nevypínejte počítač, hlásí festival Jeden svět
Nevypínejte počítač, aktualizujeme systém, hlásí letošní ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden
svět, který podvacáté pořádá organizace Člověk v tísni. Ve znojemském
Kině Svět ho budete moci navštívit
posedmé.
Slovem tohoto roku se podle slavného Collinsova slovníku stal výraz
„fake news“ čili dezinformace. Mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa.
Rozlišovat, co je pravda a co není, klade na člověka vysoké nároky. Letošní
20. ročník Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se z Prahy rozběhne do dalších 36 měst Česka včetně Znojma, proto vybízí k aktualizaci
systému. Nejen počítačové systémy,
ale i lidé totiž potřebují čas na to, aby
zpracovali všechny potřebné informace a mohli hladce fungovat.
ZNOJEMSKÝ SEDMÝ ROČNÍK
Sedmý Jeden svět ve Znojmě nabídne veřejnosti od 20. do 23. března
ve večerních hodinách osm snímků
nejen české provenience. Festival otevře slavnostním zahájením v úterý
20. března český snímek Švéd v žigulíku režiséra Petra Horkého. Diváky
ve vestibulu Kina Svět přivítá ochutnávka vín VOC Znojmo, vegetariánský catering znojemského bistra Chez
Martine a hudba písničkáře Dana Vertígo. Projekcím pro veřejnost tradičně
předchází projekce pro školy, které
poběží v kině od 15. do 20. března.

nahrát na web video nebo obraz. Neznamená to ale, že tam každý materiál
zůstane. Na tom, aby uživatelé viděli jen
schválený obsah, pracují „čističi“. Host:
Pavlína Louženská.

 Dokument Ženy venezuelského chaosu. 

Foto: JS

Většinu z dokumentů doprovodí debata s fundovaným hostem, se kterým
mohou diváci hovořit o dění na plátně.
Vstupné je symbolických 60 korun.
Kino Svět disponuje také plošinou pro
bezbariérový vstup. 
lp

je všechny, kteří jsou ochotni uvěřit
nejabsurdnějším konspiračním zkazkám. Třeba té, proč by se Donald
Trump měl stát prezidentem USA.
Host: Markéta Krejčí, analytička
Kremlin Watch.

KINO SVĚT
ÚTERÝ 20. 3.
18.00 ŠVÉD V ŽIGULÍKU
Česko / 64 min.
Ruské vozy Lada bývaly kdysi pojmem.
Navrátit jim někdejší slávu se pokouší
švédský manažer Bo Inge Andersson,
první cizinec, který kdy vedl ruský
kolos AvtoVAZ. Host: Milan Bureš,
kameraman snímku.
20.30 NÁŠ NOVÝ PREZIDENT
Rusko, USA / 78 min.
Unikátní snímek o působení propagandy, kterou Kreml denně masíru-

STŘEDA 21. 3.
18.00 NERODIČ
Česko / 83 min.
Příběhy protagonistů filmu
ukazují, jak široké spektrum
možností představuje (ne)
rodičovství ve 21. století –
od single ženy s adoptovanými dvojčaty až po pár, který děti vůbec nechce. Host:
Jana Počtová, režisérka.

Foto: JS

20.30 STÁT SE TÍM, KÝM JSEM BYL
Jižní Korea / 95 min.
Pětiletý Padma Angdu byl rozpoznán
jako reinkarnace duchovního učitele
v Tibetu. Chlapce vezme pod ochranu
starý mnich a léčitel a následujících
sedm let mu je oporou. Host: Luboš
Bělka, religionista a buddholog.

 Pětiletý Padma Angdu. 

20.30 ŽENY VENEZUELSKÉHO CHAOSU
Francie, Venezuela / 83 min.
Příběhy pěti žen se velmi liší, přesto
mají jedno společné. Jsou důkazem,
že jejich země se zmítá ve vážné sociální, ekonomické i politické krizi.

ČTVRTEK 22. 3.
18.00 CIZINEC V RÁJI
Nizozemí / 72 min.
Co od Evropy chcete? Jsme pro vás rajská zahrada, jejíž plody můžete otrhat?
Podobné otázky slýchávají vyčerpaní
imigranti, kteří právě připluli k evropským břehům.

 Nerodič – jiný pohled na současnou rodinu. 

PÁTEK 23. 3.
18.00 AZUROVÁ
Austrálie / 76 min.
Dokument ukazuje nejen dopady lidské činnosti na ekosystém oceánů, ale
také možnosti, jak moře před námi
samými chránit. Host: Zdeněk Ďuriš,
oceánolog.

20.30 ČISTIČI
Německo, Brazílie, Nizozemí /88 min.
Prostřednictvím sociálních médií lze

Foto: JS

„Fake news“ čili dezinformace
jsou také hlavním tématem
scénického čtení LISTOVÁNÍ,
které uvidíte ve Znojemské
Besedě 6. března od 18.00 hodin.

ZNOJEMSKÉ LISTY 1. BŘEZNA 2018

Znojemské Velikonoce 2018

9

Velikonoce s řemeslnými dílnami
Překvapení, které můžete
čekat v centru města
Znojemské Velikonoce 2018
v centru města začnou opět v předstihu, aby si mohly děti a další zájemci
nejen vyrobit jarní výzdobu, ale také
si s její pomocí vyzdobit domov, než
přijde Velikonoční pondělí.
O víkendu 24. a 25. března budou za tímto účelem otevřeny v Dolním sále Znojemské Besedy od 10.00
do 12.00 hodin oblíbené Velikonoční
dílničky s Jájou. Obrokovou ulici znovu zkrášlí břízky ozdobené výtvory
dětí místních mateřských a základních
škol.
A žákům bude také celou středu
28. března patřit pódium na Horním náměstí, kde se od 8.50 do asi
16.40 vystřídají v různých pěveckých
a tanečních vystoupeních. Oficiální
zahájení Velikonoc v 16.50 obohatí
koncert zpěváka Michala Šindeláře.
V party stanu (28. 3. – 1. 4.) najdou
hlavně dámy charitativní třetí ročník
KABELKO...mánie a také aktivitu Dejte vejce malovaný.

