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Co všechno chcete vědět o parku
a nebojíte se naslouchat
22. dubna v 16.00 hodin ve velkém sále
znojemského kina Svět na Havlíčkově
ulici. Na veřejné prezentaci budou přítomni zástupci města, ale především

odborníci z Brna, Olomouce a ze Zlína, kteří jsou připraveni odpovídat na
otázky přítomných. Více k revitalizaci
parku na str. 8 a 9.
lp

V Popicích vysadili hrušně

U věže poprvé
upálí čarodějnice

Vedení města a zástupci projektu
Znojmo – město zeleně zvou veřejnost
na veřejnou prezentaci k revitalizaci městského parku. A to v pondělí

Popičtí se pustili do výsadby hrušní. Dnes již místní dětské hřiště lemuje
sedm ovocných stromů, které zdarma
dodala Ovocná školka Venuta z Kadova. „Jedná se o sedm vzrostlých hrušní
odrůdy Štigelmarka, známé i pod názvy
Šídlenka nebo Ovesnička. Štigelmarka
byla na Moravě asi před sto lety hojně vysazována na návsích jako solitera.
Tyto stromy se v krajině osvědčily jako
dlouhověké a stálé, avšak tlak nových
odrůd je z vesnice prakticky vytlačil,“ vysvětlil majitel firmy Marek Venuta, který
hrušně vypěstoval jako vysokokmenné.
Takové se dnes běžně téměř nevyskytují. Výsadba byla dopředu plánovaná
i s ohledem na den, kdy probíhala celosvětová kampaň s názvem Hodina
Země. Více na str. 6.
lp, Foto: VA

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
DUBEN 2013

Poprvé u Vlkovy věže upálí čarodějnice. Vatra vzplane 30. dubna
ve 20.00 hod. V 19.00 hod. začne program pro děti organizovaný Domem dětí
a mládeže. Milan Jonáš a Izzy Cooper je
rozpohybují, a poté přizvou ke hrám,
soutěžím, na atrakce i k žonglování. Dospělí okoštují vína VOC, pivo i jídlo. Hrát
jim k tomu bude od 20.30 hod. kultovní
kapela Jablkoň, a po ní to ve 22.00 hod.
rozjedou pro všechny paliče čarodějnic
muzikanti z Jam session. Rozezpívají přítomné u ohně, zahrají na kytaru, djembe
a další nástroje. Na první znojemské
pálení čarodějnic, organizované Znojemskou Besedou, jsou zváni všichni, kdo
nepohrdnou pohodovou zábavou. Vstup
je zdarma.
lp

Auta v garážích
nahradí design
Do garáží bývalého znojemského pivovaru se místo aut na dva dny
nastěhuje umění a design. Hlavní myšlenkou tohoto typu akcí je umožnit
mladým návrhářům a designérům
představit své výrobky veřejnosti osobně. Pod názvem GARAGE DESIGN se
vůbec poprvé ve Znojmě představí nezávislá autorská tvorba několika desítek umělců z celé republiky. GARAGE
DESIGN je pro návštěvníky přehlídkou i nákupní lahůdkou originálních
módních kousků, šperků, ručně vyráběných lamp, hodin, kabelek, brašen
i hraček. Netradiční prostory pivovaru
a doprovodný program pak podtrhnou
příjemnou atmosféru, která vyhledávané akce podobného typu provází
v zahraničí, v Praze a v dalších českých
a moravských městech. Celé dění zpestří koncerty a DJ, čtvrtá znojemská
PechaKucha Night i debata o možnostech využití industriálních areálů.
A živo bude 10. a 11. května i v okolí
pivovaru. Aktuální informace najdete
na facebooku GARAGE DESIGN. lp

Knihovna má
nejlepší web
Městská knihovna ve Znojmě má
nejlepší webové stránky. V celostátní
soutěži o nejlepší webovou prezentaci
BIBLIOWEB 2013 o tom ve veřejném
hlasování rozhodli sami uživatelé stránek. Webové stránky knihovny dlouhodobě spravuje Jiří Rudorfer, který
zároveň pracuje v čítárně knihovny,
a v počítačové učebně učí seniory
z Akademie třetího věku používat PC
a orientovat se ve světě internetu. Ocenění převzala na slavnostním vyhlášení 14. ročníku soutěže BIBLIOWEB
v Hradci Králové ředitelka znojemské
knihovny Věra Mašková. Letos se do
soutěže o nejlepší knihovnický web BIBLIOWEB přihlásilo 27 knihoven.
lp
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HLEDÁ SE
Hledá se sedmnáctiletý student Florian Panholzer z Ziersdorfu v okrese
Hollabrunn. Rodina svého syna
pohřešuje více jak měsíc. Zmizel
v noci z 9. na 10. března. Na sobě
měl černé triko, šedo-černou vestu
s kapucí, džíny a modré sportovní boty. Florian je 163 cm vysoký,
váží asi 60 kg, nosí brýle. Jakékoliv
informace o pohřešovaném sdělte
na tel. 0043/680 443 7091, popř.
policii ČR.

ZNOJEMSKÝCH JE 33 550
Statistika je hotova. Vychází z ní,
že k 1. lednu 2013 bylo k trvalému
pobytu ve Znojmě hlášeno
33 550 občanů ČR a 1175 cizinců.
V porovnání s rokem 2012 jde o pokles počtu u občanů ČR o 150 osob,
u cizinců o 30. V roce 2012 se ve
Znojmě narodilo 308 dětí, zemřelo 346 obyvatel, přistěhovala se 531 osoba, odstěhovalo se
615 osob. Počet obyvatel v obcích
k 1. 1. 2013 vyjde koncem dubna
2013.
NÁBYTEK JE NA CESTĚ
Nový nábytek do Domova pro seniory U Lesíka bude dodán nejpozději
do 2. června. Slavnostní otevření
a uvedení do provozu se předpokládá v druhé polovině června.
NÁDOBY NA BIOODPAD
Město získalo dotaci na nákup nádob na bioodpad. Nyní probíhá
příprava výběrového řízení na dodavatele.
ODEMYKÁNÍ DYJE PODVACÁTÉ
Podvacáté odemknou po zimních měsících řeku Dyji vodáci
spolu s veřejností, a to 20. dubna
v 9.00 hodin v Dobšicích u lávky pro
pěší na pravém břehu řeky.
ZATŘIĎOVÁNÍ VÍN VOC
V klášteře v Louce zatřídili vína ročníku 2012 do apelačního systému
VOC ZNOJMO. Nejtypičtější vína
odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský
a Veltlínské zelené vybírali anonymně samotní vinaři, a to za velmi
přísných podmínek.

Opravy na Čafce budou pokračovat
Město Znojmo se ani v době úspor
a šetření rozhodně nebrání investicím,
které jsou perspektivní a potřebné.
Zvlášť pokud slouží například ke zkvalitnění zázemí sportovních klubů a jejich adresáty jsou hlavně děti a mladí
sportovci.
To se týká i revitalizace sportovního stadionu na náměstí Otmara
Chlupa ve Znojmě. Po dispozičních
úpravách přízemí hlavní budovy, které
proběhly v loňském roce a přišly městskou kasu na 1,75 milionu korun, se
Správa nemovitostí pustila do celkové
rekonstrukce vstupní haly, úprav zázemí pro hráče, trenéry a rozhodčí. Nová
je elektro i vodoinstalace a provedeny
byly i venkovní úpravy. V těchto dnech
bylo opravené zařízení předáno k užívání. Dodavatel, kterým byla znojem-

ská firma, provedl práce za téměř sedm
set tisíc korun.
Fotbalový klub 1. SC Znojmo kvituje postup města s povděkem. Ostatně vloni se hlavně díky vstřícnému
postoji vedení radnice podařilo klubu
obhájit status Sportovního centra mládeže a Sportovního střediska mládeže.
„Bez investice města Znojma na rekonstrukci Čafky by to bylo velmi
složité, spíše nereálné,“ konstatoval
tehdy člen představenstva klubu Karel
Hodák.
Uvedenými opravami však práce
na stadionu nekončí. V roce 2013 se
připravuje kompletní výměna oplocení
stadionu. Demontují se přitom stávající ocelové konstrukce tribun v severní
a západní části hřiště. Nevyhovují již
ostatně technicky a vypadají nepěkně.

Sportovní zařízení se dočká i drobných
terénních a sadových úprav. Podle projektové dokumentace by měly náklady
na tyto práce činit asi 5,2 mil. Kč bez
DPH. V současné době se chystá veřejná zakázka na dodavatele stavby.
Práce se zahájí pravděpodobně v letních měsících.
Čafka se v tomto roce dočká
i závlahového systému plochy hřiště,
který bude zásobován ze samostatné studny v areálu stadionu. Náklady
na tyto práce jsou podle projektové dokumentace vyčísleny na 1,2 mil. Kč bez
DPH. Realizace bude zahájena po získání potřebných povolení. Poté už
bude zbývat jen vypsat soutěž na dodavatele stavby. Závlahový systém se začne budovat po rekonstrukci oplocení
stadionu.
xa

Světový den vody připomněli
v klášteře a v úpravně vody
U příležitosti Světového dne vody,
který připadá na 22. březen, se uskutečnilo odborné setkání představitelů
Zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko a představitelů měst
a obcí. Setkání v Louckém klášteře se zúčastnil i starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, tentokrát jako předseda svazku.
Na setkání hovořil o minulých i budoucích investičních akcích svazku. „Nejbližší plánovaná investice, tedy projekt
Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Znojmo, jehož součástí je
plánovaná rekonstrukce Úpravny vody
ve Znojmě, znamená investici v řádu
půl miliardy. S rekonstrukcí se má začít
v letošním roce. Tato investice přinese
navíc i mnoho pracovních příležitostí,“
konstatoval starosta. Organizátoři také

 Starosta Vlastimil Gabrhel (vpravo) na setkání v Louce.

naplánovali pro veřejnost Den otevřených dveří v Úpravně vody ve Znojmě.

Foto: zp

Celou akci zaštítila Vodárenská akciová
společnost, a.s., divize Znojmo. tz, lp

Prohlídka úpravny vody před rekonstrukcí
Desítky lidí si nenechaly ujít příležitost prohlédnout si provoz úpravny
vody na Pražské ulici ve Znojmě. Její
pracovníci ho zpřístupnili veřejnosti
u příležitosti Dne vody na konci března. Úpravnu vody, kterou pro Svazek
vodovodů a kanalizací Znojemsko
provozuje Vodárenská akciová společnost, a.s., čeká v příštích měsících
zásadní rekonstrukce. Postavena byla
na konci sedmdesátých let minulého
století a její umístění i návrh technologie úpravy vody odpovídal tehdejším potřebám veřejného zásobování
pitnou vodou. Dosud tu proběhly jen
dílčí opravy a úpravy technologických
zařízení. Nyní potřebuje zařízení zá-

sadní rekonstrukci. Přijde na
půl miliardy korun a mimo
jiné zahrnuje výměnu všech
trubních rozvodů, strojních
agregátů a stavebních
p r v k ů b u d ov y ú p r av ny
vody ve Znojmě. V plánu
je vybudování nového
dispečerského pracoviště.
Projekt počítá také se
zkvalitněním transportu
vody ve vodovodní síti.
Rekonstrukce se dočkají
zejména páteřní vodovodní řady včetně vodojemů.  Vedoucí provozu znojemské úpravny vody Tomáš
S financováním vypomůže Juhaňák (vlevo) a místostarosta Znojma Jan Grois při
Foto: xa
Evropská unie.
xa prohlídce usazovací nádrže.
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Místostarosta Jan Grois: Do školství
jdou letos rekordní invesce
V poslední době se ve Znojmě mluví a píše o rekonstrukci Divišova náměstí, o revitalizaci městských parků, o dokončení nového domova pro seniory.
Jsou to významné akce, ale zdaleka nejsou jedinou aktivitou znojemské radnice. Stejně aktivně přistupuje vedení
města třeba k oblasti školství, kultury a
sportu. Na to, co je nového právě v jeho
rezortu jsme se zeptali místostarosty
Znojma Jana Groise.

