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 Co by to bylo za zimu bez příchodu Mikuláše, čerta a anděla? Na Masarykově náměstí 
i v ulicích města najdete tuto trojici v podvečer 5. prosince.  Foto: Archiv ZL
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Dvě znojemská náměstí budou 
v čase adventu a Vánoc zdobit dva 
stříbrné smrky. Od  28. listopadu 
do 31. prosince 2021 pod nimi najdou 
lidé každý den dárek v podobě pro-
gramu pro všechny věkové skupiny. 
A přijde i Mikuláš s čertem.

I když počasí očekávanou bílou 
zimu stále nenabízí, kalendář mluví 
jasně – blíží se čas adventní zakončený 
vánočními svátky. Proto k vám míří 
pestře poskládaná programová nabíd-
ka Znojemského adventu 2021. Vybrat 
si z ní můžete podle věku, naturelu, 
momentální nálady a chuti. 

Tradiční rozsvícení vánočního 
stromu je připraveno na neděli 28. lis-
topadu v 16.45 hod. na Masarykově 
náměstí, kam je opět situován vánoční 
trh, příchod Mikuláše s čertem a velká 
část programu včetně zimního kina. 
V  něm si přijdou na  své milovníci 
pohádek, komedií i  romantiky. K té 
patří také vánočně vyzdobené měs-
to s Obrokovou ulicí a  řadou stro-
mečků, na jejichž výzdobě se podílejí 
děti z mateřských a základních škol. 
Rozhodně si nenechte ujít dvě letošní 
novinky – vyhlídkové kolo a Strom 
splněných přání. Více se o nich i celém 
adventním programu dozvíte uvnitř 
LISTŮ.  lp

Znojemský advent rozdá dárky 
a roztočí vyhlídkové kolo

Zahradní architekti představili 
veřejnosti návrh revitalizace pro-
stranství pod východním opevněním 
Louckého kláštera.

Jde o území mezi Městskou plo-
várnou Louka, zdmi zahrad premon-
strátského kláštera, ulicí Aninskou 
a ulicí Za Plovárnou, které je již delší 

Ukázali lidem nový prostor u kláštera
dobu téměř ztracené v nepropustné ze-
leni a umožňuje pouze průchod mezi 
přilehlými ulicemi. Radnice se proto 
rozhodla bezútěšný stav odstranit a vy-
tvořit zde jedinečné a atraktivní místo 
s vysokým rekreačním potenciálem. 
Nelehkým úkolem pověřila jedno-
ho z nejlepších českých zahradních 

a krajinářských architektů současnosti 
Zdeňka Sendlera. Na říjnovém veřej-
ném projednání tak dostali lidé mož-
nost seznámit se s architektonickou 
studií, která kultivuje a maximálně 
využívá potenciál jedinečného místa, 
a současně se k návrhu vyjádřit. 

 Pokračování na str. 3.

Polévka pro lidi 
bez domova

Oblastní charita Znojmo vydává 
lidem bez domova teplou polévku, 
a to na dvou nových místech. Aktivita 
je hrazena z Tříkrálové sbírky.

Polévku podávají zaměstnanci cha-
rity vždy v pondělí, středu a pátek v ulici 
Přímětická na prostranství po bývalých 
garážích (11.30–12.00) a na parkovišti 
u Městské plovárny Louka v ulici Mel-
kusova (12.30–13.00). V průběhu výdeje 
jsou lidem bez domova poskytovány 
informace o možnostech další podpory 
a pomoci. „Prosíme, pokud víte o ně-
kom, kdo je bez domova a teplou polév-
ku by uvítal, informujte nás. Děkujeme,“ 
vyzývá ředitel Oblastní charity Znojmo 
Evžen Adámek. Vozidlo k dovozu a vý-
deji polévky zapůjčila charitě bezplatně 
znojemská radnice. lp

Oprava nejen 
Havlíčkové

Z důvodu rekonstrukce povrchu 
vozovky v ulici Havlíčkova a Sokolská 
(silnice I/38) musí řidiči od 23. listopa-
du do 4. prosince počítat s dopravním 
omezením v  podobě jednosměrné 
uzavírky a objížďky.

Objízdná trasa pro osobní auto-
mobily povede ul. Jana Palacha a Stu-
dentskou na Mariánské náměstí. Pro 
vozidla nad 3,5 t bude vedena mimo 
Znojmo. Ve stejném termínu začínají 
také práce na Vídeňské ulici. Uzavírka 
zde potrvá do  10. prosince. Důvo-
dem je rekonstrukce vozovky v úse-
ku od křižovatky s ulicemi Hakenova 
a Pražákova směr Jihlava po výjezd 
od čerpací stanice Benzina. Frézování 
a následná pokládka bude probíhat 
ve třech etapách. Autobusová zastáv-
ka Znojmo, Vídeňská SILNICE bude 
dočasně přeložena před prodejnu Au-
todružstvo Znojmo.  lp
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KALENDÁŘE ZNOJMA 
JSOU V PRODEJI
V prodeji jsou kalendáře města 
Znojma na  rok 2022. Nástěnný 
ukazuje na snímcích Petra Vokurky 
dvanáct zrealizovaných projektů 
Tvoříme Znojmo. Stolní kalendář 
představuje královské město z pta-
čí perspektivy. Oba jsou k dostání 
v Turistickém informačním centru 
na Obrokové ulici. Stolní kalendář 
za 39 korun, nástěnný za 69 korun.

ZASTUPITELÉ 
JEŠTĚ JEDNOU
Do konce roku 2021 se ještě jed-
nou sejdou zastupitelé města 
Znojma, a to v pondělí 13. pro-
since od  15.00  hodin. Jednání 
zastupitelů se koná v Louckém 
klášteře ve velkém Štukovém sále 
a je přístupné veřejnosti.

UZAVÍRKA ULICE BOČNÍ
Z  důvodu stavebních prací 
na opravě vodovodu je do 19. pro-
since zcela uzavřena Boční ulice 
ve Znojmě.

ZATEPLENÍ 
PRO DŮM SENIORŮ
Rada města schválila zpracová-
ní aktualizace projektové doku-
mentace zateplení fasády domu 
s byty zvláštního určení na adrese 
Vančurova 17. Bude ji zpracová-
vat společnost FAKO spol. s  r.o. 
za cenu 125 000 Kč bez DPH. Da-
tum odevzdání má do  14.  led-
na 2022. S realizací zateplení se 
pak počítá v příštím roce.

CYKLOSTEZKA 
NA PRAŽSKÉ
Do 20. ledna 2022 má být hoto-
vá právě budovaná cyklostezka 
na Pražské ulici. Jde o úsek v délce 
250 m navazující na jedné straně 
na cyklotrasu na ulici Dvořákova 
a na straně druhé na již vybudo-
vanou cyklostezku podél budovy 
Policie ČR. Stavba nahradí stá-
vající trasu pro cyklisty vedoucí 
přes park Kolonka, která bude 
revitalizací zrušena. Cena stavby 
je 763 290 Kč bez DPH.

NOVÁ KNIHA 
O ZNOJMĚ
Vychází nová kniha o  městě 
Znojmě. Jmenuje se Znojmo – Pří-
běhy mezi nebem a zemí. Autorsky 
se na ni podíleli Bronislav Miku-
lášek, Jaromír Poslušný a Jaromír 
Novák, který publikaci doplnil 
fotografiemi. Nová publikace je již 
připravena k distribuci. Objevit by 
se tak měla na pultech knihkupec-
tví v době adventu.

Město Znojmo získalo dru-
hé místo v kraji v soutěži Přívětivý 
úřad 2021.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo letos 
šestý ročník soutěže. Město Znojmo se 
přihlásilo poprvé a v konkurenci obcí 
a měst v  Jihomoravském kraji v ka-
tegorii obcí s rozšířenou působností 
obsadilo druhé místo. První bylo Brno 
a třetí Břeclav. Slavnostní předávání 
cen se uskutečnilo v Arcibiskupském 
paláci v Olomouci. 

Soutěž je postavena na komplex-
ním přístupu úřadů v oblasti kvality 
při poskytování služeb klientům. Přes 
sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost 
a otevřenost úřadu, komunikaci s kli-
enty, digitalizaci služeb, zapojování 
veřejnosti do věcí veřejných, kroky 
ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední 
řadě také opatření přijatá během pan-
demie Covidu-19.

Oceněná města včetně Znojma 
tedy mohou být považována za nej-
přívětivější právě pro svůj ucelený pří-
stup při přemýšlení o zvyšování kvality 
služeb – od délky úředních hodin přes 

Znojmo má stříbrně přívětivý úřad

vývoj mobilních aplikací a přívětivost 
a rychlost komunikace až po partici-

pační plánování nebo aktivity v boji 
proti šíření nákazy Covidu-19.  pm

 Cenu za město Znojmo převzala tajemnice úřadu Olga Neulingerová. Na snímku s ná-
městkem ministra vnitra Petrem Vokáčem a Davidem Slámou, ředitelem odboru strategic-
kého rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR.  Foto: Archiv ZL

Lidé bez domova mohou pomoci 
s úklidem města. Za práci získají Zno-
jemskou stravenku.

Ještě v tomto roce připravuje rad-
nice spuštění nového projektu s ná-
zvem Znojemská stravenka. Určen 
je bezdomovcům. Pokud dobrovolně 
pomohou s úklidem veřejného pro-
stranství, dostanou za hodinu práce 
jednu stravenku na nákup potravin. 
„Cílem bude dát lidem bez domova 
možnost získat zpět určité pracovní 
návyky a třeba i možnost na nový začá-
tek v životě,“ vysvětluje starosta Jakub 
Malačka. Inspiraci získalo Znojmo 
v Českých Budějovicích a v Táboře, 
kde projekt již delší dobu funguje. 

Za úklid města dostanou stravenku
Město na  něm bude spolupracovat 
s Oblastní charitou Znojmo. „Je to 
dobrá myšlenka, která by lidem bez 
domova mohla značně pomoci,“ říká 
ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen 
Adámek.

Radnice projekt podpoří finančně, 
ať už se bude jednat o pořízení strave-
nek, ochranných pomůcek nebo svozu 
nasbíraných odpadků. Nad pracují-
cími bude vždy dohlížet koordinátor 
z Charity nebo odpovědný dobrovol-
ník. Stravenky lidem vyplatí koordiná-
tor ihned po skončení práce. 

„Úklid by ze začátku probíhal 
jeden den v  týdnu v  lokalitách, kde 
opakovaně vznikají černé skládky. 

Podle zájmu ze strany lidí bez domo-
va bychom frekvenci případně navý-
šili,“ doplňuje starosta a pokračuje: 
„Dobrovolníků ale není nikdy dost, 
proto vyzýváme i veřejnost. Pokud 
byste chtěli s tímto projektem nebo ji-
nou dobrovolnickou činností pomoci, 
kontaktujte Oblastní charitu Znojmo, 
která ráda nové dobrovolníky uvítá,“ 
vyzývá starosta.  sb

Kontakt Dobrovolnického centra
Oblastní charita Znojmo, 

tel. 739 389 141, 
dobrovolnici@znojmo.charita.cz

Prostřednictvím šesti senzorů bude 
Znojmo monitorovat po dobu tří let 
počet vozidel, které projedou městskou 
památkovou rezervací (dále MPR).

Senzory již byly instalovány pří-
mo do vozovky u vjezdů a výjezdů 
z MPR do konce letošního roku. Jedná 

Radnice bude monitorovat
průjezdnost historickým centrem

se o ulice Kollárova, Kovářská, Pon-
tassievská a náměstí Svobody. Zazna-
menávají počet vozidel a jejich délku 
k rozlišení osobních a nákladních au-
tomobilů. Každý senzor je napájen 
interní baterií, jejichž životnost je při 
běžném městském provozu minimálně 

tři roky. K senzorům tedy není potřeba 
přivádět elektřinu a v případě potře-
by je možné je přemístit i do  jiných 
lokalit. Město do opatření investuje 
301 000 korun bez DPH. Cena zahrnu-
je instalaci, webovou aplikaci a tříletý 
provoz senzorů.  sb
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PREZENTACE ÚPRAV 
HORNÍHO NÁMĚSTÍ BUDE
V souvislosti se zhoršující se epi-
demiologickou situací zrušilo ve-
dení města Znojma bez náhradní-
ho termínu Den otevřených dveří 
radnice, který se měl uskutečnit 
17. listopadu. Součástí progra-
mu měla být i prezentace úprav 
Horního náměstí za přítomnosti 
architekta Ludvíka Gryma. Ta 
proběhne v náhradním termínu 
v novém roce.

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY
Na náměstí Republiky před bu-
dovou Okresního soudu se 28. 
října sešli zástupci města i široká 
veřejnost, aby si připomněli vznik 
samostatného Československa 
a společně vzdali úctu těm, kteří 
se o  samostatnost a  demokra-
cii na  našem území zasloužili. 
Významný den uctili položením 
květin k  památníku a  českou 
státní hymnou. Ve slavnostním 
projevu připomněl místostarosta 
Pavel Jajtner české a slovenské 
hrdiny, kteří se obětovali za naši 
vlast, a také hodnoty demokracie 
a svobody.