Čtvrtek 29. března bude Horní
náměstí od 14.30 ve znamení cimbálek
a dechové hudby.
Sobota 31. března nabídne nejen
řemeslné dílny (píšeme o nich v samostatném článku), ale také tradiční
sbírání velikonočních vajíček ve Znojemském podzemí (10.00–16.30). Pro
každého dětského návštěvníka bude
přichystán malý dárek (doporučujeme
rezervaci na: podzemi@znojemskabeseda.cz). Poslední den Znojemských
Velikonoc v neděli 1. dubna nabídne
na Horním náměstí tři koncerty – hrát
budou Paroháči (od 14.30), Pokáč
(16.00) a skupina Nebe (17.30).
To vše je doplněno o doprovodný
jarní program. Najdete v něm na Masarykově náměstí ohradu s živými zvířaty, soutěž města Velikonoční Znojmo, projížďky Velikonočním vláčkem
zdarma (12. a 13. 4.), koncert v kostele
sv. Kříže (8. 4.), několik výstav a akcí
Jihomoravského muzea ve Znojmě,
jejichž seznam najdete na straně 15. lp

Zapojte se do soutěže
Velikonoční Znojmo 2018

Řemeslné dílny: Svátky jara
za časů našich babiček

Město Znojmo již posedmé vyhlašuje soutěž Velikonoční Znojmo, a to
ve třech kategoriích – o nejkrásnější
velikonoční výzdobu, výlohu v městské památkové rezervaci a břízku
v centru města.
Zapojením se do soutěže přispějete k jarní atmosféře města. Výherci
se mohou těšit na volné vstupenky
na Znojemské historické vinobraní
2018 a na poukázky do zahradnictví
Městské zeleně. Školáci a školačky zase
na výlet turistickým vláčkem.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách města
Znojma a ve Znojemských LISTECH.

Novinkou Znojemských Velikonoc 2018 jsou řemeslné dílny. Najdete je v sobotu 31. března na Horním
náměstí.
V několika stáncích si budou moci
děti vyrobit výrobek, který si odnesou
domů. U všech řemeslných dílen kladl
organizátor Znojemská Beseda důraz
na celkovou výpravu a pestrost, a tak
je ve výběru hned několik tradičních
velikonočních aktivit.
Pletení pomlázky: Bez vrbové pomlázky by nebyly Velikonoce. Chlapci
a muži by nemohli jít na koledu, dívky
a ženy by neomládly a nenačerpaly z ní
zdraví. Dozvíte se něco o historii pomlázky, naučíme vás ji plést, případně
se budete na její výrobě podílet.
Malování kachních vajec: Historie vajíček ve spojení s velikonočními
svátky je velmi dlouhá a jsou symbolem Velikonoc stejně jako pomlázka,
pečený beránek nebo mazanec. Dostanete možnost si ozdobit kachní vejce
několika technikami podle své fantazie
a představy.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ:
VELIKONOČNÍ VÝZDOBU
Porota vyhodnotí venkovní výzdobu domů a bytů ve městě Znojmě
a v jeho městských částech. Hodnotit
bude výzdobu předzahrádek, vchodů
či oken. Možnost přihlášení se je elektronicky na adrese petra.marsounova@
muznojmo.cz zasláním soutěžní foto-

grafie s uvedením adresy a data pořízení
fotografie (do předmětu uveďte Soutěž – Velikonoční Znojmo). Fotografie
je nutné zaslat do pátku 6. dubna.
VELIKONOČNÍ VÝLOHU
Porota vyhodnotí nejkrásnější
výzdobu obchodů a dalších provozoven v městské památkové rezervaci.
Do soutěže není nutné se přihlásit.
VELIKONOČNÍ BŘÍZKU
Porota vyhodnotí nejhezčí nazdobenou břízku v Obrokové ulici – jednu
za mateřské školy, jednu za základní
školy. Do soutěže není nutné se předem hlásit. 
pm, lp

Zajíc ze slámy: I u této dílny platí,
že v dávných dobách používali lidé
na výzdobu domu jen to, co našli
v domě a jeho okolí. Vyrobíte si tu
zajíce ze slámy a papíru. Když kdysi
skončilo období Velikonoc, sloužil
zajíc jako hračka pro děti.
Ruční tisk: Starodávnou technikou si v této dílně ručního tisku
vyrobíte přání k Velikonocům nebo
velikonoční záložku do knihy.
Zkoušky na velikonočního koledníka: Zde budou připraveny tři
stanoviště, kde děti musí splnit dva
až tři úkoly. Prvním úkolem je složit
a rozložit řehtačku, druhým úkolem je
jít po koledě, na takzvané opičí dráze
musí přeskočit potok, prokličkovat
mezi ploty a posbírat vejce do košíku
(jedná se o rekvizity). Ve třetím úkolu
se soutěživé děti dostanou do písařské učebny, kde musí napsat své jméno nebo namalovat obrázek pravým
husím brkem. Na památku dostanou
od písaře ručně psaný list se svým
jménem o absolvování zkoušky.
lp

10

ZNOJEMSKÉ LISTY 1. BŘEZNA 2018

Sociální služby a školství

Kolik jazyků umíš,
tolikrát jsi člověkem

Skvělá premiéra znojemských
muzikantů v Rakousku

 Snímek ze zkoušky. 
 Gymnazisté si jazykové znalosti mají možnost vyzkoušet i mimo školní lavice, třeba
na procházce Znojmem s rakouskými studenty. 
Foto: Archiv školy

Jak přísloví v titulku platí v praxi,
si ověřili studenti Gymnázia Dr. Karla
Polesného.
Dvojjazyčná třída 2. B přivítala
ve škole studenty z Vídně. Rakouští žáci
se formou prezentací a vzájemných rozhovorů seznámili s českými reáliemi,
byli provedeni po škole a potom měli
možnost poznat naše krásné Znojmo.
Studenti se takto setkali již několikrát,
poprvé to bylo minulý rok, kdy znojemští gymnazisté navštívili během svého
jazykového kurzu ve Vídni své partnery.

