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Oslavme divadelně 120 let divadla

Roušky pro 50+

Městské divadlo ve Znojmě slaví
120 let od svého založení. Pro veřejnost připravilo až do konce roku
oslavy, jak jinak, než s divadelními
lahůdkami.
Letošní oslavy připomene jedenáct mimořádných představení, jejichž vrcholem bude 26. září Galavečer

k 120. výročí Městského divadla Znojmo, na kterém vystoupí Marek Eben,
Václav Kopta a Tomáš Töpfer.
Historie divadelnictví se ve Znojmě
začíná psát už ve středověku pašijovými
hrami. Nejstarší dochovaný doklad pochází z roku 1548, ale teprve v prosinci
1784 byla otevřena první stálá scéna.

Fungovala až do roku 1891, kdy radní
rozhodli o stavbě budovy nové. Divadlo na náměstí Republiky tak bylo
postaveno na přelomu let 1889 a 1900
podle projektu vídeňského architekta
Alexandera Grafa. Slavnostně otevřeno
bylo 29. září 1900 hrou Dva šťastné dny.

Pokračování na str. 8.

znojmocity_cz

Pro rizikovou skupinu 50+ a chronicky nemocné má Znojmo připraveny speciální roušky se stříbrem.
Město Znojmo poskytuje svým
obyvatelům už od 1. září zdarma roušky. Radnice navíc rozšířila pro rizikové skupiny občanů výdej speciálních
roušek. Nyní si mohou lidé nad 50 let
a osoby, které jsou chronicky nemocné,
vyzvednout roušku s aktivním stříbrem,
která poskytuje vyšší stupeň ochrany.
Roušky jsou k vyzvednutí na městském
úřadě. 
Pokračování na str. 2.

TOP SEZONA
Znojmo se v letošní turistické sezoně dostalo mezi nejnavštěvovanější turistické cíle jižní Moravy. Pomohl
i projekt Znojmo Zadax.
Jaro s covidem-19 „přibrzdilo“
zahraniční zájezdy a zájem návštěvníků se mnohem více obrátil do české
kotliny. Naše město jim navíc nabídlo
projekt Znojmo Zadax.
 Pokračování na str. 8.

VOLBY 2020
 Vynikající inscenaci Poslední trik Georgese Méliése zahraje další z gratulantů, Divadlo DRAK. Ceněnou hru diváky i odborníky uvidí publikum ve znojemském divadle 1. října. 
Foto: Archiv Divadlo DRAK

Škola po roční odmlce vítala své žáky
Po roce se do učeben Základní
školy Jubilejní park vrátili učitelé
i žáci. Nedávno ukončená rekonstrukce přístavby školy si vyžádala od města rekordních 30 milionů
korun.
Jde o největší investici Znojma
do jedné školní budovy za poslední

léta. „Původně bylo v plánu nechat
přístavbu pouze zateplit, ale po prvních průzkumech bylo nutné zadání
rozšířit. Důvodem byla stará konstrukce opláštění, která neumožnila
aplikaci zateplovacího systému. Panely
navíc obsahovaly azbest. I když nikdy
neunikal a neohrožoval zdraví dětí

nebo učitelů, rekonstrukce budovy
v delším horizontu se ukázala jako
nutnost. Pro vedení školy to znamenalo, že na jeden školní rok musí zajistit
přesun více než dvou set žáků a učitelů,“ uvedl starosta Jan Grois. Děti se
do svých lavic vrátily letos 1. září.

Pokračování na str. B.

Volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů se konají v pátek
2. října (14.00–22.00) a v sobotu 3. října (8.00–14.00). Informace o způsobu
hlasování a seznam volebních okrsků
přinášíme na str. 10 a 11. 
lp

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty z radnice, informace o blokovém čištění a možnost vyjádřit svůj názor
v anketách. To vše nabízí Mobilní rozhlas
a aplikace Zlepšeme
Česko.
Registrujte se, a budete v obraze!
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ZALESŇOVÁNÍ MRAMOTIC
UŽ 24. ŘÍJNA
V sobotu 24. října může každý
přiložit ruku k dílu a zapojit se
do akce Zalesníme spolu Mramotice. V plánu je vysadit na 11 500 sazenic stromů na ploše cca 1 hektar.
Obnova lesa odstartuje v 9.00 hodin u koupaliště v Mramoticích,
kde bude umístěn informační stánek a kam by měly směřovat první
kroky dobrovolníků. Předpokládaný konec je v 15.00 hodin. Veškeré
organizační informace, včetně
možnosti dopravy na místo a bezpečnostních pokynů, naleznete
na www.znojmo-zdravemesto.cz/
zalesnovani.html.
NOVÁ MOLA NA DYJI
Město Znojmo uzavřelo nájemní smlouvu s Povodím Moravy
k umístění dvou mol, která vzniknou na břehu řeky Dyje, podle
jednoho z vítězných projektů
Tvoříme Znojmo.
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
RUDOLFA MELKUSE
Veřejnost je zvána na odhalení
pamětní desky Rudolfa Melkuse,
geometra a významného činitele skautského hnutí, kterého
v roce 1941 popravili nacisté.
Připomínka osobnosti znojemského občana Rudolfa Melkuse
se koná 28. září v 10.00 hod.
u domu č. 5 na Melkusově ulici
ve Znojmě.
KASÁRNA BEZ VODY
Na středu 7. října je od 8.00
do 14.00 hod. plánovaná odstávka vody v Kasárnách z důvodu
napojení nových rodinných domů.
Cisterna s pitnou vodou bude přistavena vedle trafostanice E-ON.
ZASTUPITELÉ SE SEJDOU
JEŠTĚ DVAKRÁT
Do konce roku se znojemští zastupitelé sejdou ještě dvakrát, a to
26. října a 7. prosince. Zasedání
zastupitelstva jsou vždy veřejná
a program jednání je dostupný
vždy týden před jeho konáním
na webu města Znojma. Zasedání
se koná od 15.00 hodin v zasedací
místnosti zastupitelstva města
na Obrokové 1/12.
V KOTKOVÉ OPRAVUJÍ
OSVĚTLENÍ
V ulici Kotkova se pracuje na kompletní rekonstrukci veřejného
osvětlení. Město tu investuje
téměř 2, 5 milionu korun. Rekonstrukci provádí firma ELSPACE.
Hotovo má být do konce října.

Znojmo je připraveno: Roušky pro 50+
Pokračování ze str. 1.
Pracovní skupina krizového štábu
na svém jednání zhodnotila současnou epidemiologickou situaci v regionu. Vyčleněn byl pracovník, který se
zabývá vyhodnocením podrobných
dat, která přicházejí z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podle
oficiálních dat Ministerstva zdravotnictví svítí Znojemsko na semaforu
bíle, to znamená nejnižší riziko (údaj
platný k 21. 9. – pozn. red.). „Budeme
moc rádi, pokud nám tento stav vydrží co nejdéle. Nesedíme ale s rukama
v klíně, prevence a pomoc je pro nás
prioritou,“ říká starosta Jan Grois.
Město ze svých zásob poskytne
respirátory, štíty a další pomůcky
pedagogickému a nepedagogickému
personálu. Školy obdrží i zásobu roušek, aby je mohly dát dětem, pokud
je zapomenou. „Všechny vydávané

Roušky jsou vydávány zdarma
na podatelně Městského úřadu
Znojmo, Obroková 1/12:
Po a St (8.00–17.00),
Út a Čt (8.00–15.00)
a Pá (8.00–14.30).
Musíte mít u sebe občanský
průkaz nebo nájemní smlouvu.

Od začátku září město vydalo již
přes 5 000 roušek, v bezplatném výdeji bude pokračovat i nadále. Stav
ochranných pomůcek je zatím dostatečný. 
zp, lp
Dodržujte 3R
RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY
 Nestresujte se: Informace

a diskuse na sociálních sítích
berte s rezervou.

ochranné pomůcky jsou produkty
firem z regionu, nikoliv z Číny. Spolupráce s regionálními firmami nám
umožnila dostat se na velmi nízkou
cenu, takže bezplatný výdej nezatěžuje rozpočet města. Naší strategií je
především prevence a pomoc, nikoliv
zákazy a strašení. Chápeme, že situace
je nepříjemná pro nás všechny, proto
chceme obyvatelům Znojma situaci
co nejvíce ulehčit,“ uzavírá starosta
Grois.

