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Vyrazte v srpnu za vínem,
divadlem nebo okurkami
Znojemské kulturní léto ještě
zdaleka nekončí. Ve své druhé polovině přinese místním i turistům spoustu
zajímavých aktivit a příjemné zábavy, kterou si budou moci užít v centru
královského města.
Srpen ve Znojmě patří tradičně
okurkám a nejinak tomu bude i letos.
Kulturní program toho však nabízí
mnohem více. K četným divadelním
představením spolku Rotunda a dětským divadlům v rámci Pohádkového
léta v Domě umění se přidají ta z festivalu Znojmo žije divadlem.
Kdo se rád podívá na město z výšky,
bude moci radniční věž navštívit na nočních prohlídkách. Novinku si připravilo
i Jihomoravské muzeum – dvě večerní
prohlídky znojemského hradu a jeho
podzemí. V nabídce akcí nemohou chybět ani ty vinařské. Za romantickým
Znojmem zve další prohlídka města
s řízenou degustací sladkých a růžových
vín a na konci srpna se v našem městě
uskuteční poprvé Královský košt vín.

Srpnový kulturní kalendář, jehož
program naleznete uvnitř Znojemských

LISTŮ, je opravdu nabitý. Tak si jej
užijte. Přejeme vám krásné léto!
zp

 Romantické Znojmo. Na skleničku vína se v létě můžete vydat například na degustační
stánek na Rajské vinici nebo na Vlkovu věž.
Foto: archiv Vinařství Lahofer

Obchvat se začne stavět na konci července
Znojmu se podařilo velké vítězství.
Ve čtvrtek 28. července bude slavnostně zahájena stavba další části obchvatu, pak už se do práce pustí stavbaři.
Jedná se o severní úsek obchvatu mezi
křižovatkami jihlavská a únanovská,
který naváže na prozatím nedokončenou část první stavby obchvatu.
„Jsem rád, že se postupně začíná
naplňovat to, s čím jsem do Poslanecké
sněmovny šel – že se zasadím o dokončení obchvatu. Souběh funkcí starosty
a poslance se tu ukazuje jako velmi užitečný a dává mi v jednáních daleko větší příležitost a prostor,“ dodává starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. „Zároveň

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ČERVENEC 2016

bych rád poděkoval
celé vládě, panu premiérovi Bohuslavu
Sobotkovi, Jihomoravskému kraji v čele
s hejtmanem Michalem Haškem a zástupcům Ředitelství silnic
a dálnic za spolupráci. Dostavba obchvatu se stala prioritou
vlády a tyto konkrétní kroky to jen
dokazují,“ doplňuje  Jedno z posledních jednání ohledně dostavby obchvatu
Gabrhel. Pokračování s ministrem dopravy Danem Ťokem (na fotce vpravo) absolvona str. 3. 
zp val starosta Gabrhel ve Znojmě na jaře. 
Foto: archiv ZL

85 % lidí je ve Znojmě
spokojeno
Výrazná většina obyvatel Znojma (85 %) je spokojena se životem
ve Znojmě. Ukázalo to dotazníkové šetření, které ve městě probíhalo
v květnu.
Zajímavý je i fakt, že je jen výrazně
nízký podíl velmi nespokojených lidí –
pouze 1,6 % osob. Většina obyvatel se
navíc ve Znojmě cítí bezpečně. „Dle
titulkového indikátoru Spokojenost
občanů s městem, kde žiji či pracuji
jsou obyvatelé Znojma se životem zde
spokojeni. Nespokojena je jen jedna
sedmina respondentů, což v porovnání se všemi městy, kde v minulosti
obdobné šetření probíhalo, a zejména
s těmi, které si šetření nechalo zpracovat v poslední době, je velmi dobrý
výsledek,“ píše se v závěrečné zprávě
dotazníkového šetření. Konkrétní čísla: Velmi spokojen – 30,6 %, Mírně
spokojen – 54,4 %, Mírně nespokojen
– 13,4 %, Velmi nespokojen – 1,6 %.
Pokračování na str. 2. 
zp

Ve Znojmě vznikne
muzeum pivovarnictví
Národní zemědělské muzeum
v Praze otevře ve spolupráci s městem Znojmem svoji pobočku v areálu
bývalého pivovaru ve Znojmě.
Smlouvu o spolupráci na vzniku muzea pivovarnictví schválili
v červnu znojemští zastupitelé. Poté,
co se do areálu pivovaru vrátila výroba piva, tak brzy nabídne tento
komplex další lákadlo pro turisty.
Pokračování na str. 2. 
zp

Zavádíme
Mobilní rozhlas
Město zavadí nový moderní způsob komunikace se svými občany.
Zapojte se i vy do Mobilního
rozhlasu a buďte v obraze. Více na
www.znojmocity.cz a na str. 10.  zp
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UZAVÍRKA
NA DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ
Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal rozhodnutí, ve kterém
povolil částečnou uzavírku silnice
na ulici Dukelských bojovníků,
kde se po etapách opravuje povrch komunikace. Jedná se o úsek
začínající za mostem přes řeku
Dyji v délce cca 700 m směrem
na Chvalovice (uzavírka končí
před prodejnou JYSK). Provoz tu
je řízen kyvadlově jedním jízdním
pruhem. Částečná uzavírka potrvá
do 29. září 2016.
MALÁ LOUKA OPĚT NA PRODEJ
Město Znojmo opět hledá investora pro lokalitu Malá Louka. Jedná
se o poslední větší zastavitelnou
plochu území nedaleko centra
Znojma s kompletní veřejnou
infrastrukturou (škola, školka, komerční objekty, pošta, lékárna
atd.). Zájemci mají na podání nabídek lhůtu do 1. srpna. Více informací na www.znojmobusiness.cz.
ZNOJMO PRONIKLO DO KIN
Na oslavy Znojmo 790 láká nově
i krátký spot ve formě animace loga Znojmo 790, který běží
od června v Kině Svět ve Znojmě
a před každým filmem letního
kina na Vranovské pláži. V tomto
spotu se logo Znojmo 790 vytvoří ze shluku diamantů a drahokamů, což má reflektovat skutečnost, že Znojmo je klenotem
jižní Moravy. Animaci, kterou pro
Znojmo vytvořila znojemská firma Visible Business, je k vidění
na www.znojmo790.cz v sekci
Video.
DNY PARTNERSKÝCH MĚST
VE FILMU
Propagačního spotu se dočkaly
i Dny partnerských měst 2016.
„Spot má i anglickou verzi, kterou
chceme poskytnout našim partnerským městům jako pozvánku
na další ročníky,“ podotkl místostarosta Jan Grois. Spot je ke zhlédnutí
na www.youtube.com/znojmotv.
PODPORY HASIČŮ
A POLICISTŮ
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje získá 780 tisíc korun na nákup dvou velitelských
automobilů. Rozhodli o tom krajští
radní. Automobily budou využívány pro dopravu velitelů zásahu
na místo události. Policie od Jihomoravského kraje získá dar ve výši
1,5 milionu korun. Půjde o finanční
prostředky na pořízení čtyř čtyřkolek v provedení policejní speciál.

85 % lidí je ve Znojmě spokojeno
Dokončení ze str. 1
Součástí dotazování byly i otázky
s hodnocením na škále od 0 do 10,
přičemž 10 je hodnotou nejvyšší. Respondenti například kladně hodnotí
kvalitu okolního životního prostředí
(průměrná známka 7,4), dále technické vybavení MěÚ (7,2) a možnost
provozovat své záliby a koníčky (6,5).
Naopak méně jsou spokojení s možnostmi účastnit se místního plánování
(4,8), nabídkou pracovních příležitostí
(4,9) a čekací dobou při vyřizování
záležitosti MěÚ (5,1).
Z hlediska veřejných služeb jsou
obyvatelé nejvíce spokojeni s tříděním

odpadů a jejich odvozem (7,4) a s úklidem a údržbou města (7,1). Poměrně
vysoko se umístila i vzdělávací zařízení
(mateřské, základní a střední školy).
Méně jsou lidé spokojeni se zdravotními službami a s fungováním Městské
policie.
Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější mezilidské vztahy a pracovní příležitosti.
Zbývající otázky se zaměřily na pocit bezpečí a vnímání úrovně kriminality. Pozitivní je, že téměř dvě třetiny
oslovených se ve Znojmě cítí bezpečně
a pouze 16 % opačně. Z hlediska vnímání vývoje kriminality v posledních

Dotazníkové šetření, které mělo
za cíl zjistit zejména míru spokojenosti se životem ve městě, s bezpečností ve městě a míru spokojenosti s úřadem, vzniklo na základě Katalogu indikátorů, který
je součástí Strategického plánu
rozvoje města Znojma na období 2016–2022. Šetření prováděla specializovaná společnost
CI2, o. p. s.
třech letech je situace u obou táborů
vyrovnaná: 22 % se domnívá, že se situace zlepšila; 20 % si myslí opak. 
zp

Ve Znojmě vznikne muzeum pivovarnictví
Dokončení ze str. 1
„Možná je to trochu neobvyklé,
protože naše město i kraj je známo
především vínem, ale vaření piva má
ve Znojmě téměř 700 let dlouhou
tradici,“ vysvětluje starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. „Oživování areálu pivovaru je jednou z našich priorit, proto jsem velmi rád, že jsme se
s Národním zemědělským muzeem
dohodli na spolupráci. Naším hlavním úkolem je rekonstrukce prostor,
na které intenzivně pracujeme,“ doplňuje starosta. „Zážitková expozice
historie pivovarnictví přinese další
oživení areálu bývalého pivovaru, nový
impuls pro podporu cestovního ruchu
i další možnost, jak trávit ve Znojmě
volný čas,“ dodává starosta.
Hlavním exponátem muzea bude
původní technologické zařízení varny z roku 1930, které bylo vyrobeno ve Škodových závodech v Plzni.
V roce 2010 bylo prohlášeno za kulturní památku. Sestává z vystírací kádě,
rmutového kotle, mladinového kotle,
scezovací kádě a zcezovacího korýtka.
Majitelem tohoto unikátního vybavení je společnost Heineken, se kte-

 Hlavním exponátem budou původní varny z roku 1930. 

rou město Znojmo uzavřelo smlouvu
o výpůjčce.
Expozice pivovarnictví bude přístupná přímo z ulice Hradní stávajícím vstupem a původní přístupovou
chodbou. Odsud návštěvník vstoupí do samotné dvouúrovňové varny.
Další část expozice bude umístěna
v prostoru pod varnou. Na její přípravě spolupracuje Národní zemědělské
muzeum s Jihomoravským muzeem

Foto: archiv ZL

ve Znojmě. Expozice bude nejen mapovat historii a tradici pivovarnictví
ve Znojmě, ale také seznámí návštěvníky s hlavními pivovarskými surovinami – vodou, sladem a chmelem a se
způsobem vaření piva od nejstarších
dob až po dnešek. Nebude zde chybět ani fotokoutek a dětský koutek.
Město veškeré prostory varny na své
náklady zrekonstruuje a postará se
posléze i o provoz expozice. 
zp

