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Zápisy dě do mateřských škol
proběhnou 2. března
V sobotu 2. března se od 9.00 do 11.30
hodin koná zápis dětí do znojemských
mateřských škol. V den zápisu přinese
zákonný zástupce dítěte vyplněnou
přihlášku, originál rodného listu dítěte
a svůj občanský průkaz. Přihláška musí
obsahovat všechny náležitosti a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
dítěte. Bez lékařského potvrzení je přihláška neplatná a nebude zaevidována.
Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici
ve všech mateřských školách.
Děti budou přijímány na základě
kritérií mateřských škol. Výsledkem je
bodové ohodnocení. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum narození
dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu.
Rozhodnutí bude oznámeno do 30
dnů. Seznam bude na dobu 15 dnů
zveřejněn na veřejně přístupném místě
ve škole. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,

Tři dny
masopustního
veselí
Jako mnoho jiných měst a obcí i Znojmo podléhá v únoru tradičnímu
masopustnímu veselí. Městem skutečně i obrazně prošlo hned několik
průvodů masek, a to v podání studentů GPOA, z Denního stacionáře
sv. Damiána i od studentů SOU a SOŠ
na Přímětické ulici. Podívaná to byla
veliká, obyvateli Znojma vstřícně
přijímaná. Spojit se v jeden mohutný
tok masek, byla by určitě ještě působivější. Pak by nás v budoucnu čekal
přinejmenším masopustní rej, až by
oči přecházely. lp, foto: Luděk Smejkal
» Více čtěte na str. 13.

za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte bude zasláno doporučeně zákonným zástupcům dítěte. „Nepředpokládám, že by nastal razantní nárůst

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2013

počtu dětí oproti loňsku, a tak je velká
pravděpodobnost, že se většina dětí,
které splní podmínky, do školek dostanou,“ uvedl místostarosta Jan Grois.
lp
Zápisy na školách:
• MŠ nám. Armády 9
• MŠ Dělnická 2 (i pro odloučené
pracoviště Gránická)
• MŠ Holandská 2 (i pro odl. prac.
Loucká 7 )
• MŠ Pražská 80 (i pro odl. prac.
MUDr. J. Janského 13)
• MŠ Přímětice 279 (i pro odl. prac.
Přímětice 116)
• MŠ nám. Republiky 15 a také
na odl. pracovišti Rudoleckého 19
• ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ Klášterní 2
a na odl. pracovišti v Konicích
• ZŠ P. Diviše a MŠ Přímětice 569
na odl. pracovišti MŠ v Mramoticích
• ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 na odl.
pracovišti MŠ Slovenská 33

Nepropásněte
registraci na
začátku března
Projekt Znojmo mluví anglicky se
od nového roku naplno rozjel. Nejen
že se budou znojemským studentům
a absolventům proplácet úspěšně složené jazykové certifikáty z angličtiny
a z němčiny, ale s British Council se
podařilo vyjednat slevu 400 korun
na mezinárodní zkoušku z angličtiny FCE, která se bude konat přímo
ve Znojmě. Tato sleva platí pro všechny (tedy i pro širokou veřejnost), kteří
se přijdou zaregistrovat na Soukromou vysokou školu ekonomickou
ve Znojmě a vykonají tuto zkoušku
12. dubna přímo v budově školy. Registrace probíhá až do začátku března.
Více informací na www.svse.cz. Další
zkouškový termín FCE ve Znojmě je
naplánovaný na podzim.
zp
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AKTUÁLNĚ
LINKA PŘINESE PRÁCI
Společnost Laufen CZ ve svém
znojemském závodě rozjíždí
od poloviny února vlastní linku
na výrobu koupelnového nábytku
Jika. Nový provoz vznikl ve stávajících prostorách firmy. Celková výše
investic do rekonstrukce prostor
a vybavení výroby činila 10 milionů korun. Roční kapacita linky při
jedné směně a pěti pracovních
dnech v týdnu je 35 000 kusů
výrobků. Vyrábět se zde budou
nové série výrobků, jejich větší
část poputuje do ČR a SR. Do konce roku 2014 se počítá se startem
dvousměnného provozu. Nově by
zde mělo najít práci na 30 nových
zaměstnanců.
ZÁPIS DO ŠKOLEK
Zápis dětí do znojemsk ých
mateřských škol pro školní rok
2013/2014 se koná v sobotu
2. března od 9.00 do 11.30 hodin.
SEJDOU SE ZASTUPITELÉ
Zastupitelé se v zasedací síni
městského úřadu sejdou v prvním půlroce tohoto roku 26. února,
23. dubna a 18. června. Jejich
rozhodování se může účastnit
i veřejnost.
NOVÝ VSTUP PRO HOKEJISTY
Správa nemovitostí města Znojma
přijala od společnosti EGSTON System Electronic dar ve výši 80 000
korun. Podle vyjádření ředitele
příspěvkové organizace města
Tomáše Šturaly, budou získané
peníze využity k opravě vstupu
na ledovou plochu pro hokejisty.
ZNOJMO BOHUŽEL NA ŠPICI
Znojmo zaujímá čtvrté místo
na pomyslném žebříčku okresů,
které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností. Na konci ledna
bylo v regionu bez práce 9 463
osob, přičemž nárok na hmotnou
podporu měla méně než třetina
z nich. Ze 78 447 obyvatel ve věku
od 15 do 64 let tvořil k 31. lednu
2013 podíl nezaměstnaných osob
12,1 procenta. Číselně vyjádřeno,
zvýšil se počet lidí, kteří se ocitli
bez práce, oproti prosinci 2012
zhruba o devět set.
Ve statistických tabulkách se již
neužívá termín míra nezaměstnanosti, který kalkuloval jen s ekonomicky aktivními osobami ve věku
15 až 64 let. Nově se započítávají
všechny osoby v tomto věkovém
rozmezí, což procenta nezaměstnaných opticky snižuje.

Město nabízí
k prodeji volné byty

PROJEKT

KLÍČ 2018

Přesně podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostorů v majetku města
Znojma, které byly schváleny v červnu 2011, nabídne radnice v nejbližších
dnech k prodeji první část bytů, které jsou v současné době volné.
Termín volný byt přitom avizuje byt
neobývaný. Před rokem a půl zastupitelstvo města totiž mimo jiné rozhodlo,
že uvolněné byty v domech určených
k prodeji se už nebudou pronajímat.
V současné době je k prodeji více než
stovka volných bytů. Prodávat se budou etapově, přičemž se počítá s tím,
že se časem uvolní i další bytové jednotky. Jde o byty, které zůstávají volné
po vystěhování nebo úmrtí nájemníků.
O koupi takovýchto bytů se může
ucházet každý, kdo podá nabídku
do nabídkového řízení, které podléhá schváleným pravidlům. Může jít
o fyzickou i právnickou osobu, pokud
splní dané podmínky:
– nemá vůči městu Znojmu splatné
závazky po lhůtě splatnosti
– složila kauci ve výši 50 000 Kč
– v případě právnické osoby jde o osobu, jejíž majetková struktura je zjistitelná z veřejného registru, v případě akciové společnosti s akciemi
na majitele musí společnost souhlasit
s uvedením své majetkové struktury
na žádost města Znojma.
Aktuální seznam volných bytů
bude zveřejněn na www.znojemskebyty.cz. Zájemce o koupi bytu tam najde
základní informace, jako je adresa,
výměra, minimální výše kupní ceny,
ale také fotografii bytu. Jednotlivé byty
z tohoto seznamu se budou postupně
nabízet v nabídkovém řízení. Chybět nebude ani kontakt pro domluvu
k osobní prohlídce bytů.
Postup pak bude standardní. Ten,
kdo bude podávat nabídku, vyplní příslušný formulář včetně příloh (čestná
prohlášení, smlouva o složení kauce, další doklady). Vyplňování údajů
v tiskopisu a odevzdání všech požadovaných dokumentů je třeba věnovat
patřičnou pozornost, protože nabídky, které nebudou splňovat veškeré
formální požadavky, budou z dalšího
hodnocení vyloučeny.
Zalepené a řádně označené nabídky se budou podávat do sídla zprostředkovatele prodeje, což je sdružení
MUROM – MĚSTSKÁ ENERGIE
na adrese Rudoleckého 8, Znojmo,
PSČ 669 02 ve stanovené lhůtě (datum
bude uvedeno vždy v rámci vyhlášeného nabídkového řízení).
Až vyprší lhůta pro podání nabídek, provede komise pro otevírání obálek, v níž jsou zástupci města,

Kupní cena nebytového
prostoru bude stanovena
ve výši nejvyšší nabídky
podané při zveřejněném
záměru prodeje, minimálně však
za cenu zjištěnou znaleckým
posudkem.
Správy nemovitostí města Znojma
a společnosti MUROM, kontrolu formálních náležitostí.
Potom podle jediného kritéria,
kterým bude výše nabídkové ceny,

připraví podklady pro zastupitelstvo
města. To pak rozhodne o prodeji vítěznému uchazeči. Poté, co usnesení
zastupitelstva vstoupí v platnost, bude
vítězný uchazeč vyzván, aby ve lhůtě
do tří měsíců uhradil kupní cenu.
Stejným způsobem se bude postupovat i při prodeji nebytových prostorů. U těch, které nejsou volné, budou
o prodeji písemně informováni stávající nájemníci. Potřebné informace
budou k dispozici i na stránkách www.
znojemskebyty.cz.
xa

Všechny dokumenty k nabídkovým řízením naleznete na adrese www.
znojemskebyty.cz. Vaše dotazy rádi zodpoví pracovníci zprostředkovatele
prodeje společnosti MUROM na kontaktech: Klientské centrum Znojemské
byty, Rudoleckého 909/8, Znojmo, tel.: 515 224 890, + 420 605 000 111,
email: info@znojemskebyty.cz, www.znojemskebyty.cz. Otevírací doba pro
veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek od 8.00 do 16.30 hod.
ID
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číslo
bytu
2
8
9
7
15
18
19
1
13
6
27
19
25
3
27
21
15
16
13
21
3
15
7
8
2
20
1
9
24
34
21
4

Ulice
Vídeňská 19
Vídeňská 41
Vídeňská 41
Vídeňská 3251
Vídeňská 3251
Rumunská 1
Rumunská 1
Rumunská 3
Rumunská 3
Rumunská 7
Rumunská 7
Rumunská 5
Rumunská 5
Jugoslávská 4
Slovenská 8
Slovenská 4
Pražská 49
Pražská 49
Pražská 50
Pražská 50
Pražská 51
Pražská 53
Pražská sídliště 1A
Pražská sídliště 4A
Pražská sídliště 4B
Pražská sídliště 4B
Pražská sídliště 5B
Holandská 8
Holandská 8
Holandská 8
Holandská 1
Holandská 3

výměra
2

88,9 m
42,4 m2
36,6 m2
53,7 m2
53,7 m2
41,1 m2
40,8 m2
50,6 m2
41,1 m2
41,7 m2
42,7 m2
39,1 m2
39,8 m2
44,2 m2
43,3 m2
72,0 m2
43,0 m2
41,4 m2
31,1 m2
56,7 m2
43,2 m2
46,9 m2
51,3 m2
50,7 m2
19,6 m2
52,4 m2
48,8 m2
43,3 m2
43,3 m2
43,3 m2
70,2 m2
43,2 m2

dispozice

cena dle ZP

3+1
2+1
1+1
2+1
2+1
1+1
1+1
2+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
2+1
1+1
1+1
1+1
2+1
1+1
1+1
2+1
2+1
1+0
2+1
2+1
1+1
1+1
1+1
3+1
1+1