 Hodně spěte.
 Choďte do přírody.
 Sportujte.
 Jezte vitamíny.
 Hodně větrejte.
 Dezinfikujte kliky u dveří.
 Vyhněte se nejrizikovějším

místům (uvnitř je mnoho lidí).

Další volné byty k prodeji
Město Znojmo nabízí další volné
byty k prodeji.
O koupi těchto bytových jednotek se může ucházet každý, kdo podá
nabídku do nabídkového řízení, které
podléhá nově schváleným Pravidlům
pro nabídková řízení na prodej bytového fondu města Znojma. Základní
informace o bytových jednotkách ur-

čených k prodeji najdete v níže uvedené tabulce.
Jednotlivé volné byty budou postupně (po třech) nabízeny v nabídkových řízeních zveřejněných na úřední desce Městského úřadu Znojmo,
vedené i v elektronické podobě
na www.znojmocity.cz – Městský
úřad – Úřední deska – Dokumen-

ty odboru majetkového. První byty
budou zveřejněny během měsíce října 2020. Součástí oznámení záměru prodeje budou i veškeré dokumenty potřebné k podání nabídky
na nabízené jednotky. Případné dotazy zodpoví Anna Zoufalá, odbor
majetkový MÚ, Obroková č. 1/12,
tel. 515 216 325. 
lp

číslo
jednotky

ulice,
číslo orientační

číslo
popisné

dispozice
bytu

výměra bytu
(v m2)

nadzemní
podlaží

odhadní
cena

2408/4

Pražská sídl. 4B

2407, 2408

2+1

51,9

2. NP

1 125 000 Kč

2522/5

Gagarinova 11

2522–2525

1+1

32,62

2. NP

426 060 Kč

2522/13

Gagarinova 11

2522–2525

2+1

59,68

5. NP

979 267 Kč

2524/4

Gagarinova 15

2522–2525

2+1

59,04

2. NP

771 463 Kč

2525/1

Gagarinova 17

2522–2525

2+1

59,04

1. NP

771 463 Kč

2525/3

Gagarinova 17

2522–2525

3+1

75,54

1. NP

986 652 Kč

Malují skici parkovacího domu
Záměr radnice postavit v blízkosti centra parkovací dům má o něco
konkrétnější obrysy.
Vhodnou lokalitou je plocha bývalého sídla Městské zeleně v ulici
Pražská. V současnosti slouží jako
parkoviště pro asi 70 aut. „Aktuálně
si necháváme od čtyř renomovaných
architektonických kanceláří s bohatou
profesní zkušeností namalovat skici,
jak by mohl parkovací dům vypadat

a jak by ovlivnil okolní dopravu. Lokalita se totiž nachází v ochranném
pásmu městské památkové rezervace
a leží přímo u hlavního tahu městem,
proto je nutné obě tyto skutečnosti
v návrhu zohlednit,“ říká starosta Jan
Grois. V zadání pro architekty je dále
požadováno navrhnout maximální
možnou kapacitu parkovacích míst,
vyřešit dopravní napojení a navrhnout
provoz parkoviště. Technická řešení

mají navíc odpovídat aktuálním trendům, avšak při zachování ekonomického a ekologického přístupu.
Skici do konce roku vyhotoví znojemský architekt Jindřich Janíček, dvě
pražské architektonické kanceláře,
a to IXA a Pavlíček Hulín architekti,
a brněnská architektonická kancelář
GAsAG. Autor vítězného návrhu pak
vypracuje dokumentaci pro územní
rozhodnutí. 
zp
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STALO SE

