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Začíná obnova dolní čás parku,
kolem kašny přibude zeleně
V průběhu listopadu začne další
část plánované revitalizace městského parku.
Aktuální etapa řeší dolní část parku
od hlavní aleje směrem k ulici Čermákova a v okolí kašny. V konečné podobě

bude v blízkosti kašny stát místo stávajících 108 stromů 121. K vzrostlým
stromům přibudou nové a prostor dostanou také stovky stálezelených i kvetoucích keřů. Tématu se více věnujeme
na stranách 8 a 9. Od příštího vydání

Znojemských LISTŮ budou informace
o průběhu revitalizace parku vycházet
vždy na straně 5 a v rozšířené podobě
si je budou moci občané vyhledat také
na webových stránkách města Znojma
www.znojmo-mestozelene.cz.
lp
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Znojmo JINaK

V listopadu bude představen
zajímavý fotografický projekt ZNOJMO JINaK, který vznikl spoluprací
Znojemské Besedy a umělců Jakuba
Skokana a Martina Tůmy pracujících pod značkou BoysPlayNice. Jde
o soubor dvanácti nekonvenčních
fotografií, které byly vytvořeny
v srpnu a září 2013.

Po měsíci stráveném na lokacích Znojemska vybrali autoři z více
jak 4000 pořízených snímků dvanáct finálních obrazů. Ty budou
Znojmu poprvé představeny 8. listopadu v 11.00 hodin na Horním
náměstí, kde budou vystaveny až
do 18. listopadu. Zajímavá bude také
tentýž den od 20.20 hod. PechaKucha
Night v kině Svět, kde autorské duo
BoysPlayNice osobně představí koncepci i zákulisí vzniku originálních
fotografií.
ad, lp

Projděte se kanceláří starosty i ochozy věží
Podruhé jsou zváni obyvatelé Znojma k návštěvě radnice. Opět
ve státní svátek 17. listopadu.
V pořadí druhému Dni otevřených
dveří radnice předcházel nebývalý zájem obyvatel v loňské premiéře. Minimálně o stejný úspěch se i tentokrát
pokusí organizační tým, který pro návštěvníky připravil bohatý program.
Ve vestibulu radnice na Obrokové ulici
12 bude příchozí vítat cimbálová muzika Denár a lidé si do příchodu průvodkyně budou moci krátit čas prohlíd-

kou panelů s prezentacemi akcí města
Znojma. V budově bude k vidění také
výstava vítězných prací výtvarné soutěže Znojmo – město zeleně a památek
a stálá expozice partnerských měst města Znojma. Vedle prohlídky kanceláří
vedení města je letošní novinkou promítání nového několikrát oceněného
propagačního filmu Znojma od bratří
Otrubů včetně vystavených cen v zasedací místnosti starosty. Po celý den
nabídnou organizátoři návštěvníkům
navíc doprovodné akce jako například

zdarma prohlídku města z ochozu radniční věže a věžních hodin nebo návštěvu nedávno otevřeného infocentra
VOC ve Vlkově věži s ochutnávkou
vín ve věži s vyhlídkou. Starosta Vlastimil Gabrhel v závěru Dne otevřených
dveří radnice ocení nejšikovnější děti
z výtvarné soutěže. Vyhodnocení se
zúčastní též členové poroty, trubači,
vlajkonoši a pážata. Součástí odměn pro
vítěze budou i nové kalendáře města
s reprodukcemi dětských prací z loňské
soutěže. Více na str. 5.
lp

 Skoro jako živý vypadá panák z dílny mateřské školy Holandská. Nezvykle
teplý podzim využili děti, rodiče a učitelé
na mateřské škole Holandská a Loucká
k workshopu U nás za plotem, na kterém
vyrobili pohádkové postavy z dýní, mnohé v životní velikosti. Charakteristická
barva podzimní plodiny ozdobila areály
obou škol a pokochat se fantazií tvořitelů tak mohli i náhodní kolemjdoucí. Fotogalerie je na www.znojmocity.cz
Text: lp, foto: archiv ZL
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MATRIKA OTEVŘENÁ
ČTYŘI DNY V TÝDNU
Občané Znojma si mohou nově
vyřizovat své záležitosti na matrice na Městském úřadu ve Znojmě
na Obrokové ulici každý den kromě čtvrtka.
Ve čtvrtek budou pracovnice kanceláře matriky zpracovávat materiály a provádět zápisy do matričních knih. V pondělí a ve středu
bude pro veřejnost otevřeno
od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý
od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek
od 8.00 do 13.00 hodin.
ZNOJMO JE ZDRAVÉ MĚSTO
Znojmo je novým členem asociace Národní síť Zdravých měst
České republiky. Jejím posláním
je podporovat kvalitu veřejné
správy na místní a regionální
úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů
prostřednictvím projektu Zdravé
město. Za tímto účelem zajišťuje přenos informací a poskytuje
svým členům řadu služeb. Síťová
spolupráce umožňuje členům
sdílet zkušenosti a dobrou praxi
v nejrůznějších oblastech jejich
rozvoje. V současné době zastřešuje aosciace 114 měst, obcí, mikroregionů a krajů.
NOVÝ PAVILON PRO SENIORY
SE PLNÍ
Nedávno otevřený nový pavilon domova pro seniory U Lesíka
se zdárně plní. Již od července
2013 jsou postupně obsazována
jednotlivá lůžka. Na konci září
jich zbývalo obsadit jen několik posledních. Kapacita zařízení
se s novou přístavbou navýšila
o 99 nových lůžek.
MLADÝ A MLADÁ
V PŘEDSTIHU
Vinařství Lahofer, které se mimo
jiného stará o městskou vinici,
přichází již nyní s prvními víny
letošního ročníku. Činí tak, místo
obvyklého označení Svatomartinské víno, originálním vlastním
označením Mladý Lahofer a Mladá
Lahoferka, které mu umožňuje
lidem nabídnout mladá vína dříve
než je povolené u Svatomartinského vína (od 11. 11.). Info o degustacích na www.hotel-lahofer.cz
PODZIMNÍ ÚKLID
CHODNÍKŮ
Podzimní úklid chodníků ve městě
Znojmě začne 11. listopadu. Podrobný rozpis ulic najdou občané
na webových stránkách města
www.znojmocity.cz

Znojemské domácnos, které využily e-aukcí,
budou plat až o třenu méně za elektřinu a plyn
První ostrá e-aukce na nákup
elektřiny a plynu pro domácnosti
a firmy, která se uskutečnila online
přímo na městském úřadě, skončila
s výbornými výsledky. Téměř tři sta
domácností, které se do ní zapojily,
tak v dalších měsících výrazně ušetří. Nejen za jednotkovou cenu silové
elektřiny a zemního plynu, ale také
za stálý měsíční plat za odběrné místo,
kde nebudou platit prakticky nic.
„Výsledky e-aukcí mluví za vše.
Jsem proto velice rád, že jsme se rozhodli tuto myšlenku podpořit a mediálně jsme administrátora těchto aukcí
podporovali. Jak jsem říkal již dříve,
s e-aukcemi máme jako město výborné
zkušenosti a šetří nám nemalé prostředky. I proto jsem rád, že lze tento systém
aplikovat i na domácnosti, resp. firmy,
které samy o sobě mají malou vyjednávací moc, ale pokud se spojí, výsledek se
dostaví. Úspora v průměru téměř třiceti
procent za jednotku silové elektřiny
a plynu je myslím jasným důkazem,“
říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Do elektronické aukce na nákup
plynu se přihlásilo na 110 domácností.
Průměrná úspora za jednotku energie
dosažená díky e-aukci je dvacet čtyři
procent. „Podařilo se nám vysoutěžit částku něco málo přes 770 korun.
Co mě ale těší možná více, je, že stálý
plat za odběrné místo jsou po e-aukci
tři koruny, přičemž standardně lidé

platí mezi padesáti až sto korunami
měsíčně,“ vysvětluje František Sadílek za administrátora e-aukcí, firmu
A-tender s.r.o.

občanů dostane během několika dnů
informaci mailem o výsledku aukce
i o dalším postupu. „Z každé ušetřené
koruny mám vždy velmi dobrý pocit.

Soutěžilo se rovněž o dodávku elektřiny, do které se přihlásilo na 180 domácností. Průměrná úspora za jednotku energie se pohybuje okolo třiceti
procent. „Tady se nám opravdu povedlo
dostat na zajímavé ceny. Cena ve vysokém tarifu se s ohledem na distribuční
sazbu pohybuje zhruba mezi 1 100 Kč
a 1 200 Kč, cena v nízkém tarifu je
na 767 Kč za MWh. I tady mám velkou
radost z toho, že dodavatelé se nakonec
zcela vzdali poplatku za stálý plat za odběrné místo, za který každý občan platí
běžně kolem padesáti korun za měsíc,“
dodává Sadílek. Každý ze zúčastněných

A proto pokud bude ze strany občanů
zájem trvat, budeme s administrátorem
e-aukcí spolupracovat i nadále. Další
e-aukce na nákup elektřiny a plynu by
mohla proběhnout už na jaře příštího
roku,“ dodává starosta.
V e-aukci na nákup elektřiny a plynu se soutěží samotná komodita, tedy
silová elektřina a zemní plyn. Ostatní
složky ceny za distribuci elektřiny nebo
plynu, jako jsou například poplatky
za distribuci a operátora trhu nebo
poplatky související s obnovitelnými
zdroji, jsou státem regulované a nedají
se tedy nijak měnit.
zp

Dépeesky čekají na nové kabáty Město zapla
Nový domov pro seniory, který úsporám případně dalších dotačních za park pokutu

město Znojmo dokončilo na počátku
léta, samozřejmě září novotou. Zkrátka ale nepřijdou ani další budovy, které slouží jako domy s pečovatelskou
službou starším občanům. Oficiální
název pro tato zařízení je domy s byty
zvláštního určení.
Správa nemovitostí města
Znojma začala
r e k o n s t r u ov at
byty na Vančurově ulici č. 8, kde se
začalo výměnou
střechy za půl milionu korun. Dosud se opravily
čtyři bytové jednotky, které slouží svým obyvatelům už desítky let a rekonstrukci nutně
potřebují. Postupně dojde na všechny
byty. V DPS na Jarošově ulici č. 26
se vyměňují plynové karmy. Cílem
vedení města je využít akce Zelená

titulů a zateplit všechny objekty, které
fungují jako domy s pečovatelskou
službou. Na Vančurově ulici č. 8 se
počítá s novým pláštěm, stejně jako
na budově DPS na ulici Dukelských
bojovníků č. 148–150, kde se již měnila okna. Stejně je na tom původní
objekt domova
U Lesíka. Dojít
by ovšem mělo
i na největší dům
s pečovatelskou
službou na Vančurově ulici 17.
Počítá se tu s výměnou oken a zateplením pláště.
Znojemská radnice podala žádosti o dotace
z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř patnáct milionů
korun na realizaci zateplení DPS Dukelských bojovníků č. 148–150, DPS
Vančurova 17 a DPS U Lesíka 11. xa