Na zimním stadionu položí střechu na střechu
Na zimním stadionu v těchto
dnech opravují řemeslníci střechu.
Na starou položí novou. Stavební
práce potrvají zhruba tři měsíce. Plánované hokejové zápasy neohrozí.
Střecha na zimním stadionu pochází
z přelomu 70. a 80. let minulého století.
Kvůli zatékání do konstrukce střechy
bylo provedeno několik expertních posudků a návrhů na rekonstrukci, z něhož vzešlo finální rozhodnutí. Existující
střešní plášť nebude odstraněn, ale bude

použit jako podkladní vrstva pod nově
přidané tepelně izolační a hydroizolační
vrstvy. Základním předpokladem fungování podkladní vrstvy je nové překotvení stávajících panelů včetně izolačních
vrstev. Nový střešní plášť bude přidán
i na světlík, který má ale jinou skladbu
podkladních vrstev, a proto musel být
navržen i jiný způsob kotvení nových
tepelně izolačních desek. Na stávající
konstrukci světlíku přijde lehký ocelový
rošt z distančních Z-profilů a podkladní

vrstva z trapézového plechu, do které
budou kotveny nově přidané tepelně
izolační a hydroizolační vrstvy. Součástí
rekonstrukce bude také ochrana před
účinky blesku a záchytný systém proti
pádu osob. Práce bude provádět firma
DACH SYSTÉM, která podala nejvýhodnější nabídku. Cena celé rekonstrukce se vyšplhá na asi 10,5 milionu korun.
Provozní doba stadionu pro veřejnost
bude přizpůsobena tak, aby byla dodržena především bezpečnost. 
tp, lp
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U Obří hlavy začala sanace skal
V polovině července začaly práce
na sanaci skal U Obří hlavy, které
potrvají do konce září 2016. Město
vynaloží na nápravu skal téměř 2,5
miliónu korun. Většinu nákladů by
měla pokrýt dotace z evropských fondů, o kterou město zažádalo.
V rámci stavby se nejdříve ručně
odstraní vzrostlý nálet s ponecháním
kořenů, dále budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené
partie čištěných ploch skalního svahu.
Rovněž se odtěží nestabilní bloky skal
a pomocí geotechnika lokálně ukotví
vytipované bloky.
Stěžejním sanačním opatřením
bude zajištění výchozu vysokopevnostní ocelovou dvouzákrutovou sítí.
Dále bude z akumulačního prostoru
za stávající kamennou zídkou odtěžena napadaná suť. Zídka bude v závěru
nově vystavěna z místního vytěženého
kamene. Za hranou této zídky bude přeskupením materiálu vybudován zemní
val. Po provedení všech sanačních prací

bude realizována instalace geotechnického monitoringu.Práce bude provádět
firma STRIX, která podala nejvýhodnější nabídku. Sanaci skal U Obří hlavy
v místě nejužšího bodu ulice naproti

Muzeu motorismu připravovalo město
již delší dobu. Navazuje tím na práce,
které v dané lokalitě a na ulici Koželužská a ulici Napajedla proběhly před
dvěma lety. 
tp

 Z bezpečnostních důvodů jsou tu od loňska instalována betonová svodidla. Odstraněna budou nejpozději na konci září. 
Foto: archiv ZL

Obchvat se začne stavět na konci července
Dokončení ze str. 1
„Zároveň bych rád poděkoval
celé vládě, panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, Jihomoravskému
kraji v čele s hejtmanem Michalem
Haškem a zástupcům Ředitelství silnic a dálnic za spolupráci. Dostavba obchvatu se stala prioritou vlády
a tyto konkrétní kroky to jen dokazují,“ doplňuje Gabrhel.
„Záměr projektu počítá s výstavbou druhého úseku přeložky silnice
číslo I/38 severně od Znojma jako

dvoupruhové silnice o šířce jedenáct
a půl metru. Stavba naváže na první
část obchvatu. Vznikne mimoúrovňová křižovatka Únanovská, dále mimoúrovňové křížení se silnicí druhé
třídy a tato část obchvatu pak končí
rovněž mimoúrovňovým připojením na stávající silnici první třídy
severně od Znojma,“ sdělil Tomáš
Neřold, mluvčí Ministerstva dopravy.
Hodnota vysoutěžených stavebních
prací činí bezmála 265 milionů Kč
bez DPH.

Stavba s označením I/38 Znojmo
obchvat II je dalším důležitým dílem
obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu mimo centrum Znojma a zajistit
plynulý provoz na spojnici Jihlava–
Znojmo–státní hranice s Rakouskem.
„Čeká nás ještě spousta práce, aby byl
obchvat dostavěn celý. Nenecháme se
ale odradit snahami různých spolků
a jednotlivců. Obchvat společně dostavíme,“ dodává závěrem starosta. Další
informace o stavbě obchvatu přineseme v příštím vydání.
zp

Za pořádný mázhauz pořádná odměna
V rámci Znojemského historického vinobraní 2016 čeká všechny pořádné mázhauzy pořádná odměna.
Stačí se včas přihlásit, splnit kritéria
a odměna vás nemine!
Kritéria tradičního mázhauzu
jsou: dobová hudba, dobové oblečení,
dobový vzhled mázhauzu (výzdoba,
označení apod.) a prodávaný sortiment
(tradiční moravské víno, burčák, sýry
apod.). Za každé splněné kritérium
obdrží daný mázhauz odměnu 1 000
korun, max. tedy 4 000 korun. Hodnocení provedou pracovníci odboru
majetkového ve dnech konání akce.
„Snažíme se, aby znojemské mázhauzy měly neopakovatelnou atmosféru s nádechem středověku a zapadaly
do koncepce našeho vinobraní. Proto

chceme motivovat všechny provozovatele formou finanční odměny, aby
návštěvníkům nabídli autentický zážitek,“ vysvětluje místostarosta Jan Grois.
Přihlášky mohou provozovatelé
mázhauzů zasílat nejpozději do 9. září
2016 na e-mailovou adresu svatava.
ruzickova@muznojmo.cz nebo na adresu Město Znojmo, odbor majetkový,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo. Více
informací podá Svatava Hegarová Růžičková, tel: 515 216 223. 
zp

 Ke správnému mázhauzu patří dobové
oblečení a jídlo. 
Foto: J. Eisenbruk

Nezapomeňte! Zvýhodněné
permanentky na vinobraní si
můžete zakoupit až do konce
srpna, a to za 300 korun. Více na
www.znojemskevinobrani.cz.
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STALO SE
PRODALI SKLOPNÉ SEDAČKY
Město prodalo původní sedačky
z fotbalového stadionu, které
v rámci rekonstrukce před dvěma
lety nahradily nové. Za 845 kusů
sedaček město utržilo téměř
431 tisíc korun. Kupcem, který
podal nejvyšší nabídku, je společnost P&K pro.
KRAJ PŘISPĚJE
NA RESOCIALIZACI
Jihomoravský kraj přispěje městu
Znojmu na realizaci projektu Resocializační víkendové pobyty pro
děti z evidence OSPOD Znojmo
2016, a to částkou 40 tisíc korun.
Jedná se o projekt víkendových
akcí pro děti vybrané z evidence
oddělení sociálně-právní ochrany
dětí, se kterými během celého
roku pracují kurátoři pro mládež, terénní pracovníci či rodinní
asistenti. Akce slouží k navázání
důvěry s dětmi, zjištění problémů
v rodinách a následnému řešení.
Celkové náklady na projekt činí
80 tisíc korun
SVOZ KONTEJNERŮ
Rozpis svozu velkoobjemových
kontejnerů, které Městská zeleň
umístila do vytipovaných lokalit,
najdou všichni přímo na místě
samém, a to až do konce září.
V jednom případě došlo k přesunu kontejneru do jiné lokality – z pravé strany zahrádek
na Pražské se přesouvá doleva
na Cínovou horu, kde je o svoz
větší zájem. Všechna místa jsou
označena cedulí.
TURNAJ NADCHL
Turnaj pro Karla IV., který byl připomínkou 700. výročí jeho narození, zhlédlo více než 700 malých i velkých diváků. Na příští
léto proto Znojemská Beseda
připravuje další akci v podobn é m d u c h u. Té m a j e z at í m
překvapením.
ZNOJMO NA KATEŘININĚ DNU
V TORGAU
Koncem června přijalo město
Znojmo pozvání představit se
v partnerském městě Torgau
v Německu na každoroční akci
Kateřinin den, konaný na počest
Kateřiny z Bory. Vedle Znojma
se zde také představila města
Strzegom z Polska a německý Sindelfingen. Město Znojmo reprezentovali zástupci ze Znojemské
Besedy a vinařského spolku VOC
Znojmo, který nabízel ochutnávku vín typických pro znojemskou
oblast.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
25. srpna, uzávěrka je 15. srpna.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
24. 6. od 7.00 do 11.30 ZNOJMO:
ulice Bezručova, Fr. Kopečka, Lužická, ul. 17. listopadu
KASÁRNA: Z důvodu rekonstrukce trafostanice dojde ve dvou termínech k odstávce elektřiny: 1. 8.
od 7.00 do 17.00, 19. 8. od 7.00
do 17.00. Odstávka se dotkne domácností, provozů a dalších zařízení napájených z této trafostanice.
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 ke komerční a soukromé inzerci jsou
uveřejněny na www.znojmocity.cz
n ebo j e zí sk áte na e - m a i l u :
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, svátk y
8.00 –20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel.: 515 215 222.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t ( Vídeňsk á třída, tel.:
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30,
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
Albert (Brněnská ul., tel.:
515 223 616): Po–So 9.00–20.30,
Ne 9.00–20.00
Kaufland ( Jarošova ul., tel.:
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.:
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00

Dolnorakouská výstava: Opraví systém
strojovny
buďte v obraze

Na dubnovém zasedání znojemského zastupitelstva se zastupitelé
napříč politickým spektrem shodli,
že s partnerským městem Retz vytvoří Znojmo společnou kandidaturu na spolupořádání Dolnorakouské zemské výstavy 2021. Zda se to
opravdu povede, bude jasné pravděpodobně až v roce 2018.
Ale ani do té doby obě strany nelení – ba naopak. Zástupci obou měst
i jimi delegovaní členové pracovních
skupin se pravidelně schází a diskutují nad možným společným tématem
Dolnorakouské zemské výstavy či nad
tím, jak do celého procesu zapojit veřejnost. „S kolegy se pravidelně potkáváme a přemýšlíme nad různými
variantami, jak celou výstavu pojmout.
Oba regiony mají hodně společného,
vlastně jsme takovými kulinářskými oblastmi – vyrábíme víno a pivo,
pěstujeme dýně, zavařujeme okurky,
historicky nás spojuje obchod s těmito komoditami. Spojuje nás železnič-

ní trať, která v roce 2021 bude slavit
150. výročí. Zároveň ale nechceme
opomenout ani oblast kultury, vzdělávání nebo přírody, proto výběr tématu rozhodně nebude jednoduchým
úkolem. Koncept výstavy by měl totiž
zahrnovat více oblastí,“ přibližuje jednání mezi oběma stranami Zuzana
Pastrňáková, tisková mluvčí a členka
pracovní skupiny.
Dolnorakouská zemská výstava
(Niederösterreichische Landesausstellung) je tradiční akcí, která se koná
každé dva roky v jiném regionu Dolního Rakouska. Akce se těší velkému
zájmu ze strany turistů, návštěvnost se
pohybuje mezi 350–500 000 návštěvníky. Poslední přeshraniční výstava
se konala v roce 2009 v rakouských
městech Horn a Raabs a v české Telči
a těšila se velké oblibě.
zp
Chcete vědět, co se kolem Dolnorakouské zemské výstavy děje,
a být v obraze? Pak sledujte web
www.retzznojmo2021.eu nebo
facebook Retz 2021 Znojmo.
Naleznete zde všechny důležité
informace, které se průběžně
aktualizují.