Od října můžete žádat o dotace
Od 12. října lze žádat o dotace
na kulturu, sport či sociální služby.
Od 12. do 31. října 2020 je možné
žádat o podporu z rozpočtu města
na rok 2021 na kulturu, sport, volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů,
obnovu památkově nechráněných nemovitostí v MPR a na podporu sociálních služeb či rodinných aktivit.
Dotační programy, které jsou uvedené na webu města pod odborem
školství, kultury a památkové péče,
případně pod odborem sociálním, stanoví priority, v rámci kterých lze podat žádost. Jeden subjekt může podat
maximálně 2 žádosti v rámci všech
dotačních programů, zároveň však každou v jiné prioritě. Žádosti lze podávat
způsobem stanoveným v jednotlivých
dotačních programech. Pozor, žádosti
lze vyplňovat pouze na PC! Žádosti
vyplněné rukou budou vráceny žadatelům bez projednání v orgánech města.
O žádostech budou nejprve jednat
příslušné komise rady města a následně
budou předloženy k projednání radě

a zastupitelstvu. Dotace budou poskytovány na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Kompletní informace
najdou žadatelé na webových stránkách
města pod příslušnými odbory.
Přijďte se poradit!
 Ve středu 30. září se bude konat schůzka ohledně poskytování dotací administrovaných odborem školství, kultury
a památkové péče, kde zodpoví případné
nejasnosti a dotazy od 13.00 do 16.30 hod.
v budově Městského úřadu Znojmo, nám.
Armády 8., v 6. patře v kanceláři č. 610.
Objednat se lze prostřednictvím e-mailu:
romana.moravcikova@muznojmo.cz
nebo tel. 515 216 576.
 Pro žádosti o dotace na sociální
služby a rodinné aktivity jsou konzultační hodiny plánované na středu
7. října 9.00–11.00, 13.00–15.00 hod.
v budově na nám. Armády 8, v zasedací místnosti č. 625 v 6. NP. Objednat se lze prostřednictvím e-mailu:
tereza.muchova@muznojmo.cz nebo
tel. 515 801 662, 739 389 002.

Ptejte se, poradíme vám
Žadatelé mohou také kontaktovat pracovníky příslušných odborů.
Odbor školství, kultury
a památkové péče
Dotační programy Podpora sportu,
Podpora kultury, Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
a Podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí v pásmu a podpora reklamního označení provozoven
na území MPR Znojmo v roce 2021.
Poradí: R. Moravčíková,
romana.moravcikova@muznojmo.cz,
515 216 576.
Odbor sociální
Dotační program Podpora sociálních
služeb v roce 2021.
Poradí: T. Muchová,
tereza.muchova@muznojmo.cz,
tel. 515 801 662.
Dotační program Podpora rodinných
aktivit v roce 2021.
Poradí: D. Cetlová,
dita.cetlova@muznojmo.cz,
515 216 53912.pm

