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Je tady jaro! Oslavte svátky Bojíte se
snášet?
Velikonoc uprostřed Znojma
Právě dnes začíná jedno z nejkrásnějších ročních období – jaro. V našem
městě ho přivítají od 25. do 31. března
Znojemské Velikonoční trhy. Na dvou
náměstích je, obohacené o pestrý program, připravila Znojemská Beseda.
Na Horním náměstí vystoupí
zpěvačka Věra Martinová, na Zelený
čtvrtek oblíbení Greenhorns s Janem
Vyčítalem a v sobotu skupina Roxette
Revival. Od pondělí do středy bude
pódium patřit také dětem z mateřských, základních a středních škol
a zájmových kroužků. Od čtvrtka
do neděle je vystřídají divadelníci –
Komedianti na káře nebo Bravo team
Brno s rytířskou pohádkou. Na Velký
pátek zazní křesťanské písně chvály
v podání Evangelické církve metodistické Znojmo.

 Obroková ulice bude jako vloni lemována břízkami, o jejichž výzdobu se postarají
znojemské mateřské školy.
Foto: archiv ZL

Trhy nabídnou řemesla, stánky
s občerstvením i velikonoční vazby.
Na Horním náměstí nebude chybět
ohrada se slaměnými zvířátky. Za těmi
živými bude třeba jít na Masarykovo
náměstí, kde bude i prezentace dovedností studentů znojemských škol,
a také soutěže pro děti.
Městem bude každý den během Velikonočních trhů od 16.00
do 18.00 hodin projíždět vláček. Nástupní zastávka je na Masarykově náměstí. Vláček je zdarma. Znojemské
podzemí nabízí 30. 3. Podzemní veselé
hrátky s kočkami a koťátky s tradičním
sbíráním vajíček. Chybět nebude ani
soutěž o nejlepší velikonoční venkovní
a interiérovou výzdobu domů a bytů
ve městě Znojmě a v jeho městských
částech. Více na str. 8, 9.
lp

Podruhé do Znojma dorazí Jeden
svět – 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech.
Provokativní otázkou Bojíte se snášet? chce festival otevřít debatu o sílící
netoleranci, rasismu a diskriminaci.
Letos nabízí přes 100 dokumentů, které
uvidí lidé v desítkách měst nejen České republiky. Ve znojemském kině je
od 3. do 5. dubna připravena projekce
pro školy, a od 10. do 12. dubna projekce pro veřejnost. Více na str. 12.
lp

Divišovo náměs bude zelenou oázou
Zatím na papíře vzniká budoucí
obraz další části znojemské městské
památkové rezervace, která ještě čeká
na rekonstrukci. Opravy se budou provádět na Divišově náměstí, na ulici
Velká Michalská, části náměstí Svo-

body, Jezuitském náměstí a na ulicích
Jezuitská a Veselá.
Jak bude tato část historického
jádra Znojma vypadat? To je otázka,
kterou budou pomáhat řešit odborníci,
kteří vzešli z výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace. Jsou to architekti Petr Todorov a Michal
Říčný z ateliéru Tišnovka,
kteří pro Znojmo již několikrát pracovali.
Projektanti mají k dispozici již existující územní
studii, zpracovanou před
pěti lety, která obsahuje
zejména technické údaje. „Tato studie ale neříká, jak bude upravovaná
oblast po rekonstrukci
vypadat. Při rozhodování
 Divišovo náměstí, přelom 50. a 60. let 20. století.
Zdroj: Státní okresní archiv Znojmo o konečné podobě se bude

vycházet ze zpracované projektové
dokumentace, a rádi přijmeme i věcné
připomínky veřejnosti. Již nyní máme
ovšem jasno v tom, že chceme, aby
na Divišově náměstí bylo hodně zeleně. Na tom se shodneme všichni,“
zdůraznil starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. Na budoucí podobu městské
památkové rezervace bude mít pochopitelně vliv i již zpracovaný stavebně
historický průzkum.
Na odborném jednání se zástupci ateliéru, které se uskutečnilo
v minulých dnech na radnici, starosta
znovu zdůraznil, že se zejména Divišovo náměstí má stát zelenou oázou
v centru města. Zelený má zůstat i pás
v prostoru za kostelem sv. Michala. Toto
prostranství je jedinou historicky doloženou zelenou plochou v této oblasti.
Další konzultace se postupně uskuteční
nad rozpracovanými návrhy.
xa

Den učitelů
s fešným Hejlíkem
Znojemská radnice jako každý rok
připravila pro všechny pedagogy a pracovníky ve znojemském školství oslavu
Dne učitelů. „Je to naše poděkování
za obětavou práci, kterou po celý rok
vykonávají,“ řekl místostarosta Jan
Grois. U společného stolu se učitelé sejdou 27. března ve 13.00 hodin
v hotelu Dukla, kde bude připraveno
občerstvení, kytička i kulturní program, o který se postará sympatický
herec Lukáš Hejlík, autor a propagátor
scénického čtení.
lp
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INFOCENTRUM VOC VÍN
VE VLKOVĚ VĚŽI
Ve Vlkově věži bude od 6. dubna
otevřeno Informačního centrum
VOC ZNOJMO. Zřízeno bylo pod
odborným dohledem Františka
Koudely, předsedy VOC Znojmo
a za podpory Znojemské Besedy,
města Znojma i Jihomoravského
kraje. Návštěvníci zde najdou především informace o vinařstvích
a vinařských akcích, a to aktuálních i těch připravovaných. Třikrát
denně bude připravena ochutnávka vín VOC Znojmo na vyhlídce
věže. K dispozici bude speciální
vinný bar a nabídky vín VOC. Otevřeno bude od dubna do října.
Více na www.vocznojmo.cz.
CVIČENÍ ZÓNA 2013
Od 26. do 28. března bude na území Jihomoravského kraje a kraje
Vysočina probíhat cvičení orgánů
krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému se
zaměřením na řešení případné
havárie s únikem radioaktivních látek v Jaderné elektrárně Dukovany
ZÓNA 2013. Ze strany občanů není
potřeba provádět žádná opatření.
POPLATKY ZA PSA
Do konce března mají majitelé psů
ještě čas zaplatit poplatky za své
čtyřnohé přátele. Platby přijímá
pokladna v budově městského
úřadu na Obrokové 12.
SVĚTOVÝ DEN VODY 2013
Vodárenská akciová společnost, a.s.
při příležitosti Světového dne vody
chystá pro veřejnost den otevřených dveří v Úpravně vody ve Znojmě na Pražské ul. Dne 29. března
budou připraveny prohlídky s odborným výkladem. Začínají v 10,
12, 14 a v 16 hodin. Zájemci mají
jedinečnou šanci navštívit více než
čtyřicetiletý objekt pro úpravu vody
ve Znojmě před plánovanou rekonstrukcí. Přijďte oslavit svátek vody
a zároveň se něco dozvědět. Více
informací na www.vodarenska.cz.
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR
Město jedná s Jihomoravským
inovačním centrem – zájmovým
sdružením kraje a významných
brněnských univerzit, které se
zabývá rozvojem podnikání a podporou inovací. Město Znojmo
chce s centrem spolupracovat
na podnikatelském inkubátoru,
který připravuje. Inkubátor slouží
k podpoře začínajících podnikatelů, kteří zde na dočasnou dobu
naleznou bezplatné kancelářské
prostory a připojení k internetu.

Na vinobraní bude ve stáncích
alkohol jen do dvace procent
Stánkového prodeje na Znojemském historickém vinobraní se dotkne
několik změn, které schválili radní města na svém minulém zasedání. Tou nejvýznamnější je zákaz prodeje alkoholu
s obsahem vyšším než dvacet procent.
„Vinobraní je svátkem vína a burčáku.
Nechali jsme se inspirovat loňským
celostátním zákazem prodeje tohoto
alkoholu v souvislosti s metanolovou
aférou. Vinobraní bylo celkově klidnější
a bezpečnější,“ zdůvodňuje tento krok
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Kdo si bude chtít dát něco tvrdého,
musí se přesunout do kamenných hospod a restaurací. Vína, burčáku a medoviny však bude na náměstích plno.
Pronájem prodejních stánků
bude letos opět zajišťovat odbor in-

vestic a správy nemovitostí.
K pronájmu nabízí celkem
343 míst, která jsou rozdělena dle atraktivity lokality
do třech cenových kategorií.
Nejžádanější, a tudíž nejdražší lokalitou je Horní
a Masarykovo náměstí, následuje ulice Přemyslovců,
Divišovo náměstí, Horní
park a náměstí Svobody.
Stánky budou i na Horní a Dolní
České. Historická tržiště nalezneme
na Mikulášském a Václavském náměstí. Tady obdrží každý prodejce
slevu 1000 korun z nájmu, pokud bude
předvádět ukázku výroby prodávaných řemeslných výrobků. Pronájem
se cenově liší i dle prodávaného sorti-

mentu. Celkově došlo oproti loňskému
roku k mírnému zdražení. Na letošní vinobraní si ještě musíme počkat.
Uskuteční se totiž v termínu od 13.
do 14. září. Znojemská Beseda však již
pilně pracuje na veškerém programu.
O přípravách vinobraní budeme postupně informovat. zp, foto: archiv ZB

Úřad potvrdil: Zadávání veřejných zakázek
na znojemské radnici je správné
V minulých dnech dorazil na znojemský městský úřad výsledek šetření
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten se zabýval postupem
radnice při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, které se týkaly
provedení právního a ekonomického
auditu a poskytování právních služeb.
„Ačkoliv některá média i jednotlivci
mluví o opaku, zadávání veřejných
zakázek probíhá na znojemské radnici
transparentně a správně, jak potvrdilo

šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
V lednu minulého obdržel Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže
podnět k přezkoumání postupu zadavatele, tedy města Znojma, při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
„Provedení právního a ekonomického
auditu“ a „Poskytování právních služeb“. Úřad došel k závěru, že po provedeném šetření neshledal důvod pro za-

hájení správního řízení z moci úřední.
Obě veřejné zakázky tedy byly zadány
transparentně a správně.
„Za současného vedení jsme zatím
vždy byly na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže úspěšní. Jsem velice
rád, že se nám daří naplňovat to, co
jsme si předsevzali: že budeme transparentní a otevřenou radnicí. Jedinou
pokutu, kterou jsme museli platit, se
týkala pochybení minulého vedení
radnice,“ dodává starosta.
zp

E-aukce ušetřila téměř tři miliony korun
Než se s konečnou platností otevře
nový Domov pro seniory U Lesíka,
bude třeba vybavit interiér nábytkem
a základním zdravotním vybavením,
které ulehčí život obyvatelům i pracovníkům nového moderního zařízení.
„Znojemská radnice sice neobstála se

svou žádostí o dotaci od Krajského
úřadu, ale původně plánovaný výdaj
na vybavení interiéru z vlastní kasy,
který by činil více než dvanáct milionů,
vlastním přičiněním snížila skoro o tři
miliony korun,“ konstatoval starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.

