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Vánoční strom rozsvíly
stovky lidí v centru města
Stovky lidí se přišly podívat na
rozsvěcení vánočního stromu města
Znojma, které oznamuje začátek adventního času.
Zahájení adventu se na Horním
náměstí ujal starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel a děkan Mons. Jindřich Bartoš,
neboť především pro křesťany je toto
období časem zklidnění a očekávání
narození Ježíše Krista. První svíčku na
tradičním symbolu adventu, tedy adventním věnci se čtyřmi svícemi, zapálil
kostelník z kostela sv. Mikuláše. Jako
na mnoha místech republiky i ve Znojmě začaly zároveň oblíbené vánoční
trhy doprovázené bohatou nabídkou
adventního programu, který připravila
Znojemská Beseda. Lidé si po celý
prosinec mohou vybrat, zda navštíví
dětská vystoupení, půjdou na výstavu
či některý z vánočních koncertů. Těmi
zahajovacími byly koncerty pěveckého
sboru Carmina Clara ze ZŠ JUDr. Mareše a ZUŠ Znojmo a zpěváka Janka
Ledeckého. Už 5. prosince po 16. hodině čekají na děti čerti z Pekelné sešlosti na rohu ulic Velká Mikulášská a
Zelenářská a Mikuláš s andělem, který
je vlídným slovem a dobrotami odmění
ve stejný den v centru města.
lp

 Na zahájení Znojemského adventu se sešly všechny generace.

Z Corsa bude
zase kavárna
Do kdysi vyhlášené znojemské
kavárny Corso se po letech vrátí
společenský život. Do půl roku zde
vznikne dobová restaurace s kavárnou.
Donedávna byl nebytový prostor
na rohu ulice Jana Palacha a Komenského náměstí využíván jako
prodejna nábytku. Město svůj majetek ale vyřadilo z prodeje a nabídlo
ho k novému pronájmu. Chtělo mít
pod kontrolou, jak bude s prostorem
v centru Znojma nakládáno. I proto pro budoucí nájemce stanovilo
jasné podmínky, a to vybudování
dobové restaurace s kavárnou, která
bude mít dětský koutek a oddělenou
kuřáckou a nekuřáckou část a která
bude mít pracovní dobu maximálně
do půlnoci.
Požadavky města splnil mezi třemi uchazeči pouze jediný, znojemský podnikatel Vítězslav Křenecký.
Ten, jako nový nájemce nyní musí
prostory do půl roku od podepsání smlouvy opravit a zkolaudovat.
V příštím roce tak budou moci nejen
pamětníci slavného Corsa, ale i noví
návštěvníci usednout do útulného interiéru ke kavárenským
stolkům.
lp, zp
Foto: lp

Znojmáci budou plat za odpady méně
Znojmáci budou v roce 2014
platit o sto korun méně za odpady,
tedy čtyři sta korun za osobu a rok.
„Díky zvýšení efektivity v nakládání
s odpady jsme mohli poplatek snížit.
Pro rodiny s dětmi to znamená úsporu v řádech stovek korun, a to určitě není málo,“ říká starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Již v loňském roce, kdy většina
měst přistoupila díky novelizaci záko-

na ke zvyšování poplatku za odpady,
avizovalo vedení města, že v žádném
případě nehodlá domácnosti zatěžovat dalšími výdaji, ale úspory bude
hledat uvnitř systému. V letošním roce
se městu pomocí změny parametrů
v nájmu nádob podařilo ušetřit 1,5 milionů korun. Další úspory předpokládá zavedení svozu bioodpadu, kdy
uložení odpadu na kompostárně je
mnohem levnější než klasické sklád-

kování. A připravují se i další opatření.
Třídění odpadu je tedy jednoznačně
ekonomicky výhodnější. „Rád bych
zdůraznil, že snížení poplatku za svoz
odpadu má hlavně motivační charakČím více budou lidé třídit
odpad, tím je systém levnější
a město může poplatek
za jeho svoz snižovat.

ter. Čím víc budou Znojmáci třídit, tím
je systém levnější, a my tak můžeme
poplatek snižovat,“ upřesnil starosta.
Od roku 2014 by mohl navíc začít
fungovat systém čipování popelnic.
Tím by se platil jen reálně vyvezený
odpad. Navíc by do systému mohli přistoupit i ti, kteří dosud neplatí nic – lidé
s trvalým bydlištěm mimo Znojmo
a drobní podnikatelé, což by přineslo
do městské kasy další příjmy.
zp
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O PARKU BUDOU JEDNAT DVĚ
PRACOVNÍ SKUPINY
K diskuzi o revitalizaci městského parku vzniknou dvě pracovní
skupiny složené z odborníků a zástupců veřejnosti. Jedna pro oblast
architektonického a urbanistického řešení parku, druhá pro oblast
zeleně a životního prostředí. Koordinátorem obou skupin bude vždy
zaměstnanec městského úřadu,
který zná všechny procesní postupy. Ustanoveny byly z iniciativy
starosty Znojma a mají napomoci
k lepší komunikaci mezi veřejností a vedením města v otázce
revitalizace. Podrobnosti o složení pracovních skupin přinesou
Znojemské LISTY v příštím vydání
19. 12. 2013.
NOVÝ FILM O VINOBRANÍ
Ze Znojemského historického
vinobraní 2013 je film. Vznikl ze
spolupráce autorů bratří Otrubů
a Znojemské Besedy. Další z řady
propagačních snímků o největší
vinařské akci v Česku a především o Znojmě navozuje zdejší
atmosféru svátku burčáku a vína.
Film o vinobraní 2013 je k vidění
na úvodní straně webu města
www.znojmocity.cz.
DRUHÝ NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
Znojemský sommelier, pedagog
a předseda sdružení VOC Znojmo František Koudela je druhým
nejlepším sommelierem z celé
republiky. Stříbrnou pozici získal
na prestižním mistrovství sommelierů TROPHÉE BOHEMIA SEKT
SOMMELIER ČR v Praze.
PŘÍSPĚVEK LÉKÁRNÁM
NA POHOTOVOST
Rada města schválila požadovaný
příspěvek 5 000 korun Okresnímu sdružení lékárníků Znojmo
k zajištění koordinace lékárenské
pohotovostní služby po dobu vánočních svátků a 1. 1. 2014.
BURDÍKA STŘÍDÁ ŽENA
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude mít od ledna 2014 novou vedoucí. Dlouholetý vedoucí
odboru Karel Burdík odchází k novému roku do důchodu. Na jeho
pozici ho vystřídá Šárka Gambasová. Na post ji jmenovala Rada
města. Jako vítězka výběrového
řízení splňovala Šárka Gambasová
nejlépe zadané podmínky řízení.
Podle členky výběrové komise
tajemnice Olgy Neulingerové má
nová vedoucí nejlepší předpoklady pro řídící funkci, co se týče
vzdělání i znalostí.

Dárek pro příznivce volejbalu
Příznivci volejbalu se mohou radovat z nového sportoviště, které
v těchto dnech převzala do své péče
městská příspěvková organizace
Správa nemovitostí města Znojma.
Završena totiž byla stavba víceúčelového sportovního zařízení, které
zahrnuje kromě dvou volejbalových
hřišť, z nichž jedno má tartanový povrch a druhé je určené pro plážový
volejbal, také tribuny a pokladnu.
Převážná část tribun je přitom k stání. Obě hřiště jsou nasvětlena. Město
do nového sportovního stánku investovalo jeden a tři čtvrtě milionu korun
bez DPH. Volejbalová hřiště se nacházejí mezi budovou zázemí zimního
kluziště a Sokolskou ulicí.
xa

 Plochu vedle nového hřiště přikryje v létě písek na plážový volejbal.

Foto: xa

Uzavírka U Sirotčince skončila,
ulice jsou zas průjezdné
Rekonstrukce vodovodu v horní
části města týdny zkoušela hlavně
trpělivost řidičů, kteří projížděli ulicemi Jubilejní park, U Sirotčince, ale
také Legionářská nebo Pražská. Uzavírky si tu vyžádaly práce, prováděné
v rámci akce Zajištění kvality pitné
vody pro SV Znojmo, respektive rekonstrukce úpravny vody ve Znojmě.
Investorem rekonstrukce vodovodu
v této části města je Svazek obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Doba uzavírek byla přímo úměrná
tomu, jak náročné práce se tu prováděly.

Mimo jiné se pokládalo nové potrubí
TLT DN 500 a dělaly se s tím související přepoje a přeložky. Práci ztěžovala
skutečnost, že se v této části stavby
nachází velké množství infrastrukturních sítí, jež nejsou ve všech případech
dostatečně zaměřené. Součástí stavby
bylo také napojení nového potrubí
na Bolzanově ulici na stávající vodovodní řad, který se budoval současně
se stavbou Rekonstrukce kanalizace
města Znojma (ISPA) před necelými
deseti lety. Jak bylo předem avizováno,
kvůli tomu netekla velkému množství

domácností v polovině listopadu několik hodin voda.
Úplná uzavírka ulice U Sirotčince platila podle rozhodnutí odboru
dopravy Městského úřadu Znojmo
do konce listopadu 2013. Komunikace se provizorně zpevnila tak, aby
se mohla používat. Definitivní povrchové úpravy se budou dělat v jarních měsících, jak to dovolí počasí.
Trasy výkopů byly tedy zaasfaltovány
a na jaře 2014 bude ulice U Sirotčince
včetně kruhové křižovatky opravena
celoplošně.
xa

Město je připraveno na zimní
údržbu komunikací
Rada města Znojma schválila
na začátku listopadu Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků
ve městě na zimní období 2013–2014.
„Plán zimní údržby popisuje pořadí, v jakém se budou čistit jednotlivé
vozovky a chodníky ve městě a stanovuje technologii údržby. V rámci
rozpočtu se vyčleňuje takový objem
finančních prostředků, abychom mohli udržovat komunikace a chodníky
v provozuschopném stavu i v extrémních zimních podmínkách,“ upozornil
starosta města Vlastimil Gabrhel.
Vozovky jsou rozděleny do tří skupin a ty nejfrekventovanější, například ty vedoucí k nemocnici, musí být
sjízdné do čtyř hodin po vzniku náledí

