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Ve Znojmě si prodloužíme léto
Ještě zdaleka není konec léta
a s ním spojených radovánek. Listy
kalendáře sice hlásí blížící se září a pro
školáky návrat do škol, ale na dobrou zábavu nemusíme rezignovat ani
v čase navrátivších se povinností.
Zpříjemnit sobě i dětem přechod
z prázdninového lenošení do denní
pracovní rutiny lze ve Znojmě i okolí
hned několika zajímavými akcemi.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
SRPEN 2017

Začít můžete ve městě návštěvou nedávno otevřené nové expozice hraček
v Muzeu motorismu v Koželužské ulici.
Uvidíte bytelné plechové bagry, kočárky pro panenky i křehká bakelitová
autíčka. A hračky, tentokrát šlechtických dětí, jsou také tématem výstavy
v Domě umění. Zavrhnout nemusíte
ani výlety. Hned první zářijový víkend
se můžete vydat na oblíbené Slavnosti

chleba do nedaleké Slupi, prohlédnout
si originální plavidla na řece Dyji nebo
si připomenout eleganci a hudbu minulého století na promenádním koncertě v městském parku. A samozřejmě
na vás čeká největší svátek vína a burčáku v České republice – vyhlášené Znojemské historické vinobraní i oblíbený
Burčákfest. Více o tom, jak si prodloužit
léto, píšeme na str. 8 a 9. 
lp

Jeden den
policistou
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje pořádá ve Znojmě
v pátek 22. září workshop pod názvem Policistou na zkoušku.
Zájemci si na jeden den vyzkouší, jaké to je být policistou, poznají
práci jednotlivých policejních služeb
v akci, prohlédnou si vybavení, výzbroj
i výstroj. V rámci workshopu budou
seznámeni s podmínkami přijímacího
řízení, včetně psychologického testu
a možnosti absolvování testů tělesné zdatnosti. Všichni účastníci testů
budou zařazeni do slosování o cenu
Exkurze na speciální policejní útvary.
Workshop se uskuteční v areálu Policie
ČR ve Znojmě – vstup z ulice Rumunská – od 9.00 do 13.00 hodin. Na akci
je nutná registrace telefonicky na čísle +420 725 661 035 nebo písemně
na e-mail hana.kolarova@pcr.cz.  pm

Výhodný vstup
na vinobraní

 Konec září zpestří ve Znojmě také oblíbený Burčákfest a jeho výsostná akce šlapání vína bosýma dívčíma nohama. 

Foto: Archiv ZT

Tři nejlepší mázhauzy dostanou velkou odměnu
Soutěž O nejlepší mázhauz bude
letos spočívat v hodnocení a odměnění nejlepších tří mázhauzů. Jejich
provozovatelé se do soutěže mohou
hlásit až do 8. září.
V rámci Znojemského historického vinobraní (15.–17. září) se budou opět hodnotit nejlepší mázhau-

zy. „Po několika letech jsme se vrátili
k modelu, kdy budeme odměňovat jen
tři nejlepší mázhauzy, ne každého, kdo
splní kritéria. Rozšířili jsme i počet
kritérií. Za to ale bude odměna těm
nejlepším mázhauzům daleko vyšší
než dříve,“ vysvětluje starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.

První nejlepší mázhauz získá
20 000 korun, druhý 15 000 korun
a třetí 10 000 korun. „Věříme, že soutěž
přispěje k větší motivaci provozovatelů
mázhauzů a my tak budeme mít o vinobraní krásných mázhauzů s neopakovatelnou atmosférou co nejvíce,“ dodává
starosta.
Pokračování na str. 4.

Až do 31. srpna si stále můžete zakoupit za výhodnou cenu 350 Kč (zlevněná 290 Kč pro studenty a seniory)
dvoudenní permanentku na Znojemské
historické vinobraní 2017. Od 1. září to
bude 390 Kč (zlevněná 350 Kč). Jednotlivé vstupné na pátek (270 Kč) nebo
sobotu (290 Kč) bude možné koupit
ve dnech konání vinobraní. Nedělní
program bude opět zdarma. Vstupenky
lze zakoupit v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici ve Znojmě
i v sítích GoOut, Ticketstream a Ticketpro. Aktuální informace o vinobraní
najdete již nyní na webových stránkách
www.znojemskevinobrani.cz. Znojemské LISTY připravují speciál k vinobraní (s celým podrobným programem),
který vyjde 7. září.
lp
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ZASTUPITELSTVO V ZÁŘÍ
V pondělí 18. září se sejdou zastupitelé ke svému dalšímu jednání.
Koná se od 15.00 v zasedací místnosti zastupitelstva na Obrokové 1/12.
NOVÁ OKNA PRO SENIORY
NA VANČUROVĚ ULICI
Modernizace budovy Domova
s pečovatelskou službou na ulici
Vančurova 17 pokračuje. Po výměně výtahů přišla nyní na řadu
výměna oken za 6 500 000 korun.
Práce budou probíhat do 17. listopadu 2017.
UZAVÍRKA V ULICI KLÍNEK
Z důvodu oprav komunikace a rozšíření veřejného osvětlení bude
ulice Klínek ve Znojmě uzavřena
do 30. září 2017. Objízdná trasa
není stanovena.
CVIČENÍ AMPLE STRIKE 2017
Na území České republiky se
23. srpna – 12. září uskuteční mezinárodní letecké cvičení příslušníků
Armády ČR za účasti členských
a partnerských států NATO. Během
cvičení je možný nárůst počtu
letů nad územím našeho regionu
a může dojít ke zvýšení hlukové
zátěže.
UZAVÍRKA HORNÍHO NÁMĚSTÍ
Z důvodu konání akce Den sociálních služeb bude omezen provoz
na Horním náměstí ve Znojmě.
A to 6. září od 8.00 do 18.00,
kdy bude platit úplná uzavírka
ve spodní části Horního nám.
(od domu č. 1 na Václavském
náměstí po dům č. 20 na Horním
nám.). Objízdná trasa je stanovena
pro vozidla, jejichž šířka přesahuje
2 m, po ul. Přemyslovců, Velká
Františkánská, Mikulášské nám.,
Velká Mikulášská, Masarykovo
nám. s výjezdem po ul. Kollárova.
KONICE ČÁSTEČNĚ UZAVŘENY
Z důvodu výstavby nové komunikace v Konicích musí řidiči počítat s úplnou uzávěrou místních
komunikací, a to od 15. srpna
do 30. listopadu 2017. Objízdná
trasa nebyla stanovena.
OBŘÍ SKLUZAVKA
OMEZÍ PROVOZ
Akce Slide Czech tour s obří skluzavkou na Obrokové ulici znemožní 2. září příjezd na Masarykovo
nám. ve směru od ulice Zámečnická. Úplně uzavřena bude vrchní
část Masarykova nám. a uzavřen
bude provoz v dolní části Horního nám. Více o akci na str. 12.

Královské Znojmo má královského
partnera – město Chrudim
Zastupitelé města schválili užší
spolupráci mezi městy Znojmo
a Chrudim.
Města pojí členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezka a v rámci společných aktivit
došli představitelé obou měst k názoru, že existují oblasti, které nabízí další
rozvoj spolupráce. Potenciál se skrývá
v několika oblastech společenského
života měst. I tak na partnerství nahlíží
místostarosta Znojma Jan Grois, který
vedl znojemskou delegaci na posledním společném jednání v Chrudimi.
„Předpokládá se zejména vzájemná
podpora volnočasových aktivit mládeže a seniorů. Nové zkušenosti jsou
nutné neustále získávat a aplikovat
také v oblasti vzdělávání, sportu a při
rozvoji kultur a cestovního ruchu. Proto jsme rádi, že jsme s Chrudimí našli
společnou řeč,“ uvedl Grois.
Města tak doufají, že se spolupráce
v daných oblastech vyvine v oboustranně prospěšnou aktivitu, která umožní
dlouhodobé předávání zkušeností sa-

mospráv. K tomu by mimo jiné měly
sloužit i konzultace poznatků komunál-

ní sféry a činnosti místních spolků nebo
zkušenosti ze sociálních aktivit.  pm

 Chrudim založil Přemysl Otakar II. v roce 1276. 

Foto: R. Kalous, www.chrudim.cz

Ušetřili jsme ropu na milion kilometrů
Za rok 2016 zajistili občané
Znojma sběr 108 532 kg elektrozařízení. Výrazně tak přispěli například
ke snížení emise skleníkových plynů
nebo úspoře vody, čímž ulevili životnímu prostředí.
V loňském roce se tu vytřídilo
3 038 televizí, 986 monitorů a 34 425 kg
drobných spotřebičů. Uspořilo se
1 374,99 MWh elektřiny, 6 273,41 m3

vody a 71 411 litrů ropy. Takové množství vody se rovná stejnému množství,
které je spotřebováno při 84 206 sprchování. Úspora ropy se rovná spotřebě potřebné k ujetí 1 050 167 km
v osobním autě. Sběr elektra ovlivnil
také snížení emise skleníkových plynů
a produkce nebezpečných odpadů.
Zpětný odběr elektrozařízení má
nezanedbatelný dopad na životní pro-

středí a všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží velký dík.
Ve městě je rozmístěno patnáct
červených kontejnerů, které slouží
právě pro třídění drobného elektra,
a k dispozici jsou dva sběrné dvory
na větší vysloužilé elektrospotřebiče. Více informací k třídění odpadů
na www.rodinaokurkova.cz. 
pm

Zajistěte si již nyní voličský průkaz
Volby do Poslanecké sněmovny
České republiky budou 20. a 21. října 2017. Již nyní je ale možné požádat o voličský průkaz.
Požádat o průkaz lze v případech,
kdy volič předpokládá, že se ve dnech
voleb bude nacházet mimo své trvalé
bydliště, například z důvodu plánované hospitalizace, dovolené, služební
cesty, studijního pobytu a podobně.
Voliči ze Znojma mohou o vydání
voličského průkazu požádat již
nyní následujícími způsoby:
 Podáním žádosti v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče doručené na adresu: Městský úřad Znojmo, odbor

správní, evidence obyvatel, nám.
Armády 1213/8, Znojmo, 669 02.
Na obálku doporučujeme uvést text
„Voličský průkaz“. Ověření podpisu
u správních úřadů je osvobozeno
od správního poplatku jako úkon
pro účely využití volebního práva.
 Podáním žádosti v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče do datové
schránky Městského úřadu Znojmo:
ns4a987. Žádosti učiněné shora uvedenými způsoby musí být doručeny
úřadu nejpozději sedm dnů přede
dnem voleb, tedy do 13. října 2017
do 16.00 hodin.
 Osobním podáním na přepážce evidence obyvatel Městského úřadu