Systém, který řídí a reguluje dávkování čpavku na zimním stadionu,
mění během prázdninových měsíců dělníci za novější a výkonnější.
Město zainvestuje do výměny skoro
230 tisíc korun.
Regulátor, pracující s operačním
programem, který řídí a reguluje dávkování čpavku na zimním stadionu, je
již zastaralý. Z tohoto důvodu je nutná
demontáž stávajícího řídícího systému
a následná montáž nového. Opravy
začaly v průběhu července.
Od roku 2013 už město postupně
vynaložilo na opravy a údržbu zimního stadionu přes 8,8 milionu korun.
Částka zahrnuje rekonstrukci nouzového osvětlení, rekonstrukci ozvučení,
přestavbu a rekonstrukci kabin, nové
mantinely, nové osvětlení nebo položení nové podlahy pro veřejné bruslení
a hokejisty.
Probíhá také průběžná výměna
oken na stadionu, oprava elektřiny,
menší zednické práce, výmalba ledové
plochy, oprava truhlářských výrobků či
oprava a čištění podlahy. Probíhá také
oprava střešního pláště, o které píšeme na str. 2. Veškerá znojemská sportoviště, která jsou v majetku města,
spadají pod Správu nemovitostí města
Znojma. 
tp, lp

V říjnu si můžete zvolit krajské zastupitele
Volby do zastupitelstev krajů proběhnou 7. a 8. října 2016. Již nyní je
možné požádat o voličský průkaz.
Volební období je čtyřleté. Volební obvod Jihomoravského kraje tvoří
okresy Blansko, Brno – město, Brno
– venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov
a Znojmo.
Volič, který nebude moci volit
ve volebním okrsku příslušném podle
místa svého trvalého pobytu, může
požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje volit ve dnech
voleb v jakémkoliv volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu kraje,
v jehož územním obvodu je přihlášen
k trvalému pobytu. Voliči ze Znojma tak mohou s voličským průkazem
odevzdat svůj hlas v kterékoliv volební
místnosti na území Jihomoravského
kraje.
Voličské průkazy vydává obecní
úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu voliče.
Voliči ze Znojma mohou o vydání
voličského průkazu požádat již nyní
následujícími způsoby:

 P
odáním

žádosti v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče a doručené na adresu:
Městský úřad Znojmo, odbor správní, evidence obyvatel, nám. Armády
1213/8, Znojmo, 669 02. Obálku
doporučujeme označit Voličský průkaz. Ověření podpisu u správních
úřadů je osvobozeno od správního
poplatku.
 P
odáním žádosti v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče zaslané
na mailovou adresu: elektronicka.
podatelna@muznojmo.cz.
 P
odáním žádosti v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky voliče do datové schránky
MÚ Znojmo: ns4a987.
Žádosti shora uvedenými způsoby musí být doručeny úřadu nejpozději do 30. 9. 2016 do 16.00 hodin.

O vydání voličského průkazu můžete požádat také osobním podáním
na přepážce evidence obyvatel MÚ
Znojmo, Pražská 59 (budova Policie
ČR), a to nejpozději do 5. 10. 2016
do 16.00 hod.
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.
Vzor žádosti je k dispozici na přepážce evidence obyvatel MÚ Znojmo
nebo na internetových stránkách www.
znojmocity.cz ve složce Volby. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Další informace k volbám lze získat
na tel.: 515 216 391, 515 216 524.  ps

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Do krajského zastupitelstva
může kandidovat občan České republiky starší 18 let, který má trvalé
bydliště na území tohoto kraje.
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Sběrný dvůr v Příměticích má své výhody.
Využijte třeba kompostu zdarma

Skutečnost, že Znojmo disponuje
dvěma sběrnými dvory, je už obecně známá. Jeden se nachází na ulici
Dobšická a druhý v Příměticích v ulici
K Suchopádu. A právě zmiňovaný
sběrný dvůr v Příměticích má oproti
tomu dobšickému své výhody. Kromě
moderního vybavení například možnost zpětného odběru kompostu.
Odpad, který není možné dát
do klasického kontejneru, by
měl každý odvézt na sběrný dvůr.
Pohození odpadu vedle popelnice je nejen neestetické, ale také
protizákonné. V takovém případě
se totiž jedná o černou skládku,
za kterou je možno uložit pokutu až 50 tisíc korun. Více na
www.rodinaokurkova.cz.

Na první pohled patří sběrný
dvůr v Příměticích k těm modernějším a uživatelsky přívětivějším. Má
moderní dispozici, kdy odpadá složité
otáčení nebo couvání aut, jako je tomu
ve sběrném dvoře na ulici Dobšická.
I díky tomuto je provoz sběrného dvora plynulejší a nečeká se na předání
odpadů takovou dobu jako na starším sběrném dvoře. „Další výhodou
přímětického sběrného dvora je fakt,
že tam nejezdí žádná velká svozová
technika. Popeláři totiž veškerý odpad
z kontejnerů na separovaný odpad
vozí do Dobšic, kde se nachází třídící
linka,“ říká Stanislav Čurda z odboru životního prostředí znojemského
městského úřadu.
Přímětický sběrný dvůr navíc
disponuje moderní rampou. „Každý,
kdo přijede s odpadem, rovnou najede
na rampu, kde jsou k dispozici velkoobjemové kontejnery na různý typ
odpadu. Pracovníci sběrného dvora,
kteří rampu obsluhují, rádi každému
pomohou a poradí. Nikdo se tak nemusí bát, že by to sám nezvládl.

„Na sběrný dvůr můžete odevzdat velkou škálu odpadu, který nepatří
do směsného komunálního. Jde například o vyřazené
elektrospotřebiče, barevné
kovy, nebezpečné odpady,
dřevo, železný šrot, velkoobjemové odpady, bioodpad
a podobně,“ vyjmenovává
Čurda.
Právě díky oddělenému
sběru bioodpadu je v areálu
sběrného dvora k dispozici kompost, který si může
každý obyvatel Znojma
zdarma odvézt a použít ho
například pro hnojení zahrádky. Odpad sem můžete
odvážet od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 hodin, v sobotu pak od 8.00
do 14.00 hodin, a to zcela
zdarma. Náklady na zneškodnění hradí město Znoj „Dávejme odpady tam, kam patří,“ nabádá rodina mo z poplatků od občanů
za odpad. 
tp
Okurkova.

Výzkum na Šobesu
Zapojte se do soutěže
pomůže k omlazení vinice Rozkvetlé Znojmo 2016
Tak jako v loňském roce, tak i letos uskuteční pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě záchranný
archeologický výzkum na jedné z nejznámějších vinic – Šobesu.
Podnětem je možná rekultivace
dolních partií vinice, tentokrát v jihovýchodní části vinohradu. „Cílem
výzkumu je ověřit, v jakém rozsahu
a v jakém stavu se zde nachází možné
archeologické situace. Na základě našeho zjištění pak může Znovín Znojmo,
jakožto investor akce, přizpůsobit svůj
záměr omlazování dané části vinice,“
uvedl archeolog David Rožnovský

 Šobes patří ke klenotům Znojemska. 

a dále prozradil plány na nejbližší období: „V letošním roce bychom se rádi
zaměřili na několik věcí. Jednou z nich
je prostor zaniklé staré cesty, jejíž hrana se dnes, dle mapových podkladů,
nachází v osázeném prostoru. V jiné
části lokality se budeme pokoušet zjistit stratigrafické uspořádání a mocnost jednotlivých pravěkých vrstev.
Vzhledem k tomu, že v některých místech vystupuje podloží až k povrchu
a svrchní zemina je z velké části oderodovaná, můžeme v jistých partiích
vybrané plochy pozorovat pravěké objekty vystupující na úroveň dnešního
povrchu. Ověření
těchto situací bude
představovat poslední z řešených
otázek výzkumu.“
Podle dosavadních výzkumů
mohou archeologové na Šobesu
o čekávat četné
nálezy z mladší
a p ozdní doby
bronzové, popřípadě ze starší
Foto: archiv ZL doby železné.  lp

Město Znojmo vyhlašuje další
ročník soutěže Rozkvetlé Znojmo.
Odborná porota bude hodnotit
nejlepší květinovou výzdobu oken,
balkonu a předzahrádky. Zapojte se
do soutěže a pomozte nám rozkvést
Znojmo a jeho městské části!
Do soutěže se můžete přihlásit tím, že zašlete fotografie s uvedením adresy a data pořízení fotografie elektronicky na e-mail

zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz,
do předmětu e-mailu napište Soutěž – Rozkvetlé Znojmo. Fotografie
do soutěže zasílejte do pátku 19. srpna. Vyhodnocení soutěže a vyhlášení
výsledků proběhne na konci srpna.
Výherci se mohou těšit na poukazy
na odběr zboží v zahradnictví Městské
zeleně a na vstupenky na Znojemské
historické vinobraní 2016. Více informací na www.znojmocity.cz. 
zp

 Do konce srpna najdete 3D logo Znojmo 790 u rotundy sv. Kateřiny. Vizuál s unikátními freskami z interiéru této stavby nahradí na začátku srpna vizuál okurek.
Po motivu historického města, hokeje, jara a fresek tak logo oblékne už svůj pátý kabát. Zastavte se u loga s rodinou nebo přáteli a udělejte si fotku, ať máte nezapomenutelnou vzpomínku!
Text: zp, foto: archiv ZL
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V klášteře se sešli starostové. Strážníky učili zdravotníci
Představili jim Vinobus
i Mobilní rozhlas
V Louckém klášteře se setkali
starostové, aby se dozvěděli novinky
z oblasti školství, kultury, sociální
oblasti, ale také bezpečnosti a rozvoje obcí.
Přes třicet představitelů obcí
s rozšířenou působností (dále jen
ORP) v územním obvodu Znojma
přivítal starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel, který upozornil na nutnost pravidelného setkávání. Poukázal
na výhody účasti, která souvisí s aktuálními informacemi v různorodých
oborech. Rovněž hovořil o Regionální radě Znojemska. Prostřednictvím
jejich členů je zajištěna komunikace
na území obcí s ORP v okrese Znojmo
a městem Znojmem.
Úvodní prezentace se zabývala
krajinou a územním plánováním,
vedla jí Libuše Krátká z odboru
územního plánování a strategického rozvoje. Denisa Krátká z odboru
školství, kultury a památkové péče
charakterizovala územní plán. Ředitel Městské policie Znojmo Ivan Budín přiblížil činnost městské policie,

jejich působnost a pomoc občanům.
František Koudela ze Znojemské Besedy představil novou turistickou
atrakci pro letošní sezónu, kterou je
Vinobus VOC.
Zástupci společnosti Neogenia
ukázali nový způsob komunikace
s občany, kterým je Mobilní rozhlas,
ten bude novinkou i ve Znojmě.
Alena Rybníčková z odboru majetkového představila několik okruhů
novely zákona o obcích a jeho nakládání s majetkem. Odpadové hospodářství a jeho ekonomiku přiblížil
Stanislav Čurda z odboru životního
prostředí. Odborník přes veřejné financování Jakub Čtvrtník hovořil
o spolupráci obcí na financování
sociálních služeb a Petr Příkazský
představil projekt MAP (místní akční
skupina znojemských vinařů) v ORP
Znojmo, jehož partnerem je i město
Znojmo.
Závěr patřil školství a prezentaci
novely školského zákona v podání
Hany Polákové, vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje. 
tp