 Do nových prostor Domova pro seniory U Lesíka se brzy začnou stěhovat noví nájemníci.
Foto: lp

Jako v mnoha jiných případech
i nyní využila radnice elektronické aukce. Firmy, které se účastnily výběrového
řízení prostřednictvím počítače, v přímém přenosu soutěžily cenu, za niž jsou
schopny zakázku přijmout. Než radnice
vybrala účastníky soutěže, ověřila si, že
nabízené zboží je kvalitní a odpovídá
potřebám domova pro seniory.
Uskutečnily se dvě e-aukce. Šlo
o výběrové řízení na základní vybavení domova pro seniory a výběrové
řízení na interiér domova. V prvním
případě se vítězem stala firma Linet
ze Slaného a v soutěži na dodávku
zdravotního vybavení zvítězila firma
Profil Nábytek z Humpolce. Ta bude
i dodavatelem nábytku v druhé aukci
na interiér domova. Druhou část pak
dodá firma Proma Reha z České Skalice. Jako zdravotní vybavení se přitom
označují například pojízdné židle nebo
chodítka.
xa
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Pozemky kolem Spáleného mlýna
zůstanou místem pro sport i rekreaci
Pozemky kolem Spáleného mlýna v Gránicích změnily v minulých
dnech majitele. Jejich prodej z majetku
města schválili na svém minulém zasedání znojemští zastupitelé. Novým
majitelem se stal vlastník objektu Spálený mlýn, ve kterém se nachází výletní
restaurace. Karel Podzimek reagoval
na oznámení záměru prodeje dvou pozemků v katastrálním území Znojmo-Hradiště, který byl vyvěšen na úřední
desce v době od 7. do 23. listopadu
loňského roku. Během zveřejnění přišla
jediná nabídka.
Nový majitel za pozemky zaplatí
600 759 korun. Tato cena je splatná před
podpisem kupní smlouvy a je navýšena
o náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a vyhotovení geometrického plánu, tedy asi o tři tisíce korun.
Prodané pozemky budou sloužit
jako zázemí k nemovitosti Spálený
mlýn, která je ve vlastnictví soukromého subjektu. Sloužit mají i pro návštěvníky tamní restaurace. Podmínkou
prodeje je navíc vybudování veřejných
sociálních zařízení v horizontu dvou let.
Podle územního plánu je areál zařazen do ploch určených pro sport.

 Spálený mlýn

Přiřazen může být ještě k plochám,
které jsou určeny pro rekreaci, což by
lépe odpovídalo navrhovanému využití. Podle informací z původní žádosti
žadatele by tu mělo být k dispozici
zázemí pro cyklokemp, respektive přespání ve stanech. Uvažovat se podle

Foto: archiv ZB

majitele dá dokonce o vybudování lanového centra.
Poslední slovo ke všem navrhovaným úpravám bude mít samozřejmě
stavební úřad, a vyjadřovat se k nim
bude také Správa Národního parku
Podyjí.
xa

Na Káře bude zase útulno,
přibude hřiště, zeleň i voda
Znojemská lokalita Na Káře (pod
Mikulášským kostelem) má dostat novou podobu. Sloužit má jak pro relaxaci, tak pro kulturní akce. Radní města
schválili stavební program pro úpravu
polyfunkčního prostoru, který má následně sloužit jako podklad pro územní
studii a projektovou dokumentaci.
„Lokalita Na Káře je dnes bohužel
pouze nevzhledným, suchým územím.
Znojmáci i návštěvníci zůstávají ochuzeni o možnost kochat se krásným výhledem na řeku Dyji, neboť jim toto
prostranství k odpočinku ani zábavě nic
nenabízí. Toto bychom chtěli změnit.
Celá lokalita bude korespondovat s Karolininými sadami, čímž se vytvoří další
krásné vyhlídkové místo ve Znojmě,“
vysvětluje starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.
Na novou podobu této lokality
se mohou těšit jak rodiče s dětmi, tak
pořadatelé kulturních akcí a turisté.
„V plánu je vznik klidové zóny pro relaxaci občanů i turistů, nové dětské hřiště
pro děti od 3 do 7 let a umístění sezónních veřejných sociálních zařízení, která
tu chybí,“ doplňuje starosta. Zpevnit se

mají i plochy a pěšiny s lavičkami a dispozice prostranství bude řešena tak, aby
bylo možné pořádat zde různé kulturně-společenské akce, jako je například
vinobraní nebo Šramlfest. Navržené
jsou i výsadby nových travnatých ploch,
nové veřejné osvětlení nebo nový bodový vodní prvek (např. pumpa). Lidé zde
najdou i sezonní veřejné toalety, a to
před budovou bývalé mateřské školy na

 Lokalita Na Káře dnes.

Mikulášském náměstí. Kdy bude celá
lokalita upravena, ještě nelze s přesností
říci. „Rada nyní schválila takzvaný stavební program, který bude sloužit jako
podklad pro zpracování územní studie
a projektové dokumentace. Tento rok
se úpravy pravděpodobně nestihnou,
ale budeme dělat vše, abychom lokalitu
Na Káře zvelebili v průběhu příštího
roku,“ dodává starosta.
zp, lp

Foto: lp
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STALO SE
SETKÁNÍ K PODOBĚ
DIVIŠOVA NÁMĚSTÍ
Budoucí podoba Divišova náměstí
byla hlavním tématem přátelského setkání vedení města Znojma
v čele se starostou Vlastimilem
Gabrhelem s občany, zastoupenými občanskou platformou Karla
Fialy. Všichni přítomní se shodli, že
prioritou v připravované rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic je
zachování zelených ploch. Rozsáhlá
rekonstrukce náměstí i přilehlých
komunikací je momentálně na startovní čáře.
DVANÁCTKRÁT JSME POMOHLI
Již dvanáct psů z Městského útulku
v Načeraticích se za poslední rok
dostalo k novým majitelům. Velkou
měrou k tomu přispěla spolupráce
mezi útulkem a Znojemskými LISTY, ve kterých vychází pravidelně
informace o čtyřnohých obyvatelích útulku.
VESTIBUL RADNICE
ZDOBÍ KRESBY
Vstupní prostory radnice zdobí
až do 27. března nejlepší kresby
z výtvarné soutěže Znojmo mýma
očima, kterou organizovala ZŠ Mládeže ve spolupráci s městem. Vyhlášení výsledků a předání diplomů
a cen se ujal místostarosta Jan
Grois, ředitelka Romana Loydová
a učitelka Jana Krčmářová (obě
ze ZŠ Mládeže). Fota oceněných
výtvarníků na www.znojmocity.cz
SENIORŮM VYMĚNILI
OKNA A DVEŘE
Výměnu oken a dveří v Domově
pro seniory U Lesíka ve Znojmě
provedla firma H&M s.r.o. Kuchařovice. S nejvýhodnější nabídkou
zvítězila ve výběrovém řízení. Zakázka stála 655 000 korun.
PRODEJ STARÉ NEMOCNICE
Rada Jihomoravského kraje schválila záměr prodeje areálu takzvané
staré nemocnice na Vídeňské ulici
ve Znojmě. Prodat jej hodlá za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, minimálně však za 72,5 milionu korun.
K prodeji je určen areál nemocnice
vyjma budov a pozemků sloužících
jako léčebna dlouhodobě nemocných, které zůstávají ve vlastnictví
Jihomoravského kraje.
NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
ZNOJEMSKA
Anketa Nejlepší sportovec okresu
Znojmo zná vítěze. Bodovali veteráni, mladí i kolektivy. Tři zasloužilí
sportovci vstoupili do síně slávy.
Výsledky na webu města.
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UBYTOVATELÉ, POZOR:
ZRUŠENÍ POPLATKŮ
Zastupitelé, s cílem podpořit malé
a střední podnikání spojené s rozvojem turismu ve městě, zrušili Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010
o místním poplatku z ubytovací
kapacity a Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt,
a to s účinnos od 1. 1. 2013. Z výše
uvedeného vyplývá, že od tohoto
data (počínaje prvním čtvrtletím
roku 2013) již nejsou ubytovatelé
povinni hradit poplatek z ubytovací
kapacity a vybírat od ubytovaných
poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka energie.
Dne 29. 03. od 11.00 do 14.30 hod.
ZNOJMO. Část obce: Přímě ce. Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice PEGAS (Č.621217). Vypnu
se NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 3. dubna proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška
sirén. Ověřování provozuschopnossirén se provádí zpravidla každou
první středu v měsíci nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert
(Vídeňská třída, tel. 515 227 835):
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00,
Ne 10.00–18.00
Interspar
(Brněnská ul., tel. 515 223 616):
Po–So 9.00–20.30, Ne 9.00–20.00
Kauﬂand
(Jarošova ul., tel. 515 224 053):
Po–Ne 8.00–20.00
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.

V dubnu začne jarní úklid města
Blokově se bude čistit čtyřikrát do roka
Po zimních plískanicích zůstal
v ulicích města a v jeho zákoutích nepořádek, který musí s jarem zmizet.
V příštích dnech se chystají pracovníci
firmy .A.S.A. EKO Znojmo na první
letošní velký úklid města.
Podle detailního rozpisu se během dubna uskuteční blokové čištění komunikací a chodníků. Začne
se hned druhého například v ulicích
17. listopadu, Dr. Milady Horákové,
28. října a přilehlých vedlejších ulicích.
Při blokovém čištění, které dostatečně dopředu ohlásí příslušné dopravní značky, vyjedou do označených ulic
silniční zametače. Nejdřív ovšem při
ručním čištění pracovníci vyškrabou,
vykopou, zametou nebo vyfoukají
na silnici zbytky posypu a všechen
nepořádek, který pak stroje smetou.
Po skončení blokového čištění spláchne ještě prach, který na místě zůstane,
kropicí vůz.
Takový důkladný úklid se bude
provádět nikoli každý měsíc jako dosud, ale čtyřikrát do roka. Proč? Radnice touto regulací počtu čištění mimo
jiné reaguje na stížnosti lidí. Podle
mínění mnohých byli dosud nuceni
vyklízet kompletně ulici, ve které bydlí, až příliš často. Při nižším počtu
blokových čištění si budou moci lépe
naplánovat přeparkování svého auta.
V intervalu mezi čtyřmi termíny
blokového čištění se bude v ulicích
Znojma provádět navíc třikrát úklid,
který bude zahrnovat ruční předčištění
chodníků a chodníkové zametače při
něm vyfouknou nepořádek i zpod aut.
Silniční zametač potom smetí vyhrnuté před auta smete a vysaje. Při tomto
úklidu nebude nutné vyklízet ulice
a přeparkovávat auta.

