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Rappeři složili hudební reklamu
pro znojemskou vysokou školu
Jediná znojemská vysoká škola
o sobě v těchto dnech dává vědět
zvlášť neotřelým způsobem. Po síti se
šíří její nový song Tvoje volba.
Skladbu speciálně pro vysokou
školu složili a nahráli znojemští rappe-

ři Angel Brown a Neny. Hudební reklamu pro SVŠE psali oba muzikanti
na zakázku poprvé. Úkolu se zhostili
vtipně, jak je mladým lidem dáno.
Textu nechybí humor a nadsázka, která
ke studentskému životu patří. Svému

hudebnímu žánru se nezpronevěřili
ani rytmicky šlapající hudbou a chytře
k chytlavému refrénu přizvali i dalšího muzikanta Pepeho. Více o novém
songu i názory jeho autorů najdete
na straně 13.
lp, xa

 Klip k novému songu se natáčel také v areálu školy. Roli outseidera si v něm zahrál jeden z autorů skladby rapper Neny.

Foto: Zdeněk Mikeš

Čtyřčlenná rodina ve Znojmě
již letos ušetří 400 korun
Příjemnou změnou v městském
rozpočtu, která se již v tomto roce
dotýká každé domácnosti ve Znojmě,
je snížení poplatku za odpad.
Každoročně vybírané místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
KVĚTEN 2014

odpadů činily ještě v uplynulém roce
500 korun na osobu. Od ledna letošního roku zaplatí každý občan Znojma o stokorunu méně. Čtyřčlenná
rodina tak ušetří 400 korun. Zaplatit
čtyřsetkorunový poplatek by mělo
34 145 evidovaných občanů nejpozději
do 30. června. Více na straně 2. lp, zp

Do korun
stromů vstoupí
stromolezci
V parku skončila většina stavebních prací. Opravit zbývá už
jen kašnu. Dělníky nyní vystřídali
zahradníci Městské zeleně, kteří
začali pracovat na zelených plochách. První na řadě je odborné
ošetření stromů ponechaných
v dolní části parku.
Vzhledem k tomu, že stromy
v revitalizovaném dolním parku
byly z valné většiny nabídnuty veřejnosti k adopci a ošetření musí
garantovat perspektivu jejich dlouhodobého zachování na místě, je
nutné, aby pěstební zásah provedl
arborista s patřičnou certifikací.
V těchto dnech ho již provádí odborníci z firmy Jakuba Stejskala,
se kterou má Městská zeleň dobré
zkušenosti. Při ošetření vychází
z výsledků šetření firmy SAFE
TREES s.r.o., která posoudila provozní bezpečnost jednotlivých
stromů. Odborné arboristické ošetření stromů se bude týkat padesáti
stromů v dolní části parku.
lp

Dětský den
uzavře náměs
Velký dětský den uzavře pro
řidiče na jeden den centrum
města. V pátek 30. května bude
od 10.00 do 20.00 hodin uzavřeno
pro dopravu Horní a Václavské
náměstí.
Uzavírka se bude týkat spodní a vrchní části Horního nám.
od domu č. 1 až po Václavské nám.
č. 5 včetně a v opačném gardu
od Václavského nám. č. 5 po Horní nám. č. 20. Ulice Zelenářská,
Přemyslovců a Veselá zůstanou
průjezdné, stejně jako komunikace
z Divišova náměstí na Kovářskou
ulici. Více na str. 6.
xa
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KAŠNU OPRAVÍ
MODERNÍ TECHNOLOGIÍ
Kašna v dolní části revitalizovaného městského parku se dočká
opravy. Středová historická část
s chrličem vody projde rukama
restaurátorů a odborných techniků. Naopak stávající poškozený
bazén bude rozebrán a nahrazen
novým, a to včetně podzemní
části. Technologie opravy kašny bude prováděna v souladu
s podmínkami památkářů. Odborné a stavební práce na kašně
prodlouží termín dokončení celé
revitalizace C2 dolní části parku
do 30. září.
HŘIŠTĚ DOSTANOU
NOVÉ HERNÍ PRVKY
Město vyhlásilo veřejnou zakázku
malého rozsahu na nákup herních
prvků na dětská hřiště pro mateřské školy Gránická, Dělnická
a Holandská. Výběrového řízení
formou e-aukce se zúčastnila pouze firma Alestra z Kuřimi, která
přistoupila ke snížení nabídkové
ceny z 385 000 Kč na konečných
328 811 Kč. Částku za herní prvky
bude město hradit z rozpočtu
pro rok 2014 v kapitole výstavba,
a z rezervního fondu mateřských
škol.
Z ULIC ZNOJMA ZMIZÍ
DALŠÍ TELEFONNÍ BUDKA
Společnost Telefónica O2 Czech
Republic oznámila v minulých
dnech radnici, že má v plánu zrušit
ve Znojmě další telefonní automat. V příštích týdnech proto zmizí
budka z ulice U Lesíka. Důvodem
je výrazný pokles zájmu obyvatel
o využívání těchto služeb. Společnost přizpůsobuje stávající síť
veřejných telefonních automatů
současným potřebám. V provozu
stále zůstává například veřejný
telefonní automat u horního Kauflandu.
VOZÍTKO SEGWAY
SE DO ZNOJMA NEHODÍ
Praxe ukázala, že chodníková vozítka Segway, která nějaký čas používala Městská policie Znojmo,
nevyhovují požadavkům, která
se kladou na mobilitu strážníků.
Profilace a terén města Znojma
s úzkými chodníky a táhlými stoupáními se pro využití tří vozítek
neosvědčil. Radní tedy souhlasili
s jejich odprodejem. I když osloveny byly městské policie v Praze
a Karlových Varech, které segwaye využívají, jediným zájemcem je
firma INEX INVEST s.r.o., která nabídla celkovou cenu 66 666 korun.

Regenerace Velké Michalské
za šestnáct milionů
Rada města Znojma se seznámila
s výsledky veřejné zakázky na výběr
dodavatele stavebních prací na Regeneraci ulic městské památkové
rezervace – Velká Michalská.
Vítězem podlimitního otevřeného
řízení se stala společnost FIRESTA +
Ekostavby – Znojmo Michalská. Radní
souhlasili s uzavřením smlouvy mezi
touto společností a městem Znojmem
za cenu díla v hodnotě 16,3 milionu
korun bez DPH. Předpokládaná cena
zakázky činila 18,77 mil. Kč, takže se
díky transparentnímu výběrovému

řízení podařilo ušetřit z městské pokladny dva miliony korun.
V případě, že by vybraná společnost smlouvu s městem neuzavřela,
nastoupí jako další v pořadí firma COLAS CZ, respektive STRABAG.
„Je pochopitelné, že práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu
a následné stavební práce spojené s regenerací celé lokality, jsou nejen pro
lidi, jež tu bydlí a podnikají, zdrojem
nepohodlí a těžkostí. Omlouváme se
za to, ale současně věříme, že lidé chápou, že dosavadní stav byl neúnosný,“

konstatuje starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. Dočasně změněný dopravní
režim ztěžuje zejména zásobování prodejen a provozoven i v jiných částech
města, jako je například v současné
době obousměrná Kovářská ulice.
S rekonstrukcí ulice a komunikace
Velká Michalská se začne po podpisu
smlouvy v návaznosti na prováděnou
rekonstrukci kanalizační a vodovodní
sítě. První etapa prací bude každopádně dokončena v srpnu, aby ulice
fungovala standardně v době Znojemského historického vinobraní.
xa

Město pronajímá nová
volejbalová hřiště

Změna
na dopravě

Víceúčelové sportovní zařízení,
které nabízí k využití dvě nasvětlená
volejbalová hřiště, z nichž jedno má
tartanový povrch a druhé je určené pro plážový volejbal, dobudovalo město Znojmo na Sokolské ulici
na konci loňského roku. K dispozici
jsou tu i tribuny, převážně k stání,
a pokladna.

Větší komfort pro občany přinese
změna, ke které dochází na odboru
dopravy v budově na Pražské ulici
ve Znojmě.
V pětiletých cyklech tu musejí
úředníci za přepážkami v relativně
krátkém časovém období vyměnit řidičské průkazy deseti tisícům lidí ze
Znojemska. Dosud odbavovali u dvou
okének v jedné frontě ty, kteří si přišli
o výměnu zažádat, i ty, kteří si nové
dokumenty vyzvedávali.
Po letech se podařilo uvolnit další
tři pracoviště, která budou fungovat
v normálním režimu. Stávající přepážky se budou otevírat výlučně pro
výdej dokladů.
Oddělení řidičských průkazů tak
výrazně zefektivní svoji práci a zjednoduší život občanům.
xa

Město do nového
sportovního
areálu na Sokolské ulici
investovalo téměř dva
miliony korun.
Město do nového sportovního
areálu, který se nachází vedle budovy

Čtyřčlenná rodina
ušetří 400 korun
Na plánovaném snížení ceny
za odpad se výrazně podepsala i nedávno do praxe zavedená novinka radnice – distribuce nádob na bioodpad
pro občany trvale bydlící v nemovitosti, ke které náleží zahrada.
Zájem ze strany občanů Znojma
i z příměstských částí je velký. Zapůjčení nádob na bioodpad je navíc
bezplatné stejně jako svoz bioodpadu
městskou zelení.
Pokud by ve Znojmě neexistoval
jediný neplatič, vybrala by městská
pokladna na poplatcích za odpady
v minulém roce 17 milionů korun.
Ve skutečnosti přiteklo 15,3 milionů
korun. Každoročně tak úřad upomíná
zhruba šest tisíc neplatičů.
lp, xa

zázemí kluziště, respektive mezi touto
budovou a Sokolskou ulicí, investovalo
jeden a tři čtvrtě milionu korun bez
DPH.
Aby příznivci volejbalu mohli využívat nové sportoviště opravdu efektivně i v odpoledních a podvečerních
hodinách, rozhodla rada města o pronájmu areálu. Dosud se o něj starala
Správa nemovitostí města Znojma.
Na záměr pronájmu, který byl vyvěšen
na úřední desce, zareagoval jediný zájemce. S ním také bude uzavřena podle
rozhodnutí radních nájemní smlouva
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. V ní se pronajímatel
– znojemská společnost U Stadionu
s.r.o. – zaváže k tomu, že v době od 8
do 14.00 hodin budou hřiště zdarma
využívat znojemské školy.
xa

Nepouštějte si do bytu cizí lidi
Někomu už to možná zní stereotypně, ale to nic nemění na skutečnosti, že opakování je matka
moudrosti. A ve většině případů bývá
opravdu užitečné.
Když neustále někde slyšíme, že si
nemáme do bytu pouštět cizí lidi, bereme to občas jako folklor. To je přece
jasné. Proč to mlít stále dokola?
Třeba proto, že v minulých dnech
u některých dveří ve Znojmě zazvonil
slušně oblečený mladý muž, obecně
nazývaný kravaťák, prokázal se slovně jako pracovník městského úřadu,
zamával jakousi legitimací a požádal
starší obyvatelku bytu, aby mu předložila ke kontrole jakési dokumenty, týkající
se energií. Paní naštěstí nebyla včerejší
a domáhala se podrobnějšího průzku-

mu zmíněného průkazu. Mladík to tak
nějak přeslechl a požádal, zda by si nemohl u dámy skočit na toaletu. Správně
mu sdělila, že nemohl, že veřejné WC je
nedaleko. To už mladý muž nepřekousl,
otočil se na podpatku a zmizel.