Ve sporu o oznamovací povinnost,
která souvisela s oznámením revitalizačních prací ve středním parku
ve Znojmě archeologům, dal krajský
úřad za pravdu akademikům z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
Ve zdůvodnění k tomuto rozhodnutí
krajský úřad zároveň uvedl, že při revitalizaci střední části parku ve Znojmě
objektivně nedošlo k žádnému poškození archeologických nálezů. Kraj tak
udělil městu pokutu ve výši třiceti tisíc
korun. „Krajský úřad nevzal v potaz
naši argumentaci, že jsme oznamovací
povinnost smluvně převedli na realizátora revitalizace – společnost SATES
Čechy. Ve svém zdůvodnění se odvolal
na obdobný případ, který kdysi řešil
Vrchní soud v Praze 5. Kraj vzal navíc při
stanovení výše pokuty v potaz dosavadní kvalitní spolupráci našich úředníků
s Ústavem archeologické památkové
péče v Brně,“ uvedla tisková mluvčí města Znojma Zuzana Pastrňáková.
zp
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Město Znojmo chce mít
hazard pod kontrolou
Vyhláška stanovuje i pravidla pro
úpravu vnějšího vzhledu provozovny.
Výlohy, okna a vstupy musí být například zabezpečeny tak, aby se dovnitř
nedalo nahlížet. Pro označení názvu
provozovny se může použít slovo herna
nebo kasino, ale pouze jednou. Výška
písmen nesmí přesahovat sedmdesát
centimetrů. Zakazuje se však světelné
označení nebo světelný název. Z budov
se budou muset odstranit zařízení, která
jsou spojena se sázkovou hrou či loterií
nebo na ni odkazují. Jde zejména o všem
známá světelná zařízení, která informují
o stavu hry a výši možné výhry. Zákaz se
týká například i informací o tom, že se
uvnitř poskytují zdarma nebo se slevou
nápoje či jiné výhody ke hře.

Novou obecně závaznou vyhlášku
města Znojma č. 5/2013, o regulaci
sázkových her, loterií a jiných podobných her schválilo zastupitelstvo města na konci října. Složitý název si bude
většina lidí překládat jednoduše jako
vyhlášku o regulaci hazardu. O tom,
jaká je základní filozofie, jsme hovořili se starostou Znojma Vlastimilem
Gabrhelem:
Město Znojmo je samozřejmě oprávněno takovýto právní předpis vydat.
Proč tak činí právě nyní?
Vedení Znojma se v posledních
měsících zaměřilo na to, aby naše město bylo příjemným místem pro život,
aby bylo co možná bezpečné. A některé jevy sice nejsou kriminální, ale jsou
rizikové a minimálně kriminální živly
přitahují. Hazard mezi ně patří.
Co je tedy hlavním cílem nové vyhlášky?
Hlavně zamezit tomu, aby se dál
zvyšoval počet provozoven v nejfrekventovanějších částech města, jako
je oblast ulic Dukelských bojovníků,
Holandská a Sokolovská a městská
památková rezervace. Nově tedy platí,
že v těchto místech nelze provozovat
sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.
Nevztahuje se to ale na ta zařízení, která byla povolena přede dnem účinnosti

nové vyhlášky. Žádné nové herny se už
ale povolení nedočkají.
Obecně lze říct, že každý svého štěstí
strůjcem nebo prostě - kdo chce hrát,
ať hraje.
Jistě tomu nelze zcela zabránit.
Musíme se však alespoň pokusit snížit počet heren, kasin a restauračních
provozoven, ve kterých se hraje. A také
sundat z objektů světelná lákadla a reklamu. Navíc bude zavřeno od šesté
do osmé hodiny ranní, tedy v čase, kdy
jde mládež do školy.

Soud rozhodl: byt
zůstává městu
Krajský soud v Brně změnil rozsudek Okresního soudu ve Znojmě a dal
za pravdu městu Znojmu ve věci prodeje městského bytu z roku 2010.
Tehdejší radnice v čele se starostou
Petrem Nezvedou realizovala záměr prodat bytovou jednotku, která byla tehdy
obsazená, třetí osobě. Nájemník neměl
o koupi bytu zájem a v nabídkovém řízení se o něj ucházel Arpád Biháry za cenu
nižší, než uváděl znalecký posudek. Místo minimální kupní ceny 886 180 Kč
nabízel 280 tisíc korun.
Zastupitelstvo města prodej schválilo, ale než došlo k podpisu kupní smlouvy statutárním zástupcem města (tehdy
už starostou Zbyškem Kaššaiem), odešel
původní nájemník do domu s pečovatelskou službou. Vedení města usoudilo, že
se okolnosti změnily a byt je třeba prodat
jako volný. Což předpokládalo změnu
výše kupní ceny. Arpád Biháry s tím

nesouhlasil, obrátil se na soud a Okresní
soud ve Znojmě mu dal za pravdu.
Město Znojmo zastoupené starostou
Vlastimilem Gabrhelem se však proti
rozsudku odvolalo. Vycházelo se z toho,
že při nakládání s majetkem obce je
na prvním místě transparentnost a rovný přístup k zájemcům o nabytí tohoto
majetku.
Z ODŮVODNĚNÍ ROZSUDKU:
Smlouva o smlouvě budoucí kupní
uzavřená mezi účastníky
dne 1. 10. 2010 je absolutně
neplatným právním úkonem.

V minulých dnech pak Krajský soud
v Brně rozhodl ve prospěch města. Potvrdilo se, že městu by vznikla škoda
na majetku a že původní způsob prodeje
byl netransparentní. Byt tedy zůstává
v majetku města Znojma a bude se prodávat jako volný.
xa

Někdo jistě namítne, že v jiných městech hazard prostě zakázali.
Při přípravě vyhlášky jsme její obsah konzultovali s právníky i s odbornými pracovníky Ministerstva financí
ČR. Vzhledem k tomu, že se zatím řeší
různé stížnosti a probíhají soudní spory, jejichž výsledek nelze předjímat,
doporučili nám tuto „měkčí“ variantu.
Vzali jsme však také v úvahu, že je lepší
mít tento negativní společenský jev
pod kontrolou než bojovat s černými
hernami. A koneckonců Hatě a Chvalovice nejsou tak daleko, aby si tam každý
potenciální hráč nemohl zajet.
xa

První jde na řadu
vyhřívaný trávník
Začíná rekonstrukce městského
stadionu ve Znojmě tak, aby vyhovoval normám pro první fotbalovou
ligu.
Rekonstrukce je rozdělena do čtyř
etap. První je na řadě vyhřívaný trávník, druhá etapa bude vybudování
kotelny, třetí nové osvětlení a ve čtvrté
dojde k rekonstrukci tribun a zázemí
stadionu.
Podle původních odhadů má být
cena rekonstrukce přibližně sto milionů korun. Město uhradí pouze deset
procent, maximálně však 10 milionů
korun. „Počítáme však, že díky transparentním a otevřeným výběrovým
řízením se nám podaří odhadované
náklady významně snížit,“ říká starosta města Vlastimil Gabrhel. Kraj
přispěje dvěma miliony korun a zbytek by měla uhradit přislíbená dotace
z ministerstva. Nově zrekonstruovaný stadion nebude sloužit výhradně
fotbalistům.
zp, lp
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STALO SE
VE ZNOJMĚ VOLILO
58,06 % VOLIČŮ
Přesně o 16 042 platných hlasů
se ve Znojmě podělily jednotlivé
strany a hnutí, které se zúčastnily předčasně vyhlášených voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR před čtrnácti dny. ČSSD
přitom se 27,09 % procenty hlasů
volby ve Znojmě vyhrála. Za ní se
s 17,68 % umístilo Babišovo hnutí
ANO. Třetí příčku obsadili komunisté s 17,06 % hlasů. Další příčky
obsadily TOP 09 (8,25 %), ODS
(7,13 %) a Úsvit přímé demokracie
T. Okamury (6,34 %). Nejméně hlasů získala strana LEV 21 – Národní
socialisté (0,05 %).
PAMÁTKA
SAMOSTATNOSTI
V pondělí 28. října si představitelé
města a veřejnosti připomněli
25. výročí Dne vzniku samostatného československého státu
položením květin k památníku
před budovou Okresního soudu
na náměstí Republiky. Díky domácímu a zahraničnímu odboji
pod vedením Tomáše Garriguea
Masaryka a Edvarda Beneše se samostatné Československo zrodilo
28. října 1918.
OKRUH NA PŘÍMĚTICKÉ
DOKONČEN NA JAŘE
V souvislosti s budováním nového
vodovodního řadu skončila na začátku listopadu částečná uzavírka
úseku od ulice U Sirotčince přes
okružní křižovatku na Přímětické po Bolzanovu ulici. Definitivní oprava povrchu komunikace
po stavbě bude provedena na celé
okružní křižovatce nejpozději
do konce dubna 2014. Do té doby
zde bude povrch silnice opraven
provizorně.
DUB U KOCANDY
JE V ANKETĚ PÁTÝ
V celostátní anketě Strom roku
2013 skončil zástupce Znojemska – tři sta let starý dub u Kocandy – pátý. Do ankety ho přihlásila
Základní a mateřská škola v Kravsku. Vítězství si z ankety pořádané
Nadací Partnerství odnesl dub
z Višňové, ale na Liberecku.
ZNOJEMSKÝ AEROBIK
V TELEVIZI
V pořadu České televize Žijeme
sportem, se v sobotním vysílání 19. 10. představil i znojemský
aerobikový klub SK Aerobic Professional Znojmo. Do vysílání se
dostal jako jeden ze dvou klubů
z celé České republiky.
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OPRAVY CHODNÍKŮ
Na opravu chodníků jde letos pět
a půl milionu korun z rozpočtu
města Znojma. Máte-li chodník
ve špatném stavu, informujte o tom
prostřednictvím emailu Veroniku
Kloudovou (veronika.kloudova@
muznojmo.cz) nebo Petru Holíkovou (petra.holikova@muznojmo.cz).
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 20. 11. PŘÍMĚTICE: od 7.30
do 12.30 hod. Sídliště Přímětice
včetně základní školy, Agory, Sklostroje a ulice Poštovní a Pindorf.
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
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel. 515 215 563) Po–Pá
17.00–22.00, So, Ne, svátk y
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 222.
So ne, svátky 8.00–13.00 hod.
JAK SPRÁVNĚ VOLAT
NA DISPEČINK
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
 Volající sdělí své jméno, co se
přihodilo, pro koho žádá pomoc
(počet osob) a místo, kam mají
záchranáři přijet
 Sdělí číslo svého telefonu
 Další komunikaci vede dispečer
a volající by měl co nepřesněji
odpovídat na otázky dispečinku.
Na podkladě těchto informací
se může dispečink rozhodnout
o vyslání patřičné pomoci.
 V průběhu hovoru se dispečer
zeptá na způsob poskytované
první pomoci, popřípadě doporučí další postup. Poskytování
rady k první laické pomoci jsou
nedílnou součástí jeho pracovní
povinnosti.
 Na závěr hovoru volající dispečinku upřesní příjezdovou trasu.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
jsou opět k dispozici
Znojemští zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Znojma (FRB). Půjčky se poskytují v zájmu
zlepšení úrovně bydlení a zvelebení
obytných budov a jejich staveb na území města a žádat o ně lze v termínu
od 12. listopadu do 16. prosince 2013.
Z prostředků FRB se poskytují
půjčky při úroku čtyři procenta s lhůtou
splatnosti čtyř let fyzickým a právnickým osobám, které vlastní obytné budovy nebo jejich části na území města,
a které přijmou závazek poskytnutou
půjčku podle stanovených pravidel použít ve prospěch těchto budov nebo
jejich částí. Půjčku nelze poskytnout
charitativním organizacím a bytovým
družstvům.
Žadatel musí doložit nezbytné podklady k plánované stavbě či rekonstrukci. O výběru rozhoduje zastupitelstvo
města a s úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o půjčce. Žádosti jsou
k dispozici na internetových stránkách
města v části Tiskopisy finančního od-