591 149 Kč
258 680 Kč
249 206 Kč
415 430 Kč
415 430 Kč
289 479 Kč
287 366 Kč
348 736 Kč
283 262 Kč
289 530 Kč
296 473 Kč
271 585 Kč
276 448 Kč
303 820 Kč
306 053 Kč
397 946 Kč
309 850 Kč
298 320 Kč
242 528 Kč
442 166 Kč
309 622 Kč
307 055 Kč
484 263 Kč
478 717 Kč
175 664 Kč
474 202 Kč
437 300 Kč
339 625 Kč
323 337 Kč
323 337 Kč
533 439 Kč
339 782 Kč
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Exekuce zastavena:
Prodej bytů pokračuje
Za exekuci na město Znojmo může
nepozornost jedné ženy. Co tomu
předcházelo, vysvětluje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Je pravda, že za exekuci, která byla
na Znojmo uvalena, může obyčejná
nepozornost?
Ano.
Můžete to objasnit?
Z majetkoprávních úkonů kolem
domu na Sokolské ulici vyplynulo,
že vlastníkem jedné ideální šestiny
je občanka Prahy paní Třešňáková,
která s městem řešila své vlastnictví
a vznesla požadavek na zaplacení výnosů z nájemného náležející právě
k její jedné šestině. Na to měla nárok
zpětně tři roky. Město se tedy podělilo s paní Třešňákovou o vybrané
nájemné za poslední tři roky a řádně
jí tento dluh splatilo již v roce 2011.
Na začátku roku 2012 uhradilo město
i úroky z prodlení. Město tedy dluh
i s úroky řádně splatilo. Paní Třešňáková si však stav svého účtu nezkontrolovala. Výsledkem bylo podání
návrhu na nařízení exekuce. Bohužel

právník paní Třešňákové neznal fakt,
že město Znojmo svým závazkům již
dávno dostálo.
V jaké fázi je proces zastavení exekuce nyní?
V tuto chvíli už je takřka s jistotou vymazána z listu vlastnictví.
Občané, kteří chtějí koupit městský

byt, se tedy nemusí obávat toho, že
by katastrální úřad nezapsal kupní
smlouvu a odepřel jim tak možnost
stát se vlastníkem bytu.
Prodej městských bytů tedy není
ohrožen.
Ohrožen rozhodně není. Neoprávněná exekuce pouze mohla nastartovaný prodej bytů zpomalit. Díky
dobře odvedené práci naší advokátní
kanceláře a oddělení majetku obratem
došlo k vyjasnění celé situace a proces
urychleného výmazu neoprávněné
exekuce mohl začít.
Jak bude město postupovat v případě poplatků vzniklých s výkonem
exekutora?
Je jisté, že město nebude platit
nic. Celou exekuci zaplatí paní Třešňáková. Za práci soudního exekutora
je to 7 865 korun. Náklady našich
právníků za úkony spojené s exekucí
ve výši 5 220 korun bychom od paní
Třešňákové měli dostat zpět. Podobné
situace město Znojmo velmi poškozují, tudíž zvažujeme podání žaloby
na paní Třešňákovou.
lp

Pošta nabídla městu dohodu
V souvislosti s výstavbou nového
autobusového terminálu ve Znojmě
byl v roce 2010 tehdejšími zastupiteli schválen vlastníkům přilehlých
nemovitostí příspěvek ve výši padesáti procent nákladů na výměnu vodovodních a kanalizačních přípojek
a napojení dešťových svodů. Účelem poskytnutí příspěvku bylo, aby
se všechny přípojky a svody udělaly
naráz se stavbou terminálu a nedošlo
tak později při případných haváriích

starých přípojek k zásahu do nových
povrchů.
S jednotlivými vlastníky a zhotovitelem přípojek, firmou VHS plus, byly
sepsány smlouvy, které řešily financování výměny přípojek. Jen s Českou
poštou, sídlící v těsné blízkosti autobusového terminálu, se nepodařilo
smlouvy uzavřít. Podle vnitřních přepisů pošty nebylo možné vzhledem
k výši ceny zařadit vše do investic. Přípojky ale byly zhotoveny, a tak po del-

ším projednávání celé záležitosti nyní
zaslala Česká pošta městu Znojmu
návrh dohody o narovnání, na základě které jí poskytne město Znojmo
úhradu ve výši padesáti procent nákladů vzniklých výměnou přípojek, a to
226 000 korun. Dohoda tak po třech
letech vypořádává vzájemné právní
vztahy týkající se provedené opravy.
Rada města doporučila zastupitelstvu
uzavření Dohody o narovnání mezi
Znojmem a Českou poštou schválit. lp

Pro radu pracuje dvanáct komisí, jedna končí
Rada města Znojma zřídila třináct
komisí, které jsou pro ni podle zákona o obcích iniciativními a poradními orgány. Obecně je jen na rozhodnutí rady, jakou problematikou
se budou jednotlivé komise zabývat.
Může je libovolně ustavovat i rušit.
Ve Znojmě nyní pracuje dvanáct takovýchto poradních orgánů. V nedávné době došlo na kontrolu jejich
práce, respektive rada města se zabývala tím, zda komise plní úkoly, kvůli
kterým byly ustaveny. Přehled účasti
potvrdil, že komise rady se na svých
zasedáních scházejí podle plánu práce a byly až na dva z pětaosmdesáti

případů usnášeníschopné. Výjimku
tvořila komise výstavby a rozvoje,
jejíž zasedání byla nejčastěji rozpuštěna kvůli tomu, že nebyla usnášeníschopná. Nejen proto ale rada
rozhodla o jejím zrušení.
Od roku 2007 totiž navíc zastupuje obec nebo město podle novely
stavebního zákona při projednávání
i změnách územních plánu nikoli
komise jako dřív, ale pověřený zastupitel.
Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu
přenesené působnosti na svěřeném
úseku odpovídá starostovi.
xa
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KOMISE RADY MĚSTA ZNOJMA
• Bytová komise
• Majetková komise
• Komise pro výchovu a vzdělávání
• Komise pro sport
• Komise pro městskou zeleň
• Komise pro občanské záležitosti
• Komise pro sociálně právní ochranu
dětí
• Dopravní komise
• Komise pro prevenci kriminality
• Komise sociální, zdravotní a seniorů
• Komise pro spolupráci se zahraničím
• Komise kultury, turistického ruchu
a památkové péče

PANELY K VÝLEPU
V příměstských částech Derflice, Načeratice, Konice, Hradiště
a Mramotice byly umístěny informační panely sloužící k volnému
výlepu reklamních tiskovin. Panely dodala a umístila znojemská
pobočka firmy Urbania.
OBCHVAT OPĚT U SOUDU
Soud nepřiznal odkladný účinek
stavebního povolení na obchvat
Znojma. Stavba podstatné části 2. etapy obchvatu Znojma
by mohla být zahájena. Občanské sdružení Obchvat se sídlem
na Stojanově ulici 7 ve Znojmě
totiž neuspělo u Krajského soudu
v Brně se svou žalobou na rozhodnutí krajského úřadu, jímž
byla povolena stavba Silnice I/38
Znojmo, obchvat, 2. stavba, 2.
etapa. Proti jeho usnesení nejsou
opravné prostředky přípustné.
OPRAVA MOSTU PŘES
LOUCKÝ NÁHON
Majitel mostu přes Loucký náhon
má přislíbenou finanční pomoc
na opravu havarijního stavu mostu. Město mu poskytne příspěvek
ve výši 25 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však
48 125 Kč (bez DPH) z předložené
cenové nabídky 192 500 Kč (bez
DPH).
TISÍCE PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ
Znojemští radní doporučili zastupitelům města schválit jednorázový příspěvek Znojemskému
regionálnímu rozvoji, na pokrytí
nákladů souvisejících s veletrhem Regiontour 2013 ve výši
30 696 korun.
PRODEJ JATEK VYVĚŠEN
Na úřední desce Městského
úřadu ve Znojmě je od pondělí
zveřejněn záměr prodeje areálu
bývalých městských jatek. Informace visí samozřejmě také elektronické úřední desce na webových stránkách Znojma www.
znojmocity.cz.
Jak již bylo avizováno, bude záměr vyvěšen celý měsíc, tedy
do 18. března 2013.
Bližší informace podá případným
zájemcům ing. Lenka Fraňková,
vedoucí oddělení správy nemovitostí odboru investic a správy nemovitostí MěÚ Znojmo,
tel.: 515 216 320, e-mail: Lenka.
Frankova@muznojmo.cz.
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací – bude přerušena
dodávka energie.
Dne 05. 03. od 7.15 do 15.30 hod.
Vypnutá oblast: domácnosti, provozy a zařízení v obcích Kravsko,
Hluboké Mašůvky, Mramotice,
Plenkovice, Kasárna.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 6. března proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška
sirén. Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla
každou první středu v měsíci nepřerušovaným tónem po dobu
140 vteřin.
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Ve znojemské nemocnici stále trvá
zákaz návštěv z důvodů nárůstu
chřipkového onemocnění.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t ( Vídeňsk á třída, tel.
515 227 835): Po – Pá 8.00 – 19.00,
So 9.00 – 19.00, Ne 10.00 – 18.00
Interspar (Brněnsk á ul., tel.
515 223 616): Po – So 9.00 – 20.30,
Ne 9.00 – 20.00
K aufland ( Jarošova ul., tel.
515 224 053): Po – Ne 8.00 – 20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.
515 244 644): Po – So 7.15 – 19.15,
Ne a svátky 8.00 – 20.00.
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Stará nemocnice (Vídeňská 8, tel.
515 215 603): Po – Pá 17.00 – 22.00,
So, ne, svátky 8.00 – 20.00. V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická
záchranná služba – telefon 155,
112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě není zubní pohotovost.
Informace podle rozpisu služeb
zubních lékařů na tel. 515 215 222.
So, ne, svátky 8.00 – 13.00 hod.
DOČASNÝ KONEC SMLUV
Zastupitelé pozastavili do konce tohoto roku uzavírání smluv
o použití prostředku z Fondu revitalizace MPR na základě dokladů
přijatých k 31.12.2010.
DOBŠICE MAJÍ ZNÁMKU
Obec Dobšice je držitelem turistické známky č. 1114. Zájemci
mohou známku získat na obecním
úřadě, v knihovně, místním hostinci nebo ve sportovním areálu.

Nový správce reklamy: Prioritou je
rovnost prostoru všem zákazníkům
Reklamy už nebudou v zeleni ani kolem stromů. Nový správce reklamních
ploch ve Znojmě také slibuje rovnost
prostoru poskytovaného všem zákazníkům, a to i v době předvolební
kampaně.
O plakátovací plochy města se
bude za půl roku starat liberecká společnost RENGL, a to za roční nájemné
84 000 korun (to je 3000 korun za jednu plochu). Plakátovací plochy získala
do nájmu na dobu neurčitou. Pracovat
pro ni budou Znojmáci.
Město zároveň vypovědělo smlouvu s dosavadním správcem reklamních
ploch na městských pozemcích firmou
Kofroň production & advertising. Důvodem byl v posledním roce neutěšený
stav reklamních ploch i jejich okolí.
Po novém správci požaduje radnice jednotné zajištění vzhledu reklamních ploch, jejich údržbu, instalaci
moderních a k okolí šetrnějších plakátovacích ploch (nemají být kolem
stromů a v zeleni), efektivnější systém
výlepu a odstraňování starých plakátů,
ale také úklid okolí a likvidaci či eliminaci nelegálního výlepu. „Budeme
investorem celého projektu bez jakéhokoliv finančního příspěvku Města
Znojma. Navíc město získá finanční
příjem v podobě nájemného za pronájem pozemků a výrazně zvýhodněné podmínky výlepu pro své potřeby
a potřeby organizací městem zřizova-

V době prezidentských voleb zadrželi městští strážníci ženu a muže z Prahy, kteří po Znojmě na černo
vylepili desítky plakátů. Nelegální výlep bude nová firma eliminovat.
Foto: MP
ných,“ upřesnil Jaroslav Rengl, jednatel
společnosti RENGL.
„Prioritou v obchodních vztazích
s našimi zákazníky je pro nás samozřejmá rovnost prostoru poskytovaného všem zákazníkům užívajícím plakátovací plochy, ať pocházejí z oblasti
kultury, sportu, společenského života
nebo standardního byznysu. Identická
pravidla platí pro předvolební kampaně. V případě obsazené kapacity
plakátovacích ploch jsou při výlepu
upřednostňována oznámení města,
městského úřadu a jím zřizovaných or-

ganizací,“ konstatoval Jaroslav Rengl.
Liberecká firma patří mezi renomované firmy s dlouholetou zkušeností. Je
provozovatelem 3000 plakátovacích
ploch v 90 městech České republiky
a na Slovensku. Oznámení záměru
pronájmu bylo městem zveřejněno
více jak měsíc na konci minulého roku.
Zájem projevily dvě firmy, nabídky
přišly z Prahy a Liberce. Vítězná liberecká společnost získala 98 bodů ze
100 možných.
lp