Existují však i další důvody, proč
dochází v této oblasti ke změně. Po důkladném zvážení totiž vedení města
DŘÍVE:
Sedm blokových čištění s nutností vyklidit kompletně ulici
od aut.
NYNÍ:
Čtyři bloková čištění s nutností
vyklidit kompletně ulici od aut,
tři čistění s využitím chodníkových zametačů a s ručním čištěním bez nutnosti vyklidit ulici
od aut.
usoudilo, že měsíční interval není pro
čištění většiny ulic nutný, že se prostě
čistí zbytečně. Jsou samozřejmě místa,
jako je Alšova ulice, kam vítr nepořádek nafouká během krátké doby. Tam
vyšle příslušná firma v případě potřeby

své pracovníky s chodníkovými zametači a pravidelně se tu bude provádět
i ruční čištění. Také pokos zelených
ploch se v celém městě bude provádět
podle potřeby.
Při rozhodování o redukci počtu
blokových čištění hrály samozřejmě
nezanedbatelnou roli také finanční důvody. Nově přijde sada čtyř blokových
čištění spolu s trojím ručním čištěním
a čištěním s chodníkovými zametači
na dva a půl milionu korun. Každodenní čištění chodníků v městské památkové rezervaci, která je výkladní
skříní Znojma, bude stát dva miliony
korun za rok. Celkově se uspoří na milion korun z městské pokladny.
Také v městských částech se budou místní komunikace čistit čtyřikrát
do roka. Jsou to ostatně místa, kde je
většinou stále samozřejmostí zamést si
před vlastním domem.
xa

Harmonogram blokového čištění
jednotlivých ulic ve Znojmě
na rok 2013 je umístěn na úvodní straně
webových stránek města – www.znojmocity.cz

Na kluziště přišlo na dvacet síc lidí
Městské kluziště pro letošek zavřelo
brány. Sportoviště se těší velké oblibě
zejména u mladé generace. Právě skončená sezona
byla první, kdy se za vstup
na otevřené zimní kluziště vybíralo vstupné, symbolická desetikoruna.
Pokud se vezme v úvahu,
že si vstupenku koupilo
15 200 bruslících, je zřejmé, že do městské pokladny přibylo 152 000 korun.
Peníze se použijí na opravy skříněk, osvětlení a vytápění pokladny. Ostatně
náklady na její vybudování byly zanedbatelné,

protože Správa nemovitostí města
Znojma použila běžný prodejní stá-

nek z tržiště, který asi za dva tisíce
korun zateplila a vybavila teplovzdušným radiátorem. K plat í c í m n áv š tě v n í ků m
je třeba přičíst ještě ty,
kteří přicházeli v dopoledních hodinách, kdy
se za bruslení neplatilo,
a také žáky znojemských
škol. Zpoplatnění vstupu umožnilo radnici
zaměstnat na kluzišti
dva pracovníky. Vybráni
byli zaměstnanci, kteří
v létě pracují na Městské
plovárně Louka a v zimě
bývali dosud evidováni
na úřadu práce.
xa

www.znojmocity.cz
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Ukázněných majitelů psů je stále více
Počet majitelů psů, kteří po svých preventivní systém, který jsme před něčtyřnohých svěřencích uklízí exkre- kolika lety navrhli, je lepší než pozdější
menty, ve Znojmě stoupá. Důkazem nákladný sběr psích exkrementů pomoje i každoročně se zvyšující spotřeba cí průmyslových vysavačů,“ konstatoval
papírových sáčků na psí výkaly. Ce- ředitel Esterka.
loročně rozdává firma .A.S.A. EKO
Nemalou práci při udržování čisZnojmo sáčky do schrátoty ve městě odvádí
nek u odpadkových košů
i městská policie. StrážSpotřeba sáčků
ve městě i v jeho těsném
níci pravidelně kontrona psí exkrementy
okolí. Nejvíce jich pejlují, zda pejskaři dodrskaři najdou na frekžují městskou vyhlášku
Rok
Kusy
ventovaných místech
venčit psy pouze na vo2006
49 000
procházek, jako jsou
dítku či s nasazeným
2007
52 000
parky, Karolininy sady,
náhubkem. Naposledy
2008
110 000
historické centrum, ale
se tak stalo na sídlištích
2009
153 000
i sídliště či jiné plochy.
na Pražské ulici a Du2010
154 400
Přesto je stále v přístukelských bojovníků.
2011
190 400
pu k veřejným plochám
Ukázalo se, že řada
2012
235 200
u některých majitelů psů
pejskařů je s existencí
Zdroj: A.S.A.Znojmo
co zlepšovat. Podle ředivyhlášky, která začala
tele .A.S.A. EKO Znojmo Josefa Esterky platit před sedmi měsíci, dobře obehraje velkou roli cesta prevence, kterou známena. Většina z kontrolovaných
úklidová firma již před několika lety na- majitelů psů daná pravidla dodržovala.
stavila. „Majitelé psů stále více využívají „Strážníci zjistili jen v pěti případech
připravené papírové sáčky. Dostatek pochybení, což je v poměru k několika
míst, kde je najdou, se stává normou. desítkám zkontrolovaných pejskařů
Když majitelé psů vědí, že vždy najdou poměrně nízké číslo. Je nám líto, že
sáčky na mnoha místech ve městě, au- poctivým pejskařům, kterých je většitomaticky je využívají. Potvrzuje se, že na, kazí dobré jméno hrstka těch, kteří

 I tahle bíglí slečna spotřebuje ročně desítky sáčků při procházkách městem.

po svých domácích zvířatech neuklízí
exkrementy z veřejného prostranství.
Tyto pejskaře upozorňujeme, že podobné kontroly budeme opakovat. Navíc strážníci kontrolují mnohá místa
i při běžném výkonu služby. Na místě

Foto: lp

mohou neukázněným pejskařům uložit blokovou pokutu až 1 000 korun
a ve správním řízení dokonce několikanásobně vyšší,“ konstatoval Petr
Hladký z preventivní skupiny městské
policie.
lp
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Do mateřských školek se valí čtyřstovkový dav dětí
Ve Znojmě je samozřejmostí, že se v Brně nemohla sehnat místo ve školce
o budovy škol a jejich provoz stará měs- a nakonec platí měsíčně 3500 korun. To
to. Díky vstřícnosti vedení města a pří- bych z mateřské nezvládla. Je dobře, že
spěvkům z obecní kasy nemusí zdejší se město stará,“ přiznala mladá maminrodiče platit drahé školné za soukromé ka dvou dětí, která se představila jako
mateřské školy, jak se to MŠ
v s. Kč Jaroslava Mráčková ze
děje v mnoha městech Opravy
4 825 Znojma. Na opravy
republiky. Například Inves ce
16 350 a investice do znojemv krajské metropoli se ZŠ
v s. Kč ských škol počítá vedecena za mateřské školy Opravy
7 000 ní města s částkou pětvyšplhala až na několik
atřicet milionů korun.
Inves ce
6 600
tisíc korun, ve ZnoJe to nejvíce za deset
Celkem za rok 2013
jmě jsou to řádově
let. Největší balík peněz
Opravy
11 825
stokoruny (např. měspolknou zateplovací
Inves ce
22950
síční školné na MŠ
práce, výměny oken
34 775 a opravy sociálních
Dělnická je 210 Kč). Celkem
Rodiče brněnských předškoláků jsou
tak nuceni sáhnout, oproti Znojmákům, hluboko do kapsy. Navíc na jedno
místo v mateřské škole připadá šest
brněnských dětí. Ve Znojmě se většina
dětí do školek dostane bez problému.
Někteří z rodičů, kteří přivedli letos
své děti k zápisu, si tento fakt uvědomovali. „Jsem ráda, že nemusím platit za soukromou školku. Moje známá

zařízení. Dobrým zjištěním je, že se
na zvelebení prostor, kde tráví většinu
dne děti, podílejí i sami rodiče. Takovým příkladem je například mateřská
škola Dělnická.
V září 2013 se tedy do mateřských
školek ve Znojmě rozeběhne 365 dětí.
Ti všichni byli přijati do řad předškoláků. K zápisům jich přišlo celkem
510, z toho 52 mimoznojemských.

 K zápisu přišlo 510 dětí. Z nich bylo 52 mimoznojemských, některé nesplňovaly podmínky věku, jiné přišly k zápisu na více škol. Přijato jich bylo 365.
Foto: archiv ZL

Největší zájem rodičů byl o mateřskou
školu na Holandské (103), na Dělnické (88) a na náměstí Republiky (78).
„Z mateřských škol odejde na vyšší

stupeň asi 368 dětí, přesné číslo bude
známo v květnu,“ uvedla Denisa Krátká, vedoucí odboru školství, kultury
a památkové péče.
lp

 Ivana Jelenová, ředitelka mateřské školy na Dělnické, chválí velmi dobré vztahy školy a rodičů. Na vybavení budov přispívá vedle zřizovatele Města Znojma nemalou měrou i Sdružení
rodičů. Zcela dobrovolné příspěvky od rodičů jdou především na nákup hraček. Ředitelka
(na snímku) ukazuje místostarostovi Janu Groisovi koberec, na jehož nákup rodiče přispěli.

 Školní budova na Dělnické se dočkala nejen nové fasády a zateplení, které šetří energie, ale i nových oken a dveří. Těšit se z pěkné budovy školy může denně 183 žáků. Pod
MŠ Dělnickou spadá také MŠ Gránická, kterou navštěvuje 40 dětí. I tam se na vybavení
podílí zřizovatel a ochotní rodiče.

 Na děti čeká ve školce příjemné prostředí.