„Snažíme se co nejvíce podporovat a rozvíjet jazykové znalosti našich
studentů, ať už v jazyce německém, či
anglickém. K tomu určitě přispívají
různé krátkodobé výjezdy do zahraničí
a také delší výměnné pobyty, kterých se
účastníme. Naši žáci mají také možnost
přímo na naší škole absolvovat zkoušky
rakouského diplomu (ÖSD Zertifikat
B1, B2, C1) a kromě toho pořádáme
přípravný kurz na jazykové zkoušky
Cambridge FCE,“ uvedla zástupkyně
ředitele Drahomíra Denerová.  tz, lp

V letošním školním roce vznikl při
Základní umělecké škole ve Znojmě
smyčcový soubor složený z žáků a jejich pedagogů.
Na konci ledna se osmičlenné těleso pod vedením učitele Marka Filipa
zúčastnilo soutěže smyčcových komorních souborů v rakouském Retzu
pořádané sdružením MusiKschulen
Niederösterreich. Znojemští hudebníci
zvládli svoji premiéru na výbornou.
V konkurenci čtrnácti smyčcových
uskupení z Retzu, Hornu, Kremzu

Foto. Archiv ZUŠ

a dalších měst ve své kategorii čeští žáci zvítězili. Jako jediní soutěžící
z České republiky tak udělali svému
městu dobré jméno.
Celou soutěž provázela vstřícná
atmosféra. Pro členy souboru bylo
milým překvapením slovní hodnocení
poroty v závěru dne. Vedle rozboru
soutěžního výkonu dostali muzikanti i rady a doporučení k další práci.
Porota zároveň pozvala znojemský
orchestr k účasti na další soutěži, která
se uskuteční v květnu v Hornu. 
lp

Argo

Plemeno: německý ovčák | Věk: 1–2 roky
Argo je odrostlé štěně. Vyrůstal jako samorost zřejmě u rodinného domu
nebo na zahradě. Nezná žádné povely, proto jej doporučujeme majiteli, který se mu bude s láskou a péčí věnovat. Německý ovčák se řadí k nejinteligentnějším plemenům, a tak bude jistě stačit pár povelů na cvičáku a z Arga
se stane výborný společník nebo hlídač.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Posláním učitele hudby je vytvářet krásno v duších žáků
U příležitosti Dne učitelů se chystá vedení města Znojma 23. března
od 13.00 hodin v kongresovém sále
Dukla opět po roce ocenit výrazné
pedagogické osobnosti.
Vloni byl za svoji práci oceněn
učitel hudby Karel Fojtík. Uznávaný pedagog Základní umělecké školy
ve Znojmě vystudoval klarinet na kroměřížské konzervatoři. Tehdy povinnou vojnu si „odkroutil“ v Armádním
uměleckém souboru v Praze a ve svém
prvním profesionálním angažmá zakotvil v Pragokoncertu u Evy Pilarové. A pak už to šlo jak na běžícím
pásu. Hrál v Orchestru československé televize pod dirigentem Václavem Zahradníkem, v kapele u Heleny
Vondráčkové, s Karlem Černochem,
Naďou Urbánkovou a s celou plejádou zpěváků československé populární
hudby. „Moje poslední angažmá byl
Big Band Felixe Slováčka, ale já bych
raději, aby ten rozhovor byl hlavně
o mých žácích,“ ošívá se Karel Fojtík,
když ho nutím vzpomínat na profesionální dráhu. I když jsem přesvědčena,
že by se lidé, kteří něco umí, měli umět
svými úspěchy pochlubit, v české kotlině je to často nelehké. Karel Fojtík je
toho důkazem. Chlubit se neumí a tak
na jeho přání stáčím (byť maličko) své
otázky i k jeho studentům.
Jaký pro vás byl rok s oceněním?
Učím stále stejně, ale ocenění
od města i vedení školy, a toho, že si
mé práce někdo všimnul, si nesmírně
vážím. Myslím si, že každý člověk by se
měl snažit vyniknout ve svém oboru.
Lépe by se nám žilo na světě. Vždyť
posláním hudebníka je tvořit krásno
pro spásu své duše a posláním učitele hudby je vytvářet krásno v duších
žáků. Víte, vyučovat hudbu je psychicky velmi náročné. Přináší to celou řadu
aspektů, které musíte při práci s žákem
zohlednit.

 Jazzoví bardi Peter Lipa a Karel Fojtík se sešli na pódiu znojemského divadla letos v lednu. 

ale třeba tři věci – zmíněný talent, podpora rodičů a dobrý učitel. Sejdou-li
se, pak je velikánská šance na to, aby
byl žák dobrý. A někdy je pro žáka lepší
mít všechny vlastnosti průměrné, než
aby jedna z nich chyběla.

Jaké aspekty máte na mysli?
Například míru talentu a jak s ním
individuálně u žáka pracovat. A tak občas bojuji s pocitem marnosti, protože
ne vždy se realita kryje s mojí představou, a možná, díky tomu ocenění, se
má míra boje s marností snížila.

A co považujete ve vaší práci za zásadní?
Motivaci žáka. Bez ní to prostě nejde. A je to hrozně těžké, protože se
k tomu dobrému hraní musí dostat
přes etudy, stupnice, akordy a do toho
se nikomu z žáků moc nechce. Musí
zvládnout řemeslo. To je základ, na kterém můžete tvořit. A to platí všude.
Ani fotbalisté nehrají jen zápas. Patří
k nim i nepopulární kliky a pravidelný
trénink. Takže někdy pro žáka méně
talentovaného může hudba znamenat
mnohem víc, než pro žáka talentovaného, který necvičí a nemá zájem.