PŘIPOMÍNKA UDÁLOSTÍ 
17. LISTOPADU
Události 17. listopadu a Den boje 
za svobodu a demokracii si před-
stavitelé města Znojma, různých 
spolků a  sdružení připomněli 
vzpomínkovou akcí u památníku 
v Horním parku.

VZPOMNĚLI HRDINSTVÍ 
VETERÁNŮ
Pietního aktu k uctění Dne vete-
ránů se zúčastnili starosta Znojma 
Jakub Malačka a místostarostové 
Jan Grois a Karel Podzimek, další 
zástupci města, členové Sokola 
a také veřejnost. Všechny přítom-
né zdobil na klopách kabátů květ 
vlčího máku, který je symbolem 
Dne veteránů. Pietní akt se konal 
na vojenském hřbitově v Louce 
u 180 pamětních křížů, které jsou 
vzpomínkou na všechny statečné 
bojovníky. 

NATÁČELO SE
Ve  Znojmě natáčel česko-slo-
venský filmový štáb snímek Ema 
a Smrtihlav. Odehrává se v ob-
dobí 2. světové války a Znojmo 
v něm hraje metropoli Slovenska. 
Štáb natáčel ve  dvoře domu 
na  ulici Dolní Česká i  v  domě 
na Velké Mikulášské, kde je k vi-
dění jedna z kulis, a to výkladec  
obchodu. 

STALO SE

Pokračování ze str. 1.
Architekti Zdeněk Sendler a Lu-

cie Radilová v něm vyčlenili plochy 
pro krátkodobou rekreaci s dětskými 
hřišti, pro sportovní využití a v nepo-
slední řadě i místa klidová. V návrhu 
hrají významnou úlohu především 
vzrostlé listnaté stromy, ale také nově 
navržená dosadba stromů, využití po-
pínavých rostlin, členění travnatých 
ploch na pobytové a herní. V části pod 
klášterem navrhli ovocný sad s pou-
žitím krajových odrůd. V centrálním 
prostoru mezi zdmi umístili posezení, 
grilování pod otevřenou oblohou se 
sedacími piknikovými sety a velkofor-
mátové lavice na kombinované ploše 
mlatu a zátěžového štěrkového tráv-
níku. Vybraná místa autoři doplnili 
velmi oblíbenými rámovými houpač-
kami. Další zajímavou plochu navrhli 
na pozemku města podél ulice Anin-
ské. Zde předložili varianty různého 
využití plochy s dětským a sportovním 
programem nebo přírodnějším po-

Ukázali lidem nový prostor u kláštera
jetím modelované krajiny jako bike 
park/pump track. Obě tyto úvahy 
o využití území doplnili o kultivované 
zázemí parku, a  to v podobě toalet 
a  lehkého kavárenského provozu si-
tuovaných ve dvou mobilních kontej-
nerech. Řešené území zahrnuje část 

pozemků, které jsou v  soukromém 
vlastnictví. Architekti tyto majetko-
právní vztahy zohlednili a všechny 
zásadní úpravy navrhli na pozemcích 
města Znojma. V závěru prezentace 
došlo i na dotazy ze strany zúčastněné  
veřejnosti.  sb, lp

 Vizualizace možné podoby veřejného prostoru pod klášterem Louka. 
 Zdroj: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Z. Sendlera

 Park Kolonka se nachází v ochranném pásmu městské pa-
mátkové rezervace, na což museli architekti při tvorbě návrhu 
brát zřetel.  Vizualizace

Dominantu Znojma, kostel svaté-
ho Mikuláše, rozzáří nové osvětlení.

V současné době je chrám osvět-
len světlomety instalovanými na stožá-
rech a střešních konstrukcích okolních 
domů a soustavou zemních světlometů. 

Na  základě požadavku vlastní-
ka musel být před nedávnem zrušen 

Chrám bude opět svítit do dáli
osvětlovací bod se šesti světlomety 
umístěný na střeše domu Klácelova 9. 
Město tedy začalo řešit nové umístění. 
Vytipován byl dům Klácelova 11, kde 
majitel domu s  instalací světlometů 
předběžně souhlasí. Ovšem z důvo-
du jiné vzdálenosti od kostela a úhlu 
nasvětlení přistoupilo město ke zpra-

cování projektové dokumentace, která 
nebude řešit pouze nové umístění svět-
lometů, ale také kompletní výměnu 
stávajících, jejichž životnost se pomalu 
naplňuje. Projektovou dokumentaci 
zpracuje do konce února 2022 Vlas-
timil Jiřík, který již dříve nasvětlení 
kostela projektoval.  lp

Park Kolonka ve vnitrobloku ulic 
Pražská, Slovenská a  Jugoslávská 
projde příští rok kompletní revitali-
zací. Město do ní investuje více než 
35 milionů korun. 

Oblíbená Kolonka se promění
Revitalizace počítá s  úpravou 

zelených ploch, dosadbou stromů, 
kompletní opravou povrchů i novým 
mobiliářem. Přibydou odpočinkové 
plochy, ale také vodní prvky. Ty bude 

tvořit šestnáct pramín-
kových trysek zabudo-
vaných do dlažby, které 
budou v pravidelných 
intervalech chrlit gejzír 
vody do výšky až dvou 
metrů. „Bude to nejen 
příjemně ochlazující 
prvek, ale také velmi 
oblíbený prvek pro 
děti. Navíc bude tech-
nologie šetrná ke spo-
třebě vody, ta bude totiž 
díky filtracím cirkulo-
vat,“ popisuje starosta  
Jakub Malačka. 

Záměr revitalizace byl veřejnos-
ti představen v  lednu loňského roku 
na veřejném projednání. Náměty, kte-
ré vzešly z diskuse, byly zapracovány 
do projektové dokumentace. Před vy-
pracováním všech dokumentací pro-
běhl průzkum historie, zohledněno 
bylo parkovací stání, umístění kontej-
nerových stanovišť či rozmístění cest. 
Návrh tak vrací parku původní podobu. 
Velkým bonusem jsou podle zahradní 
architektky Evy Wagnerové stávající 
stromy. Bezdůvodně nebude odstraněn 
žádný z nich. Zahájení prací v Kolonce 
bude záviset na klimatických podmín-
kách. Realizace pak potrvá přibližně 
sedm měsíců. Dodavatelem stavby 
bude sdružení firem FIRESTA – Fišer, 
rekonstrukce, stavby a HBH stavby, 
které podalo v rámci výběrového řízení 
nejvýhodnější cenovou nabídku.  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 16. prosince 2021, uzá-
věrka je 6. prosince. 

SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy, pro 
tento rok skončí ve 47. týdnu, tj. 
22.–28. listopadu 2021. Další svoz 
bioodpadu bude zase na jaře 2022. 

ROZSVĚCENÍ STROMU 
ZAVŘE CENTRUM
Z  důvodu rozsvěcení vánoční-
ho stromu Znojemského adven-
tu 2021 musí řidiči v neděli 28. lis-
topadu od 16.00 do 20.00 hod. 
počítat s úplnou uzavírkou ulice 
Velká Mikulášská a Zelenářská, 
Masarykova náměstí a ulice Zá-
mečnické a Obrokové. 

NEMOCNICE ZAVŘELA, 
ODKLÁDÁ OPERACE
Znojemská nemocnice vyhlásila 
až do odvolání zákaz návštěv z dů-
vodu stoupajícího počtu pacientů 
s covidem-19. Dočasně také ome-
zuje plánované neakutní operač-
ní výkony (s výjimkou akutních 
a onkochirurgických). Akutní péči 
poskytuje nadále v plném rozsahu.

TESTOVACÍ MÍSTO 
NA HATÍCH SKONČILO
Mobilní testovací místo na Hatích 
ukončilo provoz, a  to z důvodu 
malého zájmu ze strany veřej-
nosti o testování na tomto místě. 
Zájemci o testování mohou využít 
testovací místa, která nabízí Ne-
mocnice Znojmo, SYNLAB Znojmo 
na ul. Melkusova, mobilní testo-
vací místo v areálu obchodního 
centra Shopping Znojmo. Bližší 
informace k testování je možné 
dohledat na stránkách jednotli-
vých provozovatelů.

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  webu  
www.znojemskabeseda.cz/akce 
pro seniory a také na TIC, Obroko-
vá ul., tel. 515 222 552.

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.

Před sto dvěma lety se 
16. listopadu v Mikulovicích 
narodila paní Alžběta Czake-
rová, rozená Ziková, nyní žijící 
ve Znojmě. 

Alžběta Czakerová se na-
rodila v roce 1919 a měla tři 
sourozence. Hned po škole šla 
do služby a v 21 letech se vdala 
do Přešovic v okrese Třebíč. 
Vychovala čtyři syny a dceru. 
O  svých dětech s  úsměvem 
říká, že jí jsou hodnými dět-
mi a  je za  ně šťastná. Podle 
svých slov prožila těžký život. 
Byla svědkem bombardování 
za 2. světové války a zažila strá-

Stodvouletá jubilantka

 K jubileu přišel Alžbětě Czakerové popřát starosta Znojma 
Jakub Malačka.  Foto: Archiv ZL

Znojmo navštívili zástupci Mikro-
regionu Rožnovsko a Valašsko – Hor-
ní Vsacko. Projevili zájem o výměnu 
zkušeností.

Zástupci dvou valašských mikro-
regionů se zajímali o práci úřadu se 
sociálními sítěmi, moderní komunikaci 
s občany a o marketing města Znojma 
a regionu Znojemska. Na radnici byli 

Hosté z Valašska přijeli na zkušenou
přijati starostou Jakubem Malačkou 
a místostarostou Lukášem Davidem, 
který s  kolegy z  Oddělení vnějších 
vztahů a Oddělení správy dat a  in-
formačních systému připravil témata 
prezentací i doprovodný program. Bě-
hem dvoudenního programu hovo-
řili před hosty pracovníci městského 
úřadu, Znojemské Besedy a destinační 

společnosti ZnojmoRegion. Zástup-
ci mikroregionů se od nich dozvěděli 
o projektech ZnojmoZadax a Vinařské 
t(r)ipy i o novinkách destinační společ-
nosti. Navštívili obecní úřad Chvalo-
vice, v Hardeggu se setkali s ředitelem  
Nationalpark Thayata Christianem 
Üblem a prohlédli si večerní Znojmo, 
klášter v Louce i Znojemské podzemí.  lp

Chcete ve Znojmě více zeleně nebo 
víte o zanedbaném místě? Necítíte se 
v některých lokalitách bezpečně a uví-
tali byste zde nový kamerový bod? 
Zaznačte své odpovědi do 5. prosince 
2021 do pocitové mapy.

Znovu se město Znojmo zapojilo 
do sbírání dat do takzvané pocitové 
mapy, prostřednictvím které může ve-
řejnost vyjádřit svůj názor/pocit zod-
povězením deseti otázek. Šest z nich 
je stejných jako v  předešlých dvou 

Zapište svůj názor do pocitové mapy
ročnících, aby bylo možné výsledky 
porovnat. Nově jsou zařazeny čtyři 
otázky, které jsou zaměřeny na zeleň, 
odpady, ale také bezpečnost.

„Komunikace s veřejností je pro 
nás velmi důležitá, proto jsme se roz-
hodli zapojit již potřetí do projektu 
pocitové mapy. Díky zpracovaným 
výsledkům můžeme efektivněji pra-
covat na celkovém zkvalitnění života 
ve Znojmě,“ vysvětluje starosta města 
Znojma Jakub Malačka.

Na autobusovém nádraží a v dal-
ších lokalitách ve Znojmě se již brzy 
lidé připojí k veřejné Wi-Fi zdarma.

„O dotaci jsme žádali již v  roce 
2018, ale napoprvé to nevyšlo. Nevzda-
li jsme to, o rok později jsme o dotaci 
požádali podruhé a uspěli jsme. Dota-
ce pokryje veškeré náklady, město tak 
nemusí platit ani korunu za realizaci,“ 
vysvětluje starosta města Jakub Ma-
lačka. 

dání té doby na vlastní kůži. 
Na špatné ale nerada vzpomí-
ná a říká, že teď se má dobře 
a je šťastná. Alžběta Czakerová 
na sebe prozradila, že má pev-
nou vůli a  tak když má před 
sebou nějaký úkol, jednoduše 
ho s nasazením sobě vlastním 
splní. Tuto nezdolnou dámu 
i v úctyhodném věku stále ob-
klopuje radost ze života a neo-
pouští ji ani smysl pro humor, 
který bývá kořením šťastného 
života.

Znojemské LISTY se při-
pojují s přáním hodně pevné-
ho zdraví. lp

Jak postupovat
Každý pocit má svoji barvu. 