Rada města povoluje pro letošek
v průběhu vinobraní ve stáncích pouze prodej nápojů s obsahem alkoholu
do dvaceti procent. Někdo to kvituje
s povděkem, někdo kritizuje. Proč jste
k tomu přistoupili?
Znojemské vinobraní je v první
řadě svátkem vína a burčáku. A vzpomeňme na loňský rok, kdy se celá republika potýkala s metanolovou aférou.
Do dneška zemřela na následky požití
pančovaného alkoholu spousta lidí. Nechceme, aby Znojmo přispělo do této
smutné statistiky dalším, byť jediným

ru akce pálení čarodejnic. Před Prvním
májem to bývá oblíbená zábava, která
se dosud organizovala spíš na vesnicích
nebo v soukromí na zahradách. Letos
poprvé pozveme občany Znojma a okolí do kapucínské zahrady za Vlkovou
věží a nabídneme lidem kromě tradiční
ohňové vatry také kulturní program.
Určitě se už chystá také program
na Znojemské kulturní léto.
Vrcholem prázdnin budou tradičně
Hudební festival Znojmo a Slavnosti
okurek. Ještě předtím budou mít lidé
možnost navštívit koncerty Karla
Gotta, Tomáše Kluse nebo skupiny Elán. Znojemská Beseda pak
na závěr prázdnin chystá koncert
písničkáře Jaromíra Nohavici. Už
jen z tohoto výčtu je zřejmé, že se
Znojmáci mají na co těšit.

Školství, koncerty, pálení čarodějnic.
Někomu by se mohlo zdát, že to jsou
ve srovnání s velkými investicemi
podružnosti, které nejsou pro
město zvlášť důležité. Jak to vnímáte vy, pane místostarosto?
Vím, kam touto otázkou
míříte. Rekonstrukce kanalizace
nebo kompletní úprava Horního
n ám ě s t í z ů s t áv aj í t r v a l ou
Vypadá to, že bohatá kulturní
připomínkou práce bývalých
nabídka je pro vás jednou z pristarostů a místostarostů. Jenže
orit.
podle mě všechno souvisí s kvaliAno, protože kultura je také
tou života ve Znojmě, stejně jako
důležitou součástí cestovního ruškolství, kultura nebo sport. Život
chu a Znojmo je na něm přece
ve městě se musí rozvíjet vyváženě
do značné míry závislé. A stejve všech složkách. Nejsem zastánně významný je v tomto ohledu
cem toho, abychom chodili ode
sport. Teď mám na mysli předezdi ke zdi a jednou investovali
vším znojemský hokej. Znojemští
do staveb a podruhé do lidí. Proto
Orli hrají mezinárodní EBE ligu,
klademe na radnici tak velký důraz
která se má mimochodem rozšínejen na zkvalitňování infrastrukřit o Slovensko. Právě v cíleném
tury, ale také na duchovní rozvoj
Foto: Petr Vokurek spojení hokeje a cestovního ruchu
Znojma, respektive na vzdělávání,  Jan Grois.
vidím veliký potenciál. Chceme
na bohatý kulturní a společenský
život ve městě.
případem. Ve stáncích bude k mání oslovit jednotlivé fankluby, nabídnout
víno, burčák a medovina. Ostřejší ná- jim znojemské zajímavosti a dobré víno.
Na co se Znojmáci mohou v tomto poje si každý může dopřát v kamenných Proč by se tu nemohli fanoušci zdržet
smyslu těšit letos?
prodejnách a restauracích. To není šika- celý víkend a nejen na jeden den, kdy
Mám velkou radost, že do školství, na, to je projev zodpovědnosti vedení probíhá zápas? A poté se sem třeba
jak jsme již informovali, jdou letos re- města. A mimochodem tím navíc pod- vracet se svými rodinami?
kordní investice v řádech tří desítek mi- porujeme místní podnikatele.
Co bude největším letošním znojemlionů. Rekonstruovat se budou například
kotelny, kuchyně, jídelny, vyměňovat Znojemské vinobraní je ovšem hlavně ským tahákem pro turisty?
Jednoznačně zprovoznění nových
okna, opravovat elektroinstalace. Mě synonymem pro dobrou zábavu.
osobně velmi těší, že se konečně ve škole
Určitě. Znojemská Beseda v tuto adrenalinových tras znojemského podu Jubilejního parku dočkají žáci nového chvíli finalizuje program pro další roč- zemí. Jde o unikátní prohlídky, které
hřiště. Peníze investujeme racionálně, ník. Již teď mohu prozradit, že na vino- si nelze dopřát nikde jinde na světě.
tak, aby se dále zkvalitňovalo prostředí, braní přijedou dvě kapely, které se staly A o tom, že budou skutečně adrenalive kterém děti tráví tolik času. Nestačí čerstvými nositeli prestižních cen An- nové, svědčí i fakt, že nám je zatím geojen budovu zvenku zateplit a omítnout, děl 2013. Mám na mysli Zrní a Charlie statici z důvodu bezpečnosti nedovolili
důležité je hlavně to, jak vypadá a fungu- Straight. Beseda je oslovila dávno před- otevřít. Některé úseky proto musíme
je vevnitř. A mám velkou radost i z toho, tím, než je ocenila Akademie populární vyztužit, ale ještě v této sezóně bychom
měli vše stihnout. Tedy pokud příroda
že u zápisu do mateřských škol můžeme hudby.
nebude proti. Jinak na léto plánujeme
uspokojit rodiče všech tříletých dětí.
To není v jiných městech samozřejmé.
Zatím jsme mluvili o tradiční i další atrakce. Chceme například vyZ pohledu kulturních akcí je nejvýznam- akci, která desítky let patří ke koloritu budovat sjezdy na řece Dyji tak, aby
nější událostí samozřejmě Znojemské Znojma. Připravujete i něco nového? se stala atraktivní pro vodáky, protože
historické vinobraní. Loni jsme opět dali
Každý rok se snažíme přijít s něčím i tento sport zaznamenal v posledních
důvěru Znojemské Besedě, která celou novým. Loni jsme do Znojma přivedli letech v Česku poměrně značný boom.
akci organizuje sama. Vloni to zvládla mezinárodní filmový festival Jeden svět, Myslíme si, že kombinace cykloturistina jedničku, takže ani letos není třeba a ten se setkal zejména mezi mladými ky a vodáctví může přilákat do Znojma
model měnit. Vinobraní opět zorgani- diváky s velkým ohlasem. Letos chystá- další turisty.
Děkuji za rozhovor.
xa
zujeme vlastními silami.
me na poslední dubnovou noc premié-
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STALO SE
MĚSTO ZELENĚ MÁ SVŮJ WEB
Projekt Znojmo – město zeleně
má zprovozněny webové stránky.
V červnu končí příjem žádostí
měst a obcí do soutěže o nejlepší
přístup radnic k zeleni, k životnímu prostředí apod. Nyní se
ve spolupráci s partnery (Správa NP, muzeum, Vodácký oddíl
Neptun Znojmo, školy a další),
připravuje obsahová stránka projektu s výčtem aktivit pro rok 2013
a 2014.
ZNOJMO V RAKOUSKÉ
TELEVIZI
Rakouská televize ORF natáčela
vloni na podzim ve Znojmě. Reportáž věnující se Retzu a nedalekému Znojmu mohli televizní diváci
vidět 23. března. Nyní je k vidění
na www.besserreisen.tv pod záložkou BR ORF 3.
OSAZENÍ CEDULÍ S NÁZVY ULIC
Město ve spolupráci se SNMZ
provedlo osazení uličních štítů
v místech, kde označení chyběla
nebo byla již nevyhovující. Například v ulicích Kramářská, Slepičí trh, Pražská sídl., Menšíkova,
Suchohrdelská, Družstevní, I. P.
Pavlova, Hakenova, Hradišťská
a v dalších.
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR
HOTOV
V budově Městského úřadu na náměstí Armády skončily stavební
práce v souvislosti s vybudování podnikatelského inkubátoru.
V současnosti připravuje radnice
vypsání výběrového řízení na obsazení míst v podnikatelském inkubátoru podnikateli.
CYKLOSTEZKA NA HRÁZI
Znojmo podalo žádost o dotaci na
zbudování cyklostezky a uspělo. Ta
povede podél řeky Dyje z ulice Na
Hrázi do Dobšic. Bude navazovat
na dálkový cyklokoridor na nově
navržené trase Vratěnín – Znojmo
– Hevlín napojené na mezinárodní
cyklokoridor Eurovelo EV13.
VRANOVSKÁ PŘEHRADA SLAVÍ
Le to s u p l y n e o s m d e s á t l e t
od doby, kdy byla dokončena
stavba Vranovské přehrady a kdy
ji začali využívat návštěvníci k vodním sportům a k rekreaci. Výročí
si připomněli 12. dubna v Zámeckém hotelu zástupci státní správy,
společenských organizací a podnikatelé regionu na slavnostním
zahájení letošní rekreační sezony.
Město Znojmo zastupoval místostarosta Jan Grois.

s
v

v
n
p
F
z
s
fi
s
d
t

V

n
l

P
b
v

o
ž
v
Z
n
fi

M
a

j
v
m
j
b
n
p
s
t
a
n
m
s
r
l

J

n
v
g
č
j
n
n

C

j
z
t

4

ZNOJEMSKÉ LISTY

Městský úřad informuje

DARUJTE KREV A PLAZMU
Hematologicko-transfúzní oddělení
nemocnice Znojmo provádí odběry
krve (Út a St) a plazmy (Po, Čt, Pá).
Dárcovství krve je v ČR dobrovolné
a bezpříspěvkové, za odběr
plazmy však může dárce dostat
400 Kč a svačinu v hodnotě 55 Kč.
Podrobnější info na www.darujkrev.
cz, na bezplatném tel. 800 139 572
nebo na mailu elena.voznicova@
nemzn.cz.
ROTUNDA JEN V KVĚTNU
Z důvodu posunutí termínu
plánovaných stavebních úprav
bude rotunda sv. Kateřiny návštěvníkům přístupna celý květen 2013.
Předpokladem jsou ovšem příznivé
klimatické podmínky. V takovém
případě bude památka otevřena
vždy po hodině Út–Ne (9.15 –
první prohlídka, 16.15 – poslední
prohlídka), pro maximálně deset
návštěvníků v jedné prohlídce.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka energie. Dne
22. 04. od 07.30 do 14.00 hod.
ZNOJMO. Vypnutá oblast: Velká
Františkánská od pivovaru po ul.
Klácelova pravá strana.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 1. května 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.
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 (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.