či po sněžení. Vozovky ve druhém
pořadí pak do dvanácti hodin a ostatní
do osmačtyřiceti hodin.
Frekventované chodníky v prvním
pořadí musí být podle schváleného
plánu schůdné do šesti hodin po zasněžení nebo vzniku náledí a ostatní
do dvanácti hodin.
Harmonogram plánu zimní údržby je stejný jako v minulém zimním
období. Nemění se ani pořadí, v jakém
se budou jednotlivé ulice čistit. Plán
přitom platí až do konce března 2014.
Zimní údržbu místních komunikací a chodníků provádí ve Znojmě
z pověření městského úřadu organizace .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. Udržovat bude na území města místní

komunikace v délce 84,9 kilometrů
a 112,5 kilometrů chodníků. Samozřejmě i mosty, lávky a schody, které patří
městu. K dispozici je pro tyto účely pět
sypačů a další technika.
Za zimní údržbu průjezdních úseků silnic ve městě odpovídá Správa
a údržba silnic JmK, oblast Znojmo.
Jde o ulice Šatovská, Dukelská, Melkusova, Brněnská, Družstvení, Vídeňská,
Čermákova, Mariánské náměstí, Rooseveltova, Suchohrdelská, Havlíčkova,
Coufalova, Kuchařovická, Sokolská,
náměstí Svobody, Pražská, Přímětická. Plán se ovšem netýká účelových
komunikací a chodníků, tedy přímých
připojení sousedních nemovitostí
na místní komunikace a chodníky. xa

www.znojmocity.cz
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Začíná se opravovat fasáda
Louckého kláštera
Loucký klášter – stavební dominanta města Znojma – dostane
v průběhu příštích let nový kabát.
Znojemská radnice nahradila zatím
bohužel plané diskuze o tom, jak
a kdo bude v delším časovém horizontu mimořádně rozlehlou stavbu
využívat, aktivními kroky a rozhodla
se jít na věc z druhé strany.
Nové řešení znamená konec řečí
o tom, že historická stavba sice je
chloubou města, ale její vnější vzhled
neodpovídá jejímu významu. Sklepy, přízemí a první poschodí kláštera
již řadu let úspěšně využívá vinařská
firma Znovín, která dokázala objekt
otevřít i v rámci svého turistického
programu široké veřejnosti.
Město Znojmo, které je od roku
2010 vlastníkem barokního skvostu,
převzalo komplex do svého majetku
od státu se smluvními limity, které
mu dosud svazují ruce. Podmínkou
bezúplatného převodu bylo také to,
že město Znojmo nemůže po dobu
dvaceti let tuto nemovitost odprodat.
„Náklady na opravu byly svého
času vyčísleny na půl miliardy korun
a jejich výše samozřejmě stoupá. Město Znojmo nemůže vzhledem k výši
svého rozpočtu a koneckonců i dluhům, které současné vedení zdědilo,
rozhodně stamiliony do oprav investovat,“ konstatuje starosta Vlastimil
Gabrhel.
Město se ale nebrání tomu, na co
mu finanční síly stačí: dát nový kabát té části premonstrátského kláštera
v Louce, která je nejvíce viditelná nejen
pro návštěvníky a cestující v turistickém vláčku, ale třeba i pro rekrean-

ty na plovárně Louka. Je to na jedné
straně otázka estetiky, na druhé otázka
bezpečnosti. Části historické fasády se
totiž začaly povážlivě uvolňovat, což
by mohlo způsobit zranění četným

 Koncem listopadu začaly práce na opravě fasády Louckého kláštera. Ve výškách se odbourávají nesourodé části omítky, které hrozily odpadnutím.
Foto: xa

návštěvníkům. Na tuto skutečnost promptně reagovala Správa nemovitostí
města Znojma, která už před časem
instalovala na budovu záchytné sítě.
Rada města Znojma nechala proto
zpracovat stavební rozpočet na zabezpečení havarijního stavu jižní fasády
konventu Louckého kláštera. Předpokládané náklady na první část oprav
byly vyčísleny na necelé dva miliony
korun. Počítá se s tím, že se stejným
způsobem budou renovovat i další části jižní a západní fasády. Práce se mají

» Znojemská radnice poprvé projevila zájem o vlastnictví Louckého
kláštera v roce 2004. Podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ale byly příliš tvrdé – v následujících deseti letech by muselo
město klášter pod hrozbou finančních sankcí zrekonstruovat, což představovalo investici ve výši nejméně půl miliardy korun. Protože se nepodařilo
dojednat mírnější podmínky, Znojmo od svého záměru upustilo.

» Stát se tedy rozhodl nabídnout klášter ve volném prodeji za 160 milionů korun. I když poté třikrát slevil a cena kláštera spadla na 55 milionů,
nepodařilo se zájemce o koupi najít.

»

Zájem o koupi v dalších letech znovu projevilo město Znojmo. Objevila se však také skupina zahraničních investorů, kteří přišli se záměrem
přebudovat klášter na luxusní hotelový komplex a nákupní centrum.

»

rozložit do několika etap, přičemž celková částka na opravu by se vyšplhala
asi na deset milionů korun.
Nejdříve se dosklila okna, umístěná v jižní fasádě. Poté se koncem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ovšem nakonec
rozhodl, že budovu bezplatně převede na město Znojmo. Stalo se tak
v roce 2010. Smlouva o převodu však obsahuje jistá omezení. Dvacet
let nesmí Znojmo tento nově nabytý majetek prodat a nelze jej ani
komerčně pronajímat.

listopadu začaly odbourávat nesourodé části omítky, které hrozily odpadnutím. S realizací první etapy opravy
fasády jižního křídla se počítá již v rozpočtu na příští rok.
Celkovému vzhledu areálu Louckého kláštera výrazně prospěla také
oprava jízdárny, která je umístěna
na pravé straně u vchodu. Její stav byl
před rekonstrukcí havarijní, vyměnit
se musely dřevěné prvky, okna a dveře.
Také tato budova se dočkala ze tří stran
nové fasády.
xa

Pozemní stavby
nekončí
Zástupce stavební firmy Pozemní
stavby spol. s r.o. poskytl Znojemským LISTŮM prohlášení, ve kterém
se na pravou míru uvádějí informace
o tom, že společnost končí svoji činnost. Informace se objevily v některých znojemských médiích.
Zástupce firmy označil tvrzení
za nepravdivé a poškozující firmu nejen v očích zaměstnanců, ale především
u obchodních partnerů. V prohlášení
se dále praví, že společnost dostojí veškerým svým závazkům vůči smluvním
partnerům, pro které staví. To se týká
i města Znojma, pro které v současné
době Pozemní stavby provádějí práce
na úpravě okolí rotundy
xa
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STALO SE
BOSENSKOU DELEGACI
ZAJÍMALY ODPADY
V rámci návštěvy Česka navštívili
Znojmo zástupci Unsko-Sanského
kantonu z Bosny a Hercegoviny.
Po přijetí místostarostou Janem
Groisem diskutovala téměř třicetičlenná bosenská skupina se
vedoucími zaměstnanci městského úřadu. V hodinové debatě se
zahraniční hosté zajímali o otázku
financování nakládání s odpady,
třídění odpadů či úlohy samosprávy a státní správy v odpadovém
hospodářství.
POPRVÉ DAROVALI
POTRAVINY
Známé obchodní řetězce ve Znojmě se 16. listopadu připojily k celorepublikové akci s názvem Národní
potravinová sbírka. Nakupujícími
darované trvanlivé potraviny z obchodních řetězců jako kojenecké
výživy, těstoviny, luštěniny, rýže,
konzervy nebo nápoje byly předány pro charitní potřeby. Celkem
se ve Znojmě vybralo úctyhodných 805,15 kg potravin, které nyní
Oblastní charita Znojmo rozdělí
do svých vybraných charitních
služeb pomáhajících lidem v nouzi.
Letos se konala potravinová sbírka
ve Znojmě poprvé.
NOVÁ KOLEDA JE ZE ZNOJMA
Znojemský hudebník Luděk Minka složil na přelomu roku novou
vánoční koledu Aleluja a spolu
s dětským sborem k ní natočil i videoklip. V kostele sv. Mikuláše ho
doprovázel dětský sbor Libohlásek.
Žáci ze základní školy nám. Republiky novou koledu nacvičovaly dva
měsíce. Píseň se řadí mezi nejmladší
vánoční koledy u nás. Rockový
zpěvák již vloni složil a natočil píseň
Čas vánoční. V tradici složit každý
rok novou vánoční skladbu chce
pokračovat.
NOVÝ ŘEDITEL
MĚSTSKÝCH LESŮ
Zdeněk Trojan je novým ředitelem
Městských lesů Znojmo. Do funkce
ho na posledním zasedání jmenovala Rada města. Po odvolání
Oldřicha Juřiny byl dočasným řízením lesů pověřen právě Trojan.
Do výběrového řízení na funkci
ředitele se přihlásil jako jediný uchazeč. Zdeněk Trojan pracuje v této
organizaci přes pět let jako technik
polesí a problematiku znojemských
lesů zná velice dobře. Trojan zmínil
nutnost přirozené obnovy lesa
i úlohu prodeje dřeva, hlavní finanční zdroj organizace. Do nové funkce
byl jmenován k 1. prosinci 2013.
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UZAVÍRKA HORNÍHO NÁMĚSTÍ
Upozorňujeme především řidiče,
že z důvodu konání Znojemského adventu bude úplná uzavírka
ve spodní části Horního náměstí ve směru jízdy k Václavskému
náměstí 5. prosince (od 10.00
do 20.00 hod.). Omezení se bude
týkat také oslav Silvestra.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 12. 12. ZNOJMO: od 7.15
do 15.00 hod. ulice Jindřicha
Hořejšího, Marušky Kudeříkové,
Na Rejdišti, Vídeňská třída 36, 34,
32, 22, 24, 28.
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.

Poprvé se ve Znojmě hledají výrazné
pedagogické osobnos roku
Město Znojmo bude každoročně
u příležitosti Dne učitelů slavnostně
oceňovat výraznou pedagogickou
osobnost roku a současně udělovat
ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Kritéria pro oceňování pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení, která působí na území města
Znojma a jsou zařazena v rejstříku
škol, schválila v minulých dnech rada
města. Jak potvrdil starosta Vlastimil
Gabrhel, cílem je jednoznačně
pozvednout prestiž pedagogické práce.

Mezi rozhodující kritéria při
hodnocení navržených osobností
bude patřit mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost.
Hodnotit se bude také nadstandardní
práce, jako je projektové vyučování,
významná mimoškolní činnost nebo
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných
žáků. Rozhodovat bude i případné
zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, metodická
činnost a pozitivní prezentace školy
na veřejnosti.

