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Léto skončilo, bavme se s podzimem
Turistická sezona sice skončila,
ale rozhodně neskončily společenské aktivity ve Znojmě.
Na podzimní měsíce je připravena řada zajímavých akcí od Dne
otevřených dveří radnice přes Noc

divadel, oslavy Svatomartinského
vína až k halloweenskému putování
ve Znojemském podzemí. Všechny
aktivity spojuje letošní oslava 790. výročí povýšení Znojma na královské
město. A komu by to nestačilo, může

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ŘÍJEN 2016

si zatančit na Setkání cimbálových
muzik nebo si vybrat v bohaté kulturní nabídce, kterou najde na stranách 14 a 15. Více se o kulturních
i sportovních akcích dozvíte uvnitř
LISTŮ. 
lp

Dotace
na nechráněné
památky
Do 31. října lze žádat o poskytnutí
dotací z rozpočtu města na rok 2017,
které budou poskytovány na základě vyhlášených dotačních programů.
Nově lze letos žádat o dotace na podporu obnovy památkově nechráněných nemovitostí na území Městské
památkové rezervace (MPR) ve Znojmě a v jejím ochranném pásmu a podporu reklamního označení provozoven na území MPR. Více informací
na webu města www.znojmocity.cz. lp

Na Dušičky
otevřeno déle

Do neděle 6. listopadu je kvůli
Dušičkám rozšířena otevírací doba
na Městském hřbitově ve Znojmě, a to
až do 20.00 hodin. Památka všech zesnulých, lidově řečeno Dušičky, připadá na středu 2. listopadu. Na hřbitově
budou také zesíleny hlídky městské
policie. 
lp

Na Kraví hoře
opraví cestu
 Číslo 790, odkazující na významný mezník v historii města, je letos ve Znojmě představováno v mnoha podobách i aktivitách. V době
vrcholné turistické sezony bylo 3D logo Znojmo 790 vyhledávaným bodem k častému fotografování. 
Foto: archiv ZL

Záchranáři se stěhují do nového.
Na Pražskou, blíže k policii a hasičům
Znojemští záchranáři mají novou
výjezdovou základnu na Pražské ulici
ve Znojmě.
Stojí v areálu Policie České republiky, ve kterém se bude brzy stavět také
výjezdová základna hasičů. V budoucnu tak z jednoho místa budou vyjíždět
všechny tři složky Integrovaného záchranného systému.

Nová budova má dvě podlaží.
Jsou v nich garáže pro vozidla, jednací a školicí místnosti, sklady včetně
úložiště pro kyslík v lahvích a také box
pro sanitaci vozidel. Dále je v objektu
zázemí pro záchranáře včetně sprch,
skladu čistého prádla nebo posilovny
i pobytové místnosti posádek se šatnami. Budovu si prohlédl i vedoucí

lékař znojemských záchranářů Arnošt
Růžička.
Podle starosty Znojma Vlastimila
Gabrhela se výjezdová stanice posunula na strategicky a dopravně lépe
řešené místo, než je dosavadní, již
dlouhodobě nevyhovující stanoviště
záchranky ve staré nemocnici na Vídeňské ulici.  Pokračování na str. 2.

V části úseku silnice směrem
na Kraví horu (cca 130 metrů nad
Lukasovou vilou) začnou začátkem
listopadu opravy. Důvodem je špatný
technický stav vozovky. Podnět vzešel
od místních zahrádkářů a cyklistů.
Opravy provede za 266 tisíc korun
znojemská firma Dopravní stavby
Smrčka a budou hrazeny z rozpočtu
města. Potrvají zhruba čtyři dny.  lp

Omezení
na Vídeňské
Do konce roku bude částečně
omezen provoz na Vídeňské ulici z důvodu sanace vodovodu. 
lp
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ZAPOJTE SE
DO MOBILNÍHO ROZHLASU
Zapojte se do moderní formy komunikace a buďte v obraze. V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavedla znojemská
radnice novou službu – Mobilní
rozhlas. Informujeme o dění v našem městě pomocí e-mailů a SMS
zpráv. Zaregistrovat se může každý. Pro občany Znojma a jeho
městských částí je služba zcela
zdarma! Stačí načíst tento QR kód
a zaregistrovat se na www.znojmo.mobilnirozhlas.
cz. Zaregistrovat se
můžete i na podatelně úřadu na Obrokové 1/12.
ZASTUPITELÉ SE SEJDOU
JEŠTĚ DVAKRÁT
Do konce letošního roku zasedne znojemské zastupitelstvo
ještě dvakrát, a to 14. listopadu
a 12. prosince. Program jednání
zastupitelstva je přístupný vždy
na webu města minimálně týden
před jeho konáním.
STAVBA JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE 2016
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK vyhlašuje 15. ročník
soutěže Stavba Jihomoravského
kraje 2016. Posláním soutěže je
prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v kraji
a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické
i odborné veřejnosti. Současně
si soutěž klade za cíl propagovat
projekční, dodavatelské a investorské subjekty na území kraje.
Více na www.stavbajmk.cz.
SEMINÁŘ NOVÁ
ZELENÁ ÚSPORÁM
Státní fond životního prostředí ČR
ve spolupráci s městem Znojmem
zve zájemce o úspory energií
a zateplení nebo změny vytápění
v rodinných a bytových domech
na bezplatný seminář.
Dozví se na něm o vyhlášených
výz vách k podávání žádosti
o dotaci z programu Nová zelená
úsporám, o podpoře energetických úspor v bytových domech
z programu IROP a o podpoře
z programu na snížení emisí z lokálního vytápění domácností, tzv.
kotlíkových dotací. Odborníci ze
Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou také individuální
konzultace a poradenství. Seminář se koná ve středu 2. listopadu
od 15.00 hod. na Městském úřadě
nám. Armády 8.

Na obnovu kostelů jde milion
Z rozpočtu města Znojma poputuje milion korun na obnovu kostela sv. Mikuláše ve Znojmě a kostela
sv. Zikmunda v Popicích.
Zastupitelé města schválili poskytnutí individuální dotace popickému

kostelu sv. Zikmunda, na kterém právě probíhá závěrečná etapa generální opravy. Vyjde na 179 000 korun
a zahrnuje opravu fasády, střešního
pláště, hromosvodu a uměleckořemeslnou opravu vchodových dveří. Práce

na sakrální památce v Popicích potrvají
zhruba do konce listopadu tohoto roku.
Kostel sv. Mikuláše už je opraven. Část
nové fasády, kamenné prvky presbytáře,
omítky a výmalbu interiéru dotovalo
město částkou 821 000 korun.  tp, lp

Záchranáři se stěhují do nového.
Na Pražskou, blíže k policii a hasičům
Pokračování ze str. 1.
Budovu Zdravotnické záchranné
služby ve Znojmě slavnostně otevřeli
29. září 2016 ministr zahraničních věcí
Lubomír Zaorálek, náměstek hejtmana
Roman Hanák a starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Stavba tohoto objektu je nejen zásadním přínosem pro organizaci, ale
především pro obyvatelstvo v regionu.
Územní oddělení Znojmo zasahuje
na spádovém území o rozloze 1.590
km 2 s více než 110 tisíci obyvateli.
Výjezdové týmy vyjíždí ze základen
ve Znojmě, Hrušovanech nad Jevišovkou a Šumné. Nová základna výrazně
změní pracovní podmínky záchranářům na Znojemsku. „Jsem nesmírně
rád, že jsme otevřeli novou výjezdovou
základnu záchranky. Díky tomu mají
záchranáři daleko důstojnější pracovní

 Nová budova záchranářů stojí v těsné blízkosti policejní stanice na Pražské ulici.

prostředí a u pacientů mohou být nyní
rychleji. A ve chvíli, kdy rozhoduje ka-

Foto: zp

ždá minuta, je to klíčové,“ konstatoval
starosta Gabrhel. 
zp, lp

Zimní stadion má novou střechu
Zimní stadion má novou střechu.
Tříměsíční opravy střešního pláště
jsou u konce, rekonstrukce vyšla
na cca 10,5 milionu korun.
Původní střešní plášť nebyl odstraněn, ale posloužil jako podkladní vrstva pod nově přidané tepelněa hydroizolační vrstvy. Základním
předpokladem fungování podkladní

vrstvy je nové překotvení stávajících
panelů včetně izolačních vrstev.
Nový střešní plášť byl přidán
i na stávající konstrukci světlíku, který
má jinou skladbu podkladních vrstev,
a proto musel být navržen i jiný způsob
kotvení nových tepelně izolačních desek. Na stávající konstrukci světlíku se
přidal lehký ocelový rošt z distančních

Z-profilů a podkladní vrstva z trapézového plechu, do které byly kotveny
nově přidané tepelně- a hydroizolační
vrstvy.
Součástí rekonstrukce byla také
ochrana před účinky blesku a záchytný
systém proti pádu osob. Práce prováděla firma DACH SYSTÉM, která
podala nejvýhodnější nabídku.  zp

Za plyn ušetří město až deset milionů
Díky transparentnímu výběrovému řízení bude v roce 2017 a 2018
město Znojmo a jeho příspěvkové
organizace platit o 27,25 % méně
za dodávky zemního plynu než v letošním roce.
Zakázka proběhla formou elektronické aukce (e-aukce) a díky ní
město ušetří v následujících dvou
letech přes deset milionů korun za náklady na zemní plyn. E-aukce šetří
městu peníze už řadu let.
Veřejnou zakázku na dodávky
zemního plynu pro město Znojmo
a jeho příspěvkové organizace vy-

hlásilo město prostřednictvím své
příspěvkové organizace Správy nemovitostí města Znojma. Nejnižší
nabídku podala firma Pražská plynárenská a konečná vysoutěžená
cena je 48,7 milionu korun. Cena
za 1 MWh se z letošních 607 korun
sníží v příštích dvou letech na 443
korun. „Pro představu: například
naše Správa nemovitostí ušetří za rok
650 000, Centrum sociálních služeb 230 000 a naše největší základní
školy 130–220 000 korun, což určitě
nejsou zanedbatelné částky v rozpočtech těchto organizací. Výsledek

e-aukce nás opravdu těší,“ říká Tomáš
Šturala, ředitel Správy nemovitostí
města Znojma, který měl zakázku
na starost.
„Používání e-aukcí, tedy jednoho
z nejvíce transparentních procesů
v rámci nákupu zboží a služeb, se stalo
automatickou součástí hospodářské
politiky našeho města i jeho příspěvkových organizací,“ uvedl již dříve
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Hlavním přínosem elektronických
aukcí je nejen úspora finančních nákladů, ale také transparentnost a snadná
administrace. 
zp
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Starosta Gabrhel k obchvatu: Budou
ve mně mít nepřítele číslo jedna
Jihlava–Brno a s panem premiérem jsme
poklepali na základní kámen stavby.
V tu chvíli jsem si říkal, že to nejhorší
máme za sebou.

Stavba další části znojemského
obchvatu, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic, byla slavnostně
zahájena v polovině prázdnin. Na aktuální situaci kolem obchvatu jsme se
zeptali starosty Znojma Vlastimila
Gabrhela.
Jak to aktuálně se stavbou obchvatu
vypadá?
Když jsme se v roce 2012 pustili
do boje za pokračování obchvatu, věděli jsme, že to bude běh na dlouhou
trať a že dlouhé měsíce nebude naše
úsilí a vyjednávání nikde vidět. Poté,
co jsem se stal v roce 2014 poslancem, jsme ještě mohli vystupňovat
tlak na vládu, Ministerstvo dopravy
i Ředitelství silnic a dálnic. Díky tomuto úsilí se znojemský obchvat stal
prioritou české vlády. Ve státním rozpočtu i ve Státním fondu dopravní infrastruktury byly na stavbu vyčleněny
potřebné finanční prostředky, na což
jsem jako poslanec a člen Hospodářského výboru pozorně dohlédl, a Ředitelství silnic a dálnic mohlo začít
vybírat zhotovitele stavby.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Položením květin v pátek 28. října
v 9.00 hodin k památníku před budovou Okresního soudu na náměstí
Republiky si představitelé města a veřejnost připomenou výročí Dne vzniku
samostatného československého státu.

UCTÍ DEN VETERÁNŮ
Město Znojmo si u příležitosti Dne
veteránů připomene památku hrdinů,
kteří neváhali bojovat a položit životy za naši vlast. Pietní akt proběhne
v pátek 11. listopadu v 11.00 hodin
na Louckém hřbitově ve Znojmě. Historie významného dne se váže k ukončení
první světové války 11. listopadu 1918.
Toto datum se stalo v demokratických
zemích světa Dnem válečných veteránů
na paměť obětem nejstrašnější války,
jakou lidstvo do té doby poznalo. Symbolem vzpomínkových akcí a událostí
ke Dni veteránů je květ vlčího máku.

A nemáme?
Právě že nás čeká ještě kus práce.
Stejně jako vy všichni jsem od léta začal
vyhlížet bagry a stavební dělníky, kteří měli stavbu obchvatu zahájit. Jenže
jsem čekal marně. SDS Exmost, jedna
ze stavebních firem ve sdružení, které má
znojemský obchvat postavit, se dostala
do finančních potíží, a nakonec ohlásila
úpadek. Připadalo mi to jako zlý sen.
 Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Foto: archiv ZL

Od té doby už ale uběhlo celkem dost
času.
Máte pravdu, celý proces se vlekl
i na můj vkus strašně dlouho, ale nakonec bylo výběrové řízení zdárně ukončeno a vybrán dodavatel. V létě jsme vyhráli důležitou soudní bitvu o možnost
pokračovat v přípravách další etapy, aby
vznikl funkční celek a napojení ve směru

Bezpečí v ulicích Znojma
ohlídají další kamery
jelikož kamery fungují čtyřiadvacet
hodin denně. V případě zjištění nějakého protiprávního jednání získává
nejbližší hlídka městské policie přesný popis události včetně popisu pachatelů, což jim pomáhá ve vhodném
zvolení zákroku. Navíc díky kamerám
můžeme častěji provádět kontrolní
činnost v místech ve městě, která monitorována nejsou.“
Momentálně je po celém městě
rozmístěno osmnáct kamer. Do konce
roku se toto číslo rozšíří na jednadvacet. Náklady na rozšíření počtu kamer
ponese zčásti město (304 000 korun),
část nákladů pokryje dotace z programu Ministerstva vnitra –
Podpora prevence kriminality
(350 000 korun).
„Znojmo je bezpečným
místem pro život. Na druhou stranu bychom neměli v oblasti prevence zaspat.
Musíme dávat jasně najevo,
že žádnou trestnou činnost
nehodláme tolerovat, ba
naopak ji budeme účinnými nástroji eliminovat,“ říká
starosta Znojma Vlastimil
Foto: archiv ZL Gabrhel. 
tp

STALO SE
ODMĚNY ZA MÁZHAUZY
I ŘEMESLA
Město odměnilo šest dobových
mázhauzů a 26 řemeslníků z letošního vinobraní. Mázhauzy byly
hodnoceny na základě splnění čtyř
kritérií (dobová hudba, oblečení,
dobový vzhled mázhauzu a sortiment prodávaného zboží). Každé
splněné kritérium znamenalo tisícikorunovou odměnu. Čtyři kritéria splnily mázhauzy U Svatého
Hofbauera a U Otíka I., tři kritéria
U Jindřicha z Lipé, Stará pekárna
a mázhauz Vinařství Simenon, dvě
kritéria splnil mázhauz Morava. Řemeslníci získali za předvádění řemesla každý odměnu 1000 korun.
DOHODA ZÁCHRANÁŘŮ
O PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Dohoda mezi Jihomoravským
krajem a Dolním Rakouskem
o přeshraniční spolupráci záchranářů je již podepsána. Otevírá větší
možnosti přepravy zraněných
osob z rakouského státního území
do zdravotnického zařízení na české straně hranice a naopak, výjezd
vozidel záchranářů na sousední
státní území Rakouska, respektive
České republiky a také vzájemné ohlašování tísňových situací
mezi zdravotnickými operačními
středisky v obou regionech či vzájemné vyžádání například letecké
záchranné služby při událostech
s velkým rozsahem poškození.

Do konce roku přibydou ve městě
další tři kamerové body. Znojmo tak
bude disponovat celkem jednadvaceti kamerami, které budou dohlížet
na bezpečnost obyvatel.
Nové kamery budou na ulici Pražská (u křižovatky s ulicí Zborovskou),
na rohu náměstí Mariánského a ulice
Pontassievské a rohu ulice Průmyslové
s Vídeňskou třídou. „Vybíráme vždy
lokality, ve kterých je to (umístění kamer – pozn. red.) z hlediska problémů
a bezpečnosti opravdu potřeba,“ uvedl
Ivan Budín, ředitel Městské policie
Znojmo, a dodal: „Výhodou kamerového systému je prokazatelná efektivita,

ZÁSADY ÚZEMNÍHO
ROZVOJE KRAJE
Jihomoravští zastupitelé schválili
jeden z nejdůležitějších dokumentů
končícího volebního období – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, který otevírá prostor
k významným dopravním stavbám
kraje, mezi které se řadí dostavba
obchvatu Znojma i zlepšení silničního spojení Znojma s Brnem. Poté,
co město uspělo s kasační stížností
týkající se obchvatu, je tento dokument další pozitivní krok směrem
k dostavbě obchvatu jako celku. Více
na www.zurka.cz.

 Ilustrační foto. 

VOC MÁ POKLAD:
PRVNÍ KRÁLOVSKÉ RYZLINKY
VOC Znojmo představuje svůj poklad – jako první v České republice
má speciální řadu vín originální
certifikace – Královskou řadu VOC
Znojmo. Jde o jedinečná vína světové kvality, která posunují laťku
apelačního systému v ČR opět
výše. Symbolicky je královská řada
věnována královskému městu
Znojmu a uvedena na trh bude
každý rok vždy 28. září.

OSLAVY 17. LISTOPADU
Události 17. listopadu – Dne boje
za svobodu a demokracii – si představitelé města Znojma, různých spolků
a sdružení připomenou vzpomínkovou akcí ve čtvrtek 17. listopadu
v 9.00 hodin u památníku v Horním
parku. Společně vzpomenou výročí sametové revoluce i události roku 1939.

Jak to tedy s obchvatem bude dál?
Ředitelství silnic a dálnic naštěstí
k dostavbě obchvatu vybralo sdružení
více firem, což situaci zachránilo. Budu
jim všem ale šlapat na paty tak dlouho,
dokud na obchvat opravdu nevyjedou
bagry a nezačnou s plněním svých
povinností vůči našemu městu. Dokud
stavební firmy nezačnou s výstavbou
obchvatu, budou ve mně mít nepřítele
číslo jedna.

Zuzana Pastrňáková
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
24. listopadu, uzávěrka je 17. listopadu.
OMEZENÍ PROVOZU
Ve čtvrtek 3. listopadu bude z organizačních důvodů pracoviště
evidence obyvatel Městského
úřadu Znojmo uzavřené.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
8. 11. od 7.30 do 15.30 NAČERATICE: domácnosti, provozy a zařízení
napájené z TS Načeratice Obec,
provozy a zařízení napájené z TS
Načeratice – výzkumný ústav.
15. 11. od 7.45 do 10.00 ZNOJMO:
provozy a zařízení napájené z trafostanice TS Kaufland Jarošova.
ZMĚNA ČASU
Končí letní čas. K přechodu na zimní čas dojde 30. října z 3. na 2. hodinu ranní.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne
ve středu 2. listopadu ve 12.00 hod.
SVOZ BIOODPADU
V LISTOPADU KONČÍ
Poslední svoz bioodpadu v tomto
roce bude od 21. do 27. listopadu
(47. týden). V roce 2017 začne svoz
bioodpadu v 11. kalendářním týdnu,
tedy od 13. března 2017. Svoz bude
prováděn opět každý lichý týden.
UZAVÍRKA PŘÍMĚTICKÉ
Z důvodu rekonstrukce autobusových zálivů před restaurací Bristol
na Přímětické ulici musí v těchto
místech řidiči počítat s částečnou uzavírkou komunikace, a to
do 6. listopadu do 18.00 hodin.
KOLLÁROVA UZAVŘENA
Ulice Kollárova (v úseku od domu
č. 24 po druhé místo na parkovišti
před soudem na nám. Republiky)
je od 24. 10. do 31. 12. 2016 zcela
uzavřena, a to z důvodu rekonstrukce vodovodu města Znojma.
INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou
podat pouze soukromé osoby. Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají
možnost v LISTECH inzerovat vždy
zdarma! Ceník a veškeré informace
ke komerční a soukromé inzerci
jsou uveřejněny na www.znojmocity.cz nebo je získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.

Znojmo bylo na Tourfilmu oceněno dvojmo
Na 49. mezinárodním festivalu
Tourfilm v Karlových Varech získalo Znojmo dvě významná ocenění
za své propagační filmy.
Odborná porota české části TourRegionFilm udělila hlavní cenu v kategorii Promo spot nad tři minuty
bratrům Otrubovým z produkce VideoBrothers za film Znojemské historické vinobraní 2015. V kategorii
spotů do tří minut se propagační film
Královské město Znojmo, vzniklý
u příležitosti výročí 790 let od založení královského města, dostal ziskem
čestného uznání mezi tři nejlepší české
reklamy s turistickou tematikou pro
rok 2016. Obě videa byla natáčena
na zakázku pro město Znojmo.
„Tvůrcům bych chtěl ze srdce pogratulovat k jejich dalšímu velkému
úspěchu. Není lehké držet se na špici
po tak dlouhou dobu a jen to dokazuje
kvalitu, kterou oba filmaři předvádějí.
Jsem hrdý na to, že znojemská videa
točí právě bratři Otrubové,“ říká místostarosta Znojma Jan Grois. Díky
umu filmařů od VideoBrothers – bratrů Jana a Vítězslava Otrubových – už
posbíralo Znojmo za posledních šest
let dvanáct festivalových cen za sedm
různých videí.
Poprvé se před kamerou
blýskly také okurky
Jubilejním padesátým videem, které bratři pro město vytvořili, byl zá-

 Jan a Vítězslav Otrubovi drží dvě ocenění, která získali na festivalu Tourfilm 2016.

Foto: archiv zp

znam letošních Slavností okurek. Více
jak minutový spot připomíná bohatý
program, který připravili pro veřejnost
pracovníci Znojemské Besedy.
„V srpnu jsme si v rámci oslav
790. výročí královského města Znojma připomínali 16. století, ve kterém
se ve Znojmě začaly okurky pěstovat.
Jedním z hlavních důvodů vzniku videa byla vůle letošní Slavnosti okurek
vzhledem k jejich významu audiovizuálně zaznamenat. Navíc, za celou dobu

jejich existence o nich doposud žádné
jiné oficiální video nevzniklo. To letošní je tak první,“ vysvětluje František
Koudela, ředitel Znojemské Besedy.
Novinku Slavnosti okurek 2016 lze
načíst přes QR kód. Všechny spoty však
můžete zhlédnout
na www.youtube.com
na kanále znojmo.tv,
případně na webu
a facebooku Znojemské Besedy.  lp

Znojmo a Retz: Buďte v obraze! Výzva k vrácení
Nejen v souvislosti s kandidaturou Znojma a Retzu na Dolnorakouskou zemskou výstavu vznikl nový
informační portál o dění na obou
stranách hranice.
Facebook pod názvem Retz 2021
Znojmo přináší zajímavé tipy na akce
i zajímavosti z obou měst. „Do nedávna neexistoval portál, který by přinášel
informace o našich obou regionech,
a tak jsme se prostřednictvím facebooku rozhodli jít právě touto cestou.
Fanoušci stránky dostávají pravidelné

informace o kulturních či sportovních
akcích. Reflektujeme tam například
i státní svátky obou zemí, protože je
určitě zajímavé vědět, co která země
v jaký den slaví. V neposlední řadě
informujeme o aktivitách spojených
s kandidaturou na Dolnorakouskou
zemskou výstavu,“ říká členka společné pracovní skupiny
Zuzana Pastrňáková.
Staňte se fanouškem
stránky i vy a buďte
v obraze! 
zp

neplatného pasu

Městský úřad ve Znojmě vyzývá
všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení.
„Neplatný pas je potřeba ze zákona
vrátit na odbor správní, a proto vyzýváme všechny občany znojemského
okresu, aby se podívali, zda doma nemají neplatný pas,“ říká vedoucí odboru správního Radek Svoboda.
Neplatný cestovní doklad musí jeho
držitel odevzdat bez zbytečného odkladu, jinak mu hrozí pokuta až do výše
10 000 korun. Neplatným se cestovní
pas stává po uplynutím doby v něm
vyznačené, ohlášením ztráty či odcizení, uplynutím doby tří měsíců ode dne
změny příjmení občana po uzavření
manželství, pozbytím státního občanství ČR a úmrtím držitele cestovního
pasu. Neplatný cestovní pas je možné
odevzdat osobně na správním odboru
MÚ Znojmo u přepážek cestovních
dokladů v budově Policie ČR na ulici
Pražská 59 nebo zaslat poštou na adresu
Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo. 
lp
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Na Fóru Zdravého města popsali problémy Znojma
Na Fóru Zdravého města (dále
Fórum), které se konalo minulý týden, lidé definovali šestnáct nových
palčivých problémů Znojma z různých oblastí života.
Právě tyto problémy jsou nyní
ověřované anketou, do které se mohou zapojit další občané města.
V nově definovaných šestnácti oblastech se objevují staré i nové problémy.
Znovu si lidé přejí dostavbu obchvatu.
„Je vidět, že téma obchvatu ve společnosti rezonuje a že je to opravdu to, co
nás, Znojmáky, trápí nejvíce. I proto
budu všem šlapat na paty tak dlouho,
dokud na obchvat nevyjedou bagry
a nezačne se stavět,“ komentuje výstupy z Fóra starosta Vlastimil Gabrhel.
Novinkou letošního Fóra byla
možnost vyznačit svůj názor na život
ve městě do pocitové mapy. Občané mohli například vyznačit místa,
kde rádi tráví svůj volný čas, kam
Pocitovou mapu lze vyplnit i online na pocitovamapa.nszm.cz/
znojmo-2016.

by pozvali své známé nebo kde jim
podle jejich názoru hrozí dopravní
nebezpečí.
Součástí Fóra bylo i vyhodnocení, kam se posunuly problémy, které
občané definovali jako palčivé vloni.
Prezentace se ujal místostarosta Ludvík Hekrle a k dispozici je i na webu
Zdravého města Znojma.

„Doposud jsme zajišťovali třídění
kovových obalů na sběrných dvorech.
Nyní může každý využít kontejnery
v blízkosti svého domova, což je určitě pohodlnější. Doufám, že občané
této možnosti budou využívat a že
se v třídění odpadu posuneme zase
o kousek dál,“ věří Vlastimil Gabrhel,
starosta města Znojma. Do kontejnerů na kovový odpad patří plechovky
od nápojů a potravin (vypláchnuté, bez
zbytků potravin), nádoby od kosmetiky a ostatní drobné obaly. Nevhazují
se tlakové nádoby od sprejů a obaly
znečištěné chemickými látkami.
Kontejnery na kovový odpad jsou
umístěny ve Znojmě v ulicích Gagarinova (parkoviště u křižovatky Legio-

na městském úřadě na podatelně
na Obrokové 12.
Přes QR kód. Odkaz na anketu
můžete načíst přímo
z QR kódu a hlasovat
tak můžete okamžitě například ze svých
chytrých telefonů.  zp

ZAPOJTE SE
DO ANKETY I VY
Zapojte se i vy do ankety a přesně
popište, které oblasti si podle vás zaslouží přednostní řešení. Stačí vyplnit
anketní lístek, na kterém zaškrtnete
dva problémy, které považujete za nejdůležitější. Můžete napsat také zcela
jiný problém, který vás trápí, stále ale
máte pouze dva hlasy. Cílem ankety
je získat maximálně deset problémů
– tedy 10P, které si podle občanů zaslouží přednostní řešení. Hlasování
probíhá do pátku 4. listopadu.
Hlasovat můžete několika způsoby:
Na webových stránkách. Anketní

Přibyly kontejnery
na kovový odpad
Město zajistilo další kontejnery
na tříděný odpad, tentokrát na kovové obaly. Po Znojmě a v jeho příměstských částech tak bylo v minulých
dnech rozmístěno osmnáct nových
kontejnerů.

lístek můžete vyplnit na dvou webech
– www.znojmocity.cz (pod bannerem Anketa – Fórum zdravého města,
na úvodní stránce) a na www.znojmo-zdravemesto.cz na úvodní stránce.
Prostřednictvím Znojemských LISTŮ. Anketní lístek vystřihněte, vyplňte a odevzdejte jej

nářská, Přímětická), Hálkova, Pražská
(u Billy a Sezamu), Na Rejdišti (parkoviště u mostu), Fischerova (u fotbal. hřiště), na konci ulice U Lesíka
a u prodejny potravin na Vančurově,
Přímětická (u Penny Marketu) dále
na nám. Svobody a na Masarykově
nám. Kontejnery jsou také v Příměticích (u Agory), v Bohumilicích, Derflicích, Kasárnách, Konicích, Mramoticích a v Načeraticích. 
tp, lp

 Kontejnery na kovový odpad zajistilo
město Znojmo ve spolupráci s firmou FCC
Znojmo. 
Foto: archiv ZL

 Diskutovat přišla téměř stovka lidí.

Foto: archiv ZL

ANKETA PO FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA
JAKÉ JSOU PODLE VÁS NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY ZNOJMA V ROCE 2016?
Problémy jsou řazeny abecedně, nikoliv dle důležitosti. Zaškrtněte 2 problémy,
které považujete VY za nejdůležitější. Pokud vnímáte jako problém něco zcela
jiného, pak to uveďte v kolonce „Jiné“.
☐ Absence kulturně-společenského centra (např. hrad, Loucký klášter)
☐ Dálkové železniční napojení Znojma
☐ Dostavět obchvat
☐ Maximálně ctít vzrostlé dřeviny v Horním parku při jeho chystané rekonstrukci
☐ Návrat vzrostlé solitérní zeleně a kašen (historických) do prostoru Horního
a Masarykova náměstí
☐ Navýšit počet sociálních bytů
☐ Nedostatek veřejných WC
☐ Nová sportovní hala vyhovující i mezinárodním utkání včetně parkoviště
☐ Podpora a oživení farmářského trhu v centru města
☐ Podpora prezentace místních živnostníků
☐ Prostor venkovních bazénů přeměnit na prostor pro hry a sport + kluziště
☐ Rekonstrukce a zachování stávajících lázní
☐ Revitalizace území pod znojemským hradem
☐ Vedení města – vyjednat s JMK optimální financování sociálních služeb
☐ Více kontrolovat chování občanů (např. Komenského nám.) – abychom se
cítili bezpečněji
☐ Zpřístupnění hradebního pásu kolem celého města
☐ Jiné ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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SVATOMARTINSKÉ MENU
v hotelu Savannah**** deluxe

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit
občanům města Znojma na energiích
v průměru 5 260 Kč ročně
Občané města Znojma se nyní mohou připojit k více než 53 000
domácnostem a 370 obcím po celé České republice využívajících
výhod úspěšného projektu Obec Občanům.

8. – 11. l
istopmenu:
ad 2016
4-chodové slavnostní
Kořenová polévka se zakysanou smetanou
Husí srdíčka na slanině pečená v listovém těstě
podávaná na listovém salátku s křenovým přelivem
Rolované husí stehno s játrovou nádivkou,
kedlubnovým a dýňovým zelím, pečenou hruškou
a bramborovým knedlíkem
BISCOFF řez s mascarpone a kdoulí
Toto čtyřchodové menu Vám nabízíme za 330Kč/osoba.
V nabídce budou také mladá vína vinařství Waldberg.
Otevírací doba restaurace:
Po - Ne 11:00 - 21:30

Prosíme o rezervace nejméně 24h předem.
hotel@hotel-savannah.com
Tel.:+420 515 284 084

Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl vytvářet
obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní
zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, které se
již do projektu zapojily, patří Božice, Dobšice, Havraníky, Hnanice,
Nový Šaldorf - Sedlešovice, Oleksovice, Prosiměřice, Suchohrdly,
Vítonice, Vrbovec a mnohé další. V první fázi se projekt soustředí
na vytváření volných prostředků obcím a občanům prostřednictvím
snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na
energiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc
zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis
vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň
garantem kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE

Občané Znojma se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč.
Přihlášku můžete vyplnit na webu projektu www.znojmo.obecobcanum.cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu panem Pacherem
na tel. čísle 608 068 989.
Ing. Ondřej Přikryl, TGI

INTERNET na optické síti

100 Mbit/s 245,- Kč / měsíc
200 Mbit/s 295,- Kč / měsíc
Ceny uvedeny včetně DPH ve výši 21%. Zřízení služby za 1,- Kč. Minimální doba trvání služby 12 měsíců.
Podrobnější informace naleznete na www.videon-znojmo.cz.
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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 kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V RAKOUSKU
Pekař/ka
BäckerIn
Joseph Brotmanufaktur GmbH
Burgschleinitz (Eggenburg)
Bewerbung.produktion@joseph.co.at
Josef Weghaupt
Mzda 1.584 €/měs. brutto + možné
příplatky.
Výpomoc v kuchyni
Umývač/ka nádobí
Küchenhilfe/ Abwäscher
TBL Therme Laa a.d. Thaya
Betriebsgesellschaft m.b.H.
Laa a.d. Thaya
bewerbung@therme-laa.at
+432522 84700-708 Doris Schwarzl
Příjemné pracovní prostředí, min.
mzda dle KS od 1.420 €/měs. brutto
při plném úvazku.
Pomocník
Hilfsarbeiter		
Maschinenring Hollabrunn-Horn
Hollabrunn, Horn
roman.nigischer@maschinenring.at
+423 59060 38033 Roman Nigischer
Podpora spolupracovníků

i samostatná práce dle pokynů.
Plný nebo částečný úvazek, stabilní
podnik, různorodá práce. Min. mzda
dle KS od 9,69 €/hod. brutto + příplatky.
Tesař
Zimmerer
Zwang Ges.m.b.H., Bockfliess (Mistelbach)
buero@zwang.at
+43 2288 2293 Adelheid Zwang
Plný úvazek, zkušený tým. Min. mzda
dle KS od 12,95 EUR/hod. brutto
+ možné příplatky.
Odpolední hlídání 2 dětí
Nachmittagsbetreuung für 2 Kinder
Babysitter24.at, 1030 Wien
www.babysitter24.at
registrace nutná: https://
babysitter24.at/parents/424427
Odpolední péče o 2 děti (12 a 8 let),
2–3x týdně (Po–Čt) 16–19 hod.,
občas večer – vyzvedávání
v Hornu, pomoc s úkoly, příprava
na vyučování, doprovod do kroužků.
Zástupce vedoucí pokojské
Stv. Hausdame
Althof Consulting- und
Hotelbetriebges.m.b.H. Retz

Pro novou kancelář ve Znojmě

AXA pojišťovna, a. s.
Pražská 11, Znojmo (vchod z ul. Dr. Mareše)

HLEDÁME VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI
PŘEPÁŽKOVÉHO KONZULTANTA
Požadujeme dokončené SŠ vzdělání s maturitou, práce v oboru výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte na miroslav.malina@axacz.cz
Bližší informace na telefonním čísle: 604 814 892

b.kleinschuster@althof.at
+43 2942 3711 Bernd Kleinschuster
Zkušenost jako pokojská
v hotelovém provozu, event.
s vedením menšího týmu, výborná
znalost NJ slovem i písmem. Plný
nebo částečný úvazek (30 hod.),
celoroční pozice, možnost dalšího
rozvoje. Mzda od 1.420 €/měs. brutto
při plném úvazku + možné příplatky.
Daňový poradce
Bilanzbuchhalter		
TRESCON Betriebsberatungsges.
M.b.H., Wien

Žádost online, http://www.karriere.
at/jobs/4627413
Samostatná péče o mezinárodní
klientelu, kontakt s klienty pro
daňové a účetní otázky, sestavování
měsíčních, čtvrtletních a ročních
uzávěrek a daňových přiznání,
vyhodnocení a reportů, kontakt
s FÚ a úřady. Dobré pracovní klima,
reprezentativní prac. prostředí,
různorodá práce, atraktivní odměny,
možnosti dalšího vzdělávání,
dlouhodobá perspektiva. Mzda
od 3.200 EUR podle zkušeností
+ přesčasy a.d.

TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka
Posilujeme tým a hledáme nové kolegy/ně na pozici

DĚLNÍK/DĚLNICE – NÁSTUP IHNED
NABÍZÍME:
hlavní pracovní poměr | nástupní mzda 13.250 Kč*,
navíjení/svařování 15.000 Kč* | reálná možnost mzdového postupu
| v závislosti na dovednostech možná výše mzdy na pozici dělník až
21.500 Kč* | dovolená nad rámec zákona | platné příplatky dle Zákoníku
práce | moderní, příjemné pracovní prostředí
BENEFITY:
dotované stravování | dotované ceny kávy a čaje z automatu | příplatky
za práci na odpolední směně | příspěvek na cestovné (při práci sobota,
neděle, svátky, noc) | možnost vzdělávání a získání profesních průkazů |
firemní akce
V případě zájmu pošlete životopis na: prace@tamura-europe.co.uk nebo
vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.
Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstnance.
Těšíme se na Vaše reakce – personální oddělení
tel.: 515 284 746, 778 477 612
*dle mzdového řádu platného od 1. 1. 2016

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě

ELEKTRIKÁŘE

Požadujeme: vzdělání SOU nebo SŠ elektro (praxe min. 5 let), znalosti
systému Siemens SIMATIC S7 pro údržbu, schopnost úpravy programu pro
PLC pomocí programovací sady STEP 7 a TIA Portal

ŘIDIČE/ŘIDIČKU VZV

Požadujeme: výuční list, ŘP na VZV – praxe vítána, obsluha PC – uživatelsky
Životopisy zasílejte na:
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo
Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo
nebo na Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com
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SEZONA SKONČILA, KULTURA VE ZNOJMĚ NIKOLIV.

Popáté se otevřou dveře radnice veřejnosti
Ve čtvrtek 17. listopadu pořádá
město Znojmo jubilejní pátý ročník
Dnů otevřených dveří radnice. Kromě
tradiční prohlídky reprezentativních
prostor a neformální besedy se starostou města organizátoři připravili
i bohatý doprovodný program se
spoustou novinek.
Ve vestibulu radnice (Obroková
12) bude návštěvníky vítat cimbálová muzika Denár a malá ochutnávka
Znojemského piva u příležitosti prvního výročí otevření Znojemského městského pivovaru. Příležitost podívat se
do pracoven starosty, místostarostů
i tajemnice města, do zasedacích místností zastupitelů i radních se zájemcům naskýtá od 9.00 až do 12.30 hodin. Prohlídky budou probíhat každou
půl hodinu.
Nahlédnout budou moci návštěvníci i do pamětní knihy nebo do několika
kronik města. Objeví se mezi nimi i ty,

spojené se Znojemským historickým
vinobraním, které letos slaví 50 let. Vystaveny tak budou kroniky z roku 1966
– první vinobraní s průvodem tak, jak
jej známe dnes, z roku 1972, který měl
zatím historicky nejvíce návštěvníků
– 123 500, a k vidění bude i kronika
města z roku 1990, kdy bylo pořádáno
první novodobé vinobraní po vynucené
přestávce v letech 1974 až 1989.
Další aktivity čekají návštěvníky
v budově úřadu na Obrokové 10. Přístupná bude obřadní síň a matrika, kde
bude možné nově zhlédnout reprodukce historických fotografií znázorňující prvního českého starostu Znojma Josefa Mareše a jeho pracovnu.
V zasedací místnosti bude připravena
výstava výkresů z výtvarné soutěže dětí
znojemských škol.
Promítat se tu budou i nejnovější
propagační filmy Znojma z dílny VideoBrothers, pod kterou jsou pode-

 V Den otevřených dveří radnice jsou vždy vystaveny vzácné předměty, jindy lidem
skryté.
Foto: archiv ZL

 O prohlídku kronik města je vždy velký zájem. 

psaní bratři Jan a Vítězslav Otrubovi.
Za svá filmová minidíla propagující
aktivity města Znojma si před nedávnem odnesli další ocenění (více o tom
píšeme na str. 4).
Doprovodný program se letos nese
v duchu 790. výročí od povýšení Znojma na královské město. Na hradě bude
možné navštívit výstavu soutěžních
prací studentů místních středních škol
v soutěži Poznáváme Znojmo aneb
790 let královského města či zúčastnit
se tvůrčí herny pro malé i velké pod
názvem Znojmo a jeho proměny v čase.
Na 10.30 hodin na nádvoří hradu připravilo Jihomoravské muzeum
speciální výklad s názvem Historie

Foto: archiv ZL

v kostce, kterou by si neměl nechat
ujít nikdo, koho zajímají dějiny hradu
i našeho krásného města.
Také výše zmiňovaná výtvarná
soutěž pro děti se nese v duchu oslav –
tématem je Královské město Znojmo.
Předání cen proběhne ve 14.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva
na Obrokové 12.
Ti, kteří se budou chtít pokochat
pohledem na Znojmo z výšky, mohou
17. listopadu v Den otevřených dveří
radnice vystoupit na ochozy Vlkovy
věže a radniční věže zcela zdarma. Připravená je také každoročně vyhledávaná komentovaná prohlídka radničních
věžních hodin. 
zp, lp

Pivovar má pro vás první Znojemský november feZt
Zpozornit by tak měli všichni
milovníci zlatavého moku i dobré
muziky – november feZt nabídne
obojí.
Přesně rok od otevření Znojemského městského pivovaru – 17. listopadu – se před pivovarem i v jeho
prostorách a v garážích pivovaru koná
první ročník Znojemského november
feZtu.
Program od 14.00 do 20.00 hodin
nabídne kapely ze Znojemska, osvědčené pivní soutěže, večerní tombolu
i typické gastronomické speciality
k pivu. „Návštěvníci mohou zavítat
také na exkurzi do našeho – jak s oblibou říkáme – nejkrásnějšího pivovaru
v republice. Přece jen sídlíme v historické budově, čímž se znojemský
pivovar od ostatních dosti liší,“ říká

ředitel Znojemského městského pivovaru Miroslav Harašta. K ochutnání
budou čtyři druhy piva včetně jednoho speciálně uvařeného u příležitosti
prvních narozenin pivovaru. Podávat
se bude Znojemská IPA (Indian Pale
Ale 12 %) – svrchně kvašený speciál.
Vstup na akci stejně jako exkurze
pivovaru jsou zdarma. Návštěvníky
rozhodně potěší i piva – každé pivo
(0,5 l) se čepuje za jednotnou cenu
20 korun. Pivovar vznikl v areálu,
který vlastní město. „Když se před
dvěma lety objevil vážný zájemce
o obnovení vaření piva ve Znojmě,
brali jsme to jako velké plus. A také
jako první krok, jak celý areál postupně oživovat. Jsem velice rád, že
se to podařilo,“ řekl starosta Vlastimil
Gabrhel.zp

 Originální vizuál novinky pivovaru – Znojemského november feZtu.
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UŽIJTE SI PODZIMNĚ PESTRÝ PROGRAM
Objevte kouzlo divadelní noci i historii 19. století
Sobotní noc 19. listopadu bude
ve Znojmě i v celé Evropě věnována otevřeným divadlům a jejich
početné skupině příznivců, kteří dostanou jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory jindy divácké
obci skryté a prožít neopakovatelný večer. Ve Znojmě se navíc stane
i připomínkou důležitých událostí
19. století.
Noc divadel nabídne návštěvníkům Městského divadla ve Znojmě
v komponovaném večeru od 17.00
do 22.00 hodin speciální program
a výjimečné zážitky. Noc divadel
připomene také národní obrození
ve Znojmě, osobnost Jana Vlka i historii Znojemské Besedy, která v té době
vznikla. Zazní například i píseň Přijde,
jaro přijde, kterou Jan Vlk složil.
Návštěvníci divadla se mohou těšit
na Pohodu u baru – směs písní Jaroslava Ježka s texty Voskovce a Wericha,
semaforské písničky i muzikálové melodie. Zvídaví budou moci nahlédnout

do prostor v zákulisí, kde na ně budou
čekat herci Divadelního spolku Rotunda. Znojemské žákyně oboru kosmetička nabídnou malování na obličej
i večerní líčení.
Na jevišti milovníky tance potěší
tanečníci z Tanečního a pohybového
studia M&M. Chybět nebude ani krátká přednáška v podání scénografa Jaroslava Milfajta, tentokrát o konstrukci
a stavbě divadel od konce 19. století
do dnešních dnů. K pobavení návštěvníků Noci divadel bude ve 20.00 hodin
přichystáno překvapení. 
lp, zp

 Milovníky tance potěší na jevišti divadla představení Tanečního a pohybového studia
M&M Znojmo. 
Foto: LD

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre
Night, který prezentuje divadlo
tvořivým způsobem v netradiční
formě vždy třetí listopadovou
sobotu již od roku 2008. K mnoha evropským státům se Česko
připojilo prvním ročníkem Noci
divadel 16. listopadu 2013.

LISTOPAD | 19. STOLETÍ

Národní obrození
LISTOPAD A HISTORIE | PRŮLET 19. STOLETÍM

Století páry a národního obrození
Devatenácté století se i do historie města Znojma zapsalo jako dynamické období
rozvoje průmyslu, železnice i spolkové činnosti. Mezi léty 1869 až 1871 vzniklo původní
znojemské nádraží (zničené na konci druhé světové války) v rámci provozu Rakouské
severozápadní dráhy propojující parními vlaky Prahu s Vídní a jen o pár let později
založil ve Znojmě svoji slavnou keramickou továrnu Rudolf Ditmar (1878). Nejen
továrny a parní lokomotivy posouvaly život znojemských občanů kupředu. Rychlé
tempo století páry si udržela i znojemská kultura ducha i těla – vznikla znojemská
tělocvičná jednota Sokol, vůbec první český spolek ve městě tzv. Beseda Znojemská
(založená roku 1870 znojemským buditelem Janem Vlkem), ale i městské muzeum, tj.
dnešní Jihomoravské muzeum ve Znojmě (1878). A století velkého pokroku a rozvoje
uzavřelo ve Znojmě slavnostní otevření nového městského divadla (1900), už tehdy
vybaveného telefonem, elektrickým osvětlením i klimatizací.

Svatomartinský průvod
s bílými koňmi
Znojemská Beseda ve spolupráci
s agenturou Navajn připravila pro
všechny milovníky zážitků oslavy
Svatomartinského vína s večerním
průvodem v doprovodu bílých koní.
Nachystány jsou na 11. listopadu hned dva průvody, a to v 17.00
a v 19.00 hodin vždy od minoritského
kláštera na ulici Přemyslovců.
Průvod bude pokaždé zakončen
u Vlkovy věže, kde si zájemci budou

moci koupit vstupenky na řízenou
ochutnávku Svatomartinských vín
ve zmíněné věži. Připraveno bude pět
vzorků z vinařství Znovín Znojmo a další. Nebude chybět ani neutralizační sousto – oblíbený chléb s vlašskými ořechy
a chléb s rozinkami z Pekařství Růžička.
Ochutnávku si budete užívat
ve výšce 32 metrů nad zemí a obohacenou o romantický výhled na osvětlené
centrum města Znojma. 
lp

10

ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ŘÍJNA 2016

Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM
Kdy se obrátit na službu chráněné bydlení?
Chráněné bydlení je pobytová
služba, která je poskytovaná osobám
s určitým znevýhodněním (zdravotní
postižení, chronická onemocnění,
duševní onemocnění) nejčastěji bydlících v běžné zástavbě.
Je založena na spolupráci, lidskosti
a individuálním přístupu ke každému
uživateli. Podpora uživatele vychází
z individuální situace v oblasti bydlení a sebeobsluhy. S pomocí asistence
má uživatel možnost realizovat své
představy a přání, rozpoznat rizikové
situace a objevovat i využívat své možnosti seberealizace a uplatnění na trhu
práce. V oblasti vlastního rozhodování
pomáhá asistent klientovi při orientaci
ve vlastních preferencích, při rozvoji
asertivních dovedností a při rozšiřování komunikačních dovedností.
Chráněné bydlení nabízí:
 
skupinovou či individuální formu
bydlení










pomoc při zajišťování stravy a cho

du domácnosti
pomoc při prosazování práv a zájmů

uživatele
zapojení uživatele do širší komunity

v obci
pomoc s orientací v místě bydliště

zapojení do volnočasových, zájmo
vých a aktivizačních činností

Službu od roku 2010 poskytuje
v obci Šanov organizace Zámek Břežany.
Nabízí formu individuálního i komunitního typu bydlení s kapacitou jedenácti
osob. Služba je poskytována lidem od 19
let s mentálním postižením.
Kontakt:
Zámek Břežany, p.o.
Viniční 440 a 441, Šanov 671 68,
tel.: 736 139 025,
e-mail: chbsanov@zamekbrezany.cz
www.facebook.com/chranene.bydleni.
sanov

Nikdy není příliš brzy!
Týden rané péče připadá letos
na 7.–13. listopadu. Osvětová kampaň vysvětluje rodičům, co je čeká,
když jim lékař sdělí, že se jejich dítě
narodí s postižením.





Poradna rané péče DOREA – po

skytuje podporu a pomoc rodinám
s dětmi (0–7 let) s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
a rodinám s dětmi s ohroženým psychomotorickým vývojem.
Centrum pro dětský sluch TamTam

– poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi (0–7 let) se sluchovým
postižením.
TÝDEN RANÉ PÉČE – PROGRAM:

Taková situace náhle změní život
celé rodině. V popředí každodenního
života se ocitnou specifické potřeby
dítěte s postižením. Mnohého je třeba
se vzdát a k tomu se stále vrací otázka, proč právě naše dítě nebude jako
ostatní. Pro dítě je velmi důležité začít
s podporou vývoje co nejdříve a rodiče
potřebují v této složité životní situaci
podpořit a pomoci.
Raná péče je sociální služba, která poskytuje rodinám podporu a pomoc jak v ambulantní, tak v terénní formě. Více informací naleznete
na www.socialnisluzby-znojemsko.cz.
Poskytovatelé sociální služby
raná péče:
 
Středisko Společnost pro ranou péči
Brno – poskytuje podporu a pomoc
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě
raného věku (0–7 let) s vážnějším
postižením zraku, případně i s dalším postižením.

Úterý 8. 11.
9.00–17.00 DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ – Středisko rané péče SPRP,
Nerudova 7, Brno.
Čtvrtek 10. 11.
10.00–11.30 RANÁ PÉČE JAKO
OPORA RODINY PŘI OPOŽDĚNÉM
VÝVOJI NEBO POSTIŽENÍ DÍTĚTE
– Rodinné centrum Maceška, Pražská 80, Znojmo - seminář, přednáší Marie Daňková, poradkyně rané
péče DOREA.
16.00–20.00 NEVIDÍM A PŘESTO
MI CHUTNÁ – Fresh Freaks BISTRO,
Lidická 46, Brno. Menu si můžete objednat a sníst s klapkami
na očích. Rezervace míst je možná
na tel.: 739 079 222 anebo e-mailu:
info@freshfreaks.cz

Braňte se skrytému
nebezpečí internetu
Kyberšikana, sexting, stalking –
to vše je součástí internetu. Ohroženi
jsou jimi především děti a mladí lidé
trávící svůj čas stále více na síti.
Jak se efektivně bránit, pomůže vysvětlit přednáška s názvem Skrytá nebezpeční internetu, kterou pro uživatele internetu, rodiče a další veřejnost
připravila Bratrská jednota baptistů.
Přednášku povede František
Krampota, ředitel společnosti ACET
ČR, která se dlouhodobě primárně
zabývá problematikou AIDS a spoluDevatenáctiletý mladík nutil čtrnáctiletou dívku, aby mu posílala
fotky a videa, na kterých se musela obnažovat a masturbovat. Soud
mu vyměřil tříletý podmíněný
trest. „Jestli mi to video nepošleš,
rozešlu fotky, co jsi mi už poslala,
tvým kamarádům a pověsím je
na Facebook,“ vyhrožoval. „Je to
fenomén dnešní doby. Dnešní
náctiletí, jakmile jsou skrytí na internetu, čile komunikují i prostřednictvím velmi hrubých poznámek a požadavků,“ řekl státní
zástupce. (Případ zveřejnil 14. října
2016 server Novinky.cz – pozn. red.)

 Sexting přináší mimo jiných i riziko zveřejnění elektronických videí se sexuálním
obsahem, které často vznikají v rámci partnerských vztahů. 
Foto: archiv ZL

pracuje s národními a mezinárodními úřady na zabránění šíření nemoci.
V souvislosti s tím ACET ČR pracuje
programově s mládeží, kterou preventivními aktivitami odrazuje od možných rizik skrytých například v sextingu, kyberšikaně, stalkingu a v dalších
negativních projevech „elektronické doby“. František Krampota, jenž
přednášel již dvěma stům tisícům studentů a vedl odborné semináře i v zahraničí, bude ve Znojmě o skrytém
nebezpečí internetu hovořit 3. listopadu v 17.00 hodin ve vysokoškolském klubu Harvart na Václavském
náměstí. Bližší info o přednášce na tel.:
776 354 615. Vstup je zdarma! 
lp

Muzikoterapie pro obětavé lidi
Všem obětavým lidem, kteří pečují o svého blízkého se zdravotním
postižením nebo o seniora, je určena relaxační muzikoterapie s Jiřím
Výmolou.
Koná se každý čtvrtek (mimo
17. 11.) od 17.00 do 18.30 hod. v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného
ve Znojmě (vchod z ulice Pontassievská – naproti České spořitelně).

Zájemci si s sebou musí vzít karimatku k sezení, polštářek pod hlavu, deku na přikrytí, pohodlné oblečení a ponožky/přezůvky (vstup
do sálu je povolen bez bot). Bližší informace podá Markéta Bílková, tel.:
604 294 188. Poslední letošní setkání
na muzikoterapii se uskuteční 15. prosince. Vstup je na každé setkání relaxační muzikoterapie zdarma! 
lp

Nadace Olgy Havlové pomohla
pečovatelské službě
Charitní pečovatelská služba
Znojmo zlepšila dostupnost do dvanácti obcí regionu. Pomohla jí k tomu
podpora Nadace Olgy Havlové.
Charitní pečovatelská služba Znojmo je jednou z terénních služeb, které
realizuje Oblastní charita Znojmo.
Jedním z cílů služby je zvýšit dostupnost pečovatelské služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
tělesného postižení, a to tak, aby prostřednictvím nabídky pečovatelských

činností mohli být tito lidé plně začleněni do společenského života a byli
schopni žít nezávislý život. „Tento cíl
se v letošním roce podařil uskutečnit také prostřednictvím podpory
z grantového programu Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové, který
jmenované službě přispěl na pohonné
hmoty částkou 50 000 korun,“ uvedla
Jaroslava Valová, vedoucí služby. Výše
zmíněná pečovatelská služba tak mohla zlepšit dostupnost do dvanácti obcí
Znojemska. 
lp
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Mladí řemeslníci z Přímky Podruhé z GPOA vyjeli
na zkušenou do Londýna
ovládli pražský palác
V sále Valdštejnského paláce
v Praze při vyhlašování výsledků
soutěže Mladý řemeslník roku 2016
zaznělo šest jmen studentů ze znojemské střední školy na Přímětické
ulici.
V soutěži úspěšně reprezentovala
obor Cestovní ruch Erika Juránková,
Štefan Kováč Hotelnictví a turismus,
Zuzana Procházková Podnikání, obchod a služby, Otmar Střecha obor
Mechanik opravář motorových vozidel, Alexandr Puda obor Truhlář
a Vladimíra Gerbelová obor Sociální
činnost.

Nominovaní žáci byli hodnoceni
nejenom s ohledem na studijní výsledky, ale zejména s ohledem na úroveň
praktických dovedností souvisejících
s daným oborem vzdělání, úspěchy
ve vnitrostátních či mezinárodních
soutěžích a svůj „zápal“ pro věc.
„Ocenění žáci jsou důkazem toho,
že řemeslníci a obory SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo mají budoucnost,“
uvedla pedagožka Ludmila Karpíšková. Soutěž byla organizovaná Sdružením soukromých škol Čech, Moravy
a Slezska pod záštitou I. místopředsedy
Senátu PČR Přemysla Sobotky. 
lp

 Mezi oceněnými znojemskými studenty byla ve Valdštejnském sále také Erika Juránková (v první řadě druhá zprava). 
Foto: archiv školy

Zvolte si své povolání
I letos je připravena bohatá nabídka studijních a učebních oborů
pro školní rok 2017/2018 na školách
nejen v okrese Znojmo.
Určena je pro vycházející žáky základních škol, včetně žáků 5. a 7. tříd,
kteří si vybírají své budoucí povolání.

V půlce října odletěla druhá patnáctičlenná skupina žáků znojemské
střední školy GPOA na pracovní stáže do Londýna. Studenti tam budou
pracovat v podnicích podle svého
odborného zaměření.
„Žáci prošli výběrem, podstoupili jazykové testy a nyní je čeká nová
životní zkušenost, kdy budou moci
poznat pracovní a kulturní prostředí
cizí země a zdokonalit své jazykové
kompetence,“ uvedla pedagožka Věra
Freyová.
Stáží se během dvou let zúčastní
celkem třicet mladých lidí – po dvanácti žácích z Obchodní akademie
a pedagogického oboru a šest žáků
oboru Informační technologie.
První vlna studentů vyrazila
do Londýna již v únoru letošního
roku. Po návratu se většina shodla
na tom, že jim stáž přinesla větší jistotu v mluveném projevu, poznání
odlišných způsobů práce, inspiraci pro
další práci, uvědomění si svých slabin,
ale také poznání jednoho z největších
evropských velkoměst a jeho kulturní
i národnostní rozmanitost.

 Jedním ze studentů, který si vyzkoušel
stáž v Londýně, byl i Jakub Dvořák.

Foto: archiv GPOA

„Budeme našim stážistům držet palce, aby se vrátili stejně tak
plni zážitků a zkušeností jako jejich
předchůdci. Pevně věříme, že budou
škole dělat stejně dobré jméno,“ je
přesvědčená Věra Freyová. Stáže jsou
plně hrazeny z prostředků programu
Erasmus+. 
lp

Don

Nabídku si mohou prohlédnout v pátek 4. listopadu od 8.00 do 17.00 hodin
v prostorách Střední odborné školy Dvořákova 19 ve Znojmě. Aktivitu podporují Úřad práce ČR, střední školy a učiliště
znojemského okresu a další střední školy
a učiliště z jiných okresů. 
lp

790 let města Znojma:
Trochu jiné vyučování
Základní škola Mládeže se společným projektem s Jihomoravským
muzeem ve Znojmě připojili k letošním oslavám 790 let města Znojma.
Obě instituce spojily poznání se
vzděláváním a „trochu jiným vyučováním“. Žáci strávili dva dny poznáváním našeho krásného města Znojma.
„Procházeli jsme nejkrásnější místa
– minoritský klášter, znojemský hrad,
kostel sv. Mikuláše, Divišovo náměstí,
radniční a Vlkovu věž – a sbírali důležité informace. Všude jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii,

což se nám hodilo druhý den. Ve třídě
jsme se rozdělili do skupin a vytvořili
projekty ve formě plakátu, kde jsme se
snažili, abychom to měli co nejhezčí.
Moje skupina měla za úkol vytvořit
plakát v anglickém jazyce, jiná v německém. Měli jsme to trošku těžší,
nám to ale nevadilo. Pomáhali jsme si
a nasmáli jsme se u toho,“ říká Sabina
Tunková z 9.C. Projekty, které žáci
1.–9. ročníků vytvořili, jsou všechny
velice zdařilé a některé z nich budou
vystaveny v rámci Dne otevřených
dveří radnice 17. listopadu. 
tz

Věk: Věk 4–5 let
Plemeno: kříženec ohaře
Don je kastrovaný pejsek, který by nejvíce ocenil hodného pána se zkušenostmi s loveckými plemeny. Don by byl nejšťastnější na zahradě u rodinného domu nebo na dvorku. Je nevhodný k jiným zvířatům.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
&

Jana Obůrková (Znojmo)
Jindřich Černý (Znojmo)

&

Yvona Esterková (Znojmo)
Petr Kott (Nový Jičín)

&

Renata Václavíková (Znojmo)
Vladimír Černai (Znojmo)

&

Barbora Valová (Únanov)
Ivo Hiess (Přímětice)

&

Lenka Jelínková (Znojmo)
Josef Kovář (Únanov)

&

Eva Novotná (Znojmo)
Jaroslav Solik (Kozlovice)

&

Jana Matoušková (Brno)
Martin Vítek (Brno)

&

Petra Škorpíková (Znojmo)
Ondřej Růžička (Znojmo)

&

Beata Garšicová (Praha)
Roman Čibera (Dobšice)

&

Eliška Egnerová (Přímětice)
Ivan Žák (Znojmo)

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
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 LISTOPADU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! 17. 11. zavřeno

Plavání
v Příměticích
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 9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle 9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Veverka a Špaček na jednom pódiu
Hned dva koncerty vynikajících
českých umělců v jediném měsíci připravila Znojemská Beseda v městském divadle.

 Hobojista Vilém Veverka.  Foto: archiv ZL

Ve středu 2. listopadu uslyší publikum jednoho z nejrespektovanějších
českých hobojistů
Viléma Veverku. Doprovodí ho soubor
ČEŠTÍ KOMORNÍ
SÓLISTÉ, který patří
k nejdéle působícím
smyčcovým tělesům
na našem území.
Společně vystoupili
již na mnoha pódiích
v Evropě, opakovaně  Houslista Josef Špaček. 
Foto: archiv ZL
i v Americe. Přesně
za týden, 9. listopadu, pak vystřídá vystoupí spolu s orchestrem CZECH
na pódiu Veverku Špaček. Mimořád- VIRTUOSI pod taktovkou belgického
ně talentovaný houslista, koncertní dirigenta Erica Lederhandlera. Vstumistr České filharmonie Josef Špaček penky lze koupit v TIC. 
lp

Balet vystřídá šatna Dejdara i Lábuse
Pražský komorní balet bude
ve znojemském městském divadle
střídat Pánská šatna Martina Dejdara i Jiřího Lábuse.
Baletní představení 3 České kvartety zatančí 8. listopadu na prknech
znojemského divadla členové Pražského komorního baletu. Balet je složený
ze tří inscenací, jejichž autory jsou tři
choreografové, kteří tvoří na hudbu tří
českých skladatelů. Milovníci ladného
pohybu tak uvidí a uslyší Slovanský
kvartet Antonína Dvořáka (choreografie Mário Radačovský), Černé zrcadlo
od Vladimíra Sommera (choreografie
Hana Polanská Turečková) a Smetanovo Z mého života (choreografie legendární Pavel Šmok).
Poslední listopadový den se divadelní pódium změní na Pánskou šatnu

 Balet 3 České kvartety. 

Foto: archiv ZL

herců Divadla Ypsilon Praha. Publikum zažije spontánní atmosféru, improvizační smršť, jedinečné
propojení herců a diváků
i trochu kolegiální škodolibosti. Nepropásněte proto
příležitost nahlédnout tak
trochu klíčovou dírkou
do pánské šatny Martina
Dejdara, Jiřího Lábuse,
Pavla Nového, Jana Jiráně,
Martina Janouše a Petra
Hojera. Pánové se v divadle předvedou 30. listopadu od 19.00 hodin.
Vstupenky na baletní i činoherní představení jsou
v prodeji na TIC, Obroková ulice. 
lp

Šmukbazar na dřeň vítá bižuterii, šátky a šály
Novinka Šmukbazar na dřeň
je další z řady znojemských aktivit
na podporu Českého národního registru dárců dřeně.
Do kampaně Znojemsko na dřeň
se již v minulém roce zařadily desítky znojemských sportovců, osobností
i občanů města. Velký úspěch zaznamenala letošní velikonoční charitativní akce Kabelkománie, ve které Znojmáci poslali Nadaci neuvěřitelných
87 776 korun získaných z prodeje
zdarma darovaných kabelek.
Duší kampaně Znojemsko na dřeň
je šperkařka Iveta Hlobilová, která
nyní chystá obdobnou charitativní akci
Šmukbazar. „Potěšilo mě, že Kabelko-

mánie byla tak úspěšná a ráda bych ji
zopakovala opět na Velikonoce 2017.
Na předvánoční čas jsem se rozhodla přichystat Šmukbazar, na kterém
budeme zase prodávat věci získané
darem od dobrých lidí, a to tentokrát
šperky – bižuterii, šátky a šály. Tedy
vše, čeho má skoro každá žena doma
plné krabice. Zase budeme darované věci prodávat za symbolické ceny
a celý výtěžek pak věnujeme Nadaci,“
vysvětlila nápad Hlobilová.
Až do 25. listopadu tak můžete darovat na dobrou věc šperky – bižuterii
(vždy zabalené samostatně v uzavřeném sáčku), šátky a šály, které doma
již nechcete nebo vás omrzely.

A samozřejmě jsou všichni zváni
na charitativní Šmukbazar na dřeň
26. a 27. listopadu v Althanském paláci
na Václavském náměstí ve Znojmě. lp
SBĚRNÁ MÍSTA
– kadeřnictví IMAGE na Pražské
ulici
– Již nyní, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel.:
602 395 544), můžete přinést
výše zmíněné darované věci
do ateliéru ArtFashion v ulici
Přemyslovců 7 ve Znojmě nebo
je na stejnou adresu poslat
poštou.
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Den seniorů nabídl
mnoho aktivit
Město Z noj m o p ři c hy s talo
na Den seniorů bohatý program,
ve kterém si mnoho starších občanů
našlo „svoji parketu“.
Jeho součástí byl například kurz
práce s počítačem, Nordic walking,
společné hry, čtení a učení, poslech
cimbálovky, ukázky masáží, přednášky, procházka Gránicemi, podzimní
vazby a další. „Můj dík patří všem,
kdo se na nevšedně pojatém dni podí-

leli. Nejednalo se jen o srdečné přání
k svátku seniorů. Přidaná hodnota
spočívala v mezigeneračním potkávání, vyvolání radosti byť i z drobných
lidských okamžiků, uspokojení potřeby pohlazení, poskytnutí nabídky
smysluplného žití a aktivního přístupu
k životu i v pokročilejším věku,“ sdělil
místostarosta Znojma Jan Blaha, který
se do programu Dne seniorů aktivně
zapojil. 
zp, lp

 Ředitel střední školy GPOA Leoš Gretz a místostarosta Jan Blaha podpořili seniory
na kurzu práce s počítačem. 
Foto: tp

Halloween v podzemí
Podzim je tu a doba vydlabaných
dýní je signálem pro blížící se strašidelný Halloween. Proto zveme všechny nebojácné děti i dospělé v pátek
28. října na Halloweenskou stezku
odvahy do Znojemského podzemí.
Poprvé můžete do potemnělého podzemí vstoupit ve 13.00 hodin
a musíte počítat s tím, že někde na své
procházce chodbami potkáte živá strašidla. Poslední vstup do podzemí je
naplánován na 16.45. Za projevenou
odvahu odměníme každého malým
dárkem. Vstupné je pouze 30 korun.
PLACENÁ INZERCE

Využijte podzimních prázdnin a vydejte se do tajuplných prostor Znojemského podzemí! 
lp, zp
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Beseda má nový sál. Pohlídá
ho elektronický vrátný
Potřeba mít ve Znojmě kulturní multifunkční centrum byla
jedním z důvodů rekonstrukce
dlouhodobě nevyhovujícího
dolního sálu Znojemské Besedy.
Nově opravený a rozšířený
prostor pojme více jak sto dvacet lidí. V sále jsou nové parkety a osvětlení. Opraveno bylo
vstupní schodiště a nové jsou
i dveře, které bude „hlídat“ elekt-  Nový sál 
Foto: L. Smejkal
ronický vrátný (vstup na čipovou
pronajímat spolkům, školám a dalším
kartu).
Do konce roku chce ředitel Bese- organizacím na kulturní a společendy František Koudela dovybavit pro- ské aktivity. Beseda počítá s využitím
stornou místnost také audiovizuální sálu i v případě nepříznivého počatechnikou. „A podle toho, jaký bude sí během například Velikonoc nebo
rozpočet příspěvkové organizace měs- adventu. „V případě deště můžeme
ta, bychom chtěli na začátku příští- nyní část akcí třeba pro děti přesuho roku vybavit dolní sál nábytkem, nout do opraveného sálu. A využít
tedy stohovatelnými židlemi a stoly, ho můžeme i na komorní koncerty
ale i mobilním pódiem. Staré pódium a malá divadelní představení, možná
už bylo nevyhovující, a proto jsme ho, do budoucna i promítání, jelikož právě
i kvůli zvětšení prostoru sálu, odstra- řešíme zatemnění,“ uvedl František
nili. Mobilní pódium nám navíc skýtá Koudela.
Za nynější reprezentativnější
více možností využití sálu,“ vysvětlil
ředitel příspěvkové organizace města. vzhled sálu může finanční podpora
Znojemská Beseda bude sál vy- města, které do opravy investovalo
lp
užívat pro své akce, ale také ho bude necelý milion a půl korun. 

14

ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ŘÍJNA 2016

Společnost

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

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do 1. května zavřeno.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne
10.00–12.30, 13.00–16.00
(poslední prohlídka 30 minut
před zavírací dobou).
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–Pá
9.00–11.30, 12.00–17.00. Stálé
expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí
Koruny české, Medailérská tvorba
J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
tel.: 736 465 085, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: říjen Út–Ne 9.00–17.00,
listopad až březen 9.00–17.00 pouze
víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM – předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00, 13.30–17.00,
Ne 10.00–13.00, 13.30–17.00,
listopad až duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz.
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta
otevřeno: říjen až duben Po 9.00–17.00,
Út–Ne 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: říjen Po–So, svátky
10.00–18.00, Ne 10.00–15.00, listopad
až březen zavřeno.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: říjen So, Ne a svátky
9.00–19.00, listopad zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně
den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO

KINO SVĚT

Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej 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.

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

31. 10. JENOM ŽIVOT
Bystrá komedie s pozoruhodnými
dialogy magického příběhu dvou
zralých, životem prozkoušených lidí.
Hrají: A. Talacková, I. Bareš.
19.00.
3. 11. HVĚZDNÉ MANÝRY
V hotelu se mají na benefici
potkat dvě pěvecké hvězdy,
které se nesnášejí. Lze zabránit
skandálu? Hrají: L. Vaculík,
A. Gondíková/M. Bočanová/
K. Špráchalová a další. 19.00.
8. 11. PRAŽSKÝ KOMORNÍ
BALET – 3 ČESKÉ KVARTETY
Kvartety v trojím podání uznávaného
baletního souboru. 19.00.
Více na str. 12.
16. 11. VÝROČÍ KAPELY
PAROHÁČI
Slavnostní koncert k 35. výročí
oblíbené znojemské country skupiny.
Prodej vstupenek: Dobročinný
bazárek (Zámečnická 12), 19.00.
19. 11. NOC OTEVŘENÝCH
DIVADEL A VÝJIMEČNÝCH
ZÁŽITKŮ
Městské divadlo Znojmo se opět
zapojí do evropského projektu
Noc divadel. Vstup volný od 17.00
do 23.00. Více na str. 13.

VÝSTAVY
23. 9. – 19. 11. OD BÍTOVA
K VRANOVU
Dům umění – výstava unikátních
fotografií a exponátů z okolí
Vranovské přehrady. Snímky z fondu
fotoarchívu Jihomoravského muzea
ve Znojmě.
27. 9. – 19. 11. ZTRÁTY A NÁLEZY
Dům umění – výstava obrazů malířky
Lýdie Hladíkové.
7. 10. 2016 – 6. 10. 2017
DARŮ SI VÁŽÍME
Minoritský klášter, Přemyslovců 6
– celoroční výstava předmětů, které
v posledních letech přijalo muzeum
do svých archívů jako dary od občanů
a institucí.
8. 10. – 30. 11. MALÍŘ
ZTRACENÉHO ČASU
Galerie porozumění, Slepičí trh –
ilustrace malíře a ilustrátora pravěku
Zdeňka Buriana. Otevřeno Út, St, Pá,
So 10.00–16.00. Více na str. 15.

KONCERTY
2. 11. VILÉM VEVERKA A ČEŠTÍ
KOMORNÍ SÓLISTÉ
Městské divadlo – koncert vynikajícího
českého hobojisty. 19.00. Více na str. 12.
4. 11. DAVID DEYL
Městské divadlo – koncert. 19.00.
Více na str. 15.

22. 11. BÍLÁ NEMOC
Hra napsaná Karlem Čapkem
v napjatých předválečných letech.
Hrají: L. Trojan/J. Szymik, Petr
Franěk, Martin Písařík a další. 10.00.

9. 11. CZECH VIRTUOSI
A JOSEF ŠPAČEK
Městské divadlo – koncert orchestru
s talentovaným houslistou Josefem
Špačkem. 19.30. Více na str. 12.

26. 11. DVĚ GORILY
PROTI MAFII
Hudební komedie dramatika Pavla
Kohouta. Charitativní představení
ve prospěch domácí hospicové péče.
Vstupné: 200 Kč, důchodci a studenti
150. Vstupenky: L. Rivolová
(Gymnázium Dr. K. Polesného, Zn.),
rezervace: info@konipaska.cz.
18.00.

18. 11. ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS
Městské divadlo – swing od počátku
let třicátých až k raným letům
čtyřicátým. 19.00. Více na str. 15.

30. 11. PÁNSKÁ ŠATNA
Nahlédnutí do pánské šatny herců
vyhledávaného pražského Divadla
Ypsilon. Hrají: M. Dejdar, J. Lábus,
P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer.
19.00. Více na str. 12.

22. 11. MUZIKÁLOVÝ VEČER
Městské divadlo – muzikálové písně
zpívají M. Vojtko a K. Nývltová. 18.00.

DALŠÍ AKCE
1. 11. HUDEBNÍ POŘAD
O KARLU HAŠLEROVI
Městská knihovna – pořad slova i živé
hudby připravila znojemská knihovna
s Jiřím Koukalem. 17.00.
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2. 11. PROČ OSLOVUJE KNIHA
POSELSTVÍ GRÁLU TOLIK LIDÍ?
Hotel U Divadla – úvodní přednáška
Jana Zubatého zahájí cyklus Večerů
s Poselstvím Grálu. Cyklus začne
16. 11. Vstupné dobrovolné.
Vždy od 17.00. Více info
na tel.: 545 213 964, 702 036 022.

Znojmem. Bližší info a přihlášky
na rostemespolu@email.cz. 9.30–17.00.

2. 11. LISTOVÁNÍ
Znojemská Beseda – scénické čtení.
STOP – Světové Tažení Ochmelky
Poláčka z Prahy do Ohňové země.
Za spoluúčasti spisovatele Tomáše
Poláčka účinkují: L. Hejlík, A. Novotný.
18.00. Vstupné: renata@listovani.cz

13. 11. CHANTAL POULLAIN –
ŠANSONY
VŠ Harvart – šansony sladké Francie.
19.30.

3. 11. SKRYTÁ NEBEZPEČÍ
INTERNETU
VŠ klub Harvart, Václavské nám.
– přednáška odborníka Františka
Krampota. 17.00. Více na str. 10.
4. 11. PECHA KUCHA NIGHT –
téma: KULT TĚLA
Sokolovna TJ Znojmo, Sokolská ul.
– občanské sdružení Umění
do Znojma připravilo další z řady
komponovaných večerů s množstvím
zajímavých příspěvků. 20.20.
8. 11. KAREL IV.
Městská knihovna – přednáška
historika Jiřího Kacetla. 17.00.
9. 11. MONOLOGY VAGÍNY
Dukla – slavná divadelní hra
Eve Ensler. Hrají: D. Bláhová,
M. Sajlerová, J. Asterová,
A. Polívková. 19.30.
12. 11. BYLINKOVÉ DÁRKOVÁNÍ
MŠ Dobromysl, Školní 10, Znojmo
– výroba originálních voňavých
dárků, materiál na výrobu je v ceně.
Akce je podporována městem

11. 11. SLAVNOSTI
SVATOMARTINSKÉHO
MLADÉHO VÍNA
Minoritský klášter – 11.00–21.00.
Více na str. 8–9.

15. 11. MARTINA BITTNEROVÁ
– AUTORSKÉ ČTENÍ
Městská knihovna – beseda. 17.00.
16. 11. SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH
MUZIK
Loucký klášter – čtvrté setkání
cimbálek. Od 18.00.
Více na str. 13.
20. 11. NEDĚLNÍ POHÁDKY
Znojemská Beseda – pohádka
O princezně na hrášku, Divadlo
Koráb. 15.00, 16.30. Předprodej
v TIC nebo www.vstupenkyznojmo.cz.
20. 11. PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE
PFEIFFERA
Agrodům – přednáška známého
biotronika. 17.00.
22. 11. PETRA DVOŘÁKOVÁ A SÍTĚ
Městská knihovna – autorské čtení,
na kterém spisovatelka představí svoji
novou knihu Sítě. 17.00.
24. 11. JAK PODPOŘIT VÝVOJ
DĚTÍ OD NAROZENÍ DO 2,5 LET?
MŠ Dobromysl, Školní 10, Znojmo
– seminář Ireny Kubantové pro rodiče.
Info a přihlášky: irena.kubantova@
gmail.com. 16.30–19.30.

Úspěšná zemědělská
výstava na Dvořákově
Na 7. ročníku První česko-rakouské zemědělské výstavy se tradičně
v prostorách Střední odborné školy
na Dvořákově ulici ve Znojmě setkaly
desítky návštěvníků, kteří se přišli podívat na úspěchy zemědělců a drobných pěstitelů.
Výstava propagující zemědělství
a potravinářství v České republice
a výrobu regionálních produktů přilákala také zástupce Jihomoravského
kraje, partnerských škol, organizací
a města Znojma – místostarostu Jana
Blahu a radní Ludmilu Šikýřovu.
Jak uvedl ředitel pořádající školy
Josef Brouček, letošní rok nebyl právě příznivý pro pěstování speciálních
plodin. Přesto se podařilo shromáždit

471 exponátů ovoce, zeleniny, vinné
révy, květin a výpěstků polní výroby. Nechyběla ani kolekce finálních
potravinářských produktů a ukázky
pekařských a cukrářských výrobků.
Součástí výstavy je každoročně
vyhlášení nejlepších výpěstků a zemědělských produktů v kategorii
žáků a ostatních pěstitelů. V žákovské kategorii získal cenu za nejlepší
kolekci zeleniny Dominik Durna ze
třídy 3. OZ a za nejlepší ovoce Kamil
Hobza ze třídy 2. OB. Výstava, která
je součástí aktivit Centra odborného vzdělávání pro zemědělství, byla
tradičně doplněna expozicí zemědělské techniky a drobného domácího
zvířectva. 
lp

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT


KONCERT

Davida Deyla uslyšíte s pianem, violoncellem i kytarou
Znojemské divadlo bude 4. listopadu jedním z míst na mapě koncertních recitálů zpěváka Davida
Deyla. Koncert se ponese v duchu
classical crossover, ve kterém Deyl
natočil své poslední album V ozvěnách. Za doprovodu piana, violoncella, houslí, violy a kytary zazní
hity nejen z poslední vlastní tvorby
Davida, jako je například aktuální
skladba V ozvěnách, která získala
Slavíka za nejoblíbenější píseň, či
Mít tě blíž, ale i nově s českým textem nazpívané světové filmové a hudební hity. Po koncertě, který začne
v 19.00 hodin, bude připravena autogramiáda i focení. 
lp


PŘEHLÍDKU

Vojenská přehlídka spodního prádla
s poezií
Autorské čtení poezie Kateřiny Kotoučové
s recesistickou přehlídkou spodního prádla
a hudebním doprovodem P.P.D. Petra Ziky
na vás čeká 4. listopadu od 20.00 v Chez
Martine na Malé Michalské.
lp


SWING

Ondřej Havelka vás zve do divadla, protože: Nás to tady furt baví
Nás to tady furt baví, říká Ondřej Havelka a jeho orchestr Melody Makers,
kterému je letos dvacet let. Mládí v rozpuku a přitom již jisté zkušenosti.
Ondřej Havelka a jeho hot-jazzoví pardálové vrhají se do jubilejní sezóny s nakažlivou vitalitou a v nebývalé formě. V novém programu zazní
mnohé pyramidální hity, jež si publikum za ta léta oblíbilo. K nim přibude na koncertě ve znojemském divadle 18. listopadu pár fungl nových
swingových smrští, které jistě chytnou za srdce též, protože jazz a swing
bavil, baví a bavit bude. 
lp


NÁVŠTĚVU U SOUSEDŮ

V Jevišovicích ukazují, co je možné postavit z malých kostiček
Obdivovatelé ikonické stavebnice LEGO dostali pozvánku z Jevišovic:
„Zveme všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu mnoha exponátů z téměř 400 000 dílků stavebnice Lego, kterou si můžete
prohlédnout do 25. listopadu v prostorách restaurace Sýpka v Jevišovicích,“ vzkazuje za organizátory výstavy Svět kostiček Petr Šimr. Velkým
lákadlem je i sbírka dnes již nevyráběných kostiček a dalších zajímavostí.
Pro děti bude připraven dětský koutek s vláčkodráhou a hracími stolky.
lp


VÝSTAVU

Galerie představuje malíře ztraceného času
Galerie Domu porozumění na Slepičím trhu, o jejíž programovou náplň
se stará Městská knihovna Znojmo, připravila pro veřejnost i školy výstavu Malíř ztraceného času. Představuje dílo malíře Zdeňka Buriana (1905–
1981), který se proslavil zejména ilustracemi pravěku. Burian byl zcela
jistě dominantní umělec v rámci světové paleontologické rekonstrukce. Výstava je přístupná do 30. listopadu (otevřeno út, st, pá, so vždy
10.00–16.00). 
lp
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Sport

Hokejoví Orli letí vzhůru tabulkou
Po náročném startu do soutěže
znojemští hokejisté pozvolna, ale jistě
stoupají tabulkou vzhůru. Na úvodní
porážky v mezinárodní Erste Bank
Eishockey Lize (EBEL) navázala družina trenérů Režnara a Žůrka zlepšenými výkony v říjnu, kdy z osmi odehraných zápasů sedmrát zvítězila,
tým opět přiblížila na jeden bod pozici
mezi nejlepšími šesti týmy, zajišťující
přímý postup do play-off.
Po loňském historickém úspěchu
v podobě druhého místa pak hokej nadále potvrzuje svou pozici sportu číslo 1
ve městě Znojmě. Divácký zájem i přes
slabší formu týmu v úvodu ligy neutuchal a hned dvakrát už v úvodních kolech padla na znojemském zimním stadionu hranice tří tisíc fanoušků. Poprvé
v tradičně hojně navštěvovaném derby
s Vídní, kdy si cestu na stadion našlo
3 252 příznivců, podruhé o dva týdny
později v souboji proti Linzi.

webových stránek www.hcorli.cz. Nejvíce dotazů směřovalo právě na angažmá

Marek Schwarz
diskutoval s fanoušky

 Marek Schwarz

Úřadující mistr české hokejové extraligy, brankář Marek Schwarz, který
ještě loni hájil barvy Liberce, si v nabitém programu posledních utkání našel
čas, aby odpověděl na dotazy fanoušků,
které mu byly kladeny prostřednictvím

v dresu Orlů, které je dle jeho slov novou
výzvou: „Poznávám teď něco nového.

Nejbližší utkání Orlů v EBEL
čtvrtek 27. 10.
Salzburg – Znojmo
neděle 30. 10.
Znojmo – Klagenfurt
pátek 11. 11.
Bolzano – Znojmo
neděle 13. 11.
Lublaň – Znojmo
úterý 15. 11.
Znojmo – Villach

19:30 (živě na O2 TV a SKY)
17:30
19:45
17:30
18:30

Video ze závodu Znojmo Extreme
790 spatřilo světlo světa!
Do hledáčku znojemských filmových kamer se poprvé dostala
i ryze sportovní akce – unikátní závod
Znojmo Extreme 790, který byl součástí červencových oslav 790. výročí
od povýšení Znojma na královské
město. Závod nabídl parádní atmosféru, přinesl skvělé sportovní výkony
a ukázal dobré srdce všech zúčastněných, neboť výtěžek ze startovného
putoval Terezce Faktorové, bojující
s těžkou nemocí.
„Závod Znojmo Extreme 790 je novou akcí, kterou jsme připravili v souvislosti s projektem Znojmo 790, kdy
cílem bylo připomenout výstavbu naší
největší dominanty – radniční věže.
První ročník závodu ale určitě nebyl
tím posledním, příští rok chceme uspořádat závod znovu. Už teď se na něj
těším,“ říká místostarosta Znojma Jan

Grois, který je nejen otcem myšlenky
závodu, ale také se ho aktivně účastnil.
Na závodní trať se postavilo celkem 29 tří- až pětičlenných týmů, které
ve třech kategoriích (muži, ženy, smíšené) bojovaly o nejrychlejší výběh
na znojemskou dominantu. Více než
polovina závodníků zvládla 158 schodů věže v čase do jedné minuty, což je
obdivuhodný výkon. Na startu se vedle
profesionálních sportovců představili
i rekreační sportovci a mimo soutěž si
výběh na radniční vyzkoušeli i profesionální hasiči v plné výbavě.
Video, které pro
Znojmo zpracovali
bratři Jan a Vítězslav
Otrubové ze společnosti VideoBrothers,
je k nalezení na www.youtube.com/
znojmotv. Lze jej načíst i z QR kódu.

Dostal jsem se do mezinárodní soutěže.
Z mého pohledu je EBEL liga zajímavější
než česká extraliga,“ přiznává v jednom
z dotazů a odchod klubu do zahraničí
jen kvituje. „Určitě to bylo dobré rozhodnutí. Je lepší být tady než hrát v Česku
WSM ligu.“
Na Znojmo však vzpomíná již z dob
extraligy. „Chytal jsem tehdy v Mladé
Boleslavi, takže si ten poslední zápas
Orlů pamatuji. Bylo to takové smutné, protože Znojmo pro mě bylo vždy
sympatickým soupeřem. Rád jsem sem
jezdil,“ pokračuje.
A jak si užívá prostředí jižní Moravy? „Moc se mi líbí výhled z hradeb
u rotundy nebo od kostela, ale je tu
i plno dalších krásných míst. Mám rád
historii, které je ve Znojmě plno,“ pochvaluje si.
Podobně nadšený je dvojnásobný
mistr extraligy i ze zázemí v Nevoga
Aréně a spoluhráčů v kabině. „Máme tu
všechno, co potřebujeme. Nic nechybí.
V týmu si všichni rozumíme. Nejdéle se
znám s Tomášem Plíhalem, sedím vedle
Petera Puchera,“ prozrazuje. „Číslo třicet
tři na dresu? To by tady neprošlo, proto
jsem si vzal tu trojku,“ směje se.
V dalších dotazech chválí i atmosféru, která na stadionu během zápasů
panuje. Podpory fanoušků si třicetiletý
gólman váží a děkuje za ni.

Znojemský běžecký
pohár v první třetině
Na sklonku září odstartoval Borovinskou desítkou paradoxně v Třebíči,
ale tak už velí tradice, Znojemský běžecký pohár.
Druhý podnik devítidílného seriálu
byl na programu v půli října v Moravském Krumlově a o uplynulém víkendu
se konečně běžci přiblížili také Znojmu,
když se v Lukově uskutečnil Avanti běh
Podyjím. Ženy měly na programu jeden
čtyřapůlkilometrový okruh, muži dva.
Absolutním vítězem mezi muži se stal
Zdeněk Hnilo, který je známý i jako
jeden z vítězů populárního Vánočního
běhu. Mezi ženami kralovala tradičně
Kateřina Doubková. Celkovému pořadí po třech závodech vévodí Vojtěch
Čabala, mezi ženami zatím vede Hana
Fučíková. Další závody čekají na běžce
až v prosinci. 17. 12. se uskuteční Předvánoční běh pod Pálavou, 25. prosince
pak tradiční Vánoční běh Elektrokovu
ve Znojmě a v poslední den roku Silvestrovský běh v Třebíči. 
eks
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