Měl jste někdy pocit promarněnosti
výrazného talentu?
Určitě ano. Talent je souhra mnoha vlastností. Počínaje hudebním sluchem, rytmickým cítěním, hudební
inteligencí čili bystrostí chápání, dále
vytrvalosti, píle, kázně a víry v to, že
budu hrát, a určitě i chování na jevišti.
K tomu, aby se žák dobře vyvíjel, jsou

Čeho jste se v praxi vyvaroval?
Toho, abych žáka předem zaškatuloval. Snažím se hned na začátku odhadnout každého žáka, abych vybalancoval,
jak k němu přistupovat, abych ho neodradil, ale naopak, abych u něho vzbudil
celoživotní lásku k hudbě. Myslím si, že
úkolem nás kantorů na umělecké škole
je, aby nám neuniknul žádný talent.

A je, nebo byl, takový mezi vašimi
žáky?
Výrazný talent na klarinet byla
Lucie Chlumská. Nesmírně muzikální, citlivá, vnímavá. Měla ambice
jít na konzervatoř, ale byla po všech
stránkách inteligentní a nakonec se
rozhodla pro Karlovu univerzitu.
Dnes pracuje v Akademii věd a hraje
amatérsky v symfonickém orchestru
Karlovy univerzity, což je báječné. Teď
mám tři naděje. Malé klučíky Pavlíka
Kazderu, Jakuba Burdu a Tibora Kovaljova, u kterých se domnívám, že by
mohli hrát v budoucnu velmi dobře.
Od roku 1992 se věnujete pedagogické činnosti. Kolik máte žáků a kolik
z nich hraje v Big Bandu?
Mám jednadvacet žáků. Učím
na zobcovou flétnu, ale hlavně na klarinet a saxofon. V Big Bandu nás je
i se mnou osmnáct. Celou saxofonovou sekci tvoří pět mých žáků. Ostatní
nástroje jsou zastoupeny žáky naší
umělecké školy a také profesionálními
hráči.
Kde se vůbec zrodila myšlenka na sestavení Big Bandu?
Před lety jsme s vedením školy
mluvili o tom, že by bylo dobré mít

Foto: L. Jíšová

na škole orchestr, ve kterém by mohli
žáci uplatnit své dovednosti, a protože
mám zkušenosti s hraním v profesionálních big bandech a mám tu
hudbu rád, byla volba jasná. Big Band
ZUŠ už hraje třetí rok. V současnosti
je na skvělé úrovni, ale celek tvoří
jednotlivci a s těmi je třeba neustále
pracovat.
Přesto jste prý měl trému ze spolupráce s výborným jazzmanem Peterem Lipou, kterého Big Band doprovázel na letošním Jazzfestu Znojmo?
To vůbec nebyla tréma, ale vidina
té obrovské práce, která před námi je
a kterou si kluci v Bing Bandu neuvědomují. Takže se dostavil pocit, co
před námi bude za galeje. A taky to
mám nastavené tak, že profesionál má
hrát s profesionálem. Chtěl jsem, aby
výkon Big Bandu byl adekvátní zpěvu
Petera Lipy, který je těžký profík.
Kde Big Band v nebližší době uslyšíme?
Jsme limitovaní možnostmi muzikantů, protože mnozí hrají i v jiných
kapelách, ale určitě nás uslyšíte 4. května na Dnech partnerských měst a nasmlouvané je i vinobraní.

Ľuba Peterková
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Sbírka šatstva
pro Baltazar
Charitativní obchod Baltazar
přijme zachovalé oblečení, které už
nenosíte a nevíte co s ním.
Darované oblečení pomůže lidem v nouzi a šetří životní prostředí.
Pracovníci se zdravotním postižením
jej protřídí a prodají, čímž podpoříte
také jejich pracovní místa.
Baltazar sbírá také lůžkoviny,
záclony, ručníky, boty, domácí potřeby, hračky i knížky. Vše čisté, nepoškozené a zabalené v pytlích nebo
v krabicích můžete přinést v pátek
9. března od 8.00 do19.00 hod. na faru
Českobratrské církve evangelické, Rudoleckého 15, Znojmo – vchod z Bezručovy ulice. 
lp

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné:
bazén 35 Kč/hod.,
permanentka 300 Kč / 10 vstupů,
sauna 85 Kč / 2 hod.,
permanentka 320 Kč / 4 vstupy,
solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V BŘEZNU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý
18.00–20.00
Středa 18.00–21.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo-Přímětice.
Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku
mateřské školy ZDARMA, děti
do věku základní školy 40 Kč, ostatní
osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka
na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle 9.00–12.00
e-mail: bazen@zsprim.cz

Kabelky najdete pod jednou
střechou s kraslicemi
S mottem Darujte starou a kupte
si novou, pomůžete zachránit život!
se do centra Znojma potřetí vrátí KABELKO...mánie. Podruhé bude pod
jednou střechou s dobročinnou akcí
Dejte vejce malovaný.
Charitativní KABELKO...mánie,
podporovaná městem Znojmem i Znojemskou Besedou, se stala pevnou součástí Znojemských Velikonoc. Od středy 28. března do neděle 1. dubna si
budete moci na Horním náměstí v party stanu zakoupit za symbolické ceny
kabelky, batohy, tašky, peněženky, cestovní tašky a kufry (St–So 10.00–18.00,
Ne 10.00–15.00). Celý výtěžek z prodeje bude tak jako v předchozích letech předán Nadaci pro transplantace
kostní dřeně.
„Vloni jste podpořili Nadaci úctyhodnou částkou 123 129 korun. Rádi
bychom ji letos překonali a věříme, že
nás v tom nenecháte samotné,“ uvedla
zakladatelka KABELKO…mánie Iveta
Hlobilová a prozradila horkou novinku: „Je nám velkou ctí, že se patronkou
KABELKO…mánie stala herečka Henrieta Hornáčková, která ochotně už
druhým rokem pomáhá s organizací
sběru kabelek v Praze.“
Již nyní je několik sběrných
míst také ve Znojmě, kam můžete
do 20. března přinést nejen kabelky – například TIC (Obroková ul.),
Kadeřnický salon IMAGE (Praž-