Návrhy na ocenění se budou podávat prostřednictvím odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu ve Znojmě vždy do 31.
prosince. Už nyní je mohou posílat
ředitelé nebo pedagogické kolektivy
škol a školských zařízení, v případě
nominovaných ředitelů pak kolektivy
a školské rady. Návrh musí obsahovat
kategorii ocenění, jméno a adresu
pracovníka, jeho pracoviště a délku
praxe a odůvodnění. Ocenění bude rada
města každý rok udělovat maximálně
třem pedagogickým pracovníkům. xa

Muzeum s pomocí zastupitelů
zachránilo barokní skvosty
Před pár dny se do Jihomoravského muzea ve Znojmě vrátila poslední
ze tří restaurovaných soch svatých
Jana Nepomuckého, Františka Xaverského a Antonína Paduánského.
Barokní pískovcová díla se do muzea dostala před několika lety a díky
finančním prostředkům instituce,
rozhodnutí znojemských zastupitelů a programu ministerstva kultury
se je podařilo zachránit doslova před
rozpadem.
„Sochy jsme nechali postupně
restaurovat od roku 2011 v ateliéru
v Přemošné. Byly velmi poškozené,
proto je musel restaurátor akademický
sochař Václav Štochl nejen očistit, ale

také u nich doplnit nemalé množství
chybějících částí,“ uvedla ředitelka
muzea Vladimíra Durajková.
V případě posledně restaurované sochy sv. Antonína Paduánského
stála práce odborníka 263 000 korun,
z čehož 130 000 korun bylo zaplaceno
dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ministerstva
kultury. Záchrana všech tří soch vyšla
na 650 000 korun. Sochy si mohou
lidé prohlédnout u zdi minoritského kláštera. Jsou opatřeny speciálním
nátěrem proti nepříznivým vlivům
počasí a v jarních měsících je čekají
ještě závěrečné retuše.
lp

 Socha sv. Františka Xaverského před a po zásahu restaurátora.

Foto: Archiv JMM

 Na Obrokové ulici v centru města nazdobily děti z mateřských a základních škol
ze Znojma a příměstských částí přes třicet
vánočních stromečků. Výstava pod širým
nebem bude k vidění až do konce roku.
Text a foto: lp

Úpravy u rotundy
skončí v polovině
prosince
O čtrnáct dnů se prodlouží práce,
které se v současné době provádějí
u rotundy Panny Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě. Rada města schválila
změnu termínu z původního 30. listopadu na 15. prosinec letošního roku.
Při práci na statickém zajištění
a úpravách opěrných zdí kolem kulturní
památky byly zjištěny nové skutečnosti,
které je třeba respektovat. Bylo například nutné provést úpravy zakládání
nově budovaných zdí . Zjistilo se také,
že část bourané zdi, která měla být plně
z pálených cihel, je železobetonová, což
demoliční práce prodražuje. Za chodu
se upravovaly i některé navržené technologie a ustoupilo se od předláždění
některých ploch u rotundy, protože se
nedostává šatovské dlažby.
Celkově se cena snížila o čtvrt milionu korun bez DPH. Nová cena díla
činí 2,8 milionu korun. Uvedené změny ovlivní i termín dokončení, který
se posunuje o čtrnáct dnů. Hotovo má
být v polovině prosince.
xa

www.znojmocity.cz

Městský úřad informuje

5

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Postupné kácení představuje cestu
k bezbolestné nové výsadbě
Prakticky všude, kde má dojít
ke kácení vzrostlých stromů, se lidé
staví proti definitivnímu řešení. Soudní znalec a přední český arborista Jaroslav Kolařík, který posuzoval zdravotní stav stromů v dolní části parku,
proto vysvětluje, k čemu přihlíží, když
rozhoduje o osudu stromů.

absencí odpovídající péče v mládí stromu. Strom již nebyl pevný a hrozil jeho
rozpad.
Co přesně ve znaleckém posudku
znamená informace, že strom dynamicky prosychá nebo má asymetrickou korunu?

 Kmen stromu, který byl kvůli havarijnímu stavu pokácen, si mohou lidé prohlédnout,
a to včetně znaleckého posudku Jaroslava Kolaříka, v atriu městského úřadu. Foto: lp

Můžete blíže objasnit vaši práci
ve znojemském parku?
Základní snahou znalce je vždy
nestranné a komplexní zhodnocení
stavu předmětných stromů. Nejčastějšími souvislostmi, které jsou detailně studované, je perspektiva stromů
(daná především jejich fyziologickým
stavem – vitalitou), provozní bezpečnost stromů a možnost jejich udržení (stabilizace) s využitím některého
z pěstebních zásahů. V daném případě
jsem byl požádán výhradně o zhodnocení stavu stromů, které byly předběžně určeny k odstranění.
U jednoho ze stromů jste uvedl havarijní stav. V čem konkrétně spočívalo
riziko?
Jednalo se o rozpadající se větvení v důsledku takzvané tlakové vidlice
neboli vidlice s vrůstající kůrou. Jedná
se o poměrně častý defekt, vznikající

Dynamické prosychání periferie
koruny je jedním ze stavů, ukazujícím
na zhoršenou fyziologickou vitalitu
stromů. Často se jedná o výsledek dlouhodobé neschopnosti stromu získat či
transportovat vodu nutnou především
pro transpiraci a fotosyntézu. Důsledkem bývá postupné odumření jedince. Asymetrická koruna může vznikat
například v důsledku jednostranného
zástinu jedince nebo při nevhodném
zásahu (řezu) v minulosti. Důsledkem je
namáhání kmene a kosterního větvení,
což může zvyšovat pravděpodobnost
materiálového selhání. Pokud to je možné, v obdobných případech lze situaci
řešit lokální redukcí koruny.
Jakým způsobem se vyhodnocuje stabilita stromů, tedy odhad možného
ohrožení provozní bezpečnosti?
Stabilitu stromu hodnotíme především vizuálními metodami - tedy

vyhledáváním staticky relevantních
symptomů. V tomto průzkumu se
zaměřujeme především na odolnost
stromů proti zlomu tedy proti selhání
v oblasti koruny a kmene. Odolnost
proti vyvrácení lze hodnotit pouze
přístrojovými testy tedy tahovými
zkouškami. Ty v daném případě nebyly nutné.
Provozní bezpečnost pak představuje stabilitu stromů promítnutou
na frekvenci využívání dané plochy.
Existuje metoda stabilizace stromu a jednotlivých větví obvodovou
redukcí koruny. Tímto opatřením
lze zachránit mnoho stromů před
kácením. Je důvod, proč není tato
metoda využita v městském parku
ve Znojmě?
Obvodové redukce určitě představují jeden z možných stabilizačních zásahů. Mají ovšem svá poměrně zásadní
rizika. Strom musí mít odpovídající
fyziologickou vitalitu, aby bylo možné
předpokládat jeho regeneraci. Tím
pádem je jen velmi omezeně možné
tyto zásahy využívat u stromů v porostech, protože by došlo k jejich zastínění a potlačení. Rizikem je i možný
následný vznik takzvané korní spály
v důsledku expozice vnitřních částí
koruny přímému slunečnímu záření.
Obvodové redukce se proto využívají
jen sporadicky u hodnotných stromů
v odpovídajícím stavu s potřebou jednotlivé ochrany.
Lze v lokalitě dolního parku aplikovat
v rámci péče o zeleň nějaké zásahy,
které by pomohly výrazně prodloužit
dobu, po kterou budou moci být stromy v parku ponechány?
Rád bych zdůraznil, že snaha o ponechávání stromů na co nejdelší dobu
často neznamená optimální variantu.
Vede k tomu, že na konci doby životnosti dochází k odumření či selhání
velké části stromů a rozpadá se celková
koncepce parku. Naopak postupné
kácení jednotlivých stromů, u nichž
již dochází k přechodu za zenit jejich
bezpečného dožití, představuje cestu
jak postupně a poměrně bezbolestně
tyto jedince vyměnit za nové výsadby.
Park tím získává na věkové rozmanitosti a celkově dochází ke zvýšení jeho
perspektivy.
Ľuba Peterková

Zájem o adopce
je velký, nekulhá
ani novinka
Stejně jako v první části revitalizace městského parku, je i v druhé
etapě v dolní části parku mezi obyvateli Znojma velký zájem o adopce
stromů. Tentokrát jejich zájem není
nasměrován pouze na pětačtyřicet
nových stromů, které se budou vysazovat v příštím roce. Mezi lidmi se
ujala novinka adoptovat strom starý,
stávající.

 Podzimní zbarvení břestovce západního
(Celtis occidentalis).
Foto: Archiv ZL

K tomuto účelu bylo speciálně
vybráno patnáct vzrostlých dřevin,
které jsou bez závažnějších defektů
a mají perspektivu dožití alespoň patnácti let. Jsou mezi nimi břestovce,
jasany, javory, duby i platan. „Všechny stromy, u kterých je to jen trochu
možné a nejsou provozně nebezpečné,
se snažíme v parku zachovat. Ovšem
tyto stromy, jejichž stáří ve většině
případů převyšuje osmdesát let, potřebují pravidelný odborný arboristický zásah. U stávajících stromů proto
může v průběhu let dojít k prořezu
větví, jejich zkrácení nebo k celkové stabilizaci koruny stromu. Lidé
se proto nemusí obávat, když jejich
adoptovaný strom přijde například
o větve. Je také potřeba zdůraznit, že
arboristický zásah není zadarmo, právě
na něj budou použity peníze získané
z adopce stávajících vzrostlých stromů,“ upřesnila koordinátorka adopce
stromů Eva Zvěřina. Kompletní seznam adoptovaných stromů i jejich
budoucí umístění či současná poloha
v parku je k dispozici na webových
stránkách znojmo-mestozelene.cz. lp
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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
Recepční/Asistentka
Rezeptionistin/Assistentin
Spot- und Seminarhotel
Hollabrunn
Hollabrunn 35 km
hotel@sth-hollabrunn.at
+43/2952/3391 181
Doris Hötzer
Mzda 1.632 EUR/měs. brutto.
Žádosti s fotografií poštou na:
Sport- und Seminarhotel
Hollabrunn, Dechant
Pfeiferstrasse 3,
A-2020 Hollabrunn
nebo emailem.
Řidič nákl. vozu
LKW-Fahrer
SK.RH Schalzbauer
& Romann GmbH
Göpfritz an der Wild 70 km
+43/2825/80035-11
Martina Schweichhart
Mzda dle KS.