Do mapy lze označit více míst jednou 
barvou. Při zaznamenání každého bodu 
lze vložit také komentář. V případě, že 
na některou z otázek nebudete chtít od-
povědět, můžete ji přeskočit. Výsledky 
budou následně zpracovány, vyhodno-
ceny a zveřejněny. Do tvorby pocitové 
mapy se mohou občané zapojit do nedě-
le 5. prosince 2021 (web pocitovamapa.
nszm.cz/znojmo-2021).  sb

Nejen na autobusovém nádraží se připojíte zdarma
Znojmo získalo v roce 2019 dotaci 

z prostředků Evropské unie v progra-
mu WiFi4EU ve výši 15 000 Euro na fi-
nancování bezplatných bezdrátových 
internetových hotspotů ve veřejných 
prostorech města. Aktuálně rada města 
schválila samotnou realizaci, která by 
měla být hotova v únoru 2022. Instalová-
no bude deset venkovních přístupových 
bodů ve čtyřech lokalitách, a to na ulici 
Dr. Milady Horákové v prostranství před 

vlakovým nádražím, před budovou Čes-
ké pošty a autobusovým nádražím. Dále 
ve dvou lokalitách na Horním náměstí. 
Pro veřejnost bude připojení k Wi-Fi 
zdarma. Přístup do sítě bude zcela vol-
ný, bez potřeby zadávat jméno a heslo. 
Realizaci zajistí společnost VIDEON 
Networking s.r.o., která podala v elektro-
nické aukci cenově nejvýhodnější nabíd-
ku. Realizace bude ve výši 255 533 korun 
bez DPH.   sb
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OPILÁ MATKA 
SI PŘIŠLA PRO DĚTI
O přítomnost hlídky městské policie 
požádal zoufalý otec, který měl 
v rámci střídavé péče předat děti 
matce a ta si pro ně přišla v pod-
napilém stavu. Strážníci podrobili 
ženu orientační dechové zkoušce 
s  pozitivním výsledkem 2,19‰ 
alkoholu v dechu. Děti zůstaly v péči 
otce. O případu strážníci informovali 
sociální pracovnici.

BOUCHAL HLAVOU O VRATA
Strážníci našli na chodníku před 
podnikem Gogo ležet na zemi spí-
cího muže. Po jeho probuzení zjistili, 
že je pod vlivem neznámé návykové 
látky a příliš s nimi nekomunikoval. 
Když si všimli krvácejícího zranění 
na hlavě, přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. Jak se šesta-
dvacetiletý muž postavil, začal bou-
chat hlavou o vrata a zase upadnul. 
Přivolaný lékař rozhodl o převozu 
pacienta do nemocnice, z důvodu 
agresivity muže požádal hlídku 
o asistenci při převozu.

POMOHLI ZABRÁNIT 
SEBEVRAŽDĚ
Policie ČR požádala strážníky o asi-
stenci u případu sebevražedného 
pokusu. Na šatovském mostě stál 
mladík v černém oblečení, který 
chtěl svůj život ukončit skokem 
z mostu. Strážníci s ním navázali 
slovní kontakt a do příjezdu policie 
vedli s mužem rozhovor. Policisté si 
případ převzali a pár minut po pří-
jezdu společně se strážníky muže 
svrhli na pevnou část mostu. Na mís-
to přijela zdravotnická záchranná 
služba a muže převezla k ošetření 
do Nemocnice Znojmo. 

ALKOHOLOVÝ DÝCHÁNEK DĚTÍ
Dvě čtrnáctileté dívky a čtyři chlapci 
(14-16 let) si v Příměticích uspořádali 
alkoholový dýchánek. Strážníci je 
našli za hřbitovem a po dechové 
zkoušce u všech zjistili alkohol v de-
chu. Hlídka předala opilé děti zákon-
ným zástupcům. Zjištěné informace 
byly předány sociálnímu odboru.

ŠPATNOU NÁLADU 
ODNESL OKAP
Oznamovatel nachytal dva chlapce 
(11 a 12 let), jak kopou do okapové 
roury na  jeho domě. Chlapci se 
strážníkům přiznali, že měli špat-
nou náladu a emoce potřebovali 
ventilovat. Přivolaní rodiče chlapců 
se s poškozeným domluvili na uhra-
zení výměny celého okapu a prací 
s tím spojených. O celém incidentu 
strážníci informovali sociální odbor.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Při náhlé srdeční příhodě rozho-
duje každá minuta! Mezi prvními, 
kteří se k  lidem s poraněním nebo 
zdravotními potížemi dostanou, 
jsou často strážníci Městské policie 
Znojmo. Pomoci k  záchraně živo-
ta jim budou sloužit nové externí  
defibrilátory.

Strážníci jsou velmi často první, 
kteří se k lidem se zdravotními potí-
žemi dostanou ještě před příjezdem 
lékařů. Poskytnutím první pomoci již 
mnohým zachránili život. Z  tohoto 

Strážníkům pomohou při záchraně 
životů defibrilátory

důvodu byla vozidla Městské policie 
vybavena třemi automatizovanými 
externími defibrilátory, které mohou 
pomoci při záchraně života. Vybraný 
typ defibrilátorů je naprosto kompati-
bilní s defibrilátory záchranné služby 
a všichni strážníci jsou k používání 
důležitého přístroje proškoleni. Defib-
rilátory dodala firma Medsol. Investice 
je zde ve výši 137 700 korun bez DPH.

A jaká bude praxe? V případě, že 
zdravotnická záchranná služba ne-
bude mít k dispozici záchranné vozi-

dlo, může oslovit dispečink Městské 
policie, která tak svým defibriláto-
rem může poskytnout první pomoc. 
Po následném příjezdu zdravotníků 
na  místo tak nemusí být přeruše-
na defibrilace, která byla strážníky  
zahájena.

Město Znojmo už jeden takový 
defibrilátor zakoupilo v  roce 2018 
a umístilo jej před Turistické infor-
mační centrum v ulici Obroková, kde 
jej v případě potřeby může použít kdo-
koliv z veřejnosti.  sb

Více než dvě stovky dobrovolní-
ků v průběhu šesti hodin vysázelo 
u Mramotic 11 500 sazenic dubu zim-
ního, habru obecného, javoru mléče 
a lípy malolisté. 

Po více než ročním odkladu se tak 
23. října uskutečnila akce Zalesníme 
spolu Mramotice. 

Organizovalo ji město pod zášti-
tou projektu Zdravé město Znojmo 
spolu s Městskými lesy Znojmo, pod 
jejichž odborným dohledem lidé stro-
my sázeli. 

„S pomocí veřejnosti se nám poda-
řilo obnovit plochu přes jeden hektar, 
kterou zde poničilo sucho a kůrovec. 
Máme velkou radost, že se podařilo 
zalesnit celou plochu,“ říká starosta 
města Znojma Jakub Malačka. Na plo-
chu byly vybrány druhy dřevin s ohle-
dem na polohu a klimatické podmínky 
lokality u Mramotic. „Moc děkujeme 
partnerům, kteří nám pomohli s or-
ganizací celé akce. Velké poděkování 
patří všem dobrovolníkům, kteří nám 

Za šest hodin vysázeli lidé 11 500 stromů

 Plocha, která se díky akci Zalesníme spolu Mramotice v budoucnu zazelená.  Foto: Archiv ZL

 Listopadové Gránice.  Foto: ML Znojmo

pomohli zalesnit místní les. Nálada 
byla po celý den báječná a bylo skvělé 
sledovat, že dorazily celé rodiny. Mám 

radost, že lidem na zeleni záleží stej-
ně jako nám,“ děkuje všem starosta  
Malačka.  sb

Městské lesy Znojmo se během 
následujících měsíců pustí do ozdra-
vení Gránického údolí. Provedou 
takzvanou nahodilou těžbu v lokalitě 
pod hradem.

Kácení čeká stromy suché nebo 
s hnilobou. Tyto mrtvé nebo odumí-
rající dřeviny mohou být pro návštěv-
níky nebezpečné, hrozí pády suchých 
větví a celých stromů. Jejich odstraňo-
vání bude zahájeno koncem listopadu 
a bude pokračovat v dalších měsících.

V tomto období mohou návštěv-
níci údolí narazit na těžkou techniku 

a při svých procházkách by proto měli 
dbát větší opatrnosti a řídit se pokyny 
na informačních cedulích a pracovní-
ků provádějících těžbu. V místě bude 
průběžně prováděn úklid. Pokud se zde 
neukáže přirozené zmlazení, tak budou 
tato stanovištně do dvou let zalesněna 
vhodnými listnatými dřevinami. Dále 
je naplánovaná oprava cest podle po-
třeby. Porosty v Gránicích jsou rozsáhlé 
a místy nepřístupné. Proto se k obnově 
porostů přistupuje tak, aby to co nejvíce 
vyhovovalo nejen návštěvníkům (mimo 
sezónu), ale také přírodě a lesu.  pm

Gránice čeká zimní ozdravení



Podívejme se ale, jak dopadl nedaleký 
Althanský palác. Přijde mi, že se ně-
kteří členové zastupitelstva neumí dívat 
na dva, tři kroky dopředu, nebo že zastá-
vají názor „Raději nic nedělejme, kdo nic 

nedělá, nic nezkazí“. 
Díky dobrému hospo-

daření má město na koupi 
této nemovitosti dostatek 
finančních prostředků a ne-
musí si půjčovat. Pokud 
město budovu pošty ne-
koupí, budeme mít pouze 
minimální vliv na to, co se 
s ní stane. Kdyby ale město 
přistoupilo ke koupi, nabízí 
se hned několik možnos-

tí. Ano, jednou z nich je například pře-
sunout sem odbory městského úřadu 
z nám. Armády a tuto budovu přestavět 
na byty. Nová vláda slibuje obcím dotace 
na bytovou výstavbu. Pojďme toho využít 
a nevzdávejme se dobrovolně kontroly 
nad tím, co s budovou pošty bude!

 Jakub Malačka,
 starosta města Znojma
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SLOVO ZASTUPITELE

SLOVO ZASTUPITELE

Město řeší, zda má koupit budovu 
POŠTY na Horním náměstí za 28 mi-
lionů Kč. Nabídka jistě skvělá. Ale je 
koupě opravdu tak výhodná, jak se 
může na první pohled zdát? Já si kladu 
otázku, zda město potře-
buje další budovu. Zdá se 
mi býti lichý argument, 
že by bylo možno sestě-
hovat odbory z Pražské 
či Armády... Já o  tom 
pochybuji, neboť Pošta 
jako taková chce i nadále 
používat přízemí budovy 
a platit nájem. Další po-
chybnost ve mně vyvo-
lávají náklady na nutnou 
rekonstrukci, odhadem 
kolem 100 milionů.  Může si město 
s klidným svědomím vzít další úvěr 
v době, kdy již splácí úvěr na bazén 
ve výši zhruba 200 milionů korun? 
Navíc město plánuje ještě stavět par-
kovací dům. Pan starosta tvrdí, že bez 
problému, neboť město ještě nedo-
sahuje kritického zadlužení, které by 

Koupit budovu POŠTY 
ano, či ne?

mu v tom bránilo. Opravdu je nutné 
dále zadlužovat město? Slyším, že je 
to skvělá příležitost, že budovu mů-
žeme prodat se ziskem dál, případně 
komerčně pronajmout. Kvůli tomu 

se máme zadlužit? Vždyť 
už máme nevyužitou 
budovu DOMEĆKU, 
který na své poslání te-
prve čeká. Do Louky je 
také potřeba investovat, 
zatím se zde dělají pou-
ze kosmetické úpravy. 
A  budova na  náměstí 
Armády je v havarijním 
stavu. Nebylo by lepší 
opravit a  řádně udržo-
vat ty budovy, které už 

město vlastní a nespekulovat? Město 
má kam peníze investovat. Stačí se 
rozhlédnout kolem sebe. Nejen mnohé 
rozbité chodníky v okrajových částech 
města, ale i  ve městě samém volají 
po investici.

 Růžena Šalomonová,
 zastupitelka SPD

Město dostalo od  státu nabídku 
na odkup budovy pošty na Horním ná-
městí. Stojíme nyní před rozhodnutím, 
zda budovu koupit, nebo nabídku od-
mítnout.

Nejjednodušší by sa-
mozřejmě bylo říct, že bu-
dovu nechceme a hledat 
důvody, proč je její nákup 
špatně. Co by ale násle-
dovalo? Chceme dopustit 
to, aby ji koupil například 
nějaký spekulant z Prahy 
a udělal z ní sociální uby-
tovnu? Já říkám v žádném 
případě! Stát budovu zkrát-
ka prodá a nikoho v Pra-
ze nebude zajímat, co z ní v budoucnu 
bude. V minulém týdnu takto byla pro-
dána budova pošty v Brně, přičemž není 
zatím známý ani vlastník, ani budoucí 
využití budovy. Nechci, aby Znojmo 
dopadlo stejně.

Samozřejmě je tu varianta, že bu-
dovu koupí nějaký hodný podnikatel 
a udělá z ní krásný hotel s restaurací. 

Má být z pošty náš úřad, 
nebo cizí ubytovna?

Starosta v říjnovém vydání Zno-
jemských listů nařknul znojemské hnutí 
ANO z názorových veletočů. Už poně-
kolikáté hraje obehranou písničku o naší 
údajné nedůvěryhodnosti. Že se s tím 
opět vytasil zrovna po sněmovních vol-
bách, kdy ve Znojmě ANO převálcovalo 
koalici, je jistě věc čistě náhodná.

