
Zákaz návštěv 
V Nemocnici Znojmo platí  do od-

volání zákaz návštěv. Zavedena byla 
také povinnost nošení roušek.

„S  ohledem na  vývoj hygienic-
ko-epidemiologické situace jsme se 
rozhodli vyhlásit zákaz návštěv, a to až 
do odvolání, s výjimkou otců u porodu 
a po porodu, kde budou nadále platit 
přísné hygienické podmínky. Žádáme 
také pacienty, kteří přichází do od-
běrového místa k testování, aby vždy 
měli chráněny dýchací cesty,“ uve-
dl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice  
Znojmo.  lp
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Pravidelné týdenní reporty z rad-
nice, informace o blokovém čiště-
ní a možnost vyjádřit svůj názor 
v anketách. To vše na-
bízí Mobilní rozhlas 
a aplikace Zlepšeme 
Česko. 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Nazujte brusle!
Ač je ještě léto, na zimním stadio-

nu ve Znojmě se už bruslí. 
Aktuálně je led připraven na ná-

vštěvníky 24. srpna v čase od 17.00 
do 18.00 hod. Od pondělí 31. srpna 
bude veřejné bruslení už pravidelně 
každé pondělí a čtvrtek vždy od 17.00 
do 18.00 hodin.  lp

„Nenecháme vás na  suchu!“ je 
motiv nejen vrboveckých vinařů, 
coby autorů originálního motta, ale 
všech místních vinařů zapojených 
do novinky VINAŘSKÉ T(R)IPY, která 
v menší míře nahradí letos zrušené 
Znojemské historické vinobraní.

 „I přes to, že tak velké akce, jako 
je vinobraní, kvůli vládním opatřením 

Nenecháme vás na suchu!
pořádat nemůžeme, představujeme 
spolu s vinaři VINAŘSKÉ T(R)IPY. 
Otevřené sklepy a degustace nabízí 
vinaři z Hnanic a Šatova, Konic a Po-
pic, Vrbovce, Božic, Nového Šaldorfu, 
Havraníků, Chvalovic nebo také ze 
Znovínu Znojmo a Vinařství LAHO-
FER,“ vyjmenovává František Koude-
la, ředitel Znojemské Besedy. S nabíd-

kou vína přichází také spolek Hudba 
Znojmo spolu s destinační společnos-
tí Znojmoregion. Stačí si jen vybrat, 
do které vesnice a vinného sklípku se 
vydat. Čekají vás tam nejen ochutnáv-
ky vyhlášených vín, ale i burčák, místní 
sladké i  slané dobroty a někde, pro 
dobrou náladu, řízně zahraje muzika 
či cimbálka. Více na str. 8 a 9. lp

 Vybraná grafika láká na skvělou nabídku VINAŘSKÝCH T(R)IPŮ.  Foto: Archiv ZB

V Načeraticích staví chodník
V  Načeraticích začala znojem-

ská radnice s  dlouho očekávaným 
vybudováním chodníku podél prů-
tahu, který vede obcí. Hotovo má být 
do konce roku.

Celkem se vybuduje nový 1,5 me-
trů široký chodník z betonové zám-
kové dlažby v  délce více než 1 km. 

Jednostranný chodník bude veden 
vždy buď po jedné, nebo druhé straně 
průtahu.

Chybět nebudou ani místa pro 
přecházení. Chodník povede  místy 
nad stávajícím odvodňovacím příko-
pem, který se proto musí zatrubnit. 
Práce budou probíhat za částečné uza-

vírky 250 m dlouhých úseků, přičemž 
provoz v těchto úsecích bude veden 
jedním jízdním pruhem a řízen se-
mafory. Částečná uzavírka potrvá až 
do  20. prosince. U  krátkých úseků 
a překopů se provoz semafory řídit 
nebude, na místě ale bude obezřetnost 
řidičů i chodců.  Pokračování na str. 2.

Přijďte podpořit navrhovatele 
3. ročníku participativního rozpočto-
vání Tvoříme Znojmo 2021. 

Sami navrhovatelé je představí ve-
řejnosti ve čtvrtek 3. září od 16.00 ho-
din v Dolním sále Znojemské Besedy.  
 Pokračování na str. 5.

Dejte své hlasy
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PŘIPOMÍNKA 
UDÁLOSTÍ 1968 
Město Znojmo si dovoluje pozvat 
občany na  vzpomínkovou akci 
u příležitosti 52. výročí srpnových 
událostí roku 1968. Památku těch, 
kteří se v srpnu roku 1968 posta-
vili proti okupantům, si společně 
připomeneme u pamětní desky 
v Horním parku u Městských lázní 
v pátek 21. srpna v 9.00 hodin.

BĚŽECKÝ ZÁVOD 
KAROLINKAMI SE BLÍŽÍ
Registrujte se do závodu CityTrail 
Pod lampami! Tříkilometrový 
závod za svitu lamp se poběží už 
v pátek 28. srpna ve 21.00 hodin 
od Vodáckého centra Stará vodár-
na. Trať povede Karolinkami a částí 
historického jádra města. Regist-
race jsou možné online na www.
skwinners.cz nebo na místě před 
závodem.

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ 
ZNOJMO
Do 30. srpna se může každý ob-
čan Znojma a  městských částí 
zapojit do  soutěže Rozkvetlé 
Znojmo 2020. Stačí zaslat foto-
grafii venkovní květinové výz-
doby v okně, na balkonu nebo 
kvetoucí předzahrádky na e-mail  
petra.marsounova@muznojmo.cz. 
V e-mailu je potřeba uvést adresu 
a datum pořízení fotografie. Více 
na www.znojmocity.cz.

OTEVÍRAJÍ SE LÁZNĚ
Městské lázně na náměstí Svo-
body ve Znojmě se pro veřejnost 
otevřou 31. srpna. Plovárna Louka 
bude v provozu do 13. září 2020.

COUFALOVU ULICI 
BUDOU OPRAVOVAT
K neprodlené úpravě havarijního 
povrchu ulice Coufalova v úseku 
od křižovatky s ulicemi Tyršova/
Smetanova ke kruhovému objez-
du musí přistoupit Správa a údrž-
ba silnic JmK. Opravy vozovky si 
vyžádají i nutná dopravní omezení 
včetně zákazu parkování.

STŘED KONIC ÚTULNĚJŠÍ
Díky projektu Tvoříme Znojmo 
mají Konice upravenou náves. 
Na revitalizaci návsi začala firma 
pracovat na  jaře letošního roku. 
Proběhla tu rekonstrukce chod-
níků, zpevněných ploch a zřídilo 
se 9 parkovacích míst. Podívat se, 
jak se revitalizace návsi vydařila, již 
brzy můžete ve videu, které bude 
zveřejněné na facebookové strán-
ce Tvoříme Znojmo nebo na webu 
www.tvorimeznojmo.cz.

 Chodník v Načeraticích dlouhodobě chyběl. Komunikace je ale ve vlastnictví Správy 
a  údržby silnic JmK. Budování chodníku proto předcházela dlouhá administrativní pří-
prava.  Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.
Do vybudování nového chodníku 

v městské části Znojma investuje město 
11 758 000 korun. Práce provádí firma 
S-A-S Stavby, která ve výběrovém řízení 
podala nejvýhodnější nabídku. „I když 
se to nezdá, začít se stavbou chodníku 
v Načeraticích byl opravdu boj. Dva 
roky jsme řešili smlouvy a dohody s Ji-
homoravským krajem, protože stavíme 
převážně na jeho pozemcích. Do toho 
jsme museli zpracovat projektovou do-
kumentaci, vyřídit stavební povolení 
a zadat výběrové řízení. Jsem rád, že 
teď plníme slib, který jsme dali Nače-
ratickým, a konečně stavíme. Chodník 
významně zvýší bezpečnost chodců. 
Načeraticemi jezdí opravdu hodně aut, 
a že by řidiči dodržovali předepsanou 
rychlost, to se taky říci nedá,“ říká sta-
rosta Znojma Jan Grois.  zp

V Načeraticích staví chodník

Kaplička v Kasárnách, jedna z do-
minant městské části, prošla kom-
pletní rekonstrukcí. Pyšní se novou 
fasádou, opravenými dveřmi i okny 
a brzy se k ní vrátí i zrestaurovaná 
socha Jana Nepomuckého.

Rekonstrukce kapličky, která se na-
chází přímo u hlavního tahu na Prahu, 
byla jedním z velkých přání místních. 
Kromě vnějších oprav fasády a střechy 
proběhly i práce uvnitř, provedla se sa-
nace zdiva, izolace podlahy a položení 
nové. Při odstraňování vnitřní omítky 
byla objevena původní výmalba, to si 
vyžádalo další restaurátorské práce. 
Dále se pořídil nový nábytek. Změ-
nilo se i okolí kapličky – vydláždily se 
nové chodníky a brzy se vrátí i socha 

Kaplička v Kasárnách je jako nová
sv. Jana Nepomuckého, kterou si vzali 
do péče restaurátoři. Socha se přesune 
na důstojnější místo o cca 1,3 metrů 
dál od místa, kde původně stála (byla 
těsně přimknuta ke kapličce). Úpravy 
se dočkala i zeleň v okolí – přibyly dva 
keře a lípa – a lidé také mohou odpočí-
vat  na dvou nových lavičkách.

„Jsem rád, že se nám podařilo splnit 
přání místních. Do opravy kapličky v Ka-
sárnách město investovalo 1,8 milio- 
nů korun. Skvělé je, že se nám podařilo 
na část oprav získat dotaci z Jihomo-
ravského kraje, a to ve výši půl milionu 
korun,“ říká starosta Jan Grois.

Restaurátorské práce na opravě 
sochy sv. Jana Nepomuckého stály 
215 tisíc.  pm

 Kaplička je nyní ozdobou obce. 
 Foto: Archiv ZL

Dny evropského dědictví každo-
ročně v měsíci září otevírají nejširší 
veřejnosti brány nejzajímavějších 
památek, budov, objektů a prostor, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné. 

Ve Znojmě se tak stane 12.–20. září. 
Dny evropského dědictví zde budou 
věnovány výročí 300 let od založení 
znojemského pivovaru. Veškeré vstupy 
jsou zdarma.  lp

12.–13. 9., 19.–20. 9. / 13.00 a 15.00 
HRADNÍ ULICE A NÁDVOŘÍ HRADU 
– komentovaná prohlídka. Sraz zájem-
ců o prohlídku u brány do pivovaru.
12. 9. / 9.00–17.00
DŮM UMĚNÍ – expozice.

Poznejte památky Znojma zblízka
12. a 13. 9. / 10.00, 14.00, 16.00
ZNOJEMSKÝ MĚSTSKÝ PIVOVAR
– komentovaná prohlídka. 
13. 9. / 9.00–17.00
ZNOJEMSKÝ HRAD / vstup zdarma 
Okruh II – výstavy: Život aristokratic-
kých dětí a Procitlé sklo.
15.–17. 9. / 9.00–12.00, 13.00–17.00
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
– prohlídka bez průvodce.
19.–20. 9. / 10.00 a 14.00
ENOTÉKA ZNOJEMSKÝCH VÍN 
– komentovaná prohlídka bývalé kotel-
ny a strojovny.
19. 9. / 9.00–17.00
MINORITSKÝ KLÁŠTER – expozice.
Podrobnosti získáte na str. 14–15 
v Kulturním přehledu.

Doprovodné akce
12. 9. / 9.00–18.00
DŮM UMĚNÍ SLÁDKA SIMONA
9.00–17.00 Tuplák her a zábavy – pro 
rodiny s dětmi.
10.00 Pinta tvoření – tvůrčí dílna (nutná 
rezervace).
15.00 Půllitr pátrání – prohlídka vhodná 
i pro děti, omezená kapacita.
17.00 Třetinka časosběru – proměny 
znojemského pivovaru v obrazech.
BONUM OPUS: PREMONSTRÁTI V LOUCE 
(1190–2020) – výstava v Domě umění.

19. 9. / 9.00–17.00
MINORITSKÝ KLÁŠTER
KOMENSKÝ K TABULI! 
– výstava. 
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NOVÝ PŘÍSTROJ 
PRO NOVOROZENCE
Nemocnice Znojmo obdržela 
od  Nadace Děti na  dlani nový 
resuscitátor v  hodnotě 75 tisíc 
korun. Přístroj slouží k  lepší po-
porodní adaptaci novorozenců, 
pomáhá jim udržet a stabilizovat 
plynulé dýchání. Ve znojemské 
nemocnici pomůže až devadesáti 
dětem ročně.

PRÁCE V ULICÍCH ALŠOVA 
A MLÁDEŽE SPĚJÍ KE KONCI 
Do konce srpna by měly mít ulice 
Mládeže a Alšova nový povrch. 
S probíhajícími pracemi souvisí 
uzavírky. 
I. uzavírka ulice Alšova do 23. srp-
na platí v úseku od okružní kři-
žovatky na Mariánském náměstí 
po křižovatku s ulicí Mládeže. 
II. uzavírka do 31. srpna se týká 
ulice Alšova v úseku od okružní 
křižovatky na Mariánském nám. 
po křižovatku s ulicí Mládeže a uli-
ce Mládeže v úseku od křižovatky 
s ulicí Rooseveltova po křižovatku 
s ulicí Alšova.

OKOLÍ AUTODRUŽSTVA 
NA VÍDEŇSKÉ UZAVŘENO
Z důvodu provádění stavebních 
prací je do 2. září zcela uzavřen 
chodník na ul. Vídeňská u domu 
č.  43 (areál AUTODRUŽSTVA). 
Ve stejném místě na ul. Vídeňská 
bude také od 3. do 20. září sta-
novena úplná uzavírka pozemní 
komunikace.

UZAVŘENA ULICE FEJFALÍKOVA
Část ulice Fejfalíkova je do 31. října 
uzavřena z důvodu rekonstrukce 
povrchu komunikace.