Chřipková epidemie ustupuje
Lékař radí, jak účinně s nemocí bojovat
Znojemská nemocnice vyhlásila v půli
ledna až do odvolání zákaz návštěv.
Vedení zdravotnického zařízení se tak
rozhodlo na základě enormního výskytu chřipkového onemocnění. To je
na jihu Moravy momentálně na ústupu.
Nemoc provázená horečkami,
bolestmi kloubů a krku a celkovou
únavou organismu trápí nejvíce děti,
ale nevyhýbá se ani dospělým. Mnozí
z nich i ve špatném zdravotním stavu
chodí do zaměstnání, a s návalem respiračního onemocnění bojují nejčastěji nákupem léčiv doporučených reklamou. Zpravidla s malým úspěchem.
Jak s chřipkou účinně bjovat popsal mluvčí nemocnice a radní v jedné
osobě MUDr. Pavel Jajtner: „Léčení
chřipky spočívá ve fyzickém šetření se,
kdy je třeba minimálně tři dny strávit
na lůžku a onemocnění léčit symptomaticky, tedy léčit příznaky. Užívat

léky na snížení teploty Paralen, hlavně
u dětí Ibuprofen, u dospělých je možné
použít acylpyrin. Souběžně lze podávat
vitamínové preparáty, hlavně s obsahem vitamínu C, dále je nutné podávat
tekutiny. Kauzální léčba, tedy přímo
protivirová (lék Tamiflu) je možná, ale
je vyhrazena pro těžké průběhy chřipky. Přechozená chřipka může způsobit
například zánět průdušek nebo ledvin
či zápal plic. Poškozen může být dokonce srdeční sval či chlopně. U starých lidí může onemocnění skončit
smrtí,“ upozorňuje lékař a zdůrazňuje,
že ideální je chřipce předejít. „Nejdůležitější je prevence. Tedy obecně zdravý
životní styl, nekouřit, nepřepínat se,
pokud je to možné, nepobývat tam,
kde je vyšší riziko infekce,“ konstatuje
lékař. Ani v této době nezavrhuje očkování. „Ale vzhledem k již probíhající
chřipkové epidemii jeho účinnost už

nebude taková, jako když očkování
proběhne v podzimních měsících, ještě
před vznikem epidemie. Obecně je
očkování vhodné kromě zdravých pacientů zvláště pro osoby s chronickým
respiračním a kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou, chronickým
selháním ledvin, poruchou imunity,
u pacientů léčících se imunosupresivy,
cytostatiky či podstupujícími jinou onkologickou léčbu, pokud to přímo nevylučuje jejich onemocnění. A samozřejmě je očkování doporučováno těm
lidem, kteří jsou při své práci vystaveni
zvýšenému nebezpečí chřipkové infekce, zejména zdravotníci a personál
v ústavech sociální péče,“ vysvětlil
MUDr. Jajtner. Zdarma mohou být
očkováni někteří pacienti v léčebnách
pro dlouhodobě nemocné, v domovech a penzionech pro seniory.
lp

www.znojmocity.cz
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Kubík vody stojí letos ve Znojmě 77,52 korun
Za vodu letos spotřebitelé ve Znojmě zaplatí částku,
která v podstatě kopíruje republikový průměr. Přesněji
řečeno – je jen o desetník dražší. Za kubický metr vody
zaplatí občan Znojma 77, 52 korun.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo po projednání a schválení navržené ceny předsednictvem Zájmového sdružení obcí
– Vodovody a kanalizace Znojemsko
upravila cenu vodného a stočného pro
Znojemsko oproti loňskému roku (viz.
tabulka).
Předpokládáme-li, že jeden člověk
spotřebuje třicet kubíků vody za rok,
zaplatí přibližně o 129 korun za rok
víc než vloni.
„Zvýšení ceny není samoúčelné,“
upozorňuje ředitel VAS, a.s., divize
Znojmo Zdeněk Jaroš. „Do letošní
ceny se promítlo nejen zvýšení DPH
ve snížené sazbě o jedno procento
na 15 %, ale i zvýšení ceny surové vody,
kterou nakupujeme od Povodí Moravy.

Vodné a stočné bez DPH

Surová cena podražila o 4,8 procenta
a činí nyní 6,16 korun bez DPH.“
Co dále způsobilo navýšení ceny
vody? Je to:
• zvýšení ceny vody převzaté o 3,4 %,
• zvýšení objemu dodavatelských
oprav infrastrukturního majetku
v kalkulacích,
• zvýšenému nájemnému Zájmovému
sdružení obcí – Vodovody a kanalizace Znojemsko o 6 210 tis. Kč z důvodu spoluúčasti na investiční akci
Rekonstrukce úpravny vody ve Znojmě, dotované z Evropské unie.
V rámci těchto dotací jsou českými
předpisy stanovena pravidla úpravy
cen a nárůstu nájemného v kalkulacích vodného a stočného.
xa
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2013

Nárůst v %

Nárůst v Kč
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Podíl jednotlivých druhů nákladů – Kč/m3
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Cena vody za jeden metr krychlový – tedy za tisíc litrů neboli kubík – je
součtem vodného a stočného a zahrnuje DPH.

pøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítì

40
80
120

(345,- Kè vè. DPH)

Mbits

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

375,- Kè

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

/ mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)

Mbits

ídce
novinka v nab

rátová
domácí bezd
m routerem
sí s kvalitní
super cenu
snadno a za

288,- Kè
371,- Kè
705,- Kè

/ mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)

Mbits
nabídce

novinka v
žba
prémiová slu

/ mìsíc

bezdrátové pøipojení

10

(345,- Kè vè. DPH)

Mbits

288,- Kè
í

digitáln

elevize
t
á
v
o
l
e
kab u programù v HD kvaliKtìè vè. DPH)

,ko
)
síc (150
u nabíd
vè. DPH
Kè / mì
s široko
20,- Kè
za 125,(4
ù
c
m
sí
ra
ì
g
/m
è
K
44 pro
,0
5
3
ramù za
84 prog

/ mìsíc

6

ZNOJEMSKÉ LISTY

Městský úřad informuje

Ve Family Pointu mají maminky s dětmi dveře otevřené
V Dětském centru na ulici Mládeže vznikl Family Point. Klidnou oázu v něm najdou maminky i jejich děti.
Všichni rodiče to znají. Vyjdou s dítětem z domu, aby si vyřídili nákupy
a pochůzky, nejrůznější úřední záležitosti nebo se jednoduše prošli na čerstvém vzduchu a záhy zjistí, že jejich
potomek potřebuje najíst či přebalit.
Jindy rodiče hledají čisté, klidné místo,
kde by mohli jen tak v klidu posedět
a počkat až otevře ordinaci jejich lékař
nebo třeba využít chvíli volného času
než jim pojede další autobusový spoj.
Kam se v takové situaci vrtnout?
Odpověď je už od konce loňského roku
nasnadě. V Dětském centru na ulici Mládeže ve Znojmě je hned vlevo
v přízemí útulná místnost, vybavená
vším potřebným. Je označena jako
Family Point, česky volně přeloženo
místo přátelské rodině.
Přístupná je tato odpočívárna
všem, kdo přijdou v pracovních dnech
vždy od 6. 30 do 16.00 hodin. Klíče si
mohou zájemci vyzvednout ve dvou
ordinacích napravo od vchodu.
„Budeme rádi, když se k nám naučí rodiče – a předpokládáme, že hlavně

Family Point vytváří síť míst
přátelských rodině, kde mohou
rodiče pečovat o malé děti
a získat informace pro podporu rodiny. Jde o bezbariérová
místa, která jsou vybavena
přebalovacím pultem, křeslem
pro kojení, mikrovlnnou troubou. Pro děti jsou na Family
Pointech připraveny hračky,
pastelky a knihy.

Při naší návštěvě jsme zastihli maminku, která ráda využila příjemné prostředí Family Pointu.

maminky s dětmi – chodit. V nově
rekonstruované a vybavené útulné
místnosti najdou přebalovací pult,
mikrovlnnou troubu, varnou konvici
i pohovku a křeslo pro odpočinek.
Děti si mohou pohrát s připravenými hračkami,“ zve k návštěvě ředitel

K výslechu dě poslouží pokojíček

Speciální výslechová místnost pro děti
a mladistvé má vzniknout ve Znojmě.
Díky dotacím ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti města a Policie ČR.
Znojemští policisté se chtějí zařadit
po boku kolegů z Hodonína, Břeclavi
nebo Brna, kteří děti a mladistvé vyslýchají ve speciální výslechové místnosti.
Za účelem vybudovat stejnou místnost
i ve Znojmě žádají o dotaci ministerstvo
vnitra. Na částce 250 000 korun se bude
deseti procenty podílet i znojemská
radnice. „Místnost by měla svým vybavením připomínat běžný obývací pokoj
nebo dětský pokojíček v domácnosti,
aby se zde vyslýchané děti, mladiství,
ale i ženy, které se staly obětí domá-

cího násilí, cítily lépe. Získaná dotace
poslouží pouze k zakoupení zařízení
místnosti, tedy pohovky, koberce, hraček a technickému vybavení. Speciální
výslechovou místnost by využívali nejen policisté, ale i sociální pracovníci,“
uvedla Lenka Drahokoupilová, mluvčí
znojemské policie. Zda znojemští policisté se žádostí o dotaci u ministerstva
uspěli, bude známo na jaře. Místnost,
šetrná k psychice vyslýchaných, by pak
měla v budově policie na Pražské ulici
vzniknout do konce tohoto roku. Místnost pro výslechy dětí a mladistvých již
využívají také policisté na služebnách
v Břeclavi, Třebíči i Jihlavě.
lp

Dětského centra Milan Špaček. Zatím
si útulný azyl chválí hlavně maminky,
které přicházejí s dětmi do ordinací
Dětského centra.
O zřízení Family Pointu v Dětském centru, které je zařízením Jihomoravského kraje, se zasadila znojemská radnice. Vydatně jí v tom pomohl
Jihomoravský kraj, neboť plně pokryl

svou dotací finanční náklady na vybudování a vybavení místnosti. V kraji už
ostatně ke spokojenosti rodičů funguje
na padesát Family Pointů. Ve Family
Pointu se scházejí i nabídky místních
organizací, týkající se aktivit a služeb
pro rodiny ve městě Znojmě.
xa

Musíme táhnout za jeden provaz
„Je třeba táhnout za jeden provaz.
Společnými silami se budeme snažit,
aby v rámci optimalizace středních
škol nedošlo ke zhoršení vzdělanosti
ve Znojmě,“ uvedl předseda školské
komise Jan Blaha, který shrnul nejdůležitější momenty ve znojemském
školství za uplynulý rok.
„Z mnoha realizovaných věcí
bych se zmínil o dvou, a to spolupráce
s muzeem a se středními školami. Velmi se zdařil projekt Muzeum do škol.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
rozjelo programy pro školy. Zavedlo
edukační programy nazvané Muzeum
hrou. Veškeré edukační aktivity jsou
vytvářeny v návaznosti na rámcové
vzdělávací programy, díky čemuž se
stávají součástí výukového programu
jednotlivých škol. Tyto interaktivní
programy se odehrávají jak v Domě
umění, tak i v minoritském klášteře.
Na tento rok je plánováno rozšíření
na znojemský hrad a do Památníku
Prokopa Diviše. Z nabízených programů uvádím jako přiklad Křivky
gotické a barokní. Jde o dějepis a výtvarnou výchovu pro 7. – 9. ročník
základní a střední školy. Žáci se v něm
seznámí s projevy gotického a barokního umění v přímé konfrontaci
s originály uměleckých děl. Kromě
toho organizuje muzeum přednášky
a exkurze svých odborných pracovníků, kteří přibližují žákům a studen-

tům historii, přírodu, kulturu i tradice znojemského regionu,“ uvedl
Jan Blaha.
V listopadu 2012 se uskutečnilo
rozšířené zasedání za přítomnosti ředitelů či zástupců všech znojemských
středních škol. „Střední školy sice mají
jiného zřizovatele než školy základní
a mateřské, přesto patří do společné
znojemské školské rodiny. Diskutovalo
se zejména o aktivitách v oblasti certifikátů, partnerských subjektů, zapojení do evropských projektů, o podpoře
technického vzdělání, zvyšování kvalifikace dospělých, o koncepci na další období a o dalších aspektech zkvalitňování
středního školství. Výstupem z jednání
byla vzájemná dohoda – komise podpoří žádosti o dotace podané středními
školami na jejich aktivity. Již nyní jsou
finančně podporovány z městského
rozpočtu jazykové certifikáty. Zajištěna
bude propagace a všestranná pomoc
zajímavým projektům středních škol.
Komise bude usilovat o zařazení vzdělávání dospělých do projektu Kolumbus, zprostředkuje navázání přátelských
vztahů se zahraničními školami partnerských měst dle požadavků a specifik
znojemských středních škol,“ vysvětlil
Jan Blaha. „Pokud máte jakýkoliv nápad směřující ke zlepšení znojemského
školství, ozvěte se na e-mail blahafjj@
seznam.cz,“ vyzval ke spolupráci předseda školské komise.
tz, lp
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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 kontaktuje přímo zaměstnavatele.
PRÁCE V ČESKU
FIRMA EGSTON SYSTEM
ELECTRONIK HLEDÁ:
Vedoucí/ ho účetní evidence
do vedení hlavní účtárny ve Znojmě.
Úkoly: Odpovědnost za vedení hlavní knihy a investičního účetnictví.
Provádění všech prací souvisejících
s měsíčními a ročními uzávěrkami.
Odpovědnost za daňové záležitosti
a za kontakty s daňovými poradci,
finančním úřadem atd. Vedení malého účetního týmu, včetně zajištění
týmové spolupráce.
Požadovaný profil uchazeče /
uchazečky: Ukončené ekonomické
vzdělání, velmi dobré znalosti z oblasti účetnictví, pokud možno praxe
v průmyslu, vysoká ochota k dalšímu vzdělávání a výrazné schopnosti
pro týmovou práci, ochota a schopnost přebírat odpovědnost a úspěšně vést tým za současné spolupráce
v něm, dobrá znalost němčiny nebo
angličtiny, zkušenost s osnovou SAP
R/3 je výhodou, není však podmínkou.
Inženýra elektrotechnika
Podmínkou ukončené VŠ elektro,
obor energie, elektrické pohony se
znalostmi elektromagnetismu, NJ,
AJ slovem i písmem, znalost PC, výhodou zkušenosti s FEM.
Vývojáře elektronických obvodů
SŠ elektro, podmínkou velmi dobrá
znalost o spínacích zdrojích, NJ, AJ
slovem i písmem, výhodou znalosti
s vývojovým nástrojem Eagle a znalosti norem.
Pracovníka vývoje výkonové elektroniky
SŠ nebo VŠ elektronika nebo elektrotechnika, obor výkonová elektronika, elektrické pohony, podmínkou
víceletá praxe ve vývoji elektronických obvodů, AJ, NJ slovem i písmem, výhodou praktické zkušenosti
s FPGA, VHDL, simulace Spice, znalosti v oblasti elektromagnetismu
(Maxwelovy rovnice).
Vaše šance spočívá ve spolupráci
v úspěšném podniku s velmi dobrým
finančním ohodnocením. Více info:
Jitka Kopecká, tel 515 262 218, jitka.
kopecka@egston.com.
Obsluha vstřikolisu
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu. Min. vzdělání:

střední odborné (vyučen), vzdělání
technického směru, znalost práce
na vstřikolisu polymerů podmínkou.
Vhodné i pro OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, lehká práce, možnost i zkráceného úvazku. Pracovní
poměr možný od 1. 4. 2013. Mzda
15 000 – 18 000 Kč. Profesní životopis zasílat na: marcela.knobova@
sikulovesro.cz. Šikulové s.r.o., pracoviště Husitská 1, Znojmo.

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen; Haugsdorf 20 km;
+43/2952/500-200 Reinhard Thürr;
Min. mzda dle KS 11,34 EUR/hod.
brutto

Technik v dřevovýrobě
Techniker Holzbau; Graf-Holztechnik
GmbH; Horn 45 km; ; +43/2852/5011830 Sabine Leutner; Min. mzda dle
KS 1.767,- EUR/měs. brutto

Servírka
Kellnerin; Buschenschank
Humer-Gilly; Maissau 45 km;
+43/2958/82611 Petra Humer; Min.
mzda dle KS 1.205,00 EUR brutto.

Řidič nákladní dopravy
LKW-Fahrer; ÖBAU Fetter Baumarkt GmbH; Korneuburg 75 km;
+43/2262/701-183 Erwin Göstl; Min.
mzda 1.561,- EUR/měs. brutto

Tiskař tampotisku
Min.vzdělání: střední odborné
(vyučen), vyučen v oboru, praxe
a znalost na tiskařském stroji pro
Tampotisk podmínkou. Vhodné
i pro OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, lehká práce, možnost
zkráceného úvazku. Pracovní poměr
možný od 1. 4. 2013. Mzda 15 000 –
18 000 Kč. Profesní životopis zasílat
na: marcela.knobova@sikulovesro.
cz. Šikulové s.r.o., pracoviště Husitská 1, Znojmo.

Instalatér
GWH Installateur; Elektro Ziegelwanger GesmbH; Horn 45 km;
+43/664/1947700 Horst Heinböck;
Min. mzda dle KS 1.953,74 EUR
brutto

Montér pro montáž oken
Monteur für Fenstermontage; INTERNORM-Fenster und Hörmann-Garagentore; Eisengraben/Gföhl
– 75 km pro oblast Waldviertel, NÖ;
+43/2716/80 280 nebo +43/676 /
935 53 10 Walter Gassner; Telefonický kontakt!

Konstruktér
Min.vzdělání: SŠ s maturitou technický obor, ideální VŠ technická
Schopnost práce na PC v 3D programech, znalost CATIA 5 výhodou,
znalost AJ nebo NJ, kreativita. Pracovní poměr možný ihned. Mzda
od 25 000 Kč. Profesní životopis zasílat na: marcela.vanickova@ppocz.
com. PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 671 81 Znojmo.

PRÁCE V RAKOUSKU

Domácí pečovatel/ka
Heimhelfer/in; NÖ Hilfswerk; okres
Horn 45 km; +43/2982/3966 Christa Pichlmaier; Min. mzda dle KS
1.645,04 EUR brutto.
Průvodce/kyně – výpomoc
v českém jazyce
Aushilfe für Burgführungen in
tschechischer Sprache; Hoyos’sche
Forstverwaltung; Schloss Rosenburg
50 km; +43/2982/2303 Boris Brabatsch; Mzda 8,- EUR/hod.
Bankovní poradce
Bankberater; Rakousko-česká hospodářská společnost; Pobočka v příhraničí; rpavlíkova@oetgw-rchs.org;
+420/603 453 021 Radka Pavlíková;
Rakouská banka hledá absolventy
na pozici zákaznického poradce.

Elektroinstalatér / provozní
elektrikář
Elektroinstalationstechniker / Betriebselektriker; Donaupersonal
GmbH; NÖ; +43/0676/843834400
Garczynski Martin; Min. mzda dle KS
1.800,- EUR brutto.

Číšník/servírka
Kellner/in; Hoyos’sche Forstverwaltung; Schloss Rosenburg 50 km;
+43/2982/2303 Boris Brabatsch; Odměna dle kolektivní smlouvy.

Zedník
Maurer; Donaupersonal GmbH; NÖ;
+43/0676/843834400 Garczynski
Martin; Min. mzda dle KS 2.080,00
EUR brutto + stravné.

Kosmetička a pedikérka
Kosmetikerin und Fusspflegerin;
Gesundheitsresort Gars Betriebs
GmbH; Gars am Kamp 50 km;
+43/2985/2666 749 Petra Wagner;
Min. mzda dle KS 1.300,00 EUR
brutto.

Stavební dělník
Bauarbeiter, Bauhelfer; Donaupersonal GmbH; Krems, St.Pölten, Tulln
65 – 100km; +43/0676/843834400
Garczynski Martin; Od března 2013.
Odměny dle výkonu. Min. mzda dle
KS 1.750,- EUR brutto
Mechanik zemědělských strojů
Landmaschinenmechaniker;

Pracovník do obsluhy a kuchyně
Mitarbeiter für Service und Küche;
Landgasthaus Winkelhofer; Eggendorf am Walde (u Maissau) 50km; ;
+43/2958/82772 Gisela Winkelhofer;
Otevřeno pouze so, ne a svátky, flexibilní pracovní doba.

Truhlář – montáže oken a dveří
Tischler Fenster- u. Türenmontage;
Donaupersonal GmbH; oblast Waldviertel, NÖ; +43/676/ 843834700
Peter Windhaber; Min.mzda 1.925,EUR/měs. brutto + stravné.
Prodavač/ka
Verkäufer/in; Bäckerei Neubauer;
Horn 45 km; +43/2982/2439 Gabriele Neubauer; Min.mzda 1.277,48
EUR/měs. brutto.
Kancelářská práce jako přivýdělek
Büromitarbeiter/in; JOBMEDIEN;
Horn 45 km; Anita Steiner
Řidič nákladní dopravy
LKW-Fahrer; J.u.A. Frischeis GmbH;
Stockerau 65 km; +43/2266/605-64
Petra Liess; Jisté a dlouhodobé zaměstnání v mezinárodní firmě – velkoobchod dřevem.
Odborník do vinohradu a řidič
traktoru
Weingartenfacharbeiter und Traktorfahrer; Weingut Loimer GmbH.;
Krems 75 km; +43/2734/2239 Michaela Schwarz.
Číšník/servírka s inkasem
Kellner/in mit Inkasso; Raimitz &
Reis Gastronomie GesmbH.; Krems
75 km; +43/ 2732 -75055 Sylvia Lessiak Po – Pá 8 – 12 hod. +43/664/
154 23 20.
Recepční
Rezeptionist/in; Arte Hotel Krems
– Arte Hotel GmbH; Krems 75 km;
+43/2732/71123 Michael Frödrich.
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Odtahy při blokovém čištění zlevnily,
pro neukázněné řidiče podražily
Městští strážníci nechali na začátku
února během jediného dne odtáhnout
dvanáct vozidel, která jejich řidiči zaparkovali v těsné blízkosti přechodů pro
chodce či dokonce na nich. V průměru
se to děje čtyřikrát až pětkrát za den.
„Řidiči by si měli dát pozor, kde
nechávají stát svoje auto. Zaměřujeme
se totiž dlouhodobě na to, aby auta
nestála právě na přechodech nebo v křižovatkách,“ upozorňuje ředitel Městské
policie ve Znojmě Ivan Budín. Nejde
o samoúčelné rozhodnutí. Strážníci
chtějí chránit chodce a zejména děti,
které mohou vyběhnout zpoza takovéto
překážky rovnou pod kola projíždějících aut.
Odtáhnout takové vozidlo je pak to
menší zlo. Stejně ale mohou dopadnout
řidiči, kteří nerespektují značení o blokovém čištění nebo jejichž vozidlo jinak
brání v provozu.
Ve Znojmě provádí odtahy společnost .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. Na základě výběrového řízení na konci loňského roku s ní byla uzavřena smlouva,
jejíž součástí jsou také ustanovení o cenách odtahu a platebních podmínkách.

Kolik za odtah vozidla
zaplame?
Pokud jde o ceny za odtah vozidel
ve Znojmě, došlo ke změnám, které
se týkají nejen výše platby. Jak je patrné z následující tabulky, zlevněny
jsou nedokončené odtahy a odtahy při
blokovém čištění (pokud řidič netrvá
na tom, že si auto nevyzvedne na parkovišti .A.S.A. EKO a požaduje jeho
navrácení na původní místo). Podražily ovšem odtahy pro neukázněné
řidiče, kteří nedodržují pravidla silničního provozu a parkují na přechodech,
v křižovatkách a v místech, kde brání
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu:

c) Odtah dokončený (vozidlo vyzvednuto na odtahovém parkovišti)
1 650 Kč bez DPH.
Za nedokončený odtah se považuje, když se odtahová služba dostaví
na místo odtahu, zahájí úkony spojené s odtahem nebo vozidlo složí zpět
z odtahového vozidla, pořídí písemný
protokol a fotodokumentaci. Součástí
protokolu je i zdůvodnění toho, proč
nebyl odtah dokončen.

Vše o blokovém čištění
O tom, že bude na určitém místě
probíhat blokové čištění, se dozvídají řidiči prostřednictvím dopravního
značení sedm dnů předem. Zatímco
některé ulice jsou označeny přímo,
u některých se začaly používat takzvané zónové značky. Ty platí pro několik ulic najednou. Když řidič parkuje
v takové zóně, nemůže se vymlouvat,
že značku neviděl právě na rohu své
ulice. Platnost této zónové značky nekončí s následující křižovatkou, nýbrž
až s ukončením této zóny dopravním
značením „konec zóny“ (viz foto).
Odtah ovšem hrozí i těm řidičům,
kteří zaparkovali své auto tak, že se
stává překážkou bezpečnosti silničního
provozu. Jde například o vozidla odstavená na křižovatkách, v úzkých uličkách, před garážemi a vjezdy do domů
nebo právě na přechodech. V tomto
případě hrozí neukázněnému řidiči
kromě odtahu auta také přestupková sankce. Více informací o blokovém
čištění najdete na webových stránkách
města www.znojmocity.cz. Od dubna
mohou řidiči tamtéž najít seznam ulic
a termíny blokového čištění.
xa

I takto dovedou někteří řidiči zaparkovat.

Foto: archiv ZL

Zónové značky.

Foto: archiv ZL

O řidičské průkazy
žádejte bez
formulářů

Odtahy při blokovém čištění ulic:
a) Odtah nedokončený 450 Kč bez
DPH.
b) Odtah dokončený (vozidlo vyzvednuto na odtahovém parkovišti)
1 300 Kč bez DPH.
c) Odtah dokončený (včetně vrácení
zpět na základě požadavku provozovatele vozidla) 2 200 Kč bez DPH.
Překážka provozu:
a) Přistavení odtahového vozu bez zahájení úkonů spojených s odtahem
vozidla 650 Kč bez DPH.
b) Odtah nedokončený 750 Kč bez
DPH.

Odtah vozidla.