Na posledním zastupitelstvu jsme 
upozornili na rizika bazénového úvěru. 
Spočítali jsme totiž, že náklady na stavbu 
se z nynějších 345 mil. Kč s DPH mohou 
nejen kvůli rostoucím cenám staveb-
ních prací navýšit na zhruba 450 mil. 
Kč (včetně splácení úroků). Přidali jsme 
také fakta o tom, jak pod vládou znojem-
ské ČSSD byly v minulosti promarněny 
dvě velké příležitosti financování bazé-
nu. Zkrátka ke znojemskému koupání 
na dluh máme výhrady a jako poctivá 
opozice jsme to pregnantně vyjádřili, há-
jíc přitom rozpočet města a jeho občanů.

Jakubu Malačkovi prostě není 
po chuti naše poctivá opoziční práce. 
Možná i proto, že upozorňujeme na pře-
šlapy znojemské radnice. Některé z nich 

přechází starosta města mlčením, což 
také o něčem svědčí. V závěru svého vy-
jádření si pan starosta „stěžuje“, že mu 
neposkytujeme klid na práci. Pokud si 
představuje, že budeme poslušně zvedat 
ruce pro všechny koaliční návrhy či bude-
me na zastupitelstvu mlčet, tak se hluboce 
mýlí. Nechceme se na rozdíl od pana sta-
rosty neustále vracet k minulosti. Překru-
cování faktů však nedopustíme: iniciativa 
odvolání starosty vzešla od jiných, s námi 
vyjednanou rezignací Grois souhlasil, 
i Malačkův podpis na společné koalič-
ní smlouvě toto stvrdil. Nás zajímá bu-
doucnost. Před všemi Znojmáky je nyní 
spousta výzev, které bude muset radnice 
řešit. Zodpovědně, koncepčně a hlavně 
smysluplně. Za celý zastupitelský klub 
ANO můžeme starostu ubezpečit, že do-
stojíme opoziční roli. Budeme hájit zájmy 
znojemských občanů a jednat v jejich pro-
spěch. I nadále budeme opozicí kritickou, 
přesto konstruktivní a korektní.

David Štolpa, poslanec  
PS Parlamentu ČR, zastupitel

Jan Blaha, zastupitel

Starosta Malačka v tom plave, 
nejen v novém bazénu

Z důvodu navýšení výrobní kapacity hledáme nové 
kolegy na pozici:

personal@nevoga.com | 778 797 978
www.nevoga.com

TEŠÍME SE NA VAŠE ODPOVEDI!

• zázemí topmoderní firmy
•  nástupní mzda 35 000 Kč, 
  po zaučení až 50 000 Kč
•  věrnostní bonusy a dovolená 

navíc za odpracované roky
 • zvýhodněný mobilní tarif

NABÍZÍME: VAŠE SCHOPNOSTI:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

• vyučení v technickém oboru
• praxe v oboru vítána
• pečlivost a spolehlivost
• samostatnost a schopnost    
  hledat řešení

2021_11_Einsteller_Instandhalter_Znojmo_100x63,75.indd   1 18.11.2021   08:29:38Pro posílení našeho týmu ve Znojmě hledáme kolegy-
ni/kolegu na pozici:

k rukám paní Maria Leitner
personal@nevoga.com | 778 797 978
www.nevoga.com

TĚŠÍME SE NA VAŠE ODPOVĚDI! SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE V NĚMČINĚ

• zázemí topmoderní firmy
•  zvýhodněný mobilní tarif 
•  ergonomicky řešená pracovní 

místa s výškově nastavitelnými 
stoly

 • motivující mezinárodní pracovní  
  prostředí v rostoucí společnosti

NABÍZÍME: VAŠE SCHOPNOSTI:

REFERENT ODBYTU

• vzdělání ekonomického směru
• dobrá znalost německého a an  
  glického jazyka slovem i písmem 
• flexibilita a orientace na 
  zákazníka

2021_11_ZN_Vertriebsinnendienst_100x63,75.indd   1 18.11.2021   08:28:01
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

francouzská rodinná společnost obsazuje pozici
 

REGIONÁLNÍ PRODEJCE pro okres Znojmo

Každodenní práce v terénu bude Váš denní chléb,  
ať již s aktuálními zákazníky nebo novými, se kterými navážete spolupráci 

v daném regionu. Budete hlavním poradcem pro zákazníky 
v oblasti výživy půdy, plodin a zvířat.

Nabízíme:
 zajímavý fixní plat, provize z prodeje v neomezené výši, 5 dní dovolené navíc, 
automobil pro osobní účely, multisport kartu, mobilní telefon i pro soukromé 

účely a mnoho dalších výhod.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 
Lucie Svobodová, tel.: 725 930 841,  

e-mail: lucie.svobodova@cz.timacagro.com

ZNOJEMSKÁ BESEDA
hledá zaměstnance na pozice

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Požadavky: vzdělání nejlépe technického směru, ŘP skup. B,  

uživatelská znalost PC a další.

Náplň práce: správa budovy Centrum Louka a strojů,  
údržba, běžné opravy, revize…

Výhody: PP úvazek, služ. telefon a počítač, 5 týdnů dovolené,  
pružná PD, stravenky.

Do předmětu napište: technický pracovník

UKLÍZEČ/KA
Požadavky: úklid v budově Centrum Louka a na venkovních  

akcích organizovaných Zn. Besedou, praní, žehlení,  
základní uživ. znalost na PC – MS Office

Výhody: PP úvazek, stravenky, 5 týdnů dovolené

Do předmětu napište: Uklízeč/ka

V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: koudela@znojemskabeseda.cz, 
nebo doručte osobně na sekretariát Znojemské Besedy,  

Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo. 

Termíny obou přihlášení do 30. 11. 2021. 
Předpokládaný nástup na obě pozice 1. 1. 2022. 

Více na webu znojemskabeseda.cz.

SWN MORAVIA, s. r. o. 
se sídlem v Mladoňovicích
přijme 
MONTÁŽNÍKA – jednodenní 
tuzemské a zahraniční montáže
ŘIDIČE VZV A MANIPULAČNÍHO 
DĚLNÍKA
LAKÝRNÍKA – do dřevovýroby
TRUHLÁŘE
Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení a zaměstnanecké výhody.
Kontakt: M. Jirků, jirku@swn.cz,  
tel.: 774 660 588

DŘEVO – PRODUKT SV, s r.o.,
Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
SERVISNÍ TECHNIK 
LESNICKO-ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Servisní práce, administrativní 
a organizační práce, komunikace se 
zákazníky a dodavateli
Požadujeme: ŘP skup. B, základní 
znalost práce na PC, manuální 
zručnost
Výhodou: Střední odborné vzdělání/ 
obor technického směru, praxe 
v oboru, NJ
Nabízíme: PP na dobu neurčitou, 

finanční ohodnocení (dle profesních 
znalostí) + prémie + firemní benefity.
Kontakt: stepan.vaclavek@
drevoprodukt.cz, tel.: +420 721 363 446

METALOBOX BOHEMIA s.r.o., 
Znojmo nabízí volnou pracovní pozici
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR
Práce na HPP ve Znojmě,  
mzda 30.000–35.000 brutto
Více na tel.: 776 227 884 nebo  
info@metalobox.cz

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ 
FIRMA VHS PLUS, 
Dobšická 17, 670 21 Znojmo
přijme 
ROZPOČTÁŘE/KU – PŘÍPRAVÁŘE/KU
Nástup možný od 1. 1. 2022
Vzdělání: VŠ stavební/obor pozemní 
stavby, SOŠ stavební/obor pozemní 
stavby i absolvent školy bez praxe
Nabízíme: odpovídající mzdu, podíly 
na ekon. výsledcích, sl. telefon
Strukturovaný životopis posílejte 
na gadorova@vhsplus.cz, Gáďorová, 
tel. 774 707 132. 
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Po roční pauze se na Masaryko-
vo náměstí vrací Znojemský advent 
a s ním dárky v podobě koncertů nej-
různějších interpretů, zimní kino a vy-
stoupení dětí ze znojemských škol  
a školek. 

Opravdovou ozdobou vánočně vy-
zdobeného města bude smrk stříbrný 
vysoký 13 m, který rozzáří desetitisíce 
žárovek a stane se tak na čas domi-
nantou Masarykova náměstí. Vzrostlý 
strom darovala městu Znojmu obec 
Oleksovice.  Menší, ale neméně krás-
nou ozdobu dostalo také Horní ná-
městí. I tady se budou lidé procházet 
kolem smrku stříbrného. Sedm metrů 
vysokou dřevinu darovali městu man-
želé Goldmannovi z Oblekovic. 

 „Více jak měsíční program Zno-
jemského adventu odstartuje na Masa-
rykově náměstí během první adventní 
neděle, a to v 16.45 hodin, kdy usly-
šíme koledy v podání Znojemských 
žesťů, rozsvítíme vánoční strom a poté 
zpěvák a skladatel Michal Hrůza zazpí-
vá známé hity “ přibližuje místostaros-
ta Karel Podzimek. 

Na  vánočních trzích v  desítce 
stánků nakoupíte vánoční dobroty 
a už podruhé také zabíjačkové speci-
ality. Chybět nebude dřevěný betlém 
od řezbáře Martina Lichevníka, který 
již od roku 2015 vyřezává jednotlivé 

Vyberte si hudbu v kostelích, diskotéku 
na kluzišti nebo Ježíškův Garage Design

figury v životní velikosti. A zvláště děti 
si určitě nenechají ujít možnost projet 
se na kolotoči nebo si zazvonit na vá-
noční zvoneček a tajně si něco přát. 
V areálu pivovaru u Enotéky si můžete 
pod bránou se jmelím pořídit fotogra-
fii na pozadí s chrámem sv. Mikuláše 

a jen o pár kroků dál pak najdete nově 
ohradu s živými ovečkami. 

KAŽDÝ DEN DÁREK
Koncerty, výstavy, design nebo 

tvořivé dílničky. Z  více než pestré 
nabídky doprovodného adventního 

programu si můžete vybrat každý 
den zážitkový dárek. Třeba návštěvu 
některého z adventních a vánočních 
koncertů na  Masarykově náměstí 
i v kostelech nebo tradiční JEŽÍŠKŮV 
GARAGE DESIGN (10.–11. 12.) v GaP  
na Kollárově ulici, kde nakoupíte dob-
roty i dárky pro radost.

Večerní město v pověstech nabízí 
vždy v pátek a sobotu procházku noč-
ním Znojmem (3. 12. – 18. 12.), sraz je 
v 17.00 hodin u TIC na Obrokové ulici. 
Z radniční věže budou znít trubky tru-
bačů každý čtvrtek od 18.00 do 18.30 
(2. 12. – 23. 12.). V centru města po-
tkáte ponocného (čtvrtek – sobotu, 
17.00–19.00) a v ulici Hradní až do 27. 
12. OHRADU SE ZVÍŘÁTKY. Ke spor-
tovnímu vyžití jsou k dispozici denně 
obě kluziště – ledové na Sokolské ulici 
(8.00–20.00) i umělé na Horním ná-
městí (9.00–12.00, 13.00–19.00), kam si 
můžete 30. listopadu a v prosinci 7., 14. 
a 21. přijít zatancovat na DISKOTÉKU 
NA KLUZIŠTI (16.00–17.00).

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM 
připravilo několik výstav s vánoční 
tematikou, a to v minoritském klášte-
ře a také v Domě umění, kde si navíc 
budete moci s dětmi vyrobit dárek 
ve Vánočním ateliéru (10. 12.) nebo 
navštívit Samoobslužnou vánoční díl-
ničku pro děti (22. 12. – 2. 1.).  lp

 Ohradu s ovečkami potkáte poprvé v Hradní ulici.  Foto: Archiv ZL

 Darujte dárek. Foto: Archiv ZL

Ne všechny děti mají možnost 
rozbalit pod stromečkem alespoň 
jeden dárek. Splňte takovým dětem 
přání do 13. prosince. 

„Každý rok přemýšlíme, jak 
do Znojemského adventu dostat více 
symbolů Vánoc. Před několika týdny 
jsme se proto spojili s Oblastní chari-
tou Znojmo, konkrétně s Domovem 
pro matky a otce v tísni na Hradišti, 
abychom společně přišli na způsob, 
jak dětem dopřát dárky, které si bu-
dou moct pod stromečkem rozbalit. 
Pomyslným Ježíškem se tak v  rám-
ci Znojemského adventu může stát 
kdokoliv,“ přiblížil František Koudela, 
ředitel Znojemské Besedy. 

Cesta, jak dětem dopřát dárky, je 
jednoduchá. Během první adventní 
neděle bude u stromu na Masaryko-
vě náměstí umístěný box s obálka-

Nesem vám dvě noviny: Strom 
splněných přání a vyhlídkové kolo

mi. V těch dárce najde dopis, který 
mu nastíní, jaký dárek bude pro děti 
vhodný. Ve stejné obálce najde také 
nálepku s křestním jménem a věkem 
tak, aby byl dárek správně rozdělen 
pod stromečkem. Zajímavostí je, že 
některý z dárků budou dárci vybírat 
také pro ještě nenarozené miminko. To 

má na svět přijít právě v době Vánoc. 
„Děti, které jsou do projektu zapojeny, 
nepotřebují drahou elektroniku nebo 
nejmodernější hračky. Naopak. Někdy 
i maličkost vykouzlí už teď na tváři ob-
rovský úsměv. Děkujeme všem, kteří se 
zapojí,“ říká František Koudela.