Úklidová síla
Reinigungskraft
Rebloc GmbH
Horn 45 km
+43/2985/309 22 2902
Birgit Berger
Úklid v kancelářích na 12 hodin
v týdnu (Po–Pá).
Mzda 10,38 EUR/hod. brutto.
Technik IT
IT-Techniker/in
Hundlinger Bürotechnik u.
Handelsgesellschaft m.b.H.
& Co KG
Horn 45 km
christian@hundlinger.at
+43/2982/2281
Christian Hundlinger
Mzda dle KS 1.472 EUR/brutto.
Žádost a životopis s fotkou mailem
nebo poštou.
Truhlář/Montér kuchyní
Küchenmontagetischler
Möbelix
Wien 90 km

+43/501/11100931
Eva Sturmair
Min. mzda dle KS 1.417 EUR/měs.
brutto.
Pracovníci obsluhy
Servicekräfte
Donauturm Aussichtsturmund Restaurantbetriebsgesellschaft
m.b.H.
Wien 85 km
+43/1/2633572 Zelenka
Obsluha hostů v restauraci
a kavárně.
Mechanik zemědělských strojů
Landmaschinentechniker
Lagerhaus Technik Center GmbH
& Co KG
Korneuburg 75 km
Ing. Franz Ambichl
Mzda 1.900 EUR/měs. brutto.
Řidič traktoru s ŘP na vysokozdv.
vozík
Traktorfahrer mit Staplerschein
Maschinenring-Service NÖ-Wien

„MR-Service“ eGen
Laa an der Thaya 35 km
+43/2576/7016-40
Florian Appel
Min. mzda dle KS 10,26 EUR/hod.
brutto.
Stavební klempíř
Bauspengler
Maschinenring-Service NÖ-Wien
„MR-Service“ eGen
Korneuburg/Wien 75-95 km
+43/2576/7016-40
Florian Appel
Min. mzda dle KS 11,53 EUR/hod.
brutto.
Kurýři
Kuriere
T-YELLOW TRANSPORT UND
HANDELSGES.M.B.H.
Wien 85 km
Christina Grah
Mzda dle KS 1.178 EUR/měs. + diety.
Žádost online na uvedeném odkaze
http://www.willhaben.at/jobs/
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Den otevřených dveří na znojemské radnici
Nejen příležitost podívat se do zákulisí
Myšlenka otevřít veřejnosti dveře
na znojemské radnici i jinak, než je
tomu ve všední den, se ukázala letos
už podruhé jako velmi atraktivní. Tři
stovky lidí si tentokrát nepřišly vyřídit
nutné úřední záležitosti. Využily ale
možnosti strávit část dne státního
svátku 17. listopadu tím, že se podívají tak trochu do zákulisí radnice.

tostarostů. Nejdéle se zdrželi v jednací
místnosti starosty a v jeho kanceláři.
V prvním případě je zaujaly obrazy
prvních starostů města Znojma a možnost zhlédnout oceněné propagační
filmy Znojma od autorů bratří Otrubů.
Třešničkou na dortu byla premiéra
filmu z letošního vinobraní, který byl
ve spolupráci se Znojemskou Besedou
dokončen několik
dnů před dnem otevřených dveří. Kancelář starosty byla
i letos vrcholem prohlídky. Restaurovaný
nábytek z pracovny
prvního českého starosty Josefa Mareše
své kouzlo neztrácí.
Novinkou byla
příležitost k návštěvě
obřadní síně a pracoviště matriky. Lidé  Velký zájem byl o prohlídku kanceláře starosty města.
Foto: zp
obdivovali
původní
 Návštěvníky radnice a vítěze výtvarné soutěže vítali trubači.
nost vyšlápnout si na radniční věž, kde v podobě poukázky k návštěvě adreFoto: zp renezanční dřevěný
strop a pozornost vě- si zájemci mohli prohlédnout i hodi- nalinového podzemí.
Lákavá byla také příležitost setkat novali také instalované expozici vítěz- nový stroj. Veřejnosti byla otevřena
„Velice si vážíme toho, že si Znose se starostou města Vlastimilem Ga- ných prací výtvarné soutěže Znojmo, také Vlkova věž a na Horním náměstí jmáci i turisté našli čas a přišli se pobrhelem. Detailně jim vysvětlil, jaké město zeleně a památek. Nejlepší malí se nabízela výstava fotografií Znojmo dívat na Den otevřených dveří radniinvestiční akce chystá vedení města tvůrci byli odměněni při odpoledním JINaK nebo expozice policejní a hasič- ce,“ poděkoval návštěvníkům starosta
Znojma na rok 2014. Po prezentaci slavnostním ceremoniálu.
Vlastimil Gabrhel a slíbil, že stejnou
ské techniky.
Vhodným doplněním návštěvy
doplněné fotografiemi, vizualizacemi
Pro účastníky dne otevřených dve- příležitost budou mít občané i v příša projekty se lidé na starostu obraceli prostor znojemské radnice byla mož- ří si pořadatelé připravili malý dárek tím roce.
xa
s velmi různorodými dotazy. Jeden se
však opakoval docela pravidelně: jak to
vypadá se stavbou silničního obchvatu
města Znojma?
Den otevřených dveří však neměl
jen vážný ráz. Ve vestibulu radnice celé
dopoledne příchozím vyhrávala cimbálová muzika Denár. Mohli si tu při
jejích chytlavých melodiích prohlédnout výstavní panely, na kterých se
prezentovaly některé aktuální aktivity
města Znojma – například projekt Kolumbus, adrenalinové podzemí, účast
na celostátní akci Architecture Week
v Praze.
Velký zájem byl o prohlídku městských kronik, které byly pro tuto příležitost zapůjčeny ze Státního okresního
archivu. Nejstarší z nich popisuje události let 1918 až 1923. Bohužel je psána
retrospektivně, protože všechny kroniky byly zničeny během druhé světové
války. Zatímco dříve se stránky kronik
psaly ručně, přešlo se samozřejmě časem přes strojopisné zápisky až k psaní
na počítači. Zajímavým doplňkem
textové části jsou přílohy, které tvoří
fotografie, plakáty a další dobové tisky.
Při prohlídce reprezentativních
prostor úřadu mohli lidé nahlédnout
také do pracoven tajemnice a mís-  Ve vestibulu radnice vítala celý den příchozí cimbálovka Denár.

www.znojmocity.cz
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Nejčastěji se lidé zajímali o obchvat města
a rekonstrukci Velké Michalské
OBCHVAT
Obchvat města Znojma se bohužel stal evergreenem, který ovšem
zatím radost nepřináší. Jaká je aktuální situace?
Investor akce, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, se musel v únoru
letošního roku popasovat s tím, že
Krajský úřad Jihomoravského kraje
zrušil původní rozhodnutí o umístění stavby, která se oficiálně jmenuje
„Napojení silnice II/413 na silnici I/38
Znojmo, Dobšice u Znojma“. Jde vlastně o napojení plánovaného obchvatu na stávající komunikaci ve směru
na Pohořelice v prostoru u Baumaxu. Kraj vrátil věc stavebnímu úřadu
k novému projednání a stavební úřad

vyzval ŘSD k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o chybějící
doklady.
Ředitelství silnic a dálnic jako investor pak v létě zplnomocnilo externí
firmu, aby územní rozhodnutí vyřídila.
Tato firma žádala o to, aby mohla chybějící doklady předložit až v závěru
července příštího roku, s čímž úřad
nesouhlasil a navrhl konec října letošního roku. Tento termín však bohužel
opět nebyl splněn, takže aktuálně platí,
že je lhůta k doplnění dokladů pro
územní řízení prodloužena do konce
května 2014. Teprve před měsícem
se začaly ledy lámat a externí firma,
pověřená investorem, začala intenzivněji konat.

Vítězové výtvarné soutěže

Na stavbu č. II, která se nachází
v úseku Přímětice – Kasárna, je už
vydáno stavební povolení a provádějí
se přípravné práce. Proti stavebnímu
povolení se však odvolala Lenka Poláková. Ani krajský úřad, ani Ministerstvo dopravy ČR jejímu odvolání
nevyhověly. Úspěch neměla ani když
požádala soud o odkladný účinek.
REKONSTRUKCE ULICE
VELKÁ MICHALSKÁ
Rekonstrukce ulice Velká Michalská je součástí projektu Regenerace
ulic MPR – Divišovo náměstí, Velká
Michalská, část náměstí Svobody, Jezuitské náměstí, Jezuitská a Veselá. V projektu se klade důraz na zachování nebo

Znojemské LISTY se budou rekonstrukci ulice Velká Michalská
detailně věnovat v čísle 22, které
vyjde 19. prosince 2013. Veřejné
projednání projektu je naplánováno na 16. ledna 2013 na místě
samém.
lépe rozšíření ploch zeleně, rozšíření
chodníků, obnovu povrchu komunikací
(včetně konstrukčních vrstev) a na to,
aby se dopravní plochy obohatily pokud
možno i o pobytovou funkci.
V první etapě, která se bude provádět v příštím roce, se bude rekonstruovat ulice Velká Michalská s částí
Divišova náměstí.
xa

Návštěvníci, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří
znojemské radnice, obdrželi poukázku na vstupenku
k prohlídce jedné trasy adrenalinového podzemí.
Vstupenky si mohou zájemci rezervovat a vyzvednout
v pokladně znojemského podzemí na Slepičím trhu.
Prohlídku je možno rezervovat také na www.podzemiznojmo.
cz nebo telefonicky na čísle 608 204 535 a 515 221 342.
Vstupenky platí do 31. března 2014.
INZERCE

U příležitosti 2. ročníku Dne otevřených dveří radnice vyhlásilo město Znojmo výtvarnou soutěž na téma
Znojmo – město zeleně a památek.
Organizátoři obdrželi 243 soutěžních
prací, z nichž vyhodnotili v sedmi kategoriích osmadvacet nejlepších.
Na nejvyšší příčce se v jednotlivých
kategoriích umístili:
Kategorie 3–5 let
Nikola Kyselá, 5 let, MŠ Přímětice,
Znojmo
Kategorie 6–10 let
Pavel Zítka, 8 let, ZŠ JUDr. J. Mareše,
Znojmo
Kategorie 6–10 let, žáci ZUŠ
Alena Tesařová, 10 let, ZUŠ Rooseveltova, Znojmo

Kategorie 11–14 let
Tereza Klempová, 14 let, ZŠ Mládeže,
Znojmo
Kategorie 11–14 let, žáci ZUŠ
Petra Ludvíková, 13 let, ZUŠ Rooseveltova, Znojmo
Kategorie 15–18 let
Patrik Holík, 16let, GPOA Pontassievská, Znojmo
Kategorie 15–18 let, žáci ZUŠ
Jakub Masri, 16 let, ZUŠ Rooseveltova,
Znojmo
Oceněné práce si mohou
zájemci prohlédnout ve dnech
9.–13. prosince 2013 vždy
od 10.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Městského
úřadu Znojmo, Obroková 10.

NAPROSTO
VŠECHNY
DRUHY

 Čestné uznání za svůj obrázek dostala od starosty města i nejmladší účastnice výtvarné
soutěže tříletá Miluše Magdalena Marešová z MŠ Mramotice.
Foto: zp

VÁNOČNÍ
LIKVIDACE
KOŠILE, KRAVATY
mínus

50 %

VYUŽIJTE FANTASTICKÉ PŘÍLEŽITOSTI K NÁKUPU
hodnotného vánočního dárku. Z našich již tak výhodných
cen košil a kravat Vám při placení odečteme neuvěřitelných
50%! Kravaty po slevě jsou již od 49,- Kč! Z desítek druhů košil
a kravat si určitě vyberete. Za výhodné ceny nabízíme velký
sortiment kabátů, obleků a kalhot. Přijďte! Těšíme se na Vás!