 Letos dojde na Dělnické k úpravám terénu školní zahrady a zakoupení nových hracích
prvků.
Foto: 4x zp

www.znojmocity.cz
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Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnos k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktuje přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V RAKOUSKU
Kuchař/ka, Číšník/servírka
Koch /Köchin Kellner/in Stift Altenburg
Altenburg 50 km
info@stift-altenburg.at
+43/2982/3451 Sabine Laz
Min. mzda 1.502 EUR/měs. bruto.
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450542, http://www.jobwald.
at/job.php?aid=450545
Výpomoc v domácnosti
Haushaltshilfe
Kunde von jobwald.at
Horn 35 km
bewerbung1@jobwald.at
Žádosti s životopisem a fotografií
posílat na email. http://www.jobwald.
at/job.php?aid=450614
Pokojská
Stubenfrau
Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH
Gars am Kamp 50 km
bewerbung@lapura.at
+43/2985/ 2666 749 Petra Wagner
Min. mzda dle KS od 1.333 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=205

Aushilfe für Burgführungen
in tschechischer Sprache
Hoyos‘sche Forstverwaltung
Schloss Rosenburg 50 km
brabatsch@rosenburg.at
+43/2982/2303 Boris Brabatsch
Mzda 8 EUR/hod. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=449519
Výpomoc v pekárně
Hilfskraft für Backstube
Bäckerei Wögenstein
Altenburg 50 km
cafe.woegenstein@gmx.at
+43/2982/2559 Andreas Wögenstein
25 hod. týdně, zač. prac. doby 4.00 hod.
Odměny dle KS. Žádosti mailem! http://
www.jobwald.at/job.php?aid=450619
Řidič nákl. auta
LKW – Fahrer
Andreas Wagner Hoch- und Tiefbau
Wald- und Weinviertel
office@wagner-bau.com
+43/2827/7001 p. Wagner
Min. mzda 7,97 EUR/hod. brutto.
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=447983

bewerbung@derrenner.at
+43/2743/2218 Lisa Höllerer
Min. mzda 1.926,77 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=449996

kirchenwirt@weissenkirchen.at
+43/2715/2332
Min. mzda dle KS 1.359 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450586

Umývač/ka nádobí, úklidová síla
Abwäscher/in, Reinigungskraft
Strasser Hof
Strass in Strassertale 60 km
info@strasserhof.at
+43/2735/2427 Eisenbock
Min. mzda 650 EUR/měs. brutto
při úvazku 20 hod./týdně., 975 EUR/měs.
brutto při úvazku 30 hod./týdně. http://
www.jobwald.at/job.php?aid=446657

Zedník – fasádník
Fassader
Ing. Hermann Lechner GmbH
Plank am Kamp 85 km
office@lechner-bau.at
+43/2985/8227–11 Christine Lechner
Min. mzda dle KS 12,50 EUR/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450605

Elektroinstalatér
Elektroinstallateur
Schnauer Raumzellenbau GmbH & Co KG
Krems 75 km
energie@schnauer.at
+43/2732/888-333 Petra Schörgmaier
Min. mzda dle KS 1.940 EUR/měs.
brutto při plném úvazku. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=450536
Odborník do vinohradu; řidič
traktoru
Weingartenfacharbeiter; Traktorfahrer
Weingut Loimer GmbH
Langenlois 60 km
schwarz@loimer.at
+43/2734/2239 Michaela Schwarz
Min. mzda odborník do vinohradu –
1.453,50 EUR/měs. brutto, traktorista
1.200 EUR/měs. brutto. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=449766, http://
www.jobwald.at/job.php?aid=449765

Kosmetička a pedikérka
Kosmetikerin und Fusspflegerin
Gesundheitsresort Gars Betriebs Gmb
Gars am Kamp
bewerbung@lapura.at
+43/2985/2666 749 Petra Wagner
Min. mzda dle KS 1.300 EUR
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=4077

Polír a stavební odborník pro
podzemní stavbu
Polier und Facharbeiter für Tiefbau
Andreas Wagner Hoch- und Tiefbau
oblast Dolní Rakousko
office@wagner-bau.com
+43/2827/7001 p. Wagner
Min. mzda polír 14,11 EUR/hod.
brutto, odborník od 12,50 EUR/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=447980

Řidič autobusu
Buslenker
+43/664/ 465 3065
Marek Reisen
Ravelsbach 50 km
marekreisen@gmail.com
Walter Marek +43/664/ 465 3065
1.600 EUR/měs. brutto + diety a příplatky.
http://www.jobwald.at/unternehmen_
show.php?uid=1350&aid=450615

Stavební truhlář
Bautischler
Schöllbauer GesmbH & Co KG
Mautern an der Donau 75 km
office@tischlerei-schoellbauer.at
+43/2732/848 72 Schöberl
Žádosti posílat emailem osobní schůzku
dohodnout telefonicky. Min. mzda 10,34
EUR / hod. brutto. http://www.jobwald.
at/job.php?aid=449896

Klempíř/ka
Spengler/in
Ing. Edwin Hochwimmer GmbH & Co KG
Röschitz 30 km
office@hochwimmer.at
+43/2984/2709-15 Dipl. Ing. Edwin
Hochwimmer
Nasazení v oblasti NÖ a Wien. Mzda
dle KS. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=1427

Výpomoc v domácnosti
Haushaltshilfe
Brantner Walter GmbH
Krems 75 km
+43/676/655 6280 Brantner
Úklid – 12 hod. týdně.
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450593

Tesař, odborík na dřevostavby
Zimmerer, Holzbaufacharbeiter
WALD HOLZBAUEN Zimmerei
& Holzbau GmbH
Gars am Kamp 50 km
office@waldholzbauen.at
+43/664/88445070 Erwin Steiner
Min. mzda dle KS 11,95 EUR/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=446841

Klempíř
Spengler
Heinrich Renner GmbH
Langenlois 60 km

Kuchař/ka
Koch/Köchin
Kirchenwirt Weissenkirchen
Weissenkirchen in der Wachau 85 km

Průvodce/kyně – výpomoc při
hradních prohlídkách v českém jazyce

Úklidová síla
Reinigungskraft
Weingut Loimer GmbH
Langenlois 60 km
schwarz@loimer.at
+43/2734/2239 Michaela Schwarz
Min. mzda 728,22 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450636

Výpomoc na stavbě
Bauhelfer
Ing. Hermann Lechner GmbH
Plank am Kamp 85 km
office@lechner-bau.at
+43/2985/8227-11 Christine Lechner
Min. mzda dle KS 10,64 EUR/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450603
Marketingový pracovník
Marketingmitarbeiter
Niederösterreich-Werbung GmbH
St.Pölten 98 km
job@noe.co.at
+43/2742/9000 kl. 19860
Životopis s fotografií na email.
Min. mzda dle KS od 1.550,-EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450531
Kameník do výroby
Steinmetz für Produktion
Hirth Gesellschaft m.b.H.
Waidhofen 75 km
office@hirth.at
+43/2847/2253 ing. Marcus Müller
Min. mzda dle KS 11,68 EUR/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=1778
Skladník
Lagerarbeiter
Koch Spedition KG
Dobersberg 70 km
bewerbung@spedition-koch.at
+43/2843/2323-70 Frau Androsch
Nabízíme plný úvazek. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=449373
Kuchař/ka Číšník/servírka
Koch/Köchin Kellner/in
Landgasthaus Zum Streicher
Waidhofen 75 km
gasthaus.streicher@speeding.at
+43/2842/52470 Martin Lehner
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=449815, http://www.
jobwald.at/job.php?aid=449628
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Do Velikonoční dílny
jsou zváni i rodiče
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Svátky jara vítají na školách,
v kině i na hradě
Jaro, a s ním spojené sluneční paprsky, vyhlíží netrpělivě snad každý
z nás. Nejen, že se po šedivě a studené zimě konečně zazelená příroda,
ale začíná také období pouličních akcí, koncertů, vystoupení a různých
festivalů. Těmi prvními kulturně společenskými setkáními jsou oslavy
svátků jara a Velikonoc. Připravilo se na ně Město Znojmo, které pro obyvatele zorganizovalo tradiční Velikonoční trhy v centru Znojma, ale jaro
přivítají i v mnoha dalších institucích.

Hrad a vůně Velikonoc na Bítově
Hrad Bítov zahájí letošní turistickou sezonu 30. a 31. března, a to
dvoudenní akcí Hrad a vůně Velikonoc. Prohlídka hradního paláce bude
zakončena v hradní kuchyni ochutnávkou specialit staročeské kuchyně.
Návštěvníci uvidí, jak se vařilo na starém kachlovém sporáku a na
otevřeném ohni. Budou moci ochutnat buchty s povidly a tvarohem,
různé placky a lívance a daunovskou kaši pro chudé. V ukázce uvidí i pletení pomlázek na pondělní mrskačku. Prohlídky začnou v 9.00 hodin. lp

Stejně jako vloni i letos zorganizovala Základní škola Mládeže na pondělí
25. března Velikonoční dílny v budově
školy. Od 14.00 do 17.00 si mohou rodiče
a děti vyzdobit podle své fantazie vajíčka
a vyzkoušet si zároveň různé zdobicí
techniky. Kluci se naučí plést pomlázku
a společně si mohou všichni zazpívat
za doprovodu kytary. „Chceme opět po-

zvat rodiče, aby společně s dětmi strávili
velikonoční odpoledne,“ pozvala na akci
ředitelka školy Romana Loydová. Hned
druhý den, tedy v úterý 26. března zahraje školní cimbálová muzika na Velikonočních trzích města. Od 14.00 hodin
si ji na pódiu v centru města mohou poslechnout všichni návštěvníci letošních
svátků jara. lp, Foto: archiv ZŠ Mládeže

INZERCE

Velikonoce v režii žáků z Dvořákové
SOŠ a SOU na Dvořákově ulici připravila pro veřejnost Velikonoční
výstavu. Ta je společnou akcí žáků oborů ukončených učňovskou
zkouškou. Žáci ve svých pracích poukazují na zvyky, tradice i novodobé
oslavy Svátků jara. Základ výstavy tvoří vazačské a aranžérské práce
žáků oborů zahradník a zahradnické práce. Nádoby pro umístění jejich
prací vytvoří opraváři zemědělských strojů. Žáci potravinářských oborů
naplní prostory výstavy vůněmi tradičních velikonočních pokrmů. Akce
se koná v rámci spolupráce školy s Jihomoravským muzeem ve Znojmě,
proto se také výstava koná v prostorách Domu umění na Masarykově
náměstí. Slavnostní zahájení zde bude 21. března ve 14.00. Velikonoční
výstava potrvá do 1. dubna.

Velikonoční výstava na Pražské
V prostorách Základní a Mateřské školy na Pražské ulici bude až
do 26. března otevřena Velikonoční výstava. Na pondělí 25. března
od 15.00 do 17.00 hodin naplánovali organizátoři výstavy tvořivé odpoledne ve školní družině, o den později pak velikonoční vystoupení.