ská ul.), Naturela (Dukel. bojovníků)
a také po předchozí domluvě na tel.:
602 395 544 přímo do ateliéru ArtFashion (ul. Přemyslovců 7) Ivety
Hlobilové.
DEJTE VEJCE MALOVANÝ
Vloni přizvala KABELKO...mánie do party stanu Znojemských Velikonoc také dobročinnou aktivitu
DEJTE VEJCE MALOVANÝ. I letos tak mohou lidé nejprve vyrobit
a darovat malovaná vajíčka a pletené
pomlázky, a poté jiná zakoupit. Vý-

těžek z prodeje bude předán Spolku
Konipaska – Domácí hospicové péči
na Znojemsku. Kraslice budou sbírat
od 19. do 27. března v ordinaci praktické lékařky MUDr. Jiřiny Hesové
Němečkové, Palackého 17, Znojmo
(vchod od chráněných dílen) a to v ordinačních hodinách. „Ale také kdykoliv a kdekoliv po předchozí domluvě
na telefonu 724 583 939. Pro kraslice
i pomlázky si rádi přijedeme, případně
je možné vše nosit přímo do party stanu,“ upřesňuje organizátor Dominik
Hes ze Spolku Konipaska. 
lp

 Patronkou KABELKO…mánie se stala seriálová hvězda Henrieta Hornáčková.
 Foto: Archiv HH

Kraslice pěti generací krášlí sály muzea
Do 6. dubna krášlí
sály minoritského kláštera Jihomoravského muzea
ve Znojmě inspirující výstava
lidových tradic Kraslice pěti
generací.
Jde o téměř 700 unikátních kraslic, které dokumentují tvorbu rodiny významného národopisce Vratislava
Bělíka, ale nabízí i ukázky
kraslic z Horácka, Hané, Valašska, ze Slovácka, přičemž
některé kraslice jsou téměř
130 let staré. K vidění budou
také výšivky a kroje, lidová
keramika i dobové fotografie.
„Výstava v sobě skrývá odkaz
velikonočních tradic i odkaz
generačního řetězení, vždyť
pět generací Bělíkova rodu
se zabývá malováním vajec,  Výstavu otevřel místostarosta Jan Blaha s Dobromilou Vlčkoa v neposlední řadě také odkaz vou, dcerou Vratislava Bělíka. 
Foto: zp

samotného učitele Vratislava
Bělíka, který šestnáct let působil ve Znojmě, psal do novin,
sborníků i časopisů,“ uvedl
na vernisáži místostarosta
Jan Blaha. V rámci výstavy
je od 1. března připraven
edukační program pro školy
Tvořivé Velikonoce.
DÍLNA PRO SENIORY
Muzeum také nabízí novinku – Velikonoční workshop
pro seniory s výkladem Jiřího Mačudy a tvůrčí dílnou
(13. a 27. března od 15.30) a pro
nejmenší procházku S velikonočním zajíčkem do muzea
(23. března od 16.00). Na programy doporučujeme rezervaci předem a to na edukace@
muzeumznojmo.cz nebo tel.:
720 971 295. 
lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen až duben Po–So 10.00–17.00,
Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno do 27. dubna.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
vez@znojemskabeseda.cz
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: leden až duben, Út–Ne
10.00–16.00 (poslední prohlídka
30 min. před zavírací dobou).
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno do 27. dubna.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Černé řemeslo, Zbraně orientu,
Pravěcí zemědělci – nová expozice
archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00, Ne 14.00–17.00. Stálé
expozice: Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české,
Medailérská tvorba J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno do 30. dubna.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno do 31. května.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: březen až červen
Út–Ne 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ
CESTA otevřeno: říjen až duben
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00.

6. 3. DÁMSKÝ KREJČÍ
Činoherní klub Praha veze situační
komedii. Doktor Moulinot je
neuvěřitelný lhář, který je ochotný
pro zakrytí manželské nevěry
udělat téměř cokoli. Hrají: O. Sokol,
R. Holub, M. Bočanová a další. 19.00.
7. 3. MARYŠA
České drama. Hrají: R. Goščíková,
M. Enčev, L. Burian, O. Rošetzký,
V. Zawadská a další. Školní před. 9.00.
9. 3. ZÁSKOK
Divadelní studio Martiny Výhodové
dává hru Járy Cimrmana o nešťastné
premiéře hry Vlasta. Hrají:
K. Chaloupka, P. Frömel, V. Doležal,
O. Pyrochta j. h., D. Rubeš j. h.
a V. Vislous j. h. 18.00.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: pivovarnictví@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno do 31. března.

12.–16. 3. PIPI DLOUHÁ
PUNČOCHA
Kdo by neznal Pipi Dlouhou
punčochu! Předplatné ZŠ. 8.30,
10.15, 14.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno do 31. března.

23. 3. REVIZOR
Premiéra slavné Gogolovy hry
v podání DS Rotunda. Hrají:
M. Machal, K. Tomek, I. Janíčková,
V. Rosecká, E. Macoun, V. Beran
a další. 19.00.

MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno do 31. března.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Ćt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
1. 3. KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Příběh animovaných Krysáků
ze známého Večerníku. Předplatné
MŠ. 8.30, 10.15.