ZNOJMO, Zámečnická 290
vedle Městské knihovny
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Školství a sociální služby

Na prvním setkání si obkreslili ruce

Vášnivá poezie
s příchu
popela
Vlastní tvorbou oslavili studenti
střední školy na Přímětické Den poezie. Připojili se tak k desítkám knihoven, kulturních institucí a škol z celé
republiky, které si 15. listopadu připomínají výroční narození K. H. Máchy.

 Ze svých obkreslených rukou vyrobily české a rakouské děti koruny Stromů vzájemného přátelství.

Děti, jejich rodiče a učitelé ze
Základní a Mateřské školy Pražská
a partnerské školy v rakouském Retzu
budou na setkáních v průběhu školního roku tvořit společně výtvarná díla.
Jde o aktivitu s názvem Vyrůstáme
společně, která je volným pokračováním projektu Můj evropský soused

a kamarád, podporující výuku němčiny na znojemské škole a současně výuku češtiny na škole rakouské. Z prací
dětí vznikne výstava připravená na závěrečném letním setkání na hranicích
mezi oběma zeměmi a okořeněna velkolepou snídaní pod širým nebem pro
všechny zúčastněné.

Foto: Archiv ZŠ a MŠ Pražská

Poprvé se obě strany setkaly 5. listopadu ve Znojmě a vytvořily Stromy
vzájemného přátelství - první společné
výtvarné dílo, které bude vystaveno
na obou školách i na zmíněné závěrečné výstavě. Další setkání a společná
práce čeká české a rakouské děti tentokrát ve škole v Retzu.
lp

Jedna střední škola
na sedm základek

 V partnerském městě Nové Zámky na Slovensku se konal 9. ročník Klobásového
festivalu. V silné konkurenci českých, slovenských, slovinských a maďarských klobás
se ctí obstála i uzenina znojemského družstva SOŠ a SOU Dvořákova ve složení Adrian
Treiber, Martin Kříž, učni oboru řezník – uzenář a Vilém Jelen, Lenka Pikartová učitelé
odborného výcviku.
lp, foto: on

SOŠ a SOU na Dvořákově ulici
spolupracuje se sedmi základními
školami ze Znojma a okolí na rozvoji
přírodovědného a technického vzdělávání žáků.
Od listopadu 2013 do června 2015
prostřednictvím přednášek, praktických cvičení, volnočasových aktivit
a exkurzí, přiblíží žákům 8. a 9. ročníků
základních škol přírodní a technické
vědy s cílem zvýšit zájem o potřebné
a podporované obory vzdělávání. Aktivita vychází z projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
na středních školách v Jihomoravském
kraji. Finance, které škola z projektu
získá, přispějí na modernizaci učeben
odborného výcviku oboru Opravář zemědělských strojů a nově budované
chemické laboratoře.
lp

Příměcká přijala nabídku univerzity
Mnoho absolventů znojemské
střední školy na Přímětické po maturitě pokračuje ve studiu na vysokých
školách.
S tímto vědomím uvítalo vedení
školy nabídku spolupráce Masarykovy
univerzity v Brně, která spočívá v navázání kontaktu středoškolských studentů

(coby ambasadorů) se studenty univerzity. Ambasadoři budou mít možnost
poznávat prostředí vysoké školy při
osobních setkáních. Spolužákům na své
střední škole budou zprostředkovávat
získané informace a školu budou reprezentovat při vysokoškolských programech určených pro ambasadory.

Znojemskou školu v tomto projektu
zastupuje studentka Alice Poppová
z druhého ročníku oboru Hotelnictví
a turismus. Jedinečná možnost poznat
vysokoškolské prostředí pro studenty
znamená nejen zajímavé zkušenosti,
ale také nové kontakty a přátele po celé
České republice.
lp

 Symbolickým spálením básní byla poezie vyslána do éteru s přáním, aby se dostala ke všem lidem ochotným naslouchat
veršům.
Foto: Archiv školy

Na škole se letos sešel rekordní
počet čtyřiceti dobrovolných literátů.
Společně si vyzkoušeli napsat text a své
literární pokusy propojili s výtvarným
projevem. Vznikaly tak kaligramy,
koláže a otisky rukou obtékaly slova.
Nejdůležitějším úkolem bylo naplnit
motto letošního Dne poezie, tedy Vášeň a popel. Vášeň vtiskli mladí básníci
do svých veršů, které později proměnili na popel.
lp

V Bludiš
nezabloudili
V oblíbené televizní soutěži Bludiště nezabloudili žáci 9. B základní
školy v Prosiměřicích.
Tým ve složení Gabriela Františová, Vendula Kryštofová, Martin
Čejka a kapitán Tomáš Weiss dokázal
postupně vyřadit velmi silné soupeře
a zvítězit ve všech třech kolech! Sebevědomí šikovným žákům dodávala
i třídní učitelka Jana Bezrouková, podle které se tým pojmenoval Bezroučata. Jejich vítězný hattrick bude k vidění 7., 14. a 21. prosince na programu
ČT:D, vždy ve 13.00 hodin.
lp

www.znojmocity.cz
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Dobrovolníci plní
sny a přání jiných
V roce 1986 vyhlásila OSN pátý
„Pokud máte čas jednu i dvě hoprosinec jako Mezinárodní den dobro- diny týdně, přidejte se k našim dobvolníků. K oslavám se právem připojí rovolníkům, a pomozte tak osamělým
i dobrovolníci znojemské pobočky Hu- seniorům nebo dětem. Náplň činností
manitární organizace ADRA.
dobrovolníků je velmi pestrá, dá se
Ve Znojmě bylo
Dobrovolnické centrum ADRA založeno před třemi lety.
„Od té doby zde 146
dlouhodobých dobrovolníků pomohlo
270 uživatelům v sociálních a zdravotních
organizacích a sociálně ohroženým dětem
na Znojemsku,“ uvedla Zdeňka Severinová,
vedoucí znojemského
centra ADRA, jehož
patronem je herec Mi Znojemská dobrovolnice.
Foto: Archiv DC ADRA Znojmo
roslav Hrabě.

»

Bez pomoci druhých se neobešla
a personál měl tak málo času. Na invalidním vozíku se mohla pohybovat
jen v areálu ústavu. Stále se však nechtěla vzdát snu, který by zdravý člověk sotva nosil v hlavě. Moc ráda by se
projela po městě autobusem. Pro paní
upoutanou na vozíčku nelehký oříšek,
pro dobrovolnici nikoliv. „Nebylo to
nic těžkého. Našla jsem si přes internet, jak jezdí městem nízkopodlažní
autobusy. Hned další týden jsme se
společně vydaly až na druhý konec
města. Než jel autobus nazpátek,
stihly jsme si dát i kávu se zmrzlinou.
Měli byste vidět, jak byla šťastná.
No, a já měla radost s ní,“ vzpomíná
dobrovolnice Jana.

však shrnout, že všude tam, kde pomáhají, přinášejí radost,“ vysvětlila
Zdeňka Severinová.
Humanitární organizace ADRA
patří mezi největší organizátory
práce dobrovolníků již řadu let,
jejich aktivity koordinuje na jedenácti místech v regionech.
V České republice jich k seniorům
a dalším potřebným vysílá skoro
1500 a v čase povodní se počet
dobrovolníků vždy znásobí.
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POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
POMÁHAJÍ VŠEM
Raná péče pomáhá vychovávat
postižené dítě doma
Narození dítěte s postižením nebo
ohrožením ve vývoji je pro všechny
členy rodiny vždy velmi složitá a těžká
situace. Rodinám v nelehké situaci pomáhá služba Raná péče, jejímž cílem
je předcházet postižení, eliminovat
nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace.
Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení
do přijetí dítěte vzdělávací institucí
tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň
dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociální-

mi a psychologickými. Raná péče je
poskytována zdarma, v přirozeném
prostředí dítěte. Díky ní mohou rodiče
vychovávat děti s těžkým postižením
doma, a vyhnout se tak ústavní péči.
V České republice dnes funguje
46 pracovišť s registrovanou službou
rané péče. Kapacita služeb je dnes
1995 klientských rodin s dítětem s postižením do sedmi let věku. V rámci
Komunitního plánování na Znojemsku spolupracují a nabízí služby rané
péče z Třebíče, Brna a Olomouce. Zájemci se podrobné informace dozví
na www.socialnisluzby-znojemsko.cz. lp

Ocenění práce rodinného
sociálního asistenta
Služba Rodinný sociální asistent
získala hlavní ocenění v prestižním
projektu Cena kvality v sociální péči,
kterou vyhlašuje redakce odborného
časopisu zdravotnických pracovníků
v sociálních službách Ošetřovatelská

péče ve spolupráci s Radou kvality ČR.
„Naše služba zvítězila v kategorii služeb
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,“ upřesnila vedoucí služby ve Znojmě Radka Růžičková, která v Senátu
parlamentu ČR cenu převzala.
lp

Amálka

V příštím roce se působení dobrovolníků ADRA Znojmo rozšíří na další
oddělení Nemocnice Znojmo, Domova důchodců v Božicích a Emina
Zámku.
lp

INZERCE

Věk: 1 rok
Plemeno: kříženec německého pinče
Povaha: přátelská, hravá, velmi přítulná, čistotná, vhodná do RD/bytu,
nenáročná, vhodná ke starším dětem (malých dětí se bojí).
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společenská rubrika

Jiřina Štouračová (Šatov)
Václav Wimmer (Chotěboř)

INZERCE
Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. 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.

PŘEDPRODEJ NA JAZZ
ZAHÁJEN
Jazzový festival Znojmo, konaný
15.–19. 1. 2014, zahájil předprodej. Zvýhodněné vstupenky na většinu koncertů lze již nyní koupit v předprodejní síti
Ticketpro.

Z tesaře Bárty se stal jazzový řezbář
Zpěvák Dan Bárta a skupina
Illustratosphera vydali po pěti letech
společné jazzové CD Maratonika.
Charismatický zpěvák ho představil
znojemskému publiku.
Dane, proč tak dlouhá pauza?
Těch věcí je víc. Udělali jsme
s Illustratospherou v roce 2008 cédéčko.
Dva roky jsme s ním úspěšně brázdili
Česko. Pak jsem udělal desku Theyories
s Triem Roberta Balzara, která byla
úspěšná, a taky jsme ji dva roky obehrávali a mezitím jsme jezdili s Illustratospherou. Pak jsme měli nějaké trable
s managmentem, potom trable s obsazením, takže jsme přirozenou cestou
měnili sestavu. Vlastně těch pět let je
tak akorát na to, co se dělo.