Účely, na které lze získat půjčku

Horní hranice půjčky

1

obnova střechy (krytina i konstrukce)
starší 10 let

do 100 tis. Kč na jeden dům

2

zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě

do 40 tis. Kč na jeden byt

3

zřízení malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu nebo při nové
výstavbě

do 40 tis. Kč na jeden byt

4

dodat. izolace domu proti spodní
vodě – stáří domu nad 10 let

do 50 tis. Kč na jeden dům

5

obnova fasády, zateplení domu –
u domu staršího 10 let

do 50 tis. Kč na jeden byt

6

vybudování WC, koupelny nebo sprch.
do 40 tis. Kč na jeden byt
koutu v bytě, kde dosud není

7

výměna, nátěry oken, zakoupení oken
při nové výstavbě

do 40 tis. Kč na jeden byt

8

při půdní nástavbě bytů rušící
ploché střechy či při vestavbě bytu
do půdního prostoru

do 80 tis. Kč na jeden byt

i všechny případné dotazy. Kontaktní osobou je Naděžda Pavlátová (tel.:
515 216 311).
xa

boru nebo přímo na finančním odboru
Městského úřadu.Pracovníci finančního odboru jsou připraveni zodpovědět

Město nabízí k prodeji další volné byty
Vedle prodeje městských bytů
stávajícím nájemcům nabízí město
k prodeji také byty neobývané, které
jsou v domech určených k prodeji.
Prodej těchto bytů probíhá volnou
soutěží, kdy nejvyšší nabízená cena vyID
5
11

Č.
bytu
3

informace k prodeji bytů i nebytových
prostor naleznete na výše uvedených
webových stránkách a vaše dotazy také
rádi zodpoví pracovníci v Klientském
centru Znojemské byty na Rudoleckého ulici.
zp

hrává. O koupi se může ucházet každý,
kdo nemá dluhy vůči městu a složí kauci
50 000 korun. Přehled nabízených volných bytů je v tabulce (přehled prodávaných nebytových prostor je na webu
www.znojemskebyty.cz). Podrobné

Ulice, č. or.
Vídeňská třída 14

Typ

Výměra m2

Dispozice

Cena dle ZP

volný

80,1 m2

2+1

477 576 Kč

2

8

Vídeňská třída 14

volný

55,5 m

2+1

336 852 Kč

27

Rumunská 3

volný

41,8 m2

1+1

288 086 Kč

2

14

2

Jugoslávská 10

volný

58,9 m

2+1

404 853 Kč

18

25

Slovenská 6

volný

40,9 m2

1+1

289 451 Kč

2

41
52

9

nám. Republiky 17

volný

102,3 m

3+1

716 838 Kč

24

Holandská 3

volný

43,2 m2

1+1

323 498 Kč

volný

2

1+1

323 498 Kč

2

29

Holandská 3

43,2 m

79

7

Palackého 28

volný

67,1 m

2+1

548 154 Kč

80

28

Palackého 11

volný

70 m2

3+1

534 125 Kč

volný

52,1 m

2

1+1

396 389 Kč

obsazený –
práv. osoba

54,1 m2

2+1

462 492 Kč

88
165

168

205

3

Na Kopečku 9

8

28. října 5

3

Dukelských bojovníků 145

volný

55,1 m2

2+1

450 887 Kč

4

Dukelských bojovníků 145

volný

45,1 m2

1+1

339 597 Kč

2

6

Dukelských bojovníků 145

volný

70,3 m

3+1

575 270 Kč

8

Dukelských bojovníků 145

volný

55,1 m2

2+1

450 887 Kč

2

2+1

415 237 Kč

2+1

277 302 Kč

20

Dukelských bojovníků 145

volný

53,3 m

4

Sokolská 45

volný

42,6 m2

www.znojmocity.cz
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V osmi desítkách znojemských ulic nepoteče voda Kalendář s radniční
Vodárenská akciová společnost
oznamuje, že z důvodu prováděné
rekonstrukce hlavního přívodního
vodovodního řadu do II. tlakového
pásma města Znojma bude ve čtvrtek 14. 11. od 7.00 do 15.00 hodin
přerušena dodávka vody pro více
než 80 ulic převážně v centru města
Znojma.

ODSTÁVKA VODY SE BUDE TÝKAT
NÁSLEDUJÍCÍCH ULIC:
17. listopadu, 28. října, Alšova,
Antonínská, Bezručova, Bratří Čapků,
Cihlářská, Coufalova, Čermákova,

Dobšická (horní část po kruhový objezd), Dolní a Horní Leska, Dolní
Česká, Dyjská, Fráni Kopečka, Fibichova, Fišerova, Hakenova, Hálkova,
Havlíčkova, Husovy Sady, Chelčického, I. P. Pavlova, J. Hořejšího, J. Palacha, Janáčkova, Jiráskova, Josefa
Kotka, Kaplanka, Kollárova, Kolbiště,
Kovářská, Koželužská, Kramářská,
Kuchařovická, Lazebnická, Lidická,
Loucká (horní část po hypermarket Albert), Lužická, M. Horákové,
M. Kudeříkové, Máchovo náměstí,
Mariánské náměstí, Masarykovo náměstí, Mikulášské náměstí, Mládeže,
Mlýnská, Na Bojišti, Na Kopečku,
Na Rejdišti, Na Svahu, Náměstí Armády, Náměstí Republiky, Napajedla,
Nerudova, O. Chlupa, Palackého, Pasteurova, Pontassievská, Průmyslová,
Riegrova, Rooseveltova, Rudoleckého, Slepá, Smetanova, Stojanova, Studentská, Suchohrdelská, Tkalcovská,
Tovární, U Branky, U Brány, U Obří
hlavy, U Potoka, Uhelná, Úprkova,
V Hlinkách, V Jirchářích, V. Mikulášská, V. Nováka, Vídeňská (horní část
po hypermarket Albert), Vinohrady,
Vrchlického, Wolkerova, Zámečnická,
Žleby.

Pro dotčenou oblast bude zajištěno
náhradní zásobování vodou přistavením cisteren v těchto lokalitách:
 Nám.

Armády, v ulici mezi MŠ a restaurací Bohemia
 Křižovatka ulic Alšova a Mládeže
před Dětským centrem
 Pontassievská ulice v prostoru Husových sadů
 Křižovatka ulic 28. října a 17. listopadu před obchodem
 Křižovatka ulic Rooseveltova – Janáčkova
 Náměstí Republiky za Městským divadlem
 Náměstí T. G. Masaryka – v horní
části náměstí
Po obnovení dodávky pitné vody
nejen do domácností může dojít k přechodnému snížení kvality dodávané
vody jejím zakalením. Vodárenská
akciová společnost, divize Znojmo se
omlouvá všem uživatelům za potíže
způsobené přerušením dodávky vody
a děkuje za pochopení. Podrobné informace k odstávce vody najdou občané také na webových stránkách VAS
Znojmo www.vodarenska.cz.
lp

věží je v prodeji

Nástěnný kalendář města Znojma
na rok 2014 vypadá jinak než ty předchozí. Místo klasických fotografií znojemských pamětihodností a zákoutí
se na jeho stránkách promítá pouze
jediná, zato jedinečná dominanta:
radniční věž.
Tvůrci kalendáře využili
obrázků, kterými přispělo
do výtvarné
soutěže Radniční věž dětskýma
očima na dvě
stě padesát dětí
z mateřských, základních a uměleckých škol ve Znojmě a v Suchohrdlech.
Byla vyhlášena vloni u příležitosti prvního Dne otevřených dveří radnice
a nejvydařenější práce byly po celý
rok k vidění v prostorách radniční
věže. A protože krásných výkresů bylo
mnohem víc než dvanáct, ponese se
v podobném duchu také stolní kalendář města Znojma pro příští rok. Kalendář si zájemci už mohou zakoupit
v Informačním centru na Obrokové
ulici. Stojí 89 korun.
xa

INZERCE
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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
Číšník/ce
Kellner/in
TBL Therne Laa a.d. Thaya –
Betriebsgesellschaft mbH
Laa an der Thaya 30 km
bewerbung@therme-laa.at
+43/2522/84700-708 Doris Schwarzl
Prostírání, obsluha (menu, á la
carte), péče o hosty, týmová práce
v obsluze i kuchyni.
Min. mzda dle KS od 1.375 EUR/měs.
Pečovatel/ka
Pflegehelfer/in
Pflegezentrum Poysdorf
Mistelbach 60 km
andrea.pichler@hausderbarmherzigkeit.at
+43/2252/208 11-0 Andrea Pichler
Možnost dalšího vzdělávání.
Min. mzda dle KS 1.911,84 EUR/měs.
Pracovnice do žehlírny
Mitarbeiterinn Büglerinn
Stummer Textilreinigung GmbH
Mistelbach 60 km
office@stummer-textilreinigung.at
+43/2572/3182
Žehlení svršků, obsluha
a poradenství zákazníkům.
Min. mzda dle KS 16.318 EUR/ročně
při plném úvazku.
Kamnář
Hafner
Kachelofen Weiser GmbH
Horn 45 km
info@kachelofen-weiser.at
+43/2984/3263, +43/664/2525680
Andreas Weiser, Marius Weiser
Po zaškolení samostatné stavění
kachlových kamen na všechny
druhy topiv. Práce na 4 dny v týdnu,
někdy nutné přenocování. Mzda dle
KS 1.729,23 EUR/měs. brutto.
INZERCE