Radnice bude hovořit o územním
plánu Znojma s veřejnos
Ještě před prázdninami má znojemská radnice v úmyslu projednat
s veřejností návrh nového územního
plánu Znojma. Je to historicky pátý
dokument tohoto druhu, který se pro
město zpracovává.
Územní plán je z hlediska obce
nejdůležitějším nástrojem územního
plánování. Určuje koncepci jejího
územního rozvoje, což znamená, že
vymezuje zastavěné území, určuje
zastavitelné plochy či plochy pro veřejně
prospěšné stavby a také stanovuje podmínky využití těchto ploch. Bez územního plánu nelze ve městě nebo obci
vymezit plochy pro novou výstavbu.
V řadě případů je také podmínkou pro

poskytování prostředků z veřejných rozpočtů.
Současný územní plán Znojma je
platný od roku 2000. Byl tehdy pořízen společně pro město Znojmo a obce
Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchohrdly. Postupem
času schválilo zastupitelstvo města devět
změn územního plánu, které zahrnují
více než sto změn dílčích. To samozřejmě činí dokumentaci zejména pro veřejnost velmi nepřehlednou.
K vypracování nového územního
plánu však nutí obce a města také novela
stavebního zákona. Stanoví, že do roku
2020 musí obce pořídit nový dokument
tohoto druhu. Posléze budou mít po-

JAK ŠEL ČAS PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMA
 Ve Znojmě bylo o pořízení nového územního plánu rozhodnuto v roce
2010.
 Téměř dva roky se připravoval a projednával koncept územního plánu.
 V září 2011 se pak uskutečnilo veřejné jednání, po kterém mohl kdokoliv uplatnit k dokumentaci své námitky a připomínky. Svá stanoviska
připojily samozřejmě i dotčené orgány, jako například odbor životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo kultury a další.
 V závěru minulého roku projednalo Znojmo s dotčenými orgány již
návrh územního plánu.
 V současné době se vyhodnocují jejich stanoviska a projednávají další
kroky v některých sporných záležitostech.
 Do prázdnin by se mohl návrh projednat s veřejností.
 Po vyhodnocení výsledků veřejného projednávání se připraví územní
plán k vydání.

vinnost jej každé čtyři roky aktualizovat.
Proces přípravy územního plánu
je velmi složitý a také časově náročný.
Od rozhodnutí o jeho pořízení vede
dlouhá cesta přes zpracování návrhu
zadání, koncept dokumentu až po zpraZpracování územního plánu Znojma je spolufinancováno Evropskou unií v rámci Integrovaného
operačního programu, oblast
intervence, Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí
s ohledem na udržitelný rozvoj.
cování jeho návrhu a nakonec vydání
územního plánu zastupitelstvem města.
Někdy se stanoviska dotčených orgánů mohou lišit od představ obce. V takovém případě se musí obě strany dohodnout na konečné verzi. Ve Znojmě se
to týkalo například dalších rozvojových
ploch pro firmu Pegas v Příměticích.
Na misce vah pak stojí nové pracovní
příležitosti, které přinesou živobytí desítkám rodin a na druhé třeba ochrana
zemědělského půdního fondu.
V tomto ohledu má ostatně Znojmo problémy. Rozšířit zastavěné území na úkor zemědělské půdy je složité,
protože bonita půdy je tu obecně velmi
vysoká, zejména v jižním a severním
směru. V novém územním plánu se
proto počítá s rozvojovými plochami pro
výrobu i bydlení ve směru Oblekovice –
Chvalovice, ale i tam jen omezeně. Složité to mají i některé městské části, jako
Popice a Konice, které jsou limitovány
Národním parkem Podyjí.
xa

Kdo se může přihlásit k trvalému pobytu
Ž ádný oficiální formulář se
neobejde bez kolonky trvalý pobyt.
Pro většinu lidí není problém
promptně tento údaj vypsat. Přeci
víme, kde bydlíme.
Stále častěji se ale na úřadech
objevují lidé, kteří mají s tímto
j e d n o du c hý m i d e nt i f i k át ore m
problém. Jsou to například nájemníci
v bytech soukromých vlastníků. Jak
to vlastně s trvalým pobytem v těchto
případech je? Trvalý pobyt má pouze
evidenční charakter kvůli potřebám
st átu. Nemusí být ani totožný
s reálným bydlištěm.
K trvalému pobytu v konkrétním
bytě se může přihlásit vlastník bytu,
ale i nájemník, který se prokáže
nájemní smlouvou podepsanou
vlastníkem bytu. A vlastníka by měl
také o svém kroku informovat.
Stává se ovšem, že nájemník jde
zase o dům dál. Původní byt sice

opustí, ale trvalé pobyt nezruší. Co
dělat v takovém případě? Vlastník
bytu má možnost podat návrh na
zrušení trvalého pobytu občana. Ve
správním řízení musí prokázat dvě
podmínky: že občan nemá užívací
právo k objektu – skončila platnost
nájemní smlouvy a že objekt neužívá,
což lze potvrdit například svědectvím
sousedů.
Pokud se trvalý pobyt dotyčné
osobě zruší, je adresou jejího trvalého
pobytu adresa ohlašovny (nenahlásí-li
se jinde).
Pokud se v místě trvalého pobytu
nezdržuje, pro doručování písemnosti
existuje tzv. doručovací adresa. Tu si
může každý občan nechat zaevidovat
v registru obyvatel (na obecním nebo
městském úřadě v místě trvalého
pobytu). A lze ji zvolit kdekoliv. Na
tuto adresu se pak doručují písemnosti
orgánů veřejné moci.

Nově se mohou úřední písemnosti
zasílat i do datové schránky, pokud si
ji fyzická osoba zřídila. Dokumenty
sem pak orgány veřejné moci posílají
přednostně.
xa
Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České
republice, kterou si zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu,
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno
místo trvalého pobytu, a to v
nemovitosti k tomu způsobilé.
Tento objekt musí být označen
popisným, evidenčním nebo
orientačním číslem a musí být
přímo určen k bydlení, ubytování nebo alespoň pro individuální rekreaci.
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Pozor na odhozené injekční stříkačky!
Každoročně s příchodem teplejších
měsíců evidují strážníci Městské policie Znojmo zvýšený počet injekčních
stříkaček, které naleznou na veřejných
prostranstvích. Apelují proto na veřejnost, především však na rodiče a jejich

děti, aby si dávali pozor na odhozené
injekční stříkačky, které se povalují u laviček, v keřích, v parcích a na dalších
volně přístupných místech. S velkou
pravděpodobností byly použity uživateli drog, mezi kterými se vyskytuje řada
přenosných chorob (např.
žloutenka typu C). V rámci
přednášek pro malé školáky
se snaží preventivní skupina
městské policie na toto nebezpečí upozorňovat. Děti dostávají od strážníků rady, jak
by se měly zachovat v případech, kdy injekční stříkačku
naleznou, a co dělat, jestliže
se o injekční jehlu poraní.
Při běžné činnosti zaměřené na dodržování veřejného
pořádku kontrolují strážníci
i veřejná prostranství (dětská
hřiště, okolí laviček, parky…),
zdali se na nich odhozené injekční stříkačky nevyskytují.
A jak postupovat při nálezu
injekční jehly? „Především
na ni nesahat, nijak s ní ne Naposled likvidovali strážníci čtyři odhozené stří- manipulovat a rozhodně ji nekačky na Vídeňské třídě 20. března. Na místo je přivo- vyhazovat do odpadkového
lali občané.
Foto: archiv koše nebo nedalekého keře.

Naopak uvítáme, pokud nás ihned informujete na lince 156 a vyčkáte příjezdu hlídky městské policie. Při poranění
doporučujeme místo vpichu vyčistit
a co nejdříve navštívit lékaře,“ uvedl

Petr Hladký z preventivní skupiny MP
Znojmo. Strážníci poté umístí injekční
stříkačku do boxu určeného pro infekční odpad a převezou ji k likvidaci
spálením.
tz, lp

Strážnice si vzala na pomoc
medvěda a vlka

 Strážnice Eva Smutná s dětmi.
Foto: archiv MP

Mateřskou školu Gránická navštívila strážnice Eva Smutná z preventivní
skupiny Městské police Znojmo. Děti seznámila s uniformou strážníka. Jak samy
podotkly, pouta i vysílačku má téměř
každý doma, samozřejmě ty na hraní,
a tak je mohly porovnat s opravdovým
vybavením. Pak už strážnice pomocí

obrázku medvídka a vlka hovořila o tom,
co může děti potkat venku, připomněla
bezpečné přecházení vozovky, která není
hernou, vysvětlila, jak se chovat při styku
s neznámými lidmi, s ničením majetku
či odhazování odpadků. Děti se ochotně
zapojovaly do besedy, která končila společnou hrou na autíčka, kde rozpoznávaly barevné povely semaforu. Strážníci
Preventivní skupiny Městské policie ve
Znojmě Eva Smutná a Petr Hladký
pořádají během roku několik besed
se školáky, aby je seznámili s různými
riziky, se kterými se během života mohou setkat. Za těmi nejmenších dochází
do škol, starší žáci a středoškoláci je naopak navštěvují na služebnách a mají tak
možnost seznámit se blíže s pracovištěm
městské policie.
lp
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V Popicích se pusli do výsadby hrušní
Popičtí občané si vysadili kolem
dětského hřiště ovocné stromy. Sponzorsky je dodala Ovocná školka Venuta z Kadova. Celá akce výsadby hrušní
se začala připravovat před více než
dvěma roky, i když pouze v hlavách
tříčlenné komise zdejší městské části.
Samotnému vysazování předcházelo loňské vyčištění dětského hřiště
od pásu náletových dřevin, který sloužil jako černá skládka. „V tomto obci
přišla na pomoc komise pro Městskou
zeleň a lesy. Pomocí těžké techniky
zbavila prostor mezi silnicí a hřištěm
léta neřešeného problému. Na podzim loňského roku zde její pracovníci
vysadili Pámelník bílý, hustě větvený
keř, používaný hojně jako neprostupná
zelená bariéra, která zamezí vybíhání
dětí do silnice a ztrátu míčů při hře,“
doplnil Marek Venuta, majitel Ovocné školky Venuta. Ač počasí nebylo

 Obyvatelé Popic se po práci vyfotili s místostarostou Janem Groisem.

typicky jarní, přesto celý den svítilo
slunce, a tak akci navštívili v hojném
počtu místní obyvatelé a s vysazováním pomáhalo více než 25 dětí. Ruku
k dílu přiložili také pracovníci Městské
zeleně, včetně jejího ředitele Rado-

slava Habrdleho, který celou výsadbu
koordinoval. Pozvání od předsedkyně
městské části paní Bogdanové přijal i
místostarosta Znojma Jan Grois, který
dětem za jejich pomoc, rozdal sladké
odměny. Přátelskou atmosféru dotvářel

Foto: Veronika Axmanová

vinař pan Koníček, který s úsměvem
naléval svá nejlepší vína, která uzrála
na zdejších popických stráních. Popičtí
svou aktivitou podpořili projekt Znojmo – město zeleně. Věří, že akce tohoto
druhu nebyla jejich poslední.
lp

Vánoč… Velikonoční trhy
Zvítězila perníková výzdoba
pod sněhem vítala zpěvačka
Na svůj zahajovací koncert Velikonočních trhů na zasněženém Horním
náměstí ve Znojmě Věra Martinová
asi jen tak nezapomene. Bílá pokrývka
zpěvačku lehce vyvedla z míry, a tak
přivítala přítomné přeřeknutím: „Vítám vás na Vánoč… Velikonočních
trzích,“ usmívala se, když si nasazovala
kytaru. Milé faux pas vyvolalo úsměv
na tvářích posluchačů i umělkyně.
Zima byla veliká, ale zpěvačka nám
přesto odpověděla na otázku, zda patří
k těm, kteří slaví jakékoliv svátky s chutí
a rádi: „Nejsem vyloženě slavicí typ.
Narozeniny slavíme velmi skromně

v rodinném kruhu, jmeniny vůbec moc
neprožíváme. Ale třeba na Vánoce jsme
si vždycky potrpěli. Teď v poslední době
je to horší, protože je obvykle poměrně hodně vánočních koncertů, které
mám moc ráda, ale nestíhám takové ty
postupné vánoční přípravy. Vždycky
mě bavilo všechno to zdobení, pečení,
ale na to musí být čas. No, a Velikonoce jsem víc prožívala v dětství. U nás
v okolí Dobrušky se držela dokonce
i dívčí koleda, ještě před samotnými
Velikonocemi jsme chodily s pomlázkami na kluky,“svěřila se Znojemským
LISTŮM zpěvačka.
xa, Foto: zp

Soutěž o nejlepší velikonoční výzdobu venkovních i interiérových prostor Velikonoční Znojmo 2013, kterou
vyhlásila znojemská radnice, vyhrála
Jaroslava Čírtková z Přímětic. Porota
ocenila vkusnou instalaci a především

rukodělnou práci autorky při výrobě
jednotlivých komponentů z perníku.
Druhé místo získala výzdoba Soni Benešové z Derflic a třetí příčku obsadila
Jitka Dománková z Mramotic.
lp, Foto: Archiv autorek
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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.