Znojmo, Pražská 59 (v budově Policie ČR), a to nejpozději do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
Úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou, nejdříve však 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 5. října 2017.
Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici na přepážkách evidence obyvatel Městského úřadu Znojmo
nebo na webu www.znojmocity.cz/
Praktické odkazy, složka Volby. Další informace je možné získat na tel.:
515 216 391, 515 216 524. 
rs
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Zimnní stadion bude v šedočervené
Za prvních sedm měsíců letošního roku putovalo z rozpočtu města
do zimního stadionu ve Znojmě přes
5 000 000 korun.
Finance pokrývají náklady na největší opravy, údržbu a kompletní výmalbu střechy. Výše nákladů souvisí
i se dvěma haváriemi stadionu – požárem a zatékáním. Spoustu oprav zvládá Správa nemovitostí města Znojma
svépomocí.
Zásadními opravami prošla strojovna – srdce stadionu. Do chladicího
systému se tu vložilo 200 000 korun,
za které byla pořízena nová izolace
nádrže se čpavkem a nové čerpadlo.
Hlavní viditelnou změnou je kom-

pletní výmalba interiéru stadionu
za 3 100 000 korun, která byla ukončena v červenci. Konstrukci střechy
natírali pracovníci z plošin, nyní postupně pokračují práce na bočních
zdech. Vnitřek stadionu se tak pomalu
mění do moderní šedé a červené barvy.
Nemálo stály i likvidace následků dvou havárií. Kvůli zatékání bylo
nutné provést výmalbu přibližně
za 1 200 000 korun při opravách kanceláří, chodeb a dalších prostor. Opravy po požáru ve fan shopu stadionu
stály přes 330 000 korun. Z pojistných
událostí těchto havárií vyplatila pojišťovna městu necelých 900 000 korun.
Bezmála 680 000 korun bylo nutné

vložit do repase videokostky. Klasický
servis kostky by za normálních okolností stál přibližně 100 tisíc, ale jelikož
kostka byla už v havarijním stavu, byla
na sezónu 2017/2018 nezbytná její
kompletní oprava. Renovací prošla
také technická podpora pro provoz
turniketového systému (95 000 korun), vyvíječe páry (47 000 korun)
a instalovalo se několik nových oken
(89 000 korun). Menší opravy vyšly
na 160 000 korun. Jsou v nich zahrnuty
opravy branek, teplovodu a kompenzátoru, čerpadla, údržba rolby (pořízena nová v loňském roce), drobné
elektropráce, výměna oken a malířské
a natěračské práce.
pm

Město mění ulici Klínek i cestu v Konicích
Ve Znojmě, Konicích, Mramoticích
a Popicích si město v nejbližší době
naplánovalo opravy komunikací.
Jednou z akcí bude oprava přesahující částku 1 600 000 korun v ulici
Klínek v jižní části Znojma. Cestu ze
štěrku, písku a kamení zde nahradí
nová komunikace. Finančně nákladnější je plánovaná oprava zatím nezpevněné cesty v Konicích (za kostelem,
směrem ke hřbitovu). Je rozdělena

na dvě části – trasu C, která je dlouhá
21 metrů, a trasu D s délkou 289 m.
Po celé trase bude položena betonová
dlažba. „Povrch se zvolil tak, aby nenarušil krajinný ráz a vzhled objektů
chráněného území,“ uvedl starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. Oprava
včetně vybudování osvětlení a zajištění odvodnění napojením na stávající
děšťovou kanalizaci zde vyjde město
na 4 410 000 korun. Menší opravy

si vyžádaly i komunikace v Popicích
a Mramoticích. V Popicích proběhne
celoplošná oprava vyhovující štěrkodrtí. Další úprava čeká polní cestu
v Mramoticích (směrem na prádelnu) – zahrnuje úpravu terénu a pokrytí
asfaltovým recyklátem. Opravy v obou
příměstských částech dosahují částky
350 000 korun a jsou hrazeny z financí
rozpočtu určených na opravy a údržbu
povrchů ve Znojmě. 
pm

Aktuální nabídka nebytových prostor
Vedle probíhajícího prodeje
městských bytů nabízí město Znojmo
v rámci KLÍČE 2018 k prodeji i nebytové prostory.
O koupi nebytových jednotek se
může ucházet každý, kdo si podá nabídku do nabídkového řízení. Nájemce
(u pronajatých nebytových prostor)
ID

číslo
jednotky

má přednostní právo koupě, avšak
za nejvyšší nabídku, která bude v rámci nabídkového řízení nabídnuta.
Aktuální seznam nebytových
prostor, které budou postupně v nejbližších měsících nabízeny v nabídkových řízeních zveřejněných
na úřední desce Městského úřa-

ulice, číslo orientační

číslo
popisné

výměra
(v m2)

du Znojmo (v elektronické podobě
na www.znojmocity.cz – městský úřad –
úřední deska – dokumenty odboru
majetkového), najdete v níže uvedené
tabulce. Případné dotazy zodpoví Anna Zoufalá, odbor majetkový,
MěÚ Znojmo, Obroková 10, tel.:
515 216 325.

cena dle ZP

účel
využití

obsazenost:

ID 73

575/11

Koželužská 8

575

17,5

64 916,00 Kč

garáž

ID 175

2359/14

Smetanova 32

2359

78,0

300 000,00 Kč

sklad

s nájemcem
volný

ID 178

3201/13

Pražská 63C

3201

18,1

75 789,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 179

3202/13

Pražská 63D

3202

18,0

73 332,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 179

3202/14

Pražská 63D

3202

18,1

73 739,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 180

3203/12

Pražská 63E

3203

18,0

73 332,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 180

3203/13

Pražská 63E

3203

18,1

73 739,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 182

3205/13

Pražská 63G

3205

17,94

70 625,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 183

3206/12

Pražská 63H

3206

17,94

70 518,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 184

3207/12

Pražská 63I

3207

17,94

70 518,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 184

3207/13

Pražská 63I

3207

17,94

70 518,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 186

3209/13

Pražská 63K

3209

18,0

75 394,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 187

3210/12

Pražská 63L

3210

18,0

74 010,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 187

3210/13

Pražská 63L

3210

18,0

74 010,00 Kč

garáž

s nájemcem
s nájemcem

ID 187

3210/14

Pražská 63L

3210

18,0

74 010,00 Kč

garáž

ID 188

3211/12

Pražská 63M

3211

18,0

73 999,00 Kč

garáž

s nájemcem

ID 188

3211/13

Pražská 63M

3211

18,0

73 999,00 Kč

garáž

s nájemcem
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STALO SE
DO PIVOVARU ZVOU
DALŠÍ INVESTORY
Do areálu bývalého pivovaru hledá
vedení města další investory. K dlouhodobému pronájmu jsou nyní nabízeny dva objekty – budova bývalých ležáckých sklepů a spilky a budova bývalých šaten, přičemž investor ponese veškeré náklady s nutnou rekonstrukcí. Samozřejmostí
je dodržení územní studie využití
pivovaru. Na konci června uveřejnilo
město záměr pronájmu celkem tří
budov. Na jednu z nich obdrželo
nabídku, která nyní prochází standardním postupem posuzování.
Zbylé dvě budovy jsou opět k mání.
Nabídky mohou investoři podávat
do čtvrtka 7. září. Více informací
na www.znojmobusiness.cz.
SLAVNOSTI OKUREK
MAJÍ VÍTĚZE
Jubilejní 10. ročník Slavností okurek
v centru Znojma přilákal stovky
návštěvníků. Velkým lákadlem byla
přehlídka historických traktorů,
která proběhla díky spolupráci
s rakouským Retzem, a též novinka – spanilá jízda těchto traktorů
centrem města. Bohatý program
v sobě zahrnoval i tradiční soutěže.
Do soutěže o Nejlepší sterilovanou okurku se letos přihlásilo se
svými vzorky dvanáct soutěžících
a vítězem se stala Vladimíra Molíková. O Nejlepší rychlokvašku se
postarala Erika Pelánová a v soutěži Znojmia v plnění zavařovací
sklenice na čas a přesnost zvítězila
Veronika Ambrožová. Znojemské ženy si odnesly dárkové koše
s výrobky značky Znojmia a poslední jmenovaná také zavařovací
sklenice od společnosti Vetropack
Moravia Glass.
PÍTKO U DYJE OPĚT FUNGUJE
Pítko s vodou na rohu Obrokové
ulice a Masarykova náměstí u obchodního domu Dyje je po létech
nefunkčnosti opět k dispozici žíznivým turistům i místním. Vodu
z něho v horkých dnech využívají
nejen lidé, ale také majitelé psů,
kteří k patě pítka vodí své domácí
mazlíčky.
FOTBALOVÝ DOROST
V RETZU NEUSPĚL
Tým staršího dorostu SC Znojmo
(U19) se utkal v Rakousku se silným
soupeřem, s A – týmem Retzu, který
byl od začátku favoritem. K vítězství ho dovedlo známé olomoucké
duo Ordoš – Schulmeister. Konečné
skóre zápasu bylo 6:1. Podrobnosti
ze zápasu najdete na stránkách
klubu www.1scznojmo.cz.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
mimořádně v pátek 29. září, uzávěrka je 19. září. Speciál věnovaný
Znojemskému historickému
vinobraní 2017 vyjde 7. září.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne ve středu 6. září ve 12.00 hodin.
NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Hejtman Jihomoravského kraje
Bohumil Šimek podepsal Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru pro celé
území Jihomoravského kraje, a to
v období od 18. července 2017
do odvolání. V lesních porostech
a jejich bezprostředním okolí,
na suché trávě či na plochách
zemědělských kultur tak platí
zákaz rozdělávat nebo udržovat
oheň, zákaz kouření, odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné
pyrotechniky a jiných obdobných
výrobků. Za porušení hrozí sankce
podle přestupkového zákona.
LÉKÁRNA OTEVŘENA
VE STÁTNÍ SVÁTEK
Ve státní svátek 28. září najdete
ve Znojmě pohotovostní lékárenskou službu v lékárně U Zlaté koruny (Obrokova 13, tel.: 515 226 438)
v čase 9.00–18.00 hodin.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná, se kterou je třeba se předem na zápůjčce domluvit na tel.: 721 505 910.
INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou
podat pouze soukromé osoby. Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní
místo nebo brigádu, mají možnost
v LISTECH inzerovat vždy zdarma!
Ceník a veškeré informace jsou
uveřejněny na www.znojmocity.cz
nebo je získ áte na e -mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(ul. MUDr. J. Janského, tel.:
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00,
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická
záchranná služba – telefon 155, 112.