Městský úřad neprovádí
v současné době
žádný průzkum.
Jaké z toho plyne poučení? Že
paní udělala moc dobře. Městský úřad
ve Znojmě neprovádí v současné době
žádný průzkum, šetření nebo dotazníkovou akci, která by vyžadovala součinnost
občanů přímo v jejich bytech. Je tedy záhodno nikomu neznámému neotevírat,
natož ho pustit přes práh.
xa

www.znojmocity.cz
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Znojmo otevře v létě další skvost
Znojmo je bohatší o další turistickou atrakci. V červenci bude veřejnosti poprvé v historii zpřístupněna
hranolová věž v dolním parku. Nejde
přitom o klasickou vyhlídkovou věž.
V minulosti byla součástí středověkého městského opevnění. „Předpokládáme, že se o její prohlídku
budou zajímat zejména milovníci
historie a obranných systému,“ uvádí
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, která bude hranolovou věž
provozovat.
S jejím zpřístupněním veřejnosti
se počítá v hlavní turistické sezoně,
tedy v červenci a srpnu. „Jelikož se jedná o novinku, je nutno prvně prověřit zájem veřejnosti, proto není zatím
stanoven minimální počet zájemců
o prohlídku a prohlídka s průvodcem
se bude konat denně vždy ve 14.00 hodin,“ vysvětluje Koudela. „O zakomponování prohlídky hranolové věže
do svých tematických prohlídek měs-

 Hranolová věž stojí v těsné blízkosti dolního parku.
Foto: zp

ta projevila i průvodcovská agentura
REMO-Agency, která rovněž turisty
do věže pustí,“ doplňuje Koudela.
Vstupenku si budou moci zájemci koupit v pokladně Znojemského

podzemí na Slepičím trhu, odkud je
k hranolové věži doprovodí průvodce.
Cena vstupného je 20 Kč/osobu dospělí,
15 Kč/osobu děti, důchodci. Praktické
informace pro zájemce o prohlídku budou uvedeny také na informační ceduli
umístěné u věže.
Přístup do hranolové věže byl velice komplikovaný a možný pouze ze
sousedního pozemku. Tím, že se vybudovalo venkovní a vnitřní schodiště, lze
do věže pustit i návštěvníky. Návštěvníci budou mít přístup do výhledů stávajících střílen až pod vrchol klenby stávajícího zastřešení. V plánu je i stavba
ochozů, nicméně zatím chybí souhlas
ze strany vlastníků přilehlých pozemků,
na které bude ochoz upevněn. Zastřešení nebylo ze strany památkářů povoleno, proto byla provedena pouze oprava
stávajícího střešního pláště. Investice
se vyšplhala na 880 000 korun, přičemž
zhruba čtvrtinu nákladů pokryla dotace
z Ministerstva kultury.
zp
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STALO SE
ŽIJEME HODNĚ SAMI
Ve Znojmě žije nadprůměrně
obyvatel samo. Podle posledních
výsledků sčítání je v Jihomoravském kraji 145,1 tisíc domácností
jednotlivců a jejich počet se během dvaceti let zvýšil o 32,1 tisíc.
Dlouhodobě je tedy trend ve společnosti snižování průměrné velikosti domácností. Nad republikovým průměrem singl domácností
se vedle Brna ocitlo také Znojmo s 29,7 %. Většinou se jedná
buď o ekonomicky aktivní muže
ve středním věku od 35–49 let
nebo ženy ve věkové kategorii
od 50 let (spíše důchodkyně).
LIDÉ PŘISPĚLI
NA KVĚTINOVÉM DNI
Lidé ve Znojmě na 18. ročníku
veřejné sbírky Ligy proti rakovině
– Květinovém dni přispěli částkou
38 298 korun. Letošním tématem
popsaným v informačních letácích
rozdávaných mladými skauty byla
prevence rakoviny plic. Na symbolický kvítek měsíčku lékařského letos s tyrkysovou stužkou
ve Znojmě přispělo do dvanácti
pokladniček libovolnou částkou
nejméně dva tisíce lidí.
AZYL PRO ŽENY JE OBSAZEN
První azylové bydlení pro ženy, které Znojmo zavedlo poprvé v březnu
tohoto roku je plně obsazeno. Sociální pracovníci Azylového domu
na Přímětické ulici ve Znojmě, který
dosud obývali pouze muži, zacílili svou pomoc a podporu také
na ženy bez domova. Pět míst, které
ženám na samostatném pokoji
včetně hygienického zařízení bylo
dáno k dispozici, je obsazených.

 Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. Tímto mottem se řídily i učitelky z mateřské školy na Dělnické ulici a společně
s jablíčkovou třídou dětí vyrazily malým občanům Znojma ukázat město, ve kterém žijí. Na procházce po historickém centru města
navštívily také radnici. Milá návštěva se podívala na místa, kde pracuje starosta i radní, a předala místostarostovi Janu Groisovi
symbol třídy – papírové jablíčko (viz foto). Než děti odešly prohlédnout si nejstarší památku Znojma rotundu, dostaly na památku
pastelky a bonbony.
lp, foto: zp

Znojemský slavíček 2014 má své vítěze
Nejlepší zpěváci lidových písní se
předvedli v městském divadle. Za doprovodu cimbálové muziky Antonína Stehlíka vystoupilo 20 soutěžících
a 3 vítězové regionálního kola v kategorii žáků mateřských škol Matěj Texl,

Zdeňka Ulčníková a Monika Hellmanová. Porota vybrala tři nejlepší interprety z každé kategorie. Kategorie žáci
1.–3. ročník ZŠ: 1. Barbora Štanclová,
2. Josef Wolf, 3. Jan Hlávka. Kategorie
žáci 4.–6. ročník ZŠ: 1. Adam Štraus,

2. Tereza Stromková, 3. David Simandl. Kategorie žáci 7.–9. ročníku ZŠ:
1. Tereza Černá, 2. Karel Auer, 3. Lucie
Konvičková. V kategorii středních škol
byla udělena hned dvě první místa –
Fialová Anna a Ilgnerová Kamila. JA

ZNOJMO NA REGION
TOURU EXPO
Turistické informační centrum
Znojemské Besedy se v minulých dnech zúčastnilo na stánku
Centrály cestovního ruchu Jižní
Morava veletrhu cestovního ruchu Region Tour Expo v Trenčíně
na Slovensku. Mezi tuzemskými
i zahraničními vystavovateli se rozhodně neztratilo. Stánek navštívila
i velvyslankyně České republiky
na Slovensku paní Livia Klausová.
PLOVÁRNA OTEVŘENA
CELODENNĚ
Od června se už mohou milovníci
slunce a vody vydat na plovárnu
Louka na celý den. Vyhlídka počasí
už letním radovánkám přeje, takže
nic nebrání tomu, aby děti i dospělí využili všech možností, které jim
areál nabízí.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
12. června. Uzávěrka je 2. června.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka energie.
Dne 29. 5. od 7.30 do 11.00 hod.
OBLEKOVICE – NESACHLEBY. Vypnutá oblast: domácnosti, provozy
a zařízení napájené z trafostanice
TS Nesachleby Obec.
Dne 29. 5. od 11.00 do 13.30 hod.
OBLEKOVICE. Vypnutá oblast: domácnosti, provozy a zařízení napájené z trafostanice TS Oblekovice
Kateřinský dvůr.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 4. června proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška
sirén.
Ověřování provozuschopnosti
sirén se provádí nepřerušovaným
tónem po dobu 140 vteřin.
UZAVÍRKY SILNIC
Poštovní ulice do září zavřena
Od 19. 5. do 7. 9. 2014 je zcela
uzavřena ulice Poštovní v Příměticích, a to z důvodu provádění
rekonstrukce kanalizace a chodníků, veřejného osvětlení a pokládky nového asfaltového povrchu
v rámci Regenerace sídliště Přímětice – Revitalizace veřejných
prostranství. Objízdná trasa není
stanovena.
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.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(ul. MUDr. J. Janského, tel.:
515 215 563) Po–Pá17.00–22.00,
So, Ne, svátky 8.00–20.00.
V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná služba – telefon
155, 112.
ZÁSAH U DOPRAVNÍ NEHODY
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
ve Znojmě zve veřejnost na ukázku profesionálního zásahu zdravotnické záchranné služby, hasičů
a policie při dopravní nehodě. Fingovaná nehoda se stane 4. června a zásah proběhne od 10.00
do 13.00 hod. na Horním náměstí
ve Znojmě.

Jazykové zkoušky žáky lákají
Ve štukovém sále Louckého kláš- certifikovaní examinátoři zkoušeli naše jazykového vzdělávání pro další studitera byly slavnostně předány certi- žáky. A Leoš Gretz, ředitel Gymnázia, um,“ uvedl Miloslav Hubatka, ředitel
fikáty za pretesty (šance vyzkoušet SPgŠ, OA a Jazykové školy Znojmo – základní školy JUDr. Mareše.
si zkoušku nanečisto –
„Tímto naše škola
pozn. red.) jazykových
odstartovala další etapu
zkoušek Cambridge. Ocesystému výuky angličtinění před nabitým sálem
ny. Další, již třetí fáze
převzaly téměř tři stovky
bude navazovat na podžáků 3. až 9. ročníků Zázim a certifikační zkouškladní školy JUDr. Mareky Cambridge z angše ve Znojmě, a to celkem
ličtiny budou probíhat
ve čtyřech typech jazykona naší škole už v červnu
vých zkoušek.
a na podzim. Půjde o pra„Předávání se zúčastvidelný a průběžný systém,
nil místostarosta města
který budou moci využít
Znojma Jan Grois, který
všichni žáci naší školy,“
zastupoval město za prodoplnil ředitel Hubatka.
jekt Kolumbus a za podMěsto Znojmo je s podpoporu jazykové výuky žáků
rou jazykového vzdělávání
znojemských škol. Dále
unikátní v celé republice.
 Předávání certifikátů úspěšným žákům základní školy JUDr. Mareše.
Roman Kožnar – ředitel
Jak vyplynulo z informací
Foto: zp
jazykové školy PARK Brno
ředitelů škol, zájem o cizí
a Examinátorského centra Cambridge, člen Asociace Cambridgeských škol, jazyky se u žáků základních i středních
která realizuje uvedené zkoušky a jejíž který upozornil na užitečnost a přínos škol enormně zvýšil.
lp