Pokojská
Stubenfrau
Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH
Gars am Kamp 50 km
bewerbung@lapura.at
+43/2985/2666 749 Petra Wagner
40 hod. týdně.
Mzda dle KS 1.372 EUR/měs.
Víkendový job – prodavač/ka
pečiva
Wochenend-Job Brotfachverkäufer
Der Bäcker Riederich
Gross Siegharts 60 km
andreas@riederich.at
+43/2982/2344 Andreas Riederich
Od 6.00 do 11.00 – prodej čerstvého
pečiva. Mzda 8,94 EUR/hod. brutto.
Pomocník na stavbě a při
montážích
Bau- und Montagehelfer
Maschinenring-Service NÖ-Wien
„MR-Service“ eGen
Horn/Hollabrunn 45 km
evelin.schneider@maschinenring.at
+43/59060/380 Evelin Schneider
Min. mzda dle KS 9.12 EUR/hod.
brutto + možnost příplatků.
Instalatér
Installateur
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
NÖ + Wien
rudolf.grafeneder@leyrer-graf.at
+43/2982/3646-5036
Rudolf Grafeneder
Podzemní stavitelství – svařování
potrubí, domovní přípojky apod.
Truhlář
Tischler
L&P Personal GmbH
celá oblast Waldviertel
office@personalkrems.at
+43/2732/71486 Nicole Hösele
Nábytkový truhlář, stavební
truhlář a montážní truhlář.
Mzda 11,53 EUR/hod.
Pomocník do výroby, skladu,
na stavbu
Helfer
L&P Personal GmbH
Horn, Krems, Tullnt, St. Pölten, Zwettel
office@personalkrems.at
+43/2732/71486 Nicole Hösele
Pomocné síly pro oblast Krems/
Tulln/St. Pölten/Horn/Zwettel.
Po krátkém zaučení samostatná práce.
Omítkář
Fassader
L&P Personal GmbH

celá oblast Waldviertel
office@personalkrems.at
+43/2732/71486 Nicole Hösele
Izolace stříkací pistolí, znalost
strojních omítek, materiálů,
broušení, renovace fasád,
špachtlování.
Mzda 11,89 EUR/hod.
Stavební dělník/pomocík
Bauarbeiter/Bauhelfer
L&P Personal GmbH
celá oblast Waldviertel
office@personalkrems.at
+43/2732/71486 Nicole Hösele
Pozemní i podzemní stavitelství,
přestavby atd.
Mzda 10,79 EUR/hod.
Zedník
Maurer
L&P Personal GmbH
celá oblast Waldviertel
office@personalkrems.at
+43/2732/71486 Nicole Hösele
Pozemní stavby, novostavby

i přestavby, podzemní stavitelství,
malé i velké stavby. Mzda 12,89
EUR/hod.

Město Znojmo vyhlašuje
výběrového řízení
na místo ředitel/ka
Městských lesů Znojmo
Základní předpoklady: státní občanství ČR, případně cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR | bezúhonnost | způsobilost k právním úkonům
| vysokoškolské vzdělání, obor lesní
inženýr | praxe v pozici vedoucího zaměstnance, minimálně 5 let lesnické
provozní praxe
Doporučeno: zkouška pro odborné
lesní hospodáře | řidičský průkaz
skupiny B | znalost AJ nebo NJ
Lhůta pro podání přihlášek je do 8. 11.
Podrobné informace
na www.znojmocity.cz

Zvolte si své povolání: Nabídka
studijních a učebních oborů
Zvolte si své povolání
8. listopadu
od 8.00 do 17.00 hodin
Zaměstnanost je v mnoha diskuzích tématem číslo jedna, zvláště
jde-li o mladou generaci, která si své
postavení ve společnosti potažmo
své budoucí povolání teprve hledá.
Léta jim s nelehkým rozhodováním pomáhá prostřednictvím akce
nazvané Zvolte si své povolání Střední
odborná škola a Střední odborné učili-

ště na Dvořákově ulici ve Znojmě, znojemský úřad práce a další střední školy
a učiliště i z jiných okresů než Znojmo.
Letošní nabídka studijních a učebních
oborů pro školní rok 2014/2015 a to
na školách nejen v okrese Znojmo je
pro zájemce připravena v prostorách
SOŠ a SOU Dvořákova 18 na pátek
8. listopadu od 8.00 do 17.00 hodin.
Určena je především vycházejícím žákům včetně žáků 5. a 7. tříd, kteří si
své budoucí povolání vybírají, nejsou
rozhodnuti nebo se chtějí blíže seznámit s možnostmi dalšího studia.
lp
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REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Začíná obnova dolní čás parku, přibude zeleně
47 nově vysazených
ako například
Místo 108 bude v blízkosti jjírovec
maďal, dub
zimní, buk lesní,
kašny 121 stromů.
kaštanovník setý,
javor červený a dalV nejbližších dnech začne další ší druhy. Celkový počet stromů se zvýší
etapa revitalizace městského parku na 121. Parkovou plochu v těchto mís(označená jako C2), která řeší dolní tech navíc obohatí ještě nová dosadba
část parku v okolí kašny a od hlavní 865 stálezelených i kvetoucích keřů.
Na základě znaleckých posudků
aleje směrem k ulici Čermákova.
Obnova parku se neobejde bez (aktuální je z 20. října 2013) bude
kácení stromů, a to především poško- v blízkosti kašny postupně vykácezených, nezdravých a staticky nestabil- no 34 stromů, což je číslo konečné.
ních, ale rozhodně nepůjde o masivní U naprosté většiny těchto stromů byly
znalcem shledány defekty z pohlelikvidaci zeleně.
Ze stávajících 108 vzrostlých stro- du provozní bezpečnosti (stability)
mů jich v parkové ploše v blízkosti a z pohledu jejich udržitelnosti na dakašny zůstane 74, které jsou zahrnu- ném místě, proto doporučil jejich úplty do nové podoby revitalizovaného né odstranění. Pouze u jednoho jírovce
dolního parku. K těm navíc přibude maďalu doporučil znalec nekácet, ale

provést bezpečnostní řez. O ten se
postarají pracovníci městské zeleně.

Starosta města Znojma:
„Od výrazu holoseč
v souvislosti s kácením
v městském parku
se kategoricky distancuji!“
„Chtěl bych zdůraznit, že při revitalizaci v Městském parku ve Znojmě
se v žádném případě nejedná o holoseč, jak se snaží veřejnost mylně
informovat některé občanské spolky.
Od výrazu holoseč v souvislosti s kácením v městském parku se kategoricky
distancuji! Každý jednotlivý strom je
řádně posouzen znalcem, který na zá-

kladě několika kriterií strom ohodnotí,
například jeho zdravotní stav, vitalitu
nebo perspektivu jeho růstu do budoucna.
Shledá-li strom zdravotně silně narušený, v havarijním stavu nebo s nulovým potencionálem jeho vývoje, pak
je na městu, jako dobrém správci, aby
takový strom z důvodu bezpečnosti
občanů odstranil a případně nahradil
jiným, mladším jedincem, jak to také
společně s projektanty nové podoby
parku děláme,“ uvedl starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Nové stromy v revitalizované části
dolního parku budou vysázeny v květnu příštího roku a opět se na dosadbě
mohou podílet obyvatelé Znojma, kteří si za symbolickou cenu strom adoptují. Více o adopci přineseme v příštím
vydání.
lp

 Vizualizace, kterou poskytl tým architektů Tišnovka Brno, ze které je patrné rozmístění stromů v dolní části městského parku kolem kašny. Náhled zahrnuje stávající stromy, dále novou
výsadbu (zelené kruhy) a stromy, které budou odstraněny (žluté kruhy). Na rozmístění se výrazně podílela arboristka Eva Wagnerová, se kterou přineseme v dalším vydání Znojemských
LISTŮ rozhovor. Mimo jiném o výběru jednotlivých druhů dřevin.
lp

www.znojmocity.cz
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Co čeká dolní park: nový
vodovod i adopce stromů
Práce v dolním parku se rozběhnou do konce roku 2013.
Revitalizace části dolního parku
začne v nejbližších týdnech rekonstrukcí vodovodu. Předpokládaná
doba prací je asi tři týdny, poté začne
samotná parková úprava.
S kácením stromů je počítáno přibližně týden před zahájením stavebních prací vedoucích k nové podobě
parku. V závislosti na počasí by tyto

práce měly začít v lednu 2014, a potrvají asi pět měsíců. Pak přistoupí pracovníci zeleně k nové výsadbě, která
musí být hotova do 15. května 2014.
Stejně jako v první části revitalizace
parku se i tentokrát budou moci lidé
do sázení nových stromů aktivně zapojit. Začít mohou už v tomto roce
adopcí stromů, o které budeme podrobně informovat již v příštím vydání
Znojemských LISTŮ.
lp

Názory znalců najdete
na webových stránkách
Město zveřejnilo znalecké posudky na www. znojmo-mestozelene.cz.
Občané Znojma tak mají možnost
podívat se, z jakých kritérií znalci vycházeli, proč u některých stromů doporučili
odstranění a u jiných zvolili alternativní
postup vedoucí k jejich záchraně. Aktu-

ální znalecký posudek z 20. října 2013
se zabýval hodnocením stavu 22 stromů
vybraných projektantem v dolním parku. Ke stavu stromů se vyjádřil znalec
oboru ochrany přírody Jaroslav Kolařík,
se kterým připravujeme do některého
z dalších vydání rozhovor.
lp

 Vizualizace, jak bude vypadat okolí kolem kašny.

VÝZVA STAROSTY MĚSTA ZNOJMA
TŘEM OBČANSKÝM SPOLKŮM
Přestaňte svým neodpovědným jednáním ohrožovat život a zdraví obyvatel Znojma
a přestaňte brát Znojmákům právo rozhodovat o podobě znojemských parků.
ADRESOVÁNO PÁNŮM:
Ing. Jaromír Boudný, předseda Občané pro Znojmo o.s.
Petr Lazárek, předseda Za Znojmo přívětivější o.s.
Ing. Karel Fiala, místopředseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě o.s.
Vážení představitelé tří občanských spolků,
důrazně vás žádám, abyste okamžitě přestali šířit poplašné
zprávy o údajné chystané holoseči ve znojemských městských parcích, o které píšete ve své rezoluci „ZACHRAŇME
ZNOJEMSKÉ PARKY“ a přestali nabádat naše spoluobčany,
aby se postavili proti zvyšování bezpečnosti v našich parcích. Všichni tři dobře víte, že se znojemská radnice k žádné
holoseči nechystá.
Na základě znaleckého posudku dojde v dolní části parku
k obměně 30 % stromů. Ze stávajících 108 stromů v dolní části
parku zůstane 74 stromů. Zbylých 34 stromů vykazuje podle
odborného dendrologického posudku defekty z pohledu
provozní bezpečnosti (stability) a nelze uvažovat o jejich udržitelnosti na daném místě. Namísto nich znojemská radnice
hodlá vysadit 47 nově vysazených stromů (jírovec maďal, dub
zimní, buk lesní, kaštanovník setý, javor červený atd.). Dále
máme v úmyslu vysázet v dolním parku 865 stálezelených
i kvetoucích keřů. Celkově oproti původnímu počtu stromů
v dolní části parku C2 přibude třináct stromů, takže celkový
počet stromů v této části se zvýší na 121.
Tím, že neustále napadáte rozhodnutí orgánů města
o odstranění nemocných a životu nebezpečných stromů
ve znojemských parcích, ohrožujete občany Znojma na životě
a zdraví. Při jarní prezentaci na téma znojemské městské
parky v kině Svět jste si mohli vyslechnout, k čemu může

dojít v případě, že radnice nebude dbát na bezpečnost. Smrt
dvou nevinných dětí ve Zlíně, které před časem zabil starý
nemocný strom, je pro mne jako starostu i jako otce malého
dítěte dostatečně pádným argumentem pro to, abychom
nepodceňovali nebezpečí, které nemocné a defektní stromy
představují. Na rozdíl od vás mám osobní zodpovědnost
za bezpečnost Znojmáků a stavím ji nade vše.
Závěrem této výzvy bych vás chtěl požádat, abyste přestali s arogantním přístupem v podobě diktátu, jak mají a nemají
znojemské parky vypadat bez konstruktivního protinávrhu.
Pokud vám osud Znojma leží na srdci, jak neustále tvrdíte,
přestaňte se chovat neodpovědně a destruktivně a vykřikovat
lži o holoseči. Po celou dobu, kdy se s vámi snažím trpělivě
komunikovat, jsem od vás neslyšel ani neviděl žádný alternativní koncept řešení, žádný konstruktivní protinávrh, žádný
rozpočet, zkrátka nic, co by nás mohlo posunout někam dále.
Přitom právě to bych od opravdových občanských spolků
očekával. Tímto vás vyzývám k racionálnímu a věcnému
jednání.