Foto: archiv ZL

Formulář žádosti o vydání řidičského
průkazu již nebude muset žadatel,
který žádá o průkaz poprvé, vypisovat
sám. Udělá to za něj příslušný úředník
nebo úřednice na odboru dopravy.
Elektronicky jeho údaje zpracuje,
a poté vytiskne nové řidičské oprávnění. Pokud jde o výměny řidičských
průkazů, zůstává prozatím praxe stejná jako v minulosti. Ani u ztracených
a poškozených průkazů se zatím nic
nezmění, aby bylo využito na patnáct
set tiskopisů. Po jejich vyčerpání se
i v těchto případech přejde na elektronické zpracování.
xa

www.znojmocity.cz
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Rok 2012 pohledem Městské policie Znojmo
Městská policie Znojmo oslavila v minulém roce 20. výročí svého vzniku.
Toto výročí bere její vedení jako závazek do budoucna, a to kvalitně zabezpečovat místní záležitosti veřejného
pořádku.
Jen za uplynulý rok bylo na tísňové lince 156 přijato 6 478 oznámení a městská policie řešila 6 379
přestupků. Většinu tvořily přestupky
v dopravě.
Strážníci odchytili 282 potulujících se zvířat, na Policii ČR předvedli
210 osob, zadrželi 36 hledaných nebo
pohřešovaných osob. Pro důvodné
podezření ze spáchání trestného činu
bylo 46 případů předáno Policii ČR,
40 osob muselo být převezeno na protialkoholní záchytnou stanici do Brna.
V 36 případech museli strážníci použít donucovací prostředky. Absolvovali také 268 kontrolních výjezdů
k důležitým objektům patřícím městu
a institucím, které jsou zabezpečeny
elektronickým systémem zvaným Pult
centrální ochrany (PCO).
Oproti roku 2011 v minulém roce
narostly 2,5 násobně přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, což je dokladem
zvýšené aktivity městské policie po-

tlačovat prodej alkoholu a tabákových
výrobků osobám mladším osmnácti
let. V 75 případech řešili strážníci porušování obecně závazných vyhlášek
a nařízení města. Tady byli největšími
hříšníky majitelé psů, kteří nerespektovali zákaz volného pohybu psů bez
vodítka či náhubku na veřejném prostranství.
Až trojnásobný nárůst přestupků
byl zaznamenán proti veřejnému pořádku. Sem spadá například rušení
nočního klidu, znečišťování veřejného
prostranství nebo zařízení, odkládání
odpadků mimo místa k tomu určená,
vzbuzení veřejného pohoršení, neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
U přestupků proti občanskému
soužití, které zahrnují schválnosti a jiné hrubé jednání, vyhrožování
i drobné ublížení na zdraví prakticky
nedošlo ke změně, jelikož v roce 2011
bylo řešeno 18 přestupků a v roce 2012
jich bylo 20.
Nepřetržitě již několik let mírně
narůstá počet majetkových přestupků,
z nich se nejčastěji jedná o drobné
krádeže a poškození cizí věci (do 5000
Kč). V roce 2012 jich bylo 396. Z výše
napsaného tak vyplývá, že stále platí dlouhodobá snaha městské policie

zaměřovat se více na veřejný pořádek
na úkor dopravních přestupků.
Nelze také opomenout práci strážníků zařazených v preventivní skupině,
kteří aktivně pracují formou her, besed a přednášek s dětmi v mateřských

školkách, s žáky základních škol, se
studenty středních škol a se seniory.
V průběhu školního roku také strážníci dohlíží na přechodech, aby děti
mohly bezpečně přecházet komunikaci.
Tz
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Školství a sociální služby

Není jim ani deset let, a už pomáhají jiným
Aleš a David Novákovi nejsou tak
úplně obyčejní kluci ze Znojma.
Ve svých sedmi a devíti letech jsou
nejmladšími dobrovolníky znojemského dobrovolnického centra
ADRA. Svůj volný čas dělí mezi školu, klučičí zájmy a pomoc starým
lidem. V centru pomáhají od jeho
založení. Při veřejných sbírkách,
akcích v domovech i při pořádání
benefičního koncertu. Někdy přichází sami, jindy s maminkou, taktéž
dobrovolnicí, aby v domovech pro
seniory strávili čas s jejich obyvateli.
Se starými lidmi si povídají, chodí
na procházky nebo hrají společenské
hry. „Přináší seniorům jedinečnou
radost, kterou umí předat pouze děti.
Takto si od mala vychováváme budoucí dlouhodobé dobrovolníky,“
říká Zdeňka Severinová, vedoucí
DC ADRA Znojmo. Loni se do práce v centru zapojilo 86 dlouhodobých dobrovolníků, kteří bez nároku
na mzdu odpracovali téměř 3 000

hodin. Pomáhali seniorům, osobám
se zdravotním postižením a sociálně
slabým v sociálních a zdravotních
zařízeních ve Znojmě a okolí. Velkou
oporou byli také sociálně ohroženým dětem v programu Pět P. Ten je
speciálně určen dětem, které prožívají těžkou životní situaci nebo jsou
ve své povaze plaší, hůře navazují
kontakty i se svými vrstevníky, ale
jako každé dítě i oni hledají kamaráda.„Stále hledáme další spolehlivé a ochotné dobrovolníky. Vítáme
mladší, ale i starší ročníky, které si
dobře rozumí s generačně stejně starými lidmi, mohou společně sdílet
vzpomínky i zájmy. Pokud se chcete
dozvědět více o dobrovolnictví, neváhejte nás kontaktovat,“ vyzvala
veřejnost Zdeňka Severinová. DC
ADRA ve Znojmě najdete na Veselé
ulici 20, tel. 607 144 090, e-mail:
zdenka.severinova@adra.cz.
lp
Davídek a Alešek Novákovi se Zdeňkou Severinovou.

Foto: DC ADRA

Na vysokou školu se sjeli Zavřete oči a podepište smlouvu
nejlepší studen účetnictví
TyfloCentrum bezplatně radí a pomáhá zrakově postiženým
při vyplňování formulářů a smluv i jak se domluvit na úřadech.

Střední školy z celé České republiky
vyslaly letos už posedmé do Znojma
své nejlepší studenty, aby se zúčastnili
soutěže, která prověřuje jejich znalosti
v oblasti účetnictví. Soutěž MÁ DÁTI
– DAL organizovala tradičně Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
a ke spolupráci letos přizvala společnost
Wolters Kluwer a Vzdělávací středisko
Štohl.
Jméno dostalo toto klání podle
„účetního zaklínadla“ MÁ DÁTI – DAL
a je potěšující, že si soutěž v průběhu let
vydobyla své místo pod sluncem. Dokonce se označuje jako „mistrovství ČR
v účetnictví“. Jejím odborným garantem
je ostatně Institut Svazu účetních.
Na konci ledna se konal již sedmý
ročník a dvoudenního celostátního kola
soutěže se zúčastnili zástupci z jedenasedmdesáti středních škol České republiky. Reprezentovalo je 154 nejlepších
studentů účetnictví, takže se ve Znojmě
sešla opravdu vybraná společnost mladých nadějí. Museli se vypořádat s úkoly, které byly náročné na logické úsudky,
a potýkali se také s testy v elektronické
podobě s množstvím úloh.
Vynaložené úsilí ovšem stálo za to.
Vyhodnocení se konalo za účasti znojemského starosty Vlastimila Gabrhela,
který vyslovil přesvědčení, že si studenti
odvážejí ze Znojmě pěkné vzpomínky a že se sem budou vracet. Vítězové
soutěže obdrželi hodnotné ceny, jako

Soustředění při soutěži.

Foto: archiv SVŠE

notebook, tablet nebo multifunkční
tiskárnu. Tři nejlepší pak obdrželi bankovní účty s hotovostí dvacet, patnáct
a deset tisíc korun.
Studenti samozřejmě získali také
informace o nabídce studijních oborů SVŠE a mnohé potěšilo, že právě
účetnictví se tu věnuje výjimečná pozornost. Ostatně ti, kteří se umístili
v soutěži MÁ DÁTI – DAL na prvních
deseti místech, dostali i lákavou nabídku. Pokud se rozhodnou pro studium
na SVŠE, první semestr budou moci
studovat zdarma. Zvýhodněni budou
i další úspěšní soutěžící.
xa

Zavřete na chvíli oči, a zkuste se procházet vlastním bytem. Nebo si pusťte
televizi, a dívejte se na ni tak, že děj
sledujete jen sluchem. A vyzkoušejte
si neotevřít oči ani při podpisu smluv
či vyplňování formulářů a složenek.
Pokud jste nechali víčka zavřená, nahlédli jste do světa lidí, kteří nevidí,
anebo vidí velmi špatně. Těžké zrakové postižené zasáhne každou lidskou
činnost a člověk je často odkázaný
na pomoc druhých.
Pomocnou ruku již dlouhodobě
těmto lidem podává TyfloCentrum
Brno, regionální pracoviště Znojmo.
Obecně prospěšná společnost pomáhá
nevidomým a slabozrakým překonávat
důsledky těžkého zrakového postižení
a zvyšovat kvalitu jejich života. Lidem
starším 15 let s těžkým postižením
zraku nebo lidem s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je zrakové,
poskytuje řadu sociálních služeb.
Do balíku služeb znojemského TyfloCentra patří i Sociální poradenství.
Cílem této služby je poskytovat lidem

s těžkým zrakovým postižením komplexní informace přispívající k zvládání nebo k řešení jejich nepříznivé
sociální situace, napomáhat jim hledat
optimální možnosti řešení a napomáhat tyto možnosti také zrealizovat. Konkrétně jde o informace a rady
o sociálních službách, o příspěvcích,
dávkách a mimořádných výhodách
pro osoby s těžkým postižením zraku
a pomoc při vyřizování těchto dávek,
příspěvků a výhod. Lze sem zařadit
i poradenství o výběru a použití kompenzačních pomůcek.
„Sociální poradenství je poskytováno ambulantně v naší kanceláři,
nebo terénní formou v případě pomoci při vyřizování dávek na úřadech.
V obou případech je tato služba bezplatná!
Pokud máte pocit, že byste tuto
službu využili, anebo znáte někoho
ve svém okolí, kdo by takovou pomoc
potřeboval, můžete navštívit naši sociálně právní poradnu,“ uvedla sociální
pracovnice Martina Svobodová.
lp

Sociálně právní poradna, Masarykovo nám. 19, Znojmo. Otevřeno každou
středu od 13.00 do 17.00 hodin (bez objednání). V ostatní dny lze domluvit
termín návštěvy předem. Kontakty: Klára Vítková, tel. 774 715 107, vitkova@
tyflocentrumbrno.cz Eva Indrová, tel. 774 715 109, indrova@tyflocentrumbrno.cz. Více info na www.centrumpronevidome.cz/znojmo.
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Škola Pražská vyslala své Španělská mozaika
reprezentantky do Torgau na jihu Moravy
Dali byste si Tapas, Caldo gallego, či
snad Licor 43? Pokud tápete, kam tato
slova zařadit, nejste sami. Zkušenosti
se španělskou kuchyní má na jihu Moravy málokdo, a tak není nikdy od věci
obrátit se na odborníky. Rádi vás s ní
seznámí studenti 4. ročníku oboru Hotelnictví SOU a SOŠ na ulici Přímětická
ve Znojmě Zita Jílková, Šárka Huňová
a Martin Černík, kteří si španělskou
kuchyni vybrali coby svůj maturitní
projekt. Mezi jejich prvními hosty byli
zástupci města, Okresní hospodářské
komory, základních škol i domovské
školy. Maturanti si pro ně připravili
příjemné setkání se španělskou gastroStromy, které dívky namalovaly, nyní zdobí exteriér školy v Torgau.
Žákyně Základní školy Pražská Barbora Toiflová, Barbora Schusswohlová a Lucie Kosková, reprezentovaly
v mezinárodním projektu Terra Nostra
školu v zahraničí. V německém městě
Torgau se společně s pedagogickým
doprovodem Vladislavou Smékalovou
a Evou Fišerovou zúčastnily setkání
všech partnerských zemí projektu –
Rakouska, Německa, Česka, Turecka,
Polska, Španělska a Rumunska.
Žákyně strávily týden v hostitelských
rodinách, které se jim snažily vytvořit
nejen domácí atmosféru, ale měly pro
ně připraven i mimoškolní program.
Hlavním cílem návštěvy ovšem bylo
projektové vyučování. „Ve školní ZOO
naše děvčata nejen pozorovala živé
tvory, ale provedla i pitvu některých
brouků. Část výuky byla soustředěna na aktivní výtvarné zpracování
společného námětu: jednotlivé země
měly za úkol představit svoji zemi formou symbolického stromu. Všechny