Znojemští záchranáři opět školili
městské strážníky, jak správně poskytnout první pomoc.
Městská policie Znojmo pravidelně spolupracuje se Zdravotnickou
záchrannou službou Jihomoravského kraje. Záchranáři volají strážníky
na pomoc při vyhrocených situacích,
kdy jsou ošetřovaní lidé například agresivní. Ale spolupráce funguje i z druhé strany, kdy se ke zraněným osobám
dostanou strážníci mezi prvními a než
přijedou záchranáři, poskytují prv-

ní pomoc. „Každá vteřina nečinnosti
rozhoduje o tom, jestli zraněný přežije, popřípadě s jakými zdravotními
následky, a proto je nutné pravidelně
strážníky v první pomoci proškolovat,“ uvedl preventista Petr Hladký.
Zdravotníci také informovali
strážníky o nových poznatcích v oblasti první pomoci, poučili je o prvních
krocích u dopravní nehody, zástavy
srdce, ztrátě vědomí, krvácivém zranění, při epileptickém záchvatu a inzulinovém šoku, úžehu, úpalu. 
lp

Stát přispěje na koordinátora
Stát letos opět Znojmu přispěje
na romského koordinátora. Celková
výše nákladů je 243 000 korun, stát
městu z programu Podpora terénní
práce na projekt Romský terénní pracovník 2016 přispěje 150 000 korun.
Romský terénní pracovník pracuje především v přirozeném prostředí
romské komunity. K cílům projektu
patří spolupráce s romskými občany,
pomoc při vyřizování problémů v bytové a sociální oblasti, pomoc při jednání
s úřady nebo při hledání zaměstnání.

Součástí projektu je i realizace tří volnočasových aktivit: sportovní, kulturní
a společenské, zaměřené na všechny
věkové kategorie a na podporu začleňování do majoritní společnosti. Pozice romského terénního pracovníka
byla ve Znojmě zřízena už v roce 2007.
Od roku 2008 byla pravidelně (vyjma
roku 2012) získána dotace z programu
vyhlášeného Radou vlády ČR ve spolupráci s Úřadem vlády. Na spolufinancování se ale Znojmo podílí pokaždé.
Letos ze svého dá 93 000 korun.
zp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
Restaurace Na Věčnosti
ve Znojmě hledá
POMOCNOU SÍLU do kuchyně.
Služby pouze o víkendu. Vhodné
pro studenty a brigádníky, bližší
info na tel.: 721 717 373 nebo
e-mail kristy.jensovska@gmail.com
Nabídka není časově omezena.
Znojemská firma hledá pracovníka
na pozici TECHNIK/ŘIDIČ.
Požadavky ŘP sk.B, praxe v oboru
elektro, vyhláška § 50 výhodou.
Životopis, kontakt:
info@varganapojoveautomaty.cz
ARDAGH METAL PACKAGING CZECH
REPUBLIC S.R.O. přijme pro výrobní
závod ve Znojmě
BRIGÁDNÍKA/BRIGÁDNICI
do výroby, vhodné i pro ženy
nad 50 let. Zájemci nechť se
hlásí písemně na: Ardagh Metal
Packaging Czech Republic s.r.o., o.z.

Znojmo, Michaela Ambrozková,
Průmyslová 715/24, Znojmo.
Nebo telefonicky na 724 003 986
či e-mailem na Michaela.Ambrozkova
@ardaghgroup.com

PRÁCE V RAKOUSKU
Výpomoc do kuchyně
Mitarbeiterin für Heurigenküche
Weingut Humer, Mühlbach 51 km.
Příprava studené kuchyně.
20–30 hod. týdně. Mzda
od 8,50 EUR/hod. Margit Humer,
+43 2957 328, +43 664 9144 203,
weingut-humer@aon.at.
Prodavač/ka
Verkaufsberaterin
Calzedonia SCS, Vösendorf
100 km. Poradenství zákazníkům,
prodej, kasa – značky Calzedonia,
Intimissimi, Tezenis, Falconeri.
Možnost kariérního růstu. Min. plat
dle KS 1.523 EUR/měs. brutto. Více
na http://bit.ly/29SMkC5.

ZNOJEMSKÁ BESEDA

Zur Verstärkung unseres Teams in Retz suchen wir ab sofort eine/n

kaufm. Angestellte
Profil:

- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Tschechisch als Muttersprache
- Deutsch verhandlungssicher
- sicherer Umgang mit MS Office
- gute Ausdrucksweise und gepflegtes Auftreten
- Kontakt-, Team- und Kommunikationsfähigkeit
- idealerweise kommen Sie aus dem Einzugsgebiet von Retz/Znaim

Aufgaben:

- Erledigung allgemeiner organisatorischer und administrativer Tätigkeiten
- enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem
international tätigen Unternehmen, eine gezielte Einarbeitung, leistungsgerechte Entlohnung
und vor allem Entwicklungsmöglichkeiten.
Für diese Stelle gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.642,96 brutto/Monat auf
Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen
Qualifikation bzw. Berufserfahrung abhängig.

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich ganz einfach!
Holzindustrie Maresch GmbH
A-2070 Retz • Breiten 1
Tel.: +43 (0) 2942 28200 DW 12
bewerbung@maresch.co.at

Požadavky: SŠ s maturitou | Aktivní znalost anglického
nebo německého jazyka | Dobrý zdravotní stav nezbytný (fyzický i psychický)
– práce ve ztížených podmínkách (pohyb v podzemních prostorách) | Empatie
a vstřícné chování k návštěvníkům, zjednání si respektu ve skupině,
znalost zásad první pomoci, pohotovost, zachování klidu
a rozvážné a rozhodné jednání v krizových situacích | Kultivovaný verbální
projev | Znalost práce na PC
Pracovní náplň: Průvodcovská činnost ve Znojemském podzemí
– adrenalinová trasa | Péče a údržba ochranného oděvu a pomůcek
na prohlídky, úklid šatny | Kontrola technického vybavení a zařízení |
V případě potřeby zástup na klasické prohlídkové trase
Žádost a životopis posílejte na adresu reditel@znojemskabeseda.cz

Zur Verstärkung unseres Teams in Retz suchen wir eine

Sekretärin
Sekretärin

Aufgaben:
• Unterstützung der Geschäftsleitung
• allgemeine Bürotätigkeiten
• bilaterales Dolmetschen (Deutsch - Tschechisch)
Anforderungen:
• kaufmännische Ausbildung
• Deutsch und Tschechisch in Wort und Schrift
• sicherer Umgang mit MS Office
• flexibel, teamfähig, zuverlässig und kontaktfreudig
• idealerweise kommen Sie aus dem Einzugsgebiet von Retz
Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich ganz einfach!

Holzindustrie Maresch GmbH
A-2070 Retz • Breiten 1
Tel.: +43 (0) 2942 28200 DW 12
bewerbung@maresch.co.at
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SRPEN | 16 . STOLETÍ

Srpen patří okurkám, pokladu moravské gastronomie
Znojmo je okurkami proslulé daleko za hranicemi kraje i naší republiky, a tak měsíc srpen patří tradičním
Slavnostem okurek. V 16. století totiž
opat Sebastian Freytag přiváží z Uher
první semena okurek. Právě znojemská okurka přinesla postupem
času městu novou slávu a začlenila
se k pokladům moravské národní
kuchyně.
Hlavní program Slavností okurek
proběhne na Masarykově náměstí,
kde se již na počátku minulého století
konaly velké okurkové trhy. Ve spolupráci se značkou Znojmia od Hamé,
partnerem akce, zde budete mít možnost ochutnat a zakoupit nejen šťavnaté nakládané okurky, ale i jiné druhy
nakládané zeleniny. Ty po oba dva dny
doplní i výběr z produktů na farmářských trzích.
V pátek je na programu originální
gastroshow s mistry kuchaři Jiřím Lotem, Václavem Šmerdou a Romanem
Ťulpou. Těšit se můžete třeba na rol-

ku s marinovanou vepřovou kotletou
plněnou okurkovým tartarem nebo
okurkovou panna cottu.
Sobota patří soutěžím o Nejlepší sterilovanou okurku a o Nejlepší
rychlokvašku. Letošní novinkou je
soutěž v plnění zavařovací sklenice
okurkami na čas a přesnost, do které
se budete moci přihlásit přímo na místě. Chybět nebude ani dobré občerstvení a koncerty. Součástí programu
na Masarykově náměstí bude v pátek
i sobotu výstava zemědělské techniky
společnosti Agrall Bantice. Toto zpestření zaujme jistě hlavně děti. K vidění
budou sklízecí mlátička, řezačka, traktory různých výkonových tříd nebo
teleskopický nakladač.
Na Horním náměstí budou pro
děti přichystány i další atrakce. Zavítat zde můžete i do Kavárny POTMĚ
Nadačního fondu Světluška – v úplné
tmě se tak na okamžik vcítíte do světa
nevidomých, kteří vás zde rádi obslouží jako v každé jiné kavárně. 
zp

PROGRAM Slavnosti okurek 2016
PÁTEK
10.00–18.00	
Výstava zemědělské techniky
10.00–16.00 Farmářské trhy
10.00–16.00	
Flašinetář (ulice Obroková
+ Masarykovo nám.)
15.00
Slavnostní zahájení
Slavností okurek
15.10	
Káva ProtiProudu – jak
správně připravit kávu
16.00
GASTROSHOW
17.00	
Cimbálová muzika DENÁR
18.00
GASTROSHOW
19.00–20.00 Šarivari Swing Band
SOBOTA
10.00–18.00	
Výstava zemědělské techniky
10.00–16.00 Farmářské trhy

10.00–14.00	
Flašinetář (ulice Obroková
+ Masarykovo nám.)
16.00–18.00	
Soutěž o Nejlepší sterilovanou okurku
	Soutěž o Nejlepší rychlokvašku
18.00–21.30	
Grilované speciality
Farmy rodiny Němcových
18.00–18.45	
Soutěž v plnění zavařovací
sklenice na čas a přesnost
19.00–20.00 Sešup
20.30–21.30	
GREENHORNS s Janem
Vyčítalem
Masarykovo náměstí
Farma rodiny Němcových, Illegal bar,
Znojmia, Znojemský pivovar
Horní náměstí
Kavárna POTMĚ – atrakce pro děti

Znojmo bude žít divadlem

 Na slavnostech budou okurky na každém kroku.

Foto: archiv ZL

Počtvrté ožije centrum města
divadelními představeními různých
žánrů. Festival Znojmo žije divadlem! odstartuje ve středu 17. srpna.
Až do neděle 21. srpna se můžete
každý den těšit na jedno nebo i více
představení.
Kromě šapitó, které vyroste i letos
na Horním náměstí, ožijí divadlem
také znojemské ulice a uličky nebo
zahrada minoritského kláštera. V šapitó najde své místo divadelní vinný bar, kde budou moci návštěvníci
ochutnat skvostná znojemská vína.
Pouliční představení, která jsou zdar-

ma, se budou odehrávat v blízkosti
šapitó a v centru města v odpoledních
hodinách. Potkat můžete gangsterku
na chůdách v podání světoznámého
souboru, zhlédnout můžete pouliční
představení o lásce k běhání a touze
zvítězit a stát se Šampionem a pobaví
vás i klauniáda a žonglérie v podání
Divadla Facka.
Předprodej vstupenek na ostatní představení je v turistickém informačním centru na Obrokové ul.
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz.
Podrobné informace k festivalu naleznete na www.znojemskabeseda.cz.

SRPEN A HISTORIE
PRŮLET 16. STOLETÍM

PROGRAM FESTIVALU ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM!

Příchod okurek
16. století znamená pro Znojmo zlatou éru. Město začíná výrazně profitovat ze spojení
Moravy a Rakous, kvete obchod s vínem i luxusním zbožím. Město v čele s bohatým,
převážně německy hovořícím patriciátem se po roce 1540 přiklání k luterskému, evangelickému vyznání. To se přirozeně nelíbí louckému opatovi Šebestiánu Freytagovi,
který s tím ale nemůže nic dělat.
Opat proto zaměřuje pozornost jinam: zakládá v Louce proslulý hudební seminář
a přiváží z Uher semena okurek. Přestože dalších dvě stě let bude nová plodina na okraji
zájmu, díky šikovnosti louckých farníků z obcí pod Znojmem vznikne křížením s odrůdami z Orientu slavná znojemská okurka, která v 19. století přinese městu novou slávu
a začlení se k pokladům moravské kuchyně.

17. 8. 20.30	HaDivadlo – Doma u Hitlerů, Šapitó
18. 8. 20.30	Squadra Sua – Handicops,
Šapitó
19. 8. 20.30	NdBrno – REDUTA – Improvizovna, Šapitó
20. 8. 17.00	Vanda Hybnerová, Lucia
Kašiarová – Angel-y, Minoritský klášter
20. 8. 20.30	VerTeDance, Jiří Havelka,
Clarinet Factory – Korekce, Šapitó

21. 8. 20.30	VOSTO5 – Teatromat, Šapitó
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
19. 8. 16.00	Squadra Sua – Happy hours,
Šapitó
20. 8. 14.00 Ukradený čas, Šapitó
POULIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
17. 8. Long vehicle cirkus – Gangsterka
18. 8. Divadlo TME – Šampioni
19. 8.	Divadlo Facka – Nejslabší kusy
Divadla Facka
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Znojmo zavádí Mobilní rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním
informovanosti občanů, zavádíme
novou službu – Mobilní rozhlas.
Nově Vás budeme informovat o dění v našem městě pomocí
různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte skupinu.
Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové
zprávy a e-maily – informace o dění ve městě, upozornění na
uzavírky silnic, pozvánky na kulturní a sportovní události a
mnoho dalšího. Zapojte se do naší moderní formy komunikace a
buďte v obraze!
Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář
na adrese znojmo.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Vyplněním registračního ústřižku
leták potom stačí doručit na podatelnu
městského úřadu na Obrokové 1/12

Registrace do služby

Zvolte typy informování:

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Bydliště:

Krizové informace
Kulturní a sportovní informace
Informace o dění ve městě

ZNOJEMSKÉ LISTY 28. ČERVENCE 2016

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM
Kdy se obrátit na sociálně aktivizační
služby (dále jen „SAS“) pro seniory
a osoby se zdravotním postižením?
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní,
popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku
neboli seniorům, taktéž osobám se
zdravotním postižením.
Služba se poskytuje na základě
zájmu samotné osoby. V rámci této
služby je nabízeno využití volného
času formou společenských her, rehabilitačního cvičení v zájmu uchování
soběstačnosti, pomoc při vytváření
společenských a sociálních kontaktů
apod. Služba je poskytována bez úhrady, tzn. zdarma. Uživatelé mohou prožít svůj volný čas aktivně podle svého
rozhodnutí. Mezi aktivity pořádané
SAS patří zejména vzdělávací besedy,
přednášky, poznávací výlety, trénink
paměti, výroba výrobků, luštění křížovek. Vždy s ohledem na možnosti
uživatelů a jejich postižení či věk.
SAS nabízejí:
 u
držení a rozvoj dovedností a schopností směřujících k zajištění soběstačnosti
 s
nížení rizika sociálního vyloučení



díky vytváření příležitostí k navazování nových společenských kontaktů
p
řístup k informacím a k aktivnímu
trávení volného času

Na Znojemsku je možné využít služby u těchto organizací:
Organizace: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Cílová skupina: Senioři, osoby se
zdravotním postižením od 27 let
Adresa: Vančurova 17/C, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 223 078, 739 389 088
E-mail: svobodova.m@cssznojmo.cz
Web: www.cssznojmo.ic.cz
Organizace: TyfloCentrum Brno, o.p.s.,
reg. pracoviště Znojmo
Cílová skupina: Osoby starší 15 let
s těžkým postižením zraku a osoby
starší 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.
Adresa: Masarykovo náměstí 446/19,
669 02 Znojmo
Telefon: 774 715 107
E-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz
Web: www.centrumpronevidome.cz/
znojmo

Turnaj v pétanque jen pro
borce od šedesátky výše
Česká unie sportu nezahálí. Sotva
skončil její Seniorský víceboj, kterého
se zúčastnila ve znojemské Sportovní
hale téměř šedesátka borců, chystá
Unie pro seniory od 60 let výše velký
turnaj v pétanque.
Počítáno je s účastí seniorů z okresu nejen Znojmo, ale také z Moravského Krumlova, Miroslavi, Prosiměřic

Sociální služby
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Kraj pomohl s projekty
v oblasti sociálních služeb
Jihomoravský kraj poskytl Znojmu dotace na projekty v sociálních
službách celkem ve výši 730 000 Kč.
Tato částka byla rozdělena mezi pět
projektů, dva z nich realizovali v prvním pololetí roku 2016 pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Na projekt vytvoření zázemí pro
materiální pomoc osobám v krizové sociální situaci bylo poskytnuto
200 000 Kč, na projekt Vybavení klubů
seniorů ve Znojmě – Dukelská 150
a Vančurova 17 – město Znojmo obdrželo 250 000 Kč.

Díky prvnímu jmenovanému
projektu mohou sociální pracovníci
poskytnout pomoc osobám, které se
nachází v ohrožení života nebo zdraví.
Za finanční prostředky získané
z projektu Vybavení klubů seniorů
ve Znojmě – Dukelská 150 a Vančurova
17 – byly nakoupeny např. stoly, židle,
ledničky, skříně, nádobí, materiál pro
rukodělnou činnost, notebook, tiskárna,
vybavení místnosti pro cvičení. Klub
seniorů Dukelská 150 působí ve městě
Znojmě již od roku 1987, Klub seniorů
Vančurova 17 od roku 1996. 
zp

ADRA hledá nové
dobrovolníky k dětem
Dobrovolnické centrum ADRA
hledá dobrovolníky do programu
Pět P. Pomáhat mají dětem.
Program Pět P je sociálně preventivní volnočasový program pro děti
a znamená přátelství, prevenci, pomoc,
péči a podporu. Program je určen pro
děti od 6 do 15 let a funguje na principu individuálního přátelského vztahu
mezi jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem. Dvojice dítě–dobrovolník
se schází zpravidla jednou týdně na 2

až 3 hodiny a věnují se volnočasovým
aktivitám, na kterých se podle svých
zájmů společně domlouvají.
Na podzim roku 2016 bude probíhat školení nových dobrovolníků a DC
ADRA hledá nové zájemce ve věku
od 18 let, kteří by se chtěli do programu zapojit. Zájemci se mohou obrátit
na DC ADRA, Veselá 20 ve Znojmě,
na tel. 734 171 306 nebo na katerina.
kladenska@adra.cz. Více informací
na www.adraznojmo.cz. 
lp

Fredy

a Jevišovic. Turnaj se uskuteční v areálu DPS na Vančurově ulici ve Znojmě.
Organizátoři předpokládají, že turnaj
se bude konat v posledním týdnu měsíce září (termín ještě upřesní). Přihlášky na turnaj budou přijímány až
do 31. srpna. Podrobnosti a další informace získají zájemci u sekretáře ČUS
Romana Švarce (tel.: 728 143 021).  lp

 Zatím poslední úspěšnou aktivitou ČUS byla akce Louka plná dětí na plovárně v Louce, kam dorazilo šest set dětí z celého okresu Znojmo. Děti si užily patnáct druhů sportů
od fotbalu, florbalu přes taekwon-do až po kanoistiku. Sportovní akce vyvrcholila plaveckou štafetou. 
Foto: J. Buchtová

Věk: 3 roky
Plemeno: kříženec. Fredy by také rád našel nový domov. Tento krásný a malý
barevný mazel se s dalšími pejsky snese dobře, ale bohužel vyvolává konflikt, jelikož je majetnický. Fredy je čistotný, tak jej doporučujeme do bytu či
rodinného domu. Doporučujeme ho spíše ke starším lidem. Fredy je mazel
a má rád procházky. S kočkami i psy se snese dobře.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
&

Táňa Tučková (Znojmo)
Luboš Svoboda (Znojmo)

&

Zuzana Křivanová (Znojmo)
Pavel Vybíral (Znojmo)

&

Kristýna Forejtová (Znojmo)
Kamil Kožnar (Šanov)

&

Veronika Bečková (Znojmo)
Pavel Hrdlička (Znojmo)
Lenka Mojžišová (Znojmo-Přímětice)

& Ondřej Jelínek (Znojmo-Suchohrdly)
&

Jitka Heverová (Znojmo)
Aleš Zrun (Jevišovice)

&

Sabina Hlucháňová (Znojmo)
Tomáš Lehocký (Znojmo)

&

Zuzana Nečasová (Znojmo)
Catalin Baba (Constanta)
Markéta Boudná (Blížkovice)

& František Chlubna (Oblekovice)
&
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Janika Zámostná (Přímětice)
Stanislav Ondráček (Přímětice)
Petra Kuklínková (Želetice)

& Pavel Adámek (Višňové)
&

Kateřina Maňurová (Vrbovec)
Jan Šidlo (Brno)

&

Šárka Sýkorová (Horní Dunajovice)
Jan Svoboda (Horní Dunajovice)

&

Veronika Křivánková (Znojmo)
Rostislav Jakub (Znojmo)
Petra Burdová (Znojmo)

& Milan Christ (Znojmo)

Kronikářova
prosba
Vážení znojemští přátelé, obracím
se na vás v souvislosti s tvorbou městské kroniky. Byl jsem pověřen zpětným
sbíráním materiálů a informací, abych
doplnil starší kroniky. Shánění až osm
let starých zpráv je občas velmi složité.
Informace, které lze dohledat na internetu, tvoří základ mé práce. Horší je to
u těch institucí, které v té době ještě své
stránky neměly nebo do nich vkládaly
nedostatek informací. Proto se obracím především na vás, členy různých
organizací, spolků, klubů, ale i firem
a také na pamětníky. Pokud byste mi
mohli poskytnout jakékoliv zprávy
o činnosti z let 2008–2013 (případně
i 2015), moc byste mi pomohli. Jde
nejen o vzpomínky, ale hlavně o různé spolkové kroniky, výroční zprávy,
seznamy členů, odkazy na novinové
články apod. Součástí kroniky jsou
také dokumentační přílohy. Proto bych
také uvítal různé letáky, plakáty, pozvánky či fotografie. Moc vám děkuji.
Kontakt – jindvi@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 739 001 618.

Vítězslav Jindra

Mozartova hudba byla tahounem.
Město se stalo centrem kultury
Mozart byl rocker své doby. Takto
o geniálním skladateli, kterému byl
věnován letošní 12. ročník Hudebního
festivalu Znojmo, s nadsázkou hovořil nejen festivalový patron houslový
virtuóz Pavel Šporcl, ale i další umělci,
kteří do Znojma na festival zavítali.
Důkazem, že Mozartova hudba není
mladými lidmi vnímána jako „ta vážná“,
byl velký zájem o připravené koncerty
ze strany stálého, ale i nového publika
s hojnou účastí právě mladší generace.
Festival navštívilo téměř 15 000 lidí.
Největším počinem festivalu
(7.–24. 7. 2016) bylo nastudování Mozartovy operní stagiony Don Giovanni,
která netradičně osmnáctidenní hudební maraton zahájila. V hlavní roli
s operní hvězdou Adamem Plachetkou
přilákala do hlediště jízdárny Louckého kláštera ve třech představeních dva
tisíce posluchačů. Přímým přenosem
operu ze znojemského festivalu přenášel do éteru Český rozhlas a záznam
pořídila také Česká televize, která ji
uvede na stanici ČT art.
Téměř tisícovka posluchačů bouřlivě tleskala Pavlu Šporclovi a jeho provedení Mozartových sonát pro housle
a klavír. Jedinečný byl klavírní doprovod Barbary Marie Willi, která houslistu na koncertě v jevišovickém kostele
doprovázela hrou na vzácném hammer
klavíru z Mozartovy doby.
„Město Znojmo by mělo vědět,
že se stalo hudebním centrem repub-

 Festivalovou operu Don Giovanni připravil ve Znojmě za pouhých sedmnáct dní tým čítající sto deset lidí. 
Foto: P. Vokurek

liky, což si myslím je něco, co si člověk
musí uvědomovat,“ řekla profesorka
Willi, která hrála na cembalo v orchestru opery Don Giovanni.
Znojemský festival i tentokrát
pomáhal, a to hned dvakrát. Již tradiční dobročinný koncert Pavlíny Senić na zámku v Uherčicích spojený
s dražbou 57 lahví vín vynesl částku
100 000 korun, která jde opět na další
opravy památky. S touto částkou dohromady již festival věnoval zámku
milion korun.
Poprvé pomáhala také Hudba v ulicích, kde v jediném dni na různých místech Znojma hrálo 146 muzikantů. Výtěžek téměř 49 000 korun z charitativního
koncertu skupiny Arrhythmia, který byl
součástí Hudby v ulicích, putuje na podporu dárcovství kostní dřeně. Zájem

vzbudila i festivalová novinka – gourmet
koncert na zámku ve Vranově nad Dyjí,
kde Jan Punčochář, šéfkuchař restaurace
Grand Cru Praha, v Sále předků servíroval za doprovodu hudby a dobových
tanců Hostinu pro Mozarta. Vysoká cena
vstupného neodradila sedmdesátku hostů, kteří ze zážitkového koncertu odcházeli do jednoho nadšeni.
Uznalého potlesku v zaplněných
sálech se dostalo i umělcům na mnoha dalších koncertech festivalu, který
dodržel tradici a vedle hudby nabízel
i skvělá vína místních vinařů.
Mozartův ročník uzavřel Czech
Ensemble Baroque a Choir duchovním koncertem, který byl i pozvánkou na 13. ročník Hudebního festivalu
Znojmo v roce 2017. Mířit bude k protestantské hudbě. 
lp

Znojmo má další oslavenkyni

Královský košt

Josefka Černošková ze Znojma oslavila
sté narozeniny. Gratulovat jí přišli zástupci města i Okresní správy sociálního
zabezpečení.
„Paní Černoškové
z celého srdce gratuluji a přeji hodně zdraví a sil do dalších let.
Přežít celé jedno století
je obdivuhodný výkon,
kterého dosáhne jen
málokdo,“ uvedl mís-  Josefce Černoškové by sto let hádal málokdo. Zdraví jí
Foto: tp
tostarosta Znojma Jan do dalších let přál i místostarosta Jan Blaha. 
Blaha, který oslavenkyni přál společně s Lenkou Pavlačko- učitelka Josefka Černošková vychovala
vou z organizačního odboru. Radmila dvě dcery. Dříve hodně cvičila a pokud
Michelfeitová z Okresní správy soci- možno chodila pěšky, a tak má stále
álního zabezpečení Znojmo předala vitálního ducha. Jako recept na dloujubilantce blahopřejný dopis od mini- hověkost uvedla brzké vstávání a práci
stryně práce a sociálních věcí. Bývalá na zahrádce. 
lp, tp

Velká pultová degustace 600 nejlepších vín soutěže Král vín České republiky určená nejširší veřejnosti, milovníkům vín i odborníkům z vinoték
a gastronomie proběhne ve Znojmě
vůbec poprvé, a to v pátek 26. srpna.
Ve starobylých prostorách Louckého kláštera budete moci bez omezení
ochutnávat všechna vystavená vína
dle vlastního výběru, neutralizovat se
degustačními sousty či osvěžit vodou.
Neváhejte a rezervujte si své vstupenky
včas. Ve 21.00 hod. proběhne slosování
všech vstupenek, výherci na místě obdrží věcné ceny. Na nádvoří Louckého
kláštera bude navíc připraven doprovodný kulturní program a grilované
speciality. Budete si moci zazpívat i zatancovat třeba s cimbálovou muzikou
Denár. Těšit se můžete i na snoubení čokolády s vínem. Více informací
včetně těch o předprodeji vstupenek
naleznete na www.kralvin.cz. 
zp
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Kolo pro život bude v září
opět na Znojemsku
závody startují v 9.00 hodin v Louckém klášteře. Před polednem odstartuje
hlavní kategorie na 31 a 50 km, která
vyráží z Masarykova náměstí. Pojede
se přes ulici Vídeňskou, pak směrem
na Tasovice, Strachotice, Jaroslavice atd.
Ve 12.30 následuje start pohodové rodinné fitness jízdy v délce 13 km, která
startuje v Louckém klášteře.
V celém areálu Louckého kláštera
je připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké. Kromě mnoha
lákadel pro děti si na své přijdou i cyklisté a ostatní zúčastnění, pro které je
připraveno zázemí s desítkami stánků,
kde nebude chybět burčák, víno, cimbálová muzika, kvalitní občerstvení a bohatá tombola.
Přihlásit na závod se lze
do 7. září 2016 přes webové
stránky www.koloprozivot.
cz. Kdo se nestihne zaregistrovat, má šanci se ještě
přihlásit osobně v předvečer závodu v Louckém
klášteře nebo v den závodu hodinu před závodem.
Více informací o závodě
 Loňský závod přilákal na 2 500 cyklistů.  Foto: archiv ZL na www.koloprozivot.cz. tp

Již potřetí zavítá jeden z největších závodů horských kol pro veřejnost Kolo pro život na Znojemsko,
a to v sobotu 10. září, kdy se uskuteční tradiční Znojmo Burčák Tour
Kooperativy. Závodit mohou malí
i velcí, pro které jsou připraveny trasy
v délce 16, 31 a 50 kilometrů.
Seriál Kolo pro život je určený pro
každého, kdo má rád horské kolo, jezdí
pravidelně nebo jen svátečně. Trasy jsou
přizpůsobené všem výkonnostním kategoriím. Součástí je dokonce speciální
seriál pro děti se závody od těch nejmenších dětí (děti od dvou let) na odrážedlech až po mládež do 13 let. Dětské

Společnost
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Vydejte se na LAHOCup 2016
Rekordní účast závodníků očeká- uvedl hlavní organizátor závodu Danivají při letošním jubilejním desátém el Smola z Vinařství LAHOFER.
ročníku LAHOFER Author Cupu jeho
Pořadatelé ale již nyní lákají na vepořadatelé. Závod horských kol oko- řejné projížďky trati, které povede
lo Vranovské přehrady se jede tradič- známý znojemský cyklista a spoluně poslední srpnovou sobotu, tedy organizátor závodu Martin Vojtěch.
27. srpna. Přihlásit se na závod je První proběhla v červenci, druhá je
možné on-line, a to jako jednotlivec na programu v neděli 7. srpna. Startuje
nebo i tým za zvýhodněné startovné. se od recepce Campu Vranovská pláž
Závod se letos podruhé pojede sou- v deset hodin ráno. Start a cíl samotčasně i jako neoficiální Mistrovství ného závodu je v Campingu Vranovská
Znojemska MTB.
pláž, závod na dlouhou trať startuje
„V loňském roce se závodu v 10.30 hodin, na krátkou trať v 10.45.
na dlouhé a krátké trati zúčastnilo Poté se v prostoru pláže pojedou dětské
dohromady čtyři sta závodníků, další závody v pěti věkových kategoriích.
stovka pak poměřila síly v dětských Více informací na www.lahocup.cz. zp
kategoriích. Letos
očekáváme ještě
o něco větší zájem. LAHOCup
si za p oslední
roky vybudoval
pověst náročného, ale krásného
závodu s kvalitním zázemím.
Věřím tedy, že se
v dospělých kategoriích dostaneme letos přes pět
set startujících,“  Závod přináší i mnoho překážek. 
Foto: archiv ZL

Permanentky na novou hokejovou sezónu
v prodeji, získejte řadu výhod a slev!

Hokejisté Orlů Znojmo, kteří
v uplynulé sezóně dokráčeli až do finále mezinárodní EBEL a zúčastní se
v nadcházejícím ročníku také prestižní Ligy mistrů, vyjeli před pár dny
poprvé na ledovou plochu, kde se
připravují na první zápasy. V plném
proudu je pak prodej permanentních
vstupenek.
Stejně jako každý rok je pro jejich majitele připravena řada výhod.
 P
ro prvních 1500 permanentkářů je
připravena slevová karta od partnera
klubu firmy LionSport na slevu 30 %
při nákupu v kamenném i internetovém obchodě.
 K
lub pokračuje v úspěšném programu Šťastná permanentka, kdy každý

měsíc v sezóně vylosuje jednoho majitele permanentní vstupenky, který
obdrží celou cenu svojí permanentky
od klubu zpět! V loňském roce bylo
vylosováno sedm majitelů permanentek, kteří dohromady obdrželi od klubu zpět částku převyšující 10 000 Kč.
 N
 a každém domácím zápase sezóny
bude vylosován jeden držitel permanentní vstupenky, který obdrží
dárkový balíček jako poděkování
za věrnost.
 Z
 majitelů permanentek bude vylosován jeden fanoušek, který získá
možnost zúčastnit se venkovního
tripu s mužstvem ZDARMA!
 Z
e všech majitelů permanentních
vstupenek budou vylosováni dva
výherci, kteří získají možnost strávit
celý zápasový den s týmem včetně
pobytu na lavičce Orlů během mistrovského zápasu!
 K
aždý fanoušek obdrží ke své permanentní kartě energy drink Excalibur.
Držitelé permanentek mají k dispozici celou řadu dalších slev a zvýhodnění, jejich kompletní výčet naleznete na www.hcorli.cz. Navíc při

prvním mistrovském utkání na domácím ledě bude vylosován jeden majitel
platné permanentní vstupenky, který
získá originální klubový dres pro novou sezónu podepsaný od všech hráčů.
V platnosti zůstává akce, která
přispívá ke snížení jednorázové finanční zátěže při koupi jedné či více
permanentních vstupenek naráz. Platbu za permanentku je možné rozložit
na dvě části: 50 % při jejím převzetí a 50 % do prvního mistrovského
utkání, kdy bude karta aktivována pro
zbytek sezóny. Tato nabídka je platná
do 31. července 2016.

Jak je již dobrým znojemským zvykem, majitelé loňských permanentek se
skončením sezóny o svá místa nepřišli.
Ta jsou jim rezervována do 31. července
2016! Poté budou nevyužité rezervace
uvolněny do dalšího prodeje.
Permanentky je možné zakoupit
v kanceláři hokejového klubu na ulici Dvořákova 16: pondělí a čtvrtek 9.00–12.00,
13.00–16.00; úterý a středa 9.00–12.00,
13.00–16.45; pátek 9.00–12.00. Dotazy
k prodeji permanentek můžete směřovat na telefonní číslo +420 515 221 011
nebo e-mail info@hcorli.cz. Více
na www.hcorli.cz.

Ceny permanentek pro sezónu 2016/2017
AKCE: Léto 2016
cena od 21. 7. do 31. 8.

Sezóna 2016/2017
cena od 1. 9.

Sektor A – horní

3 200 Kč

3 500 Kč

Sektor A – dolní

3 000 Kč

3 300 Kč

Sektor B

2 900 Kč

3 200 Kč

Sektory G1, G2

2 700 Kč

3 000 Kč

Sektory C, D, E, F

2 500 Kč

2 800 Kč

Stání bez místenky

2 100 Kč

2 400 Kč
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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, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. června až 2. října
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
9.00–18.00 (poslední prohlídka
30 minut před zavírací dobou).

www.muzeumznojmo.cz. Otevřeno
po domluvě 30. dubna až 2. října.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. Otevřeno:
28. května až 29. září Po–Ne 9.00–17.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz. Otevřeno:
o prázdninách denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: červen 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.

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu, denně ve 14.00.
Sraz zájemců a prodej vstupenek je
na pokladně radniční věže.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: květen až září Po–Ne
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta
otevřeno: květen až září Po–Čt, Ne
9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. června až 2. října Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka čtvrt
hodinu před zavírací dobou). Vstup
pouze za příznivých klimatických
podmínek!

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.

MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až 2. října Po–Ne
9.00–11.30, 12.00–17.00. Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Černé řemeslo, Zbraně orientu, Pravěcí
zemědělci – nová expozice archeologie.

MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno:
červen So, Ne a svátky 9.00–19.00,
červenec až srpen denně 9.00–19.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
tel.: 736 465 085, 515 282 211,

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

s přístupem na internet. Návštěvy je
nutné hlásit nejméně den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici, tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
Divadelní prázdniny.

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

VÝSTAVY
26. 2. – 25. 9. POKLADY
Z MORAVSKÝCH SKAL
Minoritský klášter – drahé
a dekorační kameny pocházejících
z okolí Znojma a jižní části
Českomoravské vrchoviny.
3. 5. – 7. 9. KAREL IV.
A JIHOZÁPADNÍ MORAVA
Znojemský hrad – výstava je součástí
celostátní připomínky narození
Karla IV. a připomene, jak se Karlova
vláda vepsala do osudů zdejší krajiny
a obyvatelstva. Otevřeno denně
9.00–18.00, od 29. 6. denně mimo
pondělky 9.00–17.00. Plné vstupné
60 Kč / snížené 30 Kč, senior nad
65 let 45 Kč. Výstava je součástí
prohlídkového okruhu znojemským
hradem s průvodcem, asi 60 minut.
2. 6. – 30. 7. BLOUMÁNÍ
PO ZNOJEMSKÝCH ULIČKÁCH
Dům umění – obrazy znojemského
malíře Pavla Davida.
10. 6. – 6. 8. RADA VACÁTKO
ZASAHUJE aneb HŘÍŠNÍ LIDÉ
MĚSTA PRAŽSKÉHO
Dům umění – výstava připomene
úspěšný televizní seriál z prostředí
pražské mordparty první republiky.
17. 6. – 1. 9. DOSTAVENÍČKO
S KLOBOUKY
Minoritský klášter – výstava
současných klobouků z dílny
Magdaleny Kopotové z Brna, kterou
obohatí historické exponáty z její
sbírky.
12. 8. – 17. 9. PAVEL ČERNÝ
Dům umění – průřez tvorbou
znojemského výtvarníka.

20.–21. 8. VÝSTAVA JIŘIN
A MEČÍKŮ
Kostel sv. Václava v Louce
– květina na emporách kostela.
Více na www.farnostlouka.cz

DALŠÍ AKCE
5.–6. 8. SLAVNOSTI OKUREK
Masarykovo nám. – tradiční soutěže
o nejlepší nakládanou okurku
a rychlokvašku, kulturní program
a gastroshow. Více na str. 9.
7.–31. 8. HISTORICKÁ
LUKOSTŘELBA
Hrad Bítov – střelba z luků a kuší
pro děti i dospělé pod odborným
vedením. Více na www.hradbitov.cz
12. 8. ROMANTICKÉ ZNOJMO
Vlkova věž – prohlídka města
s degustací sladkých a růžových vín.
Více info na str. 15.
17.–21. 8. ZNOJMO ŽIJE
DIVADLEM
Znojmo – centrum – festivalová
přehlídka divadel. Více info na str. 9.
19. 8. WORKSHOP ARANŽOVÁNÍ
KVĚTIN
Kostel sv. Václava v Louce – ukázka
aranžování a vlastní tvorba vazeb
květin, pořádá farnost v Louce,
www.farnostlouka.cz
20. 8. PROHLÍDKA ZNOJMA SE
ZNOVÍNSKÝM VÍNEM
Vlkova věž – prohlídka Znojma
se znovínským vínem pořádaná
agenturou NAVAJN. Součástí budou
degustace vín na netradičních
místech historické části města.
Po celou dobu se bude o návštěvníky
starat sommelier a průvodce. Začátek
v 16.00, sraz pět minut před začátkem
u Vlkovy věže. Nutná rezervace. Více
na www.navajn.cz
5. 7. – 23. 8. VRANOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
Zámek Vranov nad Dyjí, více info
www.zamek-vranov.cz
30. 7. VRANOVSKÁ ROMANCE
– setkání s hudbou, krajinou
a architekturou. DAGMAR
VOŇKOVÁ, ONDŘEJ SMEYKAL.
Více na str. 15.
8. 9. KURZ SEBELÉČENÍ –
KONTROLA MYSLI
Máte zdravotní nebo finanční
problémy? Vůbec se vám nedaří
v životě? Chcete změnit svůj život?
Kurz na uklidnění, zjištění příčiny,
vyřešení problému a vyléčení energií
začne 8. 9. 2016 v 18.00 hodin
v budově Telecomu na Pražské ulici.
Trvat bude do 15. 12. 2016. Přihlášky
na Jirinapa@seznam.cz
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Do ulic se vrátil ponocný.
Zatroubí i z věže
Od pátku 17. června až do konce
září mohou lidé v nočních ulicích
Znojma potkat ponocného. Ten je
připomínkou dnes již zaniklého povolání. V minulosti měla nočního

 Ponocný je připomínkou dnes již zaniklého povolání. 
Foto: archiv ZL

hlídače každá větší obec, pro kterou pracoval jako obecní zřízenec.
V současné době jde o zajímavou
atrakci, která zapadá do koloritu
historického města.
Potkat ho bude možné na trase
Masarykovo náměstí, Mikulášská ulice, Mikulášské náměstí, ulice Přemyslovců, Václavské náměstí a Obroková
ulice. Ponocný bude troubením ohlašovat 21. a 22. hodinu vždy v pátek
a sobotu. Od 17. do 21. srpna (v době
konání festivalu Znojmo žije divadlem) dokonce denně.
Setkat se s ponocným můžete i při
nočních prohlídkách radniční věže (5.
srpna a 19. srpna), při kterých bude
troubit přímo z ochozu památky. Při
noční prohlídce se vám naskytne netradiční výhled na město ponořené
do tmy a ozářené pouze pouličním
osvětlením. Noční prohlídku radniční
věže je možné absolvovat od 20.00
do 22.00 hodin, poslední vstup je
v 21.30 hodin. Vstupné je 35 korun,
snížené vstupné 25 korun. 
zp

Desátý Šramlfest veze na Káru nejen
divokou balkánskou dechovku
Neobyčejné hudební i divadelní
zážitky čekají na návštěvníky Šramlfestu. Dvoudenní přehlídka alternativní hudby a divadla v historickém
centru Znojma začne Na Káře v pátek
29. července a pokračovat bude v sobotu 30. července 2016.
Organizátoři pozvali divokou rumunskou dechovku Fanfare Transilvania, oceňované slovenské trio Longital nebo francouzský hudební cirkus
Sergent Pépère. Více prostoru dostanou
letos místní kapely. Diváci se navíc mohou těšit i na novocirkusové představení na visuté hrazdě připravené speciálně
pro Mikulášské náměstí.
Tým Šramlfestu namíchal hudební
mix stylů. Zahraje Copok Rock Band,
Bucinatores, francouzští Sergent Pépère
i Urband z Brna. Prostor dostane znojemské dívčí grungeové trio Kinkies nebo
na postpunk navazující Psychocandy.
Divadelní nabídka festivalu je postavena na novocirkusových představeních. Rozpustilé žonglérky z Divadla
Kufr zahrají Tančíček, loutkové divadlo
Karromato Dřevěný cirkus. Speciálně
pro Šramlfest vzniká vystoupení na visuté hrazdě akrobatky Elišky Brtnické
z Cirkusu Mlejn.
Připraveny budou i speciální dílny
pro nejmenší. „Pokud se lidé rozhodnou
koupit sponzorskou vstupenku, dosta-

nou šanci vylosovat si při vstupu zajímavé ceny,” uvedl předseda spolku Na Věčnosti, který akci pořádá, Ivoš Bílek.
Šramlfest se letos bude ve Znojmě
konat už po deváté. Spolek Na Věčnosti ho v historickém centru města
připravuje díky podpoře města Znojma,
Znojemské Besedy a Ministerstva kultury. Za jednodenní vstupné návštěvníci zaplatí 250 Kč. Dvoudenní bude stát
400 Kč a sponzorské 500 Kč. Více info
na www.sramlfest.eu.lp
Pátek 29. 7. 2016
Vernisáž v kapli Sv. Václava – Abbé
Libansky, Jakub Tomáš, Adam Černý
Kinkies (ZN) – femigrunge
Divadlo Kufr – Tančíček – rozpustilé
žonglérky
Copock Rock Band – rocková cimbálka
Longital – indiefolk
Sergent Pépère (FR) – hudební cirkus
Divadlo Kufr – Ohňová show
Sobota 30. 7. 2016
Psychocandy (ZN) – boy postpunk
Karromato – Dřevěný cirkus – loutkové
varieté
Urband – pouliční šraml
Bucinatores – jazzový retro hip hop
Fanfare Transilvania (RO) – balkánská
dechovka
Cirkus Mlejn – akrobatka ve výšce

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT


ROMANCI

Romanci s hudbou, krajinou a architekturou najdete na zámku
V sobotu 30. července si nenechte
ujít na zámku ve Vranově nad Dyjí setkání s hudbou, krajinou a architekturou čili představení Vranovská romance. Akustický poslechový koncert
spojí prvky písničkářské a meditativní hudby, o kterou se postarají dvě
výrazné hudební osobnosti: Dagmar
Voňková – kytara – a Ondřej Smeykal (na snímku) – australské didgeridoo a gongy. Koncert v Sále předků
a na jižní terase začne ve 20.00 hodin.
Spojen je navíc s ochutnávkou exotických čajů. Počet účastníků je omezen, a proto doporučujeme rezervaci
vstupenky na tel.: 774 924 924.  lp


PROHLÍDKU MĚSTA S VÍNEM

Romantická prohlídka města s chutí vína
Romantické Znojmo je název speciální prohlídky města s degustací
sladkých a růžových vín. Noční romantická ochutnávka nejen pro zamilované páry je spojena také s prohlídkou Vlkovy věže, která poskytne
půvabný výhled na večerní město. Prohlídku, skýtající zajímavé momenty a zážitky, pořádá 12. srpna společnost NAVAJN, na jejichž webu získáte podrobnosti. Sraz pro zájemce je u Vlkovy věže. 
lp


VÝLOV SEKTU

Výlov sektu znovu zve na přehradu
Výlov sektu ze dna Vranovské přehrady bude letos 20. srpna. Velkolepá
charitativní akce láká na Vranovskou přehradu každoročně tisíce diváků ze Znojma i z celé republiky. Večer v těsné blízkosti vodní plochy je
oslavou sektu a lidí dobré vůle, kteří přispívají na konto Centra Paraple.
V průběhu večera je připraven bohatý kulturní program a ochutnávky vín. A především čeká návštěvníky unikátní podívaná – výlov sektu
z odrůdy Sauvignon ze dna přehrady. Více informací lze získat na webu
www.drazbasektu.cz 
lp


VÝSTAVU

Novinky, které najdete na dostaveníčku s klobouky
Již od 17. června nacházejí návštěvníci v prostorách minoritského kláštera výstavu s názvem Dostaveníčko s klobouky, která bude přístupná
až do 1. září. Její autorkou je návrhářka a sběratelka Magdalena Kopotová z Brna. Vedle klobouků z její vlastní tvorby je součástí výstavy
také část její sbírky dobových pokrývek hlavy z období první republiky,
ale také celá řada kloboukových forem a dalších sběratelských kuriozit
s kloboučnictvím souvisejících.
Díky Sylvii Zouharové Dykové (na snímku) ze Salonu první republiky
byla v minulých dnech výstava doplněna ještě o modely z 20. a 30. let
20. století, které dokreslují
podmanivou atmosféru dob
první republiky. Salon první
republiky se zabývá dobovou
módou od počátku 19. století
až po 70. léta 20. století. Specializuje se však především
na historii odívání a životního
stylu v období tzv. první republiky (1918–1939). 
lp
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Sport

Znojmo Extreme 790: parádní atmosféra,
skvělé výkony i dobré srdce
Červencový závod ve výběhu
na radniční věž – Znojmo Extreme
790 – přinesl parádní atmosféru
i skvělé sportovní výkony. Hlavně ale ukázal dobré srdce všech
zúčastněných.
„Děkujeme všem za skvělou atmosféru na závodě. Díky vám všem jsme
mohli společně předat šek s výtěžkem
ze startovného Terezce Faktorové, pro
kterou byl celý den velkým zážitkem
a velkou vzpruhou v boji se zákeřnou
nemocí,“ podotkl místostarosta Znojma Jan Grois. „Velké díky patří také
celému Rabbits Znojmo v čele s Jakubem Šigutem a Zdeňkem Brabcem
za spoluorganizaci. Nemohli jsme najít
lepšího partnera,“ dodává Grois.
Na závodní trať se postavilo celkem 29 tří- až pětičlenných týmů, které
ve třech kategoriích (muži, ženy, smíšené) bojovaly o nejrychlejší výběh
na znojemskou dominantu. Více než
polovina závodníků zvládla 158 schodů věže v čase do jedné minuty, což je
obdivuhodný výkon.
„Je skvělé, že se na startu závodu
sešla většina znojemských sportovců
z různých klubů a s různým zamě-

 Šek Terezce předali společně (zleva): Jakub Šigut, místostarosta Jan Grois a Zdeněk Brabec. Vpravo moderátor Karel Konvalina. Fotogalerii ze závodu naleznete
na www.extreme790.cz. 
Foto: archiv ZL

řením. Není moc příležitostí, kde se
mohou potkat hokejisté, florbalisté,
atleti, fotbalisté třeba s týmy, které jsou
složené z rekreačních sportovců, jako
jsou ti z Rabbits Znojmo nebo Hany
Bany,“ shrnuje závod za spoluorganizátory z Rabbits Znojmo Jakub Šigut.

Šek přebrala Terezka

Výtěžek ze startovného, darovací
šek na 10 150 korun, převzala desetiletá Terezka Faktorová, která už dva roky
bojuje se zákeřnou nemocí, vzácnou
juvenilní dermatomyozitidou. Terezka
se v blízkosti zúčastněných závodníků

pohybovala celé odpoledne, byl to pro
ni nezapomenutelný zážitek.
„Slovy nedokážu vyjádřit pocity,
které s Terezkou prožíváme. Celá akce
je pro nás velkou psychickou podporou.
Vědomí, že jsou mezi námi lidé, kterým
není lhostejný osud toho druhého, obzvlášť když se jedná o sportovní talent,
hřeje na srdíčku. Děkujeme vám všem –
městu Znojmu, Rabbits Znojmo, všem
závodníkům i všem dalším, kteří se
kolem závodu pohybovali. Odvedli jste
kus skvělé práce, díky které se srdce
jedné malé holčičky opět raduje. A radovat bude i nadále, kdykoliv si na Vás
všechny vzpomene. Darovanou finanční částku použijeme na terapii s koňmi,
jež Terezce pomáhá nejvíce,“ uvedla
maminka Terezky Věra Faktorová.
A jak závod dopadl? Absolutně
nejrychleji mezi muži radniční věž
vyběhl Jakub Šigut z týmu Rabbits
Znojmo (45,6 s), mezi ženami zazářila
Romana Smolková (1 min). V týmech
mužům vévodili florbalisté Znojma,
ženám sportovkyně z týmu Hany Bany
a smíšenou kategorii vyhrál BBK Street
Workout team. Kompletní výsledky
naleznete na www.extreme790.cz.  zp

Fotbalisty čeká pohár, pak už přijde liga
Fotbalisté 1. SC Znojmo absolvovali v sobotu poslední přípravný
zápas. Ve Slatinicích u Olomouce se
střetli s polským Gornikem Zabrze
(0:3). Přestože v tomto utkání poměrně jednoznačně podlehli, jinak
se jim v přátelských duelech v poslední době dařilo.
Na své konto si v nich vedle zmíněného utkání připsalo 1. SC Znojmo
5 vítězství (s Č. Budějovicemi 3:2, se
Skalicou, Popradem a Pískem 2:0,
s Trnavou B 4:0). Se Zlínem Znojmo remizovalo 1:1, aby pak prohrálo
v penaltovém rozstřelu. Fotbalisté
v přípravě podlehli Gliwicím 0:1, Slovácku 1:4 a Jihlavě 3:7. Výsledky jsou
v tomto případě ale až na druhém
místě. Na tom prvním bylo zkoušení
potenciálních posil a různých variant
sestavy.
Znojmo během letní přestávky
z kmenových hráčů opustili Tomáš
Okleštěk, Libor Žondra a Jakub Pokorný. Naopak přišli rychlonozí Vy-

 Lukáš Motal (uprostřed v bílém) je jednou z letních posil Znojma. 

škované Michal Holub a Dominik
Urbančok, zlínský Lukáš Motal, jihlavský Jiří Klíma, olomoucký Jan Javůrek
a do branky brněnský Pavel Halouska.
Trenér Radim Kučera zkoušel
v přípravě také znojemské mladíky,
většina z těch nadějnějších by ale měla

FOTO: eks

strávit podzim v Moravskoslezské
lize. Roman Nehyba a Petr Kirschner
ve Vyškově, Jakub Konvalina a Patrik
Bogner v Třebíči. Tam patrně zamíří
i Petr Vavřík.
První „ostrou“ prověrkou bude
pro znojemské fotbalisty sobotní

pohárový zápas v Rosicích (hraje se
od 17 hod.). A pak už na ně bude
čekat v neděli 7. srpna od 16 hod.
atraktivní utkání Fotbalové národní
ligy proti Baníku Ostrava na domácím hřišti.
„V poháru máme jednoznačný cíl
– postup. I když víme, že nám soupeř
nedá nic zadarmo. Kádr už je více
méně stabilizovaný, ještě si nechávám
otevřená jedna zadní vrátka. Přestupové okno je ještě dost dlouhé, takže
máme čas a uvidíme,“ konstatoval
trenér Znojma Radim Kučera.
Poslední přípravný zápas proti
jeho týmu viděl i trenér Baníku Ostrava Vlastimil Petržela. Prý ale nesledoval Znojmo jako svého prvního
soupeře ve druhé lize, nýbrž hráče polského týmu Černimagiče. „Na Znojmo
se ještě pojedeme podívat, ale já jeho
hráče znám. Mohl bych vám o nich
napsat knihu,“ konstatoval Petržela,
který před rokem vedl ve druhé lize
proti Znojmu Vlašim.
eks
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