lp

Nebezpečný
strom musel
z parku pryč
Alarmující havarijní stav jednoho
ze stromů ve znojemském městském
parku byl důvodem, proč musel být
urychleně odstraněn. Podle aktuálního znaleckého posudku z 20. října
2013 byl jírovec maďal nedaleko kašny
v dolní části parku v havarijním stavu.
U tohoto jedince existovalo bezprostřední riziko možného zhroucení či
rozlomení. Dendrolog proto doporučil
jeho bezodkladné odstranění.
lp

S úctou
Ing.Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma
Výzvu schválila Rada města 29. 10. 2013

 Kmen jírovce maďalu.

Foto: lp
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Evropský den jazyků: Učení se cizím slovům
je jedinečný prostředek pro poznání jiných zemí
Již od roku 2001 si vždy 26. září
připomínáme jako Evropský den
jazyků. Nejinak tomu bylo i letos
na SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě, kde
si učitelé cizích jazyků připravili pro
své žáky zajímavý program.
Vše začalo rozhlasovou relací,
která žáky seznámila s výjimečností
tohoto dne, kdy si lidé po celé Evropě
připomínají důležitost celoživotního jazykového vzdělávání, a to nejen
ve škole, ale i mimo ni. A relace to byla
odpovídající významu Evropského dne
jazyků, neboť ji Sabina Valová a Eva
Reiterová, studentky 2. ročníku oboru
Cestovní ruch, pronesly hned ve třech
cizích jazycích: v němčině, angličtině
a ve francouzštině, která se na škole
rovněž vyučuje.
Z b ohatého programu stojí
za zmínku zejména prohlídka podze-

mí s německy mluvícím průvodcem, ruch, kteří se měli možnost seznámit
o kterou projevili zájem studenti ná- s tím, co obnáší povolání letušky, jež
stavbového studia Vlasová kosmetika si někteří z nich třeba v budoucnu
a Společné stravování. Této akce se vyzkouší na vlastní kůži. Nezaháleli
zúčastnila i jazyková asistent ka
z Německa, která
pomáhá zkvalitnit
a zatraktivnit výuku německého
jazy ka. Naopak
maturanti z oboru
Podnikání, obchod
a služby se vydali
p oz n áv at k r á s y
historické části
města. Netradiční
hodinu anglického
jazyka zažili i studenti 1. ročníku
oboru C estovní  Studenti při zábavné formě studia jazyků.

Gymnazisté
z Polesného
prodávali
bílé pastelky

Uznávaná novinářka mezi studenty

Znojemští studenti 5. B jazykového gymnázia Karla Polesného se
aktivně zapojili do veřejné sbírky Bílá
pastelka.

 Studium cizích jazyků vyměnili na jeden
den studenti gymnázia K.Polesného Marek
Kasal, Jitka Růžičková a Lukáš Fryauf za pomoc ve sbírce Bílá pastelka.
Foto: lp

Aktuální již 14. ročník sbírky odstartovala v Praze výjimečná aukce
dresu brankáře Chelsea Petra Čecha
a v centru Znojma se studenti s kasičkami a pastelkami objevili v úterý 15. října. Cena jedné pastelky byla 20 korun. Vybrané finance ze sbírky z celé
republiky budou využity na podporu
speciálních služeb pro nevidomé
a slabozraké. Sbírku každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých spolu s Tyfloservisem
a krajskými TyfloCentry.
lp

Gymnázium Dr. Karla Polesného
navštívila známá česko-rakouská
novinářka a vydavatelka – Barbara Coudenhove Kalergi, která době
sametové revoluce pracovala jako
korespondentka a následně i jako
vedoucí kanceláře rakouské televize
ORF v Praze.
Díky cenným zkušenostem z bývalého východního bloku podává
velmi objektivní a zajímavý pohled
nejen na revoluci samotnou, ale také
na dobu poválečnou jako celek. Jednaosmdesátiletá spisovatelka přijela
na gymnázium především představit
svoji nedávno vydanou knihu Zuhause
ist überall (Domov je všude), ve které popisuje dětství v Praze, vyhnání
z Československa, počátky kariéry

a mnohé další zážitky nejen z pracovního života.
Besedy a autorského čtení na půdě
znojemské školy
se zúčastnilo také
na sedm desítek
studentů z rakouského Hornu. Pro
všechny přítomné
mladé lidi byla
beseda a uznávanou novinářkou
zajímavým pohledem do nedávné
historie, na kterou
bychom neměli zapomínat.
lp

ani žáci oboru Kuchař-číšník, kteří
se zdokonalovali v obsluhování hostů
v německém jazyce. Studenti 2. ročníku Hotelnictví a turismu poznali,
že při studiu francouzštiny se mohou „opřít“
i o své znalosti z angličtiny, když porovnávali
v těchto jazycích známé
pasáže pohádky Červená karkulka.
Smyslem celého dne
bylo, aby si žáci uvědomili, že ne vždy zábavné
učení se cizím slovům je
jedinečným prostředkem pro poznání jiných
zemí a znalost jazyka
rovněž i přínosem pro
uplatnění na trhu práce.
Foto: Archiv školy Mgr. Markéta Šípová, lp

 V roce 2001 se stala Barbara Coudenhove Kalergi držitelkou
Řádu T. G. Masaryka za zásluhy o demokracii a lidská práva, již převzala z rukou tehdejšího prezidenta a bývalého disidenta Václava
Havla.
Foto: Václav Volf

Koho ocenil 4. ročník zemědělské výstavy?
V budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
na Dvořákově ulici se v rámci mezinárodní spolupráce s Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf
uskutečnil čtvrtý ročník První česko-rakouské zemědělské výstavy.
Na přípravě výstavy se aktivně podílelo více jak 70 vystavovatelů.
„Návštěvníci si mohli prohlédnout
bohatou expozici různých druhů výpěstků polní výroby, ovoce, zeleniny
a vinné révy a z nich zpracované produkty v podobě pekařských a cukrářských výrobků, konzervovaného ovoce, zeleniny a vína. Symbolem výstavy

se stala Hroznová koza coby ochranitelka vinné révy. Letošní výstava byla
ozvláštněna také živým hospodářským
a drobným domácím zvířectvem. Vystavována byla i zemědělská technika,“
uvedl ředitel školy Josef Brouček.
Odborná komise vyhodnotila
nejlepší pěstitele: v kategorii Velkopěstitelé: Jan Gazda – za nejlepší
kolekci zeleniny; Pomona Těšetice,
a.s. – za nejlepší kolekci ovoce; Agrodružstvo Vrbovec – za nejlepší kolekci
hroznů; v kategorii Drobno-pěstitelé:
Jan Křivánek a Lucie Hrdová – za nejlepší kolekci zeleniny; Ing. Jindřich
Jansa a Patrik Šubrt – za nejlepší

kolekci ovoce; Ing. Zdeněk Simek –
za nejlepší kolekci květů. V kategorii
„nej“ získal ocenění Jaroslav Vávra
– za nejkrásnější ovoce; Bc. Vítězslav
Bořecký – za nejkrásnější zeleninu;
Agro Horní Dunajovice – za nejkrásnější hrozny; ZŠ TGM Mor. Budějovice – za největší dýni; Martin Šebesta
– za pěstitelskou raritu podzemnici
olejnou (arašídy, buráky). „Všem návštěvníkům bych rád poděkoval za návštěvu naší výstavy a všem vystavovatelům a tvůrcům výstavy děkuji za její
výbornou přípravu,“ dodal na závěr
Josef Brouček.
Alena Marková a Helena Rokoská

www.znojmocity.cz
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Miluji tě, ukázala trochu jiná Věra
Život se zdravotním handicapem
není lehký. Pro handicapované lidi je
složité nejen obstát ve společnosti,
ale také o svém postižení otevřeně
hovořit.
Tento bludný kruh ODVÁŽNĚ
překročila Věra Brabcová. Sympatická
studentka SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, která donedávna prožívala běžné
starosti dnešních teenagerů, přišla
po operaci o sluch. Rázem se tak stala „jinou“. Musela čelit nepochopení
i výsměchu. Právě proto se rozhodla
zasvětit ostatní do problematiky neslyšících.
Pro své spolužáky i zájemce z řad
veřejnosti připravila prezentaci
na téma Život s handicapem – slucho-

 Věra Brabcová spolužákům ukázala výraz „miluji tě“ ve znakové řeči. Rozumějí mu tady
i za oceánem.
Foto: Archiv školy

vé postižení. Seznámila je se základy
znakové řeči znakovky, přiblížila jednotlivé vady sluchu, představila sluchadla a další pomůcky pro neslyšící.
Názorně vysvětlila, jak má probíhat
komunikace s člověkem se sluchovým
postižením, se kterou si mnozí zdraví
lidé nevědí rady.
Velkou část posluchačů tvořili studenti oboru Sociální činnost, kteří
zájmem a citlivým přístupem dokázali,
že své profesní zaměření zvolili správně. „Mělo tu být ještě víc lidí z naší třídy. Bylo to skvělý,“ byla reakce většiny
mladých posluchačů bezprostředně
po skončení semináře. Ten Věra Brabcová připravila v rámci Týdne sociálních služeb ve Znojmě.
lp

Zdravotníci otevřou
dveře návštěvníkům
Den otevřených dveří připravuje
na 8. listopad Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ve Znojmě.
Od 8.00 do 16.00 hodin si budou
moci návštěvníci prohlédnout prostory školy. U vchodu se návštěvníků
ujme průvodce z řad žáků 3. ročníku,
který jim ukáže cestu do připravených