Střihači textilu, kůží
Sociální družstvo Znojmo nabízí
volné pracovní místo střihači
textilu, kůží a podobných
materiálů. Nabídnutá (minimální)
mzda za plný pracovní úvazek
(jednosměnný provoz) je 9 000 Kč
hrubého. Kontakt pí Lazarevová
+420 737 252 608. Zdroj: ÚP Znojmo

Zámečník – svářeč plyn elektrika
základní
Znojemská strojírenská výrobní
společnost hledá zámečníky –
svářeče plyn elektrika základní. Náplň
práce zámečnická a svářečské práce
Al, Fe. Požadujeme samostatnost,
praxi na pozici zámečník svářeč
a zkušenosti se svařováním.

Mzda 17 000–20 000 Kč/měsíc. Pozici
nabízí: KONTAKT, spol. s r.o. Zdroj:
nabidky-prace.cz
Technici bezpečnosti práce
a ochrany zdraví
Nemocnice Znojmo nabízí pracovní
místo na pozici technici bezpečnosti
práce a ochrany zdraví, racionalizace

výroby, ergonomických studií.
Mzda za plný pracovní úvazek
(jednosměnný provoz) je
20 000 Kč hrubého. Minimálně
ÚSO s maturitou (bez vyučení).
Kontakt Mgr. Radovan Šoba
+420 515 215 238.
Zdroj: ÚP Znojmo

Seriál o práci v Rakousku: Jaká
mám práva a jak nenaletět?
Znojemské LISTY přinášejí nový seriál o práci v Rakousku JAKÁ MÁM
PRÁVA A JAK NENALETĚT? Informovat bude o tom, jaká práva mají Češi
pracující v Rakousku a poradí, jak nenaletět podvodníkům a neseriózním
pracovním agenturám. Město navíc chystá cyklus pravidelných přednášek
na toto téma, které povedou odborníci z Rakouska i Česka. O podrobnostech budeme vždy informovat ve Znojemských LISTECH.

Na konci dubna uplynou dva roky
od chvíle, kdy se rakouský pracovní
trh otevřel občanům nových členských
zemí, tedy i Čechům, bez omezení.
Od 1. května 2011 již není pro práci
v Rakousku potřeba žádné pracovní
povolení. Přechodným sedmiletým
obdobím, které platilo pro Českou
republiku, Slovensko, Maďarsko, Es-

tonsko, Lotyšsko a Litvu, si Rakušané
chránili svůj pracovní trh před levnější
pracovní silou z těchto zemí.
Rakousko se ale i nadále snaží zabránit tzv. sociálnímu dumpingu, tedy
situaci, kdy cizinci pracují za výrazně
méně peněz, než by žádal Rakušan.
V zájmu Rakousku tedy je, aby měli
Češi stejná práva, stejné podmínky
i odměnu, jakou by dostali Rakušané.
I přesto Češi v Rakousku často naletí. Z velké části je to kvůli neznalosti
němčiny.

DÍL PRVNÍ:
ZAČÁTEK PRACOVNÍHO POMĚRU
Pracovní smlouva může být v Rakousku uzavřena jak písemnou, tak ústní
formou. Byla-li pracovní smlouva uzavřena ústně, je zaměstnavatel povinen
zaměstnanci vystavit tzv. Dienstzettel
(list zaměstnance). V případě, že by se
tento Dienstzettel lišil od ústně dohodnutých podmínek, doporučujeme požádat zaměstnavatele o okamžitou změnu
či kontaktovat odborovou organizaci
ÖGB nebo Komoru zaměstnanců (AK
– Arbeiterkammer). Co nejdříve je také
nutné překontrolovat si, zda bylo provedeno řádné nahlášení na příslušnou
zdravotní pojišťovnu (GKK – Gebietskrankenkasse).
Důležité aspekty pracovní smlouvy jsou: název zaměstnavatele, mzda

dle kolektivní smlouvy, pracovní doba
a místo výkonu práce. Zkušební doba
trvá v sousedním Rakousku obvykle
jeden měsíc. Ve zkušební době může být
pracovní poměr, stejně jako v Česku,
ukončen kdykoliv. A to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance.
Rakouské odbory jsou v oblasti zaměstnávání velice aktivní. I proto se,
zejména v případě malé znalosti německého jazyka, doporučuje kontaktovat
odbory hned po začátku pracovního
poměru, aby zkontrolovaly správnost
kolektivní smlouvy, zejména zařazení
do platové třídy a ostatní podmínky. Zaměstnanec nesmí dostat mzdu nižší než
je určeno v kolektivní smlouvě. Tímto je
možné vyhnout se případným problémům v budoucnu, které se dodatečně
řeší velice složitě.
zp

Vladimír Dlouhý na konferenci ve Znojmě
Největším lákadlem konference
Přeshraniční spolupráce a mezinárodní obchod, která je připravená
na 16. května ve Znojmě, bude bývalý ministr průmyslu a obchodu,
člen Národní ekonomické rady vlády
a respektovaný ekonom Ing. Vladimír
Dlouhý, CSc.
Konference je rozdělena do dvou
bloků. Dopolední je určen pro znojemské firmy a podnikatele, jež mají
zájem obchodovat se zahraničím.
Vladimír Dlouhý seznámí přítomné
posluchače s možnými variantami
vývoje globální ekonomiky a zahraničního obchodu. Po jeho vystoupení
jsou připraveni další fundovaní řečníci. Organizátoři v době uzávěrky
Znojemských LISTŮ jednali se zá-

stupci institucí jako je Czech Trade
a Brněnské veletrhy a výstavy. Druhý
blok konference je určen veřejnosti.
Věnován je polupráci s Rakouskem, a
to na místní úrovni. O své zkušenosti
se podělí představitelé významných
rakouských firem působících ve Znojmě a zástupci české a rakouské hospodářské komory. Konferenci 16. května
v prostorách Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě (SVŠE)
připravil hlavní organizátor Okresní
hospodářská komora Znojmo spolu
s vedení školy a Městem Znojmem.
Potenciální návštěvníky jistě potěší,
že vstup na konferenci je zdarma.
Bližší informace na www.ohkznojmo.
cz ,www.svse.cz a www.znojmocity.cz.
mp, lp

 Vladimír Dlouhý.

Karel Cudlín
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Není mnoho druhů stromů, které by
dokázaly vyhovět všem požadavkům
Zahradní architektka Ing. Eva
Wagnerová je součástí týmu, který
připravoval revitalizaci Městského parku ve Znojmě. V obsáhlém rozhovoru
vysvětlovala jednotlivé postupy výběru
dřevin do budoucí podoby střední
části parku.

vost v době vegetace, pokud dřevina
nebude výrazně nakvétat.
Jaký druh stromu bude tvořit páteřní
alej ve střední části parku?
Není mnoho druhů, které by dokázaly vyhovět všem nastaveným po-

„V případě volby dřeviny pro obnovu tak exponované aleje,
jako je ta ve znojemském parku, není možné trvat pouze
na původní představě projektanta. Je nutné vzít v úvahu
i stanovisko a oprávněné důvody objednatele a budoucího
správce a dohodnout se na možném kompromisním řešení,
akceptovatelném pro všechny strany,“ uvedla Ing. Eva Wagnerová.

v současnosti nejsou známy výrazné
zdravotní problémy, které by postihovaly obecně tento druh.
Nebude alej díky fialovému podbarvení listů javoru klenu působit
tmavě?
Intenzita fialového tónu rubové
strany listů zvoleného kultivaru je
závislá hlavně na aktuální intenzitě
oslunění listů. Ze zkušeností víme, že
výrazné zabarvení mají zejména mladé
stromy, které jsou vysazeny na vzdálenost bez kontaktu s okolními stromy
a jsou celodenně osluněny. Při narůstání korun a jejich postupném srůstání
do společného tvaru nejsou spodní

Kdo rozhodoval o tom, jaké dřeviny
budou vysazeny v revitalizovaném
městském parku ve Znojmě?
Diskuze s prezentací navržených
variant probíhala několik měsíců mezi
objednavatelem – zástupci Města Znojma, správcem parku – Městskou zelení a projektantem – Ateliérem Tišnovka Brno. Přizván byl zástupce školky
vzrostlých stromů z Arboeko Smržice,
specialisté pracující dlouhodobě s alejemi v městských podmínkách – arboristé z Mendlovy univerzity Brno,
zástupce Veřejné zeleně města Brna,
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR – správa CHKO Pálava, Krajské
středisko Brno.
Na stromy v parku byly vypracovány dva odborné posudky znalci z oboru aforistiky Ing. Krejčím ze Znojma,
Ing. Janem Machovcem z Lednice.
Na jedné z prezentací dřevin na radnici byl přítomen zástupce Národního
parku Podyjí Petr Lazárek.
K čemu jste při rozhodování o vhodném stromu do aleje přihlíželi?
Základní parametry byly dlouhověkost – minimální předpokládaná
délka dožití 100 a více let. Dále příslušnost druhu, nebo alespoň rodu
k domácí skladbě flóry, velikostní parametry cílového vzrůstu, odpovídající
měřítku parku, barevná zajímavost
dřeviny, odolnost k chorobám a tolerance místních podmínek. Dřevina
také nesmí být výrazným alergenem.
Jaká byla vaše volba?
Do soutěže jsme šli s návrhem, že
základní alej v parku bude vysazená
z babyk (javor babyka Acer campestre). Objednavatel požadoval pokud
možno rychlý vývoj na lokalitě. Správce žádal například, aby cílová výška
nasazení korun byla jednotná u všech
exemplářů v linii a barevnou zajíma-

 Eva Wagnerová s architektem Michalem Říčným z Ateliéru Tišnovka na znojemské radnici, kde před novináři objasňovali jednotlivé kroky revitalizace městského parku. Foto: lp

žadavkům výběru. U každého diskutovaného druhu stromu byly nalezeny
výhody a nevýhody. Po dlouhém zvažování byl jako všeobecný kompromis
zvolen javor klen cv. Purpurascens
(Acet pseudoplatanus Purpurascens).
Javor klen je ale dřevinou vlhkých
podhorských poloh neodpovídající
teplému klimatu Znojemska…
Javor klen opravdu patří spíše
do vyšších poloh, proto se jmenuje
také javor horský. Běžně se ale v polohách, obdobných dané lokalitě vyskytuje, i když menšinově. Paradoxně
v podmínkách města s mnoha stresujícími faktory bývá výrazně vitálnější,
než javor mléč, patřící původně spíše
do nižších poloh. Vlivem jiné stavby
listu netrpí osycháním listové plochy,

listy již vystavovány slunci a výrazně
ubývá na intenzitě barevnosti rubové
strany. Koruny se při podhledu pak
nezdají o moc tmavší, než základní
druh. Navíc koruny budou v cílové
velikosti asi 4 m nad terénem, šero pod
nimi nenastane.
Jaké další druhy stromů a keřů jste
do parku vybrali, a proč právě je?
Kromě javoru klenu byl zvolen
ještě tulipánovík (Liriodendron tulipifera) jako výrazně a zajímavě kvetoucí doprovodný strom do nové aleje
ve střední části. Začátkem léta, kdy
většina stromů již odkvetla, je obsypán
nápadnými žlutými velkými květy.
Proč se upustilo od kaštanů nebo
červeno–žlutolistých javorů?