Znojmo z ptačí perspektivy 
Zážitek, za kterým se dosud muselo 

vycestovat mimo Znojmo, si budete 
moci letos užít na Komenského náměs-
tí. Právě tam poprvé vyroste pětadvacet 
metrů vysoké vyhlídkové kolo, známé 
jako ruské. Pod točící se novinkou pak 
bude stát stánek s nabídkou občerst-
vení k zahřátí pro děti i dospělé. Část 
vánočně nazdobeného města z ptačí 
perspektivy tak budete moci zhlédnout 
každý den od 28. listopadu až do 3. led-
na příštího roku.  KS, lp

Od 29. listopadu do 3. prosince 
se rozsvítí vánoční stromy v příměst-
ských částech Znojma a ve Středisku 
volného času Znojmo (dále SVČ).

K adventní atmosféře přispěje kul-
turní program poskládaný nejen z vy-
stoupení dětí ze škol a školek. Připra-
vena bude malá soutěž o ceny, maskoti 
a občerstvení. lp
Pondělí 29. 11.
17.00 PŘÍMĚTICE – sídliště (v areálu ZŠ)
18.00 HRADIŠTĚ
Úterý 30. 11.
17.00 MRAMOTICE
18.00 KASÁRNA
Středa 1. 12.
16.00 SVČ ZNOJMO 
17.00 NAČERATICE
18.00 DERFLICE
Čtvrtek 2. 12.
17.00 KONICE
18.00 POPICE
Pátek 3. 12.
17.00 PŘÍMĚTICE – ves
18.00 OBLEKOVICE 

Rozsvěcování
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 Tři oříšky pro Popelku těší diváky už 48 let.  Zdroj: nnmagazin.cz
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„Vydrž, Prťka, vydrž! Mě by jen 
zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR 
chybu. Povídám ti, pojď nahoru…“ 
Poznáte filmy podle hlášek? 

V zimním kině na Masarykově 
náměstí si letos můžete zahrát hru, 
kdo jich najde v deseti českých filmech 
nejvíce. Program navíc doplní čtyři za-
hraniční animáky pro celou rodinu. lp

1. prosince
9.30 Croodsovi: Nový věk / USA, animov.
16.00 Princezna zakletá v čase / ČR, 
pohádka
18.00 Sněženky a machři / ČR, komedie
3. prosince
9.30 Sněžný kluk / USA, animov.
8. prosince
18.30 Pelíšky / ČR, komedie

Zimní kino plné 
filmových hlášek

12. prosince
16.00 Lucie, postrach ulice / ČR, komedie
15. prosince
9.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku / 
ČR, animov.
16.00 …a zase ta Lucie / ČR, komedie
18.00 S čerty nejsou žerty / ČR, pohádka
17. prosince
9.30 Willy a kouzelná planeta / Francie, 
animov.
19. prosince
16.00 Chobotnice z 2. patra/ ČR, ko-
medie
22. prosince
9.30 Tajný život mazlíčků 2 / USA, animov.
16.00 Veselé Vánoce přejí chobotnice / 
ČR, komedie
18.00 Tři oříšky pro Popelku / ČR, po-
hádka

Znojemská radnice už po jede-
nácté vypsala soutěž Vánoční Znoj-
mo. 

Zájemci se mohou do soutěže hlá-
sit do 26. prosince. Bude tak oceněna 
výzdoba i občanů, kteří ji chystají až 
s blížícím se Štědrým dnem. Zapojit se 
mohou jednotlivci, celé rodiny, mateř-
ské a základní školy a také podnikatelé 
v městské památkové rezervaci. Soutěž 
probíhá ve třech kategoriích:

O nejkrásnější vánoční výzdobu – vý-
zdoba předzahrádek, vchodů do domu 
či oken. 
Přihlásit se lze elektronicky na adresu 
simona.chmelikova@muznojmo.cz, 
zasláním soutěžní fotografie s uvede-
ním adresy a data pořízení fotografie 
(do předmětu e-mailu napište Soutěž –
Vánoční Znojmo). Fotografie je možné 
zasílat do 26. prosince 2021.

O nejkrásnější vánoční výlohu – vý-
zdoba obchodů a dalších provozoven 
v městské památkové rezervaci. Není 
nutné se přihlásit. Porota během ad-

Soutěž Vánoční Znojmo
ventu projde celou městskou památko-
vou rezervaci a výlohy ohodnotí. 

O nejkrásnější vánoční stromek – 
nejhezčí nazdobený vánoční stromek 
v Obrokové ulici – jeden za mateřské 
školy, jeden za základní školy. Není 
nutné se předem hlásit. Vyhodnocení 
soutěže a předání cen proběhne na za-
čátku ledna. Výherci se mohou těšit 
na poukázky do zahradnictví Městské 
zeleně a mateřské a  základní školy 
na vyjížďku turistickým vláčkem.  lp

Obliba zážitkových dárků roz-
hodně neklesá. A tak svým blízkým 
můžete pod stromeček nadělit třeba 
Vánoční balíček Městského divadla 
ve Znojmě.

Ve Vánočním balíčku najdete čty-
ři představení pro dospělé a  jedno 
pro děti. Vstupenky se ale dají za-
koupit i na každé představení zvlášť. 
Během ledna 2022 uvidí obdarovaný 
a  další diváci komedie o  netradič-
ním milostném trojúhelníku Smích 
zakázán v hlavní roli s Lucií Zedníč-
kovou. Podle knihy sestry Edith Piaf 

Zážitkový dárek
pořídíte v divadle

Simone Berteautové vznikl strhující 
příběh sledující životní etapu velké 
zpěvačky, kterou na  divadle ztvár-
ní ve hře Milovat k  smrti Světlana 
Nálepková. One man show Lukáše 
Pavláska bude tvrdit, že Kdo neská-
če, není Čech. A herce Janu Janěko-
vou ml., Lindu Rybovou, Jana Holíka 
a  Davida Matáska uvidí publikum 
v hořké komedii Vášnivost. Děti pak 
jistě potěší Pohádka o Palečkovi. Za-
koupit vstupenky Vánočního balíč-
ku můžete v TIC na Obrokové ulici  
(tel. 515 222 552).  lp
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Střední zdravotnická škola po-
máhá nemocným nejen při výchově 
budoucích zdravotníků, ale i v léčbě, 
a to darováním krve. Po osmnácté!

Škola se vloni připojila k výzvě 
Darujme krev pro Znojemsko, kterou 
vyhlásila Nemocnice Znojmo na pod-
poru dárcovství vzácné tekutiny. Aktu-
álně škola uspořádala ve třech podzim-
ních termínech další společný odběr 
krve. Už po osmnácté.

„Žáci, studenti, učitelé i  ostat-
ní pracovníci naší školy mají srdce 
na pravém místě. Důkazem toho je, že 
chodíme pravidelně společně darovat 
krev i plazmu. Někteří z dárců bývají 
vyzváni i Hematologicko-transfuz-
ním oddělením tehdy, pokud některou 

Osmnáctkrát se vydali 
společně darovat krev

krevní skupinu potřebují akutně. Vždy 
se na pracovišti setkáváme s ochotou 
a vstřícností všech pracovníků, kteří 
se na odběrech podílí. I těm patří velký 
dík, neboť se na oddělení vždy rádi 
vracíme,“ uvedla Olga Černá, učitelka 
odborných předmětů. Při posledních 
odběrech se na Hematologicko-trans-
fuzní oddělení dostavilo 36  dárců, 
z nich bylo 16 prvodárců.

Všem poděkovali za to, že darují 
kus sebe i za péči o nemocné ředitel 
Nemocnice Znojmo Martin Pavlík 
a další pracovníci z vedení. Tisková 
mluvčí Petra Veselá také pravidelně 
předává informace o bohulibé akci 
střední školy na facebook nemocnice. 
 lp, zdroj: OČ

 Jejich krev pomůže mnoha pacientům. Na snímek se všichni nevešli, ovšem velké po-
děkování patří všem dárcům.  Foto: Archiv školy

Znojemská radnice opět spustila 
speciální infolinku. Tentokrát má po-
moci seniorům, kteří se chtějí nechat 
přeočkovat třetí dávkou vakcíny proti 
covidu-19.

„Obrací se na nás senioři s prosbou 
o pomoc, jak postupovat, pokud mají 
zájem se nechat přeočkovat. Proto jsme 
se rozhodli opět zřídit infolinku, kde 
zaměstnanci oddělení sociální prevence 
budou poskytovat základní poradenství 
pro znojemské seniory,“ vysvětluje mís-
tostarosta Pavel Jajtner, který má v gesci 
sociální oblast. Pracovníci zmíněného 
odboru budou seniorům k dispozici 
na tel. 515 216 555 v pondělí a středu  
(8.00–16.00) a v úterý, čtvrtek a pátek 
(8.00–14.00).

Radnice spustila speciální 
infolinku pro seniory

Volajícímu bude poskytnuto zá-
kladní poradenství, nikoliv ovšem za-
jištění registrace k očkování. „K tomuto 
kroku jsme přistoupili z důvodu násled-
né komplikace s přístupem k certifiká-
tům ze systému,“ vysvětluje Jajtner. 

Znojemskou infolinku doplňuje 
celostátní linka 1221. Pro koho je pře-
očkování určené, jaký je postup a další 
podrobné informace naleznete na ofi-
ciálním webovém portále Ministerstva 
zdravotnictví (web covid.gov.cz). 

Senioři v bytech zvláštního určení 
(Vančurova 17 a 8, Dukelských bojov-
níků 148 a 150, U Lesíka 11) budou pře-
očkováni dle zájmu mobilními očkova-
cími týmy. Pracovníci pobytové sociální 
služby již byly proočkováni.  sb, lp

Město Znojmo 
prostřednictvím 
Oblastní charity 
Z n o j m o  n a b í z í 
zdarma kvalitní 
p o l o h o v a t e l n é 
postele.

Město je vy-
řadilo poté, co je 
v Domově pro se-
niory U Lesíka na-
hradily modernější 
elektrické modely, které mimo jiného 
zdravotnímu personálu usnadňují ma-
nipulaci s imobilním seniorem.

„Postele jsou téměř v bezvadném 
stavu, a když se dostanou k těm, kte-
ří je potřebují, budeme jen rádi. Ne-
váhejte se proto obrátit na Oblastní 
charitu Znojmo,“ vyzývá veřejnost 
vedoucí sociálního odboru Stanislav 

Spěte zdravě na polohovací 
posteli. Jsou zdarma

Maar. Zájemci se o ně mohou přihlásit 
u Karla Dvořáka (tel. 731 619 873). 
„Polohovatelné postele jsou k vyzved-
nutí ve Znojmě na adrese Vančuro-
va 17, a  to každé pondělí od 15.00 
do 17.00 hodin, vždy ale po telefonické 
domluvě s panem Dvořákem,“ upřes-
ňuje Evžen Adámek, ředitel znojemské  
charity.  lp

Střední škola na  Přímětické uli-
ci (SOU a  SOŠ SČMSD, Znojmo) by 
v množství aktivit pořádaných pro ve-
řejnost, do kterých se aktivně zapojují 
studenti, mohla jít příkladem podobně 
zaměřeným školám v celé republice.

Po Dni otevřených dveří školy – no-
vince pro výchovné a kariérové poradce 
základních škol, uspořádali na škole akci 
Podzimní romance, při které žáci oboru 
Kuchař-číšník a oboru Hotelnictví a tu-
rismus nacvičovali synchronní obsluhu, 
učili se proslov a v kuchyni vařili čtyř-

Po Podzimní romanci 
chystají vánoční výstavu

chodové menu pro hosty. U slavnostní 
tabule se sešli starosta Znojma Jakub 
Malačka, místostarosta Lukáš David, se-
nátor Tomáš Třetina, učitelé základních 
škol, ale také šéfkuchař hotelu Vinice 
Hnanice a zástupci hotelu Premium. 

Aktuálně se na  škole připravují 
na tradiční vánoční výstavu, která je 
naplánovaná na čtvrtek 9. prosince 
od 8.00 do 16.00 hodin. Přijďte do pro-
stor školy nasát vánoční atmosféru 
a ocenit gastronomii a další odborné 
dovednosti žáků.  lp

 Kvalitní kus nábytku získá zájemce zdarma. Postele jsou nabí-
zeny bez matrace.  Foto: Archiv OCH Znojmo

O překladatele je na trhu práce 
stále velký zájem a i to motivuje stu-
denty, aby šli obor překladatelství 
studovat. Pomoc jim nabídla vysoká 
škola v Olomouci i znojemští učitelé 
angličtiny.