 Dýňový podvečer na základní škole na ulici Mládeže. Skvěle připravená podzimní zábava se stejně jako vloni setkala s velmi kladnou odezvou žáků, rodičů i pedagogů. Čas
zaplněný soutěžemi, atrakcemi, muzikou, pohoštěním i tvorbou z dýní byl pro účastníky
časem stráveným příjemně mezi přáteli. A toho není nikdy nazbyt.
Text a foto: lp

učeben například somatologie, ošetřovatelství, první pomoci, psychologie,
novou učebnu ICT a další. A každý
si bude moci odnést malý dárek. Navíc třikrát během den (v 10.00, 12.00
a 14.00 hodin) uspořádají budoucí
zdravotníci pro zájemce praktický kurz
novinek první pomoci. Více info na tel.
515 224 547.
lp

Filip

V orbě uspěli hosté i domácí
Znojemská Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště na Dvořákově ulici již podeváté pořádala pro
žáky soutěž v orbě.

zemědělských strojů, které přivezly zemědělské podniky spolu s prodejci zemědělské techniky. K vidění byla i orba
s koňmi a traktory, které vyráběl Zetor
před padesáti léty.
lp

Hráli si pod
širým nebem
Zúčastnili se jí žáci pořádající školy,
hosté z Čech i Rakouska. Vítězství si
odnesl Václav Necid ze SOŠ v Třebíči, druhý se umístil Ladislav Matula
z oboru Agropodnikání a třetí skončil
Michal Richtr z oboru Opravář zemědělských strojů, oba z domovské školy.
Soutěž doprovázela ukázka moderních

Turistický oddíl mládeže Čtverka
Znojmo zorganizoval na konci října již čtvrtý ročník Tyragnaru – hry
v plenéru. Vedoucí pro děti připravili
program v duchu honiček, logických
a silových úkolů doslova pod širým
nebem. Třicítka dětí ze Znojma a okolí
letos pomáhala tyragnarskému dědici
království obhájit jeho právoplatné
místo na trůn.
lp

Věk: přibližně 5 let
Plemeno: křížený basenji (vzrůst ke kolenům)
Povaha: Výborný na hlídání, věrný pouze jednomu pánovi, čistotný a spolehlivý, zvyklý na vodítko, velmi dobrý jako lovec myší a jiných hlodavců,
nevhodný k dětem
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
&

Veronika Mušková (Římov)
Adam Marek (Znojmo)

&

Petra Dočekalová (Přímětice)
Ondřej Nohava (Přímětice)

Jana Zdražílková (Nový Šaldorf )
&
Kamil Steinoch (Zastávka u Brna)

&
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Jana Korandová (Hodonín)
Milan Křehlík (Dobšice)

INZERCE
Pronajmu byt 1+1, Sokolovská 1,
Znojmo, 7 500 včetně inkasa, tel.:
776 272 756
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo.
Tel.: 605 154 160
MUDr. Milan Živný ordinuje
v gynekologické ambulanci
Rooseveltova 18 (ambulance MUDr. Kaššaie). Zaměření –
předrakovinné stavy ženských rodidel, záněty, výtoky, menopausa,
preventivní prohlídky. Ordinace
každý pátek 7.00–15.30 hod.,
polední přestávka. Objednávky
na tel.: 515 225 432, 603 239 526.

Jak můžu pomoci druhému?
Třeba dobrým slovem

Otázka v titulku se stala mottem
literární soutěže, kterou uspořádalo
město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska.
Organizátoři měli těžkou práci, protože zaslané příspěvky byly kvalitní
a velmi emotivní. Porota nakonec
ocenila čtyři soutěžící, kteří se umístili
na prvních třech místech. Výsledky
soutěže vyhlásil místostarosta Znojma Pavel Balík u příležitosti konání
4. ročníku Dne sociálních služeb.
Na třetí příčce se shodně umístily
Aneta Hrdličková a Jana Kulhánková,
druhé místo obsadila Hana Kloudová
a ocenění za nejlepší práci si odnesla
pětašedesátiletá Marie Jurová z Přímětic. Závěrečná slova její vítězné práce
bychom si měli častěji připomínat: „...
Osobně si myslím, že nejvíce pomůže
dobré slovo. Nic nás to nestojí a přitom
vyřčené v pravou chvíli dokáže zázraky. Pamatujme na to v každodenním
uspěchaném životě. Pamatujme, že
pomoci druhému tímto způsobem

 Vítězku literární soutěže Marii Jurovou ocenil i místostarosta Znojma Pavel Balík.

posouvá i nás samotné dál. Pamatujme, že dnešní den je prvním dnem
zbytku našeho života (irské přísloví).
Kéž se všichni stáváme lepšími, kéž
všeobecné sobectví zmenšíme pomo-

cí bližnímu. Pokládejme si často naši
otázku: Jak můžu pomoci druhému?
A jistě na ni najdeme odpověď. Pak
už stačí dívat se kolem sebe a hlavně
chtít.“
xa

Znojemský hrozen rozdal ceny
Patnáctý ročník Mezinárodního
televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen
zakončil již tradičně slavnostní večer
v Městském divadle ve Znojmě.
Vsadil kromě samotné soutěže
o nejlepší televizní či rozhlasový pořad a reklamní spot o jídle a pití také
na osvědčené programové formáty,

OPUSTILI NÁS
Antonín Urbánek
1929

Křidlůvky

Anna Nováková
1948

Znojmo

Jan Mikysek
1954

Znojmo

Karin Meidlová
1944

Znojmo

jem projevili účastníci mezinárodního
festivalu o prohlídku adrenalinových
tras znojemského podzemí.
V hlavních festivalových soutěžích se předními místy mohly pyšnit
reklamní spoty Capitain Morgan –
Zmizelí (Zlatý hrozen), Galobani Mozzarella (Stříbrný hrozen) a Starobrno
JUMP (Bronzový hrozen). Žebříček
rozhlasových pořadů je následující:

Gastronomický silvestr aneb Polární
záře v kuchyni (Jiří Kamen a kol.),
Gastronomické příspěvky v rámci
Zápisníku zahraničních zpravodajů
(Robert Mikoláš) a Bublinky (Jolana
Nováková). V kategorii televizních
pořadů zvítězily snímky Korzika (seriál Chef en France), Draci v hrnci (Česká televize) a Vařte jako šéf
(FTV Prima).
xa

 S předsedkyní poroty pro reklamní spoty Jitkou Vysekalovou předal znojemský
starosta Vlastimil Gabrhel cenu oceněným
tvůrcům.
Foto: archiv ZL

jako je výtvarná soutěž pro děti Plný
talíř malování, odborné semináře
Česká potravina s ochutnávkou menu
od vyhlášeného kuchaře Jaroslava Sapíka či seminář Fenomén české pivo.
Nově se oceňovala také Kuchařská kniha 2013 a Gastročasopis 2013. V prvním případě zvítězila kuchařka Kouzlo
kuchyně Čech a Moravy autorů Romana Vaňka, Jany Vaňkové a Ing. Zdeňka
Ertla, v druhém časopis Gastro&Hotel
před Apetitem a Gurmetem. Velký zá-

 Na slavnostním zahájení sezony aktivit pro znojemské důchodce se sešli senioři s místostarostou Znojma Janem Groisem a zástupkyní Znojemské Besedy Andreou Dohnalovou, která byla v týmu sestavujícím kulturní a osvětový program pro důchodce na sezonu
2013/2014. Program připravila Beseda ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a s jednotlivými domy s pečovatelskou službou a domy pro seniory. Zájemci se mohou o konkrétní
programové nabídce informovat na tel.: 515 300 245 nebo 603 274 484.
Text: lp, foto: zp

www.znojmocity.cz
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Návrh krytého bazénu
zahrnuje vířivku i wellness Znojmo si nový plavecký bazén
VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA

Zastupitelé se na svém posledním bude po svém schválení podkladem
zasedání zabývali návrhem na vy- pro další stupně projektové dokumenbudování nového krytého bazénu tace, spolupracuje město od začátku
v bezprostředním sousedství plovár- s odbornou veřejností. Rada města
ny v Louce.
ustanovila k to„Podle promuto projektu
Na podobě krytého
počtů je výstavpracovní skupibazénu spolupracuje nu, jejíž členové
ba nového areáměsto také s plavci
lu v této lokalitě
jsou kromě záméně nákladná
stupců vedení
než případná kompletní oprava měst- města, úředníků a architektů také záských lázní, která by si navíc vyžádala stupci plavecké veřejnosti – Květoslav
minimálně na rok lázně zcela uzavřít. Svoboda, Jiří Kyněra a Bedřich DaberZatím jsme v počáteční fázi přípravy ger. Skupina již pro inspiraci navštívila
projektu krytého bazénu. Pokud budou několik vytipovaných krytých bazénů
všechny navazující kroky kontinuálně a hovořila o podobě znojemského krypokračovat, mohl by nový bazén stát tého bazénu.
zhruba za čtyři roky. Důležitým předPodle nynějších návrhů by krytý
pokladem pro realizaci v tomto časo- bazén měl obsahovat plavecký a relavém horizontu jsou také finanční pro- xační bazén, vířivku a dětský bazén,
středky,“ vysvětluje starosta Znojma wellness část, kde se počítá se saunou,
Vlastimil Gabrhel. Možnost propojení párou a fitness. Konkretizování, stejně
provozu krytého bazénu s plovárnou jako počet drah plaveckého bazénu,
by jistě uvítali nejen samotní návštěv- bude součástí dalších jednání. Nyní
níci, ale také město jako správce obou mají zastupitelé možnost k návrhu se
areálů, a to z hlediska efektivity provo- vyjádřit. S ucelenou studií pak bude
zu. Na právě zpracovávané studii, která seznámena i veřejnost.
zp

zaslouží. Ale s rozumem

Znojemská radnice plánuje výstavbu nového plaveckého bazénu
v areálu koupaliště v Louce. Nový plavecký bazén má vyjít bratru na 20 milionů. To je hodně velká suma. Zvlášť,
když se rekonstruuje fotbalový stadion za 130 milionů a radnice chystá
kompletní revitalizaci Divišova náměstí a okolí. To určitě také nebude
zadarmo.
Máme na takový luxus? Nepouští
se radnice do rizikového podniku, kdy
utratíme desítky milionů za stavby,
které v tuto chvíli nejsou v plánovaném rozsahu zcela nezbytné? Mám
za sebou vrcholovou plaveckou kariéru, takže mě těžko bude někdo podezřívat z toho, že nepřeju plavání.
Naopak, byl bych rád, kdyby se
ve Znojmě našli talentovaní plavci, kteří by mohli nést plaveckou pochodeň
dál a reprezentovat naše město na mistrovství světa nebo na olympiádě. Také
proto například pořádám plavecké
kempy a připravuji projekt na pod-

poru talentované mládeže. Sport je
správná cesta. Učí děti fair play, učí je,
že bez práce nedostanou nic zadarmo.
Sportovci mohou naše město dobře
reprezentovat.
Ale zpět k novému plaveckému
bazénu. Domnívám se, že pro stavbu
nové plavecké dráhy je mnohem vhodnější nevyužitý prostor u stávajících
lázní. Pokud by se nový krytý plavecký
bazén postavil v místě bývalého koupaliště, mělo by to svou logiku. Vždyť
kolik měst má plavecký bazén přímo
v centru města?
Podle mých propočtů by stavba
takového bazénu vyšla zhruba na polovinu toho, co předpokládá radnice.
Zbylá polovina by se mohla využít
na rekonstrukci lázní. To si zaslouží
nejen znojemští plavci, ale i lidé, kteří
si do lázní jdou jednoduše zaplavat
nebo zarelaxovat.
Nerozumím tomu, proč město trvá
na tom, že nový plavecký bazén bude
v Louce.
Květoslav Svoboda, ODS

Hokejové Znojmo bojuje o první šestku
Známá a hojně používaná fráze
praví, že každá série jednou končí,
v případě hokejistů Orlů Znojmo a jejich zápasů v mezinárodní Erste Bank
Eishockey Lize (EBEL) to ale neplatí.
Český klub si v nadnárodní konkurenci našel svého oblíbeného i neoblíbeného soupeře a oba tyto tituly svými
výsledky dále potvrzuje.