O Šanci na ak vní život je zájem
Do své druhé poloviny vstoupil
projekt Šance na aktivní život, který
podává ruku lidem, jež mají problém
se uplatnit na trhu práce. Na dvě desítky zájemců projevily zájem o zařazení do aktivit souvisejících s projektem. Sedmnáct klientů se účastnilo
po celý rok aktivit, jejichž cílem byla
motivace a zvýšení možností najít
si místo na trhu práce. To není pro
osoby se zdravotním postižením jednoduché.
„Připravili jsme semináře o pracovním právu a přípravě na zaměstnání, na kterých si klienti mohli ověřit, že
zvýšením znalostí a dovedností se jim

zvyšuje šance najít vhodné zaměstnání. Klienti také hodně využívali poradenství a konzultací s koordinátory
projektu např. při sestavování životopisů, motivačních dopisů a využívali
PC k registraci na portálech agentur
práce,“ konstatovala regionální koordinátorka projektu Marta Holátková. Ostatně manažeři a koordinátoři
po celou dobu vyhledávali nabídky
práce, které by byly vhodné pro jejich
klienty, a aktivně oslovovali potenciální

zaměstnavatele, aby je seznámili s podmínkami a výhodami zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Více
než půl roku se také nabízí možnost
konzultací s pracovnicí agentury práce
Marlin s.r.o. Do dnešní doby se podařilo v rámci projektu zaměstnat osm klientů. „V současnosti probíhá pracovní
a bilanční diagnostika a rekvalifikační
kurzy klientů, které rovněž zvýší možnosti jejich uplatnění na trhu práce,“
upozorňuje koordinátorka.
xa

Znojmo se dál hlásí k ak vní podpoře
seniorů a handicapovaných
Po devíti letech se završil projekt
Plánování sociálních služeb na Znojemsku, financovaný z peněz Evropské
unie a částečně i z rozpočtu České
republiky. Aktivita stovek lidí, kterým
není lhostejná kvalita života těch
spoluobčanů, kteří se o sebe sami
nemohou nebo nedokážou postarat,
zaslouží velkou úctu a díky.
Obojí jim na konferenci, jež se
konala pod názvem Komunitní plánování jako platforma pro rozvoj spolupráce, tlumočil místostarosta Znojma
Pavel Balík. Současně připomněl, že
hodně práce v oblasti sociální práce

na celou společnost a její jednotlivce
stále čeká.
Město Znojmo se k této výzvě staví
čelem. Jedna etapa práce končí, další
začíná. Ostatně účastníci konference
se seznámili s aktuálními plány a úkoly
a do rukou se jim dostal také Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Znojemska na období 2015-2019, který již schválilo Zastupitelstvo města
Znojma. Jde v pořadí již o čtvrtý plán,
který shrnuje potřeby v oblasti sociálních služeb. Je výstupem společné
práce mnoha lidí, kteří svojí prací, nápady a zkušenostmi přispívají k řešení

potřeb osob, jež se ocitají ve složité
sociální situaci.
Nový střednědobý plán definuje,
jak se budou sociální služby na Znojemsku vyvíjet, jaké jsou priority
a do jakých oblastí by měly být přednostně směrovány finanční prostředky.
Optimisticky vyznívá pro znojemský region skutečnost, že mnoho lidí
z různých oblastí společnosti se chce
dál podílet na realizaci pozitivních
změn, které zkvalitní péči o postižené
lidi a seniory. Že chtějí pomáhat, kde
je třeba a kde o jejich pomoc opravdu
stojí.
xa
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Májové slavnos očima fotografů
Jako vosy na med se lidé slétli do centra města
Jako vosy na med se na Májové
slavnosti ve Znojmě slétli amatérští
i profesionální fotografové. Jejich fotoaparáty zaznamenávaly tisíce oka-

mžiků na několika, nutno podotknout
veřejností vyhledávaných akcích, konaných během letošních Májovek. Lidé
se přicházeli do centra města pobavit,

 Bez diskuze největší úspěch zaznamenal na Májovkách Festival vína VOC Znojmo. Horní náměstí se 7 000 návštěvníky doslova
praskalo ve švech. Rekordní zájem o šestý ročník tak předčil všechna
očekávání. Ochutnalo se více jak 35 000 degustačních vzorků sauvignonů, ryzlinků a veltlínů.

setkat se s přáteli, popít dobrého vína,
ochutnat místní i zahraniční speciality,
nakoupit originální drobnosti i podívat
se na vystoupení dětí a umělců, kteří

na pódiích kořenili příjemnou všudypřítomnou atmosféru vesměs slunečných květnových dní. Zlomek viděného
přinášíme na několika fotografiích. lp

 Vlaštovkou festivalu bylo rozšíření do ulice Obroková, kde po celý
den hrála cimbálová muzika Denár a Dyjavánek. Cimbálová muzika
tak vytvořila festivalovou cestu z Horního náměstí do Informačního
centra VOC ve Vlkově věži.
 Králem a královnou majálesu 2014 zvolili studenti Vítka Chaloupeckého z gymnázia dr. Karla Polesného a Stefanii Šarayovou
z GPOA Znojmo. Ta navíc zastupovala vítěznou střední školu letošního majálesového
průvodu, do kterého přizvali studenti čtyř
škol sdružených pod jednu zkratku GPOA
i majálesový vláček.
Foto: JA

 Ani déšť, který se v odpoledních hodinách přehnal nad Znojmem, nezkazil veselou náladu majálesovému davu tisíce studentů. Každá
škola byla zastoupená jinou barvou.

 Mezi mnoha účinkujícími, kteří na Dnech partnerských měst za-  Podruhé se garáže areálu bývalého pivovaru otevřely mladým
stupovali svá města, byl také Klarinetový soubor ZUŠ Znojmo. Pod designérů a nadšencům. A lidé jejich talentů hojně využívali. Garage
vedením Karla Fojtíka se reprezentace školy a města ujal na výbornou. Design znamenal i letos příliv návštěvníků a pohodu na druhou.

 Nejen starší generace se těšila z Přehlídky
dechových hudeb. Za Vlkovou věží zpívali
a tančili také zástupci bezstarostného mládí.
Podívat se na ně přišly tři stovky diváků a potlesk si vysloužila každá kapela veliký.

Vítězné malíře vybrali návštěvníci Dnů partnerských měst
V rámci Májových slavností vypsalo město Znojmo výtvarnou soutěž na téma Stromy a my.
Zúčastnily se jí stovky dětí, které
zaslaly celkem 425 výtvarných prací:
372 ze Znojma a 53 z partnerských

měst Strzegom, Torgau, Retz, Trento-Povo, Nové Zámky a Bratislava-Ružinov. V místních kolech jednotlivých
měst vybrala odborná porota nejlepší
výtvarné práce. Ve znojemském kole
bylo oceněno 25 prací, z každé kate-

gorie postoupila vždy dvě první místa. Nejlepší práce hodnotila veřejnost
na Dnech partnerských měst, aniž by
byla známa totožnost autorů vystavených obrázků. Ve čtyřech kategoriích
vybrali lidé tyto výherce:

Gabriela Langmannová – MŠ nám.
Republiky (93 hlasů), Tereza Pokorná
– ZŠ Pražská, odl. pracoviště Slovenská
(46 hlasů), Chiara Marcel – Trento-Povo (75 hlasů) a Kristína Oselková – ZŠ
nám. Republiky (23 hlasů).
lp
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Dětský den 30. května
Velký dětský den pro kluky i holky je ve Znojmě připraven na pátek
30. května. Program na Horním náměstí začne v 10.00 hodin. Vystoupí
na něm děti z mateřských škol a zájmových kroužků domu dětí a mládeže, k vidění bude bublinová show
a děti si jistě rádi zazpívají se zpěvákem Pavlem Novákem.
V rámci doprovodného programu
se představí technika Hasičského sboru požární stanice Znojmo, nebudou
chybět ukázky hašení a také městská
policie předvede svoji techniku a především ukázku práce policejní lezecké
skupiny. Pro malé i velké fanoušky
je připravena autogramiáda HC Orli
Znojmo.
Na Václavském náměstí je soustředěn program Cyklo klubu Kučera
Znojmo. Děti si budou moci vyzkoušet
šlapací káry, trojkolky i koloběžky, ale
také dopravní testy a soutěže. Zájemci
si mohou nechat prohlédnout svoje
kolo. Speciální program je připraven
také ve Znojemském podzemí, kam
mohou rodiče s dětmi zajít na zkrácenou prohlídku s pohádkovými bytostmi s názvem Hádej, hádej hadači, aneb
Kde nápady postačí.
JA

PROGRAM
Horní náměstí
 vystoupení dětí z mateřských škol
 vystoupení zájmových kroužků
Domu dětí a mládeže
 bublinová show s bublinovou dílničkou
 vystoupení, písničky a program pro
děti v podání zpěváka Pavla Nováka
 autogramiáda HC Orli Znojmo
a další
Doprovodný program
 ukázka hasičské techniky Hasičského
záchranného sboru požární stanice
Znojmo
 ukázka hašení a mnoho dalšího
 ukázka policejní techniky Městské
policie Znojmo
 ukázka lezecké skupiny Městské policie
Václavské náměstí
 tradiční šlapací káry, trojkolky a koloběžky Cyklo klubu Kučera Znojmo
 dopravní testy a soutěže
 preventivně bezpečnostní prohlídka
kol
Znojemské podzemí
Hádej, hádej hadači, aneb Kde nápady
postačí – zkrácené prohlídky podzemí
s veršujícími pohádkovými bytostmi

 Mezi příjemné aktivity každého starosty patří setkávání se s nejstaršími občany.
Výjimkou není ani starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, který během posledních týdnů
zavítal hned do několika zařízení, která jsou domovem seniorů. Přišel si poslechnout
jejich názory i vyprávění a především poblahopřál jubilantů k narozeninám. Pokaždé
šlo o velmi milá přátelská posezení, ze kterých bylo patrné, že ani vysoký věk neznamená, že jeho nositelé jsou apatičtí k dění ve městě, ve kterém žijí.
lp, foto: zp

INZERCE

pøipojení k internetu
rátová
domácí bezd
m router em
sí s kvalitní
super cenu
snadno a za
bezdrátový router
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

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

bezdrátové pøipojení
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ý balíèe
k služe
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ET 40 M
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bit/s
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285,- Kè
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+