KUCHAŘOVICKOU ZAVŘELA
OPRAVA KANALIZACE
Do 3. listopadu je uzavřena uli-
ce Kuchařovická z důvodu opra-
vy splaškové kanalizace. Jedná 
se o  úplnou uzavírku dlouhou 
800 metrů, která začíná za Zahrad-
nictvím Městské zeleně. Objízdná 
trasa je vedena buď přes ulici Jaro-
šovou, Přímětickou a Únanovskou 
do  Kuchařovic, anebo druhým 
směrem přes ulici Palackého a Su-
chohrdelskou do Kuchařovic. 

OPATRNĚ U KATASTRÁLNÍHO
ÚŘADU
Z důvodu výstavby nového obytné-
ho domu je do 15. prosince úplně 
uzavřen prostor mezi ulicemi Hra-
dišťská a Pražská v těsné blízkosti 
Katastrálního úřadu ve Znojmě. 
Klienti úřadu tak při parkování musí 
dbát zvýšené bezpečnosti.

STALO SE

S  průběhem druhé etapy pa-
mátkové obnovy Jubilejního par-
ku a  s  budoucí podobou parku se 
Znojemští seznámili v květnu netra-
dičně prostřednictvím živého vysí-
lání na Facebooku Znojma. Teď už 
do parku míří stavbaři.

Součástí II. etapy revitalizace 
Jubilejního parku je obnova střední 
části parku, tzv. Rekreační trávník 
a Květnice, která se nachází na rohu 
ulic Jubilejní park a Dělnická. Opraví 
se cesty, které budou v části mlatové, 
v části vydlážděné (u slunečních ho-
din), proběhne úprava zeleně, opraví 

Jubilejní park dostane brzy nové 
cesty, sluneční hodiny i zeleň

se sluneční hodiny a doplní mobiliář. 
Vybuduje se také nový vstup do par-
ku, aby senioři z blízkého pečova-
telského domu neměli do parku tak 
daleko.

Do II. etapy památkové obnovy 
vloží město 6,6 milionů korun. Prá-
ce provede sdružení firem Dopravní 
stavby Brno s.r.o. a Firesta-Fišer, které 
podalo nejvýhodnější nabídku. V prů-
běhu rekonstrukce, která potrvá čtyři 
měsíce, bude část parku, která pro-
chází revitalizací, uzavřena veřejnosti. 
Lidé ale mohou využívat tu část parku, 
jež přiléhá k ZŠ Jubilejní park.  zp Květnice.  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo nabízí ke  koupi 
pozemky v lokalitě Pod Městským le-
síkem k vybudování nové rezidenční 
čtvrti ve městě, a to za pomoci privát-
ních peněz. Zájemci mohou podávat 
nabídku do 5. října 2020.

Lokalita je přístupná z ulice Trent-
ské. „Jedná se o pozemky o rozloze 
4 hektary, které jsou určené pro byd-
lení. Investor by měl nabídnout pře-
devším atraktivní bydlení s veškerou 
občanskou vybaveností a dostateč-

Znojmo hledá investora
ným zastoupením zeleně. Chceme, 
aby zde vznikl nový satelit, který za-
padne do lokality,“ uvádí záměr města 
starosta Jan Grois. Město již nechalo 
vypracovat pro lokalitu územní stu-
dii, kterou lze využít jako výchozí 
podklad pro zpracování zastavovací  
studie.

Minimální nabídková cena za ce-
lou lokalitu je 36  300  000 korun, 
(cca 900 Kč/m2). Kupující musí při 
podání nabídky splnit předepsané 

podmínky a zavázat se k dobudová-
ní potřebné technické infrastruktury 
v lokalitě (vybudování dešťové kana-
lizace, přeložky vodovodu, splaškové 
kanalizace aj.). Více informací získají 
zájemci na úřední desce, kde naleznou 
potřebné podklady. Případné další 
informace podá také Lenka Drábková 
z odboru majetkového (515 216 291) 
a Karel Žampa z odboru územního 
plánování a  strategického rozvoje  
(515 216 343).  zp

Rekonstrukce komunikace, chod-
níku a nové veřejné osvětlení, to je 
výčet akcí, které mají před sebou 
stavbaři v ulici Fejfalíkova. 

Práce tu jsou v  plném prou-
du. V září se navíc začne pracovat 
i v Legionářské – na opravě chodní-
ku a rekonstrukci osvětlení. V ulici 
Legionářské, kde již vloni proběhla 
rekonstrukce vozovky a chodníku 

Pracují v ulicích Fejfalíkova a Legionářská
na jedné straně, zrekonstruují veřejné 
osvětlení a chodník na straně druhé 
(po pravé straně od ul. Přímětická). 

Ulici Fejfalíkovu čekají rozsáh-
lejší opravy. Dojde k  rekonstrukci 
komunikace po celé délce ulice, tedy 
v úseku od křižovatky s ulicí Legio-
nářskou směrem k ulici Gagarinova 
i v úseku směrem k plynárně a ulici 
Bolzánova. Při vjezdu vpravo z ulice 

Legionářské opraví chodník včet-
ně vjezdů k nemovitostem a podél-
ného parkování. Na protější straně 
vznikne pás zeleně. Dále se zrekon-
struuje 15 parkovacích stání (u ply-
nárny). Součástí stavby je také nové 
veřejné osvětlení v ulici. Aktuální 
stavbu financuje město Znojmo a in-
vestuje do ní přibližně 10,5 milionu 
korun.  pm 

Dlouho avizovaná rekonstrukce 
ulice Horní Česká se blíží. Od 7. září 
musí řidiči počítat s uzavřením části 
ulice a se zrušením parkoviště. 

Pro bydlící, respektive pro držitele 
parkovacích karet, bude vyhrazeno 
náhradní parkovací stání na Horním 
náměstí. Ulici Horní Česká čeká re-
konstrukce komunikace, chodníků, 
veřejného osvětlení a výstavba metro-
politní sítě. Práce proběhnou i v ulici 
Malá Michalská. Předpokládaný roz-

počet akce je přibližně 20,7 milionů 
korun.

V první fázi rekonstrukce bude 
od 7. září uzavřena část ulice Hor-
ní Česká, a  to v úseku od křižovat-
ky s ulicí Kovářská (u Cyklo Kučera) 
po vjezd do dvorní části České pošty 
(mezi domy č. o. 15 a 17). Po dobu 
provádění prací nebude možné na ulici 
parkovat. Pro držitele parkovacích ka-
ret bude náhradní parkování zajištěno 
na Horním náměstí v úseku od ob-

chodního domu Baťa po obchod Intrál, 
a to po celý průběh stavebních prací. 
Zbývající část ulice zůstane obousměr-
ná. Pro pěší bude přístup zachován 
do všech nemovitostí po celou dobu 
výstavby s drobným omezením. Byd-
lící a provozovny budou informováni 
letákem s bližšími informacemi a po-
kyny před zahájením stavebních prací 
(min. týden dopředu).

Více informací také najdete 
na stránkách www.znojmocity.cz. pm

V Horní České se v září rozjede rekonstrukce
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
24. září, uzávěrka je 14. září. 

ZÁVODNÍCI ZAVŘOU ULICE
Cyklistický závod Znojmo Burčák 
Tour Kooperativy – Kolo pro ži-
vot uzavře pro řidiče ulice Znojma. 
V pátek 4. září od 8.00 do soboty 
5. září do 18.00 hodin ulici Klášterní 
(v úseku od křižovatky s ulicí Loucká 
po křižovatku s ul. Aninská). Dále 
v sobotu 5. září od 9.00 do 13.00 
hodin ulici Dolní Česká (v úseku 
od křižovatky s ul. Zámečnickou 
po  křižovatku s  ul. Kollárovou) 
a dále Masarykovo náměstí v úseku 
od domu č. 13 po křižovatku s ulicí 
Kollárovou.

AKCE PRO SENIORY
Aktuální informace o akcích pro 
seniory, které pořádá město Znoj-
mo a Znojemská Beseda, získáte 
na tel. 515 300 251, 731 401 918 
nebo na www.znojemskabeseda.cz/ 
akce pro seniory. 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC
Termíny blokového čištění dle ulic 
jsou avizovány registrovaným uživa-
telům Mobilního rozhlasu Znojmo, 
kterým chodí dopředu trojí upo-
zornění (e-mailem, push notifikací 
a SMS). Aktuální rozpis blokového 
čištění je na www.znojmocity.cz 
v Praktických odkazech.

SVOZ BIOODPADU 
Pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy, je ve Znojmě a jeho 
příměstských částech prováděn 
každý lichý týden.

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv 
pracovní místo nebo brigádu, 
mají možnost v LISTECH inzerovat 
vždy zdarma! Informace získáte  
na peterkova@znojemskabeseda.cz,  
tel.: 515 300 251.

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel. 515 215 111. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod. 

Ve  dnech 2. a  3. října 2020 se 
uskuteční volby do  zastupitelstev 
krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu 
ČR. Již nyní je možné požádat o volič-
ský průkaz.

Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhne věku nejméně 18 let. 
Volič s  trvalým pobytem hlášeným 
ve Znojmě, který nebude moci volit 
v době voleb ve volebním okrsku pří-
slušném podle místa svého trvalého 
bydliště, může požádat Městský úřad 
Znojmo o vydání voličského průka-
zu. Ten jej opravňuje ve dnech voleb  
volit: 
  v případě voleb do zastupitelstev 

krajů v jakékoliv volební místnosti 
na území Jihomoravského kraje,

  v případě voleb do Senátu v jaké-
koliv volební místnosti senátního 
volebního obvodu Znojmo, který 
je tvořen obcemi okresu Znojmo 
a čtyřmi obcemi okresu Brno-ven-
kov (Branišovice, Loděnice, Šumice, 
Troskotovice). 

Voliči s trvalým pobytem ve Znojmě 
mohou o vydání voličského průkazu 
požádat následujícími způsoby:
  Zasláním žádosti poštou v listinné 

podobě opatřené úředně ověře-

Volby do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu ČR

ným podpisem voliče doručené 
na adresu: Městský úřad Znojmo, 
odbor správní, evidence obyvatel, 
nám. Armády 1213/8, Znojmo, 
669 02. Obálka se označí textem 
„Voličský průkaz“.

  Podáním žádosti v elektronické po-
době podepsané uznávaným elek-
tronickým popisem voliče zaslané 
na e-mailovou adresu: elektronicka.
podatelna@muznojmo.cz.

  Podáním 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 25. 9. 2020 do 16.00 hodin. 

  Osobním podáním na  přepážce 
evidence obyvatel MÚ Znojmo, 
Pražská 59 (budova Policie ČR), 
a  to nejpozději do  30. 9. 2020 
do 16.00 hodin. 

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu současně pro volby 
do zastupitelstev krajů a pro volby 
do Senátu, eventuálně i pro případné 
druhé kolo voleb do Senátu. Požádat 
o vydání voličského průkazu v době 
mezi prvním a druhým kolem voleb 
do Senátu je možné pouze osobně, a to 
nejpozději do 7. 10. 2020.  

Úřad voličský průkaz předá osob-
ně voliči nebo osobě, která se proká-
že plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle do vlast-
ních rukou.

Vzor žádosti je k dispozici na pře-
pážce evidence obyvatel MÚ Znojmo 
nebo na internetových stránkách www.
znojmocity.cz v praktických odkazech 
„Volby 2020“.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát. Další 
informace lze získat na  telefonních 
číslech 515 216 391, 515 216 371.

 Odbor správní

Z nojmo letos s laví  300 let 
od doby, kdy byl vystavěn městský 
pivovar. V  rámci oslav byla do  zdi 
na  ulici Hradní uložena časová 
schránka s  odkazem dalším gene-
racím.

Nechybí v ní pivo, pivní pálenka 
ani narozeninový pivní speciál „1720“ 
uvařený podle původní receptury. 
Kromě toho do časové schránky bylo 
vloženo víno, aktuální tisk a dopisy 
starosty Jana Groise a ředitele Zno-
jemského městského pivovaru Miro-
slava Harašty. Časovou schránku mají 
Znojemští otevřít přesně za 100 let, 
tedy 1. 8. 2120.

V září a na podzim chystá radnice 
další program k oslavám 300. výročí. 
V areálu pivovaru to bude výstava pod 
názvem Minulost, současnost a bu-
doucnost pivovaru ve Znojmě. Areál 
bude také hlavním dějištěm zářijových 
Dnů evropského dědictví i doprovod-
ného programu listopadového Dne 
otevřených dveří radnice.  zp

Na oslavě 300 let pivovaru uložili 
odkaz dalším generacím

 Časová schránka v rukou Miroslava Harašty obsahuje i dopis Jana Groise. Místo ulože-
ní schránky bude označeno cedulkou.  Foto. Archiv ZL
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RISKOVALI 
NA ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ
Strážníci byli přivoláni k dvojici 
sedící na železničním mostě na Ví-
deňské třídě. Hlídka po příchodu 
našla na kolejišti sedmnáctileté-
ho hocha a čtrnáctiletou dívku. 
U podnapilého mladíka ukázala 
dechová zkouška 0,97 promile al-
koholu v krvi, u dívky byla zkouška 
negativní. Strážníkům sdělili, že 
na mostě jen seděli a poslouchali 
písničky. Hlídkou byli poučeni, že 
se na kolejiště nevstupuje. Dívka 
byla předána matce a mladík svým 
rodičům na  služebně Městské 
policie Znojmo. 

ŘÁDILI V KAŠNĚ
Na Václavském náměstí se v kašně 
koupali tři muži ve věku 40, 41 
a 45 let. Byli svlečeni do spodního 
prádla, popíjeli alkohol a chovali se 
hlučně. Strážníci každému na mís-
tě udělili pokutu ve výši 300 Kč. 

MATKA PŘEBÝVALA 
S DCERKOU V AUTĚ
Jedenačtyřicetiletá žena obývala 
s malou dcerkou vozidlo, zapar-
kované na parkovišti u plovárny. 
Strážníkům vysvětlila složitou 
osobní situaci. Ti na místo přivolali 
sociálního pracovníka z orgánu so-
ciálně – právní ochrany dětí, a ten 
po dohodě s matkou určil umístění 
šestileté holčičky do  dětského 
centra. Motohlídka obě dvě pře-
vezla na ulici Alšova do Dětského 
centra Znojmo.