Filozofická fakulta Univerzity Palac-
kého v Olomouci pro jazykově nadané 
středoškoláky pořádá soutěž. Školní kolo 
pak podle pokynů organizátorů zor-
ganizovali znojemští učitelé angličtiny. 
Studenti, kteří se do soutěže přihlásili, 
dostali dva texty různé povahy, které 
měli v daném čase přeložit do češtiny. 
První byl úryvek z povídky americké 
spisovatelky Beattieové, druhý výňatek 
ze stránek britské Národní zdravotní 
služby. Soutěžící mohou stejně jako 
skuteční překladatelé využít při práci 

Studenti GPOA jako překladatelé
slovníky tištěné i elektronické, mohou 
vyhledávat na internetu, nemohou pou-
ze použít automatický překlad. Hodnotí 
se věcná přesnost a stylová přiměřenost 
vůči originálům, dále jazyková správ-
nost a stylistická obratnost výsledných 
českých textů. Účastníkům soutěže tedy 
nestačí, aby uměli dobře cizí jazyk, oni 
musí excelovat i ve svém rodném jazyce.

Učitelé ze soutěžících vybrali dvě 
studentky, Lucii Vávrovou ze třídy G7.A 
a maturantku Evu Chloupkovou, které 
budou reprezentovat svoji školu GPOA 
Znojmo v univerzitním kole. To je plá-
nováno na začátek ledna roku 2022, 
kdy se na olomoucké univerzitě utkají 
nejlepší studenti-překladatelé z dalších 
čtyřiceti středních škol naší republiky. 
 lp, zdroj: GPOA
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Plemeno: kříženec staforda | Věk: 5 let
Lexa je velmi aktivní, hravý a temperamentní pes. Hledáme pro něj domov 
jako pro psího jedináčka. Nesnese další psy, kočky ani jiná domácí zvířata. 
Je to svérázný, svalnatý pes, který k sobě potřebuje sportovně založeného 
člověka, nejlépe ženu, ke které je důvěřivější.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

LEXA
Mít dostatek kvalitních zaměst-

nanců, které si firma bude sama vy-
chovávat, to je cílem počínající spo-
lupráce firmy Nevoga se středními 
školami ve Znojmě. Do jejího hledáč-
ku se dostala Uhlárka, tedy Střední 
škola technická Znojmo, a  Střed-
ní odborná škola na  Dvořákově  
ulici.

„Chceme pomoci vrátit technic-
kým oborům jejich prestiž, proto je 
pro nás spolupráce se školami důle-
žitá. Jednou z cest je totiž motivovat 
mládež, potažmo i  rodiče k  tomu, 
aby děti studovaly obory, které jsou 
na trhu velmi žádané,“ vysvětluje roz-
víjející se spolupráci firmy se školami 
vedoucí provozu Znojmo a prokurista 
společnosti Petr Pokorný.

Partnerskou školou 
se stala Uhlárka

S Uhlárkou uzavřela Nevoga Me-
morandum o spolupráci, ve kterém 
mimo jiného stojí, že se Uhlárka stá-
vá partnerskou školou Nevogy. Ta 
pro jejich studenty navíc připravuje 
ještě speciální stipendijní program. 
„Strojní mechanici, elektrotechnici 
nebo obráběči, tedy obory z Uhlárky, 
to jsou přesně ty učební obory, o které 
je na pracovním trhu velký zájem. 
Jedním z  našich společných úkolů 
je proto vrátit řemeslům a učebním 
oborům celospolečenskou prestiž, aby 

Nevoga rozjela spolupráci 
se středními školami

při rozhodování o budoucím vzdě-
lávání rodiče i děti reflektovali fakt, 
že lidé s těmito dovednostmi si vždy 
najdou dobře placenou práci,“ dodává 
Pokorný.

Spolupráce se SOŠ Dvořákova
Dalším partnerem firmy v oblasti 

vzdělávání se stala Střední odborná 
škola na Dvořákově ulici, která nabízí 
učební obor Opravář zemědělských 
strojů. „Jde o  technický obor široce 
uplatnitelný v praxi, o který je zá-
jem. Každoročně přijmeme zhruba 
45 uchazečů. Absolventi získají do-
vednosti prakticky od všech černých 
řemesel, jako jsou zpracování kovů, 
obrábění nebo svařování,“ uvedl ředi-
tel školy Josef Brouček a dodal: „Naše 
škola spolupracuje s řadou firem, což 
umožňuje našim žákům poznat reálné 
pracovní prostředí a může usnadnit 
přechod mezi školou a praxí. Rádi 
jsme proto využili možnost zahájení 
nové spolupráce s  firmou Nevoga.“ 
Šikovní absolventi obou znojemských 
škol tak získají ve firmě velmi dobré 
a dlouhodobé uplatnění. Od jara 2022 
plánuje firma kromě odborných praxí 
také exkurze pro školy, aby si stu-
denti dokázali lépe představit, jak 
vypadá práce ve výrobním závodě. 
Speciální exkurze chce Nevoga nabí-
zet jak středním školám, tak žákům  
devátých tříd.  ZP, lp

 Prokurista Petr Pokorný a Jiří Vojtěch, ředitel Uhlárky, při podpisu Memoranda o spolu-
práci.  Foto: ZP  Na recepci ve Vídni se s Martinem Bendou a jeho svěřenci vyfotografovala také Ivana 

Červenková, velvyslankyně ČR v Rakousku.  Foto: Archiv školy

Žáci střední školy na Přímětické 
ulici (SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo) se 
i  letos podíleli ve Vídni na přípravě 
státní recepce konané u příležitosti 
oslav Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.

Recepce se zúčastnilo přes tři sta 
významných hostů z řad diplomacie, po-
litiky, kulturního a společenského života 
z Česka i Rakouska. „Jsme hrdi na to, že 
si organizátoři opět vybrali naši školu, 

Státní recepce ve Vídni 
opět v režii Přímky

to svědčí o kvalitě naší práce. Pro devět 
zúčastněných žáků, kteří mohli předvést 
své gastronomické umění, to byla samo-
zřejmě veliká zkušenost a obrovský pří-
nos profesní i odborný. Jsme hrdi na to, 
že zrovna my můžeme reprezentovat 
naši školu, ale i město Znojmo a vůbec 
Českou republiku v zahraničí,“ uvedl 
Martin Benda, vedoucí učitel odborného 
výcviku žáků, kteří se o všechny hosty 
vzorně starali.  lp, zdroj: LK
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   Foto: Archiv MK Znojmo

 Ukázka z výstavy.  Foto: Archiv JMM

Knihovna 
modernizuje

Městská knihovna přešla 22. lis-
topadu na  nový knihovní systém 
Tritius. Mění se také podoba katalogu 
a čtenářského online konta. 

„Doufáme, že nový katalog bude 
pro vás přívětivější a oceníte i nové 
funkce, které nabízí. Je optimalizován 
pro mobilní zařízení, zajišťuje půjčování  
e-knih, umožňuje diskutovat o četbě, 
sdílet poznatky na sociálních sítích. Vě-
říme, že tato změna bude přínosná všem. 
Prosíme vás ale o trpělivost a shovívavost 
při prvních návštěvách po zavedení no-
vého programu,“ požádala čtenáře ředi-
telka knihovny Jana Sikorová. V novém 
katalogu knih mohou čtenáři najít třeba 
knihu Tommyho Barnese Pivo na Loiře, 
o vaření piva ve vinařském kraji Francie. 
K přečtení ji doporučuje knihovnice 
Zdeňka Paseková (na snímku).  lp

Otevřená 
kluziště

První adventní víkend se v sobo-
tu 27. listopadu otevřou veřejnosti 
dvě kluziště. Ledové na Sokolské ulici 
v 8.00 hodin a o hodinu později klu-
ziště s umělým povrchem na Horním 
náměstí. Obě budou v provozu denně.

Provozní doba ledového kluziště 
(ul. Sokolská) bude v čase 8.00–20.00. 
Vstupné je 50 Kč, děti do 6 let mají 
vstup zdarma. Od 20.00 do 22.00 hod. 
je možné si celé kluziště individuálně 
pronajmout.

Kluziště s  umělým povrchem 
bude v provozu v časech 9.00–12.00,  
13.00–19.00. Vstup je zdarma. Občer- 
stvení, uzamykatelné skříňky a brouše-
ní bruslí jsou k dispozici na obou klu-
zištích. Veřejnost může využít i  ledo-
vou plochu na zimním stadionu, vždy 
v neděli od 18.00 do 19.00 hodin (více 
na sportovisteznojmo.cz a hcorli.cz).  lp 

Znojemská skupina Lucrezia 
Borgia vydává nové 2CD Legenda 
o Bruncvíkovi.

Předlohou nejnovějšího výpravného 
projektu jí byl Alois Jirásek a jeho Staré 
pověsti české, konkrétně pověst o Brunc- 
víkovi. „Jak už je u nás zvykem, hudebně 
je dílo multižánrově rozkročeno hodně 
do široka. Od tradičního historizující-
ho soundu kapely přes rockmetalové 
postupy až někam do hájemství folku či 

Lucrezia Borgia se nechala
inspirovat klasikem

dalších různých žánrů,“ popisuje Anto-
nín Maceček, frontman Lucrezie Bor-
gie. Bruncvíka zpívá Jiří Zonyga, jeho 
choť Neomenii Iva Landová. Na novém 
nosiči dále uslyšíte například Milana 
Schelingera, Zdeňka Kluku, Kamilu Va-
lovou, Romana Dostála, Kamila Tomka 
i jedenáctiletého Ondřeje Svobodu jako 
Bruncvíkova vnuka. Roli vypravěče na-
mluvil Antonín Míček. Hudební nosič 
se na trhu objeví v čase adventu a může 

se tak stát i dárkem pod stromeček. 
K letošnímu výročí 400 let od popravy 
sedmadvaceti českých pánů natočila Lu-
crezia Borgia také výpravný klip Růžový 
palouček s písní Sedmadvacet padlo 
hlav. „Každému, kdo se podílel na jeho 
tvorbě, patří obrovské: Děkujeme! A jak 
se nám to povedlo, máte teď možnost 
shlédnout na našem facebooku,“ doplnil 
režisér klipu i autor hudby a textu v jedné 
osobě Antonín Maceček. lp

Městské lesy nabízí veřejnosti vá-
noční stromečky s mnoha výhodami. 
Zakoupit si stromek můžete od 9. pro-
since.

Městské lesy Znojmo jsou na prodej 
vánočních stromků už připraveni. Podle 
výšky bude smrček prodáván za cenu 
od 300 do 500 Kč, borovička od 350 
do 550 Kč. Tyto stromky jsou čerstvě 
řezané a peníze za ně získané se vracejí 
zpět do lesa, přispějí k jeho obnově poni-
čené kůrovcovou kalamitou. Prodej bude 
probíhat na třech hájenkách. „Nabízíme 
smrčky a borovičky z prořezávek, které 
se v lese běžně dělají bez ohledu na to, 
zda někdo potřebuje vánoční stromek, 
nebo nikoliv. Prořezávkou vychováváme 
porosty, aby byly zdravější a odolnější,“ 

Městské lesy pro vás mají zdravý stromeček
uvádí Jana Trojanová a vypočítává vý-
hody místní dřeviny:

„Naše stromky necestují stovky ki-
lometrů, aby vám mohli udělat radost. 
Jejich uhlíková stopa je naprosto mini-
mální. Nejsou stříkané, uvolňují pouze 
přírodní látky. Naopak stromky ze za-
hraničí cestují v jedné velké hromadě, 
a aby je během cesty nezničily plísně, 
je třeba je stříkat fungicidy, které si pak 
nesou lidé domů.“

Navíc spojte nákup vánočního 
stromku s možností poznat lesy a les-
níky ve vašem okolí. Posilte si imunitu 
a využijte nákup k načerpání energie, 
zdraví a zlepšení nálady při procházce 
v lese. „A že není některý stromek vi-
zuálně dokonalý? Ty nejhezčí stromky 

PRODEJ STROMKŮ:

hájenka Zálesí 18
10. 12. 13.00–16.00
17. 12. 13.00–16.00

hájenka Ctidružice 93 
9. 12. 13.00–16.00
14. 12. 14.00–17.00

hájenka Vranovská ves 125 
12. 12. 14.00–16.00
13. 12. 15.00–16.00

přeci musí tvořit základ budoucího lesa 
a vy máte alespoň prostor zapojit svou 
fantazii a kreativitu,“ říká Jana Trojanová 
z Městských lesů.  lp

Až do 6. února roku příštího bu-
dou mít návštěvníci Jihomoravského 
muzea ve Znojmě možnost zhlédnout 
v minoritském klášteře výstavu Poe-
zie Vánoc, zapůjčenou z jihlavského 
muzea. Představuje ukázky původ-
ních soukenických jihlavských betlé-
mů i betlémové přírůstky ze současné 
tvorby tamních řezbářů.