Opětovná výsadba jírovce, takzvaného kaštanu (Aesculus hippocstanum) byla vyloučena. Další výsadba
stejného druhu na lokalitě není vzhledem k vyčerpání půdy ideální. Nepomohla by ani masivní výměna zeminy.
Tento druh je v posledních desetiletích
každoročně stresován v celé Evropě
klíněnkou jírovcovou, která v průběhu
roku dřeviny citelně oslabuje. Jírovec
bude ale vysazen v několika exemplářích jeho plnokvěté formy.
Musí se stromy v aleji sázet vždy naráz nebo lze nové dosazovat do již
stávající aleje?
Alej je nutné posuzovat vždy komplexně jako jeden celek. Stromy jsou
v případě starých alejí na sebe navázané v korunách i v kořenech, nejsou
schopné reagovat na změny bez výrazné degradace. Při troše zobecnění
platí často pravidlo – alej jako celek
funguje do doby, než začnou přirozeně
vypadávat jednotlivé stromy. Pak jde
zdravotní stav a provozní bezpečnost
ostatních stromů velice rychle dolů
společně.
V oprávněných případech je možné uvažovat pouze o ponechání těch
jednotlivých stromů z obnovované
aleje, které vykazují v době obnovy
mimořádně dobrý zdravotní stav, jsou
staticky stabilní, bez chorob a poškození a mají reálnou perspektivu dožití
alespoň 50 let. To ovšem není případ
sledovaných jírovců.
Proč se alej ve znojemském parku
vykácela celá?
Z hlediska bezpečnosti provozu
nebylo možné ponechat ve střední
části některý ze stromů v původní linii. I když to na první pohled vypadá
necitlivě, byl by takový strom odkácením dřevin v okolí ve zcela jiných
podmínkách a stal by se potenciálním
nebezpečím pro okolí, pro nové výsadby i procházející návštěvníky.
Jak je pamatováno na ochranu kořenového systému stromů v aleji?
Stromy budou odděleny od trasy
sítí ochrannou folií, vloženou při pokládání podél trasy potrubí. Inženýrské sítě budou nově uloženy, proto se
také dlouhodobě nepředpokládá zásah
do země.
Ľuba Peterková
Rozhovor byl vzhledem k místu
v tisku krácen. Plné znění naleznete na webových stránkách
města www.znojmocity.cz

www.znojmocity.cz
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Školství a sociální služby

Gymnazistky z Polesného jsou
znovu nejlepší, jedou do světa

 Jana Chatzigeorgiu a Darina Kvasničková.

Foto: archiv školy

Jako každý rok se dvě žákyně
Gymnázia Dr. Karla Polesného účastnily soutěže – Němčina jako cizí jazyk – pro školy s rozšířenou výukou
němčiny. A přestože je soutěž náročná, jako každoročně i letos studentky
šestiletého dvojjazyčného gymnázia
uspěly. Zaslouženou odměnou jim
jsou atraktivní ceny. Jana Chatzigeorgiu vyhrála třítýdenní stipendijní po-

byt v německém Marburgu a Darina
Kvasničková, která se umístila mezi
šesticí nejlepších z celé republiky, stráví v Německu čtyři týdny. Program
jejího pobytu je rozdělen na dvě části,
nejprve se bude čtrnáct dní seznamovat s krásami Německa a poté bude
v hostitelské rodině poznávat německou mentalitu a způsob života stejně
jako Jana Chatzigeorgiu.
lp

Vpkovali s cizím jazykem
prostřednictvím Teleshopingu
Na SOU a SOŠ SČMSD Přímětická
zorganizovali již třetí ročník jazykové
soutěže Můj budoucí pracovní den.
Z osmi škol Svazu českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD)
se ve Znojmě sešlo 22 soutěžících,
připravených aktivně komunikovat
v anglickém a německém jazyce. Jejich
výkony hodnotila porota. V kategorii
jazyk německý jí předsedala MMag.

Dagmar Strobl z rakouské obchodní
firmy Regionalberatung Wallenberger
& Linhard Horn, předsedou anglické
kategorie byl Čechoaustralan David
Holeček. Soutěžící předvedli interaktivní vystoupení zachycující typické
komunikační situace z pracovního života. Porotci se tak stali svědky jednání

v cestovní kanceláři, u přijímacího pohovoru či u firemní agendy. V závěru
studenti reagovali na všetečné dotazy,
přičemž porotu nejvíc zajímal obsah,
plynulost projevu a interakce. Znojemskou školu reprezentovali v němčině
Monika Jeřábková a Petr Derych z HT
3.A. Vtipná prezentace Teleshopping
na motivy úspěšné televizní show jim
vynesla 2. místo. V angličtině obsadily stříbrnou pozici také
domácí soutěžící Martina
Kovačovičová a Kamila
Kolesová z HT 3.A. Jejich prezentace Sky Fall
obsahovala ukázky čtyř
pracovních pozic – v cestovní kanceláři, na letišti,
v letadle a průvodcovství
v cizí zemi. „Vystoupení
byla vtipná, originální,
netradičně zpracovaná,
reálně i nereálně odrážela pracovní
den. Dokázala, že jste se připravovali s radostí a zábavou,“ zhodnotila
soutěž organizátorka pedagožka Alice
Vrbicová. Zdůraznila, že jazyková vybavenost je jedním z klíčových kritérií
při přijetí do zaměstnání.
tz,lp, Foto: archiv školy

Zájem o jazyky měli
nejen studen
Od ledna odstartovalo město
Znojmo v rámci programu Kolumbus
proplácení úspěšně složených certifikátů z angličtiny a němčiny znojemským studentům a absolventům. Učitelé a studenti z SOU a SOŠ Přímětická
využili příležitost získat o projektu
bližší informace
a 13. března se
v multimediální
u č e bně kon a l a
beseda se zástupci
města Znojma na
téma Znojmo mluví anglicky. Besedu zahájila zástupkyně ředitele školy
Ing. Helena Binderová, která přivítala
přítomné – zástupce města Znojma
ing. Zuzanu Pastrňákovou a ing. Michala Plačka, vyučující cizích jazyků
a studenty, kteří v nejbližší době mají
v úmyslu složit mezinárodně uznávané

jazykové zkoušky. Zástupci města Znojma seznámili přítomné s projektem
Kolumbus, možnostmi a postupem při
proplácení jazykových certifikátů, poté
odpovídali na konkrétní dotazy žáků
a pedagogů a v závěru se rozvinula
diskuze o přípravných kurzech, možnosti vyzkoušet si
zkoušku nanečisto, o jazykovém
vzdělávání a o vysokých školách
obecně. Beseda
jistě přispěla k motivaci studentů získat jazykové certifikáty, obdrželi tímto
bližší informace o typu jazykových
zkoušek a v jakých sférách je možné
je uplatnit. V neposlední řadě beseda
podpořila myšlenku - Čím více jazyků
umíš, tím více jsi uplatnitelný na trhu
práce.
tz

Učíme se navzájem aneb Truhláři
z Příměcké v Německu
Projekt Učíme se navzájem, kte- zde vyráběli například sedací nábytek
rý je s úspěchem realizován na SOU z kartonu, kterým vybavili sekretariát
a SOŠ Přímětická ve Znojmě, by mohl školy, či obrovskou lavici, která bude
nést dovětek učíme se bez ohledu na před školou sloužit jako reklama oboru.
hranice, jazyk, národnost. Ukazuje to- Mimo dílny zaujala české studenty třetiž mladým lidem, že další vzdělávání, ba telefonní budka před budovou školy,
jazykové znalosti a kontakty s Evropou která již neslouží svému původnímu
nejsou pro jejich profesi k zahození. účelu, a tak se stala samoobslužnou
A tak budoucí truhláři Petr Liška, Vla- knihovnou, kam škola směřuje vyřazedimír Brázda a Kamil Samek odces- né knihy. Zájemci si mohou vybrat dle
tovali na třináctidenní studijní pobyt zájmu nebo zdarma pořídit dárky pro
do Německa. Ve Weidenu je čekali staří příbuzenstvo. „Čeští studenti se díky
známí z partnerské školy. Studenti obou škol se již
seznámili prostřednictvím internetu a zejména během pobytu
německých žáků
ve Znojmě, kdy
společně vytvářeli výkresovou
dokumentaci výrobků. Nyní bylo
jejich úkolem  Petr Liška v německé škole frézuje nohu stolu .
Foto: archiv autora
návrhy zrealizovat a dotáhnout do zdárného konce. týmové spolupráci značně zdokonalili
Členové česko-německých týmů se v němčině, dokonce pronikli i do
zaměřili na výběr materiálu, nařezání německého truhlářského žargonu, jehož
a hrubé opracování dřeva. Znojmáci výrazy by ve slovníku těžko hledali. Propřitom ocenili místní vychytávky - elek- jekt dokázal, že rychlá a pružná integrace
tronické nastavení hoblovací frézy či do Evropské unie není pro naše mladé
kryty na rotačních zařízeních. Zno- lidi problém. Svědčí o tom i skutečnost,
jemští studenti a učitelé byli zvědaví že byl Česko-německým fondem buna vybavení německé školy. Shodli se, doucnosti vyhlášen projektem měsíce
že u nás vedou školní učebny, dílny března,“ uvedl Milan Brzkovský, vedoucí
mají lepší v Německu. Zdejší truhláři oboru Truhlář.
tz, lp

www.znojmocity.cz
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Naparáděné dámy a vyfešákování POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
pánové slavili ve velkém

POMÁHAJÍ VŠEM

Pečovatelská služba
u vás doma

 Místostarosta Jan Grois mezi oslavenkyněmi, kterým by skutečný věk málokdo hádal.
Paní Růženě Zikové (vlevo) je 92 let a Marii Kotenové do rovné stovky zbývají jen dva roky.
Více foto na www.znojmocity.cz
Foto: lp

V Domě s pečovatelskou službou
(dále DPS) na Vančurově ulici se slavilo
ve velkém. Dvaadvacet jubilantů ve věku
80, 85, 90 a více se sešlo, aby společně
oslavili své narozeniny. Ve společenském sále zasedlo k prostřenému stolu sedmnáct naparáděných dam a pět
vyfešákovaných pánů. Mnohým z nich
by skutečný věk málokdo hádal. Poblahopřát jim přišli nejen mladí muzikanti
ze Základní umělecké školy ve Znojmě,
kteří zahráli a zazpívali, ale také zástupci města. Přání pevného zdraví i optimismu a kytičku každému oslavenci
v sále předali místostarosta Znojma
Jan Grois, Lenka Pavlačková za Sbor
pro občanské záležitosti a Renata Hanzálková ze sociálního odboru. Původně
si mělo přání vyslechnout třicet dva
oslavenců, ale některé zaskočila nemoc,
jiní přijít nemohli. I jim ale patří srdečné
blahopřání. Každý na oslavě také mohl
nahlédnout do místní kroniky, kterou
již deset let pečlivě a nápaditě spravuje
Marie Šístková. Výborně připravené
odpoledne zorganizovala obyvatelka
DPS Vančurova Ludmila Šimrová společně s kolektivem pomocníků. „Vždy
sem rád jezdím. Je tady příjemná atINZERCE

(

mosféra, milí lidé a navíc se s některými znám osobně. Je mi vždy ctí, že
jim mohu popřát k dalšímu životnímu
jubileu,“ prozradil místostarosta Grois.
Další příležitost navštívit DPS Vančurova bude mít 13. května. A nejen on.
Na společnou zábavu jsou v ten den
od 15.00 hodin zváni všichni senioři ze
Znojma. Společenské odpoledne pro
ně připravuje Klub důchodců při DPS
Vančurova.
lp