ZACHRÁNĚNÍ PSI I NETOPÝR 
Zatoulaného zlatého retrívra od-
chytila na ulici Pražská v zahrád-
kách oznamovatelka, která nález 
nahlásila na strážníkům. Následně 
byla dohledána majitelka naleze-
ného psa, která ale dostala pokutu 
za volný pohyb psa. Další pes už 
takové štěstí, aby skončil v rukou 
svého majitele, neměl. Psa menší 
rasy, kterého našla jedenáctiletá 
dívka v městském parku a odved-
la na služebnu, odvezli strážníci 
do útulku v Načeraticích. V domě 
na ulici Jarošova naopak strážníci 
odchytli netopýra a vypustili ho 
do přírody.

VYJÍŽDĚLI K OPILÝM
Z jídelny na ulici Dr. Milady Ho-
rákové přišlo na služebnu ozná-
mení na ženu, která si uvnitř sedla 
na zem, vydávala zvuky a nikdo 
jí nerozuměl. Šedesátiletá žena 
ležela na zemi a nesmyslně mluvila. 
Byla viditelně pod vlivem alkoholu. 
Strážníci k ní přivolali zdravotníky.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Již pošesté Zdravé město Znoj-
mo ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá osvětovou ekologickou akci 
Den bez aut, která se koná v rámci 
kampaně Evropský týden mobility. 

Ve Znojmě se akce uskuteční v pá-
tek 25. září v Horním parku od 9.00 
do 14.00 hodin.

Na děti v Horním parku čeká zába-
va i poučení. Cílem akce je upozornit 
na dopady výfukových plynů na ži-
votní prostředí, prezentovat zdravý 
životní styl, aktivní trávení volného 
času i alternativy dopravy na vlast-
ní pohon, a to vše zábavnou formou. 
Akce bude probíhat v dolní části parku 
(vstup z náměstí Komenského) a  je 
určená jak pro školy, tak i pro širokou  
veřejnost.

V  programu najdete překážko-
vou dráhu pro cyklisty, koloběžkáře 
i  invalidní vozík, simulátor otočení, 
nácvik první pomoci, dopravní tes-

Užijte si aktivně Den bez aut

ty, naučný program Městských lesů  
Znojmo

 a  také Městské policie Znojmo 
a BESIP, dále šlapací tříkolky a ko-

loběžky i biketrialovou exhibici. Pro 
děti, které přijedou na vlastním kole, 
koloběžce a s přilbou (povinné), čeká 
odměna navíc.  pm

 Vstup na akci Den bez aut je zdarma.  Foto. Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.
K veřejné prezentaci postoupilo 

celkem 8 návrhů. Některé byly na zá-
kladě domluvy s navrhovateli částeč-
ně upraveny. „V průběhu hodnocení 
návrhů jsme postupně kontaktovali 
jednotlivé navrhovatele a dolaďovali 
jsme detaily jejich návrhů,“ vysvětlu-
je místostarosta Jakub Malačka. Jiné 
návrhy však musely být vyřazeny pro 
svoji nerealizovatelnost nebo nekon-
cepčnost. 

Přímo na prezentaci 3. září pro-
běhne i první vlna hlasování. Každý 
z přítomných bude mít možnost udělit 
5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž 
každý hlas bude mít dvojnásobnou 
hodnotu (tedy celkem 10 kladných 
a 4 záporné hlasy). „Bude se jednat 
o jedinou možnost fyzického hlasová-
ní, a navíc s dvojnásobnou hodnotou. 
Chceme ocenit to, že si přítomní našli 

Dejte své hlasy vašim favoritům
Do veřejné prezentace postupují 
(seřazeno abecedně):
  Fitness hřiště s posilovacími stroji 

(Gránické údolí),
  Nová naděje – socha a parková 

úprava (Popice),
  Opravy zázemí fotbalového klu-

bu (Konice),
  Pétanque hřiště pod Vlkovou věží,
  Rekonstrukce dopravního hřiště 

ul. Jindřicha Hořejšího,
  Rekonstrukce městského útulku 

Načeratice,
  Revitalizace prostranství v blíz-

kosti cukrárny a  na  hřbitově 
v Mramoticích,

  Revitalizace schodů z Louckého 
parku k řece Dyji.

čas a  fyzicky přišli podpořit letošní 
navrhovatele,“ dodává místostarosta 
Jakub Malačka.

Druhé kolo hlasování bude probí-
hat od 14. září do 11. října, a to online 
formou za pomoci systému Mobilního 
rozhlasu a Portálu občana.

Výsledky obou kol hlasování bu-
dou sečteny a na jejich základě bude 

stanoveno, které dva projekty budou 
v příštím roce realizovány (1 projekt 
pro město Znojmo a 1 projekt městské 
části).  pm

 Květná louka.  Foto: pm

Na několika lokalitách ve Znojmě 
letos vykvetly první květné louky. 
Jejich vysetí nebo založení kladně 
kvitovalo mnoho občanů města bez 
rozdílu věku.

Založení květných luk předcházela 
pečlivá příprava. Městská zeleň Znojmo 
už vloni chystala půdu a vysela první 
směsi. Nyní jsou první vlaštovky k vi-
dění u sídlišť U Lesíka a v Gagarinově 

Květné louky už krášlí Znojmo
ulici. Poradenství o založení květných 
luk poskytla Městské zeleni odbornice 
na zakládání a údržbu travnatých ploch 
Marie Straková. Lidé se tak mohou 
pokochat pohledem na pestrobarevná 
kvítka na  loukách, které si hustotou 
osázení také více udržují vodu v půdě 
v horkých letních dnech. V budouc-
nu chce Městská zeleň vyset směsi luk 
i v dalších lokalitách. pm, lp
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SLOVO ZASTUPITELE

Dne 11. 11. 2019 uložilo Zastupi-
telstvo města Znojma svým usnesením 
napravit stav, kdy docházelo k poru-
šování Vnitřní směrnice autoprovozu 
platné od 8. 9. 2008. Odbor vnitřní 
správy měl urychleně dovybavit všech-
na služební vozidla zařízením GPS. 
Kontrolní skupina překontrolovala 
splnění usnesení. Ve dvou ze tří aut 
GPS již byla. Vozidlo Škoda Superb 
zakoupené dne 1. 10. 2019, které uží-
vá především pan starosta, v rozporu 
s usnesením zastupitelstva GPS ne-
mělo. U tohoto vozidla byla i nadále 
vedena kniha jízd ručně. Stejně neprů-
kazně a nedostatečně co se týká účelu 
a konkrétní identifikace jednotlivých 
služebních cest během jednoho dne 
jako při 1. kontrole. Nová směrnice pro 
autoprovoz platná od 1. 6. 2020 toto 
umožňuje v případě, kdy tomu brání 
provozně-technické podmínky. Toto 

Usnesení uložené zastupitelstvem 
město nesplnilo!

nám bylo doloženo vyjádřením pro-
dejce. Informaci jsme si ověřili, i když 
dle kupní smlouvy o tom nemůže pro-
dejce rozhodovat. O namontování GPS 
do vozidla se zárukou může rozhod-
nout pouze výrobce. Jeho souhlas si 
město Znojmo nevyžádalo! Tvrzenou 
skutečnost jsem si osobně u výrobce 
ověřila. Ten potvrdil, že externí zařízení 
stejné jako bylo namontováno do ostat-
ních vozidel lze namontovat i do výše 
uvedeného vozidla. U auta pana staros-
ty úkol splněn nebyl! Poté, kdy vedoucí 
Odboru vnitřní správy obdržela naši 
zprávu i s vyjádřením výrobce, bylo 
zařízení do auta namontováno. Jsem 
spokojená, že kontrolní činnost finanč-
ního výboru pod mým vedením má  
výsledky.

R. Šalomonová, 
předsedkyně Finančního výboru,

zastupitelka za SPD

Vážení čtenáři, 
jak již víte z mých předchozích pří-

spěvků, Kontrolní výbor Zastupitelstva 
města Znojma je doslova v  jednom 
kole. Jen za první pololetí tohoto roku 
jsme ukončili celkem osm kontrol, 
na dalších pracujeme. 
Ne vždy má však kon-
trolovaný subjekt vše 
v pořádku a ne všichni 
jsou tak z naší činnosti 
nadšeni. Dotčené oso-
by by si ovšem měly 
uvědomit, že za špatné 
výsledky kontrol ne-
mohou členové kont-
rolního výboru, kteří 
na ně upozorňují, ale 
ti, kteří danou chybu 
učinili. Připadá mi 
proto poněkud dětin-
ské osočovat členy našeho výboru, 
že kontrolují, případně se snižovat 
k osobním útokům proti některým 
vedoucím kontrolních skupin tak, jak 
tomu bylo na zasedání Zastupitelstva 
města Znojma dne 10. 8. 

Na  tomto zasedání jsme mimo 
jiné informovali o katastrofálním vý-
sledku kontroly ve Znojemské tepelné 

Kdo se bojí kontrolního výboru?
společnosti, s.r.o., či o sporném šetření 
na Odboru investic a technických slu-
žeb města Znojma. Pokud kontrolní 
výbor koná na základě upozornění ob-
čanů (jak tomu bylo v tomto případě), 
zjistí závažná pochybení, o kterých 

následně v  souladu 
s  jednacím řádem in-
formuje členy zastupi-
telstva, očekávala bych 
spíše společnou snahu 
o nápravu než trucovi-
té ukazování prstem. 
Otevřeně říkám, že 
mě ani osobní útoky 
neodradí, dokud budu 
ve funkci předsedkyně 
kontrolního výboru, 
budeme pokračovat 
v kontrolách. Jediným 
legitimním způsobem, 

jak mi zabránit v činnosti, by tak bylo 
moje odvolání. Věřím však, že snad 
všichni chápou, že pouze konáme svoji 
práci. Koneckonců, přesně kvůli tomu 
jsou, v souladu s právní úpravou, kon-
trolní výbory přece zřizovány.

Petra Svedíková Vávrová, 
předsedkyně Kontrolního výboru, 

klub SPD

Velká část občanů Znojma je 
na své město hrdá. Chce se jím nejen 
pochlubit před turisty, ale především 
žít v pěkném prostředí. Mnohým tak 
vadí vandalismus, na který upozor-
ňují Městskou policii. Jejich podněty 
k nápravě vstřícně kvitují i na radnici.

Nefunkční veřejné osvětlení nebo 
semafory, rozbité koše ve městě a jiné 
podněty mohou občané Znojma hlá-
sit městskému úřadu hned několika 
způsoby. K dispozici mají zasílání fo-
tohlášek pomocí Mobilního Rozhlasu, 
aktivní komunikace probíhá na ofi-
ciální stránce Znojma na Facebooku 
a často své podněty sdělí lidé i osobně.

Tak tomu bylo i  s  meteostani-
cí na  Komenského náměstí, která 
se před několika měsíci porouchala, 
avšak dlouho se o závadě nevědělo. 
Podnět k opravě obdržel místostarosta 
Znojma Jan Blaha právě od všímavých 
spoluobčanů.

„Na základě podnětu občanů jsem 
požádal vedoucí odboru vnitřní sprá-
vy městského úřadu o nápravu. Ta se 
následně spojila s firmou, která nám 

Podněty občanů
radnici pomáhají

dříve zajišťovala údržbu. Následovala 
rychlá oprava. Léto vrcholí a na meteo- 
stanici zase můžeme sledovat rekordní 
teploty. Proto neváhejte a dejte nám 
vědět o závadách a jiných podnětech. 
Vždy se snažíme problém co nejdříve 
vyřešit ke  spokojenosti nás všech,“ 
vyzývá místostarosta.  pm, lp

 Místostarosta Jan Blaha u opravené me-
teostanice.  Foto: Archiv ZL

Finanční výbor a kontrolní vý-
bor kontrolují hospodaření města 
s majetkem a dodržování právních 
předpisů. Jejich kontrolní zprávy by 
měly objektivně popisovat realitu. To 
se však bohužel v případě obou výborů  
neděje.

Dámy, které stojí v  čele těchto 
výborů, je pouze využívají pro poli-
tickou kampaň před senátními volba-
mi. Tomu odpovídají i  jejich zprávy 
z kontrol. Na první pohled jsou plné 
závažných zjištění. Na ten druhý je ale 
vše jinak a jimi popisované domnělé 
„kauzy“ se hroutí jak domeček z karet. 
Na  posledním zastupitelstvu došlo 
dokonce k situaci, kdy předsedkyně 
finančního výboru nebyla schopna 
obhájit vlastní výsledky kontrol, kte-
ré předkládala! Výsledek je, že opět 
nebyly schváleny zprávy z finančního 
a kontrolního výboru.

Obě předsedkyně samozřejmě 
hází vinu na mě. Skutečnost je taková, 
že proti nim často hlasuje i opozice, 
která nám, koalici, obvykle nic ne-
daruje. 

Přitom zdaleka nejde o jediný útok 
na moji osobu - jedním z prvních byla 
„kauza“ roušky a respirátory. Dotyč-
né dámy mě obviňovaly za zbytečný 
nákup. S aktuálním vývojem kolem 
Covid-19 je ale jasné, že nákup byla 
správná volba. Znojmo je připravené. 
Má zásoby koupené za mnohem lepší 

ceny, než kdyby muselo nakupovat 
na podzim, kdy cena vzroste. Další 
útok byla „kauza“ falešní důchodci. 
Paní Šalomonová zde psala dojemný 
příběh o seniorech, které válcují ceny 
energií. Když jsem ji poprosil o kon-
takt na seniory, odmítla mi ho dát. Že 
by neexistovali?

A následují „kauzy“ Znojemské te-
pelné, FCC, chodníků a dalších, které 
se stejně jako ty předchozí rozplynou 
jako pára nad hrncem. Bohužel žádné 
omluvy se opět nedočkám. Je přece 
před volbami, a pokud není pozitivní 
program, jak zlepšit žití v našem městě, 
je třeba vytáhnout „kauzy“ na starostu.