24. 3. TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ
JABLONĚ
Pohádkový příběh s verši a písněmi
ztvárněný herci Divadelního studia
Martiny Výhodové. Hrají: P. Trochta,
M. Boudná, M. Koukalová,
D. Nemčoková, M. Stehlík, a další.
16.00.
27. 3. JAGABABA A TŘI
LOUPEŽNÍCI
Pohádkový muzikál pro děti.
Předplatné ZŠ. 8.30, 10.15.
28. 3. VRATKÁ PRKNA
Grotesku maličko zlou, ale snad ne
bez lásky v režii A. Goldflama hrají
herci Divadla Ypsilon. Hrají: J. Lábus,
J. Kretschmerová, P. Vršek a další.
19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu
kina.

KONCERTY
8. 3. PETER LIPA & MILAN
LASICA: PODOBNOSŤ ČISTO
NÁHODNÁ
Městské divadlo – závěrečný koncert
Jazzfestu Znojmo 2018.
Náhradní termín místo plánovaného

data 30. 1., (zakoupené vstupenky
zůstaly v platnosti). Více
na www.jazzfestznojmo.cz, 19.00.
13. 3. DAN BÁRTA
& ILLUSTRATOSPHERE
Městské divadlo – aktuální turné
Mezi vrcholy Tour 2018. 19.00.
Více na str. 15.
25. 3. 4TET
Dukla Znojmo – Jiří Korn
a společnost skvělých vokalistů
na jednom pódiu. Prodej vstupenek
v síti TICKETPORTAL. 19.00.
24. 3. PAROHÁČSKÝ VANDRBÁL
M Centrum (Slepičí trh) –
osmadvacátý vandrbál oblíbené
znojemské country skupiny. 20.00.
Více na str. 15.
1. 4. PAROHÁČI: VELIKONOČNÍ
KONCERT
Horní náměstí – znojemští hudební
bardi zahrají na Znojemských
Velikonocích. 14.30.
8. 4. VELIKONOČNÍ HUDBA
U SV. KŘÍŽE
Kostel sv. Kříže – účinkují chrámové
sbory od sv. Kříže a z Běhařovic,
vokální skupiny Mosty a Minima,
orchestr Znojemští hudebníci.
Vstupné dobrovolné. 15.30.

VÝSTAVY
Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – dlouhodobá
výstava volně navazující na stálou
muzejní expozici černého řemesla
představuje drobné kovářské práce,
vývěsní cedule a štíty, železo v době
válečné, lampy, lucerny a svícny,
krásu zámečnictví, ale také lékařské
nástroje či šperkařství se zlatnictvím.
18. 1. – 25. 3. PODYJÍ
V PROMĚNÁCH ČASU
Dům umění – výstava historických
a současných fotografií Znojma,
jeho městských částí a regionu
z dokumentace muzea od jeho vzniku.
Projekt odkazuje na 140. výročí JMM.
9. 2. – 6. 4. KRASLICE PĚTI
GENERACÍ
Minoritský klášter - výstava ze
sbírky kraslic národopisce a sběratele
Vratislava Bělíka. Více na str. 12.
16. 2. – 22. 4. CESTY
Dům umění – výstava prací
výtvarného oboru ZUŠ Znojmo.
22. 3. – 2. 4. PROBOUZENÍ JARA
Dům umění – Představení
velikonočních vazeb studentů SOŠ
a SOU Znojmo, Dvořákova 19.
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DALŠÍ AKCE
1. 3. IVO ŠMOLDAS
VŠ Klub Harvart – povídání
renesančního muže. 19.30.
Vstupné 180 Kč v kanceláři SVŠE,
Václavské nám., tel.: 515 221 865.
6. 3. LISTOVÁNÍ: FAKE NEWS!!!
Znojemská Beseda – nejlepší
kniha o falešných zprávách v éteru.
Předprodej vstupenek na TIC
(Obroková ul.). 18.00.
9. 3. TANEČNÍ VEČÍREK
ZŠ MLÁDEŽE
Kulturní dům Kuchařovice –
k tanci a poslechu hraje Freeband.
Vstupenky k zakoupení v ředitelně
ZŠ Mládeže, Znojmo. 19.00.
11. 3. NEDĚLNÍ POHÁDKA
Znojemská Beseda – pohádku
Jak si Kuba Marjánku zasloužil
hraje Divadlo KAPSA.
15.00 a 16.30.
13. a 27. 3. VELIKONOČNÍ
WORKSHOP PRO SENIORY
Minoritský klášter – workshop
pro seniory s výkladem etnografa
muzea Jiřího Mačudy, pro zájemce
též tvůrčí dílna. Rezervace
p. Šťastná tel.: 720 971 295,
edukace@ muzeumznojmo.cz
15.–23. 3. JEDEN SVĚT
Kino Svět – mezinárodní festival
dokumentárních filmů. Školní
projekce 15.–20. 3, projekce
pro veřejnost 20.–23. 3.
Více na str. 1 a 8.
17. 3. JARNÍ WINE & SCENT
DEGUSTATION
Penzion Jesuitská, Znojmo – párování
vín a vonných esencí. Řízenou
degustaci pořádá NAVAJN
www.navajn.cz. 18.00–20.30.
17. 3. BÁL SNŮ
KD Nový Šaldorf, Modrý sál –
maškarní bál s bohatým programem:
Taneční studio M+M, pěvecké
vystoupení, dobové tance, netradiční
tombola. Info a vstupenky
na www.chramharmonie.cz,
19.00.
23. 3. S VELIKONOČNÍM
ZAJÍČKEM DO MUZEA
Minoritský klášter – procházka
muzeem s velikonočním
povídáním pro nejmenší. Rezervace
p. Šťastná tel.: 720 971 295,
edukace@muzeumznojmo.cz.
24. 3. – 1. 4. ZNOJEMSKÉ
VELIKONOCE
Horní náměstí a centrum města –
tradiční jarní trhy s bohatým

kulturním programem.
Více na str. 9.
28. 3 – 1. 4. KABELKOMÁNIE
Horní náměstí – tradiční charitativní
akce v rámci Znojemských
Velikonoc. Více na str. 12.

