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Za rok 2016 se královské město 
Znojmo proletělo staletími

Ochutnejte 
štědrovku

Nejen štědrovka, tedy tradiční 
česká vánočka, ale také rybí a čoč-
ková polévka, slovenská zelňačka 
i cukroví budou zdarma podávány 
na Štědrý den v centru Znojma.

Vánoční štědrovku již pošesté pořá-
dá Milan Jonáš s přáteli. Vánoční pokrmy, 
ale také horký čaj i svařené víno nabídnou 
lidem 24. prosince od 8.00 do 11.00 hod. 
na rohu ulic Velká Mikulášská a Zelenář-
ská (před hospodou U Šneka). Všechny 
pokrmy budou zdarma, ovšem přispět 
může každý podle svého uvážení. Dob-
rovolný příspěvek z Vánoční štědrovky 
bude odevzdán dětem do Dětského do-
mova ve Znojmě.  lp

Znojemské Listy přejí všem čtenářům pěkné Vánoce
plné radosti a spokojenosti a vše nejlepší do nového roku 2017

Máme tady prosinec. Poslední mě-
síc, ve kterém si připomínáme 790 let 
od povýšení našeho města do krá-
lovského stavu. Po celý rok jsme se 
vraceli k našemu výročí a motiv i od-
kaz Znojmo 790 se promítal všude. 
Do všech společenských, kulturních 
a sportovních akcí. Od začátku jsem 
mluvil o tom, že velmi důležitou čás-
tí celého projektu je jeho edukativní 
rozměr. Jedině město, jež zná svou 
historii a dějiny, které formovaly jeho 
charakter, může s úspěchem hledět 
do  budoucnosti. Zakončení celého 
roku oslav jsme svěřili našim dětem – 
naší budoucnosti. Na začátku prosince 
se v divadle konala vánoční školní 
akademie na  téma 790 let Znojma. 
To, že i poslední akcí jsme se trefili 
do vašeho vkusu, dokumentuje fakt, že 
zájem o akademii byl obrovský a lístky 
na akademii byly rozebrány prakticky 
okamžitě. Chtěl bych proto moc po-
děkovat všem lidem, kteří nám celý 
projekt oslav 790 let pomohli zrea-

lizovat a zorganizovat. Byli to nejen 
mí kolegové, zaměstnanci úřadu či 
příspěvkových organizací, ale byly to 
hlavně stovky z vás, kdo se aktivně 
do našeho projektu zapojili a bez nichž 
by tento skvělý projekt nemohl nikdy 
fungovat. Díky vám všem. 

S novým rokem se také sluší vyty-
čit si nové cíle. K těm zásadním patří 

tlak na státní orgány, aby byl postupně 
dostavěn celý obchvat. Může se to zdát 
jako obehraná písnička, ale obchvat 
opravdu nevyřešíme během jednoho 
roku – ani dvou let. Hodláme také in-
vestovat do vybudování inženýrských 
sítí pivovaru, čímž do areálu chceme 
nalákat nové investory. Nemalé fi-
nance půjdou i do sociálních služeb 
– za všechno budu jmenovat investice 
do domova s pečovatelskou službou 
na Vančurově ulici, kde budeme měnit 
okna a zateplovat střechu. A jestli vás už 
teď mohu na něco pozvat, pak to bude 
na otevření muzea pivovarnictví, které 
plánujeme na duben. Určitě se přijďte 
do muzea podívat, bude to stát za to.

Na závěr mi dovolte popřát vám 
nejen krásné Vánoce v kruhu rodin-
ném, ale i to, abyste do nového roku 
vkročili pravou nohou a aby vás na ka-
ždém dalším kroku doprovázelo zdraví 
a štěstí. Ať je pro vás rok 2017 radost-
ným a úspěšným.

Vlastimil Gabrhel, starosta města

Silvestr 2016 
jen pro děti

Oslavy silvestra budou letos za-
měřeny na nejmladší obyvatele Zno-
jma a rodiny s dětmi.

Dospělí si tentokrát užijí silvestr 
ve vlastní režii. Město připravilo na po-
slední den v roce Dětský silvestr. Za-
čne v 16.00 hodin na Horním náměstí 
ve Znojmě a nebude pokračovat do tra-
diční půlnoci, ale skončí v 19.00 hodin. 
V programu bude k vidění show s Mi-
lanem Jonášem a DJ IZZYM Cooprem, 
silvestrovská diskotéka, cirkusová show, 
konfetové vystoupení, kouzla, čáry, oh-
nivé žonglování a chybět nebudou ani 
soutěže. Dětský silvestr zakončí ohňo-
stroj s názvem Dobrý večer, Znojmo.  lp

Znojemští zastupitelé schválili 
dar 35 000 korun pro uskupení Místní 
akční skupina (MAS) Znojemské vi-
nařství, a to na podporu cestovního 
ruchu.

MAS Znojemské vinařství bude 
v průběhu let 2016 a 2017 pracovat 
v  projektu na  podporu cestovního 
ruchu a propagace regionu společ-
ně se svým rakouským protějškem 
MAS Weinviertel – Manhartsberg. 
Projekt se zaměří na propagaci turi-
stických cílů regionu s cílem přilákat 
nejen více návštěvníků z Česka, ale 
také z Dolního a Horního Rakouska  
a z Vídně.

Větší propagace regionu dostala zelenou
Město Znojmo nemůže být z dů-

vodu své velikosti oficiálním členem 
MAS Znojemské vinařství, ale v rámci 
projektu bude vystupovat jako oficiální 

partner a současně bude prezentováno 
na propagačních materiálech financo-
vaných v rámci tohoto přeshraničního 
projektu.  zp

 Znojmo a Retz budou společně propagovat krásy příhraničí. Foto: Archiv ZL
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Město Znojmo v současnosti ne-
spolupracuje s nikým, kdo by ob-
čanům zajišťoval e-aukce na sdru-
žení dodávek elektrické energie 
a zemního plynu, příp. jiné výhod-
né služby spojené s dodávkami 
energií. V poslední době se množí 
případy, kdy jsou domácnosti oslo-
vovány prodejci, kteří se odkazují 
na spolupráci s městem. Žádná 
podpora ze strany města Znojma 
není sjednána a jakékoliv jiné tvr-
zení se nezakládá na pravdě.

PROVOZ POKLADEN OSSZ 
BUDE V PROSINCI OMEZEN
Pokladny Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) pro výběr po-
jistného na sociální zabezpečení 
v hotovosti na okresních správách 
sociálního zabezpečení budou 
otevřeny naposledy ve  středu 
21. prosince. Ve středu 28. prosin-
ce budou pokladny OSSZ zcela 
uzavřeny (k zaplacení pojistného 
lze využít bankovní převod nebo 
poštovní poukázku na přepážce 
České pošty). Pojistné za listopad 
musí být připsáno na účtu OSSZ 
nejpozději 20. prosince. Od pon-
dělí 2. ledna 2017 budou pokladny 
otevřeny v běžném režimu.

KONTROLA KOTLŮ 
DO KONCE ROKU!
Lidé, kteří mají jako zdroj tepla 
kotel na pevná paliva, mají už jen 
několik týdnů na to, aby si nechali 
udělat jeho kontrolu. Kontrola kot-
lů je povinná do konce prosince 
2016, jinak hrozí pokuta až 20 tisíc 
korun. Povinná revize zmíněných 
kotlů byla zavedena poprvé v září 
2012. Více info na www.fyi.cz/tag/
neogenia.

LUŽICKÁ PO ETAPÁCH
UZAVŘENA 
Kvůli opravě kanalizace ve městě 
bude postupně uzavřena ulice 
Lužická ve Znojmě.
První etapa oprav 5.–21. prosince 
2016 uzavře část ulice Lužická 
od křižovatky s ulicí Rooseveltova. 
Druhá etapa oprav 5.–21.  ledna 
2017 uzavře další část ulice Lužic-
ká. Od 5. do 31. ledna také částeč-
ně uzavře i náměstí Kpt. O. Chlupa. 
Objízdná trasa povede od uzavře-
ného úseku ulicí Rooseveltova 
dále ulicí 28. října, 17. listopadu, 
Bezručova a nám. Kpt. O. Chlupa 
až k ul. Lužická. V rámci uzavírky 
bude bez náhrad zrušena zastávka 
na ulici Lužická, a to v obou smě-
rech. Uzavírka se dotkne autobu-
sové dopravy spoje č. 205, 14 a 41,  
pro které platí objízdná trasa.
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Vznik Znojemského městského 
pivovaru a  s  ním obnovení vaření 
piva ve  Znojmě bylo prvním kro-
kem k postupnému oživování areá-
lu v blízkosti hradu a rotundy. Nové 
plány radnice s atraktivní lokalitou 
dostávají nyní další reálnou podobu.

„V  současné době budujeme 
ve spolupráci s Národním zeměděl-
ským muzeem v prostorách bývalé 
varny pivovaru expozici pivovarnic-
tví,“ říká starosta Znojma Vlastimil 
Gabrhel.

Díky tomu, že do areálu pivovaru 
přišel před rokem první zájemce, se 
celá lokalita zatraktivnila. „Vzpomí-
nám si na četné hlasy z opozice, že 
děláme chybu, když část areálu prona-
jímáme právě společnosti Znojemský 
městský pivovar. Ta ale dodržuje vše, 
co jsme si ve smlouvě stanovili. Vždyť 
milionové částky, které pivovar do de 
facto našeho majetku již investoval 
a  ještě chce investovat, bychom jako 
město v našem rozpočtu hledali jen 
těžko. Nehledě na to, že si Znojmáci 
jeho pivo oblíbili a pivovar jako insti-
tuce se stává pevnou součástí našeho 
kulturního a společenského života,“ 
dodal starosta.

A s vývojem městský pivovar roz-
hodně nekončí. „Za první rok jsme vy-
robili 2 000 hl piva, příští rok chceme 

Pivovar zatraktivnil areál. Radnice 
v něm připravuje sítě a muzeum

zainvestovat do rozšíření výroby, aby-
chom už o rok později mohli vyrobit 
5 000 hl piva. Jsme malým regionálním 
pivovarem, jehož ambicí je, aby lidem 
v první řadě naše pivo chutnalo, aby 
si ho spojovali s městem Znojmem 
a jezdili sem za ním, stejně jako třeba 
jezdí za moravským vínem,“ vysvět-
loval na oslavách prvních narozenin 
pivovaru 17. listopadu jeho ředitel Mi-
roslav Harašta. 

Pivovar dále plánuje také vybudo-
vání pivovarské restaurace se zahrád-
kou pro asi pět set hostů, a to nejpozději 

do roku 2020 (jejímu dřívějšímu ote-
vření brání podmínky bývalého vlast-
níka areálu – společnosti Heineken). 

Další rozvoj areálu bude mož-
ný až po  vybudování kompletních 
inženýrských sítí. „Do vybudování 
inženýrských sítí v  areálu chceme 
v roce 2017 investovat dvanáct mili-
onů korun. Věřím, že díky zasíťování 
se najdou i další investoři a zájemci, 
s jejichž pomocí tento skvostný areál 
v centru města oživíme do poslední-
ho místa,“ vysvětlil svoji vizi starosta  
Gabrhel.  zp, lp

 K již opravené budově pivovaru přibude i restaurace.  Foto: Archiv ZMP

 Návrh architektů představuje podobu nové hasičské stanice ve Znojmě.

Znojemští hasiči mají důvod 
k radosti. 

Vrcholní představitelé Hasičského 
záchranného sboru ČR, zástupci 
Policie ČR, Zdravotnické záchranné 
s lužby  JmK a   zás tup c i  měst a 
místostarostové Jan Grois a  Jan 
Blaha v minulých dnech odstartovali 
slavnostním poklepem na základní 
kámen výstavbu nové požární stanice 
ve Znojmě.

Hasiči se nebudou ze staré bu-
dovy na ulici Pražská stěhovat dale-
ko. Již v roce 2014 bylo rozhodnuto 
o  výstavbě nové stanice v  objektu 
Policie ČR rovněž na ulici Pražská. 
V tomto areálu tak postupně vznikají 
základny všech tří hlavních složek 
Integrovaného záchranného systému. 

Výstavba nové stanice započala 
likvidací garáží a objektů bývalé Po-
hraniční stráže za pomocí techniky 
a  příslušníků Záchranného útvaru 
HZS ČR Hlučín. 

Nová budova se bude skládat ze 
dvou propojených částí – samotné cen-

Hasiči se příští rok dočkají nové stanice
trální požární stanice a sídla územního 
odboru Znojmo včetně zázemí pro 
výkon státní správy. Bude zde dislo-
kováno na šestadvacet kusů požární 

techniky. Náklady na vybudování sta-
nice činí devadesát milionů korun. 
Nová požární stanice bude dokončena 
závěrem roku 2017.  zp, lp
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ZNÁMKU SYSLI NA VINICI 
ZÍSKALI VINAŘI Z HNANIC
Čtveřice vinařství z Hnanic byla 
oceněna zlatou známkou Sysli 
na vinici. Vinaři ji získávají za to, že 
na svých vinicích vytváří vhodné 
prostředí pro sysla obecného. 
Osud kriticky ohroženého druhu 
závisí právě na způsobu hospo-
daření na vinicích. Lidé mohou 
vinaře, kteří syslům pomáhají, 
podpořit nákupem vína se zlatou 
známkou Sysli na vinici. Tou se 
nyní pyšní Vinařství Josef Kořínek, 
Vinařství Špetíci, Vinařství Schwarz 
a Vinný sklep U hafana.

SPUŠTĚN REŽIM ZIMNÍ 
ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
Znojmo je na zimní režim údržby 
vozovek a chodníků připraveno. 
Vozovky jsou rozděleny do tří sku-
pin, přičemž ty nejfrekventova-
nější musí být sjízdné do 4 hodin 
po vzniku náledí či po sněžení. 
Vozovky ve druhém pořadí pak 
do 12 a ostatní do 48 hodin. Frek-
ventované chodníky v  prvním 
pořadí musí být podle schvále-
ného plánu schůdné do 6 hodin 
po zasněžení nebo vzniku náledí 
a ostatní do 12 hodin. Harmono-
gram plánu zimní údržby je stejný 
jako v minulém zimním období.

NOVÝ LETÁK O UBYTOVÁNÍ
Nový propagační leták především 
pro turisty vydalo město, potažmo 
Znojemská Beseda. Informuje 
o více než čtyřiceti místech k uby-
tování v okolí Znojma do maxi-
málně 12 kilometrů. Zájemci si 
ho mohou zdarma vyzvednout 
v Turistickém informačním centru 
(TIC) na Obrokové ulici ve Znojmě. 

ŠMUKBAZAR POSLAL NADACI
VÍCE NEŽ 63 000 KORUN
První ročník dvoudenního Šmu-
kbazaru na dřeň, který za sym-
bolické ceny prodával lidmi vě-
novanou bižuterii, šátky a šály, 
vydělal přesně 63  292 koruny. 
Částka zahrnuje i zisk 10 883 koru-
ny z charitativního prodeje punče 
od ROTARY KLUBU Znojmo. 
Šmukbazar na  dřeň byl letošní 
novinkou, která se díky ochotě 
lidí přispět na dobrou věc zařadila 
na platné místo znojemských ak-
tivit na podporu Českého národ-
ního registru dárců dřeně. Právě 
na jeho účet organizátorka akce 
Iveta Hlobilová celou získanou 
částku zaslala. Zároveň na Ježíško-
vě Garage Designu 2016 se do re-
gistru nově přihlásilo dvacet pět 
potencionálních dárců životně 
důležité tekutiny.

STALO SE
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Město Znojmo bude žádat o do-
taci z Operačního programu život-
ního prostředí na realizaci projektu 
Sanace skalních stěn ulice Napaje-
dla a Koželužská. V případě schvá-
lení pokryje dotace 85 % nákladů.

Na příští rok plánuje město další 
sanace skalních stěn na ulici Napa-
jedla a Koželužská, ovšem jen v pří-
padě, že  uspěje s  žádostí o  dotaci 
z  operačního programu životního 

Město žádá o dotaci 
na sanaci skalních stěn

prostředí. Cílem sanace je řešení ne-
vyhovujícího stavu stěn a  jejich za-
bezpečení. Celkové náklady projektu 
jsou necelé čtyři milióny korun, podíl 
města na dofinancování by byl zhruba 
půl milionu korun. V letošním roce 
proběhla rozsáhlá sanace skalního 
masivu U Obří hlavy, která stála dva 
a půl milionu korun. Většinu nákladů 
rovněž pokryla dotace z evropských 
fondů.  tp

Znojmo a  Retz - města dvou 
států, která od  sebe dělí pouhých 
třináct kilometrů, se rozhodla pra-
covat společně na marketingu a roz-
voji svých regionů – v roce 2021 by 
chtěla společně pořádat Dolnora-
kouskou zemskou výstavu.

Retz a Znojmo jsou dlouhodobý-
mi partnerskými městy. Spolupracují 
v různých oblastech, pořádají společná 
setkání, avšak pokud bychom mohli 

Rok 2016 je ve spolupráci
Znojma a Retzu průlomovým

označit některý rok za průlomový, byl 
by to ten letošní. 

„V  květnu letošního roku jsme 
podepsali deklaraci o společné kan-
didatuře na pořádání Dolnorakouské 
zemské výstavy, jedné z nejtradičněj-
ších a největších akcí Dolního Rakous-
ka, která pokaždé přiláká stovky tisíc 
návštěvníků. Zda budeme úspěšní, 
se dozvíme pravděpodobně až v roce 
2018, což ale neznamená, že zahálíme, 
ba naopak,“ říká starosta Znojma Vlas-
timil Gabrhel.

Nejen že se pracovní skupiny a de-
legace obou měst pravidelně scházejí 
a debatují nad tématy, nápady a úkoly, 
ale vznikají i první konkrétní věci: 

existuje například unikátní dvojjazyč-
ný portál k informování o zajímavých 
akcích na obou stranách hranice – 
facebook Retz Znojmo 2021. Vrcho-
lem letošních snah bylo představení 
společného projektu dolnorakouské-
mu hejtmanovi Erwinu Pröllovi. 
Právě jeho úřad bude o pořadatelích 
Dolnorakouské zemské výstavy totiž 
rozhodovat.

Rok 2016 se tedy do  historie 
oboustranné několik let trvající velmi 
vstřícné a přátelské spolupráce zapíše 
jako průlomový. „Chtěl bych proto 
poděkovat všem, kteří se na spolupráci 
s městem Retz podílejí. Odvedli kus 
dobré práce,“ dodává starosta.  zp

Znojmo bude řešit šest priorit-
ních oblastí. Výsledky ankety Fóra 
Zdravého města, a  následné pro-
jednání formulovaných palčivých 
problémů v komisi pro Zdravé město 
Znojmo, určily přednostní řešení šes-
ti oblastí. Vybrali je občané města. 
Mezi staronovými oblastmi je pod-
pora dostavby obchvatu města.

„Nepřekvapuje mě, že se mezi 
prioritami opět objevil obchvat. Já 
bych ho tam zařadil také. Jak jsem 
již několikrát avizoval – pro mě jako 
starostu Znojma je obchvat prioritou 
číslo jedna. Budu proto nadále ne-
jen bojovat s odpůrci obchvatu, ale 

Lidé chtějí obchvat, více stromů
i kulturně-společenské centrum

budu také tlačit na odpovědné osoby 
a orgány, aby se obchvat už konečně 
stavěl a aby se dobudoval do konce,“ 
komentuje výsledky ankety starosta 
Vlastimil Gabrhel.

Všechny níže vyjmenované ob-
lasti, které si z pohledu občanů za-
slouží přednostní řešení, se stanou 
součástí Strategického plánu rozvoje 
města Znojma na období 2016–2022 
(jednotlivé body se doplní do  jed-
notlivých pilířů), stanovily se návrhy 
opatření i odpovědný garant za řešení 
problému. 

Jde o následujících šest bodů:
■  Aktivně podporovat dostavění ob-

chvatu města Znojma
■  Nová sportovní hala vybudovaná 

v prostorách stávajících lázní

■  Nedostatek veřejných WC
■  Více kontrolovat chování občanů
■  Návrat vzrostlé solitérní zeleně 

do prostoru Horního a Masarykova 
náměstí

■  Absence kulturně-společenského 
centra

„Pracovat budeme samozřejmě 
i na ostatních definovaných problé-
mových oblastech. A  asi se budu 
opakovat, ale v drtivé většině přípa-
dů jde o oblasti, které nelze vyřešit 
během roku nebo dvou. I  tak udě-
láme maximum, abychom příští rok 
mohli Znojmákům na dalším Fóru, 
kdy je budeme informovat, jak jsme 
v řešení pokročili, přinést co nejvíce 
pozitivních zpráv,“ dodává znojemský  
starosta.  zp

Zpět do práce
Centrum vzdělávání všem při-

pravilo pro ženy i muže setkání s ka-
riérovými poradkyněmi, které jim 
pomohou s návratem do pracovního 
procesu po rodičovské dovolené.

Témata budou slaďování rodinného 
a pracovního života, příprava na návrat 
do práce, sebeprezentace, tvorba osobní-
ho portfolia a další. Setkání se uskuteč-
ní 19. prosince od 9.30 do 11.30 hodin 
v Mateřském centru Miniklub, Zámeč-
nická 3 ve Znojmě. Zdarma se může-
te na setkání přihlásit do 16. prosince 
na info@vzdelavanivsem.cz lp



 Martin Lichevník letos pro betlém vyřezal ovečky a psa. V příští roce k nim přibydou tři 
králové.   Foto: Archiv ZL

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
19. ledna 2017, uzávěrka je 9. ledna.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
ve středu 4. ledna ve 12.00 hodin.

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr.  J.  
Janského, tel. :  515  215  563)  
Po–Pá 17.00–22.00, So, Ne, svátky 
8.00–20.00. V náhlých případech 
poskytuje léčebnou péči nepře-
tržitě Zdravotnická záchranná 
služba – telefon 155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel.: 515 215 222. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňská tř ída,  tel. : 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . : 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00
Kaufland  ( Jarošova ul. ,  tel. : 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.: 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00

LÉKÁRNY V DOBĚ SVÁTKŮ
24. 12. U Sv. Alžběty (Vídeňská 1, tel.: 
515 224 562) 12.00–18.00
25. 12. Přímětická (Přímětice 419, 
tel.: 515 228 355) 9.00–18.00
31. 12. Nová nemocnice (MUDr. J. Jan-
ského 11, tel.: 515 223 216) 14.00–18.00
1. 1. 2017 Lékárna U  Nádraží 
(Dr. M. Horákové 7, tel.: 515 294 740)  
9.00–18.00

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. O kostý-
my se stará Anna Novotná, se kte-
rou je třeba se předem na zápůjč-
ce domluvit na tel.: 721 505 910. 

INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH můžete 
podat jak komerční, tak řádkovou 
inzerci. Řádkovou inzerci si mo-
hou podat pouze soukromé osoby. 
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv 
pracovní místo nebo brigádu, 
mají možnost inzerovat zdarma! 
Veškeré informace jsou na www.
znojmocity.cz nebo na e-mailu: 
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.
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Nový průjezd
Oprava průjezdu Louckého kláš-

tera je po dvou měsících práce ho-
tová.

Dopravní omezení skončila a prů-
jezd září novotou. V rámci oprav se 
doplnilo chybějící zdivo, udělala se 
nová omítka a vše se opatřilo novým 
nátěrem a antigraffiti. Stavební práce 
vyšly na zhruba 374 000 korun, při-
čemž městu byla na tyto práce poskyt-
nuta dotace od Jihomoravského kraje 
ve výši 200 000 korun.  tp

 Zdi průjezdu byly ošetřeny tak, aby se 
z nich daly smýt případné čmáranice van-
dalů. Foto: VideoBrothers

Provoz pokladen 
během svátků

Během vánočních svátků bude 
omezen provoz na všech pokladnách 
Městského úřadu ve Znojmě. Od 28. 12. 
do 2. 1. také nebude možné akceptovat 
na pokladnách platbu kartou.

Pokladny na ul. Obroková 12
Út 27. 12. 8.00–15.00
St 28. 12. 8.00–17.00 
Čt 29. 12. 8.00–15.00
Pá 30. 12. zavřeno
Pokladny na nám. Armády 8
Út 27. 12. 8.00–11.00 12.00–14.30
St 28. 12. 8.00–11.00 12.00–17.00
Čt 29. 12. 8.00–11.00 12.00–14.30
Pá 30. 12. zavřeno
Pokladny na ul. Pražská 59
Út 27. 12. 8.00–12.00 12.30–14.00
St 28. 12. 8.00–12.00 12.30–17.00
Čt 29. 12. 8.00–12.00 12.30–14.00
Pá 30. 12. zavřeno

Horní náměstí ve Znojmě zdobí 
nejen vánoční strom, ale také ručně 
vyřezávaný betlém s postavami v ži-
votní velikosti.

Betlém je darem řezbáře Martina 
Lichevníka městu Znojmu a všem jeho 
obyvatelům. Každá socha je vyrobena 
z jednoho kusu dubového dřeva a váha 
jednotlivých vyřezaných postav od-
povídá jejich váze v reálném životě. 
Letos přibyly v betlémě dvě ovečky 

Dřevěné sochy v betlémě 
váží jako živé

a pes. I v následujících letech bude řez-
bář betlém postupně rozšiřovat o další 
postavy. V příštím roce chce vyřezat 
postavy tří králů.

Martin Lichevník pochází z Višňo-
vého, ale žije ve Znojmě. Jeho přáním 
je, aby se betlém stal jedním z vyhle-
dávaných symbolů znojemského ad-
ventu. Z jeho umělecké dílny pocházejí 
i dřevěná zvířata, která najdete při pro-
cházce v Gránickém údolí.  zp, lp

Šestý ročník soutěže Vánoční 
Znojmo – o nejkrásnější vánoční vý-
zdobu – má vítěze. Ocenění získaly 
i děti a podnikatelé.

První místo za  výzdobu před-
zahrádky a vchodu do domu získa-
la Marie Vylíčilová bydlící na ulici 
17. listopadu. Druhé místo za krásnou 
vánoční výzdobu celého domu získala 
rodina Florykova z ulice Přemyslovců 
a  třetí místo za nápaditost a origi-
nalitu získala rodina Miklovicová  
z Popic.

V   l e t o š n í m 
roce porota hod-
noti la i   výzdo-
bu provozoven 
v   mě s t ské  p a -
mátkové rezer-
vaci. První místo 
za vánoční výzdo-
bu získal Hotel 
Lahofer na  ulici 
Veselá, druhé re-
staurace La Fami-
lia Cafe na Horní 
České a třetí pro-
dejna Leka šper-

Udělali Znojmo krásnější
ky na Obrokové ulici. Zvláštní cenu 
za originalitu porota udělila prodejně 
Obuv Svoboda na Zámečnické.

Nezapomnělo se ani na ocenění 
pro děti za výzdobu stromečků na Ob-
rokové ulici. Nejkrásnější stromeček 
patří MŠ Dělnická a ZŠ Prokopa Diviše 
a MŠ Přímětice. 

„Děkuji všem, kteří se snaží, aby 
naše město vypadalo krásnější. Díky 
jejich krásné výzdobě Vánoce neztrá-
cejí kouzlo a atmosféru,“ vzkázal mís-
tostarosta Znojma Jan Grois.  tp

 Oceněná vánoční výzdoba okna.  Foto: Archiv ZL

Ples města 
Město Znojmo zve 21. ledna 

od 19.00 hodin na tradiční Ples města 
do společenského centra Dukla.

Od 20.00 hodin budou progra-
mem provázet Lukáš Hejlík a Monika 
Absolonová. Připraveny budou sou-
těže o ceny, vystoupení biketrialisty 
Marka Hlávky, předtančení TS Single 
Znojmo, fotokoutek i  mikromagie. 
Hrát bude cimbálová muzika Denár, 
Party Leaders a Elán tribute ze Sloven-
ska. Vstupenky jsou již v předprodeji 
v TIC na Obrokové ulici.  lp
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Do  Znojma se sjela stovka od-
borníků z celé republiky i sousední-
ho Rakouska na konferenci o Národ-
ním parku Podyjí. Desítka organizací 
a obcí na ní podepsala memoran-
dum Podyjské oblasti tmavé oblohy.

Odborníci z  oblasti přírodních 
i  společenských věd na  konferenci 
Národní park Podyjí – 25 let očima 
vědy představili výsledky svých bá-
dání, zhodnotili čtvrtstoletí existence 
národního parku a kvalitu péče o toto 
chráněné území. 

Účastníky konference pozdravil 
ministr životního prostředí Richard 
Brabec, který konferenci zahájil. „Přeji 
Podyjí, aby po další léta existence udrže-
lo své příznivce a spokojené návštěvní-
ky,“ uvedl ministr. Místostarosta města 
Znojma Jan Blaha zdůraznil potřebu 
úcty a pokory k přírodě a vyslovil se též 

Na konferenci podepsali 
memorandum tmavé oblohy

pro rozvoj turistických nabídek šetrných 
k přírodě i umožnění kvalitních přírod-
ních prožitků.

„Národnímu parku jsme jako měs-
to kdykoliv nápomocni, co se týče na-
příklad zatraktivnění parku pro turisty 
a  jeho větší propagace. Samozřejmě 
současně při zachování maximální 
možné ochrany parku,“ dodal starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Významným počinem konference 
se stal podpis memoranda Podyjské ob-
lasti tmavé oblohy. Jeho signatáři, mezi 
kterými je šest obcí Podyjí, Správa parku, 
firma E.ON  i Česká a Znojemská astro-
nomická společnost,  se zavazují  usilovat 
o ochranu vymezeného prostoru před 
světelným znečištěním, sdílet za tímto 
účelem potřebné informace a dobrovolně 
přispívat dle svých možností k naplňování 
účelu oblasti tmavé oblohy.  zp, tp

 Ministr životního prostředí Richard Brabec (zcela vpravo) uvedl, že národní parky by 
měly být přijímány především regiony, ve kterých se nacházejí. Na snímku s místostarostou  
Janem Blahou.  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo získalo krásné 5. 
místo v soutěži My třídíme nejlépe.

Ocenění za 5. místo v kategorii 
měst nad 10  000 obyvatel převzal 
na slavnostním vyhlášení v Brně mís-
tostarosta Znojma Jan Blaha: „Podě-
kování patří všem těm znojemským 
občanům, kteří odpad třídí. Výzva pak 
směřuje k ostatním, aby se též do tří-
dění zapojili, což může posunout naše 
město k medailovému umístění spoje-

Znojemští třídí dobře odpad
nému se získáním finanční odměny.“

V soutěži vyhlašované společností 
EKO-KOM jsou obce a  města roz-
děleny do čtyř kategorií podle počtu 
obyvatel. Zásadním kritériem pro 
hodnocení bylo množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele a počet 
tříděných komodit na území jednot-
livých obcí a měst. Hodnocena byla 
navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr 
kovových odpadů.  tp

Štědr ý den již klepe poma-
lu na  dveře a  každou domácnost, 
jak je zvykem, bude zdobit vánoční 
stromeček. Rodina Okurkova přináší 
užitečné informace, jak naložit se 
stromečkem po Vánocích.

Svoz vánočních stromků bude 
probíhat 9., 16., 23. a 30. ledna a 6. 
a 13. února. Stromky se budou svážet 
od sběrných míst na separovaný odpad 
a od kontejnerových stanovišť na ko-
munální odpad.

Prosíme občany, aby svůj vánoční 
stromek na toto určené místo donesli 

Rodina Okurkova radí, kam 
s vánočními stromky

a dbali tak na čistotu okolí svého bydli-
ště. Další možností je stromek odevzdat 
na sběrném dvoře na Dobšické ulici 
a v Příměticích. Tato služba ale není 
součástí poplatku za odpad. Je nadstan-
dardem, který nelze nárokovat.  tp

Město Znojmo zažádalo o dotaci 
z  Operačního programu životního 
prostředí na realizaci projektu Rozší-
ření separace odpadů ve městě. Do-
tace pokryje až 85 % nákladů.

Cílem projektu, který připravuje 
Městská zeleň ve spolupráci s odborem 
územního plánování a strategického 
rozvoje, je zajištění nákupu štěpkovače 

Město chce rozšířit separaci odpadů
a kontejnerů na bioodpad pro Měst-
skou zeleň a nádob na separovaný od-
pad, které mohou být použity ve ško-
lách na sběr papíru. Předpokládané 
náklady projektu jsou 1 755 000 ko-
run, v případě získání dotace by se 
Znojmo podílelo na spolufinancování 
částkou 290 000 korun. Dotace by tak 
pokryla až 85 % nákladů.  tp

Středisko zahradnictví Městské 
zeleně na Kuchařovické ulici je po re-
konstrukci, která začala v červnu le-
tošního roku. Nyní má nový fóliovník, 
kotelnu i sociální zařízení. 

Špatný technický stav budovy ko-
telny zahradnictví a stávajících sklení-
ků byl hlavní příčinou jejich demolice 
a následně nové výstavby. 

„Vystavila se nová opěrná zeď, ko-
telna a  fóliovník, jako neplánovaná 
stavba, avšak nutná byla i výstavba ne-
rezového komína v sociálním zařízení 
a musela být provedena sanace sklepa, 

Zahradnictví městské zeleně 
je po rekonstrukci

konkrétně vytvoření nového stropu 
nad sklepní částí. To celkový rozpočet 
navýšilo, ale bylo to dle projektanta 
nezbytné,“ sdělil Radoslav Habrdle, 
ředitel Městské zeleně Znojmo.

V rámci rekonstrukce sociálního 
zařízení byla provedena i nová elekt-
roinstalace, rozvody vody a kanaliza-
ce, změna dispozičního řešení budovy 
a výměna výplní otvorů. Náklady stavby 
se zvedly o 272 tisíc korun. Celková 
investice byla za zhruba 5 miliónů. V le-
tošním roce je to jedna z větších investic 
putujících z městského rozpočtu.  tp

Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 
obdrželi ve Znojmě zástupci rakous-
kého spolku Burgerinitiative des Er-
haltung des Thayatales, jehož čle-
nové v osmdesátých letech zabránili 
výstavbě přehrady u Býčí skály a stáli 
u zrodu bilaterálního Národního par-
ku Podyjí – Thayatal.

 Vedení Správy Národního par-
ku Podyjí ocenilo i obec Havraníky 

Správa parku ocenila rakouský spolek
za výsadbu ovocných stromů a zoologa 
Antonína Reitera z  Jihomoravského 
muzea za dlouholetý přínos k poznání 
a ochraně Podyjí. 

Lidé v internetovém hlasování pak 
nejvíce podpořili výsadbu ovocných 
stromů v Havraníkách. Správa Národ-
ního parku Podyjí letos na ocenění 
nominovala čtyři počiny. Uděluje ho 
od roku 2012.  lp



INTERNET na optické síti

245,- Kč / měsíc 100 Mbit/s 

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. 

295,- Kč / měsíc 200 Mbit/s 
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Prosinec s  sebou již tradičně přináší i  silné 
mrazy, které jsou velmi příznivé pro kaž-
dého, kdo se rozhoduje pro koupi ojetého 
vozu – dobře ho totiž prověří. Navíc díky 
zlepšující se kondici českého hospodářství 
a dostupnosti úvěrů si zákazníci mohou po-
řídit lepší auto v podstatě kdykoliv a před-
vánoční období je pro mnoho z nás ideální.

„Při koupi ojetého vozu je vždy nejlepší testo-
vat vůz ještě za studena, protože díky mrazu se 
vždy lépe odhalí zhoršená komprese motoru. 

Je třeba pozorně sledovat motor již po startu, 
jak dlouho startování trvá a jestli nejsou slyšet 
nezvyklé zvuky, klepání či nepravidelné otáčky 
motoru. Vždy je nejlepší vzít si s sebou i šikov-
ného automechanika,“ uvedl Jan Langhans,  
manažer pobočky AAA AUTO Znojmo. 

Zvýšený zájem o ojetiny je doprovázen i do-
stupností úvěrů a zákazníci tak již nepoptávají 
ty nejlevnější vozy. „Lidé jsou ochotní investo-
vat do koupě automobilu vyšší částky a využí-
vají k tomu široké nabídky financování, přičemž 

jen v AAA AUTO mohou vybírat z nabídky čtyř 
největších společností. Na jednom místě jim 
nabídneme nejvhodnější vůz a zároveň zajistí-
me jeho výhodné financování, takže s ním mo-
hou odjet prakticky ihned,“ doplnil Langhans. 
Zatímco v roce 2014 to bylo asi 170 000 a loni 
183 000 Kč, letos už si zákazníci v AAA AUTO na 
úvěr pořizují vůz v průměru za 200 tisíc korun. 
Více než třetina zákazníků splácí měsíčně mezi 
2,5 a čtyřmi tisíci korun, jen o něco nižší je podíl 
těch, kteří splácejí čtyři až šest tisíc.

Mrazy lákají do bazarů chytré řidiče, nyní auto nejlépe otestují
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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.

Kolumbus našel nabídky za vás

ARDAGH METAL PACKAGING CZECH REPUBLIC S.R.O.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Příležitost i pro absolventy

Požadujeme: SOU/SŠ technického zaměření, technické myšlení, 
manuální zručnost, samostatnost, flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání

ELEKTRIKÁŘE
Požadujeme: vzdělání SOU nebo SŠ elektro (praxe min. 5 roků), 

vyhláška 50/1978 § 6, znalosti systému Siemens SIMATIC S7 pro údržbu, 
schopnost úpravy programu pro PLC pomocí programovací sady STEP 7 

a TIA Portal, technické myšlení, zručnost, samostatnost, flexibilitu
 a ochotu k sebevzdělávání

Nabízíme: perspektivní stálé zaměstnání. Benefity – příspěvek 
na stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na PP/ŽP, 

odměny za pracovní věrnost firmě

Životopisy zasílejte na:
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo

Michaela Ambrozková 
Průmyslová 715/24, 669 02 Znojmo

tel.: 515 284 130, e-mail: Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

SWN Moravia, s.r.o.
Mladoňovice 65

675 32  Třebelovice

přední výrobce celodřevěných, kombinovaných 
a kovových schodišť přijme

OBCHODNÍKA PRO RAKOUSKO
se znalostí němčiny

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení 
a zaměstnanecké výhody stabilní společnosti.

Kontakt: 
Libor Tůma, tel.: 777 818 228, 

e-mail: tuma@swn.cz

PRÁCE PEČOVATELKY
Nabízím práci na plný úvazek sociálně zdatné paní, 
která by poskytovala péči sedmdesátileté seniorce, 

upoutané na polohovací lůžko, a byla by jí pomocnicí. 
Ubytování lze zajistit v bytě seniorky v centru Znojma. 

Praxe v oboru výhodou. Kontakt na tel.: 734643704. 
Motivační životopis zasílejte na msh@post.cz. Nástup ihned.

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
hledá

KUCHAŘE/KUCHAŘKU
A DVA PRACOVNÍKY PŘÍMÉ PÉČE

pro službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Praxe vítána
Kontaktní osoba paní Kolaříková, tel.: 515 223 592

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

Městská policie hledá strážníky
Městská policie hledá do svých 

řad nové posily. Na  pozici strážní-
ka obecní policie se mohou zájem-
ci hlásit průběžně. Předpokládá se 
přijetí až osmi nových strážníků tak, 
aby byly naplněny stavy Městské  
policie.

Základní předpoklady pro práci 
strážníka obecní police je státní občan-
ství ČR, věk minimálně 21 let, způso-
bilost k právním úkonům, středoškol-
ské vzdělání s maturitní zkouškou, 
bezúhonnost a spolehlivost (uchazeč 
nesmí být soudně trestán ani stíhán). 
K přihlášce je nutno připojit životo-
pis, výpis z evidence Rejstříku trestů 
(ne starší než tři měsíce) a ověřenou 

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. Další požadavky i náležitosti 
přihlášky jsou k nalezení na www.znoj-
mocity.cz pod odkazem na Městskou 
policii Znojmo. Součástí výběrového 
řízení je posouzení fyzické zdatnosti 
(fyzické testy) a psychické způsobilosti 
(psychotesty).

Přihlášku je nutno podat písemně 
na adresu: Městská policie Znojmo, 
Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo k ru-
kám ředitele Ing. Bc. Ivana Budína. Je 
nutné, aby obálku s přihláškou označil 
zájemce slovy: Výběrové řízení – stráž-
ník obecní policie. Přihlášky je možné 
podávat kdykoliv. Předpoklad nástupu 
je ihned.  zp
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Znojmo 790: dvanáct století ve dvanácti měsících

 LEDEN | 9. století: Velkomoravské zakládání vinic
Zakládání prvních vinic se promítlo do programu Plesu města Znojma, kde bylo 
k zakoupení unikátní panenské víno z městské Rajské vinice se speciální etiketou. 
V ojedinělé edici bylo k prodeji pouhých dvě stě lahví.

 BŘEZEN | 11. století: Výstavba přemyslovského hradu a rotundy
V březnu se do oslav poprvé zapojily děti znojemských škol. Do výtvarné soutěže 
nakreslily obrázky s tématem obou dominant Znojma. Výstava z nejlepších prací 
pak v době turistické sezony lákala návštěvníky města k prohlídce obou historic-
kých budov. K vidění byla na Jižní přístupové cestě k hradu.

 DUBEN | 12. století: Znojmo jako hlavní město Moravy
Znojmo je v současné době jednou z nejvýznamnějších turistických destinací 
Moravy, stejně jako bylo jednou z nejvýznamnějších oblastí ve 12. století, kdy byl 
zdejší hrad centrem politiky moravských Přemyslovců. Proto byl duben zaměřen 
na propagaci města a jeho největší novinky – turistiského Vinobusu.

 KVĚTEN | 13. století: Založení královského města
Založení královského města Znojma roku 1226 jsme si v květnu připomněli se-
tkáním s Přemyslem Otakarem I. Potkat se s králem, vyfotit se s ním, zasmát se 
s královským šaškem nebo usednout na královský trůn mohly všechny děti v rámci 
Dětského dne v Horním parku. 

 ČERVEN | 14. století: Století oslav
Čtrnácté století bylo pro město znamením rozkvětu, oslav, vaření piva a výroby 
vína. V červnu se tak ve Znojmě opravdu hodovalo, a to na Pivních slavnostech. 
Na výběr byl nejen bohatý hudební program, ale především nepřeberné množství 
druhů piv od velkých pivovarů až po ty nejmenší.

 ÚNOR | 10. století: První slavná bitva
Slavné znojemské bitvy se nyní odehrávají naštěstí už jen na sportovních kolbištích. 
Jednu jsme zažili v únoru na ledě – Orli Znojmo se ve speciálních dresech s logem 
Znojmo 790 utkali O pohár hejtmana Jihomoravského kraje s brněnskou Kometou. 
Výtěžek ze vstupného na zápas putoval na charitativní účely.
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Bohatou historii města připomnělo dvanáct akcí

 ČERVENEC | 15. století: Výstavba radniční věže
Dominantu města vzala útokem sportovně naladěná veřejnost při závodu 
do vrchu Znojmo Extreme 790. Jejich úkolem bylo v týmu pěti lidí co nejrychleji 
vyběhnout na radniční věž. Každý tým zdolal symbolických 790 schodů (5 x 158). 
Startovné putovalo desetileté Terezce, která bojuje s těžkou nemocí. 

 ZÁŘÍ | 17. století: Hra na schovávanou v podzemí
Roku 1645 napadli Znojmo Švédové. Znojemští se bránili svou chytrostí – scho-
vali se do rozsáhlého labyrintu podzemních chodeb. Dnes je Znojemské podzemí 
nejvyhledávanější turistickou památkou města a v září nabídlo navíc Pověsti 
v podzemí. Královské bylo v tomto měsíci i tradiční Znojemské historické vinobraní.

 ŘÍJEN | 18. století: Přestavba hradu na barokní zámek 
a rozkvět vzdělanosti
Znojmo vzkvétalo a vzkvétal i hrad. Hlavní říjnovou akcí proto byly speciální 
edukační prohlídky hradu a hradního podzemí pod názvem Od hradu k zámku 
zaměřené na školní mládež, a to s cílem podpořit v nich hrdost a povědomí o his-
torii města, ve kterém žijí.

 LISTOPAD | 19. století: Století páry a národního obrození
Devatenácté století se i do historie Znojma zapsalo jako dynamické období roz-
voje průmyslu, železnice i spolkové činnosti – založena byla i Beseda Znojemská, 
která byla již v té době hlavní nositelkou kultury ve městě. Dnes spravuje i městské 
divadlo. Její význam si proto připomněli návštěvníci Noci divadel.

 PROSINEC | 20. století: Boj za svobodu
Žijeme ve svobodné době a dokážeme mnohé. Naše děti toho ale za pár let zvlád-
nou ještě více než my. Své pojetí historie předvedli žáci našich základních škol v di-
vadle na Školní akademii na téma 790 let Znojma. zp, lp. Fota str. 8, 9: Archiv ZL

 SRPEN | 16. století: Příchod okurek
Zlatá éra města, ve které kvete obchod mezi Moravou a Rakouskem. Loucký opat 
Sebastian Freytag přiváží z Uher první semena později tak slavných znojemských 
okurek, pokladu naší gastronomie. Srpen tak nemohl patřit ničemu jinému než 
tradičním Slavnostem okurek, na které zvalo i speciální 3D logo 790. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM

ZNOJEMSKÉ LISTY  15. PROSINCE 2016

Kdy se obrátit na službu Noclehárna?
Noclehárna je ambulantní služba 

určená zejména osobám, které ve-
dou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy, 
a osobám bez přístřeší. 

Posláním noclehárny je na pře-
chodnou dobu poskytnutí noclehu 
mužům i  ženám (od  18 do  80 let) 
v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení. Jedná se o akutní 
pomoc. Sociální služba dále usiluje, 
aby její uživatelé získali základní infor-
mace pro řešení své nepříznivé sociální 
situace. V rámci služby jsou respekto-
vána základní lidská práva a svobody 
přicházejících uživatelů, individuální 
přístup a podpora řešit nepříznivou 
sociální situaci. Za nepříznivou soci-
ální situací lze potom označit zejména 
ztrátu domova nebo bydlení, nejisté, 
nevyhovující nebo ohrožující bydlení, 
zřejmý nedostatek prostředků pro za-
jištění běžného bydlení nebo ubytová-
ní a propuštění z vězení nebo zařízení 
ústavní péče.

Noclehárna nabízí:
■  provedení celkové hygieny těla
■  přenocování v bezpečném prostředí 

do druhého dne
■  poskytnutí základního sociálního 

poradenství
■  snižování zdravotních a psychosoci-

álních rizik plynoucích z jeho stáva-
jícího způsobu života

Služba je zpoplatněná a  časově 
omezená příchodem a odchodem ze 
zařízení. Sociální služba Noclehárna si 
klade za cíl stabilizaci situace uživatele. 
Pracovníci vedou uživatele Noclehárny 
k respektování společenských norem 
a přijetí zodpovědnosti za své jednání 
a motivují je, aby uživatelé svou nepří-
znivou situaci začali řešit, a tím zahájili 
zpětnou integraci do společnosti.

Na Znojemsku je možné využít 
služby u  Centra sociálních služeb 
Znojmo, příspěvkové organizace, 
Azylový dům, Přímětická 42, 669 02 
Znojmo, tel.: 515 221 021, ad.znojmo@
cssznojmo.cz, www.cssznojmo.ic.cz

Soukromá vysoká škola ekono-
mická obohatila svůj pedagogický 
sbor o dalšího, již desátého doktora.

Za jedenáct let existence se jedi-
né vysoké škole ve Znojmě podařilo 
mnoho dobrého. Titul si z ní „odneslo“ 
více než 1 200 bakalářů, na půdě školy 
proběhlo jedenáct ročníků Meziná-
rodní vědecké konference Nové trendy 
a dařilo se spolupráci s různými orga-
nizacemi jak ve veřejném, tak soukro-
mém sektoru. Přestože se jedná o ško-
lu soukromou, nejde cestou kvantity, 
ale klade důraz především na kvalitu 
svých absolventů. To dokazuje mimo 
jiné i skutečnost, že ne všichni studen-
ti, kteří nastoupí na školu, ji úspěšně 
dokončí a získají titul bakalář.

Na začátku fungování školy vy-
učovali na SVŠE akademičtí pracovní-
ci především z brněnských vysokých 
škol. Tato situace se však během po-
sledních deseti let změnila. V součas-
nosti škola disponuje pedagogickým 
sborem, který je tvořen z větší části 
znojemskými kmenovými pedagogy. 
Někteří z nich prošli za dobu, kterou 
na SVŠE strávili, i svým osobním roz-
vojem. V průběhu působení na škole 
si své jméno o titul doktora filozofie 

Vysoká škola má jubilejního 
desátého doktora

 Ing. Jitka Veselá, Ph.D. Foto: Lenka Malačka

doplnilo celkem devět akademických 
pracovníků.

V  letošním roce se škola může 
pochlubit v  této oblasti úspěchem. 
Čerstvým akademickým titulem 
Ph.D. z VUT se pyšní další její, již desá-
tý pedagog, a to Jitka Veselá, absolventka 
SVŠE, která bakalářský titul na škole 
obhájila v roce 2008, tedy mezi prvními 
studenty, kteří ze školy odešli. To doka-
zuje, že i studenti menší soukromé školy 
jsou úspěšní v konkurenci studentů vel-
kých veřejných a státních škol.  tz, lp

 Zdobení věnců šlo zvláště ženám od ruky.  Foto: DPS U Lesíka

 Děti ze ZŠ Václavské náměstí a z odloučeného pracoviště Jubilejní park nacvičily hu-
dební a mluvené vystoupení.  Foto: Archiv ZL

Lidé žijící ve znojemském Domo-
vě pro seniory U Lesíka si každoročně 
zpříjemňují předvánoční čas tvorbou 
adventních věnců a vánočních vazeb. 

Tradiční akci si senioři užili i letos, 
a to poslední listopadový den za podpo-
ry obecně prospěšné společnosti SPO-
LEČNĚ, se kterou Centrum sociálních 
služeb Znojmo, pod které DPS spadá, 

Společně vyráběli 
vánoční výzdobu

delší dobu spolupracuje. Seniorům byli 
nápomocni studenti ze Střední odborné 
školy na Dvořákově ulici, kteří dopředu 
připravili věnce k dozdobení. A pomoci 
přišli také studenti z GPOA Znojmo, 
kteří v DPS U Lesíka vykonávají praxi. 
Vánoční atmosféru mezigeneračního 
setkání doladil poslech českých vánoč-
ních koled.  lp

Poslední akcí v  rámci projektu 
Znojmo 790 se stala prosincová Škol-
ní akademie 790 let města Znojma. 
Na program, který přichystalo téměř 
dvě stě padesát dětí a desítky učitelů, 
se během dvou představení přišlo po-
dívat na šest set diváků.

„Chtěl bych poděkovat nejen dětem, 
ale především jejich pedagogům za ener-
gii a čas, který nacvičování akademie 
věnovali. Téměř tříhodinový program 
byl krásným zážitkem, všichni jsme se 
dobře bavili a byli hrdí na to, jak šikovná 
generace nám ve Znojmě vyrůstá,“ uvedl 
místostarosta Jan Grois.

V programu žáků ZŠ JUDr. Josefa 
Mareše se objevila pohádka a čertí tanec, 
děti ze ZŠ nám. Republiky si připravily 

Královský rok zakončila 
školní akademie

scénku průběhu školního dne, žáci ZŠ 
Mládeže zase taneční vystoupení a ukáz-
ku sportovních aktivit. Děti ze ZŠ Praž-
ská se představily tancem, sborovým 
zpěvem i cimbálovou muzikou.

„Poděkování patří také všem, kteří 
se na akademii organizačně podíle-
li – a to nejen odboru školství v čele 
s Denisou Krátkou, ale hlavně také 
pracovníkům divadla, kteří byli kvůli 
akademii takříkajíc v pozoru od rána 
do pozdního večera,“ dodává Grois.

Fotogalerie z akce naleznete na face-
booku města, výběr fotek pak na webu 
města i na www.znojmo790.cz. Připra-
vuje se i video, které bude rovněž na face-
booku i webu města. Více info najdete  
na www.znojmo790.cz/prosinec.  zp
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Věk: 7 let
Plemeno: kříženec
Roník je milý, přátelský, čistotný a má rád lidskou společnost. Kvůli své žárlivé 
povaze ale chce být jediným pánovým miláčkem, a není tak vhodný ke koč-
kám, psům ani k jiným domácím zvířatům. Doporučujeme ho do rodinného 
domu se zahradou, ale i do bytu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, 
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Roník
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Studenti z Přímky jeli
na zkušenou do Finska

Studenti ze SOU a SOŠ Přímětická 
jeli na zkušenou do Finska. Konkrétně 
na střední školu v Kajaani, která je 
od roku 2008 partnerem znojemské 
střední školy. 

Klára Hanzalová z oboru Hotel-
nictví a turismus a Tomáš Lán z oboru 
Kuchař-číšník měli možnost seznámit 
se s tradiční finskou kuchyní, vyzkou-
šet si obsluhu i přípravu jídel.

Studentky z oboru Sociální činnost 
Vanessa Félisová a Kateřina Držmíš-
ková poznaly vysokou úroveň péče 
o seniory a práci s klienty v zahraničí.

Budoucí kadeřníci Martin Binder 
a Lenka Krátká ocenili a využili místní 

skvěle vybavenou školní provozovnu, 
ve které se seznámili s nejnovějšími 
trendy ve  tvorbě účesů a s různými 
technikami barvení.

„Spolupráce obou škol se nejprve 
rozvíjela v rámci programu Leonardo 
da Vinci mobility a od roku 2014 vyjíž-
dějí naši studenti různých oborů díky 
zapojení do programu Erasmus+,“ vy-
světlila podobu spolupráce pedagožka 
Michaela Trojanová a dodala:

 „Všichni studenti se shodli, že 
letošní pobyt v 1700 km vzdáleném 
Kajaani pro ně byl skvělým zážitkem, 
ale především prohloubil jejich prak-
tické a teoretické znalosti.“  lp

 Šestice studentů před odletem do Finska, kde tři týdny sbírali nové zkušenosti. Foto: Archiv ZL

 Zuzana Komůrková druhým mís-
tem navázala na své předchozí úspě-
chy – 3. místo na mistrovství somme-
lierů juniorů ČR a  1. místo na  soutěži 
sommelierů Těšínská karafa.
 Foto: Archiv školy

Sommelierka Zuzka opět 
ochutnala úspěch

Jak chutná úspěch, znovu okusila 
Zuzana Komůrková, studentka 4. roč-
níku oboru Cestovní ruch ze střední 
školy na Přímětické. V soutěži Junior 
Sommelier Moravy vybojovala mezi 
devatenácti soutěžícími z deseti škol 
vynikající druhé místo.

Do semifinále se ze SOU a SOŠ Pří-
mětická probojovali 
také Barbora Nixová, 
Přemysl Illek, Tereza 
Holcová, Klára Han-
zalová a absolventka 
zmíněné školy Roma-
na Hlaváčková.

Získat titul Junior 
Sommelier Moravy 
znamenalo poprat se 
s  několika disciplí-
nami. V  základním 
kole museli soutěžící 
zvládnout písemný 
test s otázkami o vi-
nařství, vinohrad-
nictví a gastronomii 
Č eské  republ iky. 
V semifinále následovala degustace 
anonymních vzorků vín a servis červe-

ného vína. „Sommelieři ze školy na Pří-
mětické si drží neustále vysokou úroveň 
a mají zájem se vzdělávat nad rámec vy-
učovacích osnov. Věnují tomu svůj vol-
ný čas a využívají podpory a podmínky, 
které jim škola vytváří, aby si rozšířili 
vzdělání. Vždyť v takto náročných sou-
těžích je nutná znalost vína a gastro-

nomie tak rozsáhlá, 
že přesahuje daleko 
hranici osnov. Ta-
kové zkušenost i 
jsou pro následný 
profesní život k ne-
zaplacení,“ vysvětlil 
František Koudela, 
člen představenstva 
pořadatelské Aso-
ciace sommelierů 
ČR – pobočka Mo-
rava. Čtvrtý ročník 
soutěže se konal 
za podpory Vinař-
ského fondu ČR, 
Jihomoravského 
kraje, města Znoj-

ma a pod záštitou ministra zemědělství 
Mariana Jurečky.  lp

Šťastná trojka na Mládežce
Co dělají školy pro demokracii? 

– to je název celorepublikové soutě-
že o nejlepší žákovský projekt roku 
2016, do kterého se již potřetí zapojili 
žáci školního parlamentu Základní 
školy Mládeže ve  Znojmě. Získali 
za něj výborné třetí místo.

„Náš projekt byl tentokrát zamě-
řen na pomoc psímu útulku v Přímě-
ticích. Po dobu několika týdnů žáci, 
učitelé, ale i  široká veřejnost, shro-
mažďovali deky, konzervy, granule, 
pamlsky i hračky, jež byly předány 
pracovnicím přímětického útulku pro 
opuštěné pejsky a kočičky,“ vysvětlila 
Hana Schwarzová, koordinátorka škol-
ního parlamentu.

Součástí projektu bylo i natočení 
minutového videa, které bylo umís-
těno na youtube kanálu Centra pro 
demokratické učení, na kterém mohli 
lidé zhlédnout deset nejzajímavějších 
projektů a hlasovat online pro nejzají-
mavější z nich.

„Jaké bylo naše překvapení a ra-
dost, když právě náš projekt byl vy-
brán k prezentaci na akci Škola pro 
demokracii v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, kde jsme získali krás-
né 3. místo,“ uvedla koordinátorka.

Práci žákovského parlamentu pre-
zentovali v Praze Kristýna Dvořáková, 
Lola Ryšavá, David Novák a Anna Pa-
lášková. „Během soutěže mohly děti 

komunikovat se 
všemi členy po-
roty. Byl mezi 
nimi i Miloslav 
Kalousek, který 
útulku věnoval 
tisíc korun. Dě-
kujeme všem, 
kteří se projektu 
zúčastnili a při-
spěli na  útulek 
jakoukoliv po-
mocí,“ doplnila 
Hana Schwarzo-
vá.  lp Žáci projektem pomáhali útulku v Příměticích. Foto: Archiv školy
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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 PROSINCI
Pondělí 10.00–13.00, 18.00–20.00
Úterý 18.00–20.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
Každé pondělí veřejnost 10.00–13.00 
(19. 12. 12.00–13.00)
24.–26. 12. zavřeno 
27. 12. 10.00–13.00, 14.00–20.00
28. 12. 10.00–13.00, 14.00–20.00
29. 12. 10.00–20.00
30. 12. 10.00–13.00, 14.00–20.00
31. 12., 1. 1. 2017 zavřeno

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv-
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základ-
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý-
hodněná 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.

 Dar od Svobodových ocení i mladá koč-
ka Micka. Mazlivá krasavice momentálně 
čeká v  Městském útulku v  Načeraticích 
na nový domov.  Foto: Archiv útulku

Ema a Jan Svobodovi slavili šede-
sátiny. Na pozvánkách, rozeslaných 
přátelům, předem odmítli všechny 
květinové a věcné dary. O jeden ori-
ginální dárek ale přece jen požádali.

Hlavním oslavencem byla Ema 
Svobodová. „Řekli jsme si s manželem, 
že v šedesáti letech už máme každý 
doma krámů dost, a  tak jsme požá-
dali naše přátele, aby nám místo ky-
tek a dárků věnovali libovolný obnos 
do kočičí pokladničky,“ vysvětlila Ema 
Svobodová.

Manželé jsou velcí milovníci ko-
ček. Ve svém bydlišti i na zahradě pod 
znojemskou přehradou, kam se každé 
léto z města stěhují, se již několik let 
starají o toulavé kočičí šelmy, platí jim 
veterinární péči, nechávají je kastrovat, 
nosí jim žrádlo.

K narozeninám odmítli dárky, chtěli jen jeden
A narozeninoví hosté jim jejich 

přání splnili a místo květin přinesli 
do pokladničky nemalých 15 130 ko-
run. Svobodovi pak z vlastní kapsy 
získanou částku dorovnali na kula-
tých 20  000 korun, které věnovali 
Městskému útulku pro psy a kočky 
v Načeraticích. „Měli jsme jediné přá-
ní, aby se částka dostala kočičkám 
žijícím v útulku, a to se stalo. To je pro 
mě i manžela největší dárek k šedesá-
tinám,“ vysvětlila pohnutky narozeni-
nového nápadu paní Ema. Svobodovi 
se tak zařadili po bok dalších dobrých 
lidí, kteří našim čtyřnohým přátelům 
nezištně pomáhají. (Manželé si, i přes 
svůj dobrý čin, nepřáli být jmenováni. 
Jejich jména v článku jsou tedy smyš-
lená, ale redakce skutečná jména zná 
– pozn.red.). lp

Veřejné bruslení 
o svátcích
Z důvodu uzavření venkovního kluzi-
ště bude veřejné bruslení na zimním 
stadionu. 
 19. 12. 16.00–17.00
 22. 12. 16.00–17.00
 23. 12.  11.00–12.00
 25. 12.  15.00–16.30
 26. 12.  11.00–12.30
 27. 12.  12.00–13.00
 28. 12.  12.00–13.00
 29. 12.  16.00–17.00
 30. 12.  15.00–16.30
 1. 1.  17.00–18.30

Zelňačku nebo třeba slovenské 
fašírky, tedy česky karbanátky, nabízí 
Městské divadlo ve Znojmě v pěkném 
vánočním dárku. Vybrat si můžete 
z Vánočního balíčku 5 + 1. 

Za číslicemi 5 + 1 se skrývá pět 
představení pro dospělé a  jedna po-
hádka pro děti. Vybrat si tak pod stro-
meček můžete divadelní hru přesně 
podle naturelu obdarovaného.

Již nyní jsou v prodeji vstupenky 
na všech šest představení, která uvi-
díte na jevišti divadla v prvních dvou 
měsících nového roku. Pořídíte-li vstu-
penky vašim blízkým a přátelům jako 
zážitkový dárek pod stromeček, obraz-
ně jim tak prodloužíte čas vánoční až 
do příštího roku. 

Neexistují žádná omezení, která 
a kolik představení budete chtít z balíč-
ku zakoupit. V Turistickém informač-
ním centru na Obrokové ulici můžete 
pořídit vstupenky na tato představení 
Vánočního balíčku 5 + 1: 

8. 1. VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA 
Připravila pražská Divadelní agentura 
Harlekýn. Divácký evergreen v hlav-
ních rolích s vynikajícími herci Petrem 
Nárožným a Libuší Švormovou.

14. 1. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Klasická pohádka pro děti v podání 
Divadelní společnosti Julie Jurišto-
vé je určena nejen těm nejmenším, 
ale může si při ní zavzpomínat na svá 
léta dětství i  starší generace, která 
bude malým divákům dělat v divadle  
doprovod.

Kupte přátelům divadelní
Zelňačku nebo karbanátky

26. 1. ZELŇAČKA
Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., 
Vojtěch Záveský a další ve skvělé ko-
medii z francouzského venkova podle 
René Falleta – K čemu vylepšovat svět, 
když to nejlepší bylo dávno vymyšleno. 
Co se všechno může stát, když uvaříte 
dobrou Zelňačku.

28. 1. ČOCHTAN VYPRAVUJE 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka 
přiveze představení vhodné i pro děti, 
uslyšíte krásné a známé písničky V+W.

 Milan Kňažko a Milan Lasica si budou povídat ve znojemském divadle ve hře Na fašírky 
mi niesahaj.  Foto: Štúdio L+S

3. 2. NA FAŠÍRKY MI NIESAHAJ 
Ani komedie, ani drama, ani tragédie, 
ani muzikál, ale rozhovory v sobě skrý-
vá divadelní kus slovenského Študia 
L+S. Z Bratislavy dorazí dva skvělí 
herci Milanové Kňažko a Lasica.

17. 2. ZABIJÁK JOE 
Tarantinovskou komedii zahrají herci 
Divadla Kalich Praha. Publikum tak 
uvidí například Igora Chmelu, Marka 
Taclíka, Ivanu Jirešovou či Annu Fia-
lovou a Ivana Luptáka.  lp
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Archivy o Znojemském historic-
kém vinobraní, které letos oslavilo 
50. výročí, vydaly nové informace 
o počtu návštěvníků.

„Ponořili jsme se do archivů a zjis-
tili, že největší návštěvnost nebyla 
v roce 1967, jak jsme si doposud mys-
leli, ale o pět let později. Rok 1972 hlásí 
rekordních 123 500 návštěvníků,“ říká 
František Koudela, ředitel Znojemské 
Besedy, která vinobraní pořádá.

V 60. a 70. letech pamatuje vino-
braní svou největší slávu – alespoň co 
se počtu lidí týče. Od roku 1967 do roku 
1973 neklesl počet návštěvníků pod 
105 000. O rok později bylo konání vi-
nobraní přerušeno a obnoveno až v roce 
1990. Od 90. let se vinobraní účastní 
průměrně 63 000 lidí, přičemž tím nej-
úspěšnějším novodobým ročníkem byl 
ten letošní, který přilákal skoro 87 000 
lidí. „Za celou historii vinobraní, které 
má i přes své přerušení za sebou 34 roč-
níků, ho navštívilo dohromady skoro 
2,5 milionu lidí,“ doplňuje Koudela.

Znojemské historické vinobraní, 
které je největší akcí svého druhu u nás, 
bude v roce 2017 v pořadí 35. roční-
kem, konat se bude od 15. do 17. září 
2017.  zp, lp

Archivy vinobraní odkryly nové informace

HISTORIE VINOBRANÍ
Počátky bujarých podzimních 

oslav sklizně vinné révy sahají hluboko 
do historie, více se však vinobraní roz-
šířilo až v poválečném období. Zmínka 
o  prvním znojemském vinobraní je 
z  roku 1946. Po upevnění komunis-
tické moci v zemi roku 1948 však po-

dobné lidové slavnosti vystřídaly spíše 
oslavy vítězného února či prvomájové 
průvody.  Až uvolněná atmosféra 60. 
let minulého století a velká osobnost 
znojemské kultury František Koukal 
umožnili znovuoživení znojemského 
vinobraní. První znojemské vinobraní 
pod Koukalovým vedením se usku-

tečnilo 9. a 10. října 1965. Dnešním 
Masarykovým náměstím se nesly kon-
certy dechovek, cimbálek a vystoupení 
souboru Znojemčan. Otevřeny byly 
celkem tři mázhauzy a vinárna v jed-
nom ze sálů znojemského podzemí. 
Nechyběl ani menší průvod družstev-
nic a družstevníků v krojích s hlavní 
postavou purkmistra města na koni. 
První pokus o  vinobraní se vydařil 
ke spokojenosti pořadatelů i návštěv-
níků, a tak se mohlo začít s přípravami 
na další ročník.

První Znojemské historické vino-
braní, jak jej známe dnes, se uskuteč-
nilo v roce 1966. Jeho autorem a za-
kladatelem byl František Koukal, který 
dokázal ve svém scénáři skloubit jak 
slavnou minulost královského měs-
ta na řece Dyji, tak i  jeho zachovalé 
historické kulisy a vinařskou tradici. 
Ústřední postavou vinobraní se stal 
král Jan Lucemburský, který do Zno-
jma v  roce 1327 přijel zapít zdařilé 
státnické jednání ve Vratislavi. Město 
pro něj tehdy připravilo bohatý pro-
gram, jehož střípky, včetně tradiční-
ho předávání práv do  rukou konše-
lů, se divákům nabízejí k  zhlédnutí  
dodnes.

 Úsměvy na oslavě vinobraní nešetří ani jeho hosté, ani představitelé královského páru 
Šárka Drozdová a Miroslav Hrabě.  Foto: Archiv ZL

PI
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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, 27.–30. prosince 
11.00–16.00 (poslední prohlídka 
vždy hodinu před zavírací dobou). 
Podzemí zavřeno 12.–23. prosince, 
31. prosince a 1. ledna. 

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 min. před zavírací dobou). 
Zavřeno 23. 11. – 15. 1. 2017 z důvodu 
zázemí vánoční výzdoby věže.

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: 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: 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. 24. a 31. prosince 
zavřeno, 25.–26. prosince 13.00–17.00, 
27.–30. prosince 9.00–17.00, 1. ledna 
13.00–17.00.

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: od dubna.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 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

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.

15. 12. NOSÁČKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
Příběh malého panáčka, kterého si 
truhlář vyřeže ze dřeva. Předplatné 
MŠ. 8.30.

16. 12. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Muzikál na motivy slavné pohádky. 
Dětské představení Tanečního 
studia M&M a Centra hudebního 
vzdělávání Bez hranic. 15.30 a 17.30.

8. 1. VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA / Vánoční 
balíček 5+1
Tři velice směšné, ale i velice 
lidské příběhy. Hrají: P. Nárožný, 
L. Švormová, N. Konvalinková, 
V. Vydra a další. 19.00.

KINO SVĚT

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

VÝSTAVY

7. 10. – 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.

23. 11. – 7. 1. ATELIÉR SAMUEL 
A DÍLNA SV. KLÁRY
Dům umění – výstava výrobků lidí 
se zdravotním postižením. Prodej 
drobných dárků. 

25. 11. – 4. 1.  VÝSTAVA ZNOJMO 
A JEHO PROMĚNY V ČASE
Dům umění – výstava o stavebním 
vývoji královského města Znojma.

7.–30. 12. STARÉ FOTOGRAFIE 
ZNOJMA
Galerie porozumění, Slepičí trh 
– fotografie ze sbírky Jana Vlasáka. 
Otevřeno Út, St, Pá, So 10.00–16.00.

KONCERTY

ZNOJEMSKÝ ADVENT 2016
15. 12. Městské divadlo
19.00 vánoční koncert BIG BAND 
ZUŠ ZNOJMO A BIG BAND RETZ 
17. 12. kostel sv. Václava v Louce 
17.00 ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ

18. 12. kostel sv. Jana Křtitele
15.00 folková sk. KDOUSOVSKÁ 
SCHOLA
18. 12. Horní nám.    
16.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ 
V. NOVÁK
17.00 adventní koncert 
sk. LUCREZIA BORGIA
18. 12. Znojemská Beseda
18.00 vánoční koncert 
KLARINETOVÁ TŘÍDA ZUŠ 
K. FOJTÍKA 
22. 12. kostel sv. Mikuláše 
19.00 adventní koncert 
sk. KVĚTINKA
25. 12. kostel sv. Mikuláše
18.00 Česká mše vánoční PĚVECKÉ 
SDRUŽENÍ V. NOVÁK
26. 12. kostel Nalezení sv. Kříže
15.30 vánoční koncert 
ZNOJEMSKÉHO KOMORNÍHO 
ORCHESTRU
26. 12. kostel sv. Mikuláše
18.00 XX. vánoční koncert 
CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
A. STEHLÍKA a vokální skupiny 
MINIMA

5. 1. JAVORY – NOVOROČNÍ 
KONCERT
Městské divadlo – Hana a Petra 
Ulrychovi, Kateřina Štruncová  
(housle, zpěv, zobcové flétny), 
Dalibor Štrunc (cimbál, zpěv) 
a Martin Adams (basová kytara)

13. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 
STADTMUSIK HOLLABRUNN
Městské divadlo – tradiční, již desátý 
koncert s novoročním přípitkem 
v 18.00. 19.30.

14. 1. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA / 
Vánoční balíček 5+1
Městské divadlo – muzikál Divadelní 
společnosti Julie Jurištové. 14.00.

17. 1. – 22. 1. 2017 JAZZFEST 
ZNOJMO 2017
Jazzový festival na mnoha místech 
města Znojma a s mnoha umělci. 
Program na str. 15.

DALŠÍ AKCE

27. 11. – 25. 12. ZNOJEMSKÝ 
ADVENT 2016
Centrum města plné vystoupení a akcí.

7. 1. – 8. 1. VNITŘNÍ ÚSMĚV
RC Maceška – prožitkový seminář 
vedený Květou Franclovou. 
9.30–17.00. Více informací na tel.: 
723 454 091.

8. 1. ČERT A KÁČA
Znojemská Beseda – Divadlo 
eMILLIon uvede pohádku v cyklu 
Nedělní pohádky. Předprodej v TIC 
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz, 
15.00, 16.30. 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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úterý 17. 1.
 PETER LIPA & BAND  
FEAT. MICHAL ŽÁČEK
19.00 |  Městské divadlo Znojmo

středa 18. 1.
MARCO PERFETTI QUINTET
19.00 | Loucký klášter – Sál u Svatých

čtvrtek 19. 1.
VILÉM SPILKA QUARTET
19.00 | Horní nám. – sklepení U císaře Zikmunda

pátek 20. 1.
JAZZOVÁ NOC V KLUBECH

GROOVEHUB
18.00 | Horní nám. – sklepení U císaře Zikmunda

ŠARIVARI SWING BAND
19.00 | Hotel Lahofer

JAZZ HUNTERS ZNOJMO
20.00 | Vysokoškolský klub Harvart

RADEK BAGÁR
21.00 | Kavárna Anna U Černého psa

ZVA 12-28 BAND
22.00 | Na Věčnosti

sobota 21. 1.
MRZNOUCÍ JAZZ 
KOUDA’S QUARTET
9.00–12.00 | Obroková ulice pod Radniční věží

KOPÁNÍ PÍSKU PRO VÍDEŇ
10.00 | Nový Šaldorf – Šaldorfské sklepy  
www.saldorfske-sklepy.cz

SWINGOVÁ TANČÍRNA 
BIGBAND JAZZ ARCHIV
19.30 | Nový Šaldorf – Obecní sál

neděle 22. 1.
FOURWAYCLOSE
11.00 | Kostel sv. Václava v Louce

17.–22. 1. 2017
WINE GOES TO JAZZ

WWW.JAZZFESTZNOJMO.CZ

Rezervace vstupenek: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek: TIC Znojmo, Obroková 12, tel. +420 515 222 552

Prodej vstupenek na vybrané koncerty v síti Ticketpro – www.ticketpro.cz

 BOHOSLUŽBY

Vánoční rozjímání a klid najdete v kostelích
Bohoslužby na  Štědrý den 24. prosince budou v  15.00 u  sv. Mikuláše, 
v 16.00 u sv. Kříže, ve 21.00 v kostele sv. Václava v Louce, ve 22.00 u sv. Kří-
že a na Hradišti a půlnoční ve 24.00 u sv. Mikuláše.  Poděkování na ukon-
čení roku bude 31. prosince v 15.00 u sv. Mikuláše a v 16.00 v Louce.  lp

 KONCERT

Podvacáté zazní v chrámu vánoční cimbál  Antonína Stehlíka
Dvacátý Vánoční koncert 
Cimbálové muziky Antonína 
Stehlíka obohatí na  Štěpána 
26.  prosince slavnostní at-
mosféru vánočních svátků. 
V  kostele svatého Mikuláše 
uslyší posluchači nejen tradič-
ní české koledy, ale v krásném 
prostředí impozantního chrá-
mu se ponese také zpěv vo-
kální skupiny Minima. Koncert 
oblíbené znojemské cimbálky 
bývá každoročně vyprodán, 
a  tak dlouho neváhejte s  ná-
kupem vstupenky.  lp

 NOVOROČNÍ KONCERT

Novoroční koncert Stadtmusik Hollabrunn
Stadtmusik Hollabrunn ve spolupráci s Rakousko-českou hospodářskou 
společností pořádají v prvním měsíci nového roku v krásném prostře-
dí znojemského divadla již desátý Novoroční koncert Stadtmusik Hol-
labrunn. Kapelník Herbert Klinger připravil pro jubilejní vystoupení 
bohatý program s hostem – muzikálovou zpěvačkou Městského diva-
dla Brno a znojemskou rodačkou Nikol Kotrnetzovou. Stadtmusik Hol-
labrunn věnuje výtěžek koncertu, stejně jako v předchozích letech, opět 
do projektu dvojjazyčné mateřské školy Školka bez hranic.
Vstupenky na novoroční koncert jsou prodávány za 300 korun (rezerva-
ce na adrese neujahrskonzert@oetgw-rchs.org). Vstupenky mohou být 
na přání včas doručeny, aby mohly být dárkem pod vánoční stromeček. 
Návštěvníci koncertu jsou také zváni na novoroční přípitek s muzikanty 
v předsálí divadla, a to 13. ledna v 18.00 hodin, samotný koncert začne 
v 19.30.  lp

 CESTY SVĚTEM

Legenda české egyptologie Miroslav Verner míří do Znojma
Po roce se 27. a 28. ledna vrací festival Cesty světem. S novými příbě-
hy vyprávěnými lidmi, kteří za  nimi vyrazili daleko za  rodnou hroudu, 
se může stát vstupenka originálním dárkem pod stromeček. V loňském 
roce se Cesty světem těšily obrovskému zájmu návštěvníků a organizá-
tor Bronislav Mikulášek i  v  novém ročníku přichystal bohatou progra-
movou nabídku. Vévodit jí bude přednáška legendy české egyptologie 
Miroslava Vernera. Nejen on, ale i mnoho dalších hostů bude vyprávět 
o  svých zážitcích a  zkušenostech z  cestování od  Antarktidy přes Sibiř, 
asijskou Malajsii až k  zapomenutému kmeni indiánů Kogi v  Kolumbii. 
Odvážní budou moci ochutnat hmyzí speciality kuchaře a cestovatele 
Davida Švejnohy, který festival v  prostorách Soukromé vysoké školy 
ekonomické na Loucké ulici ve Znojmě zahájí. O občerstvení a osvěžení 
festivalových hostů se po dva dny cestovatelského festivalu budou sta-
rat studenti ze střední školy na Přímětické ulici. Počet míst je omezen, 
doporučeno je tedy zakoupit si vstupenky v předprodeji na TIC Znojmo. 
Více info a celý program na www.cestysvetem.cz.   lp

15Společnost

 NENECHTE SI UJÍT
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Jihomoravské muzeum ve Zno-
jmě připravilo průřezovou výstavu 
svými obrazovými fondy, která re-
flektuje především stavební vývoj 
královského města Znojma. 

Vzhledem k jeho dlouhé historii je 
to velmi cenná kolekce, jak z hlediska 
stavebně-historického vývoje, tak vý-
voje uměleckého. 

Nejstarším vystaveným dílem je 
mědirytina Jorise Hoefnagela z roku 
1617 a nejpočetnější kolekce grafic-
kých prací pochází z 19. století. V ko-
lekci olejomaleb vynikají především 

Výstava Znojmo a jeho 
proměny v čase

dvě rozměrné veduty Znojma, a to z let 
1688 a 1798. Vystavena jsou mnohá 
díla od významných autorů, jako Ma-
těje Adolfa Charlemonta, Theodora 
von Hörmanna a dalších. Dvacáté sto-
letí představí téměř všechny zde činné 
malíře, mezi kterými jsou patrně nej-
známější jména Oskar Dvořák a Oskar 
Pafka.Výstava je příspěvkem muzea 
k letošnímu končícímu 790. výročí po-
výšení Znojma Přemyslem Otakarem 
I. na královské město. K vidění bude 
v Domě umění do 4. ledna 2017. Více 
na www.muzeumznojmo.cz lp

Ve Znojmě budou chodit 6. led-
na koledníci Tříkrálové sbírky, kte-
rou od 1. do 15. ledna 2017 pořádá 
po celé republice Charita České re-
publiky. 

Účelem Tříkrálové sbírky je pomoc 
rodinám a lidem v nouzi. Každá skupin-
ka koledníků má svého vedoucího. Ten 
má průkazku označenou číslem, které 
je shodné s číslem zapečetěné poklad-
ničky, do které lidé dávají dobrovolný 

Tříkrálová sbírka zase pomůže
příspěvek. Pokladničky se rozpečeťují 
za přítomnosti pověřeného pracovníka 
městského nebo obecního úřadu. Všech-
ny vybrané peníze se vkládají na účet 
Charity ČR. Částka pro region bude poté 
rozdělena takto – 65 % se vrací zpět pro 
potřeby Oblastní charity Znojmo, 15 % 
je použito pro potřeby Diecézní charity 
Brno, 10 % jde na humanitární pomoc 
do zahraničí a 5 % je použito pro potřeby  
Charity ČR.  lp
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Znojmo Extreme 790 bude
lákat sportovce i v roce 2017

Spor tovní nadšenci,  milov-
níci adrenalinu i  dobré zábavy by 
si do  kalendáře měli poznamenat 
datum 17. června 2017, kdy se bu-
dou moci zúčastnit 2. ročníku závo-
du Znojmo Extreme 790 ve výběhu 
na radniční věž.

První ročník závodu byl součástí 
oslav 790. výročí od povýšení Znojma 
na královské město. Úkolem bylo zdo-
lat v týmu dohromady 790 schodů šest 
století staré dominanty města. 

 „Na první ročník závodu jsme 
obdrželi spoustu skvělých ohlasů, a tak 
jsme se rozhodli, že z této akce udělá-
me tradiční sportovní klání a uspořá-
dáme ji i příští rok,“ vysvětluje mís-
tostarosta Znojma Jan Grois.

Detaily závodu, včetně termínu 
spuštění registrace a maximálního po-
čtu závodníků, jsou ještě v řešení. „Ur-
čitě půjde zase o závodění v týmech, 
abychom zachovali symboliku 790 
schodů. Počítáme také s doprovod-

 Mezi sto padesáti sportovci, kteří se 8. čer-
vence zúčastnili závodu v běhu po schodech 
radniční věže, byl i  místostarosta Jan Grois. 
 Foto: Archiv ZL

ným programem pro diváky, protože 
ti jsou neodmyslitelnou součástí akce. 
Zkušenosti a podněty nabyté v prvním 
ročníku závodu určitě zúročíme při 
přípravě toho dalšího,“ doplňuje Grois.

Na organizaci závodu bude město 
i příští rok spolupracovat s Rabbits 
Znojmo. „Na startu závodu se sešla 
většina znojemských sportovců z růz-
ných klubů a  s  různým zaměřením 
– a takových příležitostí, kdy by se tito 
sportovci potkali, moc není. A právě 
takové akce máme rádi, už se těšíme,“ 
říká Jakub Šigut z Rabbits Znojmo.

Registraci závodu by organizátoři 
chtěli spustit na jaře. „Sportovcům ale 
doporučujeme, aby si termín do ka-
lendáře zapsali už teď. Věříme, že jim 
nabídneme i příští rok skvělé zázemí 
a společně s diváky i parádní atmosfé-
ru,“ láká na závod Šigut.

Více na www.extreme790.cz nebo 
na www.znojmo790.cz v sekci Akce – 
Červenec.  zp

Vánoční běh
má 36. ročník

V  neděli 25. prosince na Boží hod 
vánoční se poběží již 36. ročník tra-
dičního Vánočního běhu. 

Trať Znojmo – Přímětice – Kucha-
řovice – Znojmo, která má deset a půl 
kilometru, zůstává stejná jako vždy. 
Start je v 10 hodin a stejně jako cíl je před 
městským stadionem na hlavní cestě 
v Horním parku. Vánoční běh je kromě 
generálního sponzora Elektrokov, a.s. 
Znojmo podporován i městem Znoj- 
mem a je také zařazen jako 5. závod 
Znojemského běžeckého poháru. Pro 
ty zájemce, kteří si na hlavní závod 
netroufnou, bude na okruhu v par-
ku odstartován běh o Vánoční hvězdu 
na 700 metrů. O vydatné občerstvení 
bude opět dobře postaráno a pořadatelé 
chystají i několik dalších překvapení. 
Po vyhlášení výsledků a předání cen 
bude následovat tombola. I přes hustou 
mlhu se v loňském roce vydal na trať 
rekordní počet 215 vytrvalců různého 
věku, výkonnosti i sportovního zaměře-
ní. V cíli byl první Lukáš Soural z UNI 
Brno (37:14 min.), časový rekord br-
něnského Lukáše Olejníčka 33:59 min. 
však překonán nebyl. eks

Florbalisté zvou 
na překvapení

Florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ 
mají za sebou neuvěřitelnou šňůru 
dvanácti vyhraných zápasů v řadě. 
Naposledy si dokázali poradit v derby 
na palubovce brněnského Hattricku 
s nepříjemným soupeřem 4:2. 

Znojemský tým tak vede tabulku 
s tříbodovým náskokem před pražskými 
Black Angels a čeká je poslední zápas 
v tomto kalendářním roce. V sobotu 
17. prosince od 20 hodin bude jejich 
soupeřem Rožnov pod Radhoštěm, proti 
kterému budou útočit už na třináctou 
výhru v řadě. Na „Vánoční utkání“ záro-
veň chystá florbalový klub překvapení! 

„Rádi bychom naplnili znojem-
skou halu až po strop. Budeme útočit 
na třinácté vítězství v řadě a věříme, že 
za pomoci našich skvělých diváků to 
zvládneme. Pro děti a mládež do 18 let 
budou připraveny slosovatelné vstu-
penky na  florbalové dárky. Stačí si 
u vstupu vzít vstupenku a doufat, že 
právě ta Vaše bude jedna z vítězných. 
Vstupné na utkání pro dospělé bude 
dobrovolné,“ řekl předseda oddílu Bed-
řich Daberger. eks

Zlatá Kubošná, stříbro Smejkal 
a Procházková – taková je bilance 
znojemské výpravy gymnastek Klubu 
sportovní gymnastiky Znojmo. Me-
daile získaly i ji v Moravském Krum-
lově na již tradičním předvánočním 
závodu Krumlovský zvoneček. 

Početné startovní pole sto šestnác-
ti gymnastek dokladuje silný zájem 
dětí o tento nádherný, i když náročný 
sport. Celá dvacítka závodnic repre-
zentovala město Znojmo. Děvčata si 
svůj poslední závod letošní sezóny 
opravdu užila, o čemž svědčí i krásné 

tři medailové pozice. Tu nejcenněj-
ší zlatou medaili vybojovala šestiletá 
talentovaná gymnastka klubu Vero-
nika Kubošná, která zvítězila ziskem 
23,550 b. před 2. závodnicí Marianou 
Župkovou z Chropyně a 3. Kateřinou 
Paarovou z Moravské Slavie Brno.  ik

Gymnastky dovezly z Krumlova zlato

Během října a  listopadu pořá-
dal TJ Favorit Brno Brněnský cyklo-
krosový pohár, kterého se účastnily 
za podpory svého otce i závodnice 
Cyklo Klubu Kučera Znojmo sestry 
Navrkalovy. 

Vyhlášení celého poháru pro-
běhlo 24. listopadu v Brně a oběma 
dívkám se podařilo celkově v seriálu 
pěti závodů dosáhnout nejvyššího 
stupínku a získaly tak titul krajských 
přebornic JMK. Starší Michaela vy-
hrála v kategorii juniorek a mladší 
Nikola v  kategorii žaček. Sportov-
ně založené dívky podporuje otec 
Michal, kterému se podařilo v  se-
riálu vybojovat bronzovou příčku. 
Cyklokrosový seriál TOI TOI CUP 

Sestry Míša a Nikola Navrkalovy se staly 
krajskými přebornicemi v cyklokrosu

2016 pokračoval v  listopadu dalšími 
závody ve Slaném a Čáslavi, družstvo 
kadetek CKK Znojmo je z 21 týmů 
průběžně po 9. závodě s téměř pade-

sátibodovým náskokem na 3. pozici. 
V průběžném pořadí je Míša Navr-
kalová na 12. a Nikola Navrkalová 
na 23. místě ze 45 závodnic.  ckk

 Sestry Michaela a Nikola Navrkalovy.  Foto: CKK