Vlastníky kulturních památek
finančně podpoří ministerstvo
Vlastníci kulturních památek
v Městské památkové rezervaci Znojmo mají do poloviny října
opět možnost požádat o příspěvek
na obnovu nemovité kulturní památky v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón (dále
jen Program).
Program, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury, je určen
na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků
a konstrukcí kulturní památky. Nelze
ho využít na modernizaci ani technické zhodnocení. Ministerstvo kultury
přispívá dle pravidel do 50 % ceny památkově uznatelných nákladů a město
Znojmo poskytuje dotaci ze svého
rozpočtu v minimální výši 10 % ceny
památkově uznatelných nákladů. Zbylé náklady hradí sám žadatel.
Žádost je možné zaslat do 15. října 2020 na adresu Městský úřad
Znojmo, odbor investic a technických
služeb, Obroková 2/10, 669 22 Znojmo, a to na formuláři, který je umístěn na internetových stránkách
www.znojmocity.cz, odbor investic
a technických služeb, v záložce Tiskopisy. Případné dotazy zodpoví
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OPRAVILI KAPLIČKU U LETIŠTĚ
Správa nemovitostí města Znojma
opravila výklenkovou kapličku,
tzv. poklonu, která se nachází
u letiště Znojmo a která je kulturní
památkou. Restaurátorské práce
stály přibližně 185 000 korun.
REKONSTRUKCE
HORNÍ ČESKÉ
Začaly práce na rekonstrukci komunikace Horní Česká. Město zde
investuje 20,7 milionů korun. První
etapa (od křižovatky s ulicí Kovářskou po budovu školy na Horní České 15) bude hotová do 30. 11. 2020.
Pokračovat se bude úsekem k Velké
Michalské a pracemi na Malé Michalské. Po dobu provádění prací
není možné na ulici parkovat. Pro
držitele parkovacích karet je náhradní parkování zajištěno na Horním náměstí. Zbývající část ulice
Horní Česká bude obousměrná.
Vjezd je povolen pouze vlastníkům nemovitostí, ubytovaným
a zásobování. Pro pěší je přístup
zachován s drobným omezením.
PŘIPOMÍNKA SRPNA 68
Padesáté druhé výročí srpnových
událostí roku 1968 si ve Znojmě
připomněli představitelé města,
různých spolků a veřejnost. U památníku třetího odboje v Horním
parku se ujal slova starosta Jan
Grois, který uvedl: „Naše generace
zná rok 1968 jen z vyprávění. O to
důležitější je, abychom na zlomové okamžiky naší historie, které
ovlivnily náš vývoj na desetiletí,
nezapomínali. Spoustu věcí bereme jako samozřejmost, i když
samozřejmostí nejsou. Žijeme
ve svobodě a demokracii a je jen
na nás, aby tomu tak zůstalo a abychom se nestali svědky jiné tragické události, která by znamenala
konec hodnot, jež zastáváme.“
FEJFALÍKOVA UZAVŘENA
DO LISTOPADU
Do 30. 11. 2020 platí úplná uzavírka ulice Fejfalíkova ve Znojmě,
v úseku od křižovatky s ul. Legionářská směrem k ul. Gagarinova. Důvodem je finální úprava
povrchu. Objízdná trasa nebyla
stanovena.

 Nedávno restaurované sgrafito na fasádě Domu umění. 

Darja Zárubová, tel. 515 216 301,
darja.zarubova2@muznojmo.cz.
Příspěvek z Programu již letos
využila řada vlastníků kulturních
památek. Město získalo z Programu
1,6 milionů korun, které rozdělí mezi
6 vlastníků (loňské žadatele).

Foto: pm

Samotné město Znojmo z Programu
získá částku 390 000 korun na pokračování oprav Domu umění. Konkrétně jde
o restaurování sgrafitové výzdoby na čelní fasádě, opravy kamenného portálu
a ostění oken. Celkové náklady oprav
činí téměř 520 000 korun. 
pm

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Kvůli nárůstu nakažených covidem-19 byl stanoven zákaz
návštěv v Nemocnici Znojmo,
v Domově pro seniory U Lesíka
a ve všech pobytových službách.
Omezen pro veřejnost je i provoz
v Klubech seniorů (Vančurova 17,
Dukelských bojov. 150).
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 22. října, uzávěrka je
12. října.
AKCE PRO SENIORY
Aktuální informace o akcích pro
seniory, které pořádá město Znojmo a Znojemská Beseda, získáte
na tel. 515 300 251, 731 401 918
nebo na webových stránkách
www.znojemskabeseda.cz/akce
pro seniory. Vzhledem k stále se
měnící situaci kolem covidu-19 je
nutné počítat s případnou změnou programové nabídky nebo
i s rušením již avizovaných akcí.
BLOKOVÉ
ČIŠTĚNÍ ULIC
Termíny blokového čištění dle
ulic jsou avizovány registrovaným
uživatelům Mobilního rozhlasu
Znojmo, kterým chodí dopředu trojí upozornění (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 e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(ul. MUDr. J. Janského, tel.
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00,
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náhlých případech poskytuje léčebnou
péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná služba – telefon 155, 112.