Rodinný výlet za Croodsovými
Znojemské kino zve v době Velikonoc
do svých sálů celé rodiny. Připravilo
pro ně animovaný snímek Croodsovi. Nový příběh od tvůrců filmu Jak
vycvičit draka opět slibuje příjemnou zábavu pro děti i jejich rodiče.
Ve filmu vystupují sympatičtí pravěcí
lidé, kteří musí opustit svou jeskyni
a společně začít hledat nový domov.
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 Všichni ocenění účastníci 2. ročníku výtvarné soutěže Znojmo mýma očima, kterou pořádala Základní škola Mládeže a Město Znojmo. Uděleno bylo celkem 15 hlavních cen, 15 čestných
uznání a Zvláštní cena starosty Znojma, kterou získala Kristýna Kovaříková ze ZŠ Mládeže (na snímku vpravo) za práci s názvem Pohled na radniční věž ze starého města. Vystavené práce
šikovných žáků znojemských i mimoznojemských škol jsou k vidění ve vestibulu radnice (Obroková 12) do 27. března. Více foto na www.znojmocity.cz
Text a foto: lp

Mateřinka přilákala davy diváků
Ve znojemském divadle se 9. března
uskutečnil již XII. ročník Znojemské
Mateřinky. Jde o nesoutěžní přehlídku
mateřských škol, které se letos zúčastnilo 110 dětí ze všech znojemských mateřských škol a z MŠ Jevišovice. Zcela zaplněné divadlo tleskalo šikovnosti malých
dětí a jejich radosti z pohybu. Početné
publikum vidělo na jevišti v nápadi-

tých barevných kostýmech cukrářky,
šmoulíky, zvířátka z cirkusu i divočiny,
kočičí rej, čínský tanec i polštářování.
Znojemská Mateřinka je jedním z oblastních kol celostátního festivalu
mateřských škol Mateřinka, který se
uskuteční v květnu v Nymburce. Přehlídku pořádá Středisko služeb školám
Znojmo za podpory města.
lp

 Vítězný úsměv Kláry Sikorové. Foto. Archiv školy

Pražská má zlatou lyžařku Kláru
Klára Sikorová z 5.A Základní školy
Pražská ve Znojmě je výborná lyžařka,
která ze zasněžených svahů vozí jednu
medaili za druhou. Naposled přivezla
zlatou medaili z Přeboru jihomoravských škol ve Velkém Meziříčí. Nadaná
sportovkyně lyžuje již osmým rokem
a ve své kategorii patří k nejlepším.

Vyhrává nejen závody u nás doma, ale
pro medaile si jezdí i do Polska a na Slovensko. „Přejeme naší Klárce, aby ji lyže
poslouchaly i nadále a lyžování jí přinášelo jen samé krásné chvíle,“ popřála
za znojemskou školu, kterou žákyně tak
skvěle reprezentuje, zástupkyně ředitele
Marie Hošpesová.
lp

Šťastná několikanásobná čtyřka
Základní škola na Pražské ulici
ve Znojmě je jedinou školou ze znojemského okresu, která se může pochlubit postupem své žákyně do krajského kola Olympiády z německého
jazyka. Školu na začátku března reprezentovala v Brně v krajském kole
žákyně Aneta Chatzigeorgiu z 9.A,
která si z olympiády přivezla krásné
4. místo. „A čtyři naši žáci úspěšně
složili přijímací zkouška na Hotelovou
školu v Retzu a od příštího školního
roku bude němčina jejich druhým mateřským jazykem,“ doplnila a úspěšným žákům poblahopřála zástupkyně
ředitele Marie Hošpesová. Vydatnou

pomocí byla Anetě i ostatním žákům
pedagožka Martina Pavelková
lp
 Mateřinka.

Foto: Jan Krahulec

Tři vítězové z Dvořákové
 Aneta Chatzigeorgiu a učitelka němčiny
Martina Pavelková.
Foto: archiv ZŠ Pražská

Tomáš Čechovský, Romana Tomášková a Bohdana Pawelková zvítězili
v okresním kole celostátní soutěže SAPERE – vědět, jak žít. Celkem 119 žáků
ze Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 se zúčastnilo 3. ročníku
celostátní soutěže SAPERE – vědět,

jak žít, kterou vyhlásilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Z těchto 119 žáků byli vybráni tři
nejlepší – Tomáš Čechovský, Romana Tomášková a Bohdana Pawelková,
kteří reprezentovali naši školu v okresním kole. Vítězstvím si zajistili postup
do krajského kola.
lp

www.znojmocity.cz
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Osobní asistence nabízí
Šance pro osoby zdravotně
dopravu tělesně pos ženým pos žené a znevýhodněné

Osobám s tělesným postižením nabízí Oblastní charita Znojmo – Osobní
asistence dopravu autem upraveným pro
převoz osob upoutaných na invalidní vozík (mechanický i elektrický). Automobil
má nájezdovou rampu. Trasa dopravy je
plánována podle přání cestujícího například k lékaři, na nákup, do zaměstnání,
do školy, na koncert, na výlet, do lázní
a podobně, a to v jakémkoli dohodnutém
čase. Cena za dopravu je 6 Kč/km + 120
Kč/hod. Dopravu lze poskytnout pouze
jako jednu z činností osobní asistence
na základě uzavření smlouvy o poskytování služby. To znamená, že dopravu ne-

lze využívat samostatně bez současného
využívání osobní asistence a bez uzavření
smlouvy o poskytování sociální služby.
Osobní asistence nabízí pomoc dospělým i dětem s tělesným a mentálním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je to služba, která jim
umožňuje žít běžným životem. Jedná se
zejména o pomoc v domácnosti a všude
tam, kde uživatel potřebuje. Všechny
služby poskytuje v celém znojemském
regionu – 24 hodin denně včetně víkendů a v případě potřeby i v nočních
hodinách.
Bc. Markéta Bílková
vedoucí Osobní asistence

INZERCE

Vyzkoušejte švédskou kvalitu HUSSE

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s, okresní organizace Hodonín
zahájil v únoru 2013 v regionu Znojmo
realizaci projektu Šance na aktivní život.
Je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti
osob se zdravotním postižením (OZP)
a klientům přispěje k získání nebo udržení pracovního místa.V rámci projektu
budou probíhat tyto aktivity – motivace
a aktivizace cílové skupiny, mapování
pracovních možností a předpokladů, bilanční diagnostika, rekvalifikace klientů,
rozvoj a nácvik pracovních dovedností, umístění klientů na pracovní místa,
práce se zaměstnavateli a po celou dobu
budou mít klienti k dispozici poradenství a individuální podporu, možnost

využití počítače např. pro vyhledávání
zaměstnání, informací, zpracování CV.
Projekt probíhá do ledna 2015. Cílem je
nejen zvýšení zaměstnatelnosti, ale také
integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na těchto kontaktech: Marta Holátková, Svaz tělesně
postižených v České republice, o.s.,
Zámečnická 10, 669 02 Znojmo, tel.:
+420 605 584 026, e-mail: martaholatkova@seznam.cz. Tento projekt je
financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.

ADRA hledá dobrovolníky
Dobrovolnické centrum ADRA
Znojmo ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Znojmo hledá nové dobrovolníky starší 15 let. Pro zájemce z
řad široké veřejnosti je ve společenské
místnosti ADRA na Veselé 20 připrave-

no 15. dubna školení od 15.30 do 19.30
hodin. V případě zájmu kontaktujte
Dobrovolnické centrum ADRA na Veselé 20, Znojmo (po 14–17 h., st 13–18 h.),
e-mail: zdenka.severinova@adra.cz,
tel. 607 144 090, www.adraznojmo.cz

Emili

krmivo pro psy a kočky
Představujeme Vám kvalitní krmiva pro
psy a kočky značky HUSSE se službou dovozu zdarma až k Vám domů. Už nemusíte
tahat těžké pytle s krmivem, objíždět zverimexy,čekat na poláka, nebo jezdit na poštu.
Krmivo Vám přivezeme na Vámi uvedenou adresu a v čase, který Vám vyhovuje.
Společnost HUSSE se opírá o dlouholetou
tradici v daném oboru a stále se rozrůstající
základnu spokojených zákazníků ve 33 evropských zemích. Díky vynechání dalších
mezičlánků je možné nabízet tyto produkty
za velmi příznivé ceny. Produkty pro psy
a kočky zn. HUSSE pocházejí ze Švédska.
Jsou vyrobeny z kvalitních přírodních
surovin a bez použití chemických látek.
Granulované krmivo obsahuje vysoký podíl masa, je velmi dobře stravitelné (až

92 %) a celkově velmi dobře snášené. V nabídce najdete krmiva pro všechny věkové
a velikostní kategorie čtyřnohých miláčků, za ceny, které potěší jejich majitele.
Sortiment HUSSE v sobě zahrnuje suché
krmivo, konzervy, speciální krmivo, pochoutky, doplňky stravy, zubní prevenci,
kosmetické přípravky, repelentní a odčervovací preparáty. Mezi naše služby patří bezplatné poradenství při výběru optimálního
krmiva. Před první objednávkou lze dohodnout otestování krmiva Vaším mazlíčkem
na bezplatném vzorku. V případě zájmu volejte 608 931 333. Bližší informace a kompletní nabídku naleznete na www.husse.cz.
Na první objednávku nabízíme slevu 20 %
na otestování kvality (nabídka platí pro
Znojmo a okolí).

Superprémiová krmiva
s doručením až do domu v ceně
 vyráběno bez konzervantů a barviv
 s použitím přírodních produktů

….nevěříte?
KONTAKTUJTE
www.husse.cz
znojemsko@husse.cz
tel.: 608 931 333

Věk – Přibližně 1,5 roku
Plemeno – Kříženec středního vzrůstu (ke kolenům)
Opět se k nám do útulku dostal pejsek z „množírny“, která je zřejmě ve Znojmě. Emili, jako i v předchozích případech, přivezli strážníci. Bohužel mladá psí slečna zřejmě od narození neslyší. Stále pátráme a hledáme, odkud
tito pejsci pochází. Emili je sympatická a přítulná psí puberťačka. Venku
se umí skvěle vydovádět a taky pořádně vyběhat. Díky své „střelené“ až
bláznivé povaze ji určitě doporučujeme do rodiny k větším dětem, miluje
aportíčky a kdejakou lumpárnu. I přesto, že Emili neslyší, nepotřebuje
žádnou speciální péči, chová se stejně jako ostatní pejsci. Procházky mimo
oplocenou zahradu jistě zvládne dobře na vodítku. V útulku si s Emili
ošetřovatelky užijí spoustu legrace, Emili je totiž blázínek do běhání, a tak
při venčení neustále obíhá kolem svého člověka.
Městský útulek pro psy Načeratice nabízí k adopci dalšího ze svých
svěřenců. V případě, že vás pejsek zaujme, obraťte se přímo na Městský
útulek v Načeraticích. Tel: 602 307 801, e-mail: utulek@znojmozelen.cz.
Více informací naleznete na www.utulek-naceratice.blog.cz
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HOLKY, OZVĚTE SE!
Chystáme setkání po letech a hledáme spolužačky Jitku Doležalovou,
Marii Dvořákovou, Vlastu Foučkovou, Marii Kloudovou a Milušku
Klíčníkovou. Učily se v r. 1965–67
v Třebíči, obor svrškařka. Dnes je
nám 63 let. Prosím, ozvěte se. Ivana
Krejčí (Kabelková) tel.: 723 855 165.