Foto: archiv školy

stromy byly provedeny v národních
barvách a symbolech. Po dokončení
vytvořily velice působivý mezinárodní
les,“ uvedla zástupkyně školy Marie
Hošpesová.
Děvčata čekal také společný nácvik
divadelní hry Noah’s spaceship, ve kterém se důkladně procvičila v anglickém jazyce. Absolvovala návštěvu
chráněné přírodní rezervace v okolí
Torgau, v Biberburgu sledovala zimoviště bobrů na řece Labi a velkým
zážitkem byla i návštěva a workshop
v ZOO v Lipsku. „Na projektový týden
v Torgau můžeme napsat jen samou
chválu. Zcela určitě do posledního
bodu splnil svoje poslání, napomohl
k dalšímu poznání a přátelství všech
partnerských zemí a jejích účastníků,
a skvěle navázal na zdařilý projektový
týden organizovaný naší školou v říjnu
loňského roku,“ konstatovala Marie
Hošpesová.
lp

Roztančete první Pololetní ples
První základní školou ve Znojmě, která se rozhodla uspořádat vlastní ples,
je Základní škola JUDr. Mareše. „Řekli jsme si, že si uděláme
nějaké zpestření. Vždyť
na naši školu chodí více
než sedm stovek žáků.
A ples bude vynikající
příležitostí, jak se společně pobavit a současně poznat rodiče našich
žáků. Ti mohou v neformální atmosféře zase potkat naše kantory a další
spolupracovníky,“ objasnil ředitel školy Miloslav
Hubatka důvody, proč se do organizace plesu ve škole pustili. Pololetní ples,
jak taneční akci organizátoři nazvali, si

nomií, kulturou i historií. Ukázalo se, že
Tapas jsou drobné kousky občerstvení
v nejrozmanitějších podobách, Caldo
Gallego je tradiční hustá zeleninová
polévka s uzeným masem a Licor 43
představuje alkoholický nápoj, obsahující 43 přísad. Jednotlivé chody byly
obohaceny prezentací Michala Černíka
o Španělsku, jehož k výběru projektu
inspirovala stáž na ostrově Tenerife.
Došlo i na flamenco, typický španělský tanec, který tvůrci setkání nacvičili
v dokonalém utajení. A tak nejen španělské speciality vnesly do pošmourného únorového dne trochu slunečné jižní
atmosféry.
lp

mohou přátelé školy i široká veřejnost
užít již 23. února. Od 20.00 hodin bude
v sále hotelu Dukla připraven program, který slibuje hudební skupinu Duo Carrie,
představení dětské taneční skupiny DYNS nebo
zábavu v podání oblíbeného moderátora Milana
Jonáše. Vstupenky jsou
k zakoupení na sekretariátu školy. Vstupné je 150
korun a v ceně je i občerstvení. Chybět nebude ani
bohatá tombola. Záštitu
nad prvním Pololetním
plesem ZŠ JUDr. Mareše převzal starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel.
(bar), lp

Máša

Máša
Věk – 1,5 roku
Plemeno – Leonberger (kastrovaná)
Mášenka se do útulku dostala, protože se o ni její páníček už nemohl starat. Tato krásná mohutná „zlatovláska“ je opatrovatelkou svého
páníčka. Na každého cizího návštěvníka ostražitě štěká a cení zuby. Určitě
ji doporučujeme na hlídání objektu, nebo veliké zahrady. Není vhodné,
aby byla celé dny osamocená. Miluje společnost svého pána a své rodiny.
Tato hravá a dovádivá psí slečna je také dobrá společnice k jinému pejsku,
snese se dobře i s fenkou. Mášenka po svém novém páníčku, však vyžaduje
trpělivost, aby si nejdříve přivykla na novou rodinu, a tak ji mohla snáze
přijmout za svou. Máša si i přes svou nedůvěřivou povahu zaslouží šťastný
a spokojený domov.
MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO PSY NAČERATICE pravidelně představuje čtenářům Znojemských LISTŮ své svěřence. V případě, že vás pejsek nebo kočička
zaujme, obraťte se přímo na Městský útulek v Načeraticích (tel: 602 307 801,
e-mail: utulek@znojmozelen.cz). Více informací a fotografií naleznete také
na www.utulek-naceratice.blog.cz.
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VZALI SE

Březen bude ve znamení literatury a besed

Lenka Klikorková (Znojmo)
a Martin Balada (Znojmo)
Lucie Tomanková (Hostěradice)
a Jaroslav Mahr (Hostěradice)
Lucie Obhlídalová (Znojmo)
a Ivo Vala (Znojmo)

OPUSTILI NÁS
Jan Havelka
Hodonice
Jan Tesař
Kyjovice
Mária Doležalová
Znojmo
Marie Kapaňová
Božice
Ladislav Tancer
Hluboké Mašůvky
Františka Palková
Mackovice
Ing. Jaromír Pitrocha
Šanov
Antonín Dušek
Znojmo
Miloslava Kadeřábková
Znojmo
Jan Vajčner
Hodonice
Josef Frej
Znojmo
Marie Chytková
Plaveč
František Hrnčíř
Znojmo

1947
1976
1937
1927
1940
1912
1931
1949
1935
1925
1960
1930
1926

Předávání certifikátů absolventům Akademnie III. Věku pořádané znojemskou knihovnou.
Březen je tradičně vnímán jako
měsíc knihy. Páteří mu jsou především knihovny. Nepomíjí ho ani ta
znojemská. Historie Měsíce knihy
sahá do roku 1955, od kdy se celorepublikový kulturní projekt těší přízni čtenářů, kteří dříve hojně, dnes
o něco méně, navštěvovali a navštěvují knihovny a knihkupectví po celé
republice. Se stoupající cenou knih
se pomalu vrací i zájem čtenářů o zápůjčky knih v knihovnách. A neopadá
ani vstřícnost čtenářské veřejnosti
k doprovodným programům, které
pro ně pracovníci knihoven každoročně připravují. Při různých akcích,
pořádaných znojemskou knihovnou,

Nejvíce knih vychází ve Velké Británii – asi 100 000 titulů ročně.
Největší knihovna na světě je
Library of Congress (knihovna kongresu USA) ve Washingtonu (asi
119 000 000 knih), police zabírají
853 kilometrů.
Největší kniha na světě je Ďáblova
bible, latinsky Codex Gigas. Váží 75
kilogramů, dřevěné desky knihy
měří 900 x 505 milimetrů. Ve středověku byla přirovnávána k sedmi
divům světa.
V Česku každoročně vychází stále
více a více knih. Zdejší nakladatelství už vydala i rekordních 18 029
novinek za jediný rok.

Foto: Archiv MK
je toho důkazem i její často beznadějně do posledního místa zaplněný
konferenční sál. Znojemská knihovna na letošní březen připravila vedle zajímavého programu vyhlášení
nejlepšího a nejvěrnějšího čtenáře
knihovny, a také předání ocenění žákům a studentům středních škol
a učilišť za úspěchy v literární soutěži, dále řadu akcí a besed na dětském
oddělení knihovny, i amnestii pro zapomnětlivé čtenáře. Ti během března
mohou vrátit knihy bez hrozby pokuty za nedodržený termín navrácení. Podrobný program Měsíce knihy
Městské knihovny ve Znojmě najdete
v kulturním přehledu na str.15.
lp

Znojmo dorazilo
do Bra slavy
INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo,
tel. 605154160.
Prodám RD s garáží, zahrádkou
a dílnou ve Znojmě – ul. Melkusova, 2 bytové jednotky 2+1,
vytápění plyn.kotlem, v přízemí
nová dlažba, částečně plastová
okna, cena 2,2 mil.,
tel. 608 418 405.
Vyměním 4+1 v Příměticích za menší. Kdekoliv, tel.
724579878.

Při vítání občánků na znojemské radnici přispívají k slavnostnímu okamžiku
svým kulturním programem děti z mateřských a základních škol. V sobotu 2.
února zpestřily příjemnou atmosféru rodičům novorozence děti z Mateřské
školy Gránická. Šťastný vstup do života popřála novému občánkovi také zastupitelka MUDr. Ludmila Šikýřová.
lp, foto: Ivan Roupec.

Znojemské Turistické informační
centrum propagovalo město Znojmo
na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour, který se konal
v Bratislavě. Prezentace probíhala
na stánku Jihomoravského kraje –
Jižní Morava, na kterém se představují
jednotlivé regiony kraje. V letošním
roce se Turistické informační centrum ještě zúčastní veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze,
Dovolená a regiony v Ostravě a veletrhu Víno a delikatesy v Praze, kde bude
součástí stánku znojemských vinařů VOC. Všude bude návštěvníkům
představovat královské město na Dyji
jako historicky zajímavou, malebnou
destinaci vhodnou k navštívení. ja, lp

www.znojmocity.cz
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MASOPUSTNÍ TEST
Jak je časově vymezeno období
masopustu?
A) od Tří králů do popeleční středy
B) od poslední adventní neděle
do Štědrého dne
Který den v týdnu se pořádal
masopustní průvod?
A) v úterý
B) ve středu
Jak dlouho průvod trval?
A) 3 dny
B) 20 dní
Tradiční maska v průvodu je?
A) medvěd
B) slepice
Co to je pučálka?
A) postní pokrm z vařeného hrachu
B) postní pokrm z vařeného květáku
Jak dlouho trvá období půstu?
A) 40 dní
B) týden
Správné odpovědi na str. 15.

Který den v týdnu se pořádal masopustní průvod? Co je tradiční maska
masopustu nebo z čeho je pučalka?
Na tyto, a jim podobné otázky, odpovídali v masopustním testu klienti
znojemského TyfloCentra, které čile
spolupracuje s SOU a SOŠ na Přímětické ulici. Právě pro zrakově postižené
klienty TyfloCentra připravili studenti
prvního ročníku zcela nového studijního oboru Sociální činnost prezentaci
o masopustu. Součástí pečlivě zvoleného programu byly nejen informace
o historii masopustu a vědomostní
test, ale také vystoupení pěveckého
souboru školy pod vedením učitelky

Na prezentaci masopustu se zrakově postižení klienti TyfloCentra za pomoci svého doprovodu pustili
do výroby masopustních masek.
Foto: lp

Michaely Pasekové a veselice maškar,
do kterých se mladí lidé nebývale
ochotně oblékli. Pestrobarevný průvod
masek ocenili zvláště klienti se zbytky
zraku, jiní naslouchali staročeským
říkačkám v podání studentů. Zajímavě
připravená prezentace prostá nudného memorování o masopustu měla
u klientů velký úspěch. Nemalý podíl
na něm měli také pedagogové. Vedle
již zmíněné Michaely Pasekové i Michala Vyhnánková a František Matula,
kteří svým svěřencům v organizaci
akce pomáhali. Šlo již o pátou spolupráci mezi TyfloCentrem a střední
školou.
lp

Setkání ve stylu country
Chtějí-li se lidé bavit, věk nehraje
roli. Jak ostatně dokázali nadšenci
z chvalovického Svazu důchodců ČR.
Společně s DDM Znojmo a taneční
skupinou Naši sousedé a za finanční
podpory obce uspořádali ve Chvalovicích Country bál s Paroháči. A tam,
kde hraje tahle oblíbená znojemská
kapela, nemůže chybět pořádná dávka country muziky. Lektor country
tanců Ivan Bartůněk měl plné ruce
a vlastně i nohy práce, když ve výukovém odpoledni dokázal na pestrém složení tanečníků, že country
tance jsou vhodné pro začínající
i pokročilé, a začít hýbat se v rytmu
hudby není nikdy pozdě. Na parketu
to večer roztáčeli nováčci i zkušení tanečníci. Taneční skupiny Naši

sousedé pod vedením Jany Pekárkové, Grácie vedená Marií Strakovou
a C&W Dancing Masánčata DDM
Znojmo s Evou Švejcarovou předváděly všem, že tanec je příjemným
a přirozeným životabudičem pro
mladé i starší. Věkový rozdíl zúčastněných byl sedmdesát let, ale tuhle
číslici by žádnému senioru v sále
nikdo nehádal. Na Country bále se
setkala téměř stovka příznivců řízné muziky z blízkého i vzdáleného
okolí. Výstižně komentovala hlavní
smysl vydařené akce vedoucí Grácií
Marie Straková: „Tančíme především
pro radost a jsme rádi, když můžeme
svým vystoupením potěšit diváky
a dát jim naději, že i stárnout se dá
aktivně a s úsměvem na rtech.“ lp

Více snímků z Country bálu najdete na http://ddmzn.rajce.net/.
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KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, tel.:
515 226 529, fax: 515 282 222, dumumenizn@volny.cz, www.znojmuz.cz.
Otevřeno: celoročně Út – So 9.00 –
11.30 hod., 12.00 – 17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.:
515 282 211, fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.
cz. Otevřeno: říjen – duben Po - Pá 9.00
– 11.30 hod., 12.00 – 17.00 hod..
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Archeologie na Znojemsku,
Černé řemeslo, sbírka orientálních
zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, Znojmo – Přímětice, tel.: 736 465 085 p. Kašpárková,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, www.
znojmuz.cz. Otevřeno: po domluvě
na tel.: 736 465 085.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: říjen – duben Út – Ne 10.00 –
16.00 hod., v pondělí je zavřeno.
19. – 25. února bude z provozních
důvodů věž uzavřena.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, www.
znojmuz.cz.
V zimě je uzavřena, možné prohlídky
po domluvě. Za nepříznivých klimatických podmínek vstup zakázán!
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen –
duben Po - So 10.00 – 17.00 hod., Ne
13.00 – 16.00 hod. Poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou. Zavřeno
24. – 26. 12., 31. 12., 1. 1. 2014
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, www.
znojmuz.cz. V zimě je uzavřen.