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc
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Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnosti k jednotlivým inzerátům
i rozšířenou nabídku najdete na www.
znojmokolumbus.cz. V případě zájmu
o danou pozici kontaktuje přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Zaměstnavatelé, pozor!
Hodláte obsadit volnou pracovní
pozici ve vaší firmě? Znojemským
firmám a firmám ze znojemského
regionu nabízíme bezplatnou inzerci volných pracovních míst jak
na webových stránkách www.znojmokolumbus.cz, tak i v radničních
Znojemských LISTECH.
Znojemské LISTY vycházejí jednou za čtrnáct dní (vyjma měsíců
červenec a srpen) a jsou doručovány
zdarma do každé domácnosti ve Znojmě a v městských částech Derflice,
Načeratice, Oblekovice, Kasárna,
Mramotice, Popice, Přímětice, Konice
a Hradiště. Jsou rovněž volně k dispozici v budovách městského úřadu, na sportovištích, v informačním
centru nebo v knihovně. Pro uveřejnění nabídky pracovní pozice stačí
kontaktovat tiskovou mluvčí města
Znojma: Ing. Zuzana Pastrňáková,
zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz;

739 389 089. Inzerci na webové stránky
uveřejníme ihned, inzerci do Znojemských LISTŮ vždy v nejbližším
možném čísle. Přesné termíny vydání
Znojemských LISTŮ a data uzávěrky
naleznete na www.znojmocity.cz pod
bannerem Znojemské LISTY. Veškeré
dotazy rovněž ráda zodpoví tisková
mluvčí.
zp

Podnikatelský
inkubátor
PŘÍLEŽITOST
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

PRÁCE V ČESKU
EXCALIBUR CITY PŘIJME:
(pro provozovny Hatě a Hevlín)
šéfkuchaře, kuchaře/ kuchařky,
pizza kuchaře/pizza kuchařky,
číšníky/servírky, brigádníky –
kuchyň/bar (částečná znalost
německého jazyka)
Informace na tel.: 515/ 206 378
nebo osobně v kanceláři
Chvalovice – Hatě 183, Po–Pá
7.00–15.00

INZERCE

 NÁJEM ZDARMA
 INTERNET ZDARMA
 RECEPČNÍ SLUŽBY ZDARMA
 REKLAMA ZDARMA
 ZVÝHODNĚNÉ ÚČETNICTVÍ
Podnikatelský inkubátor Znojmo
sídlí na náměs Armády 8.
Přijďte se podívat, kde můžete začít
svou úspěšnou kariéru!
Stačí pouze předložit kvalitní podnikatelský
plán a místo v inkubátoru je vaše!

www.znojmokolumbus.cz
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Téma

Fórum zdravého města: Důležité je mluvit
spolu a shodnout se na prioritách
 nízkoprahové

Lidé přispěli do debaty
mnoha zajímavými tématy
Na první Fórum zdravého města zavítalo více než osmdesát Znojmáků. Ti diskutovali společně nad
různými oblastmi u osmi tematicky
zaměřených stolů. Jelikož ve Znojmě
mělo Fórum premiéru, zúčastnili se
ho i zástupci Národní sítě zdravých
měst. Celým Fórem provázel její ředitel Petr Švec.
Po krátkém úvodu, kdy pan Švec
vysvětlil princip fora a seznámil přítomné s průběhem, rozjela se diskuze naplno. Přítomní mohli pendlovat
od stolu ke stolu a mohli definovat
hned několik problémů, které jsou z jejich pohledu problémové a zaslouží si
nejen pozornost, ale také řešení. Z několika desítek definovaných problémových oblastí se na Fóru definovalo těch
nejpalčivějších šestnáct, které budou
následně ověřeny anketou. Hlasovat
se začíná 29. května (o anketě více
na straně 9).
„I když se spousta nápadů a podnětů nedostala do té finálové šestnáctky, neznamená to, že je hodíme
do koše. Všemu, co bylo na Fóru řečeno, budeme věnovat patřičnou pozornost. Posoudíme, zdali je nezahrnout
do některých cílů Strategického plánu
rozvoje,“ říká koordinátorka projektu
Zdravé město Znojmo Eva Zvěřina.
Problémové okruhy, které jsou dlouhodobého charakteru, pochopitelně
nepůjde vyřešit za rok. Ale budeme
na nich pracovat,“ dodává Zvěřina.

UKÁZKA PROBLÉMOVÝCH
OKRUHŮ NAVRŽENÝCH
OBČANY
OBČAN A ÚŘAD, VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ A BUDOVY
 kontrola dodržování vyhlášky o nočním klidu
 rozšiřování chodníků na úkor automobilové dopravy
 vybudování společenského sálu
 zlepšení vymahatelnosti stavebního
zákona
 vybudování víceúčelového hřiště pro
mládež
DORRAVA A INFRASTRUKTURA
 vybudovat semafor na křižovatce ulic
Pražská, Legionářská, Zborovská

centrum pro děti
do 15 let
 vznik menších sportovních prostor/
hřišť
 motivace k výuce německého jazyka
na základních školách

 napojení na dálkovou železniční do-

pravu
 vybudování pěší stezky a cyklostezky

údolím Lesky

DĚTI A MLÁDEŽ
(TZV. STŮL MLADÝCH)
zde diskutovali pouze děti a mládež

 více zeleně do ulic
 vytvoření

více pracovních míst, zejména pro absolventy
 vyčlenit plochy pro pouliční umění
(grafity – tzv. legály)
 rekonstrukce sportovišť, např. multifunkční sportovní hala, venkovní
hřiště, fotbalový stadion, kluziště
 nerozšiřování fotovoltaických elektráren na úkor zemědělské půdy

 zlepšit plánování oprav místních ko-

munikací
parkování v MPR a širším
centru

 řešení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
 vytvoření koncepce – odpady, příroda, výchova
 doplnění odpadkových košů v širším
území města
 zákaz pálení dřevin na zahradách
 zákaz topení pevnými palivy v MPR
 větší dohled nad místy černých skládek
MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNÍKÁNÍ
 podpora pořádání farmářských trhů
 výběr regionální daně ze zisku velkých zahraničních řetězců
 pořádání kulturních akcí, které
umožní prodej zboží místních řemeslníků a umělců
 podpora využívání brownfieldů
 podpora využití centra města k podnikání
KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE,
CESTOVNÍ RUCH
 zpracování komplexní historické
studie
 navigační systém
 špatná jazyková vybavenost TIC
 lepší struktura kulturních akcí
 využití potenciálu Národního parku
Podyjí
SOCÁLNÍ OBLAST,
ZDRAVODNICTVÍ
 více částečných pracovních úvazků
(např. pro matky po mateřské dovolené)
 zřízení fondu na úhradu obědů pro
děti ze sociálně slabých rodin
 vyřešit „bariérovost“ budov
 zvýšení finanční gramotnosti
 integrace romských spoluobčanů
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, SPORT
 větší podpora menších sportovních
a zájmových oddílů
 více soutěží pro středoškolské studenty (sport, cizí jazyky, talentové
soutěže)

 Starosta Vlastimil Gabrhel se zájmem vyslechl názory občanů na dopravu ve městě. Pozornost pak věnoval i diskuzím o ostatních tématech.
Foto: zp

Starosta Vlas mil Gabrhel:
V diskuzi s občany
chceme pokračovat
Pane starosto, vypadá to, že jste
s průběhem veřejné debaty o věcech,
které zajímají znojemské občany,
spokojen. Ale upřímně: není taková
konfrontace poněkud stresující?
Takhle přece otázka vůbec nestojí!
Jsme tu od toho, abychom s občany
Znojma otevřeně mluvili o všem, co je
zajímá, trápí nebo dokonce štve. Když
se s nimi nebudeme scházet, může se
stát, že si na radnici budeme jen odškrtávat věci, které pro lidi nejsou až
tolik důležité.
Byl jste spokojen s účastí veřejnosti?
Jsem rád, že se zúčastnilo více
než osm desítek lidí. Na druhé straně
je mi líto, že přišli hlavně ti, kteří se
o věci veřejné zajímají systematicky
a s přednostmi i problémy Znojma
jsou zevrubně seznámeni. Bohužel

asi nikdy nedosáhneme toho, aby se
zapojila tzv. mlčící většina. Beru to
tak, že věří, že se postaráme o to, aby
šlo město dopředu. Je to ostatně naše
povinnost, k tomu jsme se zavázali v programovém prohlášení. A teď
je čas začít výsledky vyhodnocovat.
Zároveň doufám, že rok od roku bude
přibývat těch, kteří se o budoucnost
Znojma budou aktivně zajímat.
Alespoň v ostatních zdravých městech
takovou zkušenost mají.
Co vás na prvním foru nejvíc potěšilo?
Že se potvrdilo, že lidé různých
názorů jsou schopni si v klidu sednout
kolem jednoho stolu a dobrat se
k něčemu, co je spojuje. Rozhodně
chceme v nastoupeném směru dál pokračovat.
Anna Maixnerová

www.znojmocity.cz

Téma

Deﬁnujte problémové
oblas ve Znojmě!
Fórum Zdravého města přineslo
šestnáct nejpalčivějších problémů
města z pohledu jeho obyvatel. Těchto šestnáct bodů bude ještě ověřeno
anketou, zda je jako problémové vnímají i ti, kteří se fora neúčastnili.
Zapojit se můžete následovně. Z šestnácti určených problémových
okruhů můžete zvolit dva, které vás
trápí nejvíce. Zvolíte-li pouze jeden
problém, budou mu přičteny dva hlasy. Pokud vnímáte jako problém něco
zcela jiného, pak to uveďte v kolonce
„Jiné“. Cílem ankety je ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru
– získat tzv. „ověřené problémy“.
Z této ankety se sestaví žebříček
deseti nejpalčivějších problémů (dle
počtu hlasů), který se posléze srovná s žebříčkem, který vznikl na Fóru
Pouze ty problémy, které se objeví
v obou žebříčcích, budou předloženy orgánům města k přednostnímu
řešení. Může jich být tedy deset, ale
také méně, pokud se žebříčky budou
rozcházet. Ostatní problémové okruhy
budou samozřejmě také zaznamenány
a bude jim věnována pozornost. Nic,

co se v anketě objeví, nezůstane bez
povšimnutí.
Kde můžete hlasovat?
Prostřednictvím Znojemských LISTŮ
Anketní lístek (vpravo) vystřihněte,
vyplňte a odevzdejte jej na městském
úřadě. Můžete jej odnést na podatelnu
na Obrokové 12, na podatelnu na náměstí Armády 8 nebo do vestibulu
budovy úřadu na Pražské 59.
Na webových stránkách – anketní lístek budete moci vyplnit také na dvou
webech: www.znojmocity.cz – pod bannerem Fórum zdravého města, který bude umístěn na úvodní stránce
a na www.znojmo-mestozelene.cz –
pod záložkou Zdravé Znojmo a místní
Agenda 21 (najdete ji na úvodní straně)
Na facebooku Znojmo – město zeleně
(https://www.facebook.com/znojmomestozelene).
Hlasovat můžete až do pátku
13. června. O výsledcích budete informováni jak na uvedených webových
stránkách, tak ve vydání Znojemských
LISTŮ 26. června. Anketou ověřené problémy budou poté předloženy orgánům
města včetně návrhu jejich řešení. zp
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ANKETA PO FÓRU ZDRAVÉHO
MĚSTA ZNOJMA
Jaké jsou podle vás největší problémy Znojma v roce 2014?
Vyberte 2 problémy, které vás nejvíce trápí. Zvolíte-li pouze jeden problém,
budou mu přičteny dva hlasy. Pokud vnímáte jako problém něco zcela jiného,
pak to uveďte v kolonce „Jiné“.