Tvoříme Znojmo: Vy navrhujete
a vy také rozhodujete
V aktuálním 3. ročníku projektu
Tvoříme Znojmo bojuje o vaše hlasy
osm projektů. Online hlasovat pro
svého favorita můžete až do 11. října.
Třetí ročník participativního rozpočtu, Tvoříme Znojmo, už má za sebou veřejnou prezentaci, kdy sami
navrhovatelé již 3. září představili své
návrhy, kterými chtějí zlepšit město
Znojmo a městské části. Přímo na místě
proběhla i první vlna hlasování, do které se zapojilo na 60 zúčastněných. Jednalo se o jedinou možnost fyzického
hlasování. Každý z přítomných měl
možnost udělit 5 kladných a 2 záporné
hlasy, přičemž každý hlas měl dvojnásobnou hodnotu.
Online hlasování nabízí
dvě možnosti
Online hlasování můžete využít až
do 11. října.
 H lasování prostřednictvím systému Mobilní rozhlas – v systému bude možno udělit
5 kladných hlasů a 2 záporné hlasy.
 Hlasování prostřednictvím systému Portálu
občana – hlasování je
umožněno pouze občanům s ověřenou identitou a trvalým
bydlištěm na území města Znojma
nebo městských částí. Hlasující rozdají
5 kladných a 2 záporné hlasy, jejichž
hodnota se automaticky zdvojnásobí
(stejně jako při fyzickém hlasování).

Oba systémy pro online hlasování
spolu navzájem komunikují a je tedy
zabezpečeno, že hlasy od jedné osoby budou započítány pouze jedenkrát.
Výsledky obou kol hlasování budou sečteny a na jejich základě bude stanoveno, které dva projekty budou v příštím
roce realizovány (1 projekt pro město
a 1 projekt městské části).
Vyberte svého favorita,
kterému dáte hlas
FITNESS HŘIŠTĚ
S POSILOVACÍMI STROJI
Vybudování fitness hřiště v Gránickém
údolí – doplnění prvků jako bicepsový
trenažér, rotoped aj. Předpokládané
náklady: 350 000 Kč.
NOVÁ NADĚJE – SOCHA
A PARKOVÁ ÚPRAVA POPICE
Instalace nové sochy křižovníka P. Pavla
Alexiuse Strosse v Popicích. Předpokládané náklady: 620 000 Kč.
OPRAVY ZÁZEMÍ
FOTBALOVÉHO KLUBU KONICE
Oprava stávajícího ohrazení fotbalového hřiště, oprava zastřešení střídaček
a sítí za brankami. Předpokládané náklady: 750 000 Kč.
PÉTANQUE HŘIŠTĚ
POD VLKOVOU VĚŽÍ
Vytvoření dvou hřišť na pétanque pod
Vlkovou věží v Kapucínské zahradě.
Předpokládané náklady: 300 000 Kč.

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO
ÚTULKU NAČERATICE
Rekonstrukce exteriéru městského
útulku Načeratice (zateplení, výměna
oken) ve třech etapách. Předpokládané
náklady: 750 000 Kč.
REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ
V BLÍZKOSTI CUKRÁRNY
A NA HŘBITOVĚ V MRAMOTICÍCH
Oprava cest, vstupní brány na hřbitov,
výměna veřejného osvětlení, doplnění
místa k posezení. Předpokládané náklady: 745 000 Kč.
REVITALIZACE SCHODŮ
Z LOUCKÉHO PARKU
K ŘECE DYJI
Obnova schodů od vyhlídky v louckém parku k řece Dyji – úprava nášlapů, výšky schodů, zpevnění půdy
odvodňovací stružky. Předpokládané
náklady: 750 000 Kč.
pm
Prezentace jednotlivých návrhů,
informace o hlasování včetně
průběžných výsledků najdete
na www.tvorimeznojmo.cz.

Hotové je hřiště i úsek cyklostezky
Díky participativnímu rozpočtování ve Znojmě se zrealizovala již řada
projektů. Aktuálně se pracuje na vítězných návrzích jak z prvního, tak
i z druhého ročníku Tvoříme Znojmo.