OSTATNÍ
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 hod., v době prázdnin
i v pondělí, listopad – únor pouze So –
Ne nebo kdykoli po tel. domluvě.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.:
515 224 346, e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, www.knihovna.cz.
Otevřeno odd. pro dospělé: Po – zavřeno, Út – Pá 8.30 – 18.30, Studovna,
čítárna, internet Po – Pá 12.00 – 18.30,
Knihovna rakouské literatury Po –
zavřeno, Út 8.30 – 11.00 12.00 – 17.00,
St 8.30 – 11.00 12.00 – 16.00, Čt 8.30
– 11.00 12.00 – 18.00, Pá 8.30 – 11.00
12.00 – 16.00, Dětské odd. Po, Út, Čt,
Pá 12.00 – 17.00 St – zavřeno, Hudební
odd. pouze St 10.00 – 12.00 14.00 –
17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo, tel.:

515 282 211, fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.
cz. Pro veřejnost přístupno: studovna
Po – Pá 12.30 – 18.30 hod., knihovna
Út – Pá 8.30 – 18.30 hod. Nahlášení
návštěvy a konkrétního požadavku je
nutné nejméně den předem na tel.:
515 282 220 p. Nevrklová.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz, www.
znojmocity.cz.
Otevřeno: listopad – duben Po – Pá
8.00 – 18.00 hod., So 9.00 – 13.00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
– Jižní přístupová cesta k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, e-mail:
hrad@beseda.znojmo.cz, www.znojmocity.cz
Otevřeno: říjen – duben Út – So 9.00 –
16.00 hod., Ne – Po zavřeno.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo, tel.:
515 222 552, e-mail: divadlo@beseda.
znojmo.cz.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici; tel:
515 222 552, e-mail: vstupenky@beseda.
znojmo.cz. Rezervace nevyzvednuté
týden před představením jdou do prodeje; zbylé vstupenky z předplatného
lze zakoupit v TIC, případně v pokladně
divadla půl hodiny před představením. Internetové rezervace na www.
vstupenkydivadloznojmo.cz. Důležité
upozornění: zakoupené vstupenky nelze
vrátit. Zpět se vstupenky přijímají pouze
v případě zrušení akce. Změna programu
vyhrazena.
21. 2. HONZA NEBOJSA
Divadýlko Kuba, Plzeň. Honzů je
v našich pohádkách mnoho. Někteří
bývají hloupí, jiní chytří... Náš Honza je
nebojácný. A protože je navíc chudý
jako kostelní myš, vydává se do světa.
Aby tam získal peníze pro svoji Lidunku
a aby se také konečně naučil bát.
Předplatné MŠ – 3. titul. 8.30 = D9;
10.15 = D11.
22. 2. SLAMĚNÝ KLOBOUK
DS Rotunda Znojmo
Komedie Miroslava Horníčka volně
napsaná podle stejnojmenné frašky
Eugéna Labiche o záletném panu
Fadinardovi a jeho nepředvídaných
dobrodružstvích ve svatební den. Hrají: Marek Machal, Kamil Tomek, Luděk
Horák, Iva Janíčková, Pavel Hofmann,
Vítězslava Rosecká, Roman Mráka,
Václav Beran, Jarmila Tomková, Šárka
Drozdová, Draha Juračková, Antonín
Míček, Radka Lakyová, Eman Macoun,
Michaela Vrbicová. Režie: Václav Beran.
Předplatné ZŠ 2 – 1. titul. 8.30 = DE;
10.30 = DF (náhradní termín za 3.
ledna).
23. 2. MISS ZNOJMO OPEN 2013
Galavečerem provází herec Mirek
Hrabě. Hosty bude dvanáctka krasavic,
zpěvačka Ilona Csáková a zpěvák
Petr Kutheil. Milovníky tance potěší
znojemská taneční skupina SINGLE.
V 19.30 hod.
24. 2. NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
Divadlo Na Fidlovačce, Praha. Humorná
hra, která neotřele líčí svět manželstvím
zklamaných žen. Hrají: Sandra Pogodová, Martina Randová, Pavel Nečas.
B – 4. představení. Zbývající vstupenky

v prodeji. V 19.00 hod.
27. 2. ŠANSON A MUZIKÁL – Jana
Musilová a Petr Malásek
Koncert známé herečky, zpěvačky
a šansoniérky Jany Musilové za klavírního doprovodu skladatele a pianisty
Petra Maláska. X – 4. představení.
Zbývající vstupenky v prodeji.
V 19.00 hod.
4. 3. BROUK V HLAVĚ
Městské divadlo Brno. Jednoduchý
příběh o domnělé nevěře v hotelu
U Galantní kočičky, do kterého jsou
postupně zatahovány všechny postavy
hry. Hrají: Jiří Dvořák/Petr Štěpán, Igor
Ondříček, Jana Musilová, Jaroslav Matějka, Ladislav Kolář, Zdena Herfortová
a další.
C – 5. představení. Zbývající vstupenky
v prodeji. V 19.00 hod.
7. 3. VEČER PLNÝ HUMORU
Do divadla na večer plný dobré pohody
a smíchu zvou všechny své příznivce
mladí herečtí elévové. Vystoupení studentů hereckého oboru ZUŠ Znojmo
pod pedagogickým a režijním vedením
Martiny Výhodové. Prodej vstupenek
v ZUŠ Znojmo (pí uč. Výhodová ) a v divadle před představením. Symbolické
vstupné 50 Kč. V 18.00 hod.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, e-mail:
info@illusion.cz, www.illusion.cz.
21. – 28. 2. BABOVŘESKY
Komedie ZDEŇKA TROŠKY (Kameňák,
Slunce, seno, ….), ve které známí herci
řeší jak běžné, tak i ne zcela normální
zápletky života na jihočeské vesnici.
A do toho se zjeví nový farář se jménem, které přímo svádí ke hříchům. ČR.
21. 20.00, 22. 18.00, 19.30, 23. 18.00,
21.00, 24. 19.30, 25. – 28. 20.00. 1.
18.00, 2. 20.00, 3. 18.30, 4. 20.00, 5.
18.00, 6. 20.00.
21. 2. NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Známá kniha CHARLESE DICKENSE
ve filmovém zpracování MIKE NEWELLA. (Harry Potter a ohnivý pohár, Čtyři
svatby a jeden pohřeb). V podobenství
o tom, že peníze nedělají člověka, se
můžeme těšit na výkony herců jako
JEREMY IRVINE, HOLLIDAY GRAINGER,
HELENA BONHAM CARTER a RALPH
FIENNES. Velká Británie, USA. 18. – 20.
19.00, 21. 18.00.
21. – 24. 2. HAŠIŠBÁBA
Smysl pro obchod i kuchařský talent
jsou dobrými předpoklady k tomu, aby
samostatná Paulette zkusila změnit
profesi a výrobu cukrovinek nahradila
něčím více povznášejícím. Námět asi
připomene oblíbenou Bílou vdovu, tentokrát ale můžeme počítat s francouzským šarmem. Francie. 21. 18.30, 22.
21.30, 23. 19.30, 24. 18.00.
21. 2. HOŘKÝ MĚSÍC
Po Hanekeho Lásce nabídneme ve Filmovém klubu jiný (více hořký) pohled
na možnosti vztahu mezi mužem
a ženou. Film ROMANA POLANSKÉHO
uvádíme ve spolupráci se znalci filmů
a kávy z brněnské kavárny Alfa. Velká
Británie, Francie. Nepřístupné pro děti
do 15 let. Filmový klub 20.30.
22. – 24. 2. SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Animovaná pohádka o nástrahách,
které čekají na Snížka, bílého gorilího
samečka a jeho kamarády, červenou

pandu Ailuru a chytrou holčičku Paulu,
nejen v ZOO, ale i za jejími branami.
Španělsko. DABING. Vždy v 16.30.
22. – 27. 2. BABYCALL
V hlavní roli norského thrilleru uvidíme
NOOMI RAPACE, která zazářila v roli
Lisbeth Salander v trojdílné televizní adaptaci sbírky novel švédského
novináře STIEGA LARSSONA. Tentokrát
si zahrála matku malého Anderse,
kterému dala ze strachu do pokoje
chůvičku, která ho má hlídat. Něco ale
není v pořádku, protože z chůvičky se
začnou ozývat divné zvuky. Norsko.
Nepřístupné pro děti do 15 let. 22. –
24. 20.00, 25. – 27. 19.30.
25. 2. – 10. 3. OZVĚNY EKOFILMU
Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním
dědictví. Oceněné a další zajímavé
snímky z ročníků 2007 – 2012 zapůjčilo
Ministerstvo životního prostředí.
28. 2. POST TENEBRAS LUX
Film je osobitým odrazem života
městského páru a jeho dětí na mexickém venkově. Nad jejich osudy ovšem
stojí jakýsi univerzální příběh o lidských
slabostech, touhách a fantaziích, což
z něj učinilo jedno z mála skutečně
vizionářských děl v letošním nabídce
nejprestižnějšího světového festivalu.
Mexico, Francie, Nizozemsko. Filmový
klub 20.30.
28. 2. – 6. 3. JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
Patnáct let po incidentu s perníkovou
chaloupkou vyrostli Jeníček a Mařenka
ve zdatné lovce čarodějnic. Také už
si místo perníčku a lopaty hrají více
s rotační kuší a železnou pannou.
Tahle verze známé pohádky rozhodně
není vhodná pro děti! USA, Německo.
Nevhodné pro děti do 12 let. 28.
18.30. 3D 1. 20.30, 2. 18.30, 4. 18.30,
6. 18.30. 2D 3. 21.00, 5. 20.30.
1. – 6. 3. ANNA KARENINA
KIERA KNIGHTLEY a JUDE LAW
v hlavních rolích filmového zpracování
románu LVA NIKOLAJEVIČE TOLSTÉHO
v režii JOE WRIGHTA (Pokání, Pýcha
a předsudek, Hanna). Nadčasový příběh
ukazuje sílu lásky prožité duší i tělem
v kulisách hýřivé carské Rusi. Velká Británie, Francie. Nevhodné pro mládež
do 12 let. 1. – 3. 19.30, 4. – 6. 19.00.
1. – 13. 3. ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Oblíbený komiks konečně získal animovanou podobu. Přijďte spolu s Fifinkou,
Myšpulínem, Bobíkem a Piňďou oslavit
jejich čtyřicáté narozeniny a prožít
nové báječné dobrodružství. ČR. Hraje
se ve 2D a 3D. Přesné časy – info v kině.
7. 3. PIETA
Osmnáctý film známého jihokorejského provokatéra Kim Ki-Duka
nabízí nelítostně upřímný i uhrančivě
poetický pohled na podstatu lidských
vztahů a současně přináší vyhrocenou
metaforu kapitalismu. Film byl oceněn
Zlatým lvem na filmovém festivalu
v Benátkách
Jižní Korea. Přístupno od 18 let.
20.30.
7. – 14. 3. MARTIN A VENUŠE
Romantická komedie ve které se Marek
Taclík pokusí dokázat, že muž zvládne
řídit nejen firmu, ale i domácnost.
V dalších rolích: Kristýna Boková-Lišková, Zuzana Stivínová ml., Tomáš Hanák,
Tomáš Matonoha. Oslavte svátek žen
pro změnu jednou v kině! ČR. Nevhod-

www.znojmocity.cz

Kultura

né pro děti do 12 let. Přesné časy –
info v kině.

2. 3. Jazzy talking – koncert, Dům
Na Věčnosti (20.00).

7. – 13. 3. KRYCÍ JMÉNO KRTEK
Sympatický Pawel pracuje se svým otcem Zygmundem, který byl známý jako
hrdina v boji proti totalitě a uznávaný
člen hnutí „Solidarnosc“. Najednou se
Zygmund objeví na titulních stránkách
novin jako zrádce, který fungoval pod
krycím jménem Krtek. Polsko, Francie.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vždy
v 19.30.

XXXIII. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA VE ZNOJMĚ 2013
Dům umění (Masarykovo nám. 11)
Začátek vždy od 19 hodin. Změna programu vyhrazena!

VÝSTAVY

21. 2. Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Brno)
SVOBODA A VLASTNICTVÍ NA ZNOJEMSKÉM VENKOVĚ MEZI OSVÍCENSTVÍM
A MĚŠŤANSKOU REVOLUCÍ

Do 16. 3. UMĚNÍ DO ZNOJMA
Přehlídka současného českého umění
– umění vzniklé v letech 2001 – 2013,
spolupráce s projektem Umění
do Znojma. Dům umění.

28. 2. Mgr. František Kuda (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno)
PO STOPÁCH PRŮZKUMNÍKŮ DO HLUBIN LEDOVÝCH SLUJÍ

Do 26. 5. O TRADIČNÍ SVATBĚ
NA ZNOJEMSKU
Vše, co chcete vědět o svatebním dni
vašich babiček, najdete na výstavě
v Domě umění.

7. 3. RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.
a Ing. Radomír Němec (Jihomoravské
muzeum ve Znojmě)
ZELENÝ PÁS EVROPY PROCHÁZÍ ZNOJEMSKEM ANEB MÁLO ZNÁMÉ PŘÍRODNÍ LOKALITY U RAKOUSKÉ HRANICE

DALŠÍ AKCE
22. 2. Ples SVŠE, hotel Dukla (20.00
hod.).
23. 2. Pololetní ples ZŠ JUDr. Mareše,
hotel Dukla (20.00).
23. 2. Martina Trchová – koncert talentované písničkářky, Dům Na Věčnosti
(20.00).
23. 2. Iva Adamcová – setkání s mystičkou, Agrodům, (09.00 – 18.00), rezervace jitkafrecer@seznam.cz.
23.2. Nepál: Království Mustang –
beseda, společenský sál CASD, Veselá
20 (16.30).

14. 3. Bc. Veronika Kurzová (Katedra
dějin umění FF UP Olomouc)
PÉČE O TĚLO A DUCHA V DOBĚ BAROKNÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
DO KVĚTNA – TANEČNÍ KURZY SMÍM
PROSIT?
Pro děti každé úterý od 16.30 hod.,
pro mládež každé úterý od 17.30
a od 18.30, pro dospělé v pátek
od 20.00 hod., v neděli od 17.30 hod.
(Rumunská ulice, Znojmo). Kurzy
pořádá DDM Znojmo a Taneční škola
SPIN. Informace na tel. 515 224 353,
731 511 991.
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NENECHTE SI UJÍT
V KNIHOVNĚ
Březen – měsíc knihy v sále knihovny
1. 3. Noc s Boccacciem aneb Lehce erotické čtení (19.00 hod.).
5. 3. Otazníky v podkroví: Kriminalistika včera a dnes, host kpt. Roman
Mráka, hudební doprovod: klavír Aleš Říha, saxofon Pavel Novotný
(17.00 hod.).
6. 3. 150. výročí Sokola – vernisáž s kulturním programem, v 17.00 hod.,
galerie Domu porozumění (Slepičí trh).
12. 3. Podyjí v literatuře s Jiřím Svobodou a hosty z Rakouska (17.00 hod.).
19. 3. Beseda o Feng Shui – I. Matyášová (17.00 hod.).
26. 3. Astrologie se spisovatelkou Olgou Krumlovskou (17.00 hod.).

V KINĚ
Hořký měsíc
Filmový klub kina Svět uvede 21. února kultovní snímek Romana Polańského HOŘKÝ MĚSÍC. Středem zájmu zfilmované románu Pascala Brucknera
jsou lidské vztahy. Polańského pesimistická vize přitažlivosti a odlišného
vnímání mužské a ženské sexuality odkrývá temnější pudovější stránku soužití dvou pohlaví. Příběh začíná na cestovní lodi, na které pluje manželský
pár Nigel (Hugh Grant) a Fiona (Kristin Scott Thomas) v mylné iluzi, že žijí
spokojený manželský život. Nedostatku v jejich manželském vztahu si povšimne vozíčkář Oscar (Peter Coyote), který se svojí nádhernou manželkou
Mimi (Emmanuelle Seigner) pobývá na lodi. V průběhu filmu tak můžeme
sledovat vývoj citových vztahů hlavních hrdinů i rozhovory o síle lásky
a pocitech po rozchodu. Režisér mistrovským způsobem přenesl na plátno
realitu, ve které muži a ženy neprožívají životní situace, věci kolem sebe ani
sexualitu totožně – měsíc je pro hlavního hrdinu Oscara sladký, pro jeho
ženský protějšek Mimi je ale hořký.

Podpora ankety sportovců
Již potřetí se koná anketa o Nejúspěšnějšího sportovce roku 2012 okresu
Znojmo. Záštitu nad ní převzalo město
Znojmo, které poskytlo i finanční dotaci. „Slavnostní vyhlášení výsledků
bereme i jako poděkování všem sportovcům, kteří dělají dobré jméno nejen
sobě, ale také Znojmu,“ uvedl místostarosta Jan Grois. O nejlepších spor-

tovcích rozhodne odborná komise.
Soutěžit se bude v kategorii jednotlivců
i kolektivů, vlastní kategorii jednotlivců má mládež. A do síně slávy budou
uvedeni zasloužilí sportovci. Absolutní
vítěz ankety bude znám 4. března, kdy
ve štukovém sále Louckého kláštera
proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.
zp

EKOFILM i o dětech džungle
Na přelomu února a března vtrhnou
do znojemského kina Svět nejlepší eko
filmy. Od 25. února do 10. března si
tak přijdou na své milovníci snímků
s tematikou přírody, kultury i života lidí
z celé planety, tak jak jim je nabídnou
letošní OZVĚNY EKOFILMU, tedy
Mezinárodního filmového festivalu
o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Promítání vítězných
snímků z posledních ročníků je rozděleno do několika bloků. Dopoledne
od pondělí do pátku je vyhrazeno pro
školy, každé odpoledne a dva víkendy
(od 10.00 do 18.00 hodin) pak veřejnosti. Školy si navíc mohou vybrat skladbu promítaných snímků podle věkové
kategorie svých žáků a studentů nebo
podle jejich zájmu.

Z oceněných filmů si zaslouží pozornost zejména snímek slovenského režiséra Pavola Barabáša Pygmejovia – deti
džungle, který získal Grand prix – Cenu
ministra životního prostředí, anebo
americký dokument Havaj v ohrožení,
oceněný Cenou mezinárodní poroty.
V programu ale diváci najdou poklady
jako je francouzský snímek Život v pekle – Přežít v soli a kyselině, oceněný
německý Fantom kočky nebo český
tragický příběh Jan Zajíc – pochodeň
č. 2 režisérky Kláry Řezníčkové. Programová nabídka snímků EKOFILMU
je ovšem daleko pestřejší. Podrobný
program je k dispozici v kině Svět nebo
na www.nppodyji.cz. Příjemným bonusem je, že zhlédnout snímky EKOFILMu mohou všichni diváci zdarma. lp

Čtyřlístek
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos 40 let od svého „narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín , Piňďa a Bobík dostávají
na filmové plátno – a to v dynamickém, vtipném, dobrodružném příběhu
se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení.
(oficiální text distributora)

VE VÝSTAVNÍCH SÁLECH
Do 26. května je v Domě umění otevřena výstava O TRADIČNÍ SVATBĚ
NA ZNOJEMSKU. Připravili ji zaměstnanci Jihomoravského muzea a návštěvníci na ní najdou nejen nostalgické staré fotografie manželských
párů, ale zrestaurované svatební šaty, svatební čepec nevěsty a vše, co se
svatebního dne týče.
VÝSLEDKY MASOPUSTNÍHO TESTU ZE STR. 13:
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU VŠECHNY A.
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Sport

Znojemš hokejisté rozdávali radost
nemocným dětem
Orli Znojmo navštívili ve čtvrtek 7. února nemocnici ve
Znojmě a alespoň částečně zpříjemnili pobyt malým
pacientům na dětském lůžkovém oddělení. S dobrou
náladou a náručí plnou sladkostí a klubových suvenýrů
se pětice hráčů vydala mezi děti.
Ondřej Kacetl, Jan Lattner, Lubomír
Štach, Adam Havlík a kapitán týmu Jiří
Beroun v doprovodu manažera klubu
Mgr. Petra Veselého navíc předali primáři dětského oddělení MUDr. Petru
Bloudíčkovi darovací šek v hodnotě
20 150 Kč.
„Tato částka mohla být věnována
díky našim příznivcům, kteří si zakoupili orlí kalendář pro rok 2013. Polovina výtěžku z prodaných kalendářů
putovala právě do rukou představitelů
nemocnice,“ řekl Veselý. „Je naším
přáním se znojemskou nemocnicí nadále spolupracovat a rádi bychom podobných projektů připravovali více.“
„Peníze využijeme především
na zakoupení menších přístrojů, jako
jsou monitory či infuzní pumpy,“ prozradila vrchní sestra Marie Němcová.

Orli pomáhají sbírkou víček
i Patrikovi
Znojemští hokejisté se také rozhodli
zapojit do velké charitativní akce „Pomoc pro Patrika“. Jedná se o sbírku
víček z PET lahví a krabic od nápojů
na pomoc Patriku Šnédarovi trpícímu dětskou mozkovou obrnou tak,
aby mohl absolvovat speciální léčbu
v Sanatoriu Klimkovice. Za každý 1 kilogram víček přibude na Patrikovo
konto 7,- Kč.
Pomoci může každý. Na znojemském stadiónu jsou při zápasech
A týmu umístěny speciálně označené
plastové kontejnery, do kterých budou
diváci moci víčka ukládat. Do akce
se zapojí všechny týmy znojemských
Orlů. Víčka se budou sbírat také ze

všech lahví zakoupených při utkání
A mužstva.
„Rozhodli jsme se podpořit tuto
akci, protože si myslíme, že nemůžeme
být lhostejní k těžké situaci druhých
lidí a pokud můžeme pomoci, měli
bychom tak učinit. Prostřednictvím

našeho týmu by se do ní mohla zapojit
velká skupina fanoušků znojemských
Orlů, a přispět tak k podpoře dobré
věci,“ věří manažer klubu Petr Veselý.

Orli zaslouženě vybojovali play-oﬀ

Výhry
v prodl.

Prohry
v prodl.

Prohry

Skóre

Body

Tabulka nadstavbové
čás EBEL před
posledními 2 koly
Výhry

Díky novému systému po vzoru
švédské ligy, kdy si celky na 1. – 3.
místě tabulky vybírají svého soupeře
pro čtvrtfinále, nyní musí Orli če-

kat, který z elitních týmů si je zvolí
za své protivníky. Jako první bude
pravděpodobně vybírat Vídeň. Případný duel s blízkým protivníkem by
byl pro oba tábory příznivců velmi
atraktivní. Vzhledem k blízkosti obou
měst by se na zaplněných stadionech
dala očekávat bouřlivá atmosféra.
Zápasy

Dobrými výkony v nadstavbové části
mezinárodní Erste Bank Eishockey
Ligy si znojemští hokejisté s předstihem zajistili účast ve vyřazovacích
bojích o titul v mezinárodní soutěži. Rozhodující body si zajistili Orli
v nedělním zápase v Lublani. Po první
třetině tam sice prohrávali 0:1, ale trefami Štacha a Pláňka v prostřední části
skóre otočili, a protože v poslední třetině už branky nepadly, mohli se hráči
Znojma radovat z postupu. Od poloviny ledna prohrál tým kolem kapitána
Jiřího Berouna s mnoha znojemskými
odchovanci v sestavě jen dvakrát. V tabulce spodní části nadstavby mu tak
patří první místo a za sebou nechává
soupeře zvučných jmen. Do čtvrtfinále
play-off, které začíná v neděli 24. února, postupují první dva celky.

neděle 24. 2., úterý 26. 2., pátek 1.
3., neděle 3. 3., případně úterý 5. 3.,
pátek 8. 3. a neděle 10. 3.

1. Orli Znojmo

8

6

0

0

2

31:14

16

2. Salzburg

8

4

1

0

3

29:23

13

Znojmo bude hrát doma v tučně vyznačené termíny. Čtvrtfinálové série
se hrají na čtyři vítězné zápasy. V pátek 22. února ještě čeká Orly poslední
zápas nadstavbové části v Innsbrucku,
který je ale z hlediska postupu už jen
formalitou. Více informací můžete
nalézt na webu www.hcorli.cz

3. Dornbirner EC

8

4

1

1

2

22:27

11

4. Olimpija Ljubljana

8

4

0

1

3

23:21

10

5. Fehérvár AV19

8

2

0

0

6

18:26

6

6. TWK Innsbruck

8

2

0

0

6

19:31

4

Termíny čtvr inále play-oﬀ
EBEL:
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