 Absence destinačního managementu
 Absence prorodinné politiky
 Absence systematičnosti ve financování sociálních služeb
 Dokončení obchvatu Znojma a jeho napojení na Pohořelice
 Dokončení protipovodňových opatření včetně dešťové kanalizace
 Generel cyklistické dopravy a parkování a jeho zakotvení v územním plánu
 Lepší propagace památek z hlediska posílení cestovního ruchu
 Nectění místních tradic – obnova znojemských parků, Divišova nám.,
Kopalova pomníku, Gránic

 Pivovar jako společenské centrum a zařízení cestovního ruchu
 Přilákání investora, který vytvoří nová pracovní místa
 Vybudování kruhového objezdu: Palackého – Rooseveltova – 28. října –
Riegrova

 Vybudování krytého plaveckého bazénu
 Vybudování nové sportovní haly
 Vytvoření více pracovních míst, zejména pro absolventy
 Vznik nové průmyslové zóny a její dopravní napojení
 Změna v přístupu k péči o městskou zeleň (změna managementu městské
zeleně)

 Jiné:

Přijďte diskutovat o krytém bazénu
Ve Znojmě se již dlouho mluví
o nutnosti buďto od základu městské
lázně opravit, nebo vybudovat zcela
nový areál na zelené louce v blízkosti
plovárny. Kvalitní a moderní bazén
zkrátka Znojmu chybí. Navíc současné lázně postrádají to, co je čím
dál častěji navštěvováno – kvalitní
wellness.
Proto přichází znojemská radnice s plánem vybudovat nový krytý
bazén v Louce, v areálu nynější plovárny. A rozhodovat nechce sama.
„Jsme si vědomi toho, že jde o nákladnou, ale i důležitou stavbu, která
se bezprostředně dotýká nejen plavecké veřejnosti, ale všech Znojmáků. Proto chceme občany seznámit
s tím, proč se o výstavbě krytého bazénu uvažuje, jaké to s sebou přináší výhody a nevýhody a jak by mohl
celý areál vypadat,“ nechal se již dříve slyšet starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. Proto radnice chystá na pondělí 23. června veřejné projednání tohoto záměru.
Dle nynějších návrhů by krytý bazén měl obsahovat plavecký bazén,
relaxační bazén, vířivku a dětský bazén
v přízemí, v prvním patře bude tzv.
wellness část, kde se počítá se saunou,

párou a fitness. Konkrétní druh i rozsah těchto atrakcí, stejně jako počet
drah plaveckého bazénu, bude součástí
dalších jednání.
Ve vzduchu visí také otázka, zda by
nebylo efektivnější a levnější realizovat
tento návrh v budově nynějších lázní.
Tímto se zabývá srovnávací studie,
která by měla odpovědět na otázky,
zda je levnější a rentabilnější výstavba
nového bazénu, nebo rekonstrukce
stávajících lázní, ale hlavně zda je takový stavební program vůbec možné
v objektu stávajících lázní realizovat.
Studie by měla rovněž přinést návrh
využití objektu stávajících lázní, pokud
čísla a argumenty budou hovořit pro
výstavbu nového bazénu. S výsledky
srovnávací studie bude veřejnost seznámena na veřejném projednání.
Důležitým předpokladem realizace
akce však budou finanční prostředky.
„Město samo nebude nikdy schopno
financovat výstavbu nebo radikální
přestavbu lázní. Podmínkou bude vícezdrojové financování, které se budeme snažit získat,“ dodává starosta. Pro
jednání o případných dotacích je však
nutné mít projekt připravený k realizaci. Proto o něm znojemská radnice
rozhoduje nyní.
zp
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Znojemš učitelé z gymnázia na návštěvě
u rakouského prezidenta
Setkat se s prezidentem republiky je pro běžného občana obtížné.
A setkat se s prezidentem jiné země
je téměř nemožné. Přesto se to dvěma
pedagogům znojemského gymnázia
dr. Karla Polesného podařilo. Drahomíra Denerová a Jiří Padalík byli,
coby zástupci dvojjazyčného gymnázia, pozváni na Evropskou konferenci
rakouských učitelů, kterou podpořil
svou přítomností rakouský prezident
Heinz Fischer.
Třináctá konference pořádaná zástupci EU komise v Rakousku
a Dolnorakouskou vysokou školou
pedagogickou se konala v prostorách
rakouského parlamentu, konkrétně
v paláci Epstein. Příspěvky a diskuze
se nesly pod heslem Učitelé jako zprostředkovatelé evropských myšlenek.

 Rakouský prezident Heinz Fischer s Drahomírou Denerovou a Jiřím Padalíkem.
Foto: Archiv školy

Delegáti hovořili o vzdělání, významu
mládeže pro budoucnost EU, o politickém vzdělávání ve školách i o tom,
jak důležitou roli v životě mladých lidí
hrají učitelé.
Vyvrcholením celého dne byla
návštěva Hofburgu – reprezentačních prezidentských prostor a úřadu
spolkového kancléře a přijetí delegátů spolkovým prezidentem Heinzem
Fischerem. „Osobně jsem s panem
prezidentem mluvila. Právě odlétal
do Prahy na setkání prezidentů, a tak
nám povykládal, co je na programu
jednání s prezidentem Zemanem. Jsme
rádi, že se o našem dvojjazyčném gymnáziu dověděl. S přirozenou ochotou
se s námi i vyfotil,“ popsala patrně největší zážitek z konference Drahomíra
Denerová.
lp

Česko i mateřská škola Dělnická se hýbou
Česko se hýbe ve školách je celostátní projekt, jehož cílem je dostat
co nejvíce dětí v odpoledních hodinách do tělocvičny.
Věková hranice není daná, od mateřské až po střední školy. Stejně tak
si mohou děti vybrat druh pohybu,
který jim je nejbližší: aerobik, základy
gymnastiky i v současnosti oblíbené
různé taneční formy. Hlavní je radost
z pohybu. Výsledek své celoroční práce
mohou předvést v krajských kolech
pódiových skladeb, ze kterých ty nejlepší skupiny postupují do celostátního finále v Praze.

Do projektu se jako jediná škola
ze Znojemska zapojila Mateřská škola
Dělnická Znojmo, kde kroužek aerobiku pro čtyř a pětiletá děvčata běží již
čtvrtým rokem. Navštěvuje ho kolem
patnácti dětí. Do krajského kola pro ně
učitelky Jiřina Hubená a Dita Polachová
připravily skladbu Cukrárna a šikovná
děvčata za její provedení získala vynikající druhé místo. Stříbrná medaile je
posouvá do celostátního finále, které se
uskuteční 6. června v Praze.
lp
 Stříbrný tým „cukrářek“ z Dělnické.
Foto: Archiv MŠ Dělnická

Den matek slavili růží i operou
Tak jako v soukromí rodin se i v různých institucích, které jsou domovem
pro seniory, oslavoval Den matek. Ma-

minkám se vedle darovaných kytiček
nejčastěji přálo písní. V Domově pro
seniory v Jevišovicích přišly oslavenky-

 Růže od dětí udělala radost v Domově pro seniory v Jevišovicích.
Foto: Archiv ZL

Tábor s městem

ním zazpívat děti z místní základní školy
a do DPS na Vančurově ulici ve Znojmě
po roce zavítali operní pěvci z Brna. lp

 Na oslavě v Domově pro seniory na Vančurově ulici.
Foto: FS

V termínu 3.–12. 8. 2014 pořádá OS
Happy People v Podhradí nad Dyjí dva
dětské letní tábory. Tábor s městem
Znojmem, který je dotován Jihomoravským krajem a na který mohou jet děti
při předložení Rozhodnutí o příspěvku
na živobytí za 500 Kč, a Letní dětský
tábor za cenu 3 050 korun.
Pro všechny děti je připravena
spousta legrace, cen, soutěží, diplomů a jeden den je vyhrazen sportovním aktivitám na Vranovské pláži,
kde bude dětem k dispozici tobogán,
koloběžky, lanové centrum a také jízda
parníkem. O umístění na tábory je
velký zájem a o přijetí tak rozhoduje
pořadí, v jakém rodiče své dítě přihlásí! Kompletní informace najdete na:
www.vipznojmo.cz/tabor.html nebo
telefonu 777 866 449.
lp

www.znojmocity.cz
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Strážníci v mateřské škole
nasadili pachateli pouta

 O zvídavé děti nebyla na ukázce práce strážníků nouze.

S úsměvem vítaly děti mateřské
školy na Dělnické ulici zástupce městských strážníků v doprovodu čtyřnohého přítele.
Policisté jim přišli ukázat, jak vypadá jejich pracovní náplň i s jakou technikou pracují. Prezentaci začal služební
pes Hery, které měl u malých diváků

Foto: Archiv MP Znojmo

největší úspěch. Předvedl poslušnost
a také zadržení „pachatele“, kterému
strážníci nasadili skutečná služební
pouta, aby dodali akci na věrohodnosti.
Děti si poté mohly za asistence policistů
také prohlédnout služební vozidlo a skútr. A velkou pozornost budila i výzbroj
městské policie.
lp

Odlehþovací

služba

Zlepšit mluvu pomáhají
logopedky i loutky
Hned dvě logopedické třídy nabí- doplnila ředitelka Zachová.
zející kvalifikovanou péči dětem s vaLogopedické chvilky jsou téměř
dami řeči najdou rodiče v Mateřské každodenní součástí vzdělávacího proškole Pražská ve Znojmě.
gramu a také na schůzkách s rodiči
Milena Zachová, ředitelka zmí- logopedky ukazují, jak s dětmi v této
něné školy konstatuje, že logopedii oblasti pracovat. „Další aktivitou je
potřebují nejvíce právě
děti předškolního věku.
Zároveň zdůrazňuje
důležitost prevence
předcházející řečovým
problémům.
„Cvičením mluvidel se zabýváme mnoho
let, ale dětí s narušenou
komunikační schopností stále přibývá,
a proto naše škola využila možnosti zapojit
se do projektu Podpora
logopedické prevence
v předškolním věku,“  Dětí, které potřebují logopedickou péči, přibývá. Mateřská
škola na Pražské jim pomáhá již několik let. Foto: Archiv školy
vysvětlila.
Projekt vyhlásilo Ministerstvo domácí výroba loutek a maňásků, kteškolství mládeže a tělovýchovy a zno- rá také napomáhá ke zlepšení mluvy.
jemské škole se tak naskýtá možnost Loutky, které vyrobí, si děti přinesou
získat finanční dotaci. „Na obou do školy a dále s nimi pracujeme při
našich školách – MŠ Pražská a MŠ cvičení mluvidel,“ doplnila Milena
MUDr. J. Janského – tak můžeme ná- Zachová. Od 1. do 13. června si může
kupem obrázkových pomůcek, maňás- výrobky rodičů a dětí prohlédnout
ků, loutek, hraček, didaktických po- veřejnost v 1. patře budovy městského
můcek zlepšit logopedické vybavení,“ úřadu na náměstí Armády.
lp

Jack

Peþujete
o své rodiþe
manžela/ku, dČti?
S námi máte
možnost naþerpat
nové síly, odjet na
dovolenou, zajistit
si co jste do této
doby nestihli.

Pokud peþujete v domácím prostĜedí
o blízkého þlovČka a potĜebujete
aby se péþe doþasnČ ujal nČkdo jiný
(napĜ. z dĤvodĤ Vaší dovolené, oprav
v bytČ, pobytu v nemocnici nebo jiné
rodinné situace), mĤžete využít pobytové
služby na Vanþurové ul. ve ZnojmČ.
Poskytujeme: ubytování, stravování, 24 hodinovou péþi
pomoc pĜi každodenních þinnostech, ...
Kapacita služby: 5 lĤžek
Prostory: bezbariérové pĜíjemné prostĜedí
Kontakt:
adresa: Vanþurova 17, Znojmo, tel.: 515 223 078, 739 389 088, e-mail: svobodova.m@cssznojmo.cz, web: www.cssznojmo.ic.cz

Službu je možné uhradit z pĜíspČvku na péþi.
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Věk: 7 let
Plemeno: Dalmatin (kastrovaný)
Povaha: Čistotný, hravý a aktivní, má rád lidskou společnost, vhodný
do bytu i do rodinného domu, ale nesnese jiná domácí zvířata a psy.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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INZERCE
Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně
Znojmo, tel.: 605 154 160.
Hledáme zdravotní sestřičky z bývalé ordinace MUDr. Ladislava
Vítka. Prosíme Miloslavu Zachovou,
Hanu Kučerovou, Alenu Šimečkovou a Drahomíru Kortišovou, aby se
ozvaly na tel.: 724 579 936.

VZALI SE
Kateřina Jonášová (Oslavany)

& Jakub Doležal (Olbramkostel)
Lenka Baráková (Božice)

& Petr Vitouch (Pravice)

PŘEDPRODEJ
NA DIVADELNÍ SEZONU
V Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici začíná 2. června prodej předplatného na novou divadelní
sezonu 2014/2015. Zájemci dostanou
zdarma informační katalog s nabídkou
jednotlivých představení. Více informací na tel. 515 222 552 nebo dotazy pište
na vstupenky@znojemskabeseda.cz.

Plavání ve Znojmě
Plavání v Městských lázních,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne,
tel.: 515 224 401. Vstupné: bazén 35 Kč/
hod., permanentka 300 Kč/10 vstupů,
sauna 85 Kč/2 hod., permanentka
320 Kč/4 vstupy, solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V KVĚTNU
Pondělí 13.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa 17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
17.00–21.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! Časy plavání se mohou měnit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání v Přímě cích
Po celý rok mohou lidé využívat
plavání v bazénu se slanou vodou
a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice. Info na
www.zsprim.cz. Vstupné na 1 hodinu:
děti do věku mateřské školy ZDARMA,
děti do věku základní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka
na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
09.00–12.00
15.00–20.00
Neděle
09.00–12.00

Na Slavnostech harmonie poplují
žluté sestry, Dušek i kachničky
V Centru Vodárna u řeky Dyje se
chystají 13.–14. 6. Slavnosti harmonie – dva dny hudby, tance, zpěvu
a především setkání se zajímavými
lidmi a přáteli. Zváni jsou všichni bez
rozdílu věku a pohlaví, kdo vnímají svět kolem nás jako dobré místo
k životu.
Organizátoři k mnoha vystoupením přizvali vytříbenou společnost
výrazných osobností v čele s mimořádným divadelním a filmovým hercem
Jaroslavem Duškem a skvělým hráčem na didgeridoo patronem Slavností
Ondřejem Smeykalem. V doprovodném programu je v několika aktivitách pamatováno na děti a k dispozici
bude čajovna i kafírna a vegetariánské
občerstvení. Vstupenky lze zakoupit
v TIC (Obroková 10) nebo objednat
na adrese info@harmoniezivota.com
Vstup pro děti do 18 let je zdarma. lp
Pátek 13. 6.
16.00 Zahájení SLAVNOSTÍ
HARMONIE
17.00 Hudební vystoupení dětí
z Centra hudebního vzdělávání
Bez hranic
18.00 Bohyně žena Zemi –
happeningová módní přehlídka
19.00 JAROSLAV DUŠEK – Vše jde
ZeMě (I.část)
20.00 ONDŘEJ SMEYKAL – hra
na didjeridoo
22.00 Rozplynutí se do Země
Sobota 14. 6.
10.00 Ranní rozproudění těla –
muzikoterapie
12.00 ZÁVODY KACHNIČEK –
tradiční zábava na řece Dyji.

 Žluté sestry nebo-li originální hudební seskupení matek Yellow Sisters.
Foto: Archiv B. Mikulášek

Kachničku si lze zakoupit
přímo na místě.
13.30 Koloběžka v lese – pohádka
pro děti (Divadýlko Květinka)
14.00 TEREZA HOLUBOVÁ
– vystoupení znojemské
písničkářky
15.00 Země nejen v obrazech
Hieronyma Bosche
– přednáška spisovatele
BOHUMILA VURMA
16.00 Hlavois – JAN VÁVRA
komponuje hudbu přímo před
publikem

17.00 Brána smrti – VILIAM
POLTIKOVIČ, kouzelník
filmové kamery
18.00 Tanec Zemi – břišní tanečnice
moderně s PAVLÍNOU
PROKŮPKOVOU ml.
18.30 CSB KILLAZ
– taneční skupina
19.00 JAROSLAV DUŠEK
– Vše jde ZeMě (2. část)
20.00 YELLOW SISTERS – čtyři
ženy, čtyři hlasy, čtyři přístupy,
jak uchopit hudbu.
22.00 Rozplynutí se do Země

Oslavte s Maceškou narozeniny
v keramické dílně i u plotny
Rodinné centrum Maceška slaví
letos patnácté narozeniny. A jelikož
sdružuje velmi aktivní členy, oslavy
se nebudou odehrávat pasivně u jednoho stolu, ale jsou rozplánovány
na několik originálních akcí během
celého roku.
Mezi ty nejbližší patří oslavy spojené se Dnem dětí – RC Maceška připravila celodenní výlet do keramické dílny
v Maříži, na kterém si budou moci děti
i jejich dospělý doprovod namalovat
vlastní hrneček, misku nebo potisknout
tričko. Naplánován je na sobotu 7. 6.

Přihlásit se můžete na tel.: 723 454 091.
Kapacita míst je omezená! V pondělí
9. 6. pak čeká na zájemce workshop
Zdravé vaření pro děti. Povede ho
lektorka Lucie Entlerová. Děti i rodiče
si budou moci vyzkoušet výrobu vegetariánských i veganských pokrmů. Odměnou jim pak bude společná hostina.
Vařit se bude v RC Maceška (areál MŠ
Pražská) od 16.00 – 18.00 hodin. Věk
není omezen. „Byli jsme jedním z prvních rodinných nebo mateřských center, která v Česku vznikala. Oslavovat
nebudeme jenom my. Rok 2014 je také

Mezinárodním rokem rodiny a v tomto
roce slaví 10. výročí založení i Síť mateřských center. Maceška má na každý
měsíc naplánovanou nějakou aktivitu,
do kterých se může zapojit i veřejnost.
Rádi ji přivítáme mezi sebou,“ upřesnila
jedna ze zakládajících členek Macešky
Dagmar Entlerová. Rodinné centrum je
podporováno městem Znojmě a na některé akce prvního pololetí 2014 přispěla také VZP.
lp, PI

www.znojmocity.cz
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Cyklotour Na kole dětem
přiveze jezdec na vysokém kole

Jubilant Cyklo Klub Kučera
oslaví jubilejní Velkou cenou

Veřejná cyklotour Na kole dětem
ve svém 5. ročníku zavítá ve středu
4. června i do Znojma. Akce, při které
cyklisté projedou téměř celou republikou, má za cíl zviditelnit problematiku onkologicky nemocných dětí
a získat finanční prostředky na jejich
náročnou léčbu.

DĚTSKÝ DOPRAVNÍ DEN
Cyklo Klub Kučera Znojmo pořádá pro děti a rodiče Dětský
dopravní den. Připraven je na neděli 31. května od 9.00 do 13.00
hodin v areálu dětského dopravního hřiště v blízkosti ulice Marie
Kudeříkové.

Peloton cyklistů z Brna do Znojma
povede Josef Zimovčák. Účastník Tour
de France a Giro d’Italia je veřejností znám také jako jezdec na vysokém
kole. Na Horním náměstí bude peloton
očekáván v 18.00 hodin, ale již od 15.00

hodin zde bude připraven Cyklo klubem Kučera bohatý doprovodný program především pro děti na kolech
a jejich rodiče. Cyklisté se mohou k pelotonu přidat v 16.30 hodin v Miroslavi
a následně na trati Hostěradice, Vítonice, Prosiměřice, Těšetice, Suchohrdly.
Pro cyklisty přímo ze Znojma a rodiny
s dětmi je sraz zájemců o cyklistický
doprovod na ulici Suchohrdelská těsně před kruhovým objezdem naproti
Baumaxu v 17.30 hodin. Odtud zamíří
kolona do centra města.
Druhý den se můžete s aktéry akce
Na kole dětem rozloučit před budovou
městského úřadu na Obrokové ulici.
Na symbolickém startu další etapy,
tentokrát ze Znojma do Hodonína,
budou přítomni také představitelé
města podporující myšlenku veřejné
cyklotour.
lp

Znojemské zájmové sdružení
Cyklo Klub Kučera oslaví své letošní 20. výročí stylově, a to v neděli
1. května jubilejním 20. ročníkem
závodů horských kol – Velkou cenou
města Znojma.
Závod je určen pro širokou cyklistickou veřejnost včetně dětí. Prezence je od 8.00 hodin v dolním sále
Znojemské Besedy. Nejmenší děti
odstartují na Masarykově náměstí
v 9.30 hodin. Další kategorie startují
postupně vždy po příjezdu předchozích závodníků do cíle.
V 11.00 hodin startuje hlavní závod na velkém okruhu. Stejně jako
v minulých letech bude podstatná
část tratě dospělých závodníků vedena starým městem a dvakrát během
jednoho kola přejedou
závodníci přes řeku Dyji.
Nejdéle budou kroužit
po náročném okruhu
MUŽI – elite, které čeká
sedm okruhů s celkovým
převýšením přes jeden
kilometr. Znojemský
VZP CUP 2014 je možné
pořádat díky významné
podpoře města Znojma

a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podrobnější informace o závodu najdete
na www.cykloklubkucera.cz.
CKK
Úplná uzávěra 1. 6. od 9.00 hodin na Masarykově náměstí, ul.
Velká Mikulášská a Mikulášské
nám. a od 10.30 hodin do cca
13.30 hodin i na celé trati. Omezení se týká především vjezdu
do zahrádkářské kolonie přes ulice Koželužská a Pod Kraví horou.
1. 6. v termínu odjezdu turistického vláčku z Louckého kláštera
v 10.45 a 12.30 budou tyto spoje
z bezpečnostních důvodů zrušeny na celé trase vyjížďky. Ostatní
spoje bez omezení.

Rappeři složili hudební reklamu Phoenix zve
pro znojemskou vysokou školu veřejnost
O písni Tvoje volba, která charakterizuje rozdílný přístup ke vzdělání i možnosti, které se mladým
na počátku životní cesty nabízejí, se
na SVŠE mezi studenty a pedagogy
intenzivně diskutovalo a diskutuje.
Dějová linka je prostá. Angel Brown
a Neny, potažmo škola, v písni pou-

kazují na nezbytnost kvalitního vzdělání pro budoucnost každého jedince.
„Je to naše první zkušenost, kdy
děláme song někomu na míru. Cílem byla snaha motivovat mladé lidi
k tomu, aby na sobě pracovali. Je to
klasický příběh šprta a sígra. Šprt se
učí a jeho kariéra stoupá nahoru, ale

 Angel Brown při natáčení s usměvavým komparsem.

Foto: Zdeněk Mikeš

do parku

Rappeři Angel Brown a Neny
jsou podepsaní i pod supersongem Real Dreams oslavujícím
Znojmo. Na síti už ho vidělo přes
milion lidí.
sígr má v životě problémy. Nakonec
to skončí happyendem, protože nikdy
není pozdě začít studovat a pracovat
na sobě,“ popisoval Neny a Angel
Brown jeho slova doplnil: „Název Tvoje volba vlastně popisuje to, že každý
má osud ve svých rukách a záleží jenom na něm, jak v životě dopadne.“
K songu byl natočen i kvalitní videoklip, o který se postaral Rashid
Fidratovich Garipov. Točilo se převážně ve škole a na natáčení se podíleli
vysokoškoláci, profesoři i uznávaný
znojemský soudce. „Překvapilo nás,
že všichni byli hodně vstřícní, za to
jim chci poděkovat. Vedení školy nám
umožnilo točit všude. Vypadalo to, že
studenty to docela baví, třeba scénu
s opisováním si docela užívali,“ prozradil režisér Garipov. Song Tvoje volba je
k vidění na youtube.
lp, xa

Nadace PHOENIX DĚTEM
OD SRDCE zve širokou veřejnost
do parku na ulici 17. listopadu na rodinné odpoledne strávené v přátelském duchu. Akce Nadace na podporu nemocných a handicapovaných
děti ze Znojma a nejbližšího okolí je
zaštítěna městem Znojmem.
V prostorách parku budou v neděli
15. 6. od 14.00 hodin představeny cíle
Nadace a především její stěžejní projekt pro rok 2014 - Lepší den pro Marka, financovaný hlavním partnerem
firmou Janssen Cosmetics. K realizaci
vybraných aktivit chce Nadace přizvat
na pomoc veřejnost.
V rámci rodinného odpoledne bude pro děti přichystaná soutěž
v kreslení a také vystoupí znojemští
rappeři Angel Brown a Neny (píšeme
o nich též na straně 1 a na této straně
– pozn. red.), kteří z výtěžku koncertu
za symbolické vstupné 20 korun podpoří výlet pro děti ze Speciální mateřské školy při Dětském centru Znojmo
do ZOO Jihlava.
lp
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Kulturní kalendář

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Novinka: ADRENALINOVÉ
PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace adrenalinové podzemí
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen
až červen Po–So 9.00–17.00, Ne 9.00–
17.00 (poslední prohlídka v 16.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen
až září Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen
až září Po–Ne 9.00–12.30,13.00–17.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Předpokládaný
termín otevření od června 2014.
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: květen
až září Po–Ne 9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka
orientálních zbraní.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně
Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.
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 až říjen.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
31. května až 30. září Po–Ne
9.00–17.00.
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.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen až červen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen až září Po–Ne 9.00–16.00,
Jižní přístupová cesta Po–Čt, Ne
9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.
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
až 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. Zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo,
tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz. Otevřeno: Odd. pro
dospělé Út–Pá 8.30–18.30, Studovna,
čítárna, internet Po 12.00–17.00, Út–
Pá 12.00–18.30. Knihovna rakouské
literatury 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,
Hudební odd. 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. Otevřeno: 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.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552, e-mail:

vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
30. 5. BALADA Z HADRŮ
Divadelní studio při ZUŠ Znojmo.
Nově vzniklý soubor bývalých
i stávajících žáků ZUŠ Znojmo
a ochotníků z řad veřejnosti si jako
první titul zvolil nadčasovou klasiku
z pera Voskovce a Wericha. Hrají:
Petr Florián, Daniel Rubeš, Lucie
Fučíková, Tomáš Žiaček, Vojtěch
Čabala, Jan Frýdek, Jana Lobpreisová
a další. Vstupenky lze koupit na ZUŠ
Znojmo (doprodej v den představení
v divadle), 18.00.
1. 6. LETNÍ KONCERT Aleše
Slaniny a jeho hostů
Muzikálové hity v podání předních
sólistů Městského divadla Brno.
16.00, 19.00.
3. 6. JAK SE DĚLÁ HIT
Jak vzniká píseň, která se přenáší
z generace na generaci? Pořad Pavla
Nováka pro 5.–7. ročník ZŠ. 8.30.
3. 6. SVOBODNÝ VĚZEŇ
Hudební pořad. Autentická
výpověď Pavla Nováka ml. o životě
s alkoholem a o boji s ním. Pro
8.–9. ročník ZŠ a SŠ. 10.00, 11.30.
3. 6. ČÍSLO NA BOHA
Benefiční koncert Zdeňka
Podhůrského a Leony Machálkové
s doprovodem akustické skupiny
Underhill Band. 19.00.
5. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
ZUŠ
Taneční obor ZUŠ Hrušovany nad
Jevišovkou ve svém závěrečném
vystoupení. 18.00.
6. 6. DYJAVÁNEK
Vystoupení znojemského souboru.
18.00.
9. 6. VEČER S DIVADLEM 1
Vystoupení Hereckého oboru
ZUŠ Znojmo. 18.00.
10. 6. VEČER S DIVADLEM 2
Vystoupení Tanečního oboru
ZUŠ Znojmo. 18.00.
11. 6. VEČER S DIVADLEM 3
Vystoupení Tanečního oboru ZUŠ
Znojmo. 8.00 (pro školy), 18.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.
illusion.cz
29. 5. ATTILA MARCEL
Paula vychovávají dvě tety. Postarší

aristokratky sní o tom, že se z něj
stane klavírní virtuos. Jednoho
dne ale Paul potká sousedku
ze 4. poschodí. Francie. 20.30.
29. 5.–4. 6. SOUSEDI
Mohlo by se zdát, že unavení rodiče
nemají proti rozjetým studentům
sebemenší šanci, jenže i oni byli kdysi
pařmeni. USA. 29. 20.00, 30. 20.30,
31. 18.00. 1.–2. 20.00, 3. 18.00,
4. 20.00.
29. 5.–4. 6. ZLOBA – KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE
Zloba (ANGELINA JOLIE) bývala
nádhernou ženou s ryzím srdcem.
Když se stala obětí zrady, její srdce
začalo kamenět a touží po pomstě.
USA. DABING. 2D, 3D.
1.–4. 6. NEKONEČNÁ LÁSKA
První láska je nezapomenutelná.
USA. 1.–4. 19.00.
5. 6. WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
ANDRZEJ WAJDA je nejúspěšnějším
polským režisérem a jeho zpracování
Walesova životního příběhu je
divácky nejúspěšnější polský film
minulého roku. Polsko. 20.30.
5.–18. 6. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Nová komedie JANA HŘEBEJKA
je o únosu nevěsty, který se dost
nepovedl. ČR. 5. 20.00, 6. 18.00,
21.30, 7. 18.30, 20.00, 8. 18.30,
9. 19.00, 10. 21.00, 11. 19.00,
12. 18.30, 13. 18.00, 21.30,
14. 18.30, 20.00, 15.–16. 20.30,
17. 19.00, 18. 20.30.
5.–11. 6. NA HRANĚ ZÍTŘKA
Příběh se odehrává v blízké
budoucnosti. Podplukovník Bill
Cage (TOM CRUISE), je poslán
na sebevražednou misi. USA. 2D, 3D.
5.–11. 6. RIO 2
Vzácní papoušci Blu a Perla se
ocitnou v amazonské džungli. USA.
DABING. 2D, 3D.
5.–11. 6. KOLEJE OSUDU
Britský důstojník Eric Lomax
(COLIN FIRTH) padl během
2. světové války do japonského zajetí.
S podporou své ženy Patti (NICOLE
KIDMAN) a nejlepšího přítele
Finlayho (STELLAN SKARSGARD)
se vydává do Thajska po stopách
svého utrpení. Austrálie/Velká
Británie. 5. 18.30, 6. 20.00, 7.–8.
19.30, 9.–11. 20.00.

VÝSTAVY
17. 3.–27. 2. 2015
OLDŘICH MÍŠA – RYTÉ SKLO,
GRAFIKA, OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní

www.znojmocity.cz
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.
11. 4.–1. 6. CÍSAŘSKÁ SILNICE
Z VÍDNĚ DO PRAHY
Minoritský klášter – dvojjazyčná
výstava.
26. 4.–3. 6. CYKLISTICKÉ
KURIOZITY
Dům umění – neformální výstava
netradičních bicyklů a kuriozitami
s názvy Žirafa, Pepíček, Spermie,
Harley, Hola hop, Baletky a Otočené
dvojkolo.
1. 5.–26. 7. POJĎME SI HRÁT
Dům umění – výstava hraček ze sbírek
Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.
2. 5.–30. 6. KYPERSKÉ KLÁŠTERY
V PRŮBĚHU STALETÍM
Galerie Agnes (Kollárova 13)
– kláštery fotografoval Míla Křížek.
7. 5.–3. 7. SIMONA DUNGLOVÁ
– DĚLÁNÍ/PŘÍLIŠ MNOHO
A NE DOST
Dům umění (mazhaus) – výstava
představuje průřez tvorbou
znojemské malířky, pedagožky
a členky výtvarné skupiny Meandr.

Kulturní kalendář

KONCERTY
14. 6. UCAN2
Dům Na Věčnosti – melodická
instrumentální progresívní rocková
jízda. 20.00.

DALŠÍ AKCE
29. 5. NOVOMĚSTSKO
KLUB ZDRAVÍ – Výlet do malebné
krajiny jedné z nejhezčích
a nejnavštěvovanější oblastí Česka.
Více informací: Jana Balíková –
vedoucí Klubu zdraví ve Znojmě,
tel.: 604 684 337.

NENECHTE SI UJÍT


VÝSTAVU

Expresivní pohled Simony Dunglové
Znojemská výtvarnice Simona Dunglová vystavuje v Domě umění své
mnohobarevné obrazy. Až do 3. července se můžete projít expresivních
světem jejího osobitého vnímání okolního dění. Ve výstavních síních
se objevuje od roku 1989. Čtyři roky provozovala také vlastní galerii. Je
členem skupiny znojemských výtvarníků Meandr, se kterou několikrát
představila své práce veřejnosti. Od roku 2008 vede výtvarnou a keramickou dílnu na české škole Komenský ve Vídni. Výstava s poněkud
záhadným názvem Dělání / příliš mnoho a ne dost je v Domě umění
přístupná od pondělí do soboty vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

30. 5. VELKÝ DĚTSKÝ DEN
Horní náměstí, Václavské náměstí
a Znojemské podzemí – celodenní
program začne v 10.00 hodin
na Horním náměstí.
13.–14. 6. SLAVNOSTI
HARMONIE
Centrum Vodárna u řeky Dyje
– dvoudenní pásmo hudby,
zpěvu, koncertů, besed a dalších
aktivit. Vystoupí: Jaroslav Dušek,
Ondřej Smeykal, Bohumil Vurm,
Tereza Holubová, Yellow Sisters
a další.

Leona Machálková a Zdeněk
Podhůrský vytočí číslo na Boha

Číslo na Boha Tour 2014 je série společných akustických koncertů
Zdeňka Podhůrského a Leony Machálkové na pomoc postiženým dětem. Mezi deseti městy, kterými tour
projede, je také Znojmo.
Benefiční koncert s cílem získat
prostředky na léčbu Ivanky Zatloukalové ze Znojemska se v městském divadle uskuteční 3. června v 19.00 hod.
Z každé zakoup ené vstup enky
za 250 Kč přispějí diváci dvěma stoko-
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runami na pomoc holčičce postižené
spastickou mozkovou obrnou s mentální retardací. Žákyně 2. třídy MŠ,
ZŠ a PrŠ Znojmo trpí bolestmi obou
nohou a její stav se neustále zhoršuje.
Čeká ji operace a dlouhodobá finančně
náročná léčba. Finanční pomoc získaná ze vstupného bude zasílána přímo na transparentní účet občanského
sdružení Dobrý skutek.
„S myšlenkou koncertního turné,
které by přispělo na léčbu postižených dětí, se na mě obrátil Zdeněk
Podhůrský. Slíbil jsem mu podporu
Znojemské Besedy a města Znojma
s podmínkou, že výtěžek znojemského
koncertu půjde na léčbu dítěte z našeho regionu. O pomoc s výběrem příjemce jsem se obrátil na pana Adámka, ředitele Oblastní charity Znojmo,“
říká ředitel Znojemské Besedy František Koudela. „Věřím, že na koncert
přijde hodně návštěvníků a vybere
se co nejvíce prostředků na pomoc
Ivance,“ dodává.
Koncert se koná s podporou Jihomoravského kraje a pod záštitou
starosty Vlastimila Gabrhela. Další informace na www.cislonaboha.cz. Vstupenku lze koupit v Turistickém informačním centru, (Obroková 10) nebo
na www.vstupenkyznojmo.cz/list. lp



VYCHÁZKU

Vyšlápněte si na to, po čem si šlapeme
K letošnímu 25. výročí pádu železné opony připravila Správa Národního
parku Podyjí sérii vycházek a exkurzí. Milovníkům flory a fauny nabízí
v sobotu 7. června další v pořadí. Vycházku Po čem si šlapeme aneb Nenápadný půvab plevelů povede Lenka Reiterová ze Správy NNP. Trasou,
vhodnou i pro rodiny s dětmi, bude okruh polní a ladní krajinou kolem
Havraníků, asi 5 km nenáročným terénem. K výbavě postačí kvalitní
obuv, pokrývka hlavy, dostatek tekutin a lupa, nutná k pozorování rostlin v polní krajině. Sraz účastníků je v Havraníkách v 9.00 hodin u kostela,
návrat je plánován kolem 12.00 hodiny.


AUKCI

Aukce máků v Lesíku
Chcete-li podpořit dobrou věc, neměli byste si nechat ujít aukci obrazu
Vlčí máky v poli, která se chystá 14. června v Lesíku (za restaurací Diana).
Pořadatelé akce Vítáme prázdniny s The
Tap Tap, ji zařadili
po bok charitativního
koncertu skupiny The
Tap Tap, jehož výtěžek bude věnován,
tak jako v předchozích
ročnících, potřebným.
Dražba obrazu začne
v 16.00 hodin. Charitativní akce Vítáme
prázdniny s The Tap
Tap se koná pod záštitou starosty Znojma
Vlastimila Gabrhela.
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Sport

Volejbaloví junioři soupeřili v Přímě cích
Třetí květnový víkend patřil
ve Znojmě mladým hráčům a hráčkám, kteří milují beachvolejbal.
V areálu ZŠ Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích se poprvé v historii
znojemského plážového volejbalu
uskutečnil podnik Českého poháru
juniorů a juniorek.
V sobotu se sjelo z celé republiky
13 juniorských párů, které i přes velmi
nepříznivé a deštivé počasí odehráli velmi kvalitní turnaj. Po eliminaci
ve skupinách se do play-off, které se
hrálo systémem na jednu porážku,
probojovalo nejlepších 8 týmů. Většina
utkání byla velmi vyrovnaná a rozhodovala se až ve zkrácených setech,
mnohdy postup, či nepostup, ovlivnily
maličkosti nebo štěstí. Do semifinále
turnaje se z klíčového čtvrtfinále probojovaly dva domácí páry, jeden brněnský a jeden opavský, a právě opavská dvojice David Šťastný a Jan Štefko
prokázala v nelehkých podmínkách
za deště a zimy nejvíce umu a vytrvalosti a vybojovala si celkové vítězství!
Celkové pořadí nejlepších: 1. David Šťastný – Jan Štefko (Opava),
2. Richard Stanislav – Dominik Frecer
(Znojmo), 3. Daniel Sedlák – David

 Kurty v Příměticích hostily výkvět juniorského beachvolejbalu.

Pavlovský (Brno), 4. Jan Kasan – Jakub
Dvořák (Znojmo)
Neděle přinesla sice malé oteplení,
ale srážky neustávaly. Šestnáct párů
juniorek z celé republiky si dostatečně
užilo desetihodinový turnaj na znojemském (jindy tak horkém) písku.
Ze čtyř základních skupin postoupilo
do play-off osm nejvíce favorizovaných
dvojic, pohříchu mezi nimi nebyl žádný znojemský pár. Do nejlepší čtyřky
se pak probojovaly dva pražské a dva
brněnské páry, které si tak odnesly
nejen zajímavé ceny, ale i tučné bodové
příděly do celkového hodnocení Českého poháru juniorek.
Celkové pořadí nejlepších: 1. Veronika Vraná – Veronika Písková (Praha),
2. Anna Kůrková – Michaela Klimešová
(Brno). 3. Eliška Hrabová – Michaela
Kulhánková (Brno), 4. Adriana Přibylová – Eliška Malá (Brno). Poděkování
a obrovský potlesk si od všech přítomných vysloužili hlavně obětaví podavači
míčů, kteří deštivý víkend poctivě sušili
a podávali míče. Díky i všem divákům,
rodičům a pořadatelskému týmu z VK
Pegas Znojmo – Přímětice, kteří se
zasloužili o skvělý beachvolejbalový
víkend ve Znojmě.
mz

Boxer Kočka získal stříbro

Na Karolinka kap(ut)
se běží, co kdo zvládne

Skvěle si vedl na mistrovství republiky juniorů v Ústí nad Labem mladý boxer Řešeta Znojmo Bohuslav
Kočka.
Ve čtvrtfinále si suverénně poradil s Kováčem z Chomutova, kterému
uštědřil technické K. O. V semifinále
na něj čekal pardubický Říha a ani ten
neznamenal pro znojemského borce
stopku. Kočka si s ním poradil na body.
V boji o zlato se postavil do cesty Kočkovi zkušený Jakub Korbel z Plzně a ten už
byl nad síly Znojmáka, i když se jednalo
o poměrně vyrovnaný duel. „Korbel je
reprezentantem České republiky, ale
přesto to byl vyrovnaný boj. Soupeř byl,
abych to tak řekl o trochu chytřejší,“
hodnotil souboj o zlato Bohuslav Kočka.
Ten po úspěšném vystoupení na republikovém šampionátu pomohl týmu
Jihomoravského regionu, za který boxují
převážně borci ze Znojma v první lize
k vítězství nad Porubou 10:6, když si
poradil ve váze do 69 kg s Martinem
Prázdným. „Byl jsem na souboj dobře
připravený. V prvním kole mě soupeř
trošku nabodoval, ale pak už to šlo,“
konstatoval ke svému duelu Kočka. eks

Zveme všechny příbuzné a známé, kamarády a kamarádky na běh
Karolinka kap(ut). První červnový
den si můžete vyzkoušet to, co již
zvládli děti školou povinné.
Běh do vrchu v serpentinách Karolininých sadů odstartuje v neděli
1. června v 10.00 hodin na parkovišti
pod znojemskou přehradou. Trasa je
rozdělena na dvě kategorie: A. běžci
(bez omezení věku a pohlaví) cíl je brána k Mikulášskému kostelu. B. pěšci
(bez omezení věku a kategorií) vyjdou
vlastním tempem libovolnou vzdálenost. Startovné se neplatí.
lp

 Bohuslav Kočka (ve žlutém) v soubojis Martinem Prázdným z Poruby.
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