Tři nejlepší mázhauzy...
Pokračování ze str. 1.
A jak bude hodnocení probíhat?
Všechny přihlášené mázhauzy v pátek 15. září obejde hodnoticí komise
ve složení Olga Neulingerová, tajemnice úřadu, Jitka Schneiderová, předsedkyně komise kultury, turistického
ruchu a památkové péče, Denisa Krátká, vedoucí odboru školství, kultury
a památkové péče, Iveta Ludvíková,
městská architektka a Jaromír Čepička, předseda Sdružení znojemských
vinařů.
Do soutěže je nutné se přihlásit nejpozději do 8. září 2017 na e-mailovou
adresu: lucie.nekulova@muznojmo.cz
nebo na adresu Město Znojmo, odbor majetkový, Obroková 1/12, 669 22
Znojmo. Přihláška je ke stažení na webu
města pod odborem majetkovým. Více
informací podá Lucie Nekulová, tel.:
515 216 223. Přihlásit se mohou jak
vlastníci domů s mázhauzy, tak případně nájemci mázhauzů ve vlastnictví
města Znojma. 
lp, zp

 Mázhauzy jsou jednou z devíz znojemského vinobraní. 

Foto: Archiv ZL

HODNOTICÍ KRITÉRIA HISTORICKÉHO MÁZHAUZU
 zajištění technického vybavení dle hygienických norem (WC, apod.)
 mobiliářové vybavení (stoly, židle apod.) a dobové rekvizity
 stylové označení, drobné zařizovací dobové prvky, estetické ztvárnění
 obsluha oblečena v dobových kostýmech
 odpovídající nabídka vín, pokrmů a kvalita prodávaného sortimentu
 celková atmosféra (hudba, vlastní program apod.)

Dny evropského dědictví představí novinky
V rámci Dnů evropského dědictví
2017 budou v září ve Znojmě zdarma
zpřístupněny vybrané památkové
objekty.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak nepřístupné. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Jejich cílem
je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. V tomto roce
Dny evropského dědictví proběhnou
v České republice v termínu 9.–17. září.
Národní zahájení EHD se uskuteční 9. září 2017 v královském městě
Chrudim, se kterým Znojmo v nedávných dnech navázalo užší spolupráci. Národní téma pro rok 2017 je
„Památky a příroda.“ Návštěvníky
ve Znojmě čeká 9.–12. září také zajímavý doprovodný program. Například
prohlídka Jihomoravského muzea doplněná o aktivity pro děti vztahující
se k výstavě Podoby modelové železnice, dále prohlídka hradu s princeznou nebo výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi na výstavě Expedice středověk
(ve všech případech je nutná rezervace na: edukace@muzeumznojmo.cz,
tel.: 515 255 261). Veřejnosti se letos
představí také dvě novinky – Expozice
pivovarnictví a památkově chráněný
vodojem na náměstí Republiky.  lp

 Autorem funkcionalistické vodárny z let 1949–1950 na náměstí Republiky je Vilém
Lorenz. Vitráž na průčelí budovy, která zobrazuje Alegorii řeky Dyje, provedl roku 1950
J. Jaroš podle návrhu Vojtěcha Kubašty. Objekt je od roku 1958 památkově chráněný a je
dodnes plně funkční. 
Foto: Archiv ZL

ZDARMA ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY VE ZNOJMĚ
Vlkova věž
9. září		
Radniční věž
9. září
9:00–12:30
Střelniční věž
10. září
9:00–12:30
Znojemské podzemí
10. září
9:00–17:00
Muzeum Velké Moravy, Hradiště
9. září
9:00–16:00
Minoritský klášter
9. září
9:00–11:30
Dům umění
9. září
9:00–11:30
Znojemský hrad
12. září
9:00–17:00
Premonstrátský klášter Louka
10.–11. září
9:00–17:00
Expozice pivovarnictví
10. září
9:30–17:30
Vodojem, nám. Republiky
9.–10. září
9:00–17:00

10:00–18:00
13:00–17:00
13:00–17:00

12:00–17:00
12:00–17:00
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Nevíte kudy kam? Poradí vám na ulici
Chodíte po městě a hledáte,
kam zajít na dobré jídlo, nebo se
chcete poradit, kterou z právě probíhajících kulturních akcí navštívit
či kudy se dostat k oblíbeným památkám? Místním i turistům přímo
v ulicích Znojma poradí asistenti
Turistického informačního centra
(TIC).
Služba mobilních pracovníků
TIC má vést k lepší informovanosti návštěvníků i obyvatel Znojma
o dění a akcích ve městě. Brigádníci
ve žlutém triku s logem TIC procházejí o prázdninách znojemské
centrum každý den od 9.00 do 16.00
hodin.

„Poprvé jsme pracovníky turistického informačního centra vyslali
do ulic v roce 2014 a velice se nám
to osvědčilo. Měli jsme pozitivní
ohlasy ze strany návštěvníků i místních. Naši pracovníci mají nejen
přehled o památkách a turisticky
atraktivních místech Znojma, ale
také o právě konaných kulturních
akcích. V neposlední řadě rádi
doporučí i restaurace, kam zajít
na dobrý oběd, nebo kde se ubytovat,“ vysvětluje František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy, pod jejíž
 Asistentky Turistického informačního centra
Zuzanu Moravcovou a Moniku Malou potkáte správu provoz TIC Znojmo spadá.
o prázdninách v ulicích denně. V září je budou tu- Letos pomáhá v infocentru i v teréristé i místní potkávat o víkendech.  Foto: Archiv ZL nu celkem šest asistentů.  jch, lp

Vyrazte ven pěšky nebo na kole
Již několik let se ve Znojmě koná
osvětová ekologická akce – Den
bez aut. Letos se uskuteční v pátek
22. září na Horním náměstí.
Akce informuje hravou a zábavnou formou o alternativách dopravy,
prezentuje zdravý životní styl a aktivní
trávení volného času. Den bez aut se stal
tradiční oblíbenou akcí pro celou rodinu. Každoročně se ho účastní žáci ze
znojemských škol, rodiny s dětmi, studenti i senioři. I letos jsou pro ně připra-

veny workshopy s úkoly, různé alternativy dopravních prostředků a sportovní
aktivity pro všechny věkové skupiny.
Nebudou chybět ani soutěže a odměny! Rodiče s těmi nejmenšími mohou
vyrazit na závodní trasu s kočárkem
nebo mohou s ostatními návštěvníky
sestavit čtyřčlenné týmy a zaběhnout si
soutěžní štafetu. Na programu budou
taneční vystoupení, biketrialová exhibice, zumba, nordic walking, uniformované složky a přednáška s názvem

Najdi svou cestu spojená s hudebním
vystoupením českého rappera Nenyho.
Do organizace akce se zapojí Městská
policie Znojmo, Městské lesy Znojmo, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Znojmo
a mnoho dalších. Den bez aut podpoří
svou účastí hráči “A” týmu Orli Znojmo
a HC Orli Znojmo-mládež. Organizaci
akce zajišťuje Středisko volného času
Znojmo pod záštitou Zdravého města
Znojma. 
pm

Nová cyklostezka propojí centrum
Znojma s jižní částí města
Novou stezku pro pěší a cyklisty – v úseku od náměstí Republiky
po Vídeňskou ulici – vybuduje město
ještě v tomto roce.
Stezka v délce 343 metrů je navržena v prostoru stávajícího chodníku.
Začíná před budovou okresního soudu a končí před světelnou křižovatkou
u čerpací stanice Shell na Vídeňské ulici.
„Prostorové uspořádání a relativně
úzký profil komunikace nám tu bohužel nedovolily vybudovat po celé délce
samostatnou cyklostezku a samostat-

ný chodník. Museli jsme proto zvolit
variantu smíšené stezky. Věřím ale, že
i tato změna přispěje k lepší cyklistické
dopravě ve Znojmě,“ vysvětluje starosta Vlastimil Gabrhel. Investice do nové
cyklostezky vyjde na milion korun,
přičemž 522 000 korun pokryje dotace
z Jihomoravského kraje.
S pracemi, které v sobě skrývají
kromě dláždění povrchů i například
přesunutí sloupů veřejného osvětlení,
vegetační úpravy nebo místy i rozšíření komunikace, se začne v září

po Znojemském historickém vinobraní. Pracovat by se tu mělo zhruba
měsíc. Budování stezky s sebou ponese
i nutná částečná dopravní omezení,
o kterých budeme včas informovat.
Cyklodoprava ve Znojmě patří k často diskutovaným tématům při setkáních s občany. Jedním z dalších cílů
je sjednocení a pasportizace značení
cyklostezek ve městě. Pracuje se také
společně s dalšími obcemi na vybudování cyklostezky vedoucí z jižní části
Znojma až na Hatě. 
zp

Zapojte se do pojmenování ulic v Oblekovicích
Proces pojmenování ulic v Oblekovicích běží na plné obrátky.
Během podzimu do něj mají být
zapojeni i občané této městské části.
Spuštění veřejné ankety na pojmenování ulice je v plánu na září. Každý
občan by ve své schránce měl v průběhu tohoto měsíce najít anketní lístek

s detailními informacemi, mapou oblasti a návrhy. Občané budou moci navrhnout název ulice i dle vlastní libosti,
musí být ale v souladu se zásadami
tvorby uličního názvosloví. Schválení
finálních návrhů na pojmenování ulic
v této příměstské části je plánováno
na rok 2018.