Vysočina patří k nejvýznamnějším 
střediskům lidového řezbářství a bet-
lémářství u nás. V průběhu staletí zde 
vykrystalizovala tři velká betlémářská 
centra – města Třebíč, Třešť a Jihlava. 
Výstava se věnuje výhradně jihlavské 
betlémářské tradici. Její betlémy se 
od počátku vyznačovaly velkou rozleh-
lostí. Nebylo ojedinělé, že figurky byly 
pohyblivé, poháněné například hodino-
vým strojkem. V rozsáhlých betlémech 
se navíc objevovaly celé scenérie; kromě 
těch biblických i světské výjevy a motivy 
z běžného života, např. horníci připomí-

Poezie Vánoc vyřezaná do betlémů
nající zašlou slávu těžby stříbra ve městě.  
„K vidění budou původní skříňkové 
betlémy, ale i stavby a figurky převážně 
z 19. století.  Vedle celého betlému bude 
představeno několik témat a výjevů – 
pastýřská scéna, vesnická scéna, městské 

prostředí, klanění králů. Ze současné 
tvorby budou prezentovány orientální 
stavby z březové kůry a přírodní i barve-
né dřevěné betlémy,“ představuje Dana 
Nováková, etnografka Muzea Vysočiny 
Jihlava a autorka výstavy.  lp
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 Vladimír Dlouhý v doprovodu ředitelky OHK Marie Jílkové.  Foto: Archiv ZL

Znojmo navštívil prezident Hos-
podářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Uznávaný ekonom byl hlavním 
hostem konference Podnikatelské 
fórum 2021 pořádané znojemskou 
Okresní hospodářskou komorou (dále 
OHK). Na návštěvu ho pozvala její 
ředitelka Marie Jílková a Pavel Štohl, 
ředitel Vzdělávacího střediska Tyršov-
ka, kde se konference konala. Úvodní 
přednáška Vladimíra Dlouhého i ná-
sledná diskuse o ekonomických otáz-
kách, kterou s ním vedl Pavel Štohl, 
měla mezi účastníky velký úspěch. 
Na konferenci, která se konala pod 
záštitou města Znojma, vystoupila také 
řada dalších odborníků.

V rámci dvoudenního programu 
se Vladimír Dlouhý zajímal o podmín-
ky technického vzdělávání na Znojem-
sku. Navštívil partnery a členy OHK – 
Uhlárku/Střední odbornou školou 
Znojmo, Rezidenci Černý medvěd 
a firmu Nevoga, kde tématem jednání 

Do Znojma přijel
prezident. Na pozvání

byla zejména spolupráce firmy a zmí-
něné školy. Marie Jílková v této sou-
vislosti uvedla: „Okresní hospodářská 
komora reprezentuje zájmy mnoha za-
městnavatelů, kteří pociťují nedostatek 
absolventů technických oborů – ať už 
řemeslníků anebo specialistů v oblasti 
elektrotechniky.“ Vladimír Dlouhý 
slíbil podporu ohledně apelu na vlá-
du v souvislosti se zvýšením prestiže 
učňovského a technického vzdělávání, 
o jejichž obory je na trhu práce zájem. 
„Nabízíme pomoc ve zprostředkování 
zájmů soukromého sektoru a vzdě-
lávacího systému v Česku. Uhlárka 
je přirozeným centrem technického 
vzdělávání na  znojemském okrese 
s velkou perspektivou pro absolventy,“ 
konstatoval. Čas si prezident Dlou-
hý našel také na setkání se zastupiteli 
města – místostarosty Lukášem Da-
videm a Pavlem Jajtnerem i s ředite-
lem Znojemské Besedy Františkem  
Koudelou.  lp

Destinační společ-
nost ZnojmoRegion opět 
připravila velký přehled 
adventních a vánočních 
akcí na Znojemsku i spe-
ciální prodej regionál-
ních vánočních dárků  
ze Znojemska.

Znojemsko a  Po-
dyjí je vyhlášenou letní 
dovolenkovou destinací 
a dlouhodobě patří v čer-
venci a srpnu k nejnavště-
vovanějším v  republice. 
Že ale má co nabídnout 
i  v  zimním období, už 
veřejnosti moc známo 
není. O změnu se v tom-
to směru snaží destinační 
společnost ZnojmoRegi-
on, která zastřešuje cestovní ruch ce-
lého znojemského okresu. Stejně jako 
v předchozích letech připravila pro rok 
2021 prospekt „Sváteční ZnojmoRe-
gion“ s přehledem všech akcí, které 
se na Znojemsku odehrají od počátku 
adventu do svátku Tří králů. K dis-
pozici bude zdarma jak v tiskové, tak 
on-line podobě. Praktická skládačka 
velká asi jako obal na CD (na snímku) 
nabízí kromě rozsáhlého kalendáře 
všech kulturních, sportovních, po-
znávacích či společenských akcí i tipy 
na  vánoční dárky od  regionálních 
výrobců a poskytovatelů služeb nebo 
tipy na sváteční gurmánské zážitky, 
relaxační pobyty a další speciální akce. 
Od konce listopadu si jej můžete zdar-
ma vyzvednout ve všech regionálních 
infocentrech a na významných turi-
stických cílech, které jsou v zimním 
období zpřístupněny veřejnosti. On-
line verzi najdete ke stažení na webu  
www.znojmoregion.cz.

ZnojmoRegion láká 
na sváteční atmosféru

Vánoční dárky ze Znojemska
Po loňském úspěchu „Vánočního 

dárkového okénka“ se ZnojmoRegion 
rozhodl zorganizovat prodej regionál-
ních výrobků v době adventu i letos. 
Každý adventní čtvrtek (2., 9., 16. 
a 23. 12.) tak můžete v Obrokové ulici 
přímo u Radniční věže vybírat v čase 
od 11.00 do 19.00 hod. vánoční dár-
ky pro své blízké. V nabídce přitom 
budou jak malé drobnosti pro potě-
chu oka, tak velmi hodnotné dary. 
Sortiment bude v průběhu adventu 
neustále doplňován a  podrobnosti 
o jednotlivých dárcích a jejich doda-
vatelích zveřejňovány na FB profilu 
ZnojmoRegionu nebo v Aktualitách 
na  portálu www.znojmoregion.cz. 
Navíc každý čtvrtek v 18 hod. uslyšíte 
z Radniční věže znít trubačské fanfá-
ry a koledy. Živý koncert trubačů je 
oblíbeným zpestřením Znojemského 
adventu.  IN, lp

Letošní novinka, rozdělená před-
platitelská sezóna v Městském divadle 
ve Znojmě, vstupuje do své druhé části.

Pro období leden až květen 2022 
se můžete těšit ve skupinách A2, B2, 
C2 vždy na čtyři činoherní představení 
a v hudební skupině X2 na tři koncerty. 
Některé z inscenací zůstaly v nabídce ne-
uskutečněné sezóny, jiné přibyly. Kromě 
předplatného samozřejmě připravuje 
divadlo i řadu představení mimo před-
platné, jako je aktuálně Vánoční balíček 
nebo silvestrovské představení.

Nejen Silnice míří do divadla
Ve skupině A2 najdete One-woman 

show Anny Polívkové Tak já letím!, Že-
nitbu v podání DS Rotunda, legendární 
muzikál Šumař na střeše a Mistrov-
skou lekci v hlavní roli s operní divou 
Dagmar Peckovou. Skupina B2 v sobě 
skrývá Rychlé šípy, Ženitbu, inscenaci 
roku 2019 Transky, body, vteřiny a Cy-
rana v podání Martina Hoffmanna.

Diváci skupiny C2 uvidí Ljubu Kr-
bovou a Adriana Jastrabana v komedii 
Miluji Tě, tak se měj. Dále oceněného 
Saturnina v nastudování Městského 

divadla Zlín a Barboru Hrzánovou 
a Radka Holuba v adaptaci Felliniho 
filmu Silnice (na snímku). Ani v této 
skupině nebude chybět Gogolo-
va Ženitba. Hudební složku skupi-
ny X2 zastupuje drobná zpěvačka se 
silným hlasem Dasha, vokální těleso 
Skety a muzikant tělem i duší Ondřej  
Brzobohatý.

Případné dotazy k předplatnému 
zodpoví Ondřej Pavelka (TIC, Obroko-
vá ul., vstupenky@znojemskabeseda.cz,  
tel. 515 222 552).  lp
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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: listopad až březen  
Po–So 10.00–17.00, Ne 10.00–14.00 
(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 listopad až duben 
Út–Ne 10.00–12.15, 13.00–16.00 
(poslední vstup je půlhodinu před 
zavírací dobou). Z důvodu umístění 
kabeláže vánoční výzdoby bude 
věž od 22. listopadu 2021 do půli 
ledna 2022 zavřena. 

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). Zavřeno.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

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. Zavřeno.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až únor So–Ne 
9.00–17.00, nebo dle dohody.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: listopad až březen Po–Pá 
8.00–18.00. 

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: listopad až duben 
St–Ne 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. Zavřeno.

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: listopad až březen víkendy 
a svátky 9.00–19.00, v případě 
nepříznivého počasí zavřeno.

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: odd. pro dospělé Út–Pá 
8.30–18.30, odd. pro děti denně 
mimo středu 12.00–17.00 (další 
oddělení a pobočky – ul. Gagarinova, 
ul. Loucká a Načeratice – 
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. 

25. 11. JAK SE HONZA UČIL 
ČAROVAT
V pohádce nechybí kouzla, rozmazlená 
princezna a řada melodických písniček. 
Předplatné pro MŠ. 8.15.

26. 11. HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Tak jako slunečnice každým dnem 
otáčí se za sluncem…  
Hraje DS M. Výhodové. 18.00.

29. 11. – 3. 12. O PRINCEZNĚ, 
KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka plná humoru a vtipných 
písniček Zdeňka Rytíře. Předplatné 
MŠ. 8.30, 13.45 (29. 11.), 8.30, 10.15 
(30. 11. – 3. 12.).

30. 11. VEJŠLAP
Komediální oslava přátelství, přírody 
a života. Hrají: M. Písařík, J. Holík, 
P. Stach. 19.00.

6. 12. DOKONALÁ SVATBA
Komedie. Bill a Ráchel se mají brát. 
Jenže ráno před svatbou se ženich 
probudí v posteli se zcela neznámou 
dívkou. Hrají: M. Pachlová, V. Kopta, 
S. Vrbická / D. Morávková a další. 
19.00.

10. 12. BEZRUKÝ FRANTÍK 
Čáp, který ho přinesl, mu před 
narozením ukousl ruce, a tak se Frantík 
narodil bez nich. Černo-černá groteskní 
komedie inspirovaná skutečností. Hrají: 
J. Albrecht, T. Dočkalová, I. Orozovič 
a další. 19.00.

29. 11. – 3. 12. O PRINCEZNĚ, 
KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka plná humoru a vtipných 
písniček Zdeňka Rytíře. Předplatné 
MŠ. 8.30, 13.45 (29. 11.), 8.30, 10.15 
(30. 11. – 3. 12.).

14.–16. 12. ZUNA
Autorská loutková pohádka. Slyšeli 
jste někdy, co si vyprávějí žížaly? 
Předplatné MŠ. 8.30, 10.15.

KONCERTY

1. 12. ANETA LANGEROVÁ – 
DVĚ SLUNCE
Městské divadlo – koncertní turné 
zpěvačky s kapelou a smyčcovým 
triem. 19.30. Více na str. 15.

4. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ALEŠE 
SLANINY A JEHO HOSTŮ
Městské divadlo – přední sólista 
Městského divadla Brno si pozval 
A. Zelovou, L. Vlčka, K. Pekara, 
M. Sedláčkovou a další. Tradiční 
charitní koncert, kdy část výtěžku 
bude věnována vážně nemocným 
dětem ze Znojma či Znojemska. 
Předprodej vstupenek: L. Rivolová, 
736 426 040. 15.00 a 18.00.

9. 12. DYJAVÁNEK: CO 
NEZAZNĚLO A ZAZNÍT MĚLO
Městské divadlo – střípky folklorní 
činnosti souboru Dyjavánek 
z uplynulých dvou let. 18.00.

17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT 
Městské divadlo – hrají BIG BAND 
pod vedením K. Fojtíka a BIG BANG 
ORCHESTR ZUŠ pod vedením 
R. Svobody, zpěv N. Kratochvílová, 
K. Semotam a J. Moravec. 19.00.

ADVENTNÍ KONCERTY

Kostel sv. Václava v Louce
vždy od 17.00, vstupné dobrovolné
27. 11. Znojemský komorní orchestr
4. 12. Varhanní koncert / A. Habermann 
(varhany), M. Hasoňová (housle)
11. 12. Duae Tastae Cantantes, 
vokálně-instrumentální kvarteto 
18. 12. Znojemské žestě a host 
Musikschule Retz
Chrám sv. Mikuláše
2. 12. Koncert ZUŠ Znojmo, 16.00, 
vstup zdarma 
19. 12. Zasněžený práh: Vánoční 
kantáta na texty B. Reynka, 17.00. 
Předprodej vstupenek na TIC, 
Obroková ul.

VÝSTAVY

16. 4. – 28. 2. SVĚDKOVÉ 
TĚŽKÝCH ČASŮ 
Německé a rakouské nouzové 
peníze (1917–1923) 
Minoritský klášter – německá a rakouská 
platidla po první světové válce. 

1. 9. – 30. 11. OBRAZY ZNOJMA
Galerie GRAND CAFÉ, Václavské 
nám. – obrazy starého Znojma v dílech 
O. Dvořáka, J. Růžičky, O. Pafky 
a dalších. Denně mimo pondělí. 
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22. 10. – 9. 1. ZNOJMO 1918–2020: 
ARCHITEKTONICKÉ PROMĚNY
Dům umění – proměny jednotlivých 
urbanistických celků města Znojma 
v novodobé historii.