Tím oblíbeným soupeřem je Linz,
jeden z nejsilnějších týmů v lize, který
ale už třetím rokem nedokáže najít
na Znojmo recept. Také letos jakoby znojemský orel způsoboval Rakušanům noční můry. Už dvakrát šli
do souboje s Orly z pozice vedoucího
týmu tabulky, dvakrát ale bylo Znojmo
úspěšnější a o vedení je připravilo.
Podobné problémy
nemusí řešit v Grazu.
Tým z jihu Rakouska by
naopak určitě rád jezdil
do Znojma každé kolo.
Dvanáct vzájemných
zápasů a pouhá jedna
výhra Orlů v základní
hrací době dávají tušit,
že tvrdý hokej soupeře
znojemským hráčům
nesedí.
Víc než kdy jindy
tak letos zatím ve vyrovnané tabulce platí, že
rozhoduje každý bod.
Znojmo se na konci
října pohybovalo kolem šestého místa zajišťujícího přímou účast
ve vyřazovacích bojích.
 Útočník Ondřej Fiala vstřelil ve druhé polovině října tři góly Dramatické a atraktivní
a na další tři nahrál.
souboje s vyrovnaný-

mi soupeři navíc táhnou: duely proti tvě zrekonstruované a moderní arény
Klagenfurtu a Salzburgu sledovalo pro sedm tisíc diváků, jedné z nejhezna znojemském stadionu ve vynika- čích arén v celé EBEL.
jící atmosféře více jak
2500 diváků.
ROZPIS ZÁPASŮ EBEL
Několik set z nich
středa 13. 11.
Klagenfurt – Znojmo 19:15
se navíc 1. listopadu
pátek
15.
11.
Znojmo – Vídeň
18:30
vydalo díky speciálnímu vlakovému výjezdu čtvrtek 21. 11.
Znojmo – Graz
18:30
podpořit svůj oblíbený
pátek 22. 11.
Vídeň – Dornbirn
18:30
tým do Vídně, do čers-

Orli se připojí k charitavnímu
hnu Movember
Orli Znojmo se jako jeden z klubů
EBEL letos poprvé připojí k charitativnímu projektu Movember zaměřeného na zvýšení povědomí o nemocech
postihujících muže, především rakovině prostaty. Typickým znakem této
akce je pěstování kníru v průběhu
celého listopadu. K hnutí Movember
se symbolicky připojí všechny kluby
ligy EBEL, funkcionáři i rozhodčí.
Movember je pravidelná charitativní akce. Účelem je kromě získání
finančních prostředků také zvyšování
povědomí o zdraví mužů. Symbolika

je zaměřena především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým
je rakovina prostaty. Právě preventivní
prohlídky jsou prvním krokem k určení diagnózy rakoviny a také základním
předpokladem účinné léčby.
Každoroční celosvětová akce je
viditelná už na začátku listopadu, kdy
se muži oholí a do konce měsíce si
nechají růst knírek. Záštitu poskytuje
nadace Movember. Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov,
knír (moustache) – vyjadřující typicky
mužský znak – a listopad (November).
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Kulturní kalendář

KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Po–Pá 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod. , také So a Ne
(pouze květen–září). 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,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–říjen.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–září denně 9.00–17.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Z důvodů
stavebních prací zavřeno.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září Út–Ne 9.00–17.00.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: září
denně 9.00–17.00, říjen–duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel. 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
červen–září denně 9.00–17.00.

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 v době
prázdnin i v pondělí.

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
(Jihomoravské 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,
knihovna Út–Pá 8.30–18.30. Nahlášení
návštěvy a konkrétního požadavku
je nutné nejméně den předem
na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené
sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul. tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
květen–září Po – Čt 10.00–18.00,
Pá–So 10.00–20.00, Ne 10.00–15.00
včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno:
září–říjen So–Ne 9.00–19.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
září–říjen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00,
listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00
So 9.00–13.00 13.30–17.00,
Ne 10.00–13.00 13.30–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cesta k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–září TIC denně 9.00–16.00,
Jižní cesta Ne–Čt 9.00–21.00, Pá, So
9.00–23.00.

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.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
8. 11. JAKUB SMOLÍK s kapelou
Příjemné písničky, dobrá nálada
a nové historky jako příslib hezkého
večera. V 19.00 hod.
11. 11. KUŘAČKY
Národní divadlo moravskoslezské
Ostrava. Něžná groteska o hledání
„toho pravého“ po třicítce,
o virtuálních láskách, fenoménu
singles, o internetových seznamkách,
babyboomu. B–2. představení. Zbývající
vstupenky v prodeji. V 19.00 hod.
13. 11. DAN BÁRTA
& ILLUSTRATOSPHERE
Fenomenální zpěvák Dan Bárta
představí svůj jedinečný program
s kapelou Illustratosphere.
X–2. představení. Zbývající vstupenky
v prodeji. V 19.00 hod.
14. 11. HODINA ZPÍVÁNÍ
VE ZVĚŘINCI
Pro malé i velké uši, pro malou
i starší duši, ve kterém si děti i dospělí
mohou s Jaroslavem Uhlířem a za
jeho klavírního doprovodu zazpívat.
Pro MŠ a ZŠ mimo předplatné.
V 9.00 a v 10.30 hod.
14. 11. VEČER JÁRY CIMRMANA
Pro své diváky připravili studenti
Hereckého oboru ZUŠ Znojmo.
Prodej vstupenek v ZUŠ Znojmo.
V 18.00 hod.
20. 11. RANDE S DUCHEM
Divadlo A. Dvořáka Příbram.
Slavná spisovatelka Rose se po smrti
přítele Walsche stáhla do soukromí.
Z letargie ji dokáže vytrhnout,
dávno mrtvý Walsh. Hlavní role:
EVA HOLUBOVÁ, OLDŘICH
VÍZNER. C–2. představení. Zbývající
vstupenky v prodeji. V 19.00 hod.
21. 11. MOSKEVSKÝ SYNODÁLNÍ
SBOR
Špičkový pravoslavný církevní sbor,
který patří v Rusku k nejstarším
a působí pod záštitou patriarchy
moskevského Kirilla. V 18.00 hod.
22. 11. VEŘEJNÝ PROSTOR,
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Konference pro projektanty,
pořizovatele územně plánovacích
podkladů a dokumentace,
zaměstnance ve veřejné správě
a komunální politiky. Je
otevřená i ostatním zájemcům
(např. studentům VŠ). Podrobnější

informace a přihláška
na www. urbanismus.cz. Od 9.00
do 13.00 hod.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz
7.–13. 11. THOR: TEMNÝ SVĚT
Bůh hromu Thor (CHRIS
HEMSOWRTH) usiluje o mír v celém
vesmíru a čeká ho sblížení s krásnou
Jane Foster (NATALIE PORTMAN)
USA. Dabing. 2D 8. 21.00, 11. 18.00,
3D 7. 19.30, 8. 17.30, 10. 18.00,
12. 19.30, 13. 18.00.
7. 11. ROZBITÝ SVĚT
Nejlepší loňský film podle British
Indepent Awards. Téma učitele
obviněného z poměru se studentem
zase trochu jinak. Velká Británie. 20.30.
7.–13. 11. DON JON
Jon Martello (JOSEPH GORDONLEVIT) má rád porno. Má ho
dokonce raději než sex a podaří se
mu navázat vztahy s velice odlišnými
ženami (SCARLETT JOHANSSON,
JULIANNE MOORE). USA. 7. 17.30,
8. 19.30, 10.–11. 20.00, 12. 18.00,
13. 20.00.
7.–13. 11. CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
Pohádkový příběh v překrásné norské
vesničce, do které dorazí odvážná
Sonja v doprovodu lupičů. Norsko.
Dabing. 7.–8. 17.00, 9.–13. 17.30.
8. 11. PECHAKUCHA NIGTH
VOL. 6
Již šestý večer zajímavých prezentací
i prezentujících, tentokrát na
téma S kulturu v ulicích. PechaKucha
Night do Znojma přináší občanské
sdružení Umění do Znojma. Projekt
podporuje Město Znojmo. 20.20.
7.–13. 11. PŘÍBĚH KMOTRA
Policista Cajthaml (LUKÁŠ
VACULÍK) je celý život na stopě
Kmotrovi (ONDŘEJ VETCHÝ).
Příběh Kmotra je inspirován
bestsellerem Jaroslava Kmenty Kmotr
Mrázek. ČR. 7.–8. 18.30, 9. 20.00,
10.–11. 19.30, 12. 19.00, 13. 19.30.
9. 11. TOSCA
METinHD – PŘÍMÝ PŘENOS
Milostná touha a politické intriky
rozehrávají dramatickou partii
ve známé Pucciniho opeře. USA.
Představení má přestávku. 18.45.
14. 11. OMAR
Mladého pekaře Omara dělí od jeho
tajné lásky Nadji zeď, která přetíná
území Palestiny. Palestina. 20.30.

www.znojmocity.cz
14.–20. 11. HUSITI
Nový animovaný film Pavla
Koutského. Hus, Žižka a celé dějiny
se mají na co těšit. ČR. 14. 17.00,
15. 18.00, 16. 16.30, 20.00, 17. 17.00,
18. 20.00, 19. 18.00, 20. 20.00.
14.–20. 11. LÁSKY ČAS
Tim (DOMHNALL GLEESON)
je naprosto obyčejný nesmělý
jednadvacetiletý Brit, který ale
dokáže cestovat v čase. Velká Británie.
14. 18.30, 15. 19.30, 16. 18.00,
17. 18.30, 18. 18.00, 19. 19.30,
20. 18.00.
14.–20. 11. BYZANTIUM – UPÍŘÍ
PŘÍBĚH
NEIL JORDAN se opět vydal do světa
upírů. Velká Británie, USA, Irsko.
14. 19.30, 15. 20.00, 16. 19.30, 17. 20.00,
18. 19.30, 19. 20.00, 20. 19.30.
15.–17. 11. INSIDIOUS 2
V roce 1986 trápí malého Joshe
Lamberta vidiny podivné staré
ženy. O 25 let později v Joshově
domě za tajuplných okolností dojde
k vraždě a dospělý Josh je hlavním
podezřelým. USA. 15.–16. 21.30,
17. 20.30.