Své realizace se dočkal projekt
z prvního ročníku Cyklostezka Pražská, jejíž vyhotovení se z důvodu
zdlouhavých administrativních procesů přesunulo až na letošní rok. V rám-

LÉKÁRENSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
V den státního svátku 28. 9. je
ve Znojmě otevřena lékárna
Dr. Max 8.00–16.00 (Kuchařovická 11, tel. 542 213 980).
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 111.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

REKONSTRUKCE DOPRAVNÍHO
HŘIŠTĚ UL. JINDŘICHA
HOŘEJŠÍHO
Doplnění dopravního hřiště na ul.
J. Hořejšího (semafory, barevné plochy,
infotabule...). Předpokládané náklady:
750 000 Kč.

 Nové hřiště v Načeraticích navrhl Miroslav Fojtášek. 

Foto: pm

ci projektu naplánoval navrhovatel
Kamil Švaříček nový úsek cyklostezky
po ulici Pražská, mezi křižovatkami
s ulicemi Hradišťská a Prokopa Holého. Po všech procesech a zpracování
projektové dokumentace se v červenci
začalo s budováním a úsek už plně
využívají cyklisté.
K nepoznání se díky aktivitě navrhovatele Miroslava Fojtáška změnila
sportovní plocha v Načeraticích, která
se nachází u hlavního tahu obcí. Jeho
projekt Revitalizace sportovní plochy hřiště vč. doplnění herních prvků
(Načeratice) navrhoval výměnu původního povrchu z prosívky za umělý
travnatý koberec s vyznačením hrací
plochy pro volejbal, nohejbal či tenis.
Hřiště také dostalo dva nové basketbalové koše, dvě branky na malý fotbal
a nové oplocení.
pm
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Ve Znojmě přibydou sochy.
V lidech budí jedna z nich emoce
V ulicích Znojma by se měly
vbrzku objevit dvě sochy. Velké emoce a diskuze na sociálních sítích vzbuzuje hlavně blížící se realizace jedné
z nich – Telefonní budky od Maxima
Velčovského –, vítězného projektu
prvního ročníku Tvoříme Znojmo.
Potkávat byste ji měli při vstupu
z náměstí Republiky do městské památkové rezervace naproti galerii umění
GaP / Galerie a Prostor. V místech, kde
původně stála nevzhledná a již nefunkční telefonní budka společnosti O2, tak
vznikne soudobé dílo jednoho z našich
nejuznávanějších umělců současnosti.
Pro vznik sochy ve veřejném prostoru hlasovali lidé, aniž by znali její
finální podobu. Se znalostí autorovy
tvorby tak svými hlasy dali zelenou
výrazné osobnosti českého designu,
jejíž díla jsou vše, jen ne nudná, a originalitou poutají pozornost veřejnosti
i ve světě, kde je umělec zastoupen.
A Maxim Velčovský nezklamal. Jeho
pojetí Telefonní budky budí vášně –
někomu se líbí, jinému ne. Podporu má
od vedení radnice i památkářů, odborné veřejnosti a také od umění milovné části obyvatelstva, které ve Znojmě
soudobá tvorba chybí. Na opačné straně stojí občané v čele s Okrašlovacím
spolkem Znojmo, kteří nejsou spokojeni ani s vizuálním vyzněním díla, ani
s vybraným místem.
„Moderní umění provokuje. U nás
i jinde ve světě. Vždy, když přichází
něco nového do prostředí, které známe a každodenně potkáváme, tak to
zkrátka vzbudí rozruch. My se na radnici snažíme podporovat různé směry
umění a právě na příkladu soch to jde
velmi dobře vidět,“ říká místostarosta
Jakub Malačka.
K tématu se za navrhovatele vítězného projektu vyjádřila Andrea

 Budka Maxima Velčovského bude stát na rohu nám. Republiky a Kollárovy ulice.