Pečovatelská služba je určena těm,
kteří chtějí zůstat navzdory některým
omezením ve svém domácím prostředí.
Zároveň ale potřebují pomoc se zajištěním základních potřeb nebo s údržbou domácnosti jako je nákup, donáška
obědů, příprava jídla, úklid, mytí oken,
žehlení, pomoc při osobní hygieně, holení, mytí vlasů, celková koupel, doprovod k lékaři, na úřad. Cílem Pečovatelské služby je napomoci starším nebo
nemocným lidem k tomu, aby mohli
co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Jednotlivé úkony jsou zajišťovány
v předem dohodnutém časovém úseku,
a to v domácnostech osob. Domácností
se rozumí i byt v domech zvláštního
určení, dříve nazývané také jako domy
s pečovatelskou službou. Nedílnou součástí pečovatelské služby jsou rozvozy
obědů po celý týden. Dietní kuchyně vaří
racionální stravu (výběr je ze dvou jídel),
dále stravu pro diabetiky a dietu šetři-

cí (při onemocnění zažívacího traktu).
Úkony pečovatelské služby se poskytují
nejen v domech s pečovatelskou službou
ve Znojmě (Vančurova 17, Vančuro-

va 8, Dukelských Bojovníků 148–150,
U lesíka 11), ale i v okolí. Službu si hradí
každý uživatel sám, například s využitím
příspěvku na péči. Více informací podá
Zdeňka Kmotorková, tel. 515 241 001,
www.csznojmo.ic.cz
tz, lp, Foto: Archiv ZL

Bulinka

Setkání se
starosty
U jednoho stolu se sešli starostové
obcí znojemského regionu a zástupci sociálních služeb. Setkání se koná
každoročně k předávání informací
týkajících se sociální oblasti a dalších
souvisejících aktivit, a také za účelem
podpory vzájemné spolupráce na procesu komunitního plánování rozvoje
sociálních služeb Znojemska. Město
Znojmo zastupoval místostarosta Pavel Balík.
lp

)

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

Bulinka je asi čtyřletá anglická bulteriérka. Nutně pro ni hledáme nový
a hlavně teplý domov. Bulinka bohužel musela být do útulku navrácena kvůli
malému dítěti, které nesnesla. Proto Bulinku doporučujeme do mladé sportovní rodiny, nebo do rodiny, kde jsou starší děti. Bulinka je úžasný mazel,
má velice ráda společnost lidí kolem sebe a chce být členem rodiny. Jelikož
je však Bulinka „bojové plemeno“, nesnese se s jinými domácími zvířaty, ani
s dalšími pejsky. Bulinka je velmi čistotná a zvyklá na život v bytě, je tichá,
nikoho neruší a s venčením čeká, než se páníček vrátí z práce. Bulinka není
pes na zahradu na hlídání, vydána bude pouze do domku nebo bytu. Městský
útulek pro psy Načeratice představuje čtenářům Znojemských listů 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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Znojemš divadelníci se modlí k Thálii

VZALI SE
&

Hana Ludvíková (Znojmo)
Jaroslav Jánoš (SR, Prievidza)

&

Valentina Čavojcová (Znojmo)
Daniel Drozd (Hrušovany nad Jev.)

&

Lucie Buchtelová (Dobšice)
Martin Kramenič (Dobšice)

&

Linda Pojerová (Znojmo)
Karel Černý (Znojmo)

INZERCE
Nabízím kosmetické služby
Kosmetika Sofie Přímětice
Tel.: +420 607 225 532.
MUDr. Milan Živný
ženský lékař ordinuje každý pátek
7.00–12.00, 13.00–15.30 hod.
Rooseveltova 18
amb. MUDr. Kaššaie
tel. 515 225 432.

Doba je pro Rotundu příznivá, říká režisér divadelního souboru Václav Beran

Divadelníci z Rotundy jsou ve Znojmě pojem. Jakými třemi slovy byste
je jako partu nadšených lidí charakterizoval?
Obětavost, odpovědnost, nadšení.
A ochota tvrdě makat. Nevadí, že jsou
to víc než tři slova?
Kteří z nich jsou hlavní oporou souboru?
Jejda, tohle dělám opravdu nerad,
abych uváděl nějaké jména. Na divadle
jsou důležití všichni, bez malých rolí
není těch velkých. A i ty malé musí

OPUSTILI NÁS
Jan Veleba
1928

Nový Šaldorf

Vladimír Klepáček
1930
Vrbovec
Milada Kazděrová
1927
Božice
Jiří Hort
1940

Znojmo

Antonie Koťová
1926
Višňové
Arnoštka Mazálková
1913
Znojmo
František Švejda
1926
Znojmo

na jedno proč, je několik proto. Za prvé
– soubor má pro tuhle hru v současné
době optimální obsazení. Za druhé – je
to komedie (a docela slušně napsaná
komedie) a ty jsou divácky přitažlivé.
Za třetí – jde zase o trochu jinou disciplínu, a to docela obtížnou, asi bych to
nazval konverzačně situační komedií.
Za čtvrté – mám rád výzvy a za páté –
ani ve snu mě nenapadlo, jak těžké to
ve skutečnosti díky souhře neblahých
okolností bude.

Divadelní soubor Rotunda vloni
oslavil padesát let existence. Znojemské amatérské divadlo má tedy úctyhodnou tradici. Když se jako režisér
a dramaturg souboru ohlédnete zpět,
dá se říci, že znojemští divadelníci
rostou s úkoly, které v posledních
letech dostávají?
Myslím, že ano. Snažím se o to jak
v dramaturgii, tak i v pojetí jednotlivých inscenací. Abychom se vždycky
snažili zkusit něco z trochu jiného
soudku, a tím se něco nového naučili.
A taky nás to víc baví.
 Gestikulující Václav Beran.
Foto: Zdeněk Mikeš

někdo hrát. Takže – hlavní oporou
souboru je soubor.
Minulý měsíc jste své fanoušky potěšili již 125. premiérou. Hra A je to
v pytli! se poněkud vymyká tomu, co
jste dosud předkládali znojemským
divákům. Proč jste se rozhodl právě
pro ni?
Dramaturgie je asi tím nejobtížnějším a nejdůležitějším pro soubor, a tak

Jak hodnotíte podmínky, které vám
pro vaši práci vytváří Znojemská Beseda, respektive radnice?
Nebojím se to nazvat dobou osvícení. Spolupráce se Znojemskou Besedou (respektive radnicí) je v současné
době opravdu na úrovni. Mám dojem,
že je to hlavně díky řediteli Besedy.
Nezbývá, než se pomodlit k Thálii, aby
to vydrželo i nadále.
Přemýšlíte už o tom, co budete zkoušet příště?
Přemýšlím, ale neřeknu. Jenom
mám pocit, že to bude zase z úplně
jiného soudku.
xa

Tanečníci si splnili svůj sen
Zcela zaplněné znojemské divadlo bouřlivě tleskalo
originálním výkonům tanečníků znojemské taneční školy
Mighty Shake. V programu
Splň si svůj sen II. předvedli
tanečníci od tříletého až po
zkušené dospěláky nejlepší
vystoupení z taneční sezony
2012/2013, která přinesla talentovaným lidem nejedno
ocenění. Naposled si zlato
a stříbro přivezli tanečníci z Mighty Shake Znojmo
z regionálního kola Mist-  Tanečníci Mighty Shake Znojmo si z Mistrovství ČR B2BALANCE
rovství ČR tanečních skupin TOUR BRNO BOBY 2013 přivezli za vystoupení Evoluce 1. místo (MiFoto: lp
B2BALANCE TOUR BRNO strovská extraliga street a disco show).

BOBY 2013. Bezprostřední
atmosféru si v divadle užili i zástupci města v čele se
starostou Vlastimilem Gabrhelem. Pro ně i pro ostatní
publikum byla překvapením
hudební vsuvka v jinak tanečně pojatém večeru. Čtyři
muzikantky zazpívaly hit Michaela Jacksona za vlastního
doprovodu houslí, dvou kytar
a cimbálu! Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován dětem z MŠ, ZŠ a PrŠ
Znojmo, které taneční večer
uzavřely. Více foto na webu
města.
lp

Květoslava Bečková
1923
Znojmo

Vezmi igelitku na výlet do Gránického údolí

MUDr. Jiří Masopust
1923
Znojmo

Vezmi igelitku na výlet a posbírej,
co do lesa nepatří – je motto záslužné
akce čištění údolí Gránického potoka,
kterou každoročně pořádají znojemští
skauti. Letos organizuje Junák – svaz
skautů a skautek ČR, středisko Podyjí Znojmo, čištění zelené části města
15.–22. dubna, a to v rámci Týdne
Země. Do akce se může zapojit kdokoli
kdykoli ve svém volném čase. Pokud
donese odpadky do Centra Vodárna
u Obří hlavy, nemusí se o ně dál sta-

Anna Kubová
1958
Mašovice
Hana Pecháčová
1962
Horní Dunajovice
Vlastislav Štourač
1971
Šatov
Miloslav Poláček
1948
Znojmo

rat. Budou hromadně odvezeny a sběrač navíc dostane drobnou odměnu.
Odpadky samozřejmě může vyhodit
i do popelnice a napsat o své účasti
na čištění na www.znojmo.skauting.
cz, nebo může být jen tichý společník.
Hlavní je zbavit přírodu v okolí Znojma
odpadků a upozornit na to, že patří
do popelnice, ne do lesa. A dobrý pocit
z vykonaného skutku, který o trochu
zlepší svět, bude tou nejlepší odměnou.
lp, Foto: mb

www.znojmocity.cz
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Centrum Vodárna je tu pro každého,
nejen pro dě školou povinné
Třetí díl seriálu představí rozličné možnosti vyžití, které znojemské
Centrum Vodárna u řeky Dyje nabízí
široké veřejnosti a školním skupinám.
„Pokud vám žádná z námi nabízených
akcí a kurzů nevyhovuje, rádi vám ji
vytvoříme na míru přímo podle vašich požadavků. Stačí nás kontaktovat
na info@centrumvodarna.cz www.
centrumvodarna.cz,“ doplnil David
Gros z Centra Vodárna.

PRO VEŘEJNOST
 Kurzy první pomoci

Kurz je zaměřen na zvládnutí situace
před příjezdem záchranné služby, kdy
o životě a smrti mohou rozhodovat
pouhé vteřiny!
 Kurz na tekoucí vodě pro začátečníky a mírně pokročilé
Naučíte se, jak se stát dobrým vodákem.
Důraz je kladen na osvojení základních
vodáckých zásad a dovedností. Začneme na řece Dyji a skončíme na nově
opraveném divokém kanálu v Českých
Budějovicích. Termín: 5. 7.–7. 7.