Veškeré informace k procesu pojmenování ulic v Oblekovicích budou
od září dostupné také na webu města
přehledně na jednom místě – na úvodní straně v sekci Praktických odkazů.
Pojmenování ulic s sebou totiž do budoucna ponese mj. i nutnost výměny
občanského průkazu. 
zp
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
CHLAPEC MARNĚ ZVEDAL
OPILOU MÁMU
V pět hodin odpoledne dostali
strážníci upozornění na totálně
opilou ženu ležící u pošty na ulici
Dr. Milady Horákové. Bezvládnou
matku se marně snažil ze země
zvednout její uplakaný syn. Žena
se strážníky komunikovala velice
zmateně. Přivolaná zdravotnická záchranná služba ji převezla
do nemocnice k ošetření. Jedenáctiletého chlapce si převzal do péče
plnoletý bratr. O případu byl zpraven sociální odbor.
ŘÍDIL A NADÝCHAL
DVĚ PROMILE
Ve dvě hodiny po půlnoci viděla
obsluha městského kamerového
systému na Vídeňské ulici muže, který se nemotornou chůzí blížil k autu,
usedl za volant a podivnou jízdou
zamířil na nádraží. Hlídka strážníků
vozidlo zastavila na ulici 28. října.
Pětadvacetiletý řidič nadýchal
2,025 promile alkoholu a posléze
vyšlo najevo, že si navíc vzal auto
bez vědomí provozovatele. Případ
k dořešení převzala Policie ČR.
K ŽENĚ VYJÍŽDĚLI STRÁŽNÍCI
I ZÁCHRANKA
V páteční večer nalezli strážníci
na chodníku v ulici Dr. Milady
Horákové ležet ženu. Nebyla
schopna řádné komunikace ani
se posadit, vydávala pouze skřeky
a navíc měla krvavé zranění nosu.
Hlídka ihned na místo přivolala
zdravotnickou záchrannou službu,
která sedmapadesátiletou ženu
převezla do nemocnice k ošetření.
CHYTILI PODEZŘELÉ LUPIČE
Strážníci zadrželi dva muže podezřelé z loupežného přepadení.
Všímavý občan, který strážníky
přivolal, hlídce ukázal, kterým
směrem se oba podezřelí vydali.
Nalezení muži byli svědkem označení jako podezřelí. Oba výtečníky
si převzala Policie ČR Znojmo.
OPILEC PŘEKVAPIL
Před halou vlakového nádraží
na ulici M. Horákové našli přivolaní
strážníci na zemi ležet padesátiletého muže. Nebyl schopen
vstát, ani s hlídkou komunikovat.
Dechová zkouška ukázala jednu
z nejvyšších hodnot, kterou kdy
strážníci zjistili. Muž měl v krvi překvapivých 4,33 promile alkoholu.
Po vyšetření lékařem zdravotnické
záchranné služby převezli opilého
na záchytku do Brna.
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LAA BOMBA SHOPING CENTER
přijme
pro restauraci
Laa Gusto Hevlín
SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY
KUCHAŘE/KUCHAŘKY
POMOCNÉ KUCHAŘE/KY
Brigádníky:
Bar – vhodné pro studenty, matky
na mateřské dovolené
Kuchyň – vhodné pro studenty,
matky na mateřské dovolené,
aktivní seniory

Služba Střechy.cz zahrnuje komplexní profesionální služby,
které vám pomohou s rekonstrukcí vaší střechy od zaměření až po realizaci.

www.strechy.cz

Nabízíme:
stravu zdarma,
zaměstnanecké výhody.
Životopisy zasílejte na adresu
monika.bulinova@excaliburcity.com,
tel. 515 206 378

55+ T ÝDNY
V THERME L AA

Od 4. 9. do 6. 10. jsme pro návštěvníky našich
termálních lázní starší 55 let připravili od
pondělí do pátku tyto výhody:

20 % sleva v lázeňské restauraci
1 jednotka v infračervené kabině
nebo v solariu zdarma
Zlevněné celodenní vstupné

Vstup za osobu € 22,50
místo € 26,–

Na pokladně předložte svůj průkaz a pak už si jen užívejte!

Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 570
therme@therme-laa.at

Resort skupiny:
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnosti k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Životopisy zasílejte na e-mail
monika.bulinova@excaliburcity.com,
tel.: 515/ 206 378

PRÁCE V ČESKU

Městský úřad ve Znojmě
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY
POMONA Těšetice a.s.
přijme PRACOVNÍKY NA SKLIZEŇ
JABLEK A HROZNŮ
na období září až říjen 2017.
Bližší informace Vám rádi
sdělíme na tel.: 602 371 428
nebo na e-mailové adrese
buckova@pomona.cz
EXCALIBUR CITY
Příjme pro provozovny Hatě/Hevlín
– kuchaře/kuchařky
– pizza kuchaře / kuchařky
– pomocné kuchaře / kuchařky
– servírky/číšníky
Brigádníky: bar/kuchyň
Nabízíme stravu zdarma,
zaměstnanecké výhody

TAMURA EUROPE LIMITED
Nabízí pozice:
Dělník v elektrotechnice
Dělník v elektrotechnice – navíječ
Technik zkušebny
transformátorů – elektrikář
Rapidní nárůst mezd + bonus,
možná výše mzdy až 28.500 Kč
Navýšení mezd od 1. 8. 2017
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Kontaktujte nás:
prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici
společnosti Hakenova 3789/22,
Znojmo, tel.: 515 284 746,
778 477 612.

POŽADAVKY:
VŠ ve studijním oboru dopravního, stavebního
nebo právnického směru.
Orientace v příslušných právních předpisech.
Dobrá znalost práce na PC.
Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.
Minimálně tříletá praxe v oboru.
Výhodou pro zájemce je studijní zaměření na pozemní komunikace,
praxe ve veřejné správě nebo znalost softwaru GINIS.
Přihlášku se všemi náležitostmi je možné podat
do 25. srpna písemně v zalepené obálce na adresu
Městský úřad Znojmo – personální oddělení, Obrokova 1/12,
669 02 Znojmo, nebo na stejnou adresu na podatelně
Městského úřadu Znojmo. Obálky se vždy označí slovy:
„výběrové řízení – vedoucí odboru dopravy“.
Veškeré informace najdou zájemci na úřední desce města.

Koncern PEGAS Znojmo přijme nové zaměstnance na pozice:

POJĎTE
ZA LEPŠÍ PRACÍ

až 45.000

Kč měsíčně

» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:
TECHNIK
PRO
INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK

ASISTENTKA
PRO
ZPRACOVÁVÁNÍ
OBJEDNÁVEK

ELEKTRIKÁŘ

Očekáváme: SŠ, SOU s elektro zaměřením, platná vyhláška 50/78 Sb. § 6,
praxe v oboru výhodou, AJ a práce s PC výhodou, zkušenost s prací
v nepřetržitém provozu výhodou.

ZÁMEČNÍK

Očekáváme: SŠ, SOU strojního zaměření, AJ a práce s PC výhodou,
zkušenost s prací v nepřetržitém provozu výhodou.
Nabízíme (pro obě pozice): Měsíční hrubá mzda 30.000–32.000 Kč
(zahrnuje všechny příplatky a benefity). Rozmanitou práci ve stabilní
mezinárodní společnosti. Podporu osobního a odborného růstu.
Práce s nejmodernější technologií automatizace.

OPERÁTORKA/OPERÁTOR (OBSLUHA LINKY)

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz

Očekáváme: SŠ, SOU, technický směr výhodou, ŘP skupiny B nutností,
praxe v řízení VZV výhodou, AJ nebo znalost práce s PC výhodou.
Nabízíme: Měsíční hrubá mzda 23.000–25.000 Kč (zahrnuje všechny
příplatky a benefity). Široké spektrum zaměstnaneckých výhod.
Možnost kariérního růstu, práce ve stabilní mezinárodní společnosti.
Profesní životopis zasílejte na: hr@pegas.cz nebo na adresu:
PEGAS NONWOVENS s.r.o., vedoucí služeb, K Suchopádu 3,
669 04 Znojmo, případně lze vyplnit žádost o zaměstnání na recepci
závodu (k dispozici rovněž na www.pegas.cz).
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Prodlužte si letní pohodu nejen ve Znojmě.

Každému se nabízí zábava podle jeho gusta
Astronomické léto končí až
22. září, kdy nastoupí vláda podzimu.
Než skutečně zamáváme letošnímu
létu, přece jen si ho můžeme o něco
prodloužit.
Nabízí se k tomu výlety s dětmi,
za zábavou s přáteli či vycházky s rodinou pěšky i na kolech. Za lidovou muzikou a pekařskou vůní se stačí rozjet
2. září do Slupi na další ročník oblíbených Slavností chleba. Hned druhý den
v neděli se již pošesté odvážně vrhnou
na hladinu řeky Dyje více či méně šílená
plavidla v recesistických závodech Mistr
světa Amoleta aneb Proč bychom se netopili. První závodník vypluje ve 14.00
hodin. Ve stejném čase, jen o několik
stovek metrů dál, můžete v Horním
parku navštívit Promenádní koncert
v historických kostýmech. Dobová hudba navodí atmosféru doby, kdy parky
byly na vrcholu slávy a pod stromy se
procházeli dámy a pánové v elegantních
modelech 20. let 19. století. Na koncertě
jste ovšem vítáni i v civilním oděvu.
Ještě více pak s famózním kloboučkem
na hlavě, holčičky se starým kočárkem
po babičce nebo kluci v krátkých kalhotách na jednu kšandu.

HRAČKY VŠUDE
KOLEM NÁS
Hračky nejen z doby předválečné si
můžete prohlédnout v nové expozici Muzea motorismu. Muzejní prostor z bývalé
elektrárny v Koželužské ulici majitelé
stále rozšiřují, zvelebují a na svou úctyhodnou sbírku lákají do Znojma stovky
turistů. Na své si zde přijdou děvčata
i kluci. Vystavené předměty potěší jejich
rodiče i prarodiče. Spojíte-li návštěvu expozice hraček s prohlídkou celého mu-

si na vlastní kůži může každý návštěvník vyzkoušet, jak se asi žilo na hradě
i na bitevním poli. Pro malé, ale i velké
jsou zde k dispozici repliky dobových
oděvů, nářadí a náčiní, hudebních nástrojů a her, pomůcek útrpného práva
a mnohé další. Na zájemce o válečnou
tématiku čeká kolekce zbroje a zbraní,
ale také maketa koně k vyzkoušení role
válečného jezdce či fragment husitské
vozové hradby.

NEJEN SENIOŘI
NA SLAVNOSTECH
I S BURČÁKEM
 Program letošního vinobraní najdete ve speciálním vydání Znojemských LISTŮ 7. září.
Opět organizátoři ze Znojemské Besedy lákají na nepřeberné množství akcí, soutěží, zábavy, novinek, historických představení, hudbu a především víno a burčák. 
Foto: Izzy C.

zea, najdete v něm nejedno překvapení.
Vždyť kde jinde byste našli například
největší sbírku heverů v České republice či dnes již nepoužívané zemědělské
stroje? Ti starší věkem si při pohledu
na stroj k výrobě povřísla třeba zavzpomínají na časy svého mládí. Jak naopak
vypadaly hračky šlechtických dětí, ukazuje až do října Jihomoravské muzeum
na výstavě v Domě umění.

pro středověk. V bohatém programu,
o kterém připravujeme na 7. září speciální vydání Znojemských LISTŮ, je opět
pamatováno i na rodiny s dětmi. Například programem pohádek a soutěží
v Hradebním příkopě v Dolním parku.
A pokud vás rozporuplné historické období láká, pak není nic lehčího než
se vydat do Domu umění na interaktivní výstavu Expedice středověk. Tady

Příjemné podzimní klima je vhodné
k výletům našich starších spoluobčanů.
Proto město prostřednictvím Znojemské Besedy připravuje pro své seniory
trvale žijící ve Znojmě a v příměstských
částech 29. září výlet do Českého Krumlova na Svatováclavské slavnosti. A nejen
senioři si ve Znojmě užijí konec září se
zdravým burčákem. Podzimní měsíc definitivně zakončí dvoudenní Burčákfest
v Louckém klášteře s nabídkou ochutnávek několika druhů zdravého moku,
muzikou a tradiční akcí šlapání hroznů
bosýma dívčíma nohama. 
lp

VYZKOUŠEJTE SI
STŘEDOVĚK
NA VLASTNÍ KŮŽI
Víkend 15. až 17. září zcela ovládne
město naše slavné Znojemské historické vinobraní 2017. Přivítá vás horkou
novinkou, kterou bude v prostorách
hradu Středočeská krčma. Poprvé v ní
budete moci ochutnat pokrmy typické

 V Muzeu motorismu našli jeho majitelé manželé Drozdovi nové prostory a vystavili v nich
hračky pro holky i kluky nejen z doby předválečné. 
Foto: lp

 Za přispění mnoha Znojmáků si k pobavení všech na promenádním koncertě v Horním
parku dává dostaveníčko „místní smetánka“. 
Foto: Archiv OS
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Pobavíte se u vody, na vinobraní a na výletech

Mistr světa Amoleta vyráží na řeku Dyji
Velkému zájmu veřejnosti se
vždy těší recesistická bláznivá neckyáda originálních plavidel Mistr světa
Amoleta aneb Proč bychom se netopili. První závodník vpluje na hladinu
řeky Dyje 3. září ve 14.00 hodin, kdy
závod zahájí ostřílený moderátor
Milan Jonáš.
Organizátorem již 6. ročníku pohodové akce je Jan Drozd. Nadšenec,
sběratel a majitel blízkého Muzea motorismu zavzpomínal na začátky. „Jako
všechny nápady vznikl i tento u piva.
Seděli jsme v hospodě a vzpomínali
na naše dětství. Společně jsme vypočítávali, co všechno jsme tehdy dělali. Současné děti si neumí hrát, znají
jen počítače. A dostali jsme nápad
to změnit. To už byl jen malý krůček

k vymyšlení této recesistické akce. Postavil jsem první káru, aby nezůstalo
u řečí, a tím jsem vyprovokoval další
a další lidi,“ usmívá se Jan Drozd, hrdě
se hlásící k přátelům Dyjské vsi. Tvoří
ji obyvatelé Koželužské ulice u řeky
Dyje, kteří svými celoročními aktivitami zmíněnou lokalitu města oživují.
Pravidla závodu jsou podle Jana
Drozda jednoduchá: „Každý si musí
stlouci káru bez elektrického nářadí,
jak jsme to dělávali v dětství s mými
kamarády. Používat by se měly pokud
možno rezavé hřebíky vytahané třeba
ze staré králíkárny.“ Registrace plavidel
je 3. září od 13.00 hodin u nové loděnice vedle přehrady. Stačí jen stlouci tu
nejlepší káru na světě a vyrazit na řeku
Dyji! 
lp

Tour de burčák
jede po stezkách

Holky v kádi doprovodí Charlie Slavík Revue

 Ilustrační foto

Foto: Archiv ZL

Na trasách letošního Tour de burčák čekají na účastníky zastávky
ve vinných sklepích i ve vinicích, kde
kromě vína ochutnají i znojemský
burčák přímo od vinařů. Tour skončí
tradičně na burčákovém dni v Louckém klášteře.
Akce je otevřena široké veřejnosti, zdatným sportovcům i rodinám s dětmi. Účast si není nutné
rezervovat předem. Stačí dorazit
v sobotu 23. září na registraci v Louckém klášteře ve Znojmě (registrace
9.00–11.00 hod.) a vyrazit na trasu.
Připraveny jsou dvě trasy pro cyklisty
a jedna pro pěší. Nikdo se neztratí,
protože trasy budou dobře vyznačené
mobilním značením. Cílovým místem
Tour de burčák bude Loucký klášter, v němž bude probíhat burčákový
den Znovínu Znojmo, na kterém je
od 17.00 hodin připraveno slosování
odevzdaných cyklopasů i vyhlášení
výherců. Pořadateli akce jsou Nadace
Partnerství, Znovín Znojmo a Cykloklub Kučera Znojmo. 
lp

Novou tvář letos dostane největší
lákalo tradičního Burčákfestu – šlapání vína bosýma dívčíma nohama. Na Burčákfest se můžete vydat
29. a 30. září do areálu Louckého
kláštera.
Festival probíhá ve spolupráci
znojemské agentury GATO production a firmy Znovín Znojmo. Návštěvníkům Burčákfestu během dvou
dnů ukáží, jak snoubit výbornou chuť
kvalitního burčáku, vína a gastronomických specialit s hudbou. Tradiční
výroba šlapaného vína bosýma nožkama mladých slečen dozná změny.
Do rytmu bude holkám poprvé hrát
třeskutě řízná bluesová formace Charlie Slavík Revue.
Letošní rok přinese i další novinky.
Například zábavný vinařský program
Vínohraní, ve kterém sommelieři z firmy NAVAJN provedou návštěvníky
několika stanovišti a ti si budou moci
vyzkoušet plnění koštýře, poznávání
vzorků znovínských vín v rámci slepé
degustace a další. A firma Gato production kromě přípravy gastronomických specialit představí i své kávové
speciality v cateringu GATO coffee.
Firma Znovín Znojmo nachystala
kromě tří druhů burčáku i ochutnávku
svých vín jako Tramín červený, Ryzlink
rýnský, Sauvignon a nově i ochutnávku
pinotů. K mání bude i znovínský mistr
světa – Rulandské bílé 2016 Lacerta viridis, které se stalo šampionem
ve francouzském Štrasburku. Nebude
chybět otevřený gril, rybí speciality,
sýry ani prase na rožni.

 Divákům bývá odměnou podívaná k nezaplacení. 

V hudebním programu vystoupí Olga Lounová a kapela Stone,
z Kladna přijede jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin The Beatles Revival Band. Zahraje Cimbálová muzika Antonína
Stehlíka i cimbálka DONAVA a také
znojemští hudebníci Jarda a Son či

Foto: Archiv Deníku Rovnost.

Luděk Minka, který své autorské písně zazpívá s kytarou v doprovodu
klavíristy Zdeňka Matuščina a hráče
na cajon Martina Vajčnera. Program
Burčákfestu začne v pátek 29. září
od 16.00 a v sobotu od 11.00 hodin. Vstupenky lze zakoupit v TIC
v Obrokové ulici. 
lp

 U šlapání hroznů bude do rytmu hrát elegantní Charlie Slavík Revue.

Foto: Archiv CHSR
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Sociální služby a školství

DEN
SOCIÁLNÍCH

6. září 2017

SLUŽEB

10:00 - 17:00
Horní náměs�, Znojmo

VIII. ROČNÍK

ANEB JEDEN SVĚT
PRO VŠECHNY
NENECHTE SI UJÍT:
PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
STOLNÍ FOTBÁLEK
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
V PRŮBĚHU DNE SOUTĚŽ
O CENY
Pořadatel:

Partneři:

PROGRAM NA PÓDIU:
10:00 – 10:10
10:10 – 10:25
10:25 – 10:50
11:05 – 11:35
11:50 – 12:00
12:05 – 12:20
12:35 – 12:55
13:10 – 13:25
13:40 – 13:45
13:55 – 14:05
14:20 – 14:40
14:50 – 14:55
14:55 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:05
16:05 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00

Slavnostní zahájení
Bubnování – Ateliér Samuel
Pohádka – Domov Božice + sociální činnost z Přímky
Tančit může každý – Dr. Valeta, DS Plaveč, p.o.
Pásmo písní a básní – DS Hos�m, p.o.
Hudební vystoupení – Zámek Břežany, p.o.
Pohádka – Domov pro matky a otce v �sni
Prezentace vlastnos� – CSS Znojmo, p.o.
Taneční vystoupení – DS Jevišovice, p.o.
Canisterapie – Domov Božice, p.o., DC ADRA
Pavel Kubíček – zpěvák – Tyoservis, o.p.s.
Taneční vystoupení – DS Jevišovice, p.o.
Ukázka streetdance – Klub Coolna
Vystoupení s asistenčním psem – Liga vozíčkářů, z.ú.
Cvičení – DS Morava
Veselé tanečky – Rodinné centrum Maceška
Ukázka sebeobrany – Krav Maga – ITACS Znojmo
Pěvecký sbor Znoimia při GPOA Znojmo
Vyhlášení soutěže
Slavnostní zakončení

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR SE USKUTEČNÍ 2. - 8. ŘÍJNA 2017
Připravujeme přednášky a akce různých témat, vstup zdarma!

www.znojmocity.cz, www.socialnisluzby-znojemsko.cz
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Z městské kasy jde
Pegas daruje na projekty
do škol 8,5 milionů korun školám a školkám dva miliony
Prázdninové opravy školních
budov se blíží ke konci. Řemeslníky
na chodbách škol vystřídají za pár
dnů žáci.
Město během pěti let investovalo
do oprav školních budov desítky milionů korun. Ve většině případů zbývá ještě zmodernizovat vybavení samotných
učeben. „K tomu bychom rádi získali
dotace z Evropské unie. Na tyto dotace

mohou školy dosáhnout samy a my
jsme si v rozpočtu vyčlenili dostatečný
prostor v podobě 1 107 000 korun, aby
školy mohly evropské dotace kofinancovat, což je podmínkou pro získání
dotací,“ uvedl již dříve k podpoře škol
místostarosta Jan Grois. Nad rámec
spolufinancování projektů i letos putuje
z městské kasy do základních a mateřských škol 8,5 milionů korun. 
zp

 Město Znojmo již dříve financovalo také vybavení laboratorní učebny pro chemii základní školy JUDr. Mareše. 
Foto: Archiv ZL

Aktuální opravy školních budov
MŠ Holandská

Oprava chodníků v areálu, 1. etapa celkové
revitalizace odlouč. pracoviště Loucká (úpravy
suterénu).

MŠ Pražská

Oprava chodníků v areálu – 3. etapa.

MŠ nám. Republiky

Oprava podlah, výmalby.

MŠ Dělnická

Oprava podlah (odlouč. pracoviště Gránická),
výmalba kuchyně, pořízení herních prvků, pořízení
průmyslového mandlu.

MŠ nám. Armády

Dovybavení školní kuchyně.

MŠ JUDr. Mareše

Úprava dětského hřiště.

ZŠ JUDr. Mareše

Výměna osvětlení a oprava
elektroinstalace – poslední etapa, zpracování
projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
sportovního areálu, nový chodník v areálu, výmalba
prostor, nákup konvektomatu a myčky do školní
kuchyně.

ZŠ Mládeže

Výměna oken – 2. etapa, výmalba, průmyslový
výtah, zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci podkrovních prostor.

ZŠ Pražská

Oprava školní jídelny a pořízení nového nábytku
do ní.

ZŠ Prokopa Diviše,
Přímětice

Výměna osvětlení.

ZŠ Václavské nám.

Výmalba prostor, oprava chodeb.

ZŠ nám. Republiky

Výmalba prostor, nákup myčky na nádobí.

Formou účelového daru společnost Pegas Nonwovens s.r.o. z Přímětic (dále jen Pegas) podpoří mateřské
a základní školy zřizované městem.
Společnost oslovila znojemské
školky a školy s možností sponzoringového programu, na který vyčlenila
2 000 000 korun. Posoudila projekty
a rozhodla, jak velké příspěvky do jednotlivých škol rozdělí a k jakému účelu
budou sloužit.
Dvanáct škol a školek ve Znojmě
tak může uskutečnit projekty, které
podpoří vzdělávání dětí a jejich další rozvoj. Mezi vybranými se najdou
menší i větší projekty s cílem zvýšit jazykové znalosti, umožňující pořádání
poznávacích exkurzí nebo podporující
handicapované děti. Podpora se týká
i škol v přilehlých obcích (Nový Šaldorf, Únanov a Dobšice).
Finančně nejnáročnější projekt realizuje ZŠ Mládeže – vytvoří
ve vnitřním dvoře školy školní zahradu
za přibližně 460 000 korun. ZŠ nám.
Republiky uskuteční projekty zamě-

řené na manuální práce, tradiční řemesla a ovládání IT technologií, vloží
do nich přes 300 000 korun. Na novou
místnost se mohou těšit děti z keramického a výtvarného kroužku MŠ
a ZŠ Pražská. Do revitalizace poputuje
200 000 korun.
Dále finance napomohou vzniku
cvičné kuchyně (ZŠ Václavské nám.),
pořídí se sportovní vybavení (MŠ nám.
Republiky), učební pomůcky do multimediální učebny (ZŠ JUDr. J. Mareše),
budou se rozšiřovat zahrady, pořizovat
herní prvky, altánek a mnoho dalšího.
Přehled všech projektů najdete v tabulce na webu města www.znojmocity.cz
(v tiskových zprávách).
„Společnosti Pegas bych chtěl jménem vedení města poděkovat za jejich
opravdu štědrou podporu. Na našich
školách a školkách se díky tomu budou
realizovat smysluplné projekty, které
bychom sice rádi realizovali sami, ale
bohužel by to letos nebylo v našich
silách,“ uvedl starosta města Vlastimil
Gabrhel. 
pm

Riki

Věk: 1–2 roky | Plemeno: NO
Riki je hodný, mladý pes. Zpočátku může být trochu nedůvěřivý, ale rychle si
zvyká na přítomnost pána a poslouchá ho. Bude z něho výborný hlídač k rodinnému domu, ale je to i mazlivý pes, vděčný za společnost dobrých lidí.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Obří skluzavka
míří do centra
Ke konci prázdnin zpestří zábavu
ve Znojmě 175 metrů dlouhá nafukovací skluzavka. V sobotu 2. září
ji přivezou organizátoři akce Slide
Czech tour na Obrokovou ulici.
Program odstartuje ve 12.30 hodin
a s sebou je nutné mít pouze plavky
a ručník nebo i vlastní originální nafukovačku. Ty budou také k zapůjčení na místě za vratnou zálohu 100 Kč.
Kromě samotné skluzavky se účastníci mohou těšit na doprovodný program a pohodovou letní atmosféru.
O zábavu se postará i moderátor s DJ.
Připravená bude vodní bitva, pěnové dělo, soutěže a další doprovodné
atrakce. Na událost je možné se zaregistrovat přes internet na stránkách
www.slideczech.cz. Vstupné za 300 Kč,
v předprodeji za 250 Kč, lze koupit
i na místě v den akce. Děti od 6 do 10 let
musí být na akci v doprovodu rodičů,
od 10 do 15 let musí mít vyplněný písemný souhlas zákonných zástupců.
Akce s sebou ponese i dopravní omezení
(více o nich na str. 2 v rubrice Aktuálně).
Více na www.slideczech.cz.
pm, lp

 Vstup na skluzavku je povolen dětem
od 6 let. 
Foto: Archiv ZL

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle 9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel.: 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Sopranistka, co řvala jak bláznivá
s Helenkou Vondráčkovou
Výsostná sopranistka
Eva Urbanová na sebe prozradila, že jako malá holka
řvala u gramofonu písničky
s Helenkou Vondráčkovou
nebo Špinarkou tak nahlas
a často, že sousedi ve Zvoleněvsi o holce Urbanovic
mluvili jako o absolutně
bláznivé. O pár let později má jedna z nejvýznamnějších českých operních
pěvkyň velkou šanci získat
za své umění státní vyznamenání, na které ji letos
navrhl Senát. Zda je od prezidenta dostane, je zatím
ve hvězdách. Jisté ale je, že
operní diva první velikosti
zazpívá 19. října ve znojemském divadle a rozhodně
nepůjde o běžné představení.

jsem se nikdy neučila a také
se starou němčinou, která je
zejména ve Wagnerovi, kterému často ani rodilí Němci nerozumí. Ale vše se dá
naučit.
Které z operních árií jsou
vašemu srdci nejmilejší?
Je o mně známo, že nejraději zpívám Kostelničku
z Její pastorkyně. To je moje
srdeční záležitost. Ale mám
ráda i Libuši, Rusalku, Ježibabu, Cizí kněžnu a řadu
dalších z italských oper.
Ve Znojmě určitě některá
z mých oblíbených árií zazní.

Při pohledu na róby, ve kterých vás vidí publikum, se
nelze nezeptat. Jsou ve vašem šatníku zastoupeni
čeští návrháři, nebo preferujete značky světových
Co je největší „noční můmódních domů?
rou“ operní pěvkyně?
Koncertní šaty si necháNemohu ř íci, že by
vám šít tady v Česku. Mám
to byla právě noční můra,
velmi dobrého kamaráda,
protože bych nemohla zpíkterý má velké zkušenosti
vat. Ale samozřejmě mám
s návrhy kostýmů a s tím se
obavy, abych před vystou-  Sopranistka světového formátu zazpívá ze Znojmě.
Foto: Petr Adámek vždy dohodnu na své předpením neonemocněla, aby 
stavě a on se mi potom snaží
na mne v okolí někdo nepřenesl nějakou virózu. To mají všichni hlasově nedozrál, pak může skončit – upravit mé představy k tomu, abych
přísný zákaz. Pokud jsou nemocní, a nejednou jsem to u kolegů zažila – vypadala dobře a ještě se mi dobře
tak ke mně nesmí, jenom po telefonu. tak, že si hlasově velmi ublíží. Vím, že zpívalo.
Samozřejmě mám obavy, aby mi ne- jsem odmítala zpívat roli Emilie Marty
vypadl text, ve složitých režiích abych ve Věci Makropulos, protože jsem se Vždy vypadáte velice elegantně. Vyšla přesně tak a tam, jak má režisér ještě nezdála dost „zralá“, ale před dvě- užíváte rad stylisty nebo se spoléháte
představu. Je toho hodně, ale jsem ma lety jsem si ji v Ostravě zazpívala na vlastní vkus?
Celou dobu jsem využívala služeb
zvyklá se vždy vše naučit a nastudovat, s chutí. Někdy se také velmi rozmýšabych byla perfektně připravená a tak lím nad režijním pojetím a pokud se Ivo Špese. Po jeho odchodu do umětyto „strachy“ omezuji.
s ním nemohu vnitřně ztotožnit, roli leckého nebe se většinou líčím na konnepřijmu. Ale je to vždy věc dohody certy sama a v divadle nebo v televizi
Vašemu sopránu tleskají lidé ne- mezi mnou a režisérem. Jeho představa využívám služeb místních maskérů.
jen na největších operních scénách a má představa se musí někde potkat. Svůj účes svěřuji třem kadeřnicím, kteve světě. Kde ale nejraději zpíváte vy? Pokud ne, tak se v dobrém sejdeme ré jsou skvělé a vím, že se na ně mohu
vždy spolehnout. Mám je v Praze, PlzNejraději samozřejmě zpívám někdy příště.
ni, Ostravě, takže jsou stále po ruce.
doma a česky. To je pro mne největší
radost. Ale samozřejmě zpívat v Met- Jak se učíte novou operu?
ropolitní opeře v New Yorku nebo v La
Nejprve si vše poslechnu, abych Jste duší rebelka, nebo spíš hodná
Scale nebo jiných světových divadlech měla sluchový vjem a věděla jsem, holka?
Někdo by možná řekl, že trocha
je pro mne obrovská pocta a splnění co mne v té roli čeká, jaká jsou tam
všech přání, které mám jako každý úskalí, do jakých výšek a hloubek se rebelie ve mně je, ale ne moc. Spíš se cíumělec, který je ctižádostivý a rád do- musím dostat. Potom studuji z klavír- tím jako ta hodná holka, i když v mém
sahuje uměleckých úspěchů.
ního výtahu s korepetitorem. Přitom věku už se ta holka dost vzdaluje.
si vše poslouchám a zpívám v autě,
Můžete si ve svém postavení vybírat, v kuchyni. Prostě novou rolí žiji celý A ochutná „některá z nich“ víno,
nebo má raději pivo?
kde a co budete zpívat? Odmítla jste den a celý čas před zkouškami.
Přestože jsem značnou část svého
někdy nabídku?
života prožila v okolí Plzně, tak pivo mi
Vybírám si role, které chci nebo Který z jazyků vás nejvíce potrápil?
mohu zpívat. Považuji za velmi škodZpívala jsem italsky, německy, od mala nic neříká. Ráda se napiji doblivé, když to umělec neumí. Pokud francouzsky, anglicky, rusky. Problém rého vína a na suché bílé ze Znojma se
Ľuba Peterková
vezme roli, na kterou takzvaně ještě jsem měla s francouzštinou, kterou už moc těším.
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V nové divadelní sezoně
2017/2018 připravilo Městské divadlo ve Znojmě abonmá zahrnující
činoherní kusy i koncerty.
Zájem o divadelní předplatné
a s ním spojenou jistotu místa v hledišti je i v této sezoně velký. K výběru jsou
tři činoherní skupiny a jedna hudební,
ve které publikum uslyší slovenskou
zpěvačku Szidi Tobias, bratry Ebeny,
Spirituál kvintet, Hradišťan s Jurou
Pavlicou i světově uznávaného tenoristu Štefana Margitu.
Činohra představí ve znojemském
divadle známé i méně známé herce.
Na jevišti rozehrají své umění držitelka cen Thálie i Českého lva Gabriela
Míčová, Josef Dvořák, Jiří Lábus, Pavla
Tomicová, Bára Hrzánová, Zuzana
Kronerová, Michal Dlouhý, Regina

Rázlová i letošní jubilant v plné síle
pětaosmdesátiletý Stanislav Zindulka
a mnozí další. Diváci je uvidí v komediích, dramatech, tragédiích i grotesce. Chybět nebudou ani představení
oblíbeného znojemského divadelního
spolku Rotunda. 
lp
Pro nové zájemce o předplatné
bude prodej divadelního abonmá
zahájen od 4. září v TIC na Obrokové ulici, kde si již nyní mohou
vyzvednout přihlášky. V nabídce
budou místa neobsazená stávajícími předplatiteli. Informace lze
získat též na webech www.znojemskabeseda.cz nebo na www.
vstupenkyznojmo.cz. Abonentka
je přenosná.

 Prvním abonentním představením bude 11. října komedie Celebrity s.r.o. V hlavní roli Martin Písařík v alternaci s Lukášem Pavláskem (na snímku s Andreou Elsnerovou).  Foto: Archiv ZL

Video ze Znojmo Extreme 790!
Napětí, adrenalin, skvělé sportovní výkony a týmová práce – to
byl letošní ročník Znojmo Extreme
790. Jedinečnou atmosféru závodu
si můžete nyní připomenout v novém
propagačním videu.
Znojmo Extreme se letos konal
podruhé a je ve své podstatě charitativní akcí. Letos startovné závodu putovalo Nadaci pro transplantace kostní
dřeně. Jednatřicet týmů dohromady
přispělo částkou 14 500 korun, Erste
Leasing, jeden ze sponzorů závodů,
přispěl dalšími 4 500 korunami, a tak
pořadatelé mohli do rukou Ivety Hlobilové, koordinátorky kampaně Znojemsko na dřeň, předat symbolický šek
na 20 000 korun.
Spot připomene skvělou atmosféru,
ale i náročnost závodu. Uvidíte v něm

ukázky z doprovodného programu, nahlédnete do stanu pro dárcovství kostní
dřeně, radost při vyhlášení výsledků
a záběry z afterparty. „Všechny, které
video nadchne a kteří se chtějí zapojit,
zvu na další ročník, jehož přesný termín
oznámíme na podzim. Atmosféra závodu vás určitě pohltí a nebudete toho
litovat,“ dodává místostarosta Grois
z vlastní zkušenosti – se svým týmem
GroisTeam si vyběhnul druhé místo
v kategorii MIX.
Spot pochází z dílny společnosti
Videobrothers a zhlédnout ho můžete
na YouTube kanále Znojma, na webu
w w w. e x t re m e 7 9 0 . c z
i na webových nebo facebookových stránkách
města. Video lze načíst
také z QR kódu. 
pm

PLACENÁ INZERCE

Vyberte si své
sedadlo v divadle

Společnost
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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,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen, září
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen, červen, září denně
9.00–17.00, červenec a srpen denně
9.00–12.30, 13.00–18.00 (poslední
prohlídka půl hodiny před zavírací
dobou).
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park.
Otevřeno: červenec až srpen denně
ve 14.00. Vstupné lze zakoupit
v radniční věži na Obrokové ulici.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
čtvrthodinu před zavírací dobou).
Vstup pouze za příznivých
klimatických podmínek!
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá
9.00–11.30, 12.00–17.00, květen
až září také So–Ne. Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Černé řemeslo, Zbraně orientu,
Pravěcí zemědělci – nová expozice
archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí
Koruny české, Medailérská tvorba
J. T. Fischera. Pohádkové léto
v Domě umění červenec až srpen:
zpestření prázdnin a dovolené

pohádkami pro nejmenší a jejich
rodiče.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až 1. říjen (pouze
po telefonické domluvě).
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září Po–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
Léto na Cornštejně červenec až
srpen: program sestavený nejen
ze šermířských vystoupení.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: duben až říjen Út–Ne
9.00–17.00, o prázdninách denně.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen, září, říjen
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00,
Ne 10.00–17.00, červenec až srpen
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–13.00,
13.30–19.00, Ne 10.00–13.00,
13.30–18.00
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
Otevřeno: TIC květen až září Po–Ne
9.00–16.00, Jižní příst. cesta květen
až září Po–Čt, Ne 9.00–21.00, Pá, So
9.00–23.00.
VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: květen až září Po–Čt
10.00–18.00, Pá–So 9.00–19.00,
Ne 9.00–15.00 včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: květen až červen, září, říjen
So, Ne a svátky 9.00–19.00, červenec,
srpen denně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Červenec až srpen divadelní prázdniny.

KONCERTY
26. 8. DEEP PURPLE revival Brno
Na Statku, Sokolská ul. – brněnská
revivalová skupina a pop-rockový
Grussbach z Hrušovan nad
Jevišovkou. 18.00.
30. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA
Slepičí trh – koncert oblíbené
znojemské cimbálky na nádvoří
Znojemského podzemí. 19.00.

VÝSTAVY
13. 6. – 1. 10. HRAČKY
ŠLECHTICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – výstava
mechanických a technických hraček
z let 1800 až 1940.
21. 7. – 8. 10. EXPEDICE
STŘEDOVĚK
Dům umění – interaktivní výstava
o tom, jak se asi žilo na hradě
i na bitevním poli ve středověku.
28. 7. – 10. 9. BLANKA
SVAČINOVÁ – AKVARELY
Dům umění – akvarely ze Znojma
a Annecy.
4. 8. – 29. 10. 1916: STOLETÁ
VZPOMÍNKA NA TŘETÍ ROK
VELKÉ VÁLKY
Dům umění – pokračování cyklu
výstav zahájeného v roce 2014.
Základní reálie roku 1916, exponáty
vojenské výzbroje i výstroje, zápisky
vojáků, rodáků ze Znojemska a další.
18. 8. – 17. 9. PODOBY
MODELOVÉ ŽELEZNICE
Minoritský klášter – výstava

železničních modelů a kolejiště
ze sbírek znojemských modelářů.
22. 9. – 1. 12. U NICH I U NÁS /
DRENT UND HERENT
Minoritský klášter – výstava si klade
za cíl zmapovat společné historické
politické, hospodářské a kulturní
vazby mezi sousedními okresy
Hollabrunn a Znojmo.
Do 6. 10. DARŮ SI VÁŽÍME
Minoritský klášter – výstava
předmětů, které v posledních letech
přijalo muzeum do svých archivů
jako dary od občanů a institucí.
Do 31. 10. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – výstava volně
navazující na stálou muzejní expozici
černého řemesla představuje drobné
kovářské práce, ale i lékařské nástroje
či šperkařství se zlatnictvím.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální info na kontaktech kina.

DALŠÍ AKCE
25. 8. KRÁL VÍN ČESKÉ
REPUBLIKY 2017
Loucký klášter – degustace šesti set
nejlepších českých a moravských vín.
Více na www.kralvin.cz
26. 8. LAHOFER AUTHOR CUP
Pláž Vranovské přehrady – závod
horských kol. Více na www.lahocup.cz
2. 9. OCHUTNÁVKA VÍN
Hotel Savannah Hatě – ochutnávka
vín nejlepších vinařů znojemské
a dolnorakouské podoblasti spojená
s gastronomií, zábavným programem
pro děti, cimbálovou muzikou
a tombolou. Pro obyvatele města
Znojma bude navýšen počet spojů ze
Znojma na hotel a zpět. Podrobnosti
na FB hotelu Savannah.
2. 9. MEMORIÁL JIŘINY
KRÁČMEROVÉ
Znojemský hrad – 21. ročník
turistického pochodu Podyjím –
Memoriál Jiřiny Kráčmerové. Pěší trasy
od 12 do 40 km., cyklotrasy 32 a 50 km.
Připravil Klub českých turistů, odbor
Znojmo. Start na hradě 8.00–10.00.
3. 9. PROMENÁDNÍ KONCERT
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Horní park – 14.00. Více na str. 8.
3. 9. MISTR SVĚTA AMOLETA
U Obří hlavy – 6. ročník bláznivé
neckyády na řece Dyji moderuje
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Milan Jonáš. 14.00–17.00.
Více na str. 9.
6. 9. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ANEB JEDEN SVĚT PRO
VŠECHNY
Horní nám. – prezentace sociálních
služeb s doprovodným programem.
Více na str. 10.
9. 9. ZARÁŽENÍ HORY
Havraníky – průvod půjde
z Havraníků do Popic. Sraz účastníků
u kostela v Havraníkách ve 14.00. Více
na str. 15, rubrika Nenechte si ujít.
14.–17. 9. TERROIR
ZNOJEMSKÝCH VÍN
Loucký klášter – přehlídka hroznů,
burčáku a vína Znojemské vinařské
podoblasti.
14.–17. 9. ZNOJEMSKO
ZAHRADA MORAVY
Loucký klášter – přehlídka ovoce,
zeleniny, květin a produktů
Znojemska.

15.–17. 9. ZNOJEMSKÉ
HISTORICKÉ VINOBRANÍ 2017
K vinobraní vyjde 7. září speciální
číslo Znojemských LISTŮ
s podrobným programem.
21. 9. POHÁDKOVÝ LES
Městský lesík – pohádková cesta
s hravými úkoly pro rodiče s dětmi.
www.sokolznojmo.cz. Sraz
v Městském lesíku za restaurací
Diana. 15.00–17.00.
22. 9. NOC SOKOLOVEN
Sokolovna – večer otevřených dveří
s programem. www.sokolznojmo.cz.
17.00–22.00.

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 LIDOVÝ ZVYK
Ve vinici zastaví návštěvníky zaražená hora. Až do vinobraní
Nedaleko Znojma zarazí lidé ve vinici horu. Zarážení hory znamená, že
do vinohradu až do vinobraní nesmí vstoupit nikdo, kromě samotného
vinaře, a to z prostého důvodu – ochrany dozrávajících hroznů. Obyčej zarážení hory a s ním spojené slavnosti má kořeny ve středověku.
V každé obci má různé folklórní podoby. Ve zdejším kraji udržuje lidový
zvyk Spolek přátel Hroznové kozy. Kostýmový průvod za doprovodu
cimbálové muziky půjde 9. září z Havraníků do Popic. Sraz účastníků je
ve 14.00 u kostela v Havraníkách. K průvodu se může (i v civilním oděvu)
přidat každý obdivovatel moravských vinic i lidových obyčejů. 
lp

23. 9. TOUR DE BURČÁK
Loucký klášter – tour po vinařských
stezkách Znojemska. Více na str. 9.
29.–30. 9. BURČÁKFEST 2017
Loucký klášter – ochutnávky
burčáků, vín, kulinářských specialit
a bohatý kulturní program. Více
na str. 1 a 9.

U Klarisek vládne tvůrčí duch
Vlastnoručně malované tenisky, hedvábný šátek, tričko, hrníček
a spousty dalších věcí si mohou vyrobit děti na výtvarně-řemeslných
dílnách, které vede znojemská šperkařka Iveta Hlobilová. A to nejen
o prázdninách.
„Na nápad uspořádat pro děti tvořivý týden mě přivedla kamarádka,
která hledala prázdninový program
pro svoji dceru a obrátila se na mě
s prosbou, zda by nemohla se mnou
něco tvořit v mém ateliéru,“ vysvětluje
ideu dílen Hlobilová. Společně s dcerou, která studuje na vysoké škole obor
design šperku, tak vymyslely zajímavý
týdenní program pro holky i kluky.
Tvoří se na dvorku historického Domu

Klarisek v centru Znojma. Rodiče vodí
děti v osm hodin ráno a vyzvedávají
si je ve stejný den v 16.00 hodin. Aktuální turnus tvořivých dílen začíná
v pondělí 31. srpna.
Ovšem šanci naučit se základy
kresby, malby i spousty řemeslných
dovedností budou mít děti i během
školního roku. Iveta Hlobilová pro ně
ve svém ateliéru připravuje pravidelná
setkání zaměřená na nejrůznější výtvarné techniky a řemesla. „Kroužky
chci začít v říjnu, v tuto chvíli přesné
datum plánuji. Ráda sdělím podrobnosti osobně všem zájemcům a mnoho
informací najdou také na mém webu
www.artfashion.cz,“ prozradila na závěr Iveta Hlobilová. 
lp

Pobesedujte za chůze
s mistrem Evropy ze Znojma
S beneficí Toulavé klacky tour
zamířil mistr Evropy a nejúspěšnější
český reprezentant v Nordic Walking
Janek Vajčner domů.
„Místem dalšího zastavení benefiční akce Nordic Walking s názvem
Toulavé klacky tour se stane mé rodné
město Znojmo,“ zdůrazňuje hrdý Znojmák Janek Vajčner, několikanásobný
medailista ze světových soutěží a též
držitel světového rekordu v severské
chůzi na 12 km. Netradiční propagační
a zároveň benefiční akci můžete podpořit návštěvou v sobotu 2. září (9.00,
13.00, 16.00) a v neděli 3. září (9.00,

13.00). V Centru Stará vodárna u řeky
Dyje najdete výuku originální techniky
Nordic Walking, ochutnávku Nordic
Fitness a poněkud netradiční besedu
za chůze s Jankem Vajčnerem.
„Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován nadačnímu fondu Českého
rozhlasu Světluška, se kterým spolupracuji na podpoře sportování nevidomých
a slabozrakých,“ vysvětluje cíl benefice
úspěšný sportovec. Přihlásit se můžete na e-mailové adrese toulaveklacky
@seznam.cz. Podrobné informace získáte na webu www.moravianwalking.cz
nebo tel.: 723 848 760. 
lp

 VÝSTAVU
Pod střechou kláštera se schovává železniční stanice
V minoritském klášteře
Jihomoravského muzea ve Znojmě najdete
až do 17. září výstavu
Podoby modelové železnice, která se pokouší
na relativně malé ploše
ukázat všechny podoby
modelové železnice. Návštěvníci tak uvidí v různých velikostech lokomotivy, železniční vozy, automobily, tvorbu krajiny, část modulového kolejiště a možná je čeká překvapení. Vystavené
předměty vzešly především z trpělivých rukou znojemských modelářů.
lp
 KONCERT
Festival Bachův varhanní podzim 2017 rozezní kostel v Louce
Bachův varhanní
podzim představuje novou generaci pražských varhaníků. V sobotu
23. září předvede
od 19.00 hodin talentovaná varhanice Marie Pochopová barokní nástroj
ve znojemském
kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava v Louce. Program je sestaven ze skladeb slavných synů a otců: Leopolda Mozarta a jeho syna Wolfganga Amadea, Johanna Sebastiana Bacha a jeho
syna Carla Philippa Emmanuela a dalších dvojic. Více info na www.bachuvpodzim.cz. Vstupné: 190/150 Kč. Předprodej na GoOut a v síti Ticketstream. Vstupenky také na místě před koncertem. 
lp
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Kolo pro život startuje ve Znojmě počtvrté
Největší seriál závodů na horských kolech, Kolo pro život, slaví
18. jubileum. Do Znojma zavítá závod již počtvrté, a to v sobotu 9. září
2017, kdy se uskuteční jeden z jeho
závodů: Znojmo Burčák Tour Kooperativy.
Závodů se mohou účastnit profesionálové i široká veřejnost, děti i dospělí. Zaregistrovat se mohou již nyní.
Jako první odstartují dětské závody, zvlášť holky a kluci, mezi 9.00
až 11.50 hodinou v parku před Louckým klášterem. Pro dospělé jsou
závody přizpůsobené výkonnostním
kategoriím, a tak mají na výběr tři různě náročné trasy. Nejprve odstartuje
v 11.30 hodin z Masarykova náměstí
kategorie na 57 km. Z areálu Louckého kláštera vyrazí závodníci na trasu
33 km ve 12.30 hodin, a nakonec ná-

 Závodů se mohou účastnit profesionálové i široká veřejnost, děti i dospělí. Zaregistrovat
se mohou již nyní. 
Foto: Archiv ZL

sleduje nesoutěžní fitness jízda dlouhá
17 km, jejíž trasa povede od Louckého
kláštera přilehlou přírodou a vinicemi.
Kromě závodů je pro soutěžící
a návštěvníky nachystaný doprovodný program. V parku před Louckým
klášterem se celý den budou odehrávat
dětské závody a hry a na programu
je i tombola. Ke koupi bude kvalitní občerstvení nebo také sportovní
vybavení.
Informace a přihlášky lze získat
na kontaktu info@kolopro.cz nebo na telefonním čísle 721 712 537. Registrace
online je možná do středy 6. září 2017.
Kdo se nestihne zaregistrovat, má
šanci se přihlásit osobně v předvečer
závodu v Louckém klášteře od 18.00
do 20.00 hodin nebo v den závodu
od 8.00 do 11.30 hodin. Více informací
o závodě na www.kolopro.cz. 
pm

Fotbalisty posílil Mešaninov a Machuča
Úvodní kvarteto zápasů ve Fortuna národní lize mají za sebou
fotbalisté 1. SC Znojmo. Vybojovali
v nich pět bodů a před vloženým kolem v Ústí nad Labem se nacházeli
na osmé příčce tabulky.
Z nojemský tým odstartoval
do soutěže nadějnou remízou v Příbrami, kdy mu navíc rozhodčí neuznali
dva góly pro ofsajdy, z nichž minimálně ten první byl více než sporný. Následoval další zápas s celkem, který hrál
ještě vloni nejvyšší soutěž, z Hradce
Králové. V něm se sice Znojemští ujali
vedení, ale soupeř pak prokázal svoje
kvality a utkání otočil na 1:3, přičemž
se blýskl dvěma výstavními trefami
z přímých kopů někdejší hráč Znojma
Jan Pázler.
Nejvíce z prvních čtyř zápasů mohou Znojemští asi litovat ztracených
dvou bodů ve Vítkovicích. V soutěži
asi na moc slabších týmů už nenarazí.
Znojmo bylo po celý první poločas
výrazně lepší, ale několik slibných příležitostí nevyužilo. Brzy po přestávce se sice dostalo do vedení, ale pak
přenechalo iniciativu domácím a ti
srovnali. V závěru ještě Vítkovice promarnily jasnou šanci, takže Znojmo
bylo nakonec rádo za bod.
Jestli si trenér Znojemských Jiří
Balcárek mohl na začátku soutěže
na něco stěžovat, byl to úzký kádr,
navíc ještě oslabený o zraněné stopery
Mezlíka a Odehnala. Už ve Vítkovi-

cích se ve znojemském dresu objevil
obránce Baníku Ostrava Mešaninov
a před domácím zápasem s Frýdkem-Místkem přišel z Liberce rovněž na hostování ofenzívní záložník
Ondřej Machuča. Z Japonska, kde
byl na turnaji s reprezentační devatenáctkou, se pak vrátil Tomáš Růsek, který přišel v závěru přípravy
z Brna. Na hře Znojma to bylo znát.
V prvním poločase jeho hráči Frýdek prakticky k ničemu nepustili a šli

do vedení gólem Javůrka. Vítr z plachet Znojemským sice na chvíli vzala
vyrovnávací branka hostí po rohovém
kopu, ale v závěru se přece jen dokázali prosadit a Svozil zařídil hlavou
Znojmu první letošní vítězství.
„Hráči dřeli a i když už jim v závěru nezbývalo moc sil a byli pokopaní,
dokázali vybojovat vítězství. Takové se
velmi cení,“ konstatoval trenér Znojma
Jiří Balcárek. Z jeho týmu sice odešel
brankář Štěpanovský, který vedle Vese-

 Jedna z nových posil ve znojemském dresu, Ondřej Machuča v zápase s Frýdkem-Místkem. 
Foto: eks

lého zřejmě neviděl šanci na uplatnění,
ale vzhledem k příchodům Mešaninova a Machučy a návratu Růska může
být směrem k dalším zápasům klidnější. „Teď už máme na výběr víc možností. Je to takové širší, máme víc variant
rozestavení a stoupá také konkurence,“
konstatoval Jiří Balcárek.
Jeho tým naplno bodoval až
ve čtvrtém utkání, ale žádná nervozita
podle znojemského kouče ve Znojmě
nepanovala. „Viděl jsem na týmu obrovskou vůli po vítězství. Měli jsme
uspět už v Příbrami. Sice se nám nepovedlo utkání doma s Hradcem, kdy
jsme dostali dva góly ze standardních
situací a jeden jsme soupeři sami darovali, ve Vítkovicích jsme měli zase
spoustu šancí, ale ve finále jsme ještě
mohli prohrát. Ale pozoroval jsem
na trénincích, jak chtějí kluci ten zápas
s Frýdkem zvládnout a povedlo se to,“
uzavřel znojemský trenér.
První vítězný gól sezóny vstřelil
obránce Jaroslav Svozil, který po Radku Mezlíkovi převzal nuceně roli dirigenta obrany. Byla to jeho vůbec první branka za Znojmo. „Já přirozeně
nejsem na hřišti od toho, abych střílel
branky, spíš naopak. Ale jsou to samozřejmě příjemné pocity a jsem rád, že
jsme to v zápase s Frýdkem zlomili.
Asi mě nemine zaplatit něco do kasy,
ale jsem rád. Kvůli takovým pocitům
člověk ten fotbal dělá,“ uvedl Jaroslav
Svozil. 
eks
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