Co si myslíte o názoru, že umělec má
tvořit a nemíchat se do věcí obecných?
To je těžký. V době, kdy se vyjadřuje umělec, kterej se nechá koupit
za peníze nebo nějakou protislužbu,
tak je to jen otázka jeho vlastního nastavení. Zahraje na politickým mítingu, zafunguje jako model táborový řečník, kdy dodá slovo zpívané namísto
mluveného. Některý to tak dělaj. Většinou řekněme nejsou z těch nejvyšších
intelektuálních pater. Pak jsou jiní,
kteří kromě toho, že jsou umělci, jsou
taky občani a tu společnost vnímají
jako něco, o co se musí starat. Chápou,
že když lidi nebudou politicky aktivní
a ještě navíc budou mít dojem, že politika je čistý svinstvo, tak v podstatě
tu politiku budou dělat lidi, kteří se

 Dan Bárta ve znojemském divadle bavil. Hrál, tančil a hlavně nezaměnitelně zpíval.
Foto: lp

Znamená to, že jste nadobro opustil
rockovou scénu a vrhnul se do vod
jazzu?
Myslím, že hlavní rozpor, kterej
z toho vyvře je, že poslouchám radši jazz než bigbít. V rámci nějakého
skládání mě přišel bigbít tak nějak
moc obhroublý na to, jaký všechny
prostředky můžu využít. Když to přirovnám k práci se dřevem, tak jsem se
od nějaké tesařiny posunul k řezbařině, ale to neznamená, že bych neuměl
vzít širočinu do ruky a neudělal pár
trámů, nebo že by mi přišel bigbít ekl.
Často se angažujete v různých charitativních projektech. Podle čeho si
je vybíráte?
Mám to tak, že mě osloví lidi, kteří
to nedělají moc veliký, není to obrovská nadace, kterou protejkají veliký
peníze, protože mnou také neprotejkají žádný velký peníze. Takže spíše
malé party lidí, které znám a důvěřuju
jim. Myslím, že to úplně nepřeháním.
Našinec by se takovýma věcma podle
mě občas zabývat měl.

zabývají jen čistým svinstvem. Moje
role je občanská, veřejně se hlásím
k některým osobnostem a dejme tomu
politickýmu uvažování.
Ale je jasné, že jakmile se někde
objeví jméno Dan Bárta ve spojení
například s knížetem, tak to ovlivní
další…
Ale co mám jiného dělat? Mám
sakra nějakou osobní odvahu a za svejma názorama si stojím.

vztahuje tak, že jsou to lidi, kteří něco
umí a chtěj od nich nějakou práci. Mě
to nesmírně těší, že nedělám našim
ostudu, že si můžu dělat, co chci, že
jsou lidi zvědaví na moji práci. To je
skvělý… A když jsem většinu času se
sebou a svýma blízkýma, jsem jako každej… jim, spím, dám si cigáro, někdy
se naseru, někdy zajedu do Sušice…
Ľuba Peterková
Plnou verzi rozhovoru najdete
na www.facebook.com/znojmocity.cz

Náročné
mistrovství
František Koudela se zařadil
mezi třiadvacet odborníků, kteří
na 16. ročníku mistrovství sommelierů TROPHÉE BOHEMIA SEKT SOMMELIER ČR v Praze soutěžili v kategorii
Professional – senior. Získal vynikající druhé místo.
O průběhu mistrovství řekl: „Základní kolo začalo písemným textem.
Šedesát otázek, z toho třetina v angličtině, ani jeden dotaz nebyl zaměřen na Česko, vše ze zahraničí. Byl
to jeden z nejnáročnějších testů, jaké
jsem kdy absolvoval, a to jsem přípravě
věnoval opravdu dost času,“ přiznal
odborník na víno. Titul sommeliérské jedničky mu utekl o vlásek. „Nesprávně jsem identifikoval vinici, která
leží na Ukrajině, a majitele vinařství
ve Francii Chateau Petrus. Snad proto
mě pár bodíků oddělilo od 1. místa,“
popisuje František Koudela, kterému
v pražském hotelu fandily i jeho žákyně Petra Kalandříková, Michaela
Stuchlíková a Zuzana Komůrková.„
Přeji jim, aby na soutěžích zažívaly to,
co já, a musím uznat, že se jim to často
daří,“ pochválil mladé sommeliérské
naděje František Koudela.
lp

Říkáte to tedy s vědomím toho, že
ovlivníte davy?
To je do jisté míry účel, protože
mám nějaký kredit sociální, umělecký a ten za určitých okolností můžu
poskytnout někomu, s kým souzním.
Prý jste charismatický, jedinečný,
osobitý, nejlepší, neuchopitelný…
Jak se ale cítí Dan Bárta v kůži Dana
Bárty?
Jsem v podstatě tak normální, jak
jen můžu být. Jako většina lidi, kteří
trefili tu dobu a společnost se k nim

 František Koudela na mistrovství sommelierů ČR v reprezentativních prostoFoto: Archiv ZL
rách Andel´s Hotel Prague.

www.znojmocity.cz
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V Příměcích se plave Kryté lázně Znojmo
ve slané vodě
Po celý rok mohou lidé využívat
plavání v bazénu se slanou vodou
a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo – Přímětice.
Plavání pro veřejnost bylo ve školním
bazénu zahájeno v dubnu 2010, a od té
doby je hojně využíváno nejen obyvateli Přímětic. Děti do věku základní
školy musí ovšem při návštěvě doprovázet osoba starší 18 let. Škola také
nabízí sportovním klubům, oddílům
a organizovaným skupinám možnost
dlouhodobého propůjčení bazénu
za účelem relaxačního plavání.

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00 hod.
Sobota
9.00–12.00 hod.
15.00–20.00 hod.
Neděle
9.00–12.00 hod.
VSTUPNÉ ZA 1 HODINU
děti do věku mat. školy
ZDARMA
děti do věku základní školy
40 Kč
ostatní osoby
60 Kč
zvýhodněná vstupenka
na 12 vstupů
600 Kč
Více informací na www.zsprim.cz.

V areálu je krytý bazén, vířivá
koupel, solárium, masáže, kadeřnictví, kosmetika. Plavání pro veřejnost
je stanoveno vždy podle měsíčního
rozpisu na www.snznojmo.cz/lazne,
tel.: 515 224 401.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V PROSINCI (MIMO SVÁTKŮ)
Pondělí
10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
17.00–20.00
Čtvrtek
18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota
10.00–18.00
Neděle
10.00–15.00

SAUNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

ženy 13.00–19.00
páry 19.00–21.00
muži 13.00–21.00
ženy 13.00–21.00
muži 13.00–21.00
ženy 13.00–21.00
muži 10.00–18.00

VSTUPNÉ
Bazén 35 Kč/hod,
Bazén permanentka 300 Kč/10 vstupů
Sauna 85/2 hod,
Sauna permanentka 320 Kč/4 vstupy
Solárium 4 Kč/min

Venkovní kluziště je připraveno na všechny bruslaře
Venkovní městské kluziště na Sokolské ulici ve Znojmě znovu po roce
vítá návštěvníky.
Každý den je kluziště otevřeno
od 9.00 hodin do 20.00 hodin. Ve všedních dnech v dopoledních hodinách je
bruslení zdarma, od 13.00 hodin, stejně jako celou sobotu a neděli, je vstup

na kluziště zpoplatněn symbolickou
desetikorunou. Dopolední bruslení
zůstává tedy pro školy zdarma. Školy
si ale musí organizované bruslení předem domluvit se Správou nemovitostí
města Znojma. Kluziště je možné zamluvit ve všedních dnech mezi 9.00 až
13.00 hodinou.
lp, foto: xa

Hokejové Znojmo pokořilo bohatou Vídeň.
A hned dvakrát…
Téměř dva a půl roku čekali
znojemští hokejisté na to, až se jim
v domácím prostředí podaří zdolat
ambiciózní a bohatý klub z Vídně.
V polovině listopadu se to znojemským Orlům konečně podařilo. Co
víc, skvělému výkonu a vítězství 4:0
aplaudoval zaplněný znojemský
stadion a nejvyšší návštěva letošní
sezóny – 3 653 diváků.

„Byl to výborný zápas, stejný jako
se hrají v extralize,“ všiml si brankář Znojma Sasu Hovi, který v české nejvyšší soutěži čtyři roky působil
a v zápase za svá záda nepustil jedinou
střelu. „Utkání mělo celou dobu vysoké
tempo, bylo to skvělé,“ radoval se. Spolu s ním po závěrečném hvizdu aplaudovalo více jak tři a půl tisíce diváků,
kteří si našli cestu na zimní stadion.

Početná skupina několika set fanoušků hodobě nedařilo. Z 18 vzájemných
zápasů byly tyto úspěchy teprve třena derby dorazila také z Vídně.
Ve vynikající atmosféře se o góly tí a čtvrtou výhrou českého zástupce
Znojma postarala symbolicky kombi- v mezinárodní Erste Bank Eishockey
nace mládí a zkušenosti. Na trefy Petra Lize (EBEL). Díky dobrým výsledkům
Beránka a Jana Lattnera navázali kapi- z poslední doby se Znojmo ve vyrovtán týmu Jiří Beroun a světoběžník Zde- nané tabulce znovu vyhouplo vzhůru
něk Blatný, ještě loni hráč Vídně. „Byl a pohybuje se mezi 3. a 6. místem.
Právě prvních šest týmů bude mít
to nejlepší zápas, který jsme letos hráli.
Od začátku až do konce měl z obou po základní části, která končí v lednu
stran náboj. Tým podal výborný výkon před olympijskými hrami v Soči, jistý
a všichni hráči hráli téměř bez chyb,“ postup do play-off. Hokejový program
radoval se také hlavní trenér Znojma před Vánoci je nabitý a znojemští Orli
bojují o přední příčky, přijďte si proto
Jiří Režnar.
To ještě málokdo tušil, že za devět užít atraktivní a napínavý hokej v dobdnů bude moci po dalším zápase se stej- ré atmosféře. Více informací najdete
ným soupeřem zvedat ruce nad hlavu na www.hcorli.cz.
znovu, tentokrát dokonce ve Vídni. Znovu s po- ROZPIS PŘÍŠTÍCH ZÁPASŮ EBEL
četnou podporou čes- pátek 6. 12.
Znojmo – Innsbruck 18.30
kých fanoušků v zádech
sobota 7. 12.
Znojmo – Bolzano
17.30
se Orli nezalekli velkých
úterý
10.
12.
Znojmo
–
Klagenfurt
18.30
jmen v týmu soupeře ani
přísného metru rozhod- pátek 13. 12.
Lublaň – Znojmo
19.15
čích a v hlavním městě
neděle 15. 12.
Salzburg – Znojmo 17.30
Rakouska vybojovali víúterý 17. 12.
Linz – Znojmo
19.15
tězství 3:2.
Paradoxní je, že pátek 20. 12.
Znojmo – Dornbirn 18.30
právě proti vídeňskému
sobota 21. 12.
Znojmo – Bolzano
17.30
týmu se Znojmu dlou-
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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:
říjen–duben Út–Ne 10.00–16.00,
22. 11. 2013–10. 1. 2014 zavřeno.
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. Zavřeno.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.
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. Zavřeno.