16. 11. – 6. 2. POEZIE VÁNOC

Minoritský klášter – betlémy, zvyky 
a atmosféra Vánoc. 

23. 11. – 7. 1. ORIGINÁLNÍ 
RUKODĚLNÉ VÝROBKY
Dům umění – 10. ročník 
prodejní výstavy výrobků klientů 
Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry 
při Oblastní charitě Znojmo.

26. 11. – 20. 12. VÁNOCE 2021
Dům umění – tradiční vánoční výstava 
Patchworkového klubu Znojmo.

28. 11. – 9. 1. VÝSTAVA BETLÉMŮ
Kostel sv. Václava v Louce, vstupné 
dobrovolné.

9. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
SOU a SOŠ SČMSD
Přímětická ul. – práce žáků.  
8.00–16.00. 

2. 11. – 8. 12. IRA SVOBODOVÁ: 
GASPARD DE LA NUIT
GaP – výstava inspirovaná hudbou. 
Více na str. 15.

9. 12. – 31. 1. 2022 SOUČASNÁ 
ČESKÁ ILUSTRACE
GaP – ilustrace N. Logosové, 
J. Šrámka, P. Antczaka a dalších. 
Výstava je spojena s prodejem knih 
a plakátů ilustrovaných vystavujícími 
umělci. Vernisáž 9. 12. v 18.00.

DALŠÍ AKCE

24. 11. LiStOVáNí: BITEVNÍ POLE
Znojemská Beseda / Štukový sál – 
scénické čtení knihy Jérôme Colina 
v podání Lukáše Hejlíka. 17.00. 

25. 11. a 16. 12. SEŠLOSTI 
S JOČEREM
RC Maceška – přednášky s léčitelem 
Josefem Červienkou. 17.30.
25. 11. LITERÁRNÍ JAZZOVÁNÍ
Znojemská Beseda – hrají Jazz 

Talking a herci DS M. Výhodové. 
Pořádá Městská knihovna Znojmo. 
Vstup zdarma. 18.00.

GaP / GALERIE A PROSTOR

Kollárova 27, 
www.galerieaprostor.cz, fb, 
tel. 737 990 973.
26. 11. Divadlo / co2kolektiv: Odvaha 
k beznaději – činohra, 20.00
27. 11. Workshop / Zdobení 
adventních věnců s Řezankou – 
nutná rezervace, 10.00
1. 12. Komentovaná prohlídka 
výstavy Iry Svobodové, 18.00
9. 12. Vernisáž / Současná česká 
ilustrace – zahájení výstavy 
za přítomnosti autorů, 18.00
10. – 11. 12. JEŽÍŠKŮV GARAGE 
DESIGN – tradiční předvánoční 
market v prostorách GaPu
15. 12. Komentovaná prohlídka výstavy 
Současná česká ilustrace, 18.00
18. 12. Workshop dětem / reakce 
na výstavy, tvorba dětí 5–12 let, 
10.00–11.30

28. 11. – 31.12. 

Centrum města – bohatý program. 
Více na str. 8–9.

BALANCE COFFEE & WINE 
www.balancecoffeewine.cz
3. 12. Řízená degustace vín a kávy
Řízená degustace vín doplněná 
o ochutnávku několika vzorků 
filtrované kávy. 18.00.

4.–5. 12. ANDĚLÉ A LOTOSOVÉ 
KVĚTY
RC Maceška – kresba obrázku 
pod vedením Květy Franclové,  
(info tel. 723 454 091,  
www.maceskaznojmo.cz).

10. 12. VÁNOČNÍ ATELIÉR 
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění – akce nejen pro rodiny 
s dětmi. Přijďte si vyrobit drobný 
dárek, inspirovat se a nasát vánoční 
atmosféru. 15.00–18.30.

 NENECHTE SI UJÍT

 KONCERTY

Anetu Langerovou doprovodí kapela i smyčce

Kd y ž  n av š t í v í te 
Městské divadlo 
ve  Znojmě v  prv-
ním prosincovém 
týdnu, čekají tam 
na vás 1. prosince 
nové příběhy v pís-
ních skvělé zpěvač-
ky ANETY LANGE-
ROVÉ. Na koncertní 
turné Dvě slunce 
aneb Jak krásné je 
být milován Anetu 
doprovodí její ka-
pela společně se 
smyčcovým triem 
ve složení klavírista 
Jakub Zitko, bube-
ník Martin Kopřiva, 
baskytarista Miloš 
Klápště, kytarista 
Ludvík Kulich, vio-
loncellistka a zpě-
vačka Dorota Barová, houslistka Veronika Vališová a violista Vladan 
Malinjak. Vstupenky na pozoruhodný hudební večer zakoupíte na TIC. 
 lp

 ŠPIČKU ČESKÉ MALBY

Ira Svobodová vytvořila výstavu GaPu na míru

Výtvarnice Ira Svobodová, která patří ke špičce současné české malby, 
připravila speciálně pro znojemskou Galerii a Prostor / GaP výstavu 
Gaspard de la Nuit. Vznikla na základě inspirace stejnojmenné kni-
hy básní Aloysia Bertranda a klavírními skladbami Maurice Ravela. 
Tvorbu Iry Svobodové charakterizuje vliv klasické hudby, fotografie 
a láska k architektuře. Výstavu uznávané malířky je možné v GaP vidět  
do 8. prosince.  lp

 …DALŠÍ ZÁBAVU

Silvestr v divadle

Nevíte, kam za zábavou v poslední den roku? Vyrazte 31. prosince 
do Městského divadla ve Znojmě, kde vám Martin Zounar a Martin 
Kraus zahrají v 17.00 a ve 20.00 hod. silvestrovské představení Osm eur 
za hodinu. Vstupenky jsou už v prodeji na TIC (Obrokova ul.).  lp

 VÝSTAVU

Architektonické proměny Znojma ukazují v Domě umění

Znojmo posledních sto let rostlo, měnilo svoji tvář a nechalo moderní 
architekturu vstoupit i do svého historického centra. Co se podařilo? 
Jaké stavby se nerealizovaly? Jaké výzvy ještě musí město řešit? Od-
povědi (a mnohem více) se dozvíte na nové výstavě v Domě umění, 
Znojmo 1918–2020: architektonické proměny, kterou si můžete pro-
hlédnout do 9. ledna 2022. Na výstavě je prezentovaný výběr jednot-
livých staveb a realizací na fotografiích, projektech i modelech. Vůbec 
poprvé muzeum vystavuje zrestaurovaný nábytek z prvorepublikové 
vily Josefa Mareše.  lp

Covid 19 – některé akce mohou být zrušeny. Prosíme, sledujte aktuální zprávy a weby organizátorů  
(znojmocity.cz, znojemskabeseda.cz a dalších). Dodržujte na akcích platná ochranná opatření.
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Povedenou sezónu znojemského 
cykloteamu D2mont Merida koru-
noval jeho člen Jan Strož vítězstvím 
na mistrovství republiky v maratonu 
horských kol. 

Jako vůbec první cyklista ze zno-
jemské stáje vyhrál v nejprestižnější ka-
tegorii Elite. Šampionát se jel v Harra-
chově a s tratí dlouhou 115 km, na které 
ho čekalo téměř 4 000 m převýšení, 
bojoval necelých šest hodin (5:41,23). 
Jan Strož, který nepatřil k největším 
favoritům, zbytku startovního pole ujel 
už na 5. kilometru a v cíli měl neuvěři-
telný náskok tří minut na v pořadí dru-
hého Filipa Adela, který mu jako jediný 
na trati v průběhu závodu konkuroval. 

„Trať byla extrémně náročná, ale 
mně se jelo výborně. De facto jsem se 
na tenhle závod chystal půl roku a jsem 
strašně rád, že to vyšlo. Výkonnost 
jsem cítil už od srpna, ale technika 
tam nebyla a nějaký větší výsledek se 
mi před tím nepovedl. Na mistrovské 
trati jsem se snažil být aktivní, protože 
jsem věděl, že na to mám a jel jsem ví-
ceméně sám. Pak mě dojel Filip, ten byl 
o dost lepší v technice. Ke konci jsem 

Cyklista Jan Strož ze znojemské stáje
D2mont Merida je mistr republiky

měl velkou krizi, naštěstí pro mě Filip 
asi větší a  já to ubojoval až do kon-
ce,“ hodnotil vítězný závod čerstvý 
šampión Jan Strož, který pak výhru 
zopakoval i na závodě ČT Author Cup.

K  mistrovskému titulu mu po-
mohla i znalost tratě, neboť jako rodi-

lý Jablonečák to nemá do Harrachova 
daleko. „Já Harrachov znám jako své 
boty, mám to v podstatě za kopcem, 
takže to byla moje výhoda. Původně 
jsem nechtěl atakovat hned po startu, 
věděl jsem, že ten závod bude hrozně 
těžký. Lepší jsem v silových pasážích, 

které byly až ve druhé polovině. Chtěl 
jsem tvořit závod. Vzal jsem za to už 
na druhém kilometru a udělal si nás-
kok ke třem minutám. Jel jsem naplno, 
ale pak mě trochu vykolejilo, že mě 
Filip Adel dojel, a dokonce mi i ujel. To 
ho ale stálo hodně sil a já se pak zmá-
tořil, dojel jsem ho a hned ho urval,“ 
dodal Jan Strož.

Následující mistrovství světa 
na ostrově Elba už mu ale tak nevyšlo. 
„Moje tělo na to bylo připravené ještě 
líp než na Harrachov. Takových těž-
kých závodů jsem ale moc nejel a pak 
už byl pro mě cíl jen dokončit. Prv-
ní polovina byla výborná, pohyboval 
jsem se ve skupině s Martinem Stoš-
kem, ale druhá polovina už neměla se 
závodem nic společného. Vyhodnotili 
jsme to tak, že příští rok musím na ta-
kovýto závod dojet dřív, aklimatizovat 
se,“ konstatoval znojemský závodník.

V současné době absolvoval s tý-
mem soustředění na Mallorce a měl 
by za znojemskou stáj jezdit i v příštím 
roce. „Na konci listopadu mi sice končí 
smlouva, ale jsem s týmem domluvený 
i na příští rok,“ uzavřel Jan Strož.  eks

 Jan Strož (vpravo) v  dresu mistra republiky se svými kolegy z  týmu na  soustředění 
na Mallorce.  Foto: FB D2mont Merida

 Ilustrační foto.

Zdravý pohyb a soutěživost dětí 
je dobré podporovat jak v kroužcích, 
kterých nabízí znojemské Středis-
ko volného času (SVČ) spoustu, tak 
i v různých aktivitách. 

„Z toho důvodu jsme přišli s no-
vým projektem, který má znovu na-
startovat sportování dětí. Konkrétně 
se jedná o PPO futsalovou ligu SVČ 
Znojmo. S nabídkou uspořádat tuto 
pravidelnou každoroční ligu nás oslo-
vil jednatel a spolumajitel firmy PPO 
GROUP CZ pan Josef Knob. O zdra-
vý sport dětí se zde velmi zajímají 
a chtěli by ho touto cestou dlouhodobě 
podpořit,“ uvedla Ivana Herzigová ze 
znojemského SVČ. 

Futsalová liga bude probíhat 
po  celý školní rok vždy ve  čtvrtek 
v čase 12.55–14.20 ve sportovní hale 
ve Znojmě na ulici F. J. Curie a pro 
všechny účastníky bude zcela zdarma. 
Každá znojemská škola má možnost 
přihlásit se do ligy ve dvou kategori-
ích: děti 2.–5. třída a děti 6.–9. třída. 

SVČ Znojmo přichází s restartem sportování dětí
Před vstupem do ligy dostane každá 
škola možnost uspořádat si za pomoci 
SVČ třídní kola v rámci jedné školy. 
Jak uvádí hlavní organizátor ligy Jan 
Alexa, je to možnost pro učitele tě-
locviku vidět děti při hře a udělat si 
případnou nominaci. Pokud se daná 
škola rozhodne uspořádat „předligo-
vý“ turnaj, může se těšit na hodnotné 
odměny. Jako první to mohla poznat 
ZŠ Václavské náměstí. Školní turnaj 
měl podle paní učitelky Radky Štolo-
vé u všech zúčastněných velký ohlas. 
„Každý zápas přinesl nevšední podíva-
nou i pěkné sportovní momenty a zdá 
se, že profesionální prostředí mnohé 
z přítomných motivovalo k dobrým 
výkonům,“ řekla Radka Štolová. 

Na základě všech podaných při-
hlášek právě probíhá rozlosování 
do jednotlivých hracích dnů. Finálový 
den ligy je pak stanoven na 21. kvě-
ten a bude součástí tradiční akce Dia-
mantbraní, kterou se snaží SVČ pořá-
dat každý rok pro širokou veřejnost. 

Vítězný tým celé PPO futsalové ligy 
SVČ Znojmo obdrží putovní pohár, 
vlastní pohár pro reprezentující školu 
a medaile. Na první tři týmy navíc 
čekají odměny v podobě kompletní 

dresové soupravy a  futsalové míče. 
„Na všechny přihlášené hráče futsalu 
se velmi těšíme a přejeme jim hodně 
úspěchů,“ uzavřel za organizační tým  
Jan Alexa.  eks