OPUSTILI NÁS
Ludmila Antošová
1942
Znojmo
Soběslav Stehlík
1929
Znojmo
Jarmila Trávníčková
1933
Znojmo
Břetislav Sedlák
1947
Znojmo
Libuše Prchalová
1931
Luka nad Jihlavou
Tatjána Hekerlová
1955
Znojmo
Anna Skučková
1924
Znojmo

Jeden svět 2013 se ptá:
Bojíte se snášet?
Podruhé do Znojma dorazí festival Jeden svět.
V loňském roce zaujal více jak tisícovku diváků.
Na nebezpečné tendence, které
se poslední dobou objevují v české
společnosti, upozorní nadcházející 15.
ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. Provokativní otázkou Bojíte se snášet? chce festival otevřít debatu
o sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci. Letos nabízí přes 100 dokumentů,
které uvidí lidé v desítkách měst nejen
České republiky.
Ve Znojmě bude festival Jeden svět
podruhé. Pořadatelem Jednoho světa
Znojmo je opět Znojemská Beseda. Pro
letošní ročník vybrala osm filmů do veřejných projekcí. Jejich součástí budou
besedy se zajímavými hosty z řad režisérů. Letošní novinkou jsou projekce
pro Kluby seniorů v prostorách DPS
Vančurova 17.
„Nabídka filmů byla letos opravdu
obrovská a vybrat z takového množství
pouze osm snímků nebylo jednoduché. Mě zaujal nejvíce film Across Land
Across Sea, který rozkrývá dramatické
osudy emigrantů ze Severní Koreje,“ řekl
Dušan Varga, ředitel Znojemské Besedy.

Pracovníci Besedy pamatovali také
na školáky a vybrali pro ně ucelenou
nabídku projekcí, a to pro tři věkové
kategorie (8–11 let, 12–14 let, žáky SŠ
a vyšší ročníky ZŠ). Součástí programu
pro školy budou moderované besedy.
„Těším se zejména na zpětnou
vazbu dětí a mladých lidí, neboť předpokládám, že jejich úhel pohledu,
do značné míry ještě čistý, nezatížený
může přinést zajímavé, obohacující
názory,“ uvedla Andrea Dohnalová,
která bude společně s Pavlem Liškou,
besedy moderovat.
Po celou dobu festivalu bude v prostorách znojemského kina Svět doprovodná výstava Ukradené dětství, která
zachycuje dětskou práci očima čtyř
českých fotografek.
Jeden Svět Znojmo 2013 se uskuteční v kině Svět, a to od 3. do 5. dubna (projekce pro školy) a od 10. do 12. dubna
(projekce pro veřejnost).
Bližší informace: Jana Alexová, produkce, Znojemská Beseda,
515 300 245, 606 721 363, e-mail:
alexova@beseda.znojmo.cz.

Rozália Kuchařová
1931
Suchohrdly
Františka Kučerová
1932
Lesná
Božena Šillerová
1938
Znojmo
Růžena Pavelková
1928
Oblekovice
Ing. Josef Zimmermann
1937
Znojmo
Oldřich Neděla
1928
Znojmo

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo
Tel.: 605 154 160.
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. 724 579 878.
Nabízím kosmetické služby
Kosmetika Sofie Přímětice
Tel.: +420 607 225 532.

V Načera cích oslavili
Mezinárodní den žen

Mezinárodní šachový fes val
přivítá účastníky v Louce
Ve Znojmě si dají po dva dny
27. a 28. dubna dostaveníčko
fanoušci černobílé královské
hry, a to na Mezinárodním
šachovém festivalu Znojmo 2013.
Vypsané jsou čtyři turnaje. V sobotu a v neděli
27.–28. dubna XXVII. Znojemská královna, Mistrovství ČR
žen rapid šach (pro ženy bez omezení věku a výkonnosti), 27. dubna Znojemská královnička
(pro dívky do 14 let bez omezení výkonnosti), 27. dubna
Memoriál Ing. Jana Turka,
Grand Prix 2012/13 v rapid šachu (přebor šachu žen
a mužů) – záštitu nad ním

převzal MUDr. Milan Špaček, ředitel Dětského centra ve Znojmě a 27. dubna Královský
bleskový turnaj jednotlivců (bez omezení věku a výkonnosti). Závazné přihlášky
budou organizátoři přijímat
do 28. března. Všichni přihlášení do tohoto data mají slevu ze startovného. Na šachové
klání v Louckém klášteře jsou
zváni nejen šachisté, ale také veřejnost. Mezinárodní šachový
festival Znojmo 2013 pořádá
v Louckém klášteře spolu
s Městem Znojmem Šachové sdružení Znojmo, ŠSČR
a Jihomoravský šachový
svaz.
lp

Příjemné odpoledne za doprovodu
hudby připravila pro své občany městská část Znojmo – Načeratice. Ve zdejší
hospodě u Hynka se sešly ženy a dívky, aby společně s mužskými protějšky
oslavily Mezinárodní den žen. Pozvání
přijal i místostarosta Znojma Jan Grois,
který všechny přítomné dámy obdaroval květinou.
tz, foto: zp

O moravských
vinařských
stezkách
Znojmo se stalo centrem přednášek a diskusí, které se týkaly rozvoje
turistiky ve vinařských oblastech jižní
Moravy. Akci pořádala Nadace Partnerství, která je koordinátorem Moravských vinařských stezek. Znojmo jako
partner akce poskytlo pro setkání bezplatně své prostory úřadu na náměstí
Armády. „Pro Znojmo je oblast cestovního ruchu nezbytnou součástí rozvoje. Proto jsem velmi rád, že se můžeme
zapojit do diskuzí o rozvoji vinařské
turistiky a že tomuto záměru můžeme pomoci i organizátorsky,“ uvedl
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Semináře Využití moravských vinařských stezek pro rozvoj turistiky se zúčastnilo více jak šedesát zástupců obcí
a měst, dále zástupci Jihomoravského
kraje, Centrály cestovního ruchu jižní
Moravy a firmy Domovina s.r.o. Hlavním mottem bylo zlepšit péči o mobiliář vinařských stezek a navrhnout
novou formu spolupráce pro rozvoj
stezek v dalších letech.
„Síť vinařských stezek je známá
svým kvalitním značením, zajímavými
informačními panely a hezkými odpočívadly. Návštěvnost cyklistů každoročně narůstá. Postupem času vzrůstají
i jejich nároky na kvalitu značení a služeb. Právě nedostatečné značení na trasách je však dnes problémem, který je
potřebné urychleně a systematicky řešit.
Za 12 let své existence je mnoho značek
a tabulí již v dezolátním stavu a kazí
jméno Moravských vinařských stezek
i obcí, kterými vedou,“ vysvětluje účel
setkání Luboš Kala z Nadace Partnerství. Seminář se ze Znojma přesunul
do Hustopečí, Břeclavi a Kyjova.
tz

www.znojmocity.cz
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Vodárna u řeky Dyje je živý organismus,
kde se stále něco děje
V příštích několika vydáních Znojemských LISTŮ se představí Centrum
volnočasových aktivit Stará vodárna.
Seznámí čtenáře se svými aktivitami,
neboť Vodárna je celoročně živý organismus, kde se stále něco děje.
Na co se můžete těšit na stránkách
novin těšit? Seznámíte se s historií celého projektu, kdy byl téměř 100 let
starý chátrající objekt městské vodárny
u břehu řeky Dyje díky podnikavosti
a nadšení znojemských vodáků zrekonstruován a stal se symbolem aktivního
odpočinku. Představíme provozovatele
Centra Vodárna Vodácký oddíl Neptun
Znojmo a v neposlední řadě se také
dozvíte, jak i vy můžete využít služeb
centra, které nabízí nejen veřejnosti,
ale také školním skupinám možnost
přijít si odpočinout, zasportovat, zahrát
spoustu her, seznámit se s národním
parkem Podyjí, Vodárnou samotnou
nebo si prostě jen popovídat s přáteli.
1. DÍL: Trocha historie pokračující
do současnosti
Městská vodárna u řeky Dyje byla
zřízena již v roce 1877 na místě bývalého kamenného mlýna a dodávala
do města Znojma užitnou vodu. V roce
1911 byl objekt modernizován a došlo
k dostavbě budov, které dnes slouží
jako Centrum volnočasových aktivit
Stará vodárna.
V roce 1966 byla uvedena do provozu Znojemská přehradní nádrž s novou čerpací stanicí na pravém břehu
Gránického potoka. Přehrada pokryla
potřebu zásobování pitnou vodou pro
obyvatele Znojma. Vodárna na užit-

 Stará vodárna U Obří hlavy v blízkosti řeky Dyje.

kovou vodu tak ztratila svůj význam
a její činnost v roce 1969 skončila.
Po ukončení provozu vodárny došlo
k rozličným adaptacím nevyužitých
prostor (sportovní loděnice, restaurace, muzeum historických vozidel).
Od roku 1981 přešly objekty
do vlastnictví a užívání Povodí Moravy. Nějaký čas dokonce hrozila jejich

Foto: archiv dg

demolice. V roce 1996 byl však objekt
Centra Stará vodárna zapsán mezi kulturní památky. V roce 2007 odkoupilo
chátrající památku město Znojmo a vyhlásilo výběrové řízení na pronájem
budovy s návrhem jejího možného využití. Vodácký oddíl Neptun Znojmo
uspěl se svým návrhem na revitalizaci
zanedbaného areálu a jeho nové vyu-

 Jak šel čas s Vodárnou.