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. Zavřeno.
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. Zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00, Ne zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cesta k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: TIC
Hradní ulice říjen–duben Út–So
9.00–16.00, Jižní přístupová cesta
říjen–duben Po 9.00–17.00, Út–Ne
9.00–20.00.

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.
Místo titulu Zahrada!
5.–6. 12. ZIMNÍ PŘÍHODY
VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo KRAPET Praha. Činoherní
pohádka s písničkami Petra Skoumala
a texty Zdeňka Svěráka. Předplatné
ZŠ1. 5. – 8.30 = D16; 10.15 = D18.
6. – 8.30 = D20; 10.15 = D22.
7. 12. SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ
a JEŽKOVY GIRLS – Vánoční
koncert
Nestárnoucí písně Jaroslava Ježka
i moderní chansony francouzských
a českých autorů. 18.00.
9. 12. COMMEDIA DELL’ARTE
aneb Konec šejků v Čechách
Spolek sešlých Brno – Praha. S touto
komedií již letních měsících objížděli
herci úspěšně české hrady a zámky.
Hlavní role Pavel Liška. 19.00.
10. 12. ZÁMĚNA
Volnou předlohou komedie Záměna
je Dahlova Velká rošáda, v níž dva
přátelé najednou zatouží každý
po ženě toho druhého. Hrají: Jitka
Asterová, Hanka Čížková, Mario
Kubec, Martin Sochor. 19.00.
11. 12. JAROSLAV SVĚCENÝ
– VE ZNAMENÍ TANGA
Koncert houslového virtuosa se
skvělým akordeonistou Ladislavem
Horákem. 19.00.
12. 12. NAD HORAMA VYŠLA
HVĚZDA
Dětský pěvecký sbor Libohlásek při
ZŠ nám. Republiky a Hudební škola
Yamaha při občanském sdružení
Radost z hudby zvou do divadla na již
tradiční předvánoční koncert. 11.00
a 18.00.
13. 12. TARTUFFE
Divadlo Různých Jmen, Praha.
Stále aktuální satira Mistra Molièra.
Představení pro střední školy v 11.30.
13. 12. DĚVČATA Z BROOKE
VALLEY
Účinkují studenti hereckého oboru
ZUŠ Znojmo pod režijním vedením
Martiny Výhodové. 9.15.
17. 12. ROSENCRANTZ
A GUILDENSTERN JSOU MRTVI
Divadelní spolek Kašpar, Praha.
Humor založený na brilantních
dialozích a důvtipných znepokojivých
otázkách. Cena Thálie 2012 pro herce
do 33 let Matouše Rumla. 19.00.

18. 12. ROMAN HORKÝ,
KAMELOT A POZDNÍ SBĚR –
Vánoční koncert
Kamelot v původní, legendární
sestavě a další účinkující. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
5.–11. 12. KAPITÁN PHILIPS
Přepadení americké nákladní lodi
Maersk Alabama somálskými piráty,
podle skutečné události z roku 2009.
Hlavní role Tom Hanks. USA.
5. 17.30, 6. 21.00, 7. 17.30, 8. 20.00,
9. 17.30, 10. 20.00, 11. 17.30.
5.–11. 12. KŘÍDLA VÁNOC
Optik Tomáš (Richard Krajčo)
má rád volnost a ženy, hezká Nina
(Vica Kerekes) balí dárky ve stánku
a Ráďa (David Novotný) pracuje
v supermarketu, herec Zajíc (Jakub
Prachař) marně obchází castingy
a momentálně nejhranější píseň
Cesta tandemu Kryštof – Klus. ČR.
5. 20.00, 6. 17.00, 7. 20.00, 8. 18.00,
9. 20.00, 10. 18.00, 11. 20.00.
5. 12. SHOW
Intimní portrét podnikatelského
snu s obludnými konturami aneb
děti a (show)business. Dojatý Karel
Gott, pětice holčičích andílků a jeden
naspeedovaný tatínek. ČR. 20.30.
5.–11. 12. ZMIZENÍ
Thriller o pátrání po dvou zmizelých
děvčatech. Otec Keller Dover (Hugh
Jackman) a detektiv Loki (Jake
Gyllenhaal) bez rukaviček. USA.
5. 18.00, 6. 19.30, 7.–11. 19.00.
6.–8. 12. PÁNI KLUCI
Hezké, české zpracování americké
klasiky v režii Věry Plívové-Šimkové.
Iva Janžurová, Karel Augusta, Josef
Somr, Petr Nárožný… a hudba Petra
Hapky. ČR
6. 17.30, 7.–8. 17.00.
12.–15. 12. NIKO 2
Sobík Niko opět musí řešit své trable.
Finsko, Německo, Dánsko, Irsko.
12.–14. 15.30, 15. 17.00.
12. 12. JEPTIŠKA
Suzanne Simonina retrospektivně
popisuje svůj život plný utrpení. Jako
mladá žena byla poslána do kláštera
proti své vůli. Francie, Belgie,
Německo. 20.30.
12.–18. 12. VLHKÁ MÍSTA
Osmnáctiletá Helen ráda
experimentuje. Německo.
12. 18.30, 13. 20.30, 14. nehraje se,
15.–18. 19.30.

www.znojmocity.cz

Kulturní kalendář

12.–30. 12. HOBIT: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ
Pokračování příběhu hobita Bilbo
Pytlíka, čaroděje Gandalfa a třinácti
trpaslíků vedenými Thorinem
Pavézou. USA, Nový Zéland, dabing/
anglická verze s titulky. 2D, 3D.

Nadílka z Přímky – prezentace
studentské firmy a odborných
dovedností studentů SOU a SOŠ
SČMSD Přímětická ul.

14. 12. FALSTAFF
METinHD – přímý přenos Verdiho
posledního mistrovského dílo pod
taktovkou Jamese Levina. Projekt je
podporován MÚ Znojmo. USA.
14. 18.45.

Vánoční prodej a výstava odborných
dovedností studentů škol G, SPgŠ,
OA a JŠ Pontassievská, SOŠ a SOU
Dvořákova ul.

19. 12. ZÁZRAK
Příběh patnáctileté dívky, která se
dostane do nápravného zařízení,
touží milovat, ale není jí to dovoleno.
Slovensko. 20.30.
19.–25. 12. PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY
Dinosauři už dlouho představují
jedinečný fenomén, který jako
magnet přitahuje děti i dospělé.
Dobrodružství v největším příběhu
za posledních 100 miliónů let,
který byl inspirován veleúspěšným
seriálem BBC. USA, dabing. 2D, 3D.

VÝSTAVY
16. 8.–4. 1. FENOMÉN IGRÁČEK
Dům umění.
5. 11.–15. 12. ARCHITEKTURA
SLOVENSKA 1948–1989
Galerie Žlutá ponorka (kino Svět) –
fotografie Filipa Beránka.
15. 11.–31. 1. JIŘÍ NETÍK – SOCHY
Galerie Agnes (Kollárova 13) –
vernisáž 14. 11. v 18.00 hod.

VÁNOČNÍ VÝSTAVY
5. 12. SOU a SOŠ SČMSD Přímětická
ul. – vánoční výstava odborných
dovedností žáků, 8.00–17.00 hod.
v budově školy
11.–20. 12. SOU a SOŠ Dvořákova
19, Znojmo – vánoční prodejní
výstavy výrobků žáků v budově školy

KONCERTY
14. 12. MÁRIO BIHÁRI
& BACHTALE APSA
Dům Na Věčnosti – kapela Bachtale
Apsa, která se sdružila okolo
známého nevidomého hudebníka
Mária Biháriho, patří k našim
nejlepším romským ansámblům.

DALŠÍ AKCE
5. 12. NADÍLKA ŠKOL
V ADVENTU
Horní náměstí

Prezentace a nabídka služeb MŠ, ZŠ
a Praktická škola Horní Česká.

RODINNÉ CENTRUM
MACEŠKA
Pražská 80 (areál MŠ Pražská),
tel.: 723 454 091,
e-mail: rc.maceska@volny.cz,
www.maceska.kibo.cz.
8. 12. Soběstačnost automatickou
kresbou – kurz Květy Franclové
vhodný pro každého i ty, co neumí
kreslit (13.30–18.00).

ADVENT
V JIHOMORAVSKÉM
MUZEU
Otevírací doba během vánočních
svátků:
Minoritský klášter: otevřeno 23. 12.,
27. 12., 30. 12., zavřeno 24.–26. 12.,
28.–29. 12., 31. 12.–1. 1.
Dům umění: otevřeno 27.–28. 12.,
zavřeno 22.–26. 12., 29. 12.–1. 1.
Minoritský klášter
21. 11.–10. 1. ZA KOUZELNÝMI
BYTOSTMI VÁNOČNÍHO
OBDOBÍ
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JARMARK

Dárkování v paláci
Na druhý prosincový víkend (14.–15. 12.) připravili organizátoři v Althanském paláci již 3. ročník Dárkování pro Šťastný úsměv. Akce konaná
na podporu dětí s rozštěpy obličeje je dobročinným řemeslným jarmarkem, ze kterého si může každý návštěvník odnést zajímavý dárek nebo
zážitek.


KONCERT

Vánoční kouzlo opery, operety a muzikálu
V Domě s pečovatelskou službou na Vančurově ulici vystoupí 17. prosince v 15.00 hod. absolventi JAMU účinkující v Národním divadle Brno. Vedeni docentkou Šárkou Královou zazpívá sopranistka Helena Tamalová
a barytonista Roman Hoza v programu Vánoční kouzlo opery, operety
a muzikálu. Vstupné je symbolických třicet korun v místě koncertu. Zvána je srdečně široká veřejnost.


SOUTĚŽ

Zdarma na Novoroční koncert rakouských umělců
V pátek 17. 1. 2014 vystoupí v městském divadle rakouští umělci ze Stadtmusik Hollabrunn s tradičním Novoročním koncertem. Jako v předchozích letech zahrají jeho členové bez nároku na honorář. Novinkou bude
nový repertoár z dílen českých i rakouských mistrů. Již nyní můžete soutěžit o dvě vstupenky zdarma. Stačí vybrat správnou odpověď na otázku: Jak se nazývá mateřská škola, na jejíž fungování přispívá Stadtmusik
Hollabrunn výtěžkem novoročního koncertu? A) Školka bez hranic, B)
Školka na hranicích, C) Školka za hranicemi. Odpovědi můžete zaslat
do 13. 12. 2013 na adresu info@oetgw-rchs.org nebo na adresu RČHS, Mariánské nám. 6, 66902 Znojmo. Připište heslo NOVOROČNÍ a váš kontakt.