 Salza

PRO ŠKOLY

 Splutí Dyje

Prostřednictvím Centra Vodárna můžete objevit krásy řeky Salzy zasazená
do nádherné horské přírody rakouských Alp a přezdívané Učitelka. Splout
ji můžete společně s našimi instruktory. Termín: 13.7.–14. 7., 10.8.–11. 8.
 Soča
Pojeďte s námi na Soču! Soča patří
k nejkrásnějším řekám Slovinska –
hluboká údolí a soutěsky, úžasná panoramata. Nabízí úseky s různým stupněm obtížnosti. Termín: 20. 7.–23. 7.
 Odemykání/ zamykání řeky Dyje
Symbolické odemknutí a zamknutí
plavby na řece Dyji. V praxi to znamená
sjetí řeky k mostu mezi obcemi Hrádek
a Jaroslavice či k jezu v Krhovicích.
 Projížďka po Dyji pro nejmenší
Akce je vhodná pro děti od 5 do 9 let.
Na pramicích typu P550 děti pod dohledem zkušeného instruktora samy
pádlují a zkoušejí si tak své první vodácké dovednosti v praxi.
 Příměstský vodácký tábor
V areálu Centra a jeho přilehlém okolí
pořádáme v létě tábor pro děti ve věku
od 7 do 18 let. Těšit se mohou na hry
na souši i na vodě. Termín: 26. 8.–30. 8.
 Plachtařský tábor
Chceš vyzkoušet trochu jiný typ letního
tábora? Tak se s námi společně vydej
do světa pirátů na pravých oplachtěných lodích. Plachetnice jsou již v kotvišti připravené. Termín: 15. 7.–19. 7.
 Tábor na tekoucí vodě
Neváhejte s námi během 5 dnů zdolat
3 řeky, navštívit 3 města a vyzkoušet
3 typy lodí. Tábor je určen pro začátečníky a mírně pokročilé vodáky
od 15 let. Termín: 12. 8.–16. 8.
 Zumba
Lekce zumby, inspirované latinsko-merickou hudbou, zahrnuje tanec a fitness.

 Adaptační kurz

Teoretický a praktický nácvik základních dovedností spojených s vodní turistikou a získání základních poznatků
o bezpečnosti na vodě, splouvání řek
a technice jízdy na mírně tekoucí vodě
řeky Dyje pod Znojmem.
 Vícedenní vodácký kurz
Oblíbené vodácké kurzy na turistických řekách. Nabízíme kompletní organizaci i materiální zajištění. Stačí si
jen vybrat!
 Ozvěny Ekofilmu
Ozvěny festivalu Ekofilm o životním
prostředí, přírodním a kulturním
dědictví.
dg, mh, lp, Foto: Archiv CV

Aktivity a hry Adaptačního kurzu
slouží ke stmelení skupiny jednotlivců
a k posílení celého kolektivu.
 Kurzy první pomoci
Zachránit lidský život by totiž mělo
patřit k základním dovednostem každého člověka!
 Novinka! Komunikační kurz
Cílem kurzu je rozvinout vyjadřovací
schopnosti a komunikační dovednosti
studentů a pomoci jim odhalit vlastní
tvůrčí potenciál.
 Základní výcvik na lodi
Půldenní výcvik v pádlování a ovládání lodě pod zkušeným instruktorem.

ODEMYKÁNÍ DYJE PODVACÁTÉ
V sobotu 20. dubna odemknou vodáci řeku Dyji. Sraz je v 8.45 hod.
v Dobšicích u pěší lávky na pravém břehu Dyje. Následuje splutí řeky.
Zápůjčka lodě možná. Na akci je zvána veřejnost. Info David Gros, tel.:
722 937 756 begin_of_the_skype_highlighting.

Oslavte Den Země sadbou

K aktivní účasti na výsadbě zeleně
na Coufalově ulici zvou veřejnost organizátoři projektu Znojmo – město
zeleně. V rámci Dne Země se bude
v neděli 21. dubna od 14.00 hodin
dosazovat v zeleném pásu deset dřínů
(keře naroubované na kmínek) a osm
sakur (bíle kvetoucí japonské třešně).

Zájemci, od těch nejmenších až po seniory, se tak
mohou zapojit do zvelebení našeho města. V rámci
doprovodného programu, který pro děti chystá
Vodácký oddíl NEPTUN
ZNOJMO, zahraje jedna
z nejlepších českých pouličních kapel Praguematigue. Připraveny budou
i soutěže pro celou rodinu. Po skončení akce nainstalují vodáci pamětní
desku s krátkým popisem akce a se
jmény zúčastněných. Výsadbu pořádá
NEPTUN ZNOJMO, město a Městská
zeleň.
lp

Cykliska – základem jsou dvě kola
Cyklistika oslovuje široké spektrum obyvatelstva a každý využívá
jiný druh kola pro různé účely. Označení „horská kola“ používáme pro
provoz v terénu. Relativně robustní
konstrukce, hrubé a širší pláště a tzv.
terénní převody omezují použití kola
v silniční dopravě. Pro jízdu v lehkém
terénu a na silnici oslovují zájemce
tzv. „krosová kola“ nebo „trekingová
kola“. Ideální kombinace mezi cenou
a konstrukčním provedením předurčují tento druh kol pro rodinné
a rekreační výlety. Větší a užší kola
s jemnějším vzorkem nám umožní

průjezd méně náročným
terénem. Klasikou a historicky vývojovou etapou
jsou tzv. „silniční kola“.
Výrobci přicházejí na trh
každý rok s něčím novým.
Spotřebitele překvapují
technickým řešením řadicího systému, provedením
brzdového mechanizmu
a designem kol. Pocit z volnosti a rychlosti pohybu
je pak nepopsatelný. Nové
směry cyklistiky a disciplíny oslovuji především mla-

dou generaci. Například další odnož
horských kol tzv. DH, DIRT STREET ,
FREERIDE, DUAL SLALOM, TRIAL,
4X nabízí další adrenalinové zážitky
na speciálních kolech. Nejnovější kategorií jsou „elektrokola“ opět v různých
variantách řešení pohonu, umístění
baterie a ovládání elektroniky. Tato
kola jsou určena především pro méně
zdatné občany. Kolo v tomto provedení
mohou využívat občané po operacích
pohybového ústrojí, kterým umožní
návrat k sportovním aktivitám a slouží
i jako forma rehabilitace.
CKK Znojmo, Foto: Archiv CKK Znojmo

14

ZNOJEMSKÉ LISTY

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 12.00–17.00
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.: 515 224 324,
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.
18. 4. RYCHLÉ ŠÍPY 2 – Sněhová mise
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Nové
příběhy známé chlapecké pětice, volné
pokračování úspěšného prvního dílu.
Předplatné ZŠ2– 2. titul. 8.30 = DE;
10.30 = DF
19. 4. AKADEMIE MŠ
Slavnostní akademie MŠ, Znojmo,
nám. Armády 9. V 15.00 hod.
22.–26. 4. AŤ ŽIJE KOCOURKOV!
Kejklířské divadlo z Doudleb. Dva
bývalí starostové slavného města
Kocourkova putují světem a chtějí, aby
lidé rozsoudili jejich při, kdo může
za zkázu Kocourkova. Předplatné
ZŠ1 – 4. Titul. 22 / 04 8.30 = D2;

10.15= D4; 14.00 = D6, 23 / 04 8.30 =
D8; 10.15 = D10, 24 / 04 8.30= D12;
10.15= D14, 25/ 04 8.30 = D16; 10.15
= D18, 26 / 04 8.30 = D20; 10.15 = D22
23. 4. RADŮZA s kapelou
Koncert nezařaditelně osobité
zpěvačky, textařky a skladatelky
Radůzy. 19.00 hod
25. 4. PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Filmová a divadelní agentura Bif
a Divadlo Rokoko. Tragikomedie. Dva
statisti z malé irské vesnice se účastní
natáčení amerického velkofilmu. Hrají:
Radek Holub a Miroslav Vladyka.
B–6. představení uvádíme místo
původně plánovaného titulu Oskar
a růžová paní. 19.00 hod. Zbývající
vstupenky v prodeji.

fast food. USA. 18. 18.00, 19. 21.30,
20. 18.30, 21.–22. 18.00, 23. 20.30,
24. 18.00.
18.–24. 4. MŮJ PES KILLER
Nedostatek citovosti a tolerance okolí
poznamená hlavního nevyzrálého
hrdinu, jehož jediným přítelem je jeho
pes. ČR, SR. 18. 19.00, 19.–20. 20.00,
21.–24. 19.30.
19. 4. SCARY MOVIE
Noční kino–21.30.
25. 4. PÁTRÁNÍ PO SUGAR
MANOVI
Pravdivý příběh zpěváka Rodrigueze–
největší rockové hvězdy 70. let. Oscar
za Nejlepší dokumentární film. Velká
Británie, Švédsko. 20.30.

26. 4. ČTYŘI DOHODY
s Jaroslavem Duškem v hlavní roli.
Volné přepracování světoznámé knihy
Dona Miguela Ruíze s excelentním
improvizátorem J. Duškem.
Charitativní představení! 19.00 hod.

25.–28. 4. BÍDNÍCI
Opakování slavného muzikálu
na motivy románu (Hugh Jackman,
Russell Crowe, Anne Hathaway, Helena
Bonham Carter a Sacha Baron Cohen).
Velká Británie. 25. 17.30, 26.–28. 19.00.

27. 4. PÁTÁ DOHODA
s Jaroslavem Duškem v hlavní roli.
Pokračování Čtyř dohod připomíná
největší dar, kterým se můžeme
obdarovat: svobodu být sám sebou.
Charitativní představení! 19.00 hod.

25. 4.–5. 5. ZAMBEZIA
Nejnovější animovaná pohádka
přináší exotiku z Jižní Afriky. Mladý
sokol Kai se i přes zákazy svého otce
vydá na výpravu do ptačího města
Zambezia, aby se stal členem prestižní
letky chránící město před útoky
nepřátel. Jižní Afrika. 3D 25. 16.30,
27.– 29. 16.30, 2D 26. 16.30, 30. 16.30.

30. 4. A JE TO V PYTLI!
DS Rotunda Znojmo. Během několika
hodin se na jevišti odehrává příběh
plný humorných záměn i dramatických
zvratů. A– 5. představení. 19.00 hod

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e–mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz.
18. 4. SURREALISMUS A FILM
V rámci „Večera o surrealismu“
pořádaném projektem Umění
do Znojma uvádí kino reprízu filmu
Tři barvy: Bílá K. KIESLOWSKÉHO.
USA. 20.30.
18.–24. 4. NEVĚDOMÍ
V budoucnosti už povrch Země není
místo vhodné pro život a lidé proto žijí
vysoko nad planetou (TOM CRUISE,
OLGA KURYLENKO, MORGAN
FREEMAN). USA. 18. 20.00, 19. 19.30,
20. 20.30, 21.–22. 20.00, 23. 18.30,
24. 20.00.
18. 4.–24. 4. ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Komiks několika generací konečně získal
animovanou podobu. ČR. 18. 16.30,
19. 17.30, 20. 17.00, 21.–24. 16.30.
18.–24. 4. SPRING BREAKERS
Odlehčená kriminálka, ve které se
čtyři středoškolačky pokusí vyloupit

25. 4.–1. 5. HOSTITEL
Melanie žije na Zemi, kde většina
lidí slouží pouze jako hostitelská
těla mimozemským Duším. USA.
25.–26. 18.00, 27. 20.00, 28.–29. 18.00,
30. 20.00. Více na webu kina.
25. 4.–1. 5. JAKO ZA STAREJCH
ČASŮ
Val (AL PACINO) opouští po 28
letech vězení a Doc (CHRISTOPHER
WALKEN) pro něj nachystal oslavu,
během které prožijí to, co někteří
smrtelníci nestihnou za celý život.
USA. 25.–26. 20.00, 27. 18.00, 28.–29.
20.00, 30. 18.00. Více na webu kina.
29. 4.–1. 5. ARGO
Oscar za nejlepší film. BEN AFFLECK
si zlatou sošku odnesl za směs komedie
a politického thrilleru. USA. 29.–30.
19.00. Více na webu kina.