Často vzpomínám na dlouholeté-
ho předsedu finančního výboru pana 
inženýra Hekrleho, člověka odborně 
a lidsky na výši. Za jeho předsednictví 
šlapal finanční výbor jako hodinky. 
Co napsal do zpráv, to sedělo. Pro jeho 
zprávy hlasovala opozice i koalice. 
Současné vedení výborů jeho úrov-
ně nedosahuje ani zdaleka. Rok trva-
lo, než vypracovaly řád pro oba dva 
výbory. A než se naučí psát správně 
kontrolní zprávy, možná jim to bude 
trvat další dva roky. Přesto všechno, 
chci být pozitivní. Nenechte se otrávit 
politickou kampaní před senátními 
a krajskými volbami. Užijte si sluníčka 
a přeji vám krásný zbytek léta.

Jan Grois, 
starosta města Znojma

Pár slov k fungování finančního 
a kontrolního výboru
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V případě zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. 
Městský úřad práci nezprostředkovává. Podrobnosti k inzerátům volných pracovních míst najdete na 

https://www.facebook.com/znojmokolumbus.cz/

Kolumbus našel nabídky za vás

ZNOJEMSKÁ BESEDA
hledá zaměstnance na pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK 
Městského divadla – osvětlovač, 

zvukař, technik
(zástup za pracovní neschopnost)

Požadavky:
vzdělání SŠ technického směru, řidičský průkaz skupiny B, uživatelská 

znalost PC, znalost problematiky v oblasti BOZP, požární ochrany 
a energetiky a další…

Náplň práce:
organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních 

a likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech 
i exteriérech včetně připojování přívodů, řízení světelných podmínek podle 

scénáře, obsluha a nastavení pracovních charakteristik reprodukčních 
zařízení při výrobě zvuku a vysílání, zabezpečení dohledu, údržby a obsluhy 

plynové kotelny a vzduchotechniky a další…

Výhody:
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, stravenky.

Podrobnosti na www.znojemskabeseda.cz/kariera. V případě zájmu 
zasílejte životopisy do 21. 8. 2020 na e-mail: koudela@znojemskabeseda.cz.

Do předmětu napište: technický pracovník.
Nástup možný ihned.

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

vyhlašuje výběrového řízení na pozici

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
PP na dobu neurčitou, 11. platová třída. 

Předpokládaný nástup prosinec 2020, příp. dle dohody. 

Náplň práce:  
výkon státní správy na úseku památkové péče – koncepce a koordinace 

správy místních památek, jejich obnovy, nakládání,  
využívání, označování a zajišťování ochrany kulturních památek,  

včetně financování a další.

Požadavky:  
VŠ – architektura, stavební obor nebo další příbuzné obory, přednostně se 

zaměřením na památkovou péči, znalost činností územních samosprávných 
celků, znalost konkrétních předpisů, manažerské dovednosti, velmi dobrá 

znalost práce na PC (Word, Excel aj.), vysoké pracovní nasazení a další.

Výhodou:  
praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost při památkové péči 

a správě sbírek muzejní povahy.

Přihlášku je možno zaslat písemně v zalepené obálce na adresu Městský 
úřad Znojmo – odd. personálních věcí a vzdělávání, Obroková 1/12,  

669 22 Znojmo nebo na stejnou adresu přinést osobně na podatelnu 
Městského úřadu Znojmo na ul. Obrokovou 1/12. Obálky se vždy označí 

slovy: „výběrové řízení – vedoucí oddělení památkové péče“.

Lhůta pro podání přihlášek je do 12.00 hod. dne 2. 9. 2020. 
Podrobnosti k VŘ na www.znojmocity.cz.

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o., Přímětice
nabízí pracovní místo

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Náplň práce: opakované montáže částí zařízení.

Požadavky: manuální zručnost, spolehlivost, přesnost, ochota učit se.

Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení + bonusy, 25 dní dovolené, 
příspěvek na stravu a další.

Nástup: ihned nebo dle dohody.
Kontakt: v případě zájmu zašlete svůj profesní životopis  
na personalni@sszn.cz nebo volejte 515 282 315.

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o., Přímětice
nabízí pracovní místo

SOUSTRUŽNÍK
Náplň práce: obsluha klasického soustruhu v jednosměnném provozu.

Požadavky: praxe v oboru min. 3 roky,
SOU strojního zaměření, zkušenost s frézováním výhodou.

Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení + bonusy, 25 dní dovolené, 
příspěvek na stravu a další.

Nástup: ihned nebo dle dohody.
Kontakt: v případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na personalni@
sszn.cz nebo volejte 515 282 315, 736 531 989.

Městská policie aktuálně hledá 
do svých řad 8 nových posil – muže 
i ženy.

Chcete přispět k bezpečí obča-
nů a svých nejbližších a  jako bonus 
mít k tomu ještě zajímavou pracovní 
náplň? Pak se staňte městským stráž-
níkem! Nejedná se o  jednoduchou 
práci, je ale velice rozmanitá, někdy 
i nevděčná, ale bez městských strážní-
ků bychom ve Znojmě mohli fungovat 
jen stěží. 

„Nabízíme nejen dob-
ré finanční ohodnocení, pět 
týdnů dovolené a stravenky, 
ale také náborový příspěvek 
50  000 korun, vstup zdar-
ma na sportoviště a plavání. 
Po odsloužení zkušební doby 
a jednoho roku je možné také 
získat městský byt. Uchazeč 
ale musí projít výběrovým ří-
zením, fyzickými testy a psy-
chotesty a následně absolvovat 

Staň se městským strážníkem
tříměsíční denní studium pro získání 
osvědčení strážníka. Na druhé straně je 
práce strážníka městské policie stabil-
ním zaměstnáním,“ uvádí Ivan Budín, 
ředitel Městské policie Znojmo.

Základní předpoklady a požadav-
ky na práci strážníka MP i náležitos-
ti přihlášky najdou zájemci na webu 
www.mestskapolicieznojmo.cz. Při-
hlášky je možné podávat kdykoliv. 
Nástup je možný ihned.

 Trénink strážníků.  Foto: Archiv MP
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Prázdniny ještě nekončí a zážitků není nikdy dost

Znojemské kulturní léto pokračuje 
až do konce srpna pestře poskláda-
ným programem pro všechny genera-
ce. Jeho součástí je i festival hereckého 
umu Znojmo žije divadlem. 

20. 8.  
19.00 Návrat Oldřicha z Chlumu, 
večerní prohlídka hradu 
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže 

22. 8. 
20.00 Prohlídka Znojma se 
znovínským vínem, sraz u kavárny 
Balance coffee & wine

23., 25. a 30. 8.  
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 

24. 8. 
Velké Hradební pondělí, 
Jižní hradební příkop
10.00 divadelní vystoupení pro děti
11.00 a 18.00 sokolnická ukázka
18.30 projížďky na ponících
11.30–13.00 a 16.00–20.00 střelba 
z luku, bourání hradeb malými pážaty
16.00–20.00 ukázky zbraní a zbroje, 
šermířské souboje

25. 8. 
16.00 Pohádkové léto v Domě umění

26. 8. 
19.00 CM Antonína Stehlíka, koncert 
u rotundy, ul. Hradní

27. 8. 
17.00 Albion, šermířské vystoupení 
na nádvoří hradu
19.00 Lubomír Brabec, koncert 
kytarového virtuosa, kaple sv. Václava, 
Mikulášské nám. 

21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže

29. 8. 
18.00 Piknik s degustací vín u řeky 
Dyje, sraz u kavárny Balance coffee & 
wine

30. 8. 
10.00 Hradní tvoření, dílničky pro děti 

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
divadelní festival 
20. 8. 
12.00–16.00 Kabinet pamětí / 
La cabaret Nomades, divadlo 
pro jednoho diváka na ul. Hradní 
20.30 Zdravý ne/mocný / Divadlo 
P. Bezruče, jízdárna Louckého 
kláštera 

21. 8. 
12.00–16.00 100 věcí, co jste chtěli 
udělat, ale báli jste se zeptat / 
Koťátko zkázy, pouliční představení 
na ul. Hradní 
16.30 Nejvíc detektivní pohádka 
o inspektorovi Kluzó / DS Jaromír, 
nádvoří znoj. hradu 
20.30 Lov / Bratři v tricku a Holektiv, 
jízdárna Louckého kláštera, 
22.00 Michal Žáček & Mario 
Šeparovič: muzikantská dvojice, 
jízdárna Louckého kláštera 

22. 8. 
16.00 Dřevěný cirkus / Karramato, 
nádvoří znoj. hradu 
20.30 Ucpanej systém / Dejvické 
divadlo, jízdárna Louckého kláštera. 
Nevhodné pro děti do 15 let!

23. 8.  
20.30 Přecházení / Squadra Sua, 
jízdárna Louckého kláštera lp

 Pohoda ve Znojmě.  Foto: Archiv ZL

V pátek 4. září se uskuteční pře-
hlídka vín Znojemské vinařské pod- 
oblasti Znojemský košt 2020.

Návštěvníky přivítá ve  Štuko-
vých sálech Louckého kláštera v době 
od 13.00 do 21.00 hodin. Slavnostní 
zahájení je naplánované na 14.00 hodin.

31. ročník Znojemského koštu or-
ganizuje Sdružení znojemských vinařů. 
„V soutěži Král vín je odrůda Rulandské 

bílé a v soutěži 
O  pečeť zno-
jemských měš-
ťanů jsou Rosé 
vína, k ochut-
n á n í  b u d o u 
také vína z vi-
nařské oblasti 
Weinviertel,“ 
uvedl za pořa-
datele Jaromír  
Čepička.  lp

Znojemské kulturní léto nekončí

Po vinobraní nejnavštěvovanější 
akce roku Festival vín VOC Znojmo 
bude letos jiná. Do kalendáře si mů-
žete zapsat její nový termín – sobo-
ta 5. září. Ani zdaleka není jedinou 
vinařskou aktivitou, na kterou jste 
srdečně zváni.

„Rok 2020 je pro dvacet vinařů 
spolku VOC Znojmo i přes pande-
mickou krizi nabitý. Je tedy se na co 
těšit a o zážitky s vinaři a víny VOC 
Znojmo tak nepřijdete ani letos,“ říká 
František Koudela, předseda spolku 
VOC Znojmo.

Informační centrum VOC Znoj-
mo ve Vlkově věži se speciálním vin-
ným barem se těší vysoké návštěv-
nosti. Mnohem vyšší než ve stejném 
období loňského roku. Od začátku 
prázdnin se vydává pravidelně na tra-
su po vinicích a vinařstvích speciální 
Vinobus a můžete si s ním udělat na-
příklad výlet i v době, kdy se mělo 
konat tradiční Znojemské historické 

Festival VOC Znojmo bude! Jen trochu jiný

Scéna na Káře
10.00–13.00 CM A. Stehlíka
13.00–14.00 Jazzy Talking Trio
14.00–17.00 CM Neoveská
17.00–18.00  Michal Žáček & Mario 

Šeparovič
18.00–21.00 Jožka Šmukař

Scéna u rotundy
10.00–13.00 CM Neoveská
13.00–14.00  Michal Žáček & Mario 

Šeparovič
14.00–17.00 Jožka Šmukař
17.00–18.00 přestávka
18.00–21.00 CM A. Stehlíka

Scéna hradní nádvoří
10.00–13.00 Jožka Šmukař
13.00–14.00 přestávka
14.00–17.00 CM A. Stehlíka
17.00–18.00 Jazzy Talking Trio
18.00–21.00 CM Neoveská

vinobraní (11.–13. 9.), které muselo 
být zrušeno. Ve stejném termínu ho 
ovšem nahradí VINAŘSKÉ T(R)IPY 
čili společná akce desítek vinařů. Vy-
dat se na ochutnávky vín i burčáků 
můžete v druhém zářijovém víkendu 
do Louckého kláštera a do několika 
sklepů okolních obcí (více k VINAŘ-
SKÝM T(R)IPŮM na str. 9).

Do Znojma se po dvou letech také 
vrací Nominační výstava vín. Ochut-
návka vín ze Znojemské podoblasti 
s více než 250 víny bude v pátek 4. září 
v klášteře Dominikánů na Dolní České.

Festival vín VOC 
se rozkročí na třech scénách

Na Nominační výstavu vín na-
váže tradiční květnový – letos ovšem 
zářijový – Festival vín VOC Znojmo. 
Již 12. ročník, který se odehraje 5. září 
v centru města Znojma v upraveném 
formátu, má pro návštěvníky opět 
připravený atraktivní kulturní pro-

gram. Kouzlo krásných míst města 
Znojma se tak bude skvěle snoubit 
s víny VOC Znojmo.  lp

Pozvánka 
na košt
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Užijte si podzim společně s vinaři i muzikou

VINAŘSKÉ T(R)IPY – jedinečná 
akce takového formátu bude na Zno-
jemsku vůbec poprvé.

Právě díky rozloze a rozsahu VI-
NAŘSKÝCH T(R)IPŮ nebude do-
cházet ke kumulaci obrovského počtu 
návštěvníků, jak tomu bývá u vinobra-
ní, a přesto lidé nepřijdou o víno ani 
zážitky. „Jsem na náš region opravdu 
pyšný, lidé se tu nechovají jako konku-
renti, ale táhnou za jeden provaz,“ říká 
starosta Znojma Jan Grois. „Společ-
nou propagací dílčích akcí a programu 
VINAŘSKÝCH T(R)IPŮ dokážeme 
uspokojit místní i návštěvníky, kte-
ří cestu do Znojma v tomto termínu 
plánovali na vinobraní a kteří už třeba 
mají zarezervované ubytování,“ do-
dává František Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy. Vinaři zvou do svých 
otevřených sklepů. Podrobnosti zís-
káte na webech vinařství a na webu  
www.znojemskabeseda.cz.  lp

VINAŘSKÉ T(R)IPY 
11.–13. září 2020

ZNOJMO
ZnojmoRegion a vína Hudebního fes-
tivalu Znojmo
11.–13. 9. / 10.00–20.00 
Nabídka limitované edice 22 festivalo-
vých vín. Ochutnávky i prodej lahvo-
vaných vín v Obrokové ulici u Rad-
niční věže (pod TIC Znojmo), INFO 
POINT o celé akci VINAŘSKÉ TRIPY, 
www.znojmoregion.cz.