NÁVŠTĚVU

Vlakem do předvánoční Vídně
Zpestřením adventního času bývá pohodlný zájezd vlakem do vánočně
vyzdobené Vídně. S průvodcem REMO-Agency to bude nejen příjemně strávený poznávací výlet, ale také pastva pro oči i chuťové pohárky
na několika vánočních trzích v centru rakouské metropole. Zájemci se
mohou k jednodennímu sobotnímu výletu 7., 14. nebo 21. 12. přihlásit
na tel. 737 449 099.

Dům umění
18. 10.–11. 1. ZA DLOUHÝCH
ZIMNÍCH VEČERŮ
Staré zvyky a obyčeje zimního období,
interaktivní výstava, spolupráce MZM
– Dětské muzeum. Doprovodná akce
14. 12. od 15.30 Vánoční ladění aneb
kouzlo vánočních ozdob workshop
pro rodiče s dětmi – výroba ozdob
ze slámy, včelího vosku a pedigu
(zdarma v rámci běžného vstupného,
rezervace na edukace@znojmuz.cz,
tel.: 515 225 261).
28. 11.–20. 12. vánoční výstava
PATCHWORKOVÉHO KLUBU
ZNOJMO – vernisáž 27. 11. v 17.00.
3. 12.–4. 1. DĚTI MALUJÍ PRO
KONTO BARIÉRY – práce dětí
DDM Znojmo v mázhauzu Domu
umění (otevřeno i v pondělí).
1. 12.–12. 1. BETLÉMY
A VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Výstava v kostele Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Václava v Louce.

 Pěvecké duo Eva a Vašek zazpívá ve Znojmě. Na jejich koncert s bonusem informace
o slevové kartě VIP – novince nejen pro seniory – se mohou příznivci zpěváků těšit v hotelu
Dukla ve čtvrtek 19. prosince od 16.00 hodin. Slosovatelné vstupenky o 4 CD interpretů lze
zakoupit v předprodeji TIC Obrokova za 155 Kč (na místě 185 Kč). Hromadné vstupné (pro
firmy, obce 150 Kč/vstupenka) lze objednat na vipznojmoc@seznam.cz.
lp

16

ZNOJEMSKÉ LISTY

Sport

Adventní běh vyhrál Lukáš Olejníček
Ten závod napsal o teprve svůj
druhý ročník. Přesto už se nesmazatelně zapsal do dějin sportu ve Znojmě.
Dokázal totiž přitáhnout do historického středu Znojma tolik sportovců
jako žádná jiná podobná událost.
Řeč je o Adventním běhu, který jak
už sám název napovídá, se uskutečnil
o první adventní neděli a start i cíl měl
na Horním náměstí. Běžci se pak vydali směrem k Václavskému náměstí
a do křivolakých uliček starého města,
aby se pak vrátili Obrokovou ulicí zpátky na Horní náměstí. Závod měl bohatý
doprovodný program, vlastní běhání začalo přesně v poledne závodem
rodinných týmů, kdy si mohl okruh
měřící 1,2 km vyzkoušet opravdu každý.
Skutečně závodit se začalo o půl
druhé, kdy byly na programu štafety základních a středních škol. Těsně
za nimi pak v rámci tzv. 4runu vyběhly
čtyřčlenné štafety dospělých. Mezi nimi
nechyběla například ani štafety fotbalistů 1. SC Znojmo, kterou rozbíhal
brankář Vlastimil Hrubý a doplnili ho
kolegové Matúš Lacko, Josef Hnaníček
a Jan Mudra. „Po zápase s Teplicemi
jsme dostali volno, takže štafetu jsme
skládali z nás, co bydlíme ve Znojmě
a nikam jsme neodjeli. Kluci chtěli nějakého kvalitního rozbíhače, tak jsem
se toho ujal. Jinak jsme to vzali spíš tréninkově,“ svěřila se opora znojemského
prvoligového týmu Vlastimil Hrubý.
Po štafetách přišlo vyvrcholení
v podobě hlavního závodu. Muži běželi vytyčený okruh šestkrát, ženy před
sebou měli poloviční porci. Jako první
v cíli se mezi ženami podle očekávání objevila reprezentantka a účastnice
mistrovství světa v atletice, půlkařka
Lenka Masná. „Já bydlím v Brně, nedaleko Znojma mám rodinu, takže to byla
dobrá příležitost, aby se na mne přijeli
podívat. Navíc to tady je ideální trať
pro osmistovkaře. Ty necelé čtyři kilometry je ideální pro tuto fázi podzimní
přípravy, ve které se nacházím a zapadá
mi do tréninkových plánů,“ vysvětlila
motivaci pro účast na znojemském Adventním běhu reprezentantka Masná.
S kostkami starého města se atletka
zvyklá na dráhu nakonec vypořádala
podle svých slov dobře. „Při rozcvičení
jsem si říkala, že je to možná i o zranění, ale když jsem si přezula jiné boty,
docela to šlo. Člověk se musí dívat trochu pod ty nohy, ale dá se to pustit
i z toho kopce a dá se běžet rychle. Mně
to vyhovovalo, protože to z toho kopce
pustit umím a dokážu si odpočinout.
Kopec si sice pak protrápím, ale celkově

 Trať Adventního běhu si mohly vyzkoušet i rodiny.

to jde. Líbilo se mi, jak lidé okolo trati
povzbuzovali, bylo to super,“ konstatovala Lenka Masná.
Mezi muži to tak jednoznačné
nebylo. V čele závodu se pohyboval
účastník olympijských her v Londýně,
maratonec Jan Kreisinger spolu s Robertem Míčem, Janem Kohutem a Lukášem Olejníčkem. V cíli byl nakonec
nejrychleji posledně jmenovaný.
„Nastoupil jsem v tom seběhu, kluci tam na mě ztratili nějakých pět, deset
metrů a potom jsem to tempo ještě
do toho posledního výběhu vystupňoval a nikdo se už neudržel. To místo,
kde jsem zaútočil, už jsem si vyhlédl
dopředu. Čekal jsem, jestli nastoupí
někdo jiný z kluků, ale celý závod se nic
nedělo, takže jsem to nechal až na ten
konec,“ hlásil v cíli Lukáš Olejníček.
Na rozdíl od svého největšího soupeře
Kreisinger, který se specializuje na půlmaratony a maratony, Olejníček, který
je mimochodem i mistrem republiky
v běhu do schodů, má za svou hlavní
disciplínu 3000 m překážek. Víc než
dvakrát delší znojemská trať mu ale
problém evidentně nedělala. „Mám
radši ty kratší tratě, ale Honza (Kreisinger – pozn. red.) zase ty delší, takže
tady ve Znojmě jsme se střetli na takové
střední cestě. J8 jsem tady ještě nikdy
neběžel, ale před nějakými třinácti,
patnácti lety jsem tady závodil na kole.
Bylo to dost kopcovité, já jsem hlavně
dráhový běžec, takže to bylo pro mne
hodně specifické, ale vyšlo to,“ dodal
šťastný vítěz.

Jeho největší soupeř Jan Kreisinger
sportovně uznal, že na vítěze ve Znojmě
neměl. „Lukáš v tom kopci nastoupil
a já jsem mu nestačil. Myslím, že dnes
jsem nemohl udělat nic, abych ho porazil. Měl jsem pořád problémy chytit
rytmus a nešlo mi to. V tom seběhu,
který byl hodně prudký a zatáčkovitý,
jsem lítal ze strany na stranu, nebylo
to ono,“ komentoval znojemský závod
Kreisinger
Nejlepším z domácích závodníků
byl na šestém místě Vojtěch Čabala.
Ocenil pořadatele za to, že dokázali
do Znojma přivést kvalitní konkurenci.
„Ten závod vypadal hodně dobře. Sešla
se velká konkurence, za což jsme byli
hodně rádi. Nemusím závodit pořád jen
o první místo. Dnes jsme měli možnost
se poměřit s českou špičkou a s tím
jsem spokojený,“ uvedl Vojtěch Čabala.
Další ze znojemských závodníků, Josef
Michalec, skončil osmý. „Běželo se mi
docela dobře. První kolo jsem se snažil
držet ve špici, ale to tempo bylo hodně
rychlé, tak jsem zbytek závodu raději
běžel sám. S časem jsem spokojený.
Adventní běh byl velkým zpestřením
sezony. Je tady sice Znojemský běžecký
pohár, ale tam se potkáváme většinou
jen místní běžci, ale sem přijela i ta širší
česká špička, byla tady výborná organizace a spousta diváků. Opravdu to byl
pěkný závod,“ hodnotil Josef Michalec.
Druhý ročník Adventního běhu je
sice již minulostí, ale příznivci běhání
ve Znojmě se mohou těšit ještě na jednu
lahůdku.
(eks)

» VÝSLEDKY
Muži (7,2 km)
1. Lukáš Olejníček 22:21, 2. Jan
Kreisinger 22:31, 3. Jan Kohut
22:41, 4. Robert Míč 22:59, 5. Imrich Magyar 23:59, 6. Vojtěch Čabala 24:29, 7. Jakub Ambros 24:35,
8. Josef Michalec 24:51, 9. Pavel
Kratochvíl 25:33, 10. Karel Fučík
26:50.
Ženy (3,6 km)
1. Lenka Masná 12:30, 2. Kateřina
Doubková 14:36, 3. Nora Zaiser
14:57, 4. Hana Fučíková 14:58,
5. Shannon Sivila 15:26, 6. Nikoleta Benyo 15:38, 7. Simona Kuchařová 15:55, 8. Dominika Jobová
16:21, 9. Frederika Majerová 16:51,
10. Pavlína Válková 17:21.
4run (4 x 1,2 km)
1. AC Nové Zámky (Majerová, Jobová, Kobolková, Benyo) 17:50,
2. JMK Rychlonožky 17:58, 3. Adra
18:12.
Štafety střední školy (4 x 1,2 km)
1. GPOA E 3C (Biščiak, Spáčal,
Pelech, Kunst) 16:05, 2. GPOA G
3A 16:52, 3. SPŠ stavební Bechyně
16:57.
Štafety základní školy (4 x 1,2 km)
1. ZŠ Přímětice volejbalisti (Alexa,
Veselý, Nypi, Kučera) 18:44, 2. ZŠ
Mládeže I 18:58, 3. ZŠ Leandra Čecha 19:20.
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