VÝSTAVY
5. 9.–15. 11. VELKOMORAVSKÉ
ZNOJMO
Minoritský klášter – výstava
u příležitosti 1150. výročí příchodu
byzantské misie Cyrila a Metoděje
na Moravu.
9. 10.–15. 11. ČAROVNÉ BARVY
ZEMĚ
Základní škola ul. Mládeže – výstavu
3. ročníku malířské soutěže pořádá
v areálu školy Masarykovo muzeum

Kulturní kalendář
Hodonín (otevřeno Po–Pá
8.00–14.00 hod.)
2.–30. 11. VÝSTAVA ATELIÉRU
SAMUEL
Dům umění – výstava je i prodejní
(otevřeno Po–So 9.00–17.00 hod.).

DALŠÍ AKCE
14. 11. ZNÁME KOŘENÍ?
Městská knihovna – od 17.00 hod.
přednáší Jana Kucková, pořádá
Znojemský Klubu zdraví.
RODINNÉ CENTRUM MACEŠKA
Pražská 80 (areál MŠ Pražská),
tel.: 723 454 091,
e-mail: rc.maceska@volny.cz,
www.maceska.kibo.cz.
4. 11. 16.00 hod. – kurzy zdravého
vaření vede Ing. Lucie Entlerová
9. a 10. 11. 9.00 hod. – Proč se
bojíme změn – prožitkový seminář
s Pavlou Štěpničkovou
11. 11. 15.30 hod. – přednáška
MUDr.Hofhanzlové na téma
homeopatie–šetrná a přirozená léčba
18. 11. 11.00–16.00 hod. – prodej
výrobků Dity Tábor

KONCERTY
8. 11. NOČNÍ PTÁK
Hospůdka Na Věčnosti (Velká
Mikulášská 11), tel. 776 856 650
Alternativní hudební duo Luboše
Fidlera a Zdeňka Konopáska.
Ve 20.00 hod.
16. 11. JAPKA
Hospůdka Na Věčnosti (Velká
Mikulášská 11), tel.: 776 856 650
Brněnská kapela kombinující hravým
způsobem rock–pop–ska–reagge–
ethno–folk. Ve 20.00 hod.
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KONCERT

Pořádně punková příprava CD
Už nějakou dobu se ptali fanoušci zpěváka Dana Bárty a jeho doprovodné
skupiny Illustratosphere, kdy se objeví jejich dlouho očekávané nové CD.
„A my zatvrzele mlčíme. Inu, protože jsme sami moc nevěděli, kdy bude
dopečeno. V tuto chvíli je ale vše jasnější,“ uklidnil zpěvák své početné příznivce. „A zase byla ta příprava CD jednou pořádně punková,“ přisadil si.
Novotou vonící album je pokřtěno a čtvrtá studiová deska Maratōnika už
podporuje stejnojmenné podzimní
turné Dana Bárty a Illustratosphere
po Čechách a Slovensku. Jednou
z jeho zastávek bude i Znojmo.
Zdejší publikum si několikanásobného držitele hudebních cen Anděl a jednoho z našich nejlepších
zpěváků bude moci poslechnout
ve středu 13. listopadu od 19.00 hodin ve znojemském divadle. „Myslete na nás, ať nám vydrží zdraví
– v rámci tak rozsáhlé tour, jakou
jsme ještě nikdy předtím nedělali,
potřebujeme hlavně vydržet, abychom udělali radost vám všem, kteří
19.00 ZNOJMO
se na nás chystáte zajít!“ požádal
MĚSTSKÉ DIVADLO
všechny potenciální návštěvníky
koncertů charismatický zpěvák. lp

13.11.

PŘEDPRODEJ: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ZNOJMO, OBROKOVÁ 10



DIVADLO

Špičkový pravoslavný církevní sbor ve Znojmě
Ve znojemském divadle vystoupí Moskevský synodální sbor působící
pod záštitou patriarchy moskevského Kirilla. Špičkový pravoslavný církevní sbor, který byl založen v Moskvě roku 1721 a patří v Rusku k nejstarším, si vybral Znojmo pro pořádání jednoho z pouhých tří koncertů
v celé České republice. Program je koncipován jako propojení dvojitého
církevního výročí, a to 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 1025 let od přijetí křesťanství na Rusi. Sbor vystoupí v divadle ve čtvrtek 21. listopadu v 18.00 hodin.


KINO

Tosca z New Yorku
Další z přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, který můžete
sledovat ve znojemském kině Svět, bude 9. listopadu Pucciniho Tosca.
Milostná touha a politické intriky se rozhoří na scéně i filmovém plátně
přesně v 18.45 hod. Hlavními hráči dramatické partie budou PATRICIA
RACETTE jako žárlivá diva, ROBERTO ALAGNA jako malíř Cavaradossi
a GEORGE GAGNIDZE jako zlosyn Scarpia. Diriguje RICCARDO FRIZZA.
INZERCE

 V rámci přátelských vztahů mezi Znojmem a Bratislavou-Ružinovem vystoupila na
svatováclavských hodových slavnostech, jejichž nedílnou součástí je folkový festival,
znojemská cimbálová muzika Denár. Bratislavany si získala nejen svým uměním, ale i
upřímností a spontánností. Znojmo se díky Denáru v hlavním městě Slovenska opět
předvedlo v tom nejlepším světle.
Text: Jan Blaha, foto: Miroslav Kapasný
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Sport

Soutěž tenisových družstev v Leskách
vyhrál Šanov před Hokejkami
Obdobu tenisového Davis Cupu supertiebreak. Jednotlivá utkání týmů týmy postupovaly do čtvrfinále, kde
pro družstva rekreačních hráčů z re- tak končila výsledky 3:0 nebo 2:1. se týmy utkaly křížem první se čtvrgionu zavedl Tenisový klub
tým a druhý s třetím. Poslední ve skupině se utkali
TK Znojmo pod vedením
Martina Wirglera. Po preo konečné deváté místo,“
miérovém halovém ročnívysvětlil hlavní organizátor
Martin Wirgler.
ku přišla na řadu také letní varianta Amater Davis
Do finále letního Amater Davis Cupu se probojoCupu, které se zúčastnilo
10 týmů,, které byly rozlovaly týmy Šanova a Hokesovány do dvou pětičlenjek. Ve vyrovnaném utkání,
kdy po dvouhrách byl stav
ných skupin.
„Amaterská soutěž nese
1:1, musela rozhodnout
čtyřhra. Vypadalo, že honázev AMATER DAVIS
CUP, protože systém zápakejisté (Bartoš, Havlík) už
sů je obdobný jako u Davis
své soupeře mají na lopatě, když vedli 6:4 a 3:1, ale
Cupu, jen s tím rozdílem,
že se hrají jen dvě dvouhry
bojovná dvojice Šanova
 Účastníci rozhodující čtyřhry finálového klání Amater Davis Cupu
a jedna čtyřhra. Všechny 2013. Zleva Šanov (Šácha, Januška) a Hokejky (Havlík, Bartoš).
(Januška, Šácha) dokázazápasy dvouher a čtyřher
la nepříznivý stav otočit
se hrály na dva vítězné sety, za stavu V každé skupině se hrálo systémem ka- a zvítězit po setech 4:6, 6:3 a v rozho1:1 na sety se místo třetího setu hrál ždý s každým jednokolově a první čtyři dujícím supertiebreaku 10:6. Druž-

stvo Šanova se tak radovalo z vítězství
I. ročníku letního Amater Davis Cupu
2013. „Hokejoví odchovanci Znojma
však dokázali, že umí hrát nejen výborně hokej, ale že jsou též velice kvalitními tenisty,“ uvedl Martin Wirgler
k finálovému duelu.
Sezona v Leskách ale nekončí. Tenis se jen přesune do nafukovací haly,
kde se první turnaj uskuteční už tuto
sobotu, 9. listopadu. „Turnaj je určený
pro rekreační hráče a budou se hrát
čtyřhry. Mohou se ho zúčastnit i zájemci o start v dalším ročníku halového
Amater Davis Cupu, který se rozběhne
od poloviny listopadu 2013 a do které
je možné se přihlásit do 9. listopadu
do 17 hod. Přihlášky druhého ročníku
halové soutěže družstev rekreačních
hráčů najdete na stránkách tenisového
klubu TK Znojmo www.tkznojmo.cz,“
dodal Martin Wirgler.
eks

Fotbalisty čeká v sobotu Slovácko
Velice úspěšnou fázi mají za sebou fotbalisté 1. SC Znojmo v nejvyšší
soutěži. V posledních čtyřech kolech
pouze jedinkrát inkasovali na hřišti
Baníku, přičemž sami skórovali šestkrát a vybojovali osm bodů. Tedy více
než dvakrát tolik než v úvodních devíti
kolech.
V tabulce sice zůstávají na sestupových příčkách, ale s minimálním
bodovým odstupem na řadu týmů před
sebou. Kvalitu prokázali i v posledních
dvou soubojích. Příbram v Brně na Srbské rozdrtili 3:0, když se vedle trefy Vašíčka prosadil dvakrát krásnými a chytrými brankami Okleštěk.
V sobotu zajížděli fotbalisté Znojma
na půdu silného Liberce, který si velice
úspěšně vede v Evropské lize, kde porazil
Estoril a remizoval s Freiburgem i Sevillou. Znojemští se formy svého soupeře
nezalekli, přežili jeho nápor v úvodním

poločase a v tom druhém byli, alespoň
co se brankových příležitostí týče, mnohem lepším celkem. Své gólové šance
sice nevyužili, i tak je ale remíza ze severu Čech nesmírně cenná, zvláště když
i trenér Liberce Jaroslav Šilhavý musel
přiznat, že nakonec mohou být domácí
s bodem spokojeni.
Nyní v sobotu 9. listopadu čeká
znojemské fotbalisty souboj se Slováckem, který v Brně na Srbské začíná
v 16 hodin. Možnost společné dopravy
fanoušků bude zveřejněna na klubových stránkách 1.SC Znojmo.
„Získali jsme osm bodů v posledních čtyřech kolech. Trošku déle nám
trvalo, než si sedla sestava, než se kluci
v té lize rozkoukali. Výsledky se začínají projevovat, předvádíme teď docela
slušný fotbal,“ mohl zhodnotit poslední
úspěšná kola znojemských fotbalistů
jejich trenér Leoš Kalvoda.
eks

Florbalisté jsou pá
Týden za čtyři body mají za sebou florbalisté TJ Znojmo LaufenCZ.
V pondělí na svátek 28. října přivítali
na své palubovce poslední tým tabulky Paskov Saurians a tento soupeř
pro ně nebyl velkou překážkou.
Víceméně od začátku bylo utkání
jen otázkou skóre, které se po 60 mi-

nutách zastavilo na číslech 9:1 pro
domácí. V sobotu bojovali Znojemští v Kopřivnici. V napínavém utkání
devět sekund před koncem Virglem
vyrovnali na 5:5, ale v nájezdech byli
šťastnější domácí.
Florbalisté Znojma tak jsou v tabulce první ligy pátí.
eks
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