Krejčí, umělecká vedoucí GaP: „Vytvořit ve Znojmě současnou sochu bylo
jedním z hlavních cílů, který si spolek
Umění do Znojma vytyčil již v roce
2012. Když se naskytla příležitost, oslovily jsme Maxima Velčovského. Protože
se k umělecké osvětě v našem městě
přistupuje poněkud didakticky, chtěly
jsme začít někým, kdo je znám i mezi
laickou veřejností. Byla to výzva a byly
jsme velmi nadšené, že Maxim souhlasil. Všemu také přispěla otevřenost
společnosti O2, města Znojma a zejména schvalovací stanovisko památkářů. Cesta k nové soše pro Znojmo
však není krátká a už vůbec ne snadná,
rozporuplné je přijetí laické veřejnosti,
pro což mám pochopení. Umění – a nejen to současné - může přinášet jisté
kontroverze. Pamatujme ale, že jedním
ze smyslů umění je odautomatizovat
vnímání, vzbudit pozornost, odlišit
a vyvolat napětí. A toho je možno dosahovat pouze něčím novým, co ještě
zautomatizováno nebylo. Věříme, že
socha vytvořená Maximem Velčovským

bude významným kulturním přínosem
pro naše město.“
A jak na svoji práci nahlíží sám
autor? „Vzhledem k tomu, že během
příprav došlo ke zrušení většiny budek
v zemi a všude jich bude přebytek, navrhl jsem jakýsi pomník nejen všem
telefonním budkám, ale také pomník
doby ‚předmobilové‘, doby off-linové…
Pojednal jsem to jako rojení telefonních
budek, jako krystal, který roste před
galerií současného umění. Zároveň mu
přidávám další funkci – v určitou hodinu zazvoní jako zvonička, jako takový
‚znojemský orloj‘,“ popisuje Velčovský.
Druhou sochou, která bude umístěna taktéž ve veřejném prostoru a kterou
dostane město darem, je socha krále
Přemysla Otakara I. od akad. sochaře
Petra Císařovského. „Jsem samozřejmě
maximálně hrdý na naše historické
město, to ale neznamená, že z něj máme
a musíme dělat skanzen. Jde o to rozumnou formou propojovat jak historii,
tak současné trendy,“ uvádí místostarosta Malačka. 
lp
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
ODCHYTILI I UŽOVKU
Strážníci odchytili tři psy a kočku,
zvířata byla umístěna do Městského útulku v Načeraticích. Hlídka
byla také přivolána na zahradu,
kde oznamovatelka našla užovku.
Strážníci užovku odchytili a vypustili v Gránickém údolí. Z veřejného prostranství odstranili i tři
uhynulá zvířata.
VYHROŽOVAL VYPÁLENÍM
RADNICE
Kdy ž večer přijímal strážník
na dispečinku oznámení o špatně parkujícím vozidle, netušil,
že bude vzápětí oznamovatel
vyhrožovat vypálením radnice
i jemu osobně. Padesátiletý muž
byl pod vlivem alkoholu, nadýchal
dvě promile. Hlídka, která jela
oznámení prověřit, ho na místě
ještě zastihla. Po konzultaci si případ převzala k dořešení Policie ČR.
DĚLAL SI INTIMNÍ
CHVILKU
U bývalého hotelu Dukla ležel
v trávě muž (32) a uspokojoval se.
Díky svědkyním hlídka dotyčného
muže našla. Jakmile zahlédl strážníky, se sebeuspokojováním přestal a zakryl si přirození. Strážníci
cizince zajistili a přivolali hlídku
Policie ČR, která si případ převzala
k dořešení.
VOLALI ZÁCHRANKU
K dvaapadesátiletému muži na invalidním vozíku, který si pod vlivem omamných látek stěžoval
na nehybnost a svědění celého
těla, byla přivolána hlídka i záchranka k ošetření. Strážníci asistovali při převozu a umístění pacienta na psychiatrické oddělení.
VYHROŽOVAL
SEBEVRAŽDOU
Strážníci vyjeli na ulici Dukelských
bojovníků, kde muž bez domova
vyhrožoval sebevraždou. Hlídka
zajistila okolí a muži zabránila vykonat fatální čin. O tři hodiny později požádal strážníky telefonicky
lékař o pomoc při umístění dotyčného muže na lůžko psychiatrického oddělení.
ROZEPŘE
MEZI PŘÍBUZNÝMI
Na ulici Dolní Česká řešila motohlídka rozepