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SPOLEČNOST

 Starosta Jakub Malačka stál u zrodu projektu Tvoříme Znojmo. Jeho poděkování míří všem navrhovatelům, kteří se do projektu zapojili. 
 Foto: Archiv ZL
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Pravidelné týdenní reporty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí Mobilní 
Rozhlas a aplikace 
Zlepšeme Česko. 
REGISTRUJTE SE  
A BUDETE V OBRAZE!

Buďte v obraze 
s Mobilním Rozhlasem

V Mramoticích již za měsíc přibu-
de 11 500 stromů. Na dvou plochách 
o velikosti více než jeden hektar lesa 
vysadí v sobotu 23. října Městské lesy 
Znojmo směs listnatých stromů. Při-
ložit ruku k dílu a dozvědět se něco 
o obnově lesa může i veřejnost.

„Vítaný je každý, ať už je ze 
Znojma, nebo z okolních obcí,“ říká 
starosta Znojma Jakub Malačka. Cí-

Tisícovkami stromů zalesníme Mramotice
lem akce Zalesníme spolu Mramotice 
je obnovit tamní les, aby v budouc-
nu prospíval dalším generacím. Vý-
sadba bude probíhat pod odborným 
dohledem pracovníků Městských 
lesů. Jejich ředitel Zdeněk Trojan 
vysvětluje: „Druhy dřevin byly vy-
brány podle polohy a klimatických 
podmínek v  lokalitě. V  lesní školce 
máme objednáno 8 200 kusů saze-

nic dubu zimního, 1 500 kusů habru 
obecného a 180 kusů javoru mléče 
na  první plochu. Druhá plocha se 
bude zalesňovat lípou malolistou, a to  
v počtu 1 620 kusů.“ 

Akci Zalesníme spolu Mramotice 
organizuje město pod záštitou projektu 
Zdravé město Znojmo spolu s Měst-
skými lesy Znojmo. 

 Pokračování na str. 9.

Podpora 
nemocnici

Znojmo podpoří místní nemoc-
nici dotací milion korun z rozpočtu 
města. 

Nemocnice Znojmo podala žá-
dost o poskytnutí individuální dotace, 
kterou využije na potřebné vybavení. 
„Nemocnici finančně podporujeme 
každý rok, neboť investice do vyba-
vení, a  tím do dalšího zlepšení péče 
o zdraví našich občanů, jsou pro nás 
velmi důležité,“ vysvětluje přidělení 
dotace místostarosta Pavel Jajtner.  lp

Méně za psy
Znojmo sníží poplatek za  psy. 

Všichni majitelé psů zaplatí stejnou 
částku dvě stě korun. A to i za každé-
ho dalšího psa.

Sjednocení všech sazeb bez ohledu 
na věk majitele, ať jde o seniora, dospě-
lého či juniora, znamená také zrušení 
slevy na poplatku, kterou doposud měli 
držitelé psů pořízených z útulků. I ti 
nově zaplatí 200 korun. Nová obec-
ně závazná vyhláška č. 4/2021 vstoupí 
v platnost od 1. ledna 2022. Osvobo-
zení od poplatku ze psů budou napří-
klad osoby nevidomé, osoby, které jsou 
považovány za závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby a další. Tématu se bu-
deme podrobně věnovat v následných 
vydáních Znojemských LISTŮ.  lp

Prostředí, ve kterém se pohybu-
jeme, žijeme, pracujeme, má nemalý 
vliv na náš životní vývoj. Město Znoj-
mo se dlouhodobě snaží o zkrášlování 
mnoha míst ve městě a zlepšování 
tak podmínek k žití jeho obyvatel. Již 
několikátý rok mu v tom pomáhají 
sami občané. 

Úklidem svého okolí, úpravou 
předzahrádek domů i truhlíků v ok-
nech a také prostřednictvím partici-

Kreativní lidé tvoří Znojmo
pativního rozpočtu Tvoříme Znojmo. 
Na veřejné prezentaci již čtvrtého roč-
níku se sešli navrhovatelé nejen se sta-
rostou Znojma Jakubem Malačkou, ale 
i s obyvateli města, aby jim představili 
své kreativní nápady a objasnili, proč 
právě jejich projekt nemá uniknout 
pozornosti veřejnosti. V drtivé většině 
navrhovatelé nemyslí na svůj prospěch, 
ale na to, co jejich nápad přinese městu 
a spoluobčanům. Jedni si přejí důstojný 

vstup na hřbitov, jiní se snaží o moderní 
zázemí pro fotbalisty. Další vymýšlejí 
aktivity v parku anebo úpravu hřiště 
v městské části. Každý z 12 prezentova-
ných projektů by si zasloužil realizaci. 
Na tu jsou vyčleněny přesné částky – 
dva miliony korun pro město a stejně 
pro městské části. Uspějí tak jen někteří 
z navrhovatelů. Přesto patří všem velké 
poděkování za snahu zlepšit životní 
prostředí druhým. Více na str. 9.  lp
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VYŠŠÍ POPLATEK 
ZA POBYT 
M í s t n í  p o p l a t e k  z   p o b y t u 
ve Znojmě bude od nového roku 
dvojnásobný. V současné době je 
výše poplatku 10 Kč, což znamená 
výběr částky kolem 750 000 Kč 
za kalendářní rok. Vybrané peníze 
zůstávají v rozpočtu města a jsou 
využity na propagaci města a ce-
lého regionu. V nové vyhlášce se 
upravuje výše tohoto poplatku, 
která bude od 1. ledna 2022 zdvoj-
násobena na 20 Kč za osobu a noc. 

NOVÉ CHODNÍKY 
NA REJDIŠTI A J. HOŘEJŠÍHO
V ulicích Na Rejdišti a Jindřicha Ho-
řejšího probíhají do 30. září staveb-
ní práce související s rekonstrukcí 
chodníků a výměnou veřejného 
osvětlení. Práce se neobejdou bez 
několika omezení, se kterými musí 
řidiči počítat – do konce září platí 
v daných úsecích úplné uzavírky. 
Město do rekonstrukce investuje 
téměř 3,8 milionů korun.

STAVBA BAZÉNU 
OMEZÍ DOPRAVU
V souvislosti s probíhající stavbou 
krytého bazénu v areálu Plovárny 
Louka budou za částečné uzavírky 
do 26. září provedeny stavební 
práce na  napojení kanalizační 
přípojky v ulici Za Plovárnou.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Ve středu 20. října od 15.00 hodin 
se v dolním sále Znojemské Bese-
dy uskuteční veřejné projednání 
s výkladem projektanta k návrhu 
změny Územního plánu Znojmo. 
Bližší informace najdete ve veřejné 
vyhlášce zveřejněné na  úřední 
desce Městského úřadu Znojmo.

DALŠÍ KROK K  CYKLOSTEZCE 
ZNOJMO–ŠATOV–CHVALOVICE 
Město Znojmo, obec Chvalovice 
a městys Šatov pokračují v pří-
pravě projektu vybudování cy-
klostezky, která odkloní cyklis-
ty z  nebezpečné hlavní silnice 
ve směru Znojmo – Chvalovice. 
Obce uzavřou smlouvu o  spo-
lupráci, která sjednává základní 
pravidla a především způsob fi-
nancování projektu. Investorem, 
vlastníkem a  provozovatelem 
projektu se stane obec Chvalo-
vice. Znojmo a Šatov se i nadále 
zavazují spolupracovat a podílet 
se i na potřebném financování. 
Aktuálně obce dokončují projek-
tovou dokumentaci, následovat 
bude žádost o stavební povolení 
a žádost o dotaci.

Z n o j m o  c h t ě l o  z a v e d e n í m 
takzvaných bezdoplatkových zón 
řešit konfliktní situace s nepřizpůso-
bivými občany, na jejichž chování si 
stále více stěžují obyvatelé města.

Zóny zavedla řada měst, ale ústav-
ní soud nyní po téměř čtyřech letech 
rozhodl o zrušení části zákona týkající 
se právě bezdoplatkových zón. Svůj 
záměr tak Znojmo nezrealizuje, přesto 
hledá další možnosti.

„Je to zklamání. Ústavní soud ob-
cím a městům ve snaze o potlačení 
sociálně nežádoucích jevů moc ne-
pomohl. Myslím, že soudy obecně by 
měly stát na straně slušných lidí, niko-
liv na straně obchodníků s chudobou. 
Musíme se s  tím smířit a o  to více 
využívat dalších nástrojů,” říká starosta 
města Znojma Jakub Malačka.

TŘIKRÁT A DOST!
Radnice již před letními prázdni-

nami avizovala, že bezdoplatková zóna 
není jediným krokem, který chce použít 
v řešení situace s nepřizpůsobivými 
občany. Využít chce všech zákonných 
možností. Jedním z nástrojů je novela 
zákona tzv. třikrát a dost, která umožní 

Znojmo boj s nepřizpůsobivými občany 
myslí vážně. Připravuje další opatření

pachatelům přestupků proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a majet-
ku strhávat pokuty ze sociálních dávek. 
„Zákon nebudeme zneužívat, ale roz-
hodně se nebudeme bát ho použít. Již 
jsme zahájili přípravné kroky,“ říká roz-
hodně Jakub Malačka. Město chce také 
klást důraz na větší spolupráci s úřadem 
práce, který dávky vyplácí.

VÍCE PRÁCE PRO STRÁŽNÍKY
Dalším opatřením je nové zacílení 

Městské policie. Strážníci se na pod-
zim více zaměří na vytipované lokality 
se zvýšeným rizikem výskytu sociálně 
nežádoucích jevů. „Postupně zpra-
cováváme statistiky přestupků a také 
připravujeme pocitovou mapu zamě-
řenou právě na bezpečnost. Chceme 
tak přesně definovat lokality, které 
veřejnost vnímá jako problémové,“ 
říká starosta. Dalším nástrojem je také 
modernizace a rozšíření kamerového 
systému. Nové kamerové body již brzy 
přibydou v městských parcích. Cílem 
je, aby parky zůstaly bezpečné a  lidé 
v  nich mohli nerušeně odpočívat. 
Už pár týdnů mají lidé navíc možnost 
upozorňovat na přestupky prostřed-

nictvím anonymního online formuláře 
(umístěný je na www.znojmocity.cz). 
Jen za první měsíc takto přijala Městská 
policie Znojmo na čtyři desítky ozná-
mení, která strážníci řeší.

DŮLEŽITÁ PREVENCE
Při řešení sociálně nežádoucích 

jevů je důležitá nejen represe, ale také 
prevence. Proto dalším dílčím a velmi 
důležitým bodem je pozice romského 
terénního pracovníka, který bude fun-
govat i v roce 2022. Cílem je navázat 
spolupráci s romskými občany a pomá-
hat při vyřizování různých záležitostí.

„Myslím si, že je velmi důležité 
se inspirovat tam, kde již nějaký sys-
tém funguje. Proto jsem také navštívil 
Most, kde mají nastavený preventivní 
program pro řešení problémových ná-
jemců,“ říká starosta Malačka. Jedná 
se o ucelený systém, který má za cíl 
zvrátit situaci v problémových čás-
tech města. V rámci programu město 
aktivně spolupracuje se soukromými 
vlastníky nemovitostí, uzavírá s nimi 
memoranda o spolupráci, na základě 
kterých může doporučit ukončení ná-
jmu problémových nájemníků.  sb

Starosta města Znojma Jakub 
Malačka předal čtyřem osobnostem 
a  jednomu kolektivu Cenu města 
Znojma za rok 2021. 

Cena města Znojma byla udě-
lena za celoživotní propagaci města 
Znojma, publikační činnost a rozvoj 
výchovy mládeže Josefu Petlákovi. 
Bezmála 15 let se věnuje výchově mlá-
deže jako poradce a trenér šachových 
spolků a škol a pod jeho taktovkou se 
dále rozvíjí řada šachových talentů. 
Dalším oceněným byl Karel Chme-
líř, významná osobnost znojemského 
sportu, kterému byla cena udělena 
za podporu místního sportu. 

Cena byla udělena také Ludmi-
le Havlíkové za  organizační práce 
ve Svazu postižených civilizačními 
chorobami Znojmo, jehož je od za-
ložení v roce 1982 předsedkyní. Pod 
jejím vedením je do činnosti zapojeno 
dnes již 316 členů.

Cenu získala také Marie Kucha-
řová za organizační a poradenskou 
službu ve Svazu tělesně postižených 
Znojmo (dále STP). Marie Kuchařová 
se dlouhodobě angažuje a aktivně pro 
STP pracuje, a to ve svém volném čase 

Cenu města převzaly osobnosti i kolektiv

a bezplatně. Vykonává funkci před-
sedkyně již od založení organizace 
v roce 1980. V současné době má STP 
již 500 členů.

Cena města Znojma byla udělena 
i Kolektivu pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků ze Základní 
školy náměstí Republiky za zajištění 
péče o děti zaměstnanců vybraných 
profesí v  době opatření Covid-19. 
Z vlastní iniciativy se škola v čele s ře-

ditelem Jiřím Šmahajem nabídla, že 
potřebu zajištění péče o děti rodičů, 
kteří bojovali proti viru v první li-
nii, obstarají. Nakonec se do celého 
procesu zapojilo 30 učitelů, asistentů 
pedagogů a vychovatelek, a samozřej-
mě provozní pracovníci. Cenu za ko-
lektiv převzali ředitel školy Jiří Šmahaj 
a Jaroslava Ondrová. Všichni ocenění 
obdrželi symbolický klíč k městu a pa-
mětní písemné ocenění.  pm

 Karel Chmelíř, Ludmila Havlíková, Jaroslava Ondrová a Jiří Šmahaj. Foto: Archiv ZL
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STŘÍBRNÝ A BRONZOVÝ 
WEB ZNOJMA
V rámci krajského kola si město 
Znojmo ze soutěže Zlatý erb o nej-
lepší webové stránky a elektro-
nické služby obcí a měst odvezlo 
třetí místo v kategorii měst. Web 
je rozdělen tematicky na kategorie 
jako Hospodaření a finance, Evi-
dence obyvatel a matrika, Doprava 
a uzavírky, Školství nebo Poplatky. 
Navíc ho lze přepnout do takzva-
ného tmavého režimu. Znojmo 
také získalo druhé místo v kategorii 
elektronická služba a projekty Smart 
City, a to s projektem Hospodaření 
pod lupou, jehož cílem je otevřenost 
a transparentnost úřadu.

DO LAVIC USEDLO 
ČTYŘI STA PRVŇÁČKŮ
Do prvních tříd znojemských zá-
kladních škol nastoupilo v září 396 
dětí. Spolu s kantory a rodiči je přiví-
tali i zástupci vedení města. Starosta 
Jakub Malačka zavítal na ZŠ Pražská, 
místostarosta Karel Podzimek po-
zdravil prvňáčky na ZŠ JUDr. Mareše, 
místostarosta Jan Grois na ZŠ Vác-
lavské náměstí a místostarosta Pavel 
Jajtner na ZŠ Mládeže. Základní 
školy zřizované městem navštěvuje 
celkem 3905 dětí, mateřské školy 
pak 1031 dětí.

MLUVČÍ MĚSTA ODCHÁZÍ
Karolína Janečková, mluvčí města 
Znojma, přijala nabídku soukro-
mého sektoru a v září ukončila 
práci pro radnici. Město na pozici 
mluvčího vypsalo výběrové řízení.

PŘIPOMNĚLI SRPEN ROKU 1968
Padesáté třetí výročí srpnových 
událostí roku 1968 si ve Znojmě 
u památníku třetího odboje v Hor-
ním parku připomněli představitelé 
města, různých spolků a veřejnost.

PLAVECKÁ SEZÓNA V LÁZNÍCH
Plavecká sezóna na  venkov-
ním koupališti v Louce skončila 
12. září. Plavání pro veřejnost se 
tak přesunulo do krytého bazénu 
v Městských lázních (více na webu  
www.sportovisteznojmo.cz). S kon-
cem prázdnin ukončilo pro letošní 
rok provoz i koupaliště v Mramo-
ticích.

SENIOŘI NA PŘECHODECH
Na celkem deseti přechodem pro 
chodce v blízkosti škol zajišťují 
od 1. září strážníci a také senioři 
bezpečnost školáků. Projekt Senioři 
u přechodů běží ve Znojmě již tře-
tím rokem. S proškolenými seniory 
se budou lidé setkávat u přechodů 
až do konce školního roku.

STALO SE

Od  11. do  31. října 2021 bude 
možné žádat o  podporu kultury, 
sportu, volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a seniorů, obnovy památko-
vě nechráněných nemovitostí v MPR, 
na podporu sociálních služeb či ro-
dinných aktivit. Poradit se žadatelé 
budou moci na  konzultačních ho-
dinách.

Dotační programy jsou uvedené 
na webu města. O žádostech budou 
nejprve jednat příslušné komise rady 
města a následně budou předloženy 
k projednání radě a zastupitelstvu. Do-
tace budou poskytovány na základě 
uzavřených veřejnoprávních smluv. 

Jeden subjekt může podat maxi-
málně dvě žádosti (11.–31. října) v rám-
ci všech dotačních programů, zároveň 
však každou v jiné prioritě. Novinkou 
je možnost podat žádosti přes Portál 
občana města Znojma. Pozor, žádosti 

Připravené jsou dotace na kulturu, 
sport či sociální služby

o dotaci lze vyplňovat pouze na PC, vy-
plněny rukou budou vráceny žadatelům 
bez projednání v orgánech města. 

PŘIJĎTE SE PORADIT 
Konzultační schůzky pro žadatele 

se uskuteční v budově Městského úřa-
du Znojmo na nám. Armády 8.
V pondělí 4. října 13:00–16:30 (6. pa-
tro, kancelář č. 610) se bude konat 
schůzka k dotacím administrovaných 
odborem školství, kultury a památ-
kové péče. Objednat se lze e-mailem: 
anna.ruzickova@muznojmo.cz nebo 
tel. 515 216 576. 
Na středu 6. října 9:00–11:00 hod., 
13:00–15:30 (zasedací místnost č. 625) 
jsou schůzky plánované pro žádosti 
o dotace na sociální služby a rodinné 
aktivity. Objednat se lze e-mailem: 
dita.cetlova@muznojmo.cz nebo tel. 
515 801 662, 775 993 874. 

Kompletní informace najdou ža-
datelé na www.znojmocity.cz pod pří-
slušnými odbory (dlaždice na úvodní 
stránce – Sociální oblast a Školství). 
Žadatelé mohou také kontaktovat pra-
covníky příslušných odborů: 
Odbor školství, kultury a památkové 
péče – A. Růžičková, anna.ruzickova@
muznojmo.cz, tel. 515 216 576 – Pod-
pora sportu, Podpora kultury, Podpora 
volnočasových aktivit dětí, mládeže 
a seniorů a Podpora obnovy památko-
vě nechráněných nemovitostí a pod-
pora reklamního označení provozoven 
na území MPR Znojmo roce 2022. 
Odbor sociální – T. Muchová, te-
reza.muchova@muznojmo.cz, tel. 
515 801 662, D. Cetlová, dita.cetlova@
muznojmo.cz, tel. 515 801 662 – Podpo-
ra sociálních služeb v roce 2022 a Pod-
pora rodinných aktivit v  roce 2022 
(pouze u pí Cetlové).  pm, lp

Zastupitelé Znojma schválili uza-
vření úvěrové smlouvy s Komerční 
bankou a.s., která městu pomůže s fi-
nancováním krytého bazénu v Louce. 
Nabídla městu nejvýhodnější pod-
mínky.

Znojmo k financování stavby pou-
žije vlastní zdroje a investiční dotace. 
Zbytek peněz si musí půjčit na finanč-
ním trhu. „Naším cílem bylo přistu-
povat k  financování stavby bazénu 
maximálně transparentně. Nad rámec 
zákonných povinností jsme pro přijetí 
úvěru vypsali veřejnou soutěž, aby-
chom pro Znojmo získali co nejlepší 
podmínky,” říká starosta Znojma Ja-
kub Malačka. 

Vzhledem k řádnému hospoda-
ření, snižování provozních výdajů 
a vytváření rozpočtových přebytků 
bylo Znojmo pro banky lukrativním 

S financováním bazénu pomůže banka
klientem a o financování stavby proje-
vilo zájem několik bankovních domů 
a předložili také vícevariantní řešení 
úvěru. „Byli jsme ve výhodné situaci, 
kdy jsme si díky rozumnému hospo-
daření v minulých letech mohli vybí-
rat. Nakonec nám nejvýhodnější pod-
mínky nabídla Komerční banka. Úvěr 
v řádech stovek milionů bude mít nižší 
úrokovou sazbu než hypoteční úvěr 
na rodinný dům,“ vysvětluje starosta.

SPLACENO BUDE ZA 21 LET
Město si od banky půjčí 275 mi-

lionů korun a bude je splácet 21 let. 
Znojmo strategicky využilo nízkých 
úrokových sazeb a úvěr získalo velmi 
levně. Úroková sazba je dokonce nižší 
než inflace. „Díky tomu, že jsme úvěr 
začali řešit s předstihem, podařilo se 
nám ho vysoutěžit ještě předtím, než 

centrální banka zvýšila sazby. Na prv-
ních patnáct let jsme si vyjednali pev-
nou úrokovou sazbu 2,33 % p.a. s fixací 
do 30. 8. 2036,” přibližuje Malačka. 

Úvěrovou smlouvu následně do-
stali k posouzení zastupitelé. 

EKONOMIKA MĚSTA 
NENÍ OHROŽENA

„Pro mě jako starostu je důležité, 
že si úvěr můžeme dovolit, aniž by-
chom nadbytečně zatížili budoucí ge-
nerace. Proto jsme si před hlasováním 
nechali zpracovat posudek odbornou 
a nezávislou firmou s výhledem eko-
nomiky ve třech variantách. Realistic-
ké, optimistické a pesimistické,” říká 
Malačka. Z odborného posudku vyplý-
vá, že ve všech třech případech dokáže 
Znojmo bez problémů úvěr splácet. 
Největší zátěž na rozpočet města bude 
mít úvěr v roce 2022, kdy míra zadlu-
žení Znojma povyskočí na 41,71 % 
průměru jeho příjmů za poslední čtyři 
rozpočtové roky. V následujících le-
tech se již tato hodnota bude snižo-
vat. „Posudek uvádí, že by musel přijít 
státní bankrot, aby byl úvěr pro město 
ohrožující. Maximální míra zadlužení 
by neměla přesáhnout 60%, takže pra-
cujeme s opravdu velkou rezervou pro 
budoucí radnice. Pokud i ony budou 
potřebovat, mohou si bez problémů 
vzít případně další úvěr a stále nebude 
ohrožena ekonomika města,” říká zá-
věrem Jakub Malačka.  sb
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 21. října 2021, uzávěrka 
je 11. října. 

FORENZNÍ ZNAČENÍ 
JÍZDNÍCH KOL
Městská policie Znojmo spustila 
další značení jízdních kol, kte-
ré přispívá k větší ochraně proti 
krádeži oblíbeného dopravního 
prostředku. 
Termíny forenzního značení jsou 
28. října a 14. listopadu 2021, a to 
vždy v  čase 8.20 až 16.20 hod. 
Jízdní kolo je na  několika mís-
tech označeno roztokem, který 
obsahuje mikroskopické tečky 
s  jedinečným kódem (syntetic-
ká DNA). Ty jsou pouhým okem 
prakticky neviditelné, jejich vy-
hledání je možné s  použitím  
UV světla. 
Forenzní značení je určené pro 
osoby starší 15 let a je zdarma. Trvá 
20 minut, proto je třeba si kon-
krétní termín značení dostatečně 
dopředu rezervovat na telefon-
ním čísle: 515 225 555 či osob-
ně na služebně Městské policie 
Znojmo se sídlem na ulici Jana  
Palacha 2.

SVOZ BIOODPADU
Ve  Znojmě a  jeho městských 
částech probíhá každý lichý tý-
den pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy.

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Bese-
da pořádají akce pro seniory s tr-
valým bydlištěm na území města 
a v jeho příměstských částech. Ak-
tuální informace o měsíčním pro-
gramu získáte na tel. 515 300 251, 
731 401 918 nebo na stránkách 
www.znojemskabeseda.cz/akce 
pro seniory.

INZERCE V LISTECH 
ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice 
(u l .  MUDr.   J .  Janského,  te l . 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112. 

Zastupitelstvo města Znojma 
schválilo poskytnutí finanční pomo-
ci ve  výši 1 milion korun pro obce 
na Hodonínsku a Břeclavsku, které 
v červnu letošního roku zasáhlo ni-
čivé tornádo.

Pomoc druhému v těžké životní 
situaci je otázkou slušnosti, lidské so-
lidarity a empatie. Zastupitelé Znojma 
tak rozhodli o  finanční pomoci li-
dem v obcích, které poničil přírodní  
živel.

Částka milion korun od  města 
Znojma bude poskytnuta obcím Ho-
donín, Lužice u Hodonína, Mikulčice, 
Hrušky a Moravská Nová Ves, kdy kaž-
dá z obcí obdrží částku 200 tisíc korun. 
„Jakmile jsme se dozvěděli o ničivém 
tornádu, nabídli jsme obcím okamži-
tou pomoc. Hned následující den vyra-
zili na místo strážníci Městské policie 

Znojmo poskytne lidem 
finanční i duševní pomoc

Znojmo a také náš zaměstnanec kri-
zového řízení, aby pomáhali. V daném 
okamžiku byla potřeba každá ruka,“ 
popisuje starosta města Znojma Jakub 
Malačka začátky pomoci. Přírodní 
katastrofa vyvolala obrovskou vlnu 
solidarity. Materiální i finanční pomoc 
je zde potřeba i po téměř třech měsí-
cích od osudného okamžiku. „Právě 
finanční pomoc potřebují lidé z posti-
žených oblastí a obce samotné nejvíce, 
proto jsme se také rozhodli uvolnit 
z rozpočtu města částku milion korun. 
Naše podpora míří k obyvatelům, kteří 
přišli během okamžiku o své domovy,“ 
dodává starosta Malačka. 

Navíc město Znojmo prostřednic-
tvím Znojemské Besedy také připravu-
je pro seniory z postižených obcí celo-
denní zážitkový program, který má 
pomoci zlepšit psychiku nejstarších 

občanů. Ti podle psychologů, operují-
cích v místech, s příchodem podzimu 
těžce snáší nastalou situaci. Celodenní 
program s hudbou, divadlem i pro-
hlídkou znojemských památek by jim 
měl alespoň na chvíli poskytnout du-
ševní odpočinek od nelehké životní 
situace.  lp

INFORMAČNÍ WEB 
PRO DOBROVOLNÍKY
Na  https://dobrovolnici.jmk.cz 
jsou soustředěny všechny infor-
mace k dobrovolné pomoci pro 
tornádem postižené Hodonínsko 
a Břeclavsko. Zájemci se dozví, jak 
postupovat, když chtějí nabídnout 
pomoc. Lidé, kteří chtějí pomáhat 
peněžním příspěvkem, naleznou 
na webu seznam a prokliky na ofi-
ciální finanční sbírky.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se konají v pátek 8. říj-
na 2021 (14.00–22.00 hod.) a v sobotu 
9. října 2021 (8.00–14.00 hod.).

Hlasovací lístky budou distribuo-
vány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. Po příchodu do volební 
místnosti se volič prokáže dokladem 
totožnosti (občanský průkaz nebo pas) 
a dostane prázdnou úřední obálku. 
Na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků. S obálkou a hlasova-
cími lístky se musí odebrat do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků, 
jinak mu nebude hlasování umožněno.

Způsob hlasování
Volič vloží do úřední obálky jeden 

hlasovací lístek pro politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici, pro kterou 
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím líst-
ku může zakroužkováním pořadového 
čísla (nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku) vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (udělení 
preferenčního hlasu). Volič musí dbát 
na to, aby do obálky vložil pouze je-
den hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s vybraným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou překážku vybrat 
a případně upravit zvolený hlasovací lís-

Jak hlasovat ve volbách
tek, anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.

Další možnosti hlasování
Dále existují další možnosti hla-

sování, jako je – hlasování na voličský 
průkaz, hlasování do přenosné volební 
schránky, hlasování ve zdravotnickém 
a sociálním zařízení – podrobnosti zís-
kají voliči na adrese www.znojmocity.cz.

Informace pro voliče 
v karanténě/izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19

Pro voliče, jimž bude v době voleb 
nařízena karanténa nebo izolace z dů-
vodu onemocnění covid-19 a rovněž 
pro voliče umístěné v zařízeních, která 
byla rozhodnutím krajské hygienické 
stanice uzavřena, se zavádí tři možnos-
ti zvláštního způsobu hlasování.
  Hlasování z  motorového vozidla 
u volebního stanoviště (tzv. drive-in 
hlasování)
 Hlasování v pobytovém zařízení so-
ciálních služeb, které bylo uzavřeno
 Hlasování do zvláštní přenosné vo-
lební schránky

Další informace k volbám lze zís-
kat na telefonním čísle: 515 216 391 
nebo 515 216 371.  lp

Nový ředitel 
strážníků

Městskou policii Znojmo řídí nový 
ředitel Petr Hladký (na snímku). 

Zastupitelstvo města Znojma po-
věřilo vedoucí funkcí dlouholetého za-
městnance Městské police (MP), který 
doposud působil na pozici manažera 
prevence kriminality. Do výběrového 
řízení na obsazení pozice ředitele MP 
se přihlásili čtyři uchazeči. Nový ředitel 
Petr Hladký má nejen zákonné předpo-
klady na strážníka pověřeného řízením 
MP, ale má praktické zkušenosti s čin-
ností městské policie a splnil také další 
požadavky a kritéria, která jsou spojená 
s výkonem funkce strážníka pověře-
ného řízením MP Znojmo. Do funkce 
nastoupil 18. srpna 2021.  pm

 Petr Hladký.  Foto: Deník/D. Krutiš
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SLOVO ZASTUPITELE

SLOVO ZASTUPITELE

To není vtip, ale realita ve Znojmě. 
Zájemci o manželství museli za konání 
svatebního obřadu na jiném místě nebo 
v jinou dobu zaplatit 8 000 Kč.  Minis-
terstvo vnitra přitom 
vyhláškou stanovilo 
maximální poplatek 
ve  výši 1  000 korun! 
Město nemá žádné prá-
vo poplatek navyšovat, 
protože výdaje spojené 
s realizací svatby hradí 
městu stát. Radě města 
vůbec nepřísluší do to-
hoto procesu zasaho-
vat. Město nesmí nad 
rámec zákona nic vyža-
dovat. Ale pro Znojmo 
asi zákony neplatí. Že 
starosta překračuje svoje pravomoci 
a osobuje si práva, která mu nepřísluší, 
na to jsem občany upozorňovala opa-
kovaně. Že se město podílelo na spá-
chání dotačního podvodu, to už z tisku 
víte taky. Ale město dokonce vybíralo 
od svých občanů nezákonné poplatky. 

Město vybíralo poplatky 
v rozporu se zákonem

Tento stav ve Znojmě trval několik let. 
Za tu dobu město neoprávněně vybralo 
statisíce. Není to problém matrikářky, 
ta musela vybírat to, co jí nařídila rada 

města svým rozhodnu-
tím. Ministerstvo vnit-
ra dne 21. 6. 2021 po-
žádalo starostu Znojma 
o  vyjádření, zda je 
ochoten dobrovolně 
nezákonné poplatky 
zrušit. A tak se koneč-
ně po  letech i občané 
města Znojma dočkají 
poplatků ve  správné 
výši 1  000  korun. To 
zajímavější nás ale te-
prve čeká. Kdo zaplatil 
víc, než měl, má prá-

vo na vrácení. Neznalost zákona ani 
starostu neomlouvá. Doufám, že se 
k problému postaví čelem. Nebude hle-
dat výmluvy, chybu napraví a s omlu-
vou všem neoprávněně vybrané  
peníze vrátí. R. Šalomonová, 

 zastupitelka SPD

9. října odpoledne budeme znát nové 
složení poslanecké sněmovny. Stranám 
a kandidátům zbývá posledních pár dnů, 
aby nás přesvědčili, že právě oni jsou 
správnou volbou a právě jim bychom měli 
svěřit svou důvěru. Potud nic nového.

Co však novinkou je, a dokonce po-
těšující, je počet zástupců města Znojma 
na volitelných místech kandidátních 
listin. Není to vůbec tak samozřejmé, 
jak by se mohlo zdát. Pokud se podívá-
me do historie, Znojemsko má v dolní 
komoře parlamentu pravidelně jedno 
z nejnižších zastoupení ze všech okresů. 
Těžko říci, zda to bylo slabostí kandi-
dátů, nedostatkem schopností znojem-
ských politiků nebo „Brnocentrismem“ 
napříč stranami.

Jaké jsou praktické dopady naší 
neúčasti? Vidíme, či spíše nevidíme je 
všude kolem nás. Zájmy Znojemska 
jsou artikulovány tak slabě, že se dnes 
můžeme považovat za odříznutý region. 
Nejen dopravně. Z krajského i státního 
rozpočtu míří dlouhodobě vyšší finanční 
prostředky od Blanenska po Břeclavsko. 
A pochopitelně Brno a Brno-venkov.

Před volbami soupeři. Po volbách 
za Znojemsko společně

Táhněme za jeden provaz. Naprav-
me to. Rád bych apeloval na ctěné kan-
didáty a věřím, že i budoucí poslance 
za Znojmo, aby kromě svých stranických 
zájmů a ideologií ve sněmovně nezapo-
mínali ani na svůj region. Znojemsko 
si zaslouží lepší a aktivnější reprezen-
tanty než v letech nedávno minulých. 
Potřebujeme přímluvce. A to v lavicích 
vládních i opozičních. Zájmy máme totiž 
společné. A přetrvávají už mnoho let. 
Z parlamentu lze určovat priority nejen 
u dopravních staveb. Investiční injekce 
do regionu jsou i dnes závislé na aktivitě 
zákonodárců. Těm našim se to dlouho-
době nedaří. Ale chci být optimistou.

Věřím, že ať už uspěje můj kolega 
ze STAN Lukáš David, Pavel Nevrkla, 
David Štolpa, Petra Svedíková-Vávrová 
či kdokoliv jiný, že se budou schopní 
po volbách domluvit a artikulovat zá-
jmy Znojemska v Praze nahlas a hlavně 
úspěšně. Osobně jim za to rád poděkuji. 
Držím Vám pěsti. Ve volbách a hlavně 
po nich. Jakub Krainer, 

 radní města Znojma 
 (STAN PRO ZNOJMO)

Paní Šalomonová se zjevně není 
schopna vyrovnat se svým ostudným 
odvoláním z funkce a místo omluvy 
za předkládání lživých zpráv pokračuje 
v jejich bombastických objevech, které 
jsou jako obvykle úplně jinak. Jest-
li paní zastupitelka zamlčuje některé 
informace záměrně, to se mohu jen 
domnívat.

Poplatek za svatební obřad v soubě-
hu byl zaveden 16. 4. 2007. Bylo to 
krásné období, na které rád vzpomí-
nám. V květnu 2007 jsem maturoval 
a následně si se spolužáky užíval rozluč-
kové prázdniny. Výběr tohoto poplatku 
byl běžnou praxí spousty měst napříč 
celou ČR. Za 14 let, kdy město tento 
poplatek vybíralo, jej dobrovolně za-
platilo 79 párů z celkově provedených 
téměř 3 500 obřadů. Ministerstvo vnitra 
tento postup nikdy při pravidelných 
kontrolách měst nerozporovalo a neře-
šilo jej až do března 2021, kdy obeslalo 
všechny obce s matrikou s tím, že chce 
(cituji): „sjednotit praxi“.

Město Znojmo poskytlo minister-
stvu požadované údaje a v červnu 2021 
jsme obdrželi informaci, že tento po-

platek nemá být vybírán. Ministerstvo 
se nás zeptalo, zda jsme poplatek (citu-
ji): „ochotni dobrovolně zrušit“. Ihned 
po  tomto upozornění jsem předlo-
žil materiál na Radu města Znojma 
a poplatek jsme po 14 letech zrušili. 
Informace od ministerstva však neby-
ly komplexní. V dopise se například 
neuvádělo, jak naložit s již vybranými 
poplatky. Vznesli jsme proto dotaz, jak 
v tomto postupovat a čekáme na jejich 
vyjádření.

Pokud měla paní zastupitelka něja-
ké podezření na neoprávněné vybírání 
tohoto poplatku, pak mě zaráží, proč 
to nikdy nezmínila. Zastupitelkou je 
od roku 2018. Předsedkyni finanční-
ho výboru dělala více než 2 roky. Ani 
jednou jsem od ní neviděl požadavek 
na zrušení poplatku, nebo upozornění 
na rozpor s legislativou. Dokonce ona 
sama takovýto svatební obřad v soubě-
hu vedla coby oddávající. Skoro by 
se mi chtělo říci, že po bitvě umí být 
každý generál. To je zkrátka smutná 
povaha některých zhrzených lidí.

 Jakub Malačka,
 starosta města Znojma

Odvolání zřejmě stále bolí
Zastupitelka města Znojma Růže-

na Šalomonová zaslala prostřednic-
tvím svého právního zástupce městu 
Znojmu předžalobní výzvu k omluvě 
za slova starosty města Znojma Jaku-
ba Malačky.

V opačném případě upozorňuje, že 
hodlá podat na město Znojmo žalobu. 
Předžalobní výzva k omluvě byla městu 
Znojmu doručena 12. 8. 2021 a byla tak 
zařazena na nejbližší jednání zastupitel-
stva města. Předžalobní výzvu projednali 
zastupitelé na svém posledním zasedání 
(13. září). Požadavku zastupitelky ne-
vyhověli.

Dle předžalobní výzvy měl starosta 
na zasedání zastupitelstva města dne 
26. dubna 2021 pronést na adresu fi-
nančního výboru, a především jeho teh-
dejší předsedkyně Růženy Šalomonové 
větu: „Lžete, vymýšlíte si a zneužíváte 
svoje funkce!“

Toto prohlášení uveřejnily no-
viny Znojemsko (3. 5. 2021). Dále se 
předžalobní výzva opírala o  výroky 
publikované ve Znojemském deníku 
(14. a 18. 6. 2021) a výroky publikované 
ve Znojemských LISTECH (22. 7. 2021).

Zastupitelstvo odmítlo 
omluvu zastupitelce

V zápisu dubnového zasedání za-
stupitelstva města ovšem nebyla věta, 
za kterou požadovala paní Šalomonová 
omluvu, zaznamenána. Stejně tak není 
tato věta vyřčena na videozáznamu ze 
zasedání, který je veřejnosti volně do-
stupný na www.znojmocity.cz.

Právní zástupce zastupitelky poža-
doval vedle odpovědnosti starosty jako 
jedince také odpovědnost města podle 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu veřej-
né moci. Dále právní zástupce Růženy 
Šalomonové uvedl, že: „Odpovědnost 
města je dána tím, že pan Jakub Malačka 
pronášel tyto výroky jako starosta v sou-
vislosti s činností orgánů města a jako sta-
rosta města byl prezentován v médiích.“ 
Omluva byla požadována prostřednic-
tvím předžalobní výzvy z toho titulu, že 
se uvedené výroky měly dotknout cti, váž-
nosti a dobrého jména paní zastupitelky.

Vzhledem k zjištění, že výše zmíně-
ná věta při jednání zastupitelstva města 
nezazněla, zastupitelé neuznali požado-
vaný nárok na omluvu paní Růženě Ša-
lomonové a nesouhlasili ani s omluvou 
města Znojma.  sb
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Město Znojmo 
vyhlásilo výběrové řízení na pozici 

TAJEMNÍK/TAJEMNICE  
Městského úřadu Znojmo 

Nástup k 1. lednu 2022. 

Řízení a kontrola činnosti všech zaměstnanců úřadu.

Pro výkon funkce je nutná nejméně tříletá praxe ve vedoucí funkci.
Požadavek je VŠ – směr právní, ekonomický nebo veřejná správa  

a další předpoklady. 

Přihlášky je možné odevzdat do 30. září 2021.
Podrobnosti na www.znojmocity.cz.

Město Znojmo 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY
PP na dobu neurčitou, předp. nástup říjen 2021.

Koordinace výkonu stavebního úřadu. 

Kvalifikační požadavky: VŠ ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru.

Požadavky: znalost činností územních samosprávných celků, předpisů 
a dalších. Výhodou praxe ve veřejné správě.

Lhůta pro podání přihlášek do 23. 9. 2021 do 12:00 hod.
Podrobnosti na www.znojmocity.cz.

Město Znojmo
vypisuje výběrové řízení na pozice

TISKOVÁ/VÝ MLUVČÍ – REFERENT/KA 
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

PP na dobu neurčitou, předp. nástup listopad 2021.

REEFERENT/KA ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
PP na dobu určitou (zástup za MD/RD), předp. nástup listopad 2021.

Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti 
a hromadným sdělovacím prostředkům.

Kvalifikační požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo SŠ s maturitou.

Požadavky: velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, vysoká 
úroveň ústního i písemného projevu, výborná znalost ČJ, velmi dobrá 
NJ. Výhodou znalost jiného světového jazyka a praxe v hromadných 

sdělovacích prostředcích (redaktor, moderátor...)

Lhůta pro podání přihlášek do 30. 9. 2021 do 12:00 hod.
Podrobnosti na www.znojmocity.cz.

MAŠEK – umělecká výroba, Oblekovice
výroba loutek, hraček, uměleckých předmětů

hledá spolupracovníky do týmu na pozice

TRUHLÁŘ
Samostatná práce v truhlářské dílně

Možnost práce v lakovně, obsluha CNC strojů, soustruhu apod.

POMOCNÁ SÍLA V TRUHLÁŘSKÉ DÍLNĚ
HPP i brigádně

Pomocné práce v truhlářské dílně

Nabízíme: 
finanční ohodnocení podle nabytých zkušeností, dotované obědy, týden 

dovolené navíc, možnost využívat dílnu i pro soukromé účely a další.

Přijďte se podívat: 
www.prace.umeleckavyroba.cz, bockova@umeleckavyroba.cz

Rodinná stavební firma 
S-A-S STAVBY spol. s r.o.

hledá 

LEŠENÁŘE

Požaduje: 
manuální zručnost, fyzickou zdatnost – práce ve výškách, trestní 
bezúhonnost, ŘP sk. B.

Pracovní náplň: 
montáž a demontáž lešení – práce ve výškách.

Nabízí: 
mzdu 25.000 – 35.000 Kč, příspěvek na stravování, prémie a další.

Kontakt: 
tel. 530 512 112, e-mail: info@sasgroup.cz.

Domov Nové Syrovice, 
přísp. organizace 

hledá 

ZDRAVOTNÍ SESTRU

Vhodné i pro absolventy

Požadujeme osvědčení k samostatnému výkonu povolání  
bez odborného dohledu.

Dobré komunikační schopnosti, trpělivost, empatie.
Řidičský průkaz sk. B.

5 týdnů dovolené, zaměstnanecké stravování, možnost čerpání FKSP.

VEDOUCÍ ÚSEKU PŘÍMÉ PÉČE

Vede zdravotnickou a provozní dokumentaci.
Vykazování na pojišťovnu, spolupráce s lékaři.
Plánuje směny a zpracovává výkazy docházky.

Morální a trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
Řidičský průkaz sk. B.

5 týdnů dovolené, zaměstnanecké stravování, možnost čerpání FKSP.

Kontakt: 
životopisy zasílejte na email: mzdova@domov-ns.cz.
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 Vyjížďka na kole podzimní přírodou nemůže ani letos chybět mezi aktivitami pro zdraví. 
 Foto: Archiv ZL

Dny zdraví ve Znojmě lákají na venkovní aktivity

Oblíbená série sportovních aktivit 
Dny zdraví, kterou město pořádá pod 
záštitou projektu Zdravé město Znoj-
mo, láká aktuálně na podzimní ven-
kovní akce. Zapojit se od 8. do 14. října 
může každý bez rozdílu věku.

Program Dnů zdraví tvoří měs-
to Znojmo ve spolupráci s partnery 
z řad místních sportovců a  trenérů. 
„Hlavním partnerem je Sportovní klub 
Winners Znojmo, který je i hlavním 
organizátorem závodu CityTrail Pod 
lampami, který podzimní Dny zdraví 
8. října odstartuje. Dále pod jeho ve-
dením proběhne společná vycházka, 
běh pro děti i rodiče, cyklovýlet. Těšit 
se můžete také na Jakuba Šiguta a jeho 
kruhový trénink a s Plaveckým klu-
bem Znojmo si zopakujeme základy 

Užijme si podzim v pohybu. 
Zapojit se mohou mladší i starší ročníky

otužování,“ přiblížila program koor-
dinátorka akcí Zdravého města Soňa 
Bystřická.

Všechny aktivity v rámci Dnů zdra-
ví jsou zdarma. Zájemci se pouze musí 
registrovat předem. Odkazy jednotli-
vých registrací naleznete na stránkách 
www.znojmo-zdravemesto.cz. Upo-
zorňujeme zájemce, že všechny aktivity 
v rámci Podzimních Dnů zdraví pro-
běhnou za dodržení platných vládních 
opatření.  pm, lp

PROGRAM
CityTrail (pátek 8. října)
Běžecká výzva v podobě závodu Ci-
tyTrail Pod lampami. Večerní tříkilo-
metrový závod pro amatéry a nadšence 
provede nejkrásnějšími historickými 

uličkami Znojma. Start a cíl závodu 
bude u Vodáckého centra Stará vodár-
na (aktivitě se věnujeme v samostat-
ném článku níže – pozn. red.).

Podzimní vycházka s Winners 
Znojmo (sobota 9. října)
Pohodový podzimní výšlap odstar-
tuje v 9.00 hodin. Sraz je na parkovi-
šti v ulici Koželužská. Okruh dlouhý 
třináct kilometrů povede Gránice-
mi, Hradištěm, kolem Samaritánky, 
Andělského mlýna s  koncem opět 
v Gránicích. Trasu zdoláme přibližně 
za tři hodiny.

Bludičkový běh pro malé a větší 
s Winners Znojmo (sobota 9. října)
Večerní aktivita je určená pro děti 
i dospělé. Sraz bude v 19.00 hodin 
u Vodáckého centra Stará vodárna (ul. 
U Obří hlavy). Po společné rozcvičce 
se všichni vydají na běh Gránicemi. 
Děti ať si vezmou s  sebou čelovku, 

baterku či jiné osvětlení (např. svítící 
čelenka).

Cyklistický výlet s Winners 
Znojmo (neděle 10. října)
Cyklovýlet startuje od 10.00 hodin. 
Sraz na parkovišti v ulici Koželužská. 
Trasa: Nový Šaldorf, Konice, Popice, 
Hnanice, Šatov a zpět do Znojma.

Kruhový trénink s Jakubem 
Šigutem (neděle 10. října)
Kruhový trénink pod vedením známé-
ho znojemského trenéra se uskuteční 
v tělocvičně ZŠ Pražská od 19.00 hodin.

Ukázka otužování a trocha 
teorie s Plaveckým klubem 
Znojmo (čtvrtek 14. října)
Přímo u řeky Dyje znojemští otužil-
ci představí otužování, poradí, jak 
s ním začít a co je důležité vědět. Sraz 
je u  jezu pod Louckým klášterem 
v 16.00 hodin. pm

CityTrail Pod lampami – běžec-
ký závod za svitu lamp, prověří for-
mu amatérských běžců a nadšenců 
na tříkilometrové trati, která povede 
Karolinkami a starým městem. Třetí 
ročník startuje v pátek 8. října 2021.

Samotný závod začne ve 20.00 ho-
din ve Vodáckém centru Stará vodárna 
u řeky Dyje. 

Závodit se bude 
ve čtyřech kategoriích: 
Ženy – Juniorky: ročník 1981 a mladší, 
Ženy – Dámy: ročník 1980 a starší, 

Registrace závodu CityTrail Pod lampami už běží
Muži – Junioři: ročník 1981 a mladší, 
Muži – Gentlemani: ročník 1980 
a starší.

Co ovšem již běží, to je nutná 
registrace na www.skwinners.cz, kde 
jsou zveřejněny veškeré informace 
včetně mapy závodu. Registrovat se 
do závodu je možné i v den 
závodu. Při registraci on-
line ale mohou závodníci 
platit nižší startovné:
  při online registraci 
do 6. října do 24.00 hod. 

zaplatí běžci 120 korun v případě, že 
startovné uhradí platbou bankovním  
převodem,
  při online registraci do  6. října 
do 24.00 hodin zaplatí běžci 180 ko-
run v případě, že startovné uhradí 
v hotovosti na místě závodu,
  při registraci na  startu 8. října 

do 19.00 hod zaplatí běžci 
180 korun (platba v hoto-
vosti).

V  ceně startovného 
obdrží závodníci startovní 
číslo (jednorázové – není 

třeba ho vracet), čipovou časomíru 
(čip je nutné v cíli vrátit), malé občer-
stvení v cíli, věcné ceny pro nejrych-
lejší tři v každé kategorií. Na prvních 
100 registrovaných běžců čeká v cíli 
originální medaile.

Organizátorem závodu je spor-
tovní klub Winners Znojmo a měs-
to Znojmo. Závod proběhne v rámci 
Podzimních Dnů zdraví (8.–14. října), 
které navíc nabízí zdarma další spor-
tovní aktivity. Podrobnosti k progra-
mu naleznete také na www.znojmo.
zdravemesto.cz.  lp



Hlasování pro-
střednictvím systé-
mu Portálu občana 
Znojmo – je umož-
něno pouze občanům 
s ověřenou identitou a trvalým byd-
lištěm na území města Znojma nebo 
v městských částech. Hlasující rozdají 
5 kladných a 2 záporné hlasy, jejichž 
hodnota se automaticky zdvojnásobí 
(stejně jako při fyzickém hlasování). 
Hlasovat lze na www.portalobcanaz-
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Pokračování ze str. 1.
Zázemí akce Zalesníme spolu 

Mramotice bude v areálu mramotic-
kého koupaliště, kam by měly směřo-
vat první kroky dobrovolníků. Zvány 
jsou i rodiny s dětmi. V případě dětí 
do 15 let je práce v lese možná pouze 
se souhlasem jejich zákonných zá-
stupců nebo v jejich doprovodu. A byť 
půjde o pobyt na čerstvém vzduchu, 
organizátoři doporučují nechat pejsky 
tentokrát doma. Nutná je pevná obuv, 

Tisícovkami stromů zalesníme Mramotice
oděv odpovídající počasí a terénu, do-
poručujeme svačinu a pití s  sebou, 
vlastní pracovní rukavice jsou vítány. 
Nářadí, případně rukavice bude mož-
né i zapůjčit.
Zalesňování začne v  9.00 hodin. 
Od 12.00 do 15.00 hodin bude mož-
nost opéct si špekáček. Konec akce 
bude závislý na tom, kolik dobrovol-
níků přidá ruku k dílu a kdy se podaří 
všechny stromy zasázet. Předpoklad je 
15.00 hodin. Podrobné informace jsou 

na webu www.znojmo-zdravemesto.cz 
a v události na Facebooku.

JAK SE NA AKCI 
ZE ZNOJMA DOSTAT

Vzhledem k nedostatku parko-
vacích míst v Mramoticích prosíme 
dobrovolníky, aby využili bezplatné 
kyvadlové přepravy. Autobusy vás 
přepraví ze Znojma ze zastávky že-
lezniční stanice č. 7 a z Přímětic ze 
zastávky u Jednoty:

Se zdravím se pojí i pěkné životní prostředí

  Směr: Znojmo, železniční stanice 
– Přímětice u Jednoty – Mramo-
tice u čekárny: Ze Znojma autobus 
odjíždí v časech: 8.30, 9.30, 10.30, 
13.00, 14.00, 15.00. Z Přímětic au-
tobus odjíždí v časech: 8.38, 9.38, 
10.38, 13.08, 14.08, 15.08

  Směr: Mramotice u čekárny – Pří-
mětice u Jednoty – Znojmo, želez-
niční stanice: Z Mramotic autobus 
odjíždí v časech: 9.00, 10.00, 11.30, 
13.30, 14.30, 15.30 lp

Aktuálně probíhající  online 
hlasování letošního ročníku Tvoří-
me Znojmo navázalo na  veřejnou 
prezentaci, která 2. září zahájila 
důležitou část participativního roz-
počtového projektu, jehož cílem je 
zlepšit životní prostředí v našem měs-
tě a jeho příměstských částech. 

Online hlasování o  realiza-
ci konkrétních návrhů je spuštěno 
do 30. září 2021. Veřejnost vybírá z cel-
kem 12 návrhů. Do hlasování se již za-
pojilo více než osm stovek responden-
tů. V průběžném hlasování byl k datu 
13. září na prvním místě za město Znoj-

Tvoříme Znojmo: Podívejte se na první 
průběžné výsledky online hlasování

mo projekt Přírodní plovárna na Dyji 
a za městské části projekt Celková úpra-
va plochy u hřbitova Hradiště.

Online hlasování nabízí lidem 
dvě možnosti

Hlasování pro-
střednictvím Mo-
bi ln í ho  Rozh lasu 
Znojmo – v tomto sys-
tému je možno udělit 
5 kladných hlasů a 2 záporné hlasy, a to 
prostřednictvím odkazu na stránkách 
www.mobilnirozhlas.cz nebo pomocí 
QR kódu Mobilní rozhlas.

nojmo.cz nebo pomocí QR kódu Por-
tál občana.

Oba systémy pro online hlasováni 
spolu navzájem komunikují a je tedy 
zabezpečeno, že hlasy od jedné oso-
by budou započítány pouze jedenkrát. 
Kompletní výsledky letošního ročníku 
budou známé až po ukončení online hla-
sování, kdy se sečtou výsledky z 1. kola 
hlasování (fyzické) a 2. kola hlasování 
(online). Více informací a aktuality zís-
káte na www.tvorimeznojmo.cz.  pm
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První říjen je Mezinárodním 
dnem seniorů. Ve Znojmě ho oslaví-
me řadou aktivit zaměřených na nej-
starší spoluobčany.

Přehled akcí, na kterých se podí-
lelo město Znojmo, řada škol a dalších 
institucí, můžete průběžně sledovat 
na facebooku a webu Rodinné a seni-
orské politiky města Znojma. Všechny 
níže uvedené akce jsou zdarma.  

Čtvrtek 30. září
MŠ nám. Republiky
15.00 Babi, dědo, pojď si se mnou hrát, 
zpívat tvořit a hodovat. 
MŠ Rudoleckého 
15.00 Kreativní odpoledne - společné 
vyrábění, tvoření, sdílení zážitků. 
SZŠ a VOŠ Znojmo, J. Palacha 8 
12.30–13.30 Zdravý životní styl a tré-
nování paměti. 
13.30–14.30 První pomoc. 

Pátek 1. října
MŠ Holandská 
9.30 Společné dopoledne se seniory, 
výstava hraček, zpívání…

Dny připravené
pro seniory

CSS, U Lesíka 11 
10.00–11.30 Vícegenerační setkání 
seniorů a žáků 9. tříd – společná tvorba 
hmyzích domečků.
RC Maceška (areál MŠ za Billou) 
12.00–14.00 Výtvarný workshop pro 
seniory – navlékání korálků, drátko-
vání.
ZŠ Jubilejní park
15.00 Tvořivé dílničky s prarodiči. 
ZŠ Mládeže  
12.15–13.30 Hudební mini kavárnička 
s doprovodným programem.
ZŠ P. Diviše a MŠ, Přímětice
Měsíc prarodičů. 

Neděle 3. října
RC Maceška (areál MŠ za Billou)
15.00–17.00 Odpoledne u písničky – 
mezigenerační setkání dětí a seniorů. 
Pořádá DC ADRA.

Pondělí 4. října
Škola GPOA, Pontassievská ul. 3
12.40–14.20 Kurz práce na počítači 
pro seniory (zákl. funkce, ovládání 
internetu...).  lp

Doprovodný program nabízí se-
niorům možnost vybrat si podle chuti 
a nálady.

Mnoho akcí pro ně celoročně po-
řádá Městská knihovna Znojmo. Patří 
k nim i cyklus přednášek v rámci Aka-
demie třetího věku. Tou nejbližší bude 
4. října Trvale udržitelné hospodářství 
v  lesích (přednáší Zdeněk Trojan). 
V kině Svět začne v 9.00 hodin.

Na ulici Hradní najdete Výstavu 
sociálních služeb (27. 9. – 17. 10.).

Na dny 4.–10. října je připraven 
Týden sociálních služeb s řadou růz-
ných akcí a aktivit. Sledujte web www.
socialnisluzby-znojemsko.cz nebo fa-
cebook Komunitní plánování sociál-
ních služeb Znojemska.

Najděte si čas 
na zábavu i poučení

V  rámci Evropského týdne 
mobility chceme prostřednictvím 
Senior Pointu ve  Znojmě rozšířit 
mezi seniory povědomí o  zvýše-
ní bezpečnosti při dopravě. Cílem 
projektu Senior bez nehod je snížit 
nehodovost seniorů a rozšířit pově-
domí o  této problematice. Navštíví-
me Kluby seniorů ve  Znojmě, kde 
budou formou divadelní přednášky 
přenesené z DVD senioři seznáme-
ni s celou šíří této problematiky, ze-
jména o bezpečností seniorů v  ro-
lích chodců, řidičů, cyklistů nebo 
cestujících v MHD. Přednášky jsou 
kombinované se zábavnými scénkami 
s  herci Jaroslavou Obermaierovou  
a Jiřím Štědroněm.  lp

Do centra Znojma opět vstoupí 
charitativní KOLÁČ PRO HOSPIC.

Na Obrokové ulici se ve  středu 
6. října od 9.00–17.00 hod. uskuteční 
sbírková akce Koláč pro hospic. Při 
ní se může veřejnost seznámit s Do-
mácím hospicem Znojmo a přispět 
na tuto stále využívanější službu. Po-
řádána je u příležitosti Světového dne 
hospice a paliativní péče a má za úkol 
informovat veřejnost o možnosti palia-
tivní medicíny v rámci hospicové péče. 
Za váš příspěvek budou pořízeny kom-
penzační a zdravotní pomůcky pro 
pacienty a vy si odnesete sladký koláč.

Pomoc chutná sladce
Domácí hospic Znojmo spojuje 

možnost pečovat o těžce nemocného 
rodinného příslušníka v prostředí do-
mova a současně mu zajišťuje odbor-
nou péči a pomoc. Záštitu nad akcí 
převzal místostarosta Znojma a lékař 
v jedné osobě Pavel Jajtner.

Bohulibé aktivitě předchází 5. října 
workshop v prostorách služby Dílna 
sv. Kláry – sociálně terapeutická dílna. 
Od 16.00 hodin si budete moci pro-
hlédnout tvorbu lidí s duševním one-
mocněním a mentálním postižením. 
Můžete se také těšit na malé občerstvení 
a příjemné posezení u kávy.  lp

Hledám

POMOCNOU PÉČI k milému seniorovi (92 let) 

pouze pro podání léků a již připravené stravy. Pět dní v týdnu (Po–Pá). 

Za pomoc nabízím finanční odměnu. Vhodné pro paní v penzi, výho-

dou zkušenost se zdravotní nebo paliativní péčí. 

Podrobnosti na kontaktu: tel. 604 151 434.

Střední odborná škola Znojmo, 
Dvořákova pořádá 22. září Krajskou 
soutěž v orbě žáků středních škol. 

Slavnostní zahájení se uskuteční 
v 9:30 hodin na pozemku v Mašovi-
cích. Soutěžit budou žáci v kategoriích 
dívky a chlapci ze škol z Jihomorav-
ského a Zlínského kraje, z kraje Vy-

sočina a Dolního Rakouska. Nad se-
dmnáctým ročníkem soutěže převzali 
záštitu hejtman Jihomoravského kraje 
Jan Grolich, předseda představenstva 
Agrární komory Znojmo Milan Ptáček 
a starosta města Znojma Jakub Malač-
ka. Celkově nejlepší účastník obdrží 
pohár ředitele školy.  lp

Soutěž v orbě



Babí léto a barevný podzim lákají 
na vycházky do přírody. 

Destinační společnost Znojmo-
Region pro vás vybrala pár tipů, kam 
z města vyrazit a kde si výlet s ba-
revným listím nejlépe užít. Cílí hlav-
ně na rodiny s dětmi. Mnohem více 
tipů však obsahuje velký Kalendář 
akcí na Znojemsku a v Podyjí, který 
ZnojmoRegion neustále aktualizu-
je. Najdete ho on-line na stránkách  
www.znojmoregion.cz/akce.

25.–26. 9. 2021
BÍTOV – Hradní kaprobraní 
a Řízkobraní U Tesařů

Tradiční akce na hradě Bítov uza-
vírající návštěvnickou sezónu. Pro-
hlídky hradního paláce provoní rybí 
pokrmy prosté i  šlechtické kuchyně 
a hradní zahradu oživí skupina his-
torického šermu Buhurt. V neděli si 
mohou děti vyzkoušet vylovit kapra 
z hradního rybníka (a zase ho pustit). 
Dva největší úlovky budou odměněny 
cenami (www.hrad-bitov.cz).

Ve stejný termín se jen o 2 km dál, 
v centru obce Bítov, rozvoní řízky kan-
čí, dančí, jelení, krůtí, vepřové i kuřecí. 
Restaurace U Tesařů zve ke stolu nejen 
na šťavnaté maso, ale i na vlastní pivo 
Tesák ze sousedního Hasičského pi-
vovaru Bítov anebo na zdejší raritu: 
nealkoholickou pivní limonádu pro 
děti. Letos navíc Řízkobraní doplní 
i prodejní stánek Farmy u Tří dubů 
(www.utesaru.cz).

28. 9. 
JAROSLAVICE – Kárkiáda

Spolek jaroslavických maminek 
JARMÍNEK pořádá další ročník zábav-
ného terénního závodu nejroztodivněj-
ších kár, kárek, vozítek a vozíků, na kte-

rých vozí rodiče své děti, ale někdy taky 
naopak. Kreativní výzdoba závodních 
vozidel vítána, komické převleky zá-
vodníků také. Akce startuje v 15 hod. 
(www.facebook.com/jarminek).

do 30. 9.
VEDROVICE – Hlavolamy, 
rébusy a hádanky

Výstava ve  Vedrovickém mu-
zeu, na které si zkusíte potrápit své 
mozkové závity. Anebo si tu může-
te i s dětmi vyzkoušet práci archeo-
loga či výrobu pravěkého šperku  
(www.muzeumvedrovice.cz).

2. 10. 
BOHUTICE – 
Podzimní 
Bohutické slavnosti

Neodoláte vůni 
zabíjačkových specia-
lit, burčáku, vínu nebo 
medovině? To vše 
od 10 hod. na nádvo-
ří Bohutického zámku 
doplněno bohatým 
programem se šer-
mířskými souboji, 
kejklíři nebo ukázka-
mi starých řemesel, 
tradičním jarmarkem 
a dílničkami pro děti  
(www.bohutice.cz).

2. 10. 
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Drakiáda

Kdo rád pouští létající draky, ten 
bude vítán na sportovním letišti v Hlu-
bokých Mašůvkách od 14 do 17 hod. 
Na místě bude i možnost občerstvení 
(www.hlubokemasuvky.cz).

4.–10. 10. 
JAROSLAVICE – Dýně, rozsviťte se! 
+ Podzimní dvoreček

Další rodinná akce spolku JAR-
MÍNEK, která zve do dýněmi ozdo-
bených a  tajemně nasvícených ve-
černích uliček v Jaroslavicích. Každý 
den od pondělí do soboty se rozsvítí 
dýňové výzdoby postupně v několika 
ulicích. Na konci týdne by pak měla 
zářit minimálně půlka obce. Tajupl-
né večerní procházky jistě nadchnou 
nejednu dětskou duši. Akce bude 
zakončena v neděli 10. října ve Vin-
ném sklepě u Mühlbergerů v podobě 
„Podzimního dvorečku“, kde bude 
pro děti připravena spousta podzim-
ních tvůrčích aktivit, pro rodiče ob-
čerstvení a také zde proběhne soutěž 
o nejlepší kuchyňský počin z dýně  
(www.facebook.com/jarminek).  IN
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Plemeno: kříženec | Věk: 4 roky
Fenka Scooby je menšího vzrůstu. Je mazlivá, nekonfliktní a velmi aktivní 
a společenská. Je čistotná a věci kolem sebe neničí.  Scooby se do útulku 
dostala z důvodu stěhování. Je vhodná do rodiny s dětmi a dobře snese 
i další psí kamarády. Celý život prožila v domě, proto pro ni opět hledáme 
pelíšek v teple domova.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Scooby

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
opět po prázdninách přivítalo žáky 
a studenty základních i středních škol. 

Tentokrát spojilo své síly se Stát-
ním okresním archivem Znojmo 
a Městskou knihovnou ve Znojmě. 
Téměř stovka studentů z Gymnázia 
K. Polesného a střední školy na Pon-
tassievské ulici (GPOA) tak dostala 
možnost zjistit, co vše v těchto insti-
tucích mohou najít a  jak jim pomo-
hou během studia. V průběhu celého 
adaptačního dne poznávali mladí lidé 
nejen chod jednotlivých organizací, 
ale také sebe navzájem, aby upevnili 
sociální vazby narušené v minulém 
školním roce pandemií.

Ve znojemském 
muzeu to žije

Pracovníci muzea také připravili 
pro žáky prvního stupně ZŠ Prokopa 
Diviše v Příměticích akci přímo v pa-
mátníku Prokopa Diviše. Jméno kato-
lického kněze a přírodovědce hledali 
žáci v dobovém seznamu a na historic-
ké mapě také vyhledali faru s kostelem 
sv. Markéty. Připomněli si tak život 
i dílo této významné regionální osob-
nosti, jejíž jméno nese ve svém názvu 
právě jejich škola. 

Muzeum v několika svých provo-
zech celoročně nabízí školám tematic-
ky pestrou škálu edukačních programů 
k expozicím či výstavám. Živo v mu-
zeu tak bude i v aktuálním školním 
roce.  lp

ZnojmoRegion zve 
na podzimní výlety

 Kaprobraní na Bítově.  Foto: Archiv SH Bítov
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V letošním roce si celý svět připo-
míná 180. výročí narození jednoho 
z největších českých a zároveň světo-
vých skladatelů klasické hudby Anto-
nína Dvořáka. Stranou nezůstane ani 
město Znojmo.

Velkému skladateli věnují 13. října 
ve Znojemské Besedě koncert vyni-
kající český violoncellista Jiří Bárta 
a oceňovaná pianistka Terezie Fialová, 
patřící mezi nejvyhledávanější komor-
ní partnery českých i  zahraničních 

Sálem bude znít pocta
Antonínu Dvořákovi

umělců. V programu zazní originální 
Dvořákovy skladby pro violoncello 
a klavír – Klid lesa a Rondo g moll 
a především jedno z nejznámějších 
Dvořákových děl, slavný Koncert 
h moll pro violoncello a orchestr. Ten 
uslyší publikum v originální autorské 
verzi klavírního partu, který zastoupí 
úlohu orchestru. Koncert k poctě An-
tonína Dvořáka začne ve Štukovém 
sále v 19.00 hodin. Vstupenky jsou již 
v předprodeji.   lp  Jiří Bárta a Terezie Fialová.  Foto: Archiv ZL

Pozornosti diváků Městského di-
vadla ve Znojmě by neměly v říjnu 
ujít divadelní tituly, u kterých dění 
na jevišti skýtá nejen příjemně strá-
vený večer, ale i mimořádný umělec-
ký zážitek. 

V   p o n d ě l í 
11. října dává zno-
jemské divadlo hru 
L ÁSKA V  PŘÍ-
MÉM PŘENOSU. 
Šest komediálních 
příběhů během jed-
noho večera v  jed-
nom menším městě 
zahraje pětice her-
ců: Petr Čtvrtníček, 
Kristýna Frejová, 
David Suchařípa, 
Ivana Korolová / 
Michaela Tomešo-
vá, Martin Kavan / 
Radek Zima. 

Do čekárny psy-
chiatra zavede divá-
ky 18. října hra TIK 
TIK. Na  jednom 
místě se setkávají tři 
muži a tři ženy růz-
ného věku, zaměstnání a osudu. Spojuje 
je stejný problém – trpí „tikem“. Jejich 
snaha vzájemně si pomoci ústí do ko-
mických situací, o které se postarají her-
ci Tereza Kostková, Kristýna Frejová, 
Eva Josefíková / Šárka Kubíková, Josef 
Polášek a další. 

Divadelní veřejnost by si rozhodně 
neměla nechat ujít mimořádný umě-
lecký zážitek, který slibují 25. října 
Gogolovy BLÁZNOVY ZÁPISKY 
v hlavní roli s Janem Přeučilem. Dva 
Mistři na  jednom jevišti – výsostný 

Jeviště ukáže klauniádu 
i mistrovské umění

herec a Nikolaj Vasiljevič Gogol – jsou 
mistry slova a dokonalého vykresle-
ní postav a postaviček nejrůznějších 
charakterů. Hra založená na zápiscích 
z Gogolova života dává herci možnost 
fantasticky ztvárnit příběhy lidiček 

směšných až k pláči a politováníhod-
ných k popukání. Diváky čeká strhující 
herecký výkon Jana Přeučila. 

Pozornosti publika by neměla 
uniknout ani sólová klauniáda PO-
ZEMŠŤAN. Lehce bláznivý příběh 
mimozemšťana, který touží stát se po-
zemšťanem, zahraje 27. října ve zno-
jemském divadle autor hry a herec 
v  jedné osobě Pavol Seriš. Vstupen-
ky na  jednotlivá představení mů-
žete zakoupit v předprodeji na TIC 
(Obroková ul.).  lp

 Jan Přeučil se na divadelní prkna vrací mistrovským monodra-
matem Bláznovy zápisky.  Foto: Divadlo Na zábradlí

Městská knihovna Znojmo se při-
pojuje k celorepublikové akci Týden 
knihoven.

Od 4. do 8. října nabízí veřejnos-
ti kulturně vzdělávací aktivity, roční 
registraci pro nové čtenáře zdarma, 
amnestii upomínek, nabídku zvuko-
vých knih pro slabozraké a nevido-
mé, výprodej knih, besedy pro školy, 
výstavu hudebních nástrojů s ukáz-
kou, řadu aktivit v dětském oddělení 

Bohatý týden v knihovně
a další. Zajímavý bude 5. 10. Den ote-
vřených dveří od sklepa až na půdu 
(8.30 a 13.00, nutná domluva na tel. 
515 224 346, pí Šrámková) a 8. 10. 
závěrečná Noc s Andersenem, na kte-
rou naváže Večer s Andersenem pro 
dospělé. V doprovodném programu 
to budou 5. 10. Ozoboti v knihovně 
a 7. 10. Deskohrátky nebo scénické 
čtení pro děti 2–5 let. Více se dozvíte 
na www.knihovnazn.cz. lp

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
PROGRAM AKCÍ - ŘÍJEN 2021

Více informací na:  www.knihovnazn.cz, Facebook: @KnihovnaZnojmo, Telefon: +420 515 224 346 Změna programu vyhrazena!

4 .  1 0 .
9 . 0 0 - 1 1 . 0 0

P OND Ě L Í Akademie 3. věku
 Trvale udržitelné

hospodaření v lesích
1 2 .  1 0 .

1 7 . 3 0

Ú T E R Ý Po stopách Čechů ve světě
Martin Nekola

7 .  1 0 .
1 2 . 0 0

Č T V R T E K Spisovatelé do knihoven 
Anna Beata Háblová

1 8 .  1 0 .
1 0 . 0 0 - 1 1 . 3 0

P OND Ě L Í

Konverzační pondělí
 

1 2 .  1 0 .
9 . 3 0 - 1 0 . 3 0

Ú T E R Ý Trénujeme hlavu
senioři

1 4 .  1 0 .
1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Č T V R T E K Trénujeme hlavu
veřejnost

Ú T E R Ý Beseda s veterinářkou: 
Ochrana zvířat v ČR

Martina Volfová
5 .  1 0 .
1 7 . 3 0

 
1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0

K A Ž D É
P OND Ě L Í

Výtvarný kurz
 Simona Dunglová

 
9 . 0 0 - 1 1 . 0 0

K A Ž D Ý
Č T V R T E K PC Kurzy 

 

8 .  1 0 .
 

P Á T E K

Noc s Andersenem
 

1 5 .  1 0 .
1 2 . 0 0

P Á T E K Spisovatelé do knihoven 
Sylva Fischerová

2 1 .  1 0 .
1 7 . 3 0

Č T V R T E K Skryté poklady Rakouska
Pavla Apostolaki

2 6 .  1 0 .
9 . 3 0 - 1 0 . 3 0

Ú T E R Ý Trénujeme hlavu
senioři

2 6 .  1 0 .
1 7 . 3 0

Ú T E R Ý Záhady na dosah ruky
Arnošt Vašíček

Pro vstup na akce je nutné dodržet platné hygienické podmínky a opatření! 

Kouzelná Epopej
Burčákfest ani Dýňová stezka 

letos ve Znojmě nebudou, ale vydat 
se na výlet můžete do Moravského 
Krumlova.

Na zámku slavnostně přivítali zno-
vuvystavená plátna Muchovy Slovan-
ské epopeje. Dělo se tak za přítomnosti 
vnuka malíře Johna Muchy, jeho ro-
diny, senátora a starosty Mor. Krum-
lova Tomáše Třetiny, hejtmana JmK 
Jana Grolicha, členů vlády, senátu PČR 
a Parlamentu ČR a dalších hostů. Bě-
hem večera bylo podepsáno memoran-
dum o vzniku Muchovy stezky. Praha 
plátna odvezla v roce 2011. Nyní jsou 
zapůjčena k vystavení na pět let.  lp



Hokejisté Znojma se po roční pře-
stávce vynucené pandemií koronaviru 
opět vracejí na mezinárodní led. Český 
tým by měl podle 
plánu v  základ-
ní části odehrát 
52 utkání.

Celkem 52 kol 
základní části tak 
týmy včetně Orlů 
odehrají od 17. září 
do 27. února. Ná-
sledovat bude pro 
týmy na sedmém 
až desátém místě 
tabulky předko-
lo play-off na dva 
vítězné zápasy. 
Čtvrtfinále, semifinále a finále budou 
sehrány klasicky na čtyři vítězné duely.

Znojmo se vrátilo na scénu du-
elem v Bolzanu, tedy proti týmu, s nímž 

na jaře 2020 sehrálo dosud poslední zá-
pas v mezinárodní konfrontaci. Poprvé 
doma se představilo v neděli 19. září 

proti Vídni. Zá-
věr základní části 
mají Orli ve zna-
mení  v ý j e zdů, 
úplně poslední 
kolo ale po třech 
záp as e ch  ven-
ku sehrají doma 
proti nováčkovi  
HC Pustertal.

Své domácí 
duely sehrají Orli 
na  znojemském 
zimním stadio-
nu ve všední dny 

od 18:30, o víkendech a státních svát-
cích od 17:30. Veškeré informace včetně 
prodeje vstupenek a časů utkání najdete 
na www.hcorli.cz.  LP
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Orli se vracejí 
do mezinárodní ligy

Místní i turisté už mohou k dopra-
vě po Znojmě využít novinku – sdíle-
né elektrokoloběžky. 

Na jedno plné nabití mohou ujet 
až 45 kilometrů. K dispozici je 22 elek-
trických koloběžek ve vybraných loka-
litách a podle zájmu může být počet 
navýšen. „E-koloběžky by měly do-
plnit ekologickou dopravu po měs-
tě. Budeme zjišťovat zájem ze strany 
veřejnosti a také lokality, kde budou 
nejvíce využívány,“ říká místostarosta 
Lukáš David. 

Stanoveny jsou pevná místa, kde 
je možné koloběžky po jízdě odevzdat. 
Na jiných místech nebude možné jízdu 
ukončit. Pokud zákazník koloběžku 
neodstaví na vybrané místo, budou mu 
dále strhávány peníze. Toto opatření 
bude nastaveno na základě dat z GPS 
koloběžek. 

I pro koloběžky platí 
pravidla silničního provozu

Jízda na  koloběžce, stejně jako 
na kole, je určena k jízdě po vytyčených 
cyklostezkách či silnici a je potřeba do-
držovat pravidla silničního provozu. 
Maximální rychlost koloběžky je 25 
km/h, v městské památkové rezervaci 
se rychlost automaticky sníží na 15 
km/h. Při vjezdu na ulici Obroková 

Do ulic vjely koloběžky
dojde k vypnutí motoru koloběžky, 
jelikož je zde průjezd zakázán. Pokud 
jezdec vjede mimo vymezenou zónu, 
koloběžka zastaví a nepůjde uzam- 
knout. Koloběžky budou v provozu 
v závislosti na počasí.

Jak si zapůjčit koloběžku
Koloběžku si může zapůjčit osoba 

starší 18 let. Zájemce musí mít sta-
ženou mobilní aplikaci Bird, která je 
volně dostupná na App Store i Google 
Play. Přes ni se zaregistruje, najde kolo-
běžku, oskenuje QR kód a pak už stačí 
se jen odrazit a jet. Registrace probíhá 
prostřednictvím e-mailové adresy, je 
potřeba vložit údaje z platební karty, 
díky které si uživatel nabije virtuální 
peněženku.

Cena za jízdu 
Samotné odemknutí koloběžky je 

zdarma. Jedna minuta jízdy bude stát 
5 Kč, přičemž minimální částka, kte-
rou jezdec musí uhradit, bude 20 Kč 
(tedy 4 min. jízdy). Koloběžky bude 
možné rezervovat až 15 min. před jíz-
dou. Rezervace je také zdarma. Platba 
za půjčení stroje je uživateli po ukonče-
ní jízdy automaticky stržena z virtuální 
peněženky v aplikaci. Službu ve Znojmě 
provozuje společnost Yoyoway s.r.o.  kj

 Festival dračích lodí každý rok přiláká bohatým programem stovky návštvěníků. 
 Foto: Archiv ZL

Vo d n í  s p o r t y  j s o u  v   ku r z u 
a ve Znojmě mají dlouhou tradici. 
Na Festivalu dračích lodí ve Znojmě 
(23.–26. 9. 2021) budou k vidění nej-
větší plavidla brázdící řeku Dyji. 

Festival je určen veřejnosti všech 
věkových skupin. Závody dračích lodí 
i celý doprovodný program probíhají 
na řece Dyji a prostranství pod Sed-
lešovickým mostem. Na návštěvníky 
mimo závodů čekají různá vystoupení, 
atrakce a vodní aktivity. Vstup do are-
álu je zdarma. 

Vyplujte na dračí lodi
Tři festivalové dny začínají ve čtvr-

tek 23. září, kdy řeka přivítá děti z mateř-
ských a základních škol. V pátek 24. září 
proběhnou prestižní závody základních 
a středních škol na trati 200 metrů a ofi-
ciální tréninkové jízdy účastníků Festi-
valu dračích lodí. Hlavní program vy-
pukne v sobotu 25. září od 11:00 hodin, 
kdy proběhnou Neoficiální SVĚTOVÉ 
HRY DRAČÍCH LODÍ. Diváci včetně 
dětí si během sobotních závodů budou 
moci sami vyzkoušet jízdu na dračí lodi. 
Více na webu dracifestznojmo.cz.  lp

Město Znojmo ocenilo autory 
květinové výzdoby města v soutěži 
Rozkvetlé Znojmo.

V  kategorii nejlépe vyzdobené 
znojemské okno zvítězili Jana a Miro-
slav Gottvaldovi (ul. Sokolská), druhé 
místo obsadila Marie Pavelková (ul. 
Velká Františkánská) a třetí Michaela 
Horníčková (ul. Oblekovická).

V  kategorii nejlépe vyzdobe-
ný balkon nebo lodžie se na prvním 
místě umístila Martina Moravcová 
(Mramotice), na druhém Petr Šmerda 

Rozkvetlé Znojmo
má vítěze

(ul. Slunečná, Přímětice) a na třetím 
Eva Kuderová, která spolu s dalšími 
bydlícími zdobí květinami balkony 
v panelovém domě (ul. Gagarinova).

Kategorii nejlépe vyzdobená 
předzahrádka vyhrála Natálie Sik-
mundová (ul. Horníčkova, Příměti-
ce), na druhém místě se umístil Karel 
Blahůšek (Konice) a na třetím Marcela 
Erhartová (Přímětice). Všichni vítě-
zové byli odměněni poukazy do Za-
hradnictví Městské zeleně Znojmo 
a dalšími cenami.  kj

 Vítězové čtrnáctého ročníku soutěže. Ceny jim předal starosta města Znojma Jakub 
Malačka.  Foto: Archiv ZL

První kola Orlů v bet-at-home 
ICE Hockey League 2021/2022

Pátek 17. 9. Bolzano – Znojmo

Pátek 24. 9. Znojmo – Klagenfurt

Neděle 26. 9. Bolzano – Znojmo

Pátek 1. 10. Znojmo – Graz

Neděle 3. 10. Villach – Znojmo

Pátek 8. 10. Znojmo – Bratislava

Neděle 10. 10. Graz – Znojmo

Pátek 15. 10. Znojmo – Villach
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně září 9.00–17.00, 
říjen 10.00–17.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně září 9.00–12.15, 
13.00–17.00, říjen až duben Út–Ne 
10.00–12.15, 13.00–16.00 (poslední 
vstup je půlhodinu před zavírací 
dobou).  

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.00–17.00. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Prašná, Nová). 
Vstupenky na TIC, Obroková 10, 
tel. 515 222 552 nebo v radniční věži. 
Otevřeno: květen až říjen denně 9.30 
a 13.30, v 16.00 prohlídka města 
s průvodcem. 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: září Út–Ne 9.00–17.00, 
říjen So–Ne 9.00–17.00. Sezóna končí 
31. října.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00, říjen So–Ne 9.00–17.00. 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a Neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
Orientu, Pravěcí zemědělci, Tichá 
řeč kamení – nová expozice sbírky 
lapidária. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00, 
So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 

Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba 
J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–
17.00, Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–Ne 
9.00–17.00, otevřeno i ve svátek 
28. září. Sezóna končí 30. září.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo–Přímětice, 
tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání. 
Otevřeno: červen až říjen 
po telefonické domluvě.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: září denně 9.00–17.00, 
říjen Út–Ne 9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září a říjen Po–Pá  
8.00–18.00, So a Ne 9.00–17.00 
(přestávka vždy 13.00–13.30). 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: květen až říjen denně 
9.00–16.30. 

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 14. září až do konce 
října So 10.00–17.00, Ne, svátky 
10.00–15.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Zápůjčky kol, elektrokol, koloběžek 
a elektrokoloběžek. 
Otevřeno: srpen až říjen denně 9.00–19.00. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovnazn.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 
Otevřeno během prázdnin: odd. 
pro dospělé Út–Pá 8.30–17.30, 
odd. pro děti Po, St, Pá 8.00–12.00, 
Čt 12.00–17.00, (další oddělení 
a pobočky se v otevírací době liší).

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 8, tel. 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 9.00–15.30, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně 
den předem. 

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel. 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete 
na webu kina.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, 
tel. 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC, Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

29. 9. SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Komedie o ochladlých vztazích 
a sexcoachingu. Hrají J. Zindulka / 
V. Udatný, J. Ježková, M. Hudečková, 
V. Kratina. 19.00.

1. 10. VZTAHY NA ÚROVNI
Sir Partridge očekává významného 
hosta, který má rozhodnout 
o vyvrcholení jeho kariéry. Do jeho 
apartmá se ale začnou proti jeho 
očekávání trousit ženy. Řetězec 
záměn je nevyhnutelný. Hrají: 
L. Vaculík, V. Limr, M. Absolonová / 
K. Hrachovcová a další. 19.00.

5. 10. KAFE U OSMANYHO
Originální talk show módního 
návrháře Osmanyho Laffity. 
Účinkují: O. Laffita, E. Decastelo, 
M. Germotová / K. Nývltová. 19.00.

8. 10. MY SE VLKA NEBOJÍME
Divadelní studio Martiny Výhodové 
uvádí hudební komedii, v níž je 
pohádkový příběh zasazen do světa 
šoubyznysu. Hrají: J. Březovská, 
R. Boorová, J. Kroutil a další. 17.00.

11. 10. LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU
Šest komediálních příběhů během 
jednoho večera v jednom menším 

městě. Osudy jednotlivých postav 
se čím dál více prolínají, zápletka se 
vrství. Hrají: P. Čtvrtníček, K. Frejová, 
D. Suchařípa a další. 19.00.

15. 10. KABARET
Divadelní studio Martiny Výhodové 
uvádí představení podle televizní 
předlohy Gustava Oplustila, 
napsala Lenka Neterdová. Účinkují: 
K. Chaloupka, V. Čabala, A. Chmelík 
a další. 18.00.

18. 10. TIK TIK
V čekárně psychiatra se setkávají 
tři muži a tři ženy různého věku, 
zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“. Do komických 
situací probleskuje snaha vzájemně 
si pomoci. Hrají: T. Kostková, 
K. Frejová, E. Josefíková / Š. Kubíková 
a další. 19.00.

KONCERTY

23. 9. PLAVCI
VŠ klub Harvart – Jan Vančura, 
Mário Bihári a David Fiedler. 
Předprodej Václavské nám. 6, 
tel. 515 221 865. 19.30. 

7. 10. PATRICIE JANEČKOVÁ 
A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Městské divadlo – absolutní vítězka 
celosvětové pěvecké soutěže 
Concorso Internazionale Musica 
Sacra (Řím) zazpívá za doprovodu 
špičkového klavírního tria. 19.00. 
Více na str. 15.

13. 10. ROMANCE PRO 
VIOLONCELLO A KLAVÍR 
Znojemská Beseda / Štukový sál – 
komorní koncert připomene výročí 
narození A. Dvořáka. Hrají Jiří 
Bárta (violoncello) a Terezie Fialová 
(klavír). 19.00. Více na str. 12.

14. 10. LENKA NOVÁ A PETR 
MALÁSEK
Městské divadlo – osobitá zpěvačka 
s nezaměnitelným sametovým 
altem ve spolupráci s klavíristou 
a skladatelem Petrem Maláskem. 
19.00. Více na str. 15.

21. 10. LUBOŠ POSPÍŠIL 
a ONDŘEJ FENCL
VŠ klub Harvart – předprodej 
Václavské nám. 6, tel. 515 221 865. 
19.30.

VÝSTAVY

16. 4. – 28. 2. 2022 SVĚDKOVÉ 
TĚŽKÝCH ČASŮ 
Německé a rakouské nouzové 
peníze (1917–1923) 
Minoritský klášter – německá 
a rakouská platidla po první světové 
válce. 
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1. 6. – 31. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – místní lidové 
tradice a obyčeje.

1. 6. – 31. 10. PROCITLÉ SKLO III
Znojemský hrad – Tajemství šatovské 
brusírny III., broušené sklo firmy 
Langerových ze Šatova u Znojma.

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY 
HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vstup 
do Znoj. podzemí) – různé druhy 
hlavolamů, hádanky a rébusy. 
Otevřeno: září, říjen So–Ne 
10.00–16.00.

5. 6. – 31. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA

Znojemský hrad – lidové obyčeje, 
tradiční oděv, kroje, strava a řemesla 
obcí znojemského okresu. Vstup 
denně mimo Po, v říjnu pouze 
o víkendech 9.00–17.00.

26. 6. – 30. 9. SVĚT KOSTIČEK – 
LEGO
Dům umění – výstava z legendární 
stavebnice LEGO.

14. 8. – 31. 10. STŘETY: 
ALEXANDER POCK & HUGO 
LEDERER
Znojemský hrad – výstava sochaře 
Hugo Lederera a malíře Alexandera 
Pocka. 

20. 8. – 7. 11. ZTRÁTY A NÁLEZY
Minoritský klášter – Jaké jsou 
příběhy druhů z živočišné i rostlinné 
říše, které v posledním století ze 
Znojemska zmizely? A jaké druhy se 
tu objevily? 

27. 8. – 31. 10. STANISLAV DIVIŠ 
GaP, Kollárova 27, tel. 737 990 973,
www. galerieaprostor.cz. 
Tvorba postmoderního malíře 
a zpěváka kapely Krásné 
nové stroje. 

1. 9. – 31. 10. OBRAZY ZNOJMA
Galerie GRAND CAFÉ, 
Václavské nám. – obrazy starého 
Znojma v dílech Oskara Dvořáka, 
Josefa Růžičky, Oskara Pafky, 
Alexandera Pocka a dalších. 
Denně mimo pondělí. 

4. 9. – 31. 10. LEXA WALTER 
4X20 / SOCHY – KERAMIKA – 
GRAFIKA

Dům umění – výstava k 80. výročí 
narození umělce. Výběr z tvorby 
1970–2021.

DALŠÍ AKCE

1. 10.  LiStOVáNí: SOBĚSTAČNÝ
Zn. Beseda / Štukový sál – scénické 
čtení za přítomnosti autorky knihy 
Soběstačný Zuzany Dostálové. 17.00. 
Více na str. 15.

2. 10. SVÁTEK SENIORŮ
SKC Dukla – v programu  
pro seniory vystoupí DUO 
KAMELIE, Karel Gott revival 
Morava, ZUŠ Znojmo a Taneční 
a pohybové studio M&M Znojmo. 
13.00–16.00. Více str. 10.

5. 10. WORKSHOP
Dílna sv. Kláry – rukodělná tvorba 
klientů sociálně terapeutické dílny. 
16.00. Více na str. 10.

6. 10. KOLÁČ PRO HOSPIC
Obroková ulice – charitní sbírková 
akce. 9.00–17.00. Více na str. 10.

10. 10. PERNÍKOVÁ  
CHALOUPKA
Zn. Beseda / Štukový sál – z cyklu 
Nedělní pohádky, hraje Divadlo 
Koráb. 15.00 a 16.30.

17. 10. SETKÁNÍ  
S BIOTRONIKOU
Zn. Beseda / dolní sál – přednáší 
Tomáš Pfeiffer. Info www.dub.cz, 
vstupné dobrovolné. 17.00.

 NENECHTE SI UJÍT

 LISTOVÁNÍ

Herci a spisovatelka vezou do Znojma Soběstačného

Herci Markéta Lánská a Jiří Ressler (v alternaci s Lukášem Hejlíkem) 
přijedou 1. října do Znojemské Besedy zahrát knihu Soběstačný. Půjde 
o další scénické čtení z cyklu LISTOVÁNÍ, a přítomna mu bude i autorka 
knihy spisovatelka Zuzana Dostálová. Ta o obsahu říká: Štěpánovi je 
jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chví-
li, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil. Odstěhoval se, nechal si narůst 
plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá 
Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří 
úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlav-
ně jednu věc, co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. LISTOVÁNÍ začne 
ve Štukovém sále Znojemské Besedy v 17.00 hodin.  lp

 KONCERTY

Když Patricia a Lenka dělají totéž,  
může to být totéž – nezapomenutelný zážitek

Dva koncerty a dva 
originální nezamě-
nitelné hlasy rozezní 
v říjnu Městské diva-
dlo ve Znojmě.
V  prvním říjnovém 
č t v r tku v ys toupí 
absolutní vítězka 
celosvětové pěvec-
ké soutěže Concor-
so Internazionale 
Musica Sacra v Římě 
Patricia JANEČKO-
VÁ A  MORAVSKÉ 
K L AV Í R N Í  T R I O. 
Talentovaná Patri-
cia Janečková spo-
lupracuje s  mnoha 
českými a  sloven-
skými symfonickými 
orchestry, zpívala mimo jiných s operními hvězdami Petrem Dvorským 
a Adamem Plachetkou. Patriciin mimořádný hlas zazní ve znojemském 
divadle 7. října od 19.00 hodin za doprovodu špičkového Moravského 
klavírního tria.

Hudební program v divadle obohatí 14. října svojí přítomností LENKA 
NOVÁ A PETR MALÁSEK. Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým 
altem, která byla v posledních letech profesně ponejvíce spjata s tvor-

bou skladatele Michala Ho-
ráčka, navázala spolupráci 
s klavíristou a skladatelem 
Pe t r e m M a l ás ke m .  H u -
dební spojení těchto dvou 
osobností hned po prvních 
koncertech zaznamenalo 
velkou pozornost a nadšení 
publika. Lenka Nová prezen-
tuje všechny písně svým vel-
mi osobitým pojetím. Vedle 
krásného hlasu, profesiona-
lity a noblesy stojí na pódiu 
duší a  srdcem žena, která 
v  příbězích jednotlivých 
skladeb prožívá životní ra-
dosti a strasti všedních dnů 
a  nepřestává věřit v  lásku 
a životní naplnění.  lp
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Charitativní závod ve  výběhu 
na radniční věž Znojmo Extreme 790 
se i pošesté vydařil na jedničku. Při-
nesl spoustu dobré zábavy a  opět 
i  skvělé sportovní výkony. Loňské 
prvenství obhájili jak Buldové mezi 
muži, tak i holky z Gladorku v ženách 
a Věžolezci v mixech. 

„Sobotní závod jsme si všichni uži-
li. Chtěl bych proto poděkovat všem, 
kteří se na organizaci závodu podílejí, 
a díky také všem těm, kteří přišli fan-
dit. Ta krásná atmosféra je právě jejich 
zásluhou,” říká místostarosta Jan Grois, 
který se se svým týmem opět postavil 
i na závodní trať.

Výtěžek akce opět putoval na dob-
ročinné účely. „Letos jsme výtěžek ze 
startovného, 30 000 korun, věnovali 
Dennímu stacionáři sv. Damiána Znoj-
mo na Hradišti, který spadá pod Ob-
lastní charitu Znojmo. Celkově jsme tak 
díky závodu Znojmo Extreme 790 za ty 
roky vybrali na charitativní účely už 
156 379 korun,” připomíná charitativní 
pojetí akce místostarosta Grois. Mezi 
startujícími byli letos opět i ti, pro které 
se běželo, charita postavila rovnou dva 
týmy: Damiánci z Charity a Chariťáci.

Závodu se zúčastnilo nakonec 
27 týmů ve třech kategoriích: muži, ženy 
a mix. Závod přenášely dvě velkoplošné 

Radniční věž vyběhli nejrychleji Buldové,
holky z Gladorku a Věžolezci

obrazovky a live jej bylo možné sledovat 
na Facebooku i YouTube díky streamu. 
Skvělá atmosféra tu panovala po celý 
den. Nemalý podíl na ní měl DJ Jarda 
Kroupa i osvědčená moderátorská dvo-
jice – herec Miroslav Hrabě a moderátor 
Radek Bortlík, která po celý den bavila 
publikum a zpovídala závodníky. 

POŘADÍ 
ŽENY: 1. Gladork tým (05:36.03), 
2. Kočky ve věži (05:52.50), 3. Winners 
Znojmo (06:02.46).

MUŽI: 1. Buldové (04:15.81), 2. Roš-
ťáci (04:37.21), 3. Hakuna Matata 
(04:53.11).

MIX: 1. Věžolezci (04:18.53), 2. Znoj-
máci (04:51.56), 3. Nevoga Znojmo 
(05:18.02).

Z jednotlivců byla mezi ženami nej-
rychlejší Kristýna Samková (57,23 s) 
a  mužům kraloval Marek Hladký 
(43,65 s).  kaj

 Moderátoři Miroslav Hrabě a Radek Bortlík zpovídají první sedmičku závodníků, která vyběhla na radniční věž.  Foto: eks

 Nejlepší juniorské lukostřelkyně, Eva Šebestová se zlatou medailí, vpravo stříbrná Nikola 
Lettlová.  Foto: lks

O  předposledním srpnovém 
víkendu se do Znojma sjeli nejlep-
ší lukostřelci z  kategorie dorostu 
na 30. mistrovství v terčové lukostřel-
bě. Přijelo osmdesát závodníků z celé 
naší země, další stovku návštěvníků 
tvořili trenéři, rodiče a rozhodčí. 

Tyto třídenní závody zorganizo-
val Lukostřelecký klub Znojmo, který 
reprezentovalo celkem pět závodní-
ků. Závod začínal v pátek odpoledne 
kvalifikací a pokračoval sobotními 
eliminacemi. Večer již bylo jasné, že 
Znojemští mohou v semifinálových 
a  finálových soubojích získat čtyři 
medaile. Všichni si přáli, aby se mezi 
nimi blýskla i ta nejcennější, tedy zlatá 
medaile. 

Nedělní napínavé souboje přinesly 
znojemským lukostřelcům úžasný vý-
sledek. V kategorii juniorek si vystří-
lela zlato Eva Šebestová a získala titul 

Znojmo má mistryni republiky v lukostřelbě!

juniorské mistryně republiky v terčové 
lukostřelbě. Ve finále porazila svoji ka-

marádku a oddílovou kolegyni Nikolu 
Lettlovou, která tedy získala stříbrnou 

medaili. Další dvě stříbrné medaile 
vybojovalo pro Znojmo družstvo juni-
orů (Nikola Lettlová, Martin Pekárek, 
Eva Šebestová) a dvoučlenný mix tým 
(Martin Pekárek, Eva Šebestová). Cel-
kem tedy si znojemský lukostřelecký 
klub odnesl ze 30. mistrovství v terčo-
vé lukostřelbě čtyři medaile.

Znojemský lukostřelecký klub je 
malý, ale dosahuje i ve skromných pod-
mínkách výborných výsledků. Dalším 
letošním úspěchem je např. stříbrná 
medaile z mistrovství republiky dospě-
lých v Prostějově v mix týmech (Eva 
Šebestová a Karel Neuwirth). Karel si 
nyní čerstvě dovezl bronz v kategorii 
jednotlivců z akademického mistrov-
ství republiky, kdy reprezentoval svoji 
školu VUT Brno. Družstvo znojem-
ských starších žáků pak vybojovalo 
zlatou medaili na mistrovství republiky 
v kategorii týmů. lp