Foto: archiv dg

Podávali Řecko na talíři
Řecko na talíři, němečtí stolovníci
a šikovné české ruce. Netradiční mezinárodní spojení vzniklo díky zajímavému
projektu na SOU a SOŠ na ulici Přímětická ve Znojmě. Studentky Vladimíra
Bírešová, Kateřina Švejdová a Martina
Stehlíková ze třídy HT 4.A, si totiž pro
svůj maturitní projekt zvolily řeckou
kuchyni a využily skutečnosti, že v době
jejich maturitní přípravy hostila škola
studenty partnerské školy z Německa.
Maturantky vystavené mezinárodnímu
drobnohledu si daly na přípravě obzvlášť záležet. Německé kolegy pohostili několikachodovým menu. Vedoucí
práce, učitel František Matula, bděl nad
použitím správného pracovního oděvu
a dodržováním návaznosti při přípravě

pokrmů, zásad hygieny i gastronomických pravidel při obsluze. Pro hosty

žití pro kulturní a sportovní činnosti
obyvatel Znojma. Celý projekt byl financován z evropských fondů (ROP
Jihovýchod) a právě za přispění města
Znojma, které má tak od května roku
2010 jedinečné polyfunkční zařízení
volnočasových aktivit se zaměřením
na děti a mládež.
Hlavními cíli projektu po rekonstrukci areálu bývalé městské vodárny nyní zůstává vytvoření zázemí pro
realizaci činnosti Vodáckého oddílu
Neptun i programů dalších organizací; využití objektu pro sport, kulturu
a práci s dětmi a mládeží; spolupráce se školskými zařízeními v oblasti
výchovných a sebepoznávacích programů; pořádání sportovních a kulturních akcí a tematických kurzů pro
školská zařízení, ale i pro veřejnost; environmentální výchova dětí a mládeže;
využití části objektu jako Informační
centrum města Znojma s doplňkovými službami návštěvníkům města
(půjčovna lodí, úschovna kol aj.) a také
prezentace města Znojma a NP Podyjí.
Více na www.centrumvodarna.cz. dg

z Německa byla řecká kuchyně v zimním
Znojmě příjemným překvapením. tz, lp

 Samozřejmostí byl vkusně nazdobený stůl v řeckých barvách.

Foto: archiv školy

Zážitková
gastronomie
Příjemný večer sliboval další projekt maturantů z SOU a SOŠ na Přímětické. Kateřina Kostrhounová, Aneta
Málková a Dominik Vojta připravili
řízenou degustaci a zážitkovou gastronomii. „Z pokrmů, jejichž přípravu jsem dostal na starost, považuji
za nejvýraznější husí paštiku, lososové
carpaccio či smažená jablka v cereálním těstíčku. Ty byly v průběhu večera
doplněny deseti vzorky vín různých
odrůd místních vinařů. Nejvíce nás
potěšila pochvala od vedení školy
i hostů. Náš dík patřil sponzorům, hostům a spolužákům, kteří nám umožnili
projekt uskutečnit na profesionální
úrovni,“ popsal Dominik Vojta.
lp
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Kulturní kalendář

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 říjen–duben
Út–Ne 10.00–16.00 hod., v pondělí je
zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e–mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Do odvolání je vzhledem
k rekonstrukci opěrných zdí
uzavřena.
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.
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 12.00–17.00, Út–Pá
12.00–18.30.Knihovna rakouské
literatury Po – zavřeno, Út 8.30–11.00
12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–
16.00, Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá
8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské odd.
Po, Út, Čt, Pá 12.00–7.00, 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.: 515 224 324,
e–mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552, e–mail:
vstupenky@beseda.znojmo.cz.
21. 3. MLÝNY
Divadlo Sklep, Praha. Hra plná
osobitého humoru a ironické nadsázky.
Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák,
Robert Nebřenský, Tomáš Hanák,
Ondřej Trojan a další. 19.00 hod.
23. 3. VÍTÁNÍ JARA
V ROCE HADA
Songfest.cz 2013 – jednodenní
hudební festival s podtitulem Na jedné
scéně s Východem. Čínská zpěvačka
Feng-yűn Song, vynikající kytarista
Vladimír Václavek, hráč na digedridoo

Ondřej Smeykal a bubenická skupina
Drum Drum. Moderuje ESTER
KOČIČKOVÁ. 19.00 hod.

natočil dokumentarista TOMÁŠ
KUDRNA. ČR. Nevhodné pro děti
do 12 let. 25.–27. 19.30.

26. 3. SPLŇ SI SVŮJ SEN II –
Mighty Shake Znojmo
Ukázky z taneční sezony 2012/2013.
Výtěžek je určen dětem ze sociálně
slabších rodin, které se tak budou moci
zúčastnit letního tanečního soustředění
s Mighty Shake ve Vanově u Telče.
Vstupné dobrovolné. 19.00 hod.

28. 3. LET
ROBERT ZEMECKIS (Forrest
Gump) natočil po delší době hraný
film. DENZEL WASHINGTON byl
za roli pilota nominován na Oscara
za hlavní roli. USA. Nepřístupné pro
děti do 15 let. 28. 20.30.

2.–4. MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
Divadlo Minaret, Praha. Veselá
pohádka o síle malých myšáků.
Předplatné MŠ – 4. titul. 2. 8.30 = D1;
10.15 = D3, 3. 8.30= D5; 10.15= D7,
4. 8.30 = D9, 10.15 = D11.
4. 4. A JE TO V PYTLI!
DS Rotunda Znojmo. Příběh plný
humorných záměn i dramatických
zvratů. B–5. představení, zbylé
vstupenky v prodeji. 19.00 hod.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271
e–mail: info@illusion.cz
www.illusion.cz
21. 3. TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Jeden z nejoblíbenějších westernů
SERGIA LEONEHO. USA.
Nevhodné pro děti do 12 let. 20.30.
21.–24. 3. TERAPIE LÁSKOU
Romantický film s osmi nominacemi
na Oscara. USA. Nevhodné pro děti
do 12 let. 21. 18.30, 22.–23. 19.00,
24. 18.00.
21.–27. 3. CROODSOVI
Animovaný film od tvůrců Jak
vycvičit draka. USA. DABING. 3D:
21.16.30, 22.–23. 17.00, 24. 16.00,
25.–27. 17.30. 2D: 21. 17.00, 22.–23.
17.30, 24. 16.30.
21.–24. 3. RENOIR
Na sklonku života Auguste Renoira
vstoupí mladá dívka a starý malíř
je naplněn novou silou. Francie.
21. 19.00, 22.–23. 19.30, 24. 19.00.
22.–24. 3. MAMA
Dobře natočený horor zamrazí
znalce i laika. Španělsko, Kanada.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
22.–23. 21.00, 24. 20.00.
25.–27. 3. Z PREZIDENTSKÉ
KUCHYNĚ
Zákulisí úřadování francouzského
prezidenta Françoise Mitteranda.
Francie. 25.–27. 19.00.
25.–27. 3. HLEDÁ SE PREZIDENT
Dokument o první přímé volbě
prezidenta státu v srdci Evropy

29. 3. HUDBA 2012 – CO SE
STALO: Soundtracky ke konci světa
Co se stalo za uplynulý rok v hudbě?
Odpoví hudební publicisté. Trochu
večírek, trochu přednáška, trochu
happening. 29. 19.00.
28. 3.–3. 4. G. I. JOE 2: ODVETA
Generál Joseph Colton (BRUCE
WILLIS) je povolán, aby ochránil
Spojené státy i celý svět. USA.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
3D: 28. nehrajeme, 29.–30. 20.00,
31. Nehrajeme. 2 D: 28. 18.30,
29.–30. nehrajeme, 31. 20.00.
Více na www.illusion.cz
28. 3.–3. 4. MOCNÝ VLÁDCE OZ
Příběh o tom, jak se podřadný
cirkusový illuzionista v kouzelné
zemi změní v opravdového čaroděje
i lepšího člověka. USA. DABING.
3D: 28. 16.30, 29. Nehrajeme,
30.–31. 17.30. 2D: 28. Nehrajeme,
29. 17.30, 30.–31. Nehrajeme. Více na
www.illusion.cz
28. 3.–3. 4. PARADA
Aktivisté to nemají úplně jednoduché
nikde na světě, ale když se Mirko
snaží zorganizovat pochod Gay
Pride v srbském Bělehradě může jít
opravdu o život. Srbsko, Německo,
Maďarsko, Slovinsko. Nepřístupné
pro děti do 15 let. 28. 19.30, 29.
nehrajeme, 30.–31. 19.30. Více
na www.illusion.cz
29. 3.–1. 4. ZVONILKA:
TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
Opakování pohádkového příběhu,
ve kterém se víly Zvonilka
a Modrovločka vydaly na cestu
plnou zázraků a dobrodružství.
USA. DABING. 29.–31. 17.00. Více
na www.illusion.cz

VÝSTAVY
22. 3.–25. 5. MISTŘI ČESKÉ
MALBY
Dům umění – výstava obrazů z fondu
České spořitelny na pobočkách
Jihomoravského muzea.
Do 26. 5. O TRADIČNÍ SVATBĚ
NA ZNOJEMSKU
Dom umění – vše, co chcete vědět
o svatebním dni vašich babiček.

www.znojmocity.cz
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Do 31. 3. ETIOPIE – PRAVĚKÉ OMO
Galerie Domu Na Věčnosti – výstava
fotografií cestovatelů Radky a Davida
Švejnohových.

26. 3. ASTROLOGIE
Městská knihovna – beseda se
spisovatelkou Olgou Krumlovskou.
17.00 hod.

DO 4. 5. ZNOJMO A OKOLÍ
POKAŽDÉ JINAK
Dům umění – Iva Šulcová a Vladimír
Šťastný, otec a dcera malují.

29. 3. ZVA 12–28 BAND
Dům Na Věčnosti – zvolenská kapela
s autorským originálním bluesem.

DALŠÍ AKCE
24. 3. KLUB ZDRAVÍ: Pět jazyků lásky
Městská knihovna – přednáška Jana
Majera. 17.00 hod.
22. 3. KonVRZek
Dům Na Věčnosti – hudba na pomezí
folku, jazzu, rocku i šramlu.
23. 3. PAROHÁČSKÝ VANDRBÁL
M–Centrum Znojmo – 23. vandrbál
skupiny Paroháči ve stylu divokého
západu. 20.00 hod.

4. 4. JAK SE NESTÁT PACIENTEM
Štukový sál Znojemské Besedy –
přednáška MUDr. Jana Hnízdila.
18.00 hod.
Do 31. 5. – 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 DIVADLE
Splň si svůj sen II – Mighty Shake Znojmo
Taneční skupina Mighty Shake Znojmo se v úterý 26. března představí
v divadle. Seskupení talentovaných mladých lidí, kteří se orientují na originální taneční vystoupení v širokém spektru tanečních stylů od streetových až po divadelní tvorbu, má na svém kontě řadu ocenění včetně
titulu Mistr ČR a Mistr světa. Mighty Shake byl založen v roce 1995 v Brně.
Ve Znojmě funguje pátý rok. Představení je určené pro širokou veřejnost,
a především pak pro rodiče tanečníků. V programu vystoupí také děti
z internátní školy MŠ, ZŠ a Praktické školy Znojmo. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován dětem ze sociálně slabších rodin, které se
tak budou moci zúčastnit letního tanečního soustředění s Mighty Shake
Znojmo ve Vanově u Telče.
lp, Foto: Pavlína Prokůpková ml.