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 KONCERT
Dan Bárta ve Znojmě odstartuje Mezi vrcholy

28. 3. POJEM POSLEDNÍHO
SOUDU V 21. STOL.
Hotel U Divadla – aneb Jak děje
„posledního soudu“ souvisí
s věděním, bez kterého se dnes
neobejdeme. Přednáška Artura
Zatloukala. Vstupné dobrovolné.
17.30.
30. 3. VELIKONOČNÍ
PROHLÍDKA MĚSTA
S DEGUSTACÍ VÍN
Zelenářská 19 (vchod nad radniční
pasáží) – řízenou degustaci pořádá
NAVAJN www.navajn.cz.
18.00–21.00.
30. 3. VELKOPÁTEČNÍ
VYCHÁZKA ZA POKLADY
ZNOJEMSKA
Tradiční velkopáteční vycházka
do okolí Znojma propojující magické
otevírání skal a regionální geologii.
Sraz v 8.00 hodin před minoritským
klášterem.
XXXVIII. přednáškový cyklus
Jihomoravského muzea ve Znojmě
2018
Dům umění, Masarykovo nám. 11
vždy od 19 hodin.
1. 3. REGIONÁLNÍ LITERATURA
19. STOL. K ESTETIZACI PODYJÍ
Přednáší: Josef Černý
(Gymnázium Dr. Karla Polesného)
8. 3. KAMENY DOMOVA
Přednáší: Jaroslav Šmerda
(Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
15. 3. MINORITSKÝ KLÁŠTER
VE ZNOJMĚ VE SVĚTLE
ARCHEOLOGICKÝCH
VÝZKUMŮ
Přednáší: David Rožnovský, Ph.D.
(Jihomoravské muzeum
ve Znojmě)
22. 3. BAROKNÍ KŘÍŽE
V KRAJINĚ KRUMLOVSKA
A ZNOJEMSKA
Přednáší: Eva Grunová, Štěpánka
Grunová, Bronislav Gruna
(Petrovice)
29. 3. PERLY PŘÍRODY
NA ZNOJEMSKU ANEB
ZA POZNÁNÍM NEJEN ROSTLIN
V OKOLÍ ZNOJMA
Přednáší: Radomír Němec
(Jihomoravské muzeum
ve Znojmě)

Po více než dvouleté pauze startuje ve Znojmě jedenáctinásobný držitel
Ceny Anděl, Dan Bárta, své aktuální turné Mezi vrcholy tour 2018. Společně s kapelou ILLUSTRATOSPHERE, posílenou o mezinárodně uznávaného bubeníka Martina Valihoru, ho jeho příznivci uslyší v Městském
divadle ve Znojmě 13. března, kde od 19.00 hodin začne i malá ochutnávka písní z Bártova připravovaného pátého řadového alba. Čekat mohou nezaměnitelný hlas, prvotřídní hudebníky a písně vysoko přesahující tuzemský standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere
okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již devatenáctým rokem. Vstupenky v prodeji na TIC (Obroková ul.). 
lp
 NOVÝ PROSTOR
Novinka MuZeum - beer/coffee/wine mění Café muzeum
Oblíbený podnik Café muzeum v areálu Jihomoravského muzea
ve Znojmě převzal nový nájemce Znojemský městský pivovar. Změnil
nejen jméno na modernější MuZeum – beer/coffee/wine, ale výrazně
také nabídku a interiér podniku hojně navštěvovaného hlavně v slunných měsících pro krásný výhled do přírody Národního parku Podyjí
i příjemnou polohu v centru města. Poprvé se MuZeum – beer/coffee/
wine otevře veřejnosti v pátek 23. března. Vítáni zde budou i nejmenší
návštěvníci, kteří mohou využít malého venkovního hřiště. A pro milovníky krásných výhledů – obohacených o sklenku dobrého moku v ruce –
místní pivovar také znovu otevírá 10. března TeraZu u rotundy sv. Kateřiny. I v tomto případě není třeba nechat děti doma. Bezpečná lokalita jim
nabízí několik herních prvků. 
lp
 VANDRBÁL
Paroháčský vandrbál ve dvojitém centru
S oblíbenou znojemskou country skupinou Paroháči se mohou fanoušci
vlnit do rytmu v sobotu 24. března, kdy skupina pořádá 28. Paroháčský
vandrbál v M-Centru na Slepičím trhu v centru Znojma. Od 20.00 hodin
nabídne bohatý program welcome drink, mistry ČR v country tancích –
skupinu Zuzana, rocknroll dance show, paroháčský calf roping a nebude
chybět ani tombola. Vstupenky, které se dají zakoupit v prodejně Tom Tailor na Kovářské 6, jsou slosovatelné. A hraje se o zahraniční zájezd! 
lp
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Sport

Další problém s plaváním je vyřešen
Spory související s plaváním
ve Znojmě jsou již podle všeho definitivně minulostí.
Poté, co se na konci ledna povedlo
najít shodu ve využívání bazénu mezi
dvěma kluby, TJ Znojmo – oddílem
plavání a nově vzniklým Plaveckým
klubem, se podařilo vyřešit i nesrovnalosti a závazky mezi TJ Znojmo,
kam spadá i oddíl plavání, a městem
Znojmem. Zastupitelé již schválili dohodu, jejímž předmětem je narovnání
pohledávek města, respektive Správy nemovitostí města Znojma, za TJ
Znojmo, které vznikly neuhrazením
faktur za pronájem bazénu.
„Problém je, že závazek, o kterém se mluvilo původně, tedy závazek ve výši jednoho milionu korun,
je sporný. Není totiž v plném rozsahu
podložen uzavřenou smlouvou. Celá