ZNOVÍN ZNOJMO
1. Vinobraní v Louckém klášteře 
11.–13. 9. / Pá 16.00–20.00, 
So 14.00–20.00, Ne 9.00–18.00
VSTUP ZDARMA
Prodej burčáku, ochutnávky vín, 
prohlídky kláštera, občerstvení. 
K dobré náladě zahraje Jerry BAND. 
Otevřené ochutnávkové stánky na vi-
nici Šobes, na Staré vinici v Havra-
níkách (9.00–18.00) a  v  Morav-
ském sklípku v Šatově (14.00–20.00,   
restaurace zavřena).

VINAŘSTVÍ LAHOFER, DOBŠICE 
LAHObraní: 
11.–13. 9. / Pá 14.00–22.00, 
So 10.00–22.00, Ne 10.00–18.00
VSTUP ZDARMA
Ochutnávka vín vinařství LAHOFER, 
HANZEL a WALDBERG, prodej bur-
čáku a živá hudba v prostorách nového 
vinařství ve vinici u obce Suchohrdly 
(stanice busu u školy, kolem ZNO-
RY dále bude vysekaný chodníček až 

Místo vinobraní lákají vinaři do svých sklepů
k vinařství), občerstvení, Wine Bar 
LAHOtéka otevřen. Komentované 
prohlídky vinařství (max. 25 osob) 
Pá 16.00 a So 11.00 a 16.00. Degu-
stační stánky v Rajské vinici (11.00–
20.00) a na Lampelberg (10.00–19.00).  
www.lahofer.cz.

NOVÝ ŠALDORF
11. 9.
Křest Šaldorfských Kraváků – ochut-
návka jedinečných Sauvignonů z Kra-
ví hory, cimbálová muzika. VSTUP 
ZDARMA.

12. 9. / 10.00–22.00
Otevřeno 19 vinných sklepů pro 
ochutnávky vín, burčák, cimbálové 
muziky, soutěž o Plný trakař šaldorf-
ských vín, občerstvení u jednotlivých 
vinařů a další doprovodný program 
ve vinných sklepech. Večer u histo-
rického lisu hraje ONKELS. VSTUP 
400 Kč. www.saldorfske-sklepy.cz.

KONICE A POPICE
11.–12. 9. / Pá 15.00–20.00, 
So 10.00–20.00
VSTUP JE ZDARMA
Otevřené sklepy, ochutnávka vín, 
prodej burčáku a  lokálních produk-
tů, prohlídka pískovcových sklepů ze 
17. stol., cimbálová muzika. Účastníci 
obdrží mapku, a pokud navštíví všech-
ny otevřené sklepy, sdělí adresu a ode-
vzdají ji příslušnému vinaři, postoupí 
do slosování o tři krásné vinařské ceny. 
Přidanou hodnotou bude nádherná 
procházka s výhledy do krajiny přileh-
lého Národního parku Podyjí. Mapka 
otevřených sklepů je také k dispozici 
na  facebooku Spolku Vinaři Konic 
a Popic.

HAVRANÍKY
12. 9.
Otevřené sklepy Havraníky, ochutnáv-
ka vín, prodej burčáku  a prohlídka 
místních pískovcových sklepů (nej-
hlubší v okolí). Kulturní program indi-
viduální u vinařů, Prátelé dobré nálady 
Havraníky – občerstvení.

HNANICE A ŠATOV
11.–12. 9.
Otevřené sklepy 30 vinařů, ochutnávka 
vín, prodej burčáku, hudební program 
a drobné občerstvení ve sklepích. Ky-
vadlová doprava každou půl hodinu 
mezi obcemi a posílená autobusová 
a vlaková doprava (bus přistaven k vla-
kov. nádraží ve Znojmě). VSTUPNÉ 
100 Kč, www.vinarisatov.cz.

VRBOVEC
Nenecháme Vás na suchu! 
11.–13. 9.
Hledej žluté (i  jinak barevné) kolo, 
najdeš otevřený sklep! Ochutnávky 
vín a prodej burčáku u 12 místních 
vinařů, občerstvení. Akce pro celé 
rodiny: vycházky – naučná stezka 
Hroznové kozy, Lampenberg, jelení 
farma, využití VINOBUSU, ubytování 
ve Vrbovci. www.cechvrbovec.cz.

BOŽICE
12. 9.
Božický burčák, ochutnávka vín 
v obecním sklepě z 19. stol. a degusta-

ce ve sklepní uličce, 29 vinařů (včetně 
hobby vinařů), naučná stezka Údolím 
lásky, www.dbv.webnode.cz.

CHVALOVICE
11.–13. 9. / náhrada za  jubilejní 
10. ročník otevřených sklepů
Pá 15.00–22.00, So 10.00–22.00, 
Ne 10.00–13.00
Ochutnávky, více jak 20 otevřených 
sklepů, kulturní program místních 
spolků, cimbálka. Kyvadlová dopra-
va ze Znojma 13.00, 15.00, 16.00. 
Do  Znojma 18.00, 20.00, 22.00. 
VSTUP 100 Kč, v ceně je sklenička, 
www.vinarichvalovice.cz.

 Ochutnejte naše vína. Foto: Archiv ZL

VINAŘSKÉ T(R)IPY doplní dopro-
vodný program pro celé rodiny. Při-
pomene oblíbené vinobraní a zpro-
středkuje pohled do zákulisí.

Nahlédnout do zákulisí vinobraní 
můžete na Sokolnické chatě v Oble-
kovicích 11. 9. (11.00–20.00) a 12. 9. 
(10.00–18.00). Za hodinové vstupné 

T(R)IPY zvou i rodiny
100 korun se můžete v areálu svézt 
na koních, kteří jsou účastníky průvo-
du vinobraní. Prohlédnout si budete 
moci kostýmy, uvidíte létat dravce – 
orly, sovy, sovice nebo káně. Chybět 
nebude občerstvení, dětské hřiště ani 
film o sokolnictví, promítat se bude 
v pátek v 19.00 hod. lp

 Sokolník František Miroš. Foto: Archiv ZL
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Školní jídelna na ulici Přemyslovců 8 ve Znojmě
(při ZŠ Václavské nám. 8)

oznamuje, že od 17. srpna 2020

PŘIJÍMÁ NOVÉ STRÁVNÍKY
Z ŘAD VEŘEJNOSTI

Vaříme z čerstvých regionálních potravin 
a nabízíme výběr ze dvou menu. 

Pro naše strávníky připravujeme rovněž bezlepkové  
a bezlaktózové dietní obědy.

Stravovat se je možné v krásném prostředí jídelny  
v areálu Jihomoravského muzea, obědy vydáme  

i do přinesených vlastních nádob.  
Výdej probíhá také na odloučeném pracovišti ZŠ Jubilejní park 23.

Cena běžného oběda pro dospělého strávníka je 81 Kč (pro studenty 77 Kč),  
cena dietního oběda pro dospělého strávníka činí 88 Kč.

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí ŠJ Marii Veselou  
na tel. 736 51 3803, popř. e-mailu skolni.jidelna@zsvaclavskenam.cz.

Cítíte se osamoceni? 
Změňte to!

Chtěli byste, aby za vámi pravidel-
ně docházel dobrovolník a společně 
jste trávili čas podle vašeho přání? Tře-
ba procházkami, čtením, povídáním si 
nebo hraním her. Máte ve svém okolí 

Dobrovolníci u seniorů
seniora, který by uvítal společníka? 
Pak kontaktujte znojemskou pobočku 
ADRA a přihlaste se do programu. 

Pro více informací kontaktujte 
vedoucí Danu Aulík, tel. 607 144 090 
nebo na dana.aulik@adra.cz. Podívat 
se na činnost ADRA můžete i na webu 
www.adraznojmo.cz.  lp

V důsledků dění v posledních mě-
sících se mnoho rodin i osob samo-
statně žijících ocitlo v situaci, na kte-
rou nebylo připraveno. Náhlá ztráta 
nebo snížení příjmu postihla řadu 
pracujících, a s tím souvisí i reálná 
hrozba dluhové pasti. 

Pracovníci sociálního odboru 
Městského úřadu ve Znojmě pomá-
hají s  řešením sociálně nepříznivé 
situace, především základním a od-
borným sociálním poradenstvím, 
orientací v  systému dávek, vyplně-
ním a podáním žádostí, vyhledáním 

Sociální odbor nabízí pomoc
a zprostředkováním sociálních služeb, 
vyhledáním ubytování a zaměstnání, 
pochopením vzniklé situace a analý-
zou možnosti řešení apod. Zájemci 
mají možnost také využít bezplatné 
odborné poradenství k řešení finanč-
ní a dluhové situace. K řešení spo-
rů lze využít poradenství s  prvky  
mediace.

Sociální pracovníky je možné kon-
taktovat osobně v úředních hodinách 
v budově MÚ, nám. Armády 8, Znoj-
mo nebo na tel. číslech: 515 216 457, 
739 389 472, 739 389 476.  lp

V sobotu 5. září můžete od 9.00 
do 14.00 hodin navštívit už dvanáctý 
Bazárek dětského oblečení.

Další z dlouhé řady charitativních 
aktivit Agentury Sluníčko najdete 

Bazárek: Zabavíte děti, 
nakoupíte a ještě pomůžete

v Konferenčním a společenském cen-
tru Dukla. Přijďte si nakoupit koje-
necké a dětské oblečení, obuv, hračky, 
kočárky, ohrádky a sportovní potřeby. 
Připraven je i  tradiční dětský kou-

tek s dílnou pro děti, aby 
byli zabaveni nejmenší 
návštěvníci a maminky 
mohly v klidu nakupovat.

Neprodané věci bude 
opět možné darovat Ob-
lastní charitě Znojmo, 
Dětskému centru Znoj-
mo, novorozeneckému 
oddělení  Nemocnice 
Znojmo a dalším insti-
tucím, které pořádající 
agentura Sluníčko už osm 
let podporuje. Vstup je  
zdarma.  lp

 O každý Bazárek je mezi maminkami vždy velký zájem. 
 Foto: Archiv Agentura Sluníčko

Městská knihovna ve Znojmě má 
již připravený program přednášek 
a besed dalšího ročníku Akademie 
III. věku.

Účastníci se mohou těšit na tré-
nink paměti, povídání s knihovnicí 
Jihomoravského muzea a spisovatel-
kou Irenou Závackou, která bude ho-
vořit o Egyptě i svých knihách, nebo 
na setkání se spisovatelkou a odbornicí 
na zdravou stravu Ivanou Stenzlovou. 
Ta prozradí, jak vhodnou stravou zpo-
malit stárnutí. A nejen to. Z minulého 
ročníku Akademie III. věku se kvůli 
pandemii přesunula na 14. září před-
náška Petra Eckla na téma Kuchařky 
od středověku po Rettigovou. „A chys-
táme i jednodenní výlet, který se kvůli 
pandemii Covidu neuskutečnil,“ dopl-
ňuje nová ředitelka znojemské knihov-
ny Jana Sikorová. Před dvěma měsíci 

Knihovna počítá i se seniory
vstoupila do funkce také s cílem pod-
porovat mezigenerační dialog. Plánuje 
více aktivit, kde by se v knihovně pro-
pojily starší a mladší ročníky. „Pro obě 
skupiny by byl společně trávený čas 
inspirativní – mladší by mohli seniory 
učit třeba práci s mobilem, starší by se 
s nimi mohli podělit o vzpomínky, jak 
se žilo v jejich dětství. Znojmo zapojilo 
seniory ke zvýšení bezpečnosti na pře-
chodech, a tak bychom je rádi přizvali 
i do akcí knihovny,“ prozrazuje plány 
Jana Sikorová. Senioři tvoří početnou 
čtenářskou skupinu a místní knihovna 
také spravuje tři výpůjční místa v do-
mech města, kde bydlí senioři (v ul. 
Vančurova, Dukelská a U Lesíka). Po-
drobnosti o akcích Městské knihovny 
získáte na webu www.knihovnazn.cz, 
tel. 515 224 346, nebo na stránkách 
Znojemských LISTŮ.  lp



Plemeno: kříženec pitbull a dalmatin (střední vzrůst) | Věk: 10 let
Brit je milý, čistotný, starý pejsek. Ve  svém věku je někdy náladový – ne-
chce být venku, nechce být uvnitř, v kotci teskní a také štěká a dožaduje se 
ven. Na  nové prostředí si těžko zvykal. Do  útulku byl umístěn majitelem, 
který už ho nechtěl! Na mazlení nebyl zvyklý, jak se na něho sáhlo, třepal se. 
Po dvou měsících v útulku je ale z Brita neuvěřitelně přítulný pejsek, který 
dokáže lásku nejen přijímat, ale i mnohonásobně vrátit. Dejte mu, prosím, 
šanci na hezké stáří.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

BRIT
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Střední škola na Přímětické ulici – 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo – zve ve-
řejnost na výstavu s názvem Těšíme 
se na jaro. Prohlédnout si ji můžete 
od září v budově školy. 

Znojemská Přímka už na začátku 
letošního jara připravila 1. ročník me-
zinárodní soutěže v dárkovém balení. 
Určena byla pro žáky oborů Prodavač, 
Obchodní marketing, Pracovník ob-
chodu, Aranžér. 

„Soutěž se měla konat 12. břez-
na 2020. Barvy naší školy měli obhájit 
žáci učebního oboru Prodavač a stu-
dentská firma maturitního oboru Pod-
nikání, obchod a služby. Studenti se 
těšili, nacvičovali a tvořili své soutěžní 
objekty, ale situace se s nástupem pan-
demie změnila,“ říká Petra Petrůsková, 
učitelka odborného výcviku oboru 
Prodavač.

„Byla by škoda hotové projekty 
a výtvory nechat ležet někde ve skříni, 
proto jsme se rozhodli uspořádat vý-
stavu Těšíme se na jaro. K vidění bude 

Těšíme se na jaro
hned po prázdninách v září. Najdete 
ji ve třetím podlaží budovy naší školy. 
Všichni jste srdečně zváni,“ zve veřej-
nost organizátorka soutěže Květoslava 
Pykalová.  KK, lp

 Na  výstavě najdete nápady jak origi-
nálně zabalit dárek.  Foto: Archiv školy

Základní školy ve  Znojmě jsou 
ještě zavřené, ale jejich venkovní hři-
ště jsou často přístupná veřejnosti. 
Využít je může každý zdarma. Přiná-
šíme přehled otevřených hřišť. 

ZŠ JUDR. JOSEFA MAREŠE A MŠ 
Štěrkové hřiště pro volejbal, nohejbal 
aj., běžecký ovál, doskočiště. 

Areál hřiště je přístupný pořád 
s výjimkou části s umělým povrchem. 
V dané hodiny (viz tabulka) je v areálu 
přítomný správce hřiště, se kterým 
je možné domluvit přístup na hřiště 
s umělým povrchem. 
Kontakt na správce: Zdeněk Adamov, 
606 127 586.

PO–ČT  15.00–18.00
PÁ 15.00–17.30
SO–NE* 08.00–12.00
SVÁTKY* 12.30–19.30
* každý sudý týden

ZŠ A MŠ PRAŽSKÁ 
Herní plochy s  pevným povrchem 
(basketbal, tenis, volejbal aj.), běžecký  
ovál. 

Neomezený vstup, hřiště je ote-
vřené denně. Vstup brankou z ulice 
Gagarinova.

Zajděte si zasportovat
na školní hřiště

ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ 
Hřiště na tenis, beach, fotbalové hřiště, 
streetová plocha a dětské hřiště.
Objednávky – rezervace hřišť: Jiří 
Lang, tel.: 721 747 411.

ÚT–PÁ 14.00–20.00
SO–NE*  09.00–12.00
 15.00–20.00 
* 1. víkend v měsíci je areál částečně 
mimo provoz (nepřítomnost správce) 

ZŠ MLÁDEŽE 
Sportovní areál se dvěma univerzálními 
hřišti (tenis, volejbal, basketbal, házená, 
malá kopaná, nohejbal).

PO–PÁ 14.30–19.30
SO–NE* 08.00–12.00
 13.00–19.00 
* vždy třetí víkend v měsíci zavřeno

ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – 
U BUDOVY JUBILEJNÍ PARK
Hřiště s umělým povrchem pro volej-
bal, basketbal, malou kopanou a jiné 
míčové hry.

PO, ÚT, ČT, PÁ 16.00–19.30 
ST 16.00–18.00
SO–NE 13.30–19.30

S p rá va  n e m ov i t o s t í  m ě s t a 
Znojma opravila pódium v Městském 
lesíku, které bylo ve špatném stavu. 
Pódium bylo na první pohled poniče-
né, omítky posprejované a konstruk-
ce viditelně zrezivělé.

„Pro pořádání kulturních akcí, kte-
ré se tu dříve odehrávaly, už pódium 
rozhodně nebylo vhodné místo. Teď už 
s ním můžeme zase počítat, a to díky 
bezvadné práci Správy nemovitostí, 
která provedla opravy vlastními silami, 
a moc bych jim chtěl 
za  to poděkovat,“ 
řekl místostarosta Ja-
kub Malačka. Opravy 
pódia stály přibližně 
424 000 korun. Došlo 
tu ke zbourání dvou 
kamenných sloupů, 
pořídila se komplet 
nová střešní krytina 
a  doplnily se rýny 
a  svody. Zadní stě-
na se demontovala 
a  nahradila ji nová 
konstrukce s  úchy-
ty na basketbalovou 

Pódium v lesíku je i na basket
desku. Všechny původní kovové kon-
strukce dostaly nový nátěr a podezdív-
ka prošla stavebními úpravami. Kolem 
pódia je vytvořen dešťový štěrkový 
chodník, a nakonec se upravilo zá-
bradlí tak, aby byla jeho přední část 
odnímatelná

Připraven na  venkovní akce, 
a hlavně na tanec, je i protější taneční 
kruh. Ten má opravené zábradlí, doz-
děné okraje a jeho povrch je dorovna-
ný asfaltem.  pm

 Pódium má nový vzhled.  Foto: pm



Chystáš nějaké novinky?
Většina programů pro veřejnost 

zůstane zachována. Jde o besedy se 
spisovateli, hudební pořady, před-
nášky, autorská čtení s žáky základ-
ních a učňovských škol i Akademie 
III. věku. Nadále budeme do knihovny 
zvát zajímavé osobnosti a autory ne-
jen z regionu. Do novinek bych ráda 
zařadila pořádání workshopů nebo 
kreativního tvoření pro děti a dospělé. 
Trápí mě, že v dnešní uspěchané době 
na sebe mladší a starší generace ne-
mají příliš čas. Dříve spolu žili, více se 
navštěvovali. Mám už nějaké nápady 
na společné aktivity, ale ještě na nich 
pracuji. Ráda bych, aby byla knihovna 
místem setkávání, takovým obývacím 
pokojem. Aby k nám přišli i lidé, kte-
ří nejsou naši čtenáři, ale mají třeba 
volnou chvilku při čekání na autobus 
nebo pochůzkách po městě, nemají 
kam zajít a u nás by si mohli odpo-
činout. Chystáme i koutek v dětském 
oddělení.

Na jakých programech pro veřejnost 
aktuálně pracuješ?

Dali jsme dohromady program 
na  následující semestr Akademie 
III. věku. Zároveň se nám v souvislosti 
s Covid-19 přesouvá jedna přednáška 
z minulého semestru - v září bude ma-
gistr Eckl přednášet na téma Kuchařky 
od starověku po Rettigovou. Do konce 
roku chystáme přednášky a besedy 
s Petrou Jelínkovou, Arnoštem Vašíč- 
kem, Milošem Gregorem, Ivanou Sten-
zlovou….

O jakou literaturu je největší zájem?
Obecně jsou hodně žádaní čeští 

autoři Alena Mornštajnová, znojemská 
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 Jana Sikorová.  Foto: lp

Vstřícné gesto 
Znojmanů

V charitativní sbírce na faře Česko-
bratrské církve evangelické se během 
31. července díky vstřícnosti občanů 
vybraly tři dodávky zboží pro charita-
tivní bazary Baltazar ve Znojmě. Dárci 
tak zároveň podpořili pracovní místa 
lidí se zdravotním postižením, kteří 
v obou prodejnách Baltazar pracují.

179  129 knih. Přesně tolik jich 
vlastní Městská knihovna ve Znojmě. 
Nyní byly všechny svěřeny do péče 
Jany Sikorové, nové ředitelky knihov-
ny. Na svá bedra převzala i nesčetně 
úkonů spojených s funkcí šéfky, de-
sítky akcí pořádaných pro veřejnost 
a také sehraný kolektiv, jehož je dlou-
há léta součástí.

Změna ze zaměstnance na ředitele 
není jednoduchá. Co bylo tvým pod-
nětem a jak tě přijali kolegové?

Vyzkoušet si v knihovně po 19 le-
tech jinou práci jsem brala jako výzvu 
a ty mám ráda. Nebyla v  tom touha 
řídit. Nechlubila jsem se, že jdu do vý-
běrového řízení. Co kdyby to nevyšlo? 
(smích). Reakce kolegů na mé zvolení 
byly veskrze pozitivní. Myslím si, že 
máme dobře nastavené vztahy. Teď si 
jen musíme ujasnit, co od sebe oče-
káváme. Jsem ale pozitivně smýšlející 
člověk.

Pracovala jsi pod dvěma ředitelkami 
knihovny. Jak tě ovlivnily?

Naprosto klíčově. Za paní ředi-
telky Marie Kratochvílové jsem tady 
byla dvakrát na měsíční praxi už bě-
hem studií. Dostala jsem možnost 
projít všemi procesy i odděleními. To 
bylo velké plus při rozhodování, kte-
rá práce pro mě bude nejvhodnější. 
Po absolutoriu jsem mohla hned na-
stoupit do jedné z poboček znojemské 
knihovny, kde jsem se mimo jiné po-
dílela na retrokatalogizaci fondu. Paní 
ředitelka kladla velký důraz na další 
osobní vzdělávání a hodně nás v něm 
podporovala. Obdobně to bylo i u paní 
ředitelky Věry Maškové. U té si moc 
cením důvěry, s  jakou k nám přistu-
povala. Po celých 12 let jsem od ní 
vždy cítila velikou podporu. Ráda bych 
na obě navázala a touto cestou oběma  
poděkovala.

S čím jsi tedy šla do konkurzu?
S  koncepcí výhledu knihovny 

v následujících pěti letech. Což je tře-
ba upgrade stávajícího knihovního 
systému, protože ten náš je už zasta-
ralý. A samozřejmě jsou to služby pro 
veřejnost a s tím spojená spolupráce 
s ostatními institucemi, jako jsou školy, 
školky, Znojemská Beseda, Klub zdra-
ví, Jihomoravské muzeum a další. Byla 
bych ráda, abychom byli rovnocenným 
partnerem pro našeho zřizovatele, kte-
rým je město Znojmo, a abychom mu 
vraceli, co do nás vkládá. Věřím, že bu-
deme stále reprezentovat dobré jméno 
knihovny i našeho města.

Knihovna by mohla být 
pro všechny obývacím pokojem

autorka Petra Dvořáková, Patrik Hartl, 
Radka Třeštíková… Dále historické 
romány, historická fikce, dlouhodobě 
jsou to severské krimi a románky pro 
ženy. Z naučné literatury je to tematika 
2. světové války a holocaustu.

Podle čeho nakupujete knihy a kde 
na ně získáváte peníze?

Při nákupu nových knih vychází-
me z požadavků čtenářů i jednotlivých 
oddělení. Ve fondu máme nejen belet-
rii, ale i odbornou, regionální, zahra-
niční literaturu. V loňském roce jsme 
například nakoupili 6 123 knih. Mu-
síme splňovat tři knihovní standardy, 
ze kterých vychází průměrně 37,5 Kč 
na jednoho obyvatele ročně. Největší 
příliv peněz máme z rozpočtu města 
Znojma, ale není to jediný příliv „fi-
nancí“. Jsme zapojení v projektu Česká 
knihovna, který je zaměřený na české 
autory. Vloni jsme takto získali přes 
40 titulů za zhruba 14 000 Kč. Občas 
také dostáváme dary od uživatelů, ale 
tady si tituly vybíráme. Něco posílají 
zdarma i sami autoři či nakladatelé.

Máš při rodině a  nové práci čas 
na čtení?

Mám. Většinou čtu po večerech. 
Čtu ráda, hodně a mám rozečtených 
naráz i několik knih různých žánrů. 
Jednu dobu jsem četla jen severské 
detektivky, ale pak jsem hledala něco 
pozitivnějšího (smích). Z knih, které 
mě oslovily a mohu je doporučit čtená-
řům, to jsou třeba Tracyho tygr, Velký 
Gatsby, Londonův Tulák po hvězdách. 
Mým oblíbeným autorem je Charles 
Bukowski. Mám ráda i poezii. Líbí se 
mi, jak píše Haruki Murakami, a zajímá 
mě poslední dobou i naučná literatura. 
Četla jsem úžasnou knížku od profe-
sora Jiřího Trávníčka Česká čtenářská 
republika. Máme ji k zapůjčení.

Jaká kniha aktuálně leží na nočním 
stolku ředitelky knihovny?

Je jich tam hodně (smích). Mám 
tam knihy o zahradě, vracím se ke kni-
ze Ivany Stenzlové o  zdravé výživě 
a mám tam knihu Jaromíra Kubíčka 
Dějiny veřejných lidových knihoven 
v  českých zemích. A nějaké dětské 
knihy, které občas čteme s dětmi.

Přeješ si ještě pod stromeček knížky?
Přeju, ale nikdo mi je nekupuje. 

Tak musím sama (smích).

Ľ. Peterková 
(S Janou se léta známe, proto jsem 

nechala v rozhovoru tykání.)

LAHOCUP až 
v dalším roce

Vyhledávaný závod horských kol 
LAHOFER Author Cup se letos neko-
ná. Přesouvá se do roku 2021.

Kvůli přetrvávající nejistotě ohled-
ně pořádání masových akcí a rovněž 
kvůli pozastavení spolupráce a finanč-
ního plnění ze strany generálního part-
nera Author Maraton Tour se organi-
zátoři LAHOCupu rozhodli v tomto 
roce 14. ročník závodu LAHOFER 
Author Cup nepořádat. Závodníci 
na horských kolech se v okolí Vranov-
ské přehrady objeví až příští rok.  lp

Po  dvou letech se k  nám vrací 
britský hudebník Bear Love, hráč 
na obří gongy, jeden z mála majite-
lů největšího symfonického gongu 
na světě.

Série jeho osmnácti koncertů za-
čala 19. srpna v sázavském klášteře 
a pokračuje napříč Českem. Každé 
místo, kde bude vystupovat, nabízí 
osobitý příběh. Sám umělec však upo-
zorňuje, že koncerty nejsou vhodné 
pro malé děti: „Přes veškerou ote-
vřenost bych tento program nedopo-
ručil předškolním dětem. Zvukový 
ponor, kterého chceme dosáhnout, je 
na hranici šepotu. A i naopak, zvuk 
obřího gongu o velikosti 2,2 m připo-
míná zvuk hromu. Pro nejmenší po-
sluchače se tento obří akustický rozsah 
v plné pozornosti častokrát ukazuje 
jako náročný. Děkuji všem rodičům  
za pochopení.“

Ve  Znojmě vystoupí Bear Love 
5. září od 19.00 v kostele sv. Micha-
la společně s  vynikajícím hráčem 
na australské didgeridoo Ondřejem  
Smeykalem.  lp

Výprava 
s gongy není 
pro děti



13ZNOJEMSKÉ LISTY 20. SRPNA 2020 Společnost

Hledačkou se zábavnými úkoly 
a  doplňováním tajenek si můžete 
zpestřit výlet v historickém centru 
Znojma i v jeho okolí.

Aktuální přehled tras s úkoly se-
stavila destinační společnost Znojmo-
Region, a to za celou turistickou oblast 
Znojemsko a Podyjí. Jde o trasy pro 
malé i velké v příjemných lokalitách, 
které bývají celoročně přístupné. Po-
pis tras Hledaček se zadáním úkolů si 
předem stáhnete do chytrého mobilu 
na www.znojmoregion.cz, kde jsou 
také kompletní informace. Info k tra-
sám si také můžete vyzvednout v TIC 
na Obrokové ulici či dalších místních 
infocentrech. V terénu se pak hodí mít 
u sebe tužku a papír.

A kde všude najdete 
zábavné trasy s úkoly?

V srdci Znojma se můžete vypravit 
na Znojemskou muzejní hledačku při-

Vydejte se pěšky či na kole na Hledačky

pravenou pracovníky Jihomoravského 
muzea. Seznámíte se na ní s nejvý-
znamnějšími památkami královského 
města. Kdo si do mobilu stáhne třeba 
Záhadu Psí věže, ocitne se ve Znojmě 
roku 1226 a bude řešit nelehký úkol, 
jak nejlépe vyměřit nové královské 
město. Na webu muzea jsou ovšem 

ke stažení i další Hledačky ze série 
Skryté příběhy.

Vyrazíte-li do Vranova nad Dyjí, 
pak na vás čekají hned tři trasy, jejichž 
zadání si můžete vyzvednout v místním 
informačním centru na náměstí. Odtud 
se lze vypravit Okolo řeky Dyje, Okolo 
zámku nebo na naučnou Claryho stezku. 

 Výlety s Hledačkami jsou určené malým i dospělým, pěším i cykloturistům. 
 Foto: Archiv ZnojmoRegion

Miroslaví vás pro změnu prove-
de a zabaví Pabákova stezka. Mapku 
s úkoly dostanete v pokladně miro-
slavského zámku. Pro děti je na zámku 
připravena ještě Strašidelná stezka.

A dvě Hledačky v Národním par-
ku Podyjí jsou určené nejen rodinám 
s dětmi, ale i školním výpravám. První, 
Podyjská prožitková, vede v místech 
bývalé železné opony v okolí Čížova; 
druhá, Z kulturní krajiny do divočiny, 
vás z Havraníků dovede na krásnou 
vyhlídku Sealsfieldův kámen.

Hledačské trasy se nemusí týkat 
pouze pěších výletů. Například na Je-
višovicku doplňují úkoly novou cyk-
lotrasu seznamující výletníky s osob-
ností vojevůdce Jean Louis Raduit de 
Suches. Ten dokázal roku 1645 přes 
tři měsíce vzdorovat dvacetinásobné 
švédské přesile při obléhání Brna, které 
uhájil. Za své sídlo si poté zvolil jevi-
šovické panství. A právě místa s ním 
spojená a přírodní krásy Jevišovicka 
propojuje nový cyklookruh. Projíž-
ďku si i  tady můžete zpestřit hledá-
ním QR kódů a  luštěním šifer. Více  
na www.znojmoregion.cz.  lp, IN

Cykloklub Kučera připravil pro 
vyznavače cyklistiky sérii sportovních 
aktivit na nejbližší období. 

Samozřejmě ani letos nebude chy-
bět účast Cykloklubu Kučera na tradič-
ním Tour de burčák 19. září, o kterém 
píšeme na straně 15. Podrobné infor-
mace získáte na tel. 608 736 135. 

23. 8.  ZÁVODY DO VRCHU 
„GRÁNICKÁ 70“ 

Tradiční závod do vrchu v Gránic-
kém údolí po ulici Gránická až na kři-
žovatku ulice Na Valech.

Na vzdálenosti 380 m závodníci 
nastoupají 70 výškových metrů. Start 
v horní části trasy v 13.00 hodin. Pre-
zentace možná již od 12.30 hodin. Vy-
hodnocení po ukončení v areálu Spá-
lený mlýn.

Na kole vám bude hej!
28. 8.  NOČNÍ VYJÍŽĎKA

Akce pořádaná ve spolupráci s DI 
Policie ČR na podporu  bezpečnostních 
opatření pro jízdu na kole při snížené 
viditelnosti s cílem snížit nehodovost 
cyklistů a chodců. Sraz na cyklostezce 
nám. Komenského v 20.00 hodin.

4.–6. 9.  HURÁ KOLA, HURÁ ŠKOLA 
Celodenní zábavný program pro 

celou rodinu s cyklistickou tematikou.
Šlapací káry, trojkolky, koloběžky, do-
pravní testy, malovací kolo, herna Seva, 
výstava dřevěných kol a cyklokuriozit, 
kreslené vtipy s cyklistickou a vinař-
skou tematikou. Občerstvení z místních 
produktů a výrobců. Program od 9.00 
do 19.00 v skladovém areálu Znovín 
Znojmo a.s. cca 25 m od vstupu na kou-
paliště Louka – Melkusova 3053/41. 
V místě působení 1. Mezinárodního 
cykloturistického centra služeb a infor-
mací v ČR.

11.–12. 9.  ZÁBAVA PRO CELOU 
RODINU 

Veškeré aktivity se uskuteční v pro-
storu 1. Mezinárodního cykloturistic-
kého centra služeb a informací v ČR 
od 9.00 do 19.00 v skladovém areálu 
Znovín Znojmo a.s. cca 25 m od vstupu 
na koupaliště Louka v Melkusově ulici. 
Občerstvení zajištěno.  ČV, lp

Významné výročí 120 let si po celý 
rok 2020 připomíná Městské divadlo 
ve Znojmě. A  jak jinak oslavit naše 
úžasné divadlo než skvělým divadlem?

Pro své příznivce připravilo sérii 
představení, z nichž některá jsou svým 
podáním i výkony hereckých protagoni-
stů výjimečná. K takovým se určitě řadí 
soubor Dejvického divadla, který přiveze 
hru Elegance molekuly nebo představení 
Hrdý Budžes s nepřekonatelnou Bárou 
Hrzánovou v hlavní roli.  Mezi ně se 
v měsíci září vklíní Galavečer k 120. vý-
ročí znojemského divadla, ve kterém 
ředitel pražského Divadla Viola Robert 
Tamchyna přivede na jeviště Marka Ebe-
na, Václava Koptu a Tomáše Töpfera, 
aby před publikem pohovořili o divadle 
v životě a životě v divadle. Poslechnout si 
je můžete 26. září od 19.00 hodin.

V  slavnostní programové nabídce 
pak do konce roku lze vybírat například 
z představení Ženitba v podání skvělého 
znojemského souboru Rotunda (19. 9.) 
a nelze přeslechnout hudebního mága 
Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers 
(24. 9.). Znojemské rodáky, kteří na osla-
vy dorazí, zastupují v řadách umělců 
talentovaný herec David Gránský ve hře 
Boeing – boeing aneb Tři letušky v Pa-

Divadlo oslavuje 120 let 
skvělým divadlem

říži (29. 9.), nepřehlédnutelná výborná 
herečka Jitka Schneiderová v Moje tango 
(5. 10.) a charismatický Miroslav Hrabě, 
který si sice letos ve znojemských ulicích 
nezahraje krále Jana Lucemburského, ale 
vidět ho bude ve hře Přelet nad kukač-
čím hnízdem (19. 10.).

Mezi ona výše zmíněná výjimečná 
divadla patří i královéhradecký Drak, 
jehož herecký soubor předvede diváky 
i odborníky vysoce ceněné představení 
Poslední trik Georgese Méliése (1. 10.), 
a na divadelních oslavách nemůže chy-
bět ani legenda mezi všeuměly, záhadný 
Jára Cimrman, jehož pražská scéna se 
ve Znojmě představí hrou Vražda v sa-
lónním kupé (5. 11.).  lp

 Barbora Hrzánová ve  hře Hrdý Budžes. 
 Foto: kulturniportal.cz
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně srpen 9.00–18.00, 
září do 17.00.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně srpen 9.00–12.30, 
13.00–18.00, září do 17.00. 
PONOCNÝ – v srpnu Čt, Pá a So 
vždy ve 21.00 a 22.00 u radniční 
věže.  

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová). 
Otevřeno: denně 9.30 a 13.30, v 16.00 
prohlídka města s průvodcem.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. 

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

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00, 
So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba J. T. 
Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00, 
Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–Ne 
9.00–17.00 

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

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: červen až září 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: srpen Po–Pá 8.00–19.00, 
So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00, září 
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00, Ne 
10.00–17.00 (vždy So a Ne polední 
přestávka 13.00–13.30).

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC na JIŽNÍ PŘÍSTUP. CESTĚ 
otevřeno: červen až září denně 
9.00–16.00, průchod JIŽNÍ PŘÍSTUP. 
CESTOU Ne–Čt 9.00–20.00, Pá–So 
9.00–21.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: červen až 13. září Po–So 
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00. 

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 
SLUŽEB A INFORMACÍ 
Melkusova 3053 / areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Otevřeno: srpen denně 9.00–19.00, 
září So, Ne a svátky 9.00–19.00.

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. 

19. 9. ŽENITBA
134. premiéra DS Rotunda Znojmo. 
Satirická komedie N. V. Gogola. 
Oženit zarputilého starého mládence 
Podkolatova není jednoduché. Hrají: 
K. Tomek, M. Machal, S. Pikartová 
a další. 19.00.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

5. 9. VÝPRAVA 2020
Kostel sv. Michala – koncert Ondřeje 
Smeykala. Více na str. 12.

VÝSTAVY

Do 28. 2. 2021 DAJ-LI MI MEDAILI 
NEBO NEDAJ-LI 
Minoritský klášter – výběr 
vyznamenání, medailí a odznaků 
z numismatické sbírky 
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

12. 5. – 6. 9. NA VYCHÁZCE 
V PODYJÍ
Dům umění – dobové fotografie 
zachycující nejrůznější cesty a zákoutí 
v Podyjí doplněné současnými snímky 
fauny a flóry Podyjí v detailech.

15. 5. – 30. 8. SOPKY 
V GEOLOGICKÉ HISTORII 
MORAVY A SLEZKA
Minoritský klášter – výstava 
přibližuje sopky i na našem území.

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY 
HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vstup 
do Znoj. podzemí) – výstava ve sbírce 
Miroslava Kučery představuje 
jednotlivé druhy hlavolamů. 

Doplněna je o hádanky a rébusy 
i možnost si vybrané hlavolamy 
vyzkoušet vyřešit. 
Otevřeno: srpen Pá–Po 10.00–17.00, 
září Pá–Ne 10.00–17.00.
 
5. 6. – 30. 9. ŽIVOT 
ARISTROKRATICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – vhled do výchovy 
a vzdělání urozených dětí. 

5. 6. – 30. 9. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – Tajemství šatovské 
brusírny.

26. 6. – 1. 11. TRADICE JEDNÉ 
HRANICE / TRADITIONEN 
EINER GRENZE
Znojemský hrad – kroje, tradice 
a obyčeje života lidí v příhraničí.

17. 7. – 20. 9. ZNOJEMSKÁ EPOPEJ
Dům umění – obrazy znojemského 
malíře Pavla Davida.

22. 7. – 1. 11. BONUS OPUS: 
PREMONSTRÁTI V LOUCE
Dům umění – umělecká díla 
vytvořená pro potřeby kultu 
a reprezentace záhadných 
premonstrátů. 

DALŠÍ AKCE

20.–31. 8. ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO – srpen
Znojmo – program na str. 8. 

20.–23. 8. ZNOJMO ŽIJE 
DIVADLEM 
Znojmo – divadelní festival. Program 
na str. 8. 

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, Facebook GaP / Galerie 
a Prostor, tel. 605 288 985. 
Galerie s kavárnou otevřena Po–So 
10.00–18.00.
3. 7. – 26. 8. Manifesty – výstava 
ateliéru Maxima Velčovského, obor 
Keramika a sklo, VŠUP.
28. 8. – 30. 10. Xantofobie – výstava 
děl Davida Böhma a Jiřího Franty, 
vernisáž 28. 8. ve 20.00.

LAHOFEST VLNOBYTÍ
Vinařství Lahofer (Vinice 579, Dobšice), 
e-mail: lahoteka@lahofer.cz, 
www.lahofer.cz.
19. 9. MIG 21 koncert skupiny (termín 
za zrušený koncert 15. 8.), 20.00.
LETNÍ KINO – vždy od 20.30. 
Vstupné pouze na místě 100 Kč.
20. 8. Escobar 
27. 8. Samotáři 

BALANCE COFFEE & WINE
Velká Mikulášská 37, 
FB Balance coffee & wine, 
www. balancecoffeewine.cz, 
tel. 602 743 301. 
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Prohlídky města s ochutnávkou vín 
nebo i kávy. Vždy nutná rezervace!
22. 8. Noční prohlídka Znojma se 
znovínským vínem, 20.00.
29. 8. Piknik s degustací u řeky 
Dyje, 18.00.

30. 8. NECKYÁDA
Znojemská přehrada – 9. ročník 
recesistické akce na řece Dyji. 14.00. 

4. 9. ZNOJEMSKÝ KOŠT 2020
Loucký klášter / štukový sál – tradiční 
přehlídka vín Znojemské vinařské 
podoblasti. 13.00–21.00. 
Více na str. 8.

5. 9. FESTIVAL VÍNA 
VOC ZNOJMO
Centrum Znojma – den vína, 
folklóru a gastronomie v upraveném 
atraktivním formátu. 9.00–21.00. 
Více na str. 8.

5. 9. DEN OTEVŘENÝCH STEPÍ
Načeratický kopec – čtvrtý ročník 
o ochraně vzácné fauny a flory stepí. 
9.00–17.00. Více na str. 15.

11.–13. 9. VINAŘSKÉ TRIPY
Znojemská Beseda s podporou města 
Znojma připravila spolu s vinaři 
z okolních obcí třídenní bohaté 

vinařské aktivity jako náhradu 
za zrušené vinobraní. Více na str. 1 a 9.

15.–19. 9. DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
Zdarma otevřené památky Znojma. 
Více na str. 2.

16. 9. KRKAVČÍ MATKA
RC Maceška (za Billou) – beseda se 
spisovatelkou Veronikou Hurdovou 
čili Krkavčí matkou. Nutná rezervace 
na tel. 773 670 915. 17.00.

17. 9. POHÁDKOVÝ LES
Městský lesík – děti s rodiči jdou 
po vyznačené trase v Lesíku, 
potkávají pohádkové bytosti a plní 
úkoly, vždy dostanou malou odměnu. 
Pořádá Sokol Znojmo. 15.00.

18. 9. NOC SOKOLOVEN
Sokolovna TJ Znojmo – Sokol Znojmo 
pořádá večer otevřených dveří, 
v sokolovně lze i přespat, součástí je 
pravidelná sobotní ranní rozcvička 
v parku a snídaňové menu. 17.00.

20. 9. PIETNÍ VZPOMÍNKA
Hnanice / před bývalou celnicí – akci 
u pomníku O. Chlupa pořádají Sokol 
Znojmo a Kluby vojenské a policejní 
historie. 10.00.

 NENECHTE SI UJÍT

 KOLO PRO ŽIVOT

Znojmo Burčák tour zve na závody celé rodiny

V  Louckém klášte-
ře se 5. září na akci 
Znojmo Burčák tour 
ČS sejdou vyznavači 
cyklistiky bez rozdílu 
věku a  výkonnosti. 
Závod je součástí 
Kola pro život – nej-
většího seriálu ama-
térských závodů bi-
kerů v ČR. Cyklisté mohou volit různé tratě, dětské závody, Family jízdu, 
MTB trasy nebo nezávodní vyjížďku v pohodovém tempu po boku přá-
tel, rodiny a dětí. V den závodu je připraveno i posezení u cimbálu. Více 
na www.kolopro.cz.  lp

 KRAJ VÍNA

Tour de burčák pojede krajem vína

Zářijový díl seriálu cyklo-
turistických akcí Krajem 
vína vás 19. září zavede 
do podzimních vinic Zno-
jemska. Akce je otevřena 
zdatným spor tovcům 
i rodinám s dětmi. Připra-
veny jsou dvě trasy pro 
cyklisty a jedna pro pěší, 
na trasách vás čekají za-

stávky ve vinných sklepích i přímo ve vinicích, kde budete moci kromě 
vína ochutnat i čerstvý znojemský burčák přímo z rukou vinařů. Tour de 
burčák končí tradičně v areálu Louckého kláštera, kde bude připraven 
folklorní program s nabídkou místních specialit. Registrace je v Louckém 
klášteře (9.00–11.00 hod.). Účast doporučujeme rezervovat. Více info 
www. stezky.cz nebo na tel. 515 903 121, 603 714 331.  lp

 KOZÁKY

Kostelem se ponesou silné hlasy Donských kozáků

V neděli 20. září vystoupí ve Znojmě již potřetí Donští kozáci. Mužský 
sbor, jehož celý název zní Bolschoi Don Kosaken, je složený z kozáckých 
emigrantů. Více než šest desetiletí je svým uměním pojmem po celém 
světě. V moderní historii sboru jde o objemné těleso (bolschoi čili velký), 
profesionálních pěveckých sólistů. Setkání s nimi je pro publikum pokaž-
dé zážitkem. Repertoár sboru slučuje sakrální zpěvy s kozáckými, ruský-
mi a ukrajinskými písněmi a zahrnuje také díla klasické hudby. Koncert 
v kostele sv. Rostislava na nám. Otmara Chlupa začne v 17.00 hodin.  lp

 UNIKÁTNÍ NÁLEZ

V Domě umění je k vidění vzácná památka 

Železný kotlík z doby velkomorav-
ské – unikátní nález období Velké 
Moravy – je letos největší „hvězdou“ 
výstavních prostor Domu umění Ji-
homoravského muzea. Téměř dva-
cetikilový železný plátový kotel z po-
čátku 10. stol. byl objeven archeology 
v roce 2017 na Hradišti. V prostoru 
opevnění na předhradí velkomorav-
ského hradiště ho našel vedoucí archeolog David Humpola. Co přesně 
v kotli naši předci vařili, není jasné. Vzhledem k nýtům a konstrukci kotle 
lze přepokládat, že šlo o pivo. Pro prohlídku unikátní památky není třeba 
platit vstupné. K vidění je v přízemí Domu umění na Masarykově náměstí 
až do 31. října.  lp

V  sobotu 5. září se můžete vy-
dat na Načeratický kopec u Znojma. 
Od 9.00 vás tam čeká zajímavý pro-
gram čtvrtého ročníku Dne otevře-
ných stepí. 

V bývalých vojenských prostorech 
se mezi 9. až 17. hodinou na vlastní oči 
přesvědčíte, že vzácná stepní příroda 
se bez pravidelné, a někdy i poměrně 
netradiční, péče neobejde. 

Programová nabídka, kromě nej-
většího lákadla v podobě jízd bojových 
vozidel pěchoty, obsahuje i neméně 

Na Načeratický kopec
se vracejí tanky

zajímavou ukázku volné pastvy ovcí 
a koz pomocí pasteveckých psů nebo 
ukázku motoristických sportů. Bio-
logové ze spolku Beleco, který celou 
akci organizuje, seznámí účastníky 
s  typickými stepními druhy rostlin 
a zvířat, ty nejmenší návštěvníky pak 
formou nejrůznějších her a soutěží. 
A další zábavu pro děti připravil také 
Motocross Team Znojmo.

Akce proběhne v rámci projektu 
Military LIFE for Nature, zaměřeného 
na obnovu přírody.  lp, JK

Klub českých turistů připravil 
na 29. srpna již 24. ročník turistického 
pochodu znojemským Podyjím - Me-
moriál Jiřiny Kráčmerové.

Start pochodu je před rotundou 
(prezentace 8.00–10.00 hod.), cíl na stej-
ném místě v čase 14.00–17.00 hod. Zú-
častnit se mohou děti i dospělí. Vybrat si 
mohou z různě dlouhých pěších tras již 
od 3 km (městský okruh) nebo z cyklo-
tras 32 km a 50 km. Trasy vedou Národ-
ním parkem Podyjí, proto organizátoři 

Memoriál vás provede Podyjím
prosí, choďte a jezděte pouze po znače-
ných a doporučených cestách. Pokud se 
evidovaný účastník nedostaví do místa 
cíle, je třeba nahlásit ukončení pocho-
du na tel. číslo 608 043 532. Pro účast-
níky pochodu bude na startu i v cíli 
připravené občerstvení. Otevřen bude 
v Louckém klášteře také obchod Znoví-
nu Znojmo s vínem a prvním letošním 
burčákem a v Havraníkách a na Šobe-
su stánky s  ochutnávkou vín. Více  
na www.kct-znojmo.webnode.cz.  lp
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ZNOJMO (chaf). První dvě kola 
nového soutěžního ročníku MSFL 
mají za sebou fotbalisté 1. SC Znoj-
mo. Zatímco ve slezských Markvar-
tovicích, kde hráli úvodní zápas proti 
béčku ostravského Baníku, překvapili 
a soupeře, se kterým na jaře prohráli 
1:5, tentokrát porazili 3:0, doma proti 
Vyškovu tuto výhru nepotvrdili další-
mi body a podlehli 0:2. 

Ke kádru znojemského týmu se 
na poslední chvíli připojili dva odcho-
vanci. Už před zápasem s Baníkem to 
stihl František Malár, kterého zkouše-
la Líšeň, a před duelem s Vyškovem 
přišel David Štrombach, jenž strávil 
poslední rok a půl v Blansku.

„V Blansku se nám dařilo, dvakrát 
jsme postoupili. Ale před nadcházející 
sezónou přišli nějací noví hráči a já jsem 
se tam nedomluvil na nové smlouvě. 
Takže jsem se vrátil domů do Znojma. 
Tým se za tu dobu dost změnil. Je tady 
hodně mladých hráčů, ale myslím, že 
jsou dobře vedeni a že to tady bude mít 
úroveň,“ konstatoval navrátilec David 
Štrombach, který se dostal na hřiště 
v průběhu první půle zápasu proti Vyš-
kovu. „Nebylo to lehké naskočit takhle 
rychle do týmu, kde jsem některé kluky 
ani neznal, nebo jsem je znal jen, že 
kopali za mládež. Nebylo to ono, byla 
tam vidět nezkušenost. Kdybychom 

Fotbalisté doma výhru z Ostravy nepotvrdili
dali míč na zem, měli víc sebevědomí 
a troufli si hrát, bylo by to o něčem ji-
ném,“ komentoval domácí porážku 0:2.

V podobném duchu to viděl i tre-
nér 1. SC Znojmo Milan Volf. „Zatímco 
po zápase s rezervou Baníku jsem mohl 
být spokojený, tentokrát bylo všechno 
naopak. Kluky jsem nepoznával. Byli 
bojácní a nebýt fantastických zákroků 
Jirky Koukala, mohli jsme po poloča-
se prohrávat 0:4. Pak jsme inkasovali 
první gól, který rozhodl. Měli jsme tam 
sice nějaké šance, ale neproměnili je 
a za stavu 0:2 už to bylo těžké,“ kon-
statoval Milan Volf, podle kterého se 
příchodem Malára a Štrombacha kádr 
pro podzim prakticky uzavřel. 

Nyní čeká znojemské fotbalisty 
v sobotu zápas v Petřkovicích. Doma 
se opět představí v pátek 28. srpna 
od 19 hod. proti Dolnímu Benešovu. 

Kádr 1. SC Znojmo
Brankáři: Jiří Koukal, David Záleský. 
Obránci: Michal Garčic, Martin Kra-
kovčík, Patrik Pacula, Tomáš Prokeš, 
Tomáš Vocílka, Martin Zedníček. Zá-
ložníci: Matheus Goncalves, Mathias 
Longo, František Malár, Stefano Mave-
ritt Vontreras Cespedes, Milan Moravec, 
Tomáš Okleštěk, David Poláček, Martin 
Řehola, David Štrombach. Útočníci: 
Mirza Bašič, David Pohanka.  eks

 Znojemský Milan Moravec se snaží vyzrát na jednoho z vyškovských obránců v duelu 
2. kola MSFL.  Foto: eks

Le t o š n í  j e d n a d va cá t ý  r o č -
ník cyklistických závodů do  vrchu 
Gránická 70 se uskuteční v  neděli 
23. srpna na již tradiční trati vedou-
cí od  Gránického potoka nahoru 
za tzv. Bílý dům. 

Pro dlouholeté účastníky netradič-
ního závodu je to další možnost jak si 
porovnat svojí výkonnost z předchozích 
let a pro případné nováčky příležitost 
sáhnout si na dno zejména morálních 
sil. „Trať zůstává stejná, to znamená, 
že startujeme od prostředního mostku 
přes Gránický potok a cíl je v horní části 
ulice Gránická, těsně před výjezdem 
na ulici Dvořákova. Pro přihlášené jsou 
připraveny kategorie od dětských až 
po veterány a startovat se bude po vylo-
sování pořadových čísel,“ přiblížil závod  
hlavní organizátor Čestmír Vala.

Přihlásit se můžete v neděli 23. srp-
na  v místě cíle od 13 hodin a samotný 

Gránická 70 prověří 
morálku cyklistů

start je plánován na 13.30 hodin v dol-
ní části trati. Členové a příznivci po-
řádajícího Cyklo klubu Znojmo mají 
startovné zdarma, ostatní 50 Kč bez 
rozlišení věku. Pro vyhodnocení slouží 
buď čas, který závodník potřebuje pro 
překonání tratě, nebo v případě, že 
nevyjede celou trať, rozhoduje o jeho 
pořadí místo, kde se poprvé dotkl  
země. 

Pro přihlášené bude při prezen-
taci k dispozici pitný režim. Celkové 
převýšení na trati dlouhé 380 metrů je 
70 metrů, které jsou obsaženy i v ná-
zvu závodu – Gránická 70. Vyhodno-
cení se uskuteční přibližně v 15 ho-
din před restaurací Spálený mlýn. 
Závodníci na stupních vítězů získají 
ceny od partnerů Cyklo klubu Znoj-
mo, především z řad vinařů. Další se 
mohou těšit na ocenění od partnerů 
spolku. eks

Okresní přebor dorostu ve  fot-
bale se vinou protikoronavirových 
opatření podobně jako řada dalších 
sportovních soutěží nedohrál. Ten 
nadcházející začne o posledním srp-
novém víkendu. Dlouhou pauzu ale 
mladým fotbalistům vyplnil zajímavý 
projekt, který podpořil v omezených 
podmínkách soutěživost a společen-
ský rozměr sportu. 

Tímto sympatickým počinem byla 
iniciativa dobšických trenérů mládeže 
Jaroslava Hýblera a Milana Pořízky, 
kteří uspořádali krátkodobou měsíční 
soutěž dorosteneckých týmů ze zno-
jemského okresu pod názvem Covid 
Liga dorostu 2020. V podstatě tak na-
hradili soutěžní fotbalový přebor. Hrá-
lo se ve dvou skupinách jednokolově 
každý s každým během tří víkendů 
a následně byly na programu finálové 
zápasy o umístění. 

Výsledky
Tasovice – Dobšice 1:2, Štítary – FK 
Znojmo 3:11, Miroslav – Olbramovice 
6:2, Novosedly – Prosiměřice 13:1. 
Dobšice – Štítary 10:0, FK Znojmo – 
Tasovice 6:7, Prosiměřice – Miroslav 
3:3, Olbramovice – Novosedly 3:4. 
O 1. místo: 
Dobšice – Novosedly 6:2
O 3. místo: 
Tasovice – Miroslav 5:0
O 5. místo: 
Prosiměřice – FK Znojmo  9:5
O 7. místo: 
Štítary – Olbramovice 4:2
Celkové pořadí: 
1. Dobšice, 2. Novosedly, 3. Tasovice, 
4. Miroslav, 5. Prosiměřice, 6. FK Znoj-
mo, 7. Štítary, 8. Olbramovice.

Nejlepším střelcem turnaje se stal s 11 
góly Martin Peřinka z Dobšic. mp

Dorostenecká Covid liga 
nahradila soutěžní přebor