VÝSTAVY
Do 26. 4. NĚKOMU ŽIVOT,
NĚKOMU SMRT
ZŠ Pražská – putovní výstava
k 70. výročí operace Anthropoid.
Nejvýznamnější odbojový čin v Evropě
v období 2. světové války – atentát
na Heydricha. Pro veřejnost i školy:
Po–Čt 8.00–16.00 hod.

www.znojmocity.cz
Do 2. 5. JOSEF BURIAN – OBRAZY
Galerie Domu porozumění (Slepičí trh)
Po, St, Pá, Ne 11.00–17.00 hod.
Do 2. 5. POHLED NA SVĚT
Dům umění – výstava k patnácti letům
věznice ve Znojmě mapuje historii
samostatné věznice i výtvarnou činnost
odsouzených.
Do 4. 5. ZNOJMO A OKOLÍ
POKAŽDÉ JINAK
Dům umění – Iva Šulcová a Vladimír
Šťastný, otec a dcera malují.
Do 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.
Do 10. 6. STROM jako prostředí,
materiál, paměť a inspirace
Minoritský klášter – výstava v rámci
projektu Znojmo – město zeleně.

DALŠÍ AKCE
3. 5. LUDĚK MUNZAR
Harvart, vysokoškolský klub SVŠE
(Václavské nám. 6) – beseda se
skvělým hercem. 19.30 hod.

Kulturní kalendář
20. 4. BROUČKIÁDA
Rest. Viktoria (Dvořákova ul.)
– Broučkiáda: Vítání jara. Pro děti
soutěže s Broučky, sladké odměny
a diskotéka. Pořádá Oblastní charita
Znojmo – Domov pro matky a otce
v tísni. V 16.00 hod.
20.–21. 4. Hrad Bítov
V rámci Mezinárodního dne památek
a sídel nabízí hrad mimořádné
prohlídky, některé zdarma. Více
info na www.hradbitov.cz, tel.:
+420 515 294 736, 515 294 622.
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NA HRADĚ

DĚTI A ZVÍŘATA DO MUČÍRNY ZDARMA – Mučeníčko, mučení v hradní mučírně je název akce, kterou k Mezinárodnímu dni památek a sídel
připravila pro návštěvníky Správa hradu Bítov. O víkendu 20. a 21. dubna
2013 nabízí mimořádné kostýmované prohlídky okruhu č. III. Hladomorna, mučírna (okruh je běžně otevřen jen v červenci a srpnu). Prohlídkou
provede sám mistr kat, ukáže spoustu pomůcek a mučicích nástrojů, které
používá ke své práci. Neposlušným návštěvníkům je vyzkouší a předvede
přímo na těle. Akce je vhodná pro děti a do mučírny je povolen vstup i se
zvířaty. Fotit a natáčet kamerou je zde povoleno. Vstup pro děti do 15 let
a pro organizované výpravy mládeže zdarma.
lp

23. 4. HUDEBNĚ POETICKÝ VEČER
Znojemská Beseda, Štukový sál –
verše za hudebního doprovodu
recituje Věra Mašková, Jiří Svoboda.
(pořádá MK Znojmo) 17.00 hod.
25. 4. KLUB ZDRAVÍ
Městská knihovna – přednášku
Domácí ekologie povede Jana
Kucková. 17.00 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.



V DIVADLE

KONCERT RADŮZY S KAPELOU – Nezařaditelná zpěvačka s temným
hlasem a působivou harmonikou představí ve znojemském divadle 23.
dubna svůj osobitý repertoár. Radůza je nejen zpěvačkou, autorkou
hudby i textů, ale také multiinstrumentalistkou, která sklízí úspěchy u nás
i v zahraničí. Každé její vystoupení je strhujícím zážitkem.
lp

ČTYŘI DOHODY A PÁTÁ K TOMU – Není pochyb o tom, že si herec a excelentní improvizátor Jaroslav Dušek po dva dny zcela podmaní publikum
znojemského divadla. Ostatně jeho umění podlehlo nejedno publikum
dobrovolně a rádo. Nejprve 26. dubna představením Čtyři dohody a o den
později pak představením Pátá dohoda. To je pokračování Čtyř dohod,
které změnily životy milionům lidí po celém světě. Pátá dohoda připomíná
největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou. Vítejte
ve světě Duškových Dohod!
lp


NA DVD

MORAVU NAPOLEONSKOU – V Louckém klášteře pokřtili DVD Morava
napoleonská. Na nosiči je pět propagačních filmů, které představují místa
na jižní Moravě spojená s tématem napoleonských válek. Krátké filmy
zavedou diváky na dávná bitevní pole, do zámeckých komnat i do tajemného podzemí. Filmy jsou jedním z výstupů projektu Morava napoleonská,
který Regionální rozvojová agentura jižný Moravy realizovala ve spolupráci
s Jihomoravským krajem a s podporou ROP Jihovýchod. Filmy jsou k vidění
i na www.morava-napoleonska.cz.
xa
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Sport

Senzace: Znojemský tým vyhrál pražský půlmaratón
V sobotu 6. dubna pořádal Hervis
1/2Maraton Praha, nejrychlejší půlmaratón světa roku 2012, svůj 15. ročník. Závod byl díky ohlášenému útoku
na světový rekord maximálně kvalitně
obsazen. Vedle elitních atletů v čele
s držitelem světového rekordu Zersenay
Tadesem se na start postavilo celkem
12 500 běžců ze 70 zemí světa. Znojemský běžecký tým Bakchus aktivity
ve složení Robert Vala, Vojtěch Čabala, Josef Michalac doplnil Aleš Borek z Brna. S chladným počasím, které
v den závodu panovalo, si tito borci
dokázali poradit a zvítězili v konkurenci 136 týmů. Výsledným součtem
časů 5:08:37, podle kterého se pořadí
čtyřčlenných týmů určuje, překonali
o několik minut nejen loňský vítězný tým, ale nechali daleko za sebou
i všechny své letošní soupeře. Pro druhé
místo si doběhl tým složený ze dvou

Američanů, Itala a Francouze časem
5:22:26, bronz patřil běžcům z Knight
frank elite za čas 5:39:58. Všichni členové týmu Bakchus aktivity přispěli

k zaslouženému úspěchu vylepšením
svých osobních rekordů. Vynikající formu potvrdil Aleš Borek, který si v celkovém pořadí vyběhl 44. místo s časem

Město Znojmo Squash Open 2013
Na konci března se uskutečnil
už třetí ročník squashového turnaje
MĚSTO ZNOJMO SQUASH OPEN
2013. Dopoledne se odehrál turnaj
pro ty nejmenší, ve třech kategoriích.
Z mladších žáků se nejlépe umístil
Tomáš Lujc, druhé místo obsadil Jakub
Lancouch a bronz si odnesl Vojtěch
Koryťák. Mezi mladšími žákyněmi
to bylo velice vyrovnané a se shodným počtem bodů se na prvním místě

umístila Kateřina Svobodová a Lucie
Molíková. Pouze o jeden bod za touto
dvojicí skončila na třetím místě Veronika Hudečková. Poslední kategorie
patřila těm nejmladším a i zde to bylo
velice vyrovnané. O první místo se se
stejným počtem bodů podělily hned tři
hráčky Aneta Skopalová, Nela Skopalová a Veronika Molíková.
Odpoledne patřily squashové kurty dospělým. Byly rozlosovány dvě

skupiny, ve kterých se hrálo každý
s každým a podle pořadí se nasazovalo do vyřazovacího pavouka. I zde
bylo k vidění spoustu vyrovnaných
a krásných zápasů, hlavně ve vyřazovacích bojích, kdy šlo o postup. Konečné
pořadí: 1. Stanislav Fruhvirt, 2. Štěpán
Václavek, 3. Vojtěch Mrňa, 4. Marek
Štimpl.
Pořadatelé děkují hráčům za účast
a městu Znojmu za podporu turnaje

1:14:07. Nejlepší český individuální
běžec Jiří Homoláč přitom dokončil
s časem 1:05:41 na 19. místě. S tratí se
úspěšně vypořádal i svěřenec trenéra Tomáše Hubeného Vojtěch Čabala,
který na půlmaratonské trati debutoval.
Doběhl v čase 1:16:11 na celkovém 60.
místě. Vedoucí muž Znojemského Běžeckého poháru Josef Michalec dokončil také ve velmi kvalitním čase 1:17:01
na 67 místě. Robert Vala, který také
trénuje pod vedením Tomáše Hubeného, si doběhl i přes menší nachlazení
pro krásné 129. místo za čas 1:21:00,
čímž si o 8 minut vylepšil čas z loňského pražského půlmaratonu. Skvělé
výkony motivují znojemské vytrvalce
k další účasti v některém z prestižních
závodů běžecké ligy Runczech. Město
Znojmo může být tak skloňováno nejen
s kvalitním vínem, ale také s kvalitními
sportovními úspěchy.

Kurzy plavání
Plavecká škola AQUASTART
ZNOJMO, Mgr. Bedřich Daberger, pořádá intenzívní kurz plavání pro děti ve
věku 5 až 8 roků, které zvládnou alespoň
minimální základy plavání a práci s plaveckými pomůckami. Výuka probíhá
pod vedením zkušených učitelů plavání.
Zahájení je ve čtvrtek 25. dubna od 16.00
do 17.00 hod. Cena za 8 lekcí je 1000 Kč.
Přihlášení na tel. 777 791 917, nebo na
e-mailu: b.daberger@atlas.cz

Florbalová Mládežka je druhá v republice
V Kopřivnici se koncem března
uskutečnilo republikové finále základních škol ve florbale chlapců a dívek.
Z více než 500 škol z celé České republiky se do finále kvalifikovalo šest týmů.
Rozlosovány byly dvě skupiny po třech
družstvech. Skupina A: ZŠ E. Zátopka
Kopřivnice, ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, ZŠ Mládeže Znojmo, skupina B: ZŠ
Špičák Česká Lípa, G – J. A. Komenského Čelákovice, ZŠ Tupolevova Praha.
Znojemští si hned v prvním zápase vyzkoušeli sílu domácího celku, se
kterým uhráli remízu 1:1. Ve druhém
zápase porazili soupeře z Uherského
Hradiště 5:2, a zajistili si tak postup
ze skupiny z prvního místa. Pátek byl
ve znamení zápasů o konečné umístění. V prvním semifinále se utkali znojemští borci s technicky dobře vybaveným týmem z Čelákovic. Utkání bylo
velice pohledné a k vidění byl krásný
florbal. Výsledek 5:2 zajistil týmu po-

stup do finále. Ve druhém semifinále
na sebe narazily domácí Kopřivnice
a pražská ZŠ Tupolevova. Po vyrovnaném boji bylo na konci hrací doby
skóre 1:1 a nebylo známo, kdo postoupí. Na řadu přišly samostatné nájezdy
– v těch byla šťastnější Kopřivnice,
a postoupila do finále. Účast domácího
celku ve finále znamenala téměř plnou
halu fanoušků a velice bouřlivou atmosféru hodnou republikového finále.
První třetina Mládežce vůbec nevyšla
a po vlastních chybách velice rychle
prohrávala 0:3. Znojmáci se pak sice
snažili, ale bohužel již nedokázali nepříznivý vývoj utkání zvrátit. Povedlo
se pouze snížit na 2:3 a tento výsledek
svítil na ukazateli po ukončení zápasu. Hoši z Mládežky přesto skončili
na nádherném druhém místě republikového finále Orionflorbal cupu v ČR.
Stříbrné medaile na prsou žáků ZŠ
Mládeže jsou krásnou odměnou klu-

kům za jejich píli a snahu a určitě krásná vizitka spolupráce základní školy ul.

Mládeže a oddílu florbalu TJ Znojmo.
(dbg)

 Stříbrný tým (zleva): M. Doležal, pan učitel Mgr. P. Štraus, R. Křemeček, P. Zábojník, P. Jeřábek J. Handl, J. Fišer, F. Kordula, A. Vlček, trenér J. Šťastník, F. Daberger, dole: P.Mašek J. Vavřina,
O. Liška, M. Šindelář, Marek Hlávka. Na snímku chybí Marek Prokeš a Jakub Stromko.
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