věc by se tak s největší pravděpodobností dostala před soud, který by si, jak
je zvykem, nechal na danou věc udělat
znalecký posudek na určení. S členy
výkonného výboru TJ Znojmo jsme
dospěli k dohodě, že TJ Znojmo uhradí částku 300 000 korun. Po zvážení
všech okolností jsme se společně dohodli právě na této adekvátní částce,“
vysvětluje starosta Znojma Jan Grois.
Spokojenost s uzavřením dohody
po několikaměsíčních tahanicích neskrývá ani předseda TJ Znojmo Jan
Šťastník. „Cílem nového výkonného
výboru TJ Znojmo, zvoleného koncem
loňského listopadu, bylo a je především situaci vyřešit a zklidnit, abychom se mohli věnovat pouze a jenom
sportovní stránce. Dohoda o narovnání je druhým krokem, který má celou
situaci vyřešit. Tím prvním bylo ledno-

 Dohoda mezi Městem Znojmem a TJ
umožňuje dál využívat bazén mladým plavcům. 
Foto: md

vé rozdělení bazénu pro oba sportovní
kluby. Cílem TJ Znojmo je, aby mohly
sportovat všechny děti bez rozdílu oddílové příslušnosti,“ doplňuje Šťastník.
„Částka 300 000 korun, kterou jsme
akceptovali, je i tak pro TJ Znojmo
značným zásahem do financí, a proto
jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout splátkový kalendář.“ Částka bude
dle dohody městu uhrazena ve třech
splátkách do konce roku 2018. Předseda Šťastník také doufá, že nyní se
již o TJ Znojmo bude hovořit pouze
ve spojitosti se sportovními úspěchy
jednotlivých klubů a sportovců.
„Jsem opravdu rád, že se nám vše
povedlo po dlouhých měsících dovést
do zdárného konce. Ať jsou totiž spory
jakékoliv, neměly by na ně doplácet
děti a mládež. Ty mají mít klid na trénink,“ uzavírá starosta Grois.  zp, lp

Sportovcem roku se stal Marek Hlávka
Vůbec poprvé v dějinách vyhlašování nejlepšího sportovce roku
na Znojemsku tento titul získal zástupce biketrialu.
Vítězem ankety, kterou pořádala
okresní organizace České unie sportu, se stal Marek Hlávka, který v náročném sportu, kde jeho vyznavači
zdolávají přírodní i umělé překážky
na speciálních kolech, sbírá evropské
i světové medaile.
Ceny nejlepším sportovcům
v pátek v Městském divadle Znojmo předávali sponzoři i zástupci
měst a městysů znojemského okresu.

Za Znojmo to byl starosta Jan Grois
a místostarosta Jan Blaha. Nejlepším
sportovním kolektivem se stali podle očekávání florbalisté TJ Znojmo
LaufenCZ, kteří v uplynulém roce
po osmi letech postoupili do nejvyšší
soutěže, kde do posledního kola bojují o desátou příčku, která by jim zaručila setrvání v soutěži bez nutnosti
účastnit se sestupových bojů. Trenérem roku se pak stal zástupce stejného
klubu Jan Šťastník. Nejlepší sportovní akci na Znojemsku v roce 2017
se stal Festival dračích lodí na řece
Dyji.

Do pomyslné síně slávy osobností
znojemského sportu byli jmenováni bývalý atlet a současný hokejový
rozhodčí Zdeněk Svoboda, taekwondista Luboš Mudroch a bývalý trenér
fotbalistů RH Znojmo a sportovní
lékař MUDr. Ivan Dojčár. Speciální cenu předsedy České unie sportu
Zdeňka Kolesy získal bývalý fotbalista, trenér a dlouholetý předseda
Okresního fotbalového svazu Zdeněk
Leitner. 
eks

2. 1. SC Znojmo
– muži – fotbal
3. TJ Znojmo, z.s.
– oddíl plavání – družstvo mužů

VÝSLEDKY
Hlavní kategorie Sportovec okresu
Znojmo roku 2017
1. M
 arek Hlávka
– SK biketrial Znojmo
2. V
 ladimír Lengál
– SK Valetudo RK Znojmo
3. D
 ominik Musil
– Boxing klub Řešeto Znojmo

Sportovní akce
1. Festival dračích lodí
– TJ Znojmo, oddíl kanoistiky
2. Louka plná dětí
– Okresní sdružení ČUS Znojmo
3. Mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a žákyň

Sportovní talent okresu Znojmo
roku 2017
1. R
 ené Vymětal, ročník 2005
– SK Biketrial Znojmo
2. A
 dam Hlobeň, ročník 2001
– TJ Znojmo – oddíl plavání
3. F
 ilip Daberger, ročník 1998
– TJ Znojmo Laufen CZ – florbal
 Předávání cen ve znojemském divadle. Zleva starosta Znojma Jan Grois, druhý v anketě
Vladimír Lengál, vítěz Marek Hlávka, krajská radní Jana Pejchalová, trenér boxerů Miroslav
Jánský, který přebíral cenu za třetího Dominika Musila, a předseda okresní organizace České
unie sportu Zdeněk Kolesa. 
Foto: ČUS

Sportovní kolektiv, seniorský tým
1. T
 J Znojmo Laufen CZ
– „A“ tým mužů – florbal

Sportovní kolektiv, mládežnický tým
1. VK Pegas Znojmo
– volejbal junioři
2. TJ Znojmo, z.s.
– oddíl florbalu – mladší žáci
3. TJ Miroslav, z.s.
– národní házená – mladší žačky

Osobnost
Zdeněk Svoboda, Luboš Mudroch
Ivan Dojčár
Sympaťák roku
Tereza Balíková
– BBK Fitness Znojmo
Trenér roku
Jan Šťastník
– TJ Znojmo Laufen CZ, florbal
Cena předsedy Okr. sdružení ČUS
Zdeněk Leitner
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