Divadelním představením
poděkovali stovkám dě
Pět stovek malých diváků obsadilo
hlediště znojemského divadla, kam
přijali pozvání od Obchodního centra
Freeport.
„Jako poděkování základním
školám, které se účastnily Vánočního programu na Freeportu, jsme
uspořádali divadelní představení
Kateřiny a Miroslava Táborských. Naše
poděkování patří ZŠ Václavské nám.,

ZŠ JUDr. J. Mareše, ZŠ nám. Republiky,
ZŠ Pražská, ZŠ Přímětice, ZŠ Šatov,
ZŠ Vrbovec a ZŠ Mládeže. Dále bychom rádi poděkovali Znojemské
Besedě za zapůjčení divadla a paní
Moravcové za organizaci představení
v divadle. A samozřejmě v neposlední
řadě manželům Táborským, kteří udělali dětem velkou radost,“ uvedla Anna
Karásková z OC Freeport.
lp

 Manželé Táborští sklidili od dětí potlesk za Pohádkové nepohádky Josefa Čapka.
Foto: A.Karásková

 V KINĚ
Co se stalo za uplynulý rok v hudbě?
Už skoro deset let si na stejnou otázku pravidelně zkouší odpovědět několik předních českých hudebních publicistů. Po Praze, Bratislavě a Brnu
tento rok poprvé zavítají i do Znojma! Návštěvníky ojedinělé akce HUDBA 2012 čeká tak trochu večírek, trochu přednáška, trochu happening.
Vše namíchali hudební publicisté Pavel Klusák (Lidové noviny), Aleš
Stuchlý (ČRo Radio Wave) a Karel Veselý (Aktuálně.cz). Řeč bude i o nekonvenčním klipu zpěvačky Julie Holter (na snímku). Večer plný hudby
a komentářů si nenechte ujít 29. března v kině Svět.
lp

 V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE
Jak se nestát pacientem
Štukový sál Znojemské Besedy bude 4. dubna od 18.00 hodin hostit doktora Jana Hnízdila, odborníka na psychosomatiku, spisovatele a populárního glosátora, dopisovatele do mnoha odborných i populárních periodik. Na besedě Jak se nestát pacientem se můžete ptát na cokoliv. „Nemoc
je informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu.“, říká
Jan Hnízdil. Odborník na celostní medicínu je mimo jiných autorem knihy
Mým marodům. Akcionáři farmaceutických firem, obchodníci se zdravím
a všichni, kdo tahají za páky práškovacího stroje současného zdravotnictví, nechť se chrání knihu byť jen otevřít. Kdo tak učiní, uslyší pravdu o našem zdraví a všech skutečnostech, které nás budou v souvislosti s tímto
tématem napadat. Předprodej vstupenek již nyní v TIC Znojmo.
lp
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Sport

Pavel Ohera: Na hokej bychom měli být hrdí
Závěr druhé sezony Orlů v EBEL
s sebou přinesl několik spekulací i otázek o budoucím směřování znojemského hokeje. „Orli zůstávají ve Znojmě,“
odpovídá prezident klubu Pavel Ohera
na tu nejzásadnější z nich. Zatímco
o sportovní stránce klubu se mohli diváci přesvědčovat na vlastní oči
na tribunách znojemského stadionu,
stránku ekonomickou, administrativní i budoucí filozofii klubu popisuje
spolumajitel Orlů v tomto rozhovoru.

Znojmu skončila druhá sezona v mezinárodní Erste Bank Eishockey lize.
Jaké jsou momentálně vaše pocity?
Především bych chtěl poděkovat
divákům i partnerům klubu za přízeň
a podporu, kterou nám v uplynulé sezoně poskytovali. Opravdu si jí vážíme
a věříme, že na ni úspěšně navážeme
v budoucnu.
Hodně se spekuluje o možném přesunu EBEL do Přerova. Jaká je aktuální
situace?
V tuto chvíli nabídka z Přerova leží
na stole, je připravený 1 milion euro,
tedy zajištěný sezonní rozpočet klubu.
Radnice i podnikatelé mají o EBEL
enormní zájem. Vědí, že to je dobrý
produkt. Musím přiznat, že mě tento
zájem příjemně překvapil a chtěl bych,
aby se takové prostředí podařilo vybudovat i ve Znojmě.
Nemá tedy Přerov sám zájem pokusit
se dostat do ligy nezávisle na Znojmu?
Představa, že by se nějaký klub
sám přihlásil do EBEL, je zkreslená. Pořád je to rakouská liga. Erste
Bank coby titulární sponzor má zájem
rozvíjet přednostně rakouský hokej
a k tomu navíc přibrat týmy z ostatních
zemí, kde funguje a které tomu mohou
pomoci. Přijetí nového člena si navíc
musí odhlasovat samy kluby. Takže to
není tak jednoduché, jak si někteří lidé
představují.

Má s jednáním kolem Přerova nějakou spojitost Pavel Čech, který přišel
do vedení klubu s cílem najít generálního partnera?
Ne, to jsou věci, které spolu nesouvisí. Platí původní dohoda. Pokud
Pavel Čech do dubna nepřivede generálního partnera, vrací se jeho podíl
v klubu zpět do mého vlastnictví.
Jaká je tedy nejbližší budoucnost
Orlů?
Orli zůstávají ve Znojmě. Rozjeli
jsme tady nějaký produkt, který jsme
tehdy přebrali s osmimilionovým dluhem. S ním jsme se nejdříve museli
vypořádat. Momentálně každý rok
klub výrazně dotuji ze svého. Dál už to
bohužel dělat v takové míře nemůžu.
Podařilo se nám ve Znojmě etablovat
skvělý produkt, který vzbuzuje pozitivní reakce i v zahraničí. Bohužel
mám pocit, že možné přínosy EBEL
ve Znojmě plně neoceňují někteří potenciální sponzoři a fanoušci. Město
si tento potenciál začíná uvědomovat
a uvažuje o bližší spolupráci v oblasti
strategie cestovního ruchu.
Co sponzoři?
Máme pouze několik sponzorů
ze Znojma, zbytek je odjinud. Velkou
měrou nám pomáhají dotace od města
Znojma. Pro rok 2013 je to 4,5 milionu
korun. Setkáváme se s názorem, že
přece nebudeme dávat Oherovi peníze na hokej. Ale hokej na této úrovni
opravdu není ziskový byznys a hradit
každoroční ztrátu z mých prostředků
není reálné. Byl bych rád, kdybychom
my jako klub, město, fanoušci a místní
podnikatelé spojili svoje síly a tvořili
budoucnost znojemského hokeje. Nejedná se jen o profesionální sport, ale
je to příležitost pro propagaci celého
regionu, šance pro místní podnikatele, jak dát vědět o svých produktech
a službách i v zahraničí, i příležitost
pro rozvoj mládežnického hokeje.
Chceme přece stavět tým na našich
odchovancích. V neposlední řadě jde
o skvělou show pro místní diváky. Je to
náš znojemský produkt, buďme na něj
hrdí! Smějeme se třeba Brnu, ale tam
ta určitá brněnská hrdost existuje. Proto jsou taky schopni dát dohromady
peníze.
Jak vypadá spolupráce s městem
Znojmem?
S městem vedeme konstruktivní
dialog. Jeho představitelé jasně deklarovali, že mají zájem na tom, aby se

ve Znojmě hrál dál kvalitní hokej a že
by chtěli více využít potenciál EBEL
pro cestovní ruch. Společně s námi
chtějí také zkulturnit prostředí na zimním stadionu. Proběhne rekonstrukce
střechy, osvětlení a ozvučení, rádi bychom vylepšili sociální zařízení. Máme
požádáno o dotace na nové mantinely.
Z těchto úprav nemá užitek jen hokej,
ale i návštěvníci kulturních akcí, které
se na zimním stadionu pořádají.
Existuje možnost návratu A-týmu
pod Český svaz ledního hokeje?
Možnost návratu pod český svaz
existuje. Je to otázka, nad kterou in-

tenzivně přemýšlíme a zkoumáme,
která cesta je pro nás výhodnější.
Kdybychom byli pod českým svazem,
mohli bychom naplno využívat možností hostování a střídavých startů, ale
za příchozí hráče bychom museli platit
tabulkové hodnoty. Navíc by tu byl ještě paradox v podobě toho, že podobně
jako Lev Praha bychom sice za příchozí hráče museli platit tabulkové
hodnoty, ale od nás zpět do Česka by
mohli odejít zdarma. Extraligové kluby
na druhou stranu vnímají, že EBEL je
mnohem kvalitnější než 1. liga, a rády
by k nám posílaly mladé hráče.
(www.hcorli.cz)

Masové běhy městem
budou zajištěny kvalitněji
Radní města schválil přistoupení
k Memorandu o společném postupu
pořádání masových běhů na území
města. Znojmo se tak zařadí k městům,
které společně s Českým atletickým
svazem sdílejí pravidla kvalitního pořádání masových běhů. Tato aktivita má
mimo jiného za cíl propagovat zdravý
životný styl. „Tratě klasického maratonu
i tratě všech dalších městských masových běhů jsou vytyčovány v centru
města a na dalších zajímavých místech.
To má za cíl přitáhnout co nejvíce lidí
ke sportování,“ zdůvodňuje tento krok
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Základním požadavkem je poskytnutí servisu pro všechny účastníky akce,
včetně hostitelských měst a partnerů
běžeckých seriálů. Dále jde zejména
o zajištění nadstandardních služeb pro
každého běžce, garance bezproblémového chodu akce včetně maximálně

bezkolizní organizace dopravy a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.
„Kromě vlastního pořádání běžeckého závodu, ať už pro profesionální
sportovce, nebo pro širokou veřejnost,
propagují organizátoři navíc zdravý
a aktivní životní styl mezi lidmi všech
věkových kategorií, koníčků a zaměstnání. Příkladem toho může být první
ročník Adventního běhu Znojmem,
kdy se o první adventní neděli postavili
na start jednak jednotlivci v různých
věkových kategoriích, jednak školní
týmy,“ dodává místostarosta Znojma
Jan Grois, který má sport ve městě
ve své působnosti.
Ve Znojmě se koná několik masových běhů za rok. Mezi nejslavnější
patří Běh Gránicemi o pohár starosty
Znojma a tradiční Vánoční běh. A našlápnuto k tomu, aby se stal tradicí, má
i Adventní běh Znojmem.
tz

 Adventní běh v prosinci 2012 se těšil velikému zájmu obyvatel, a to bez rozdílu věku.
Foto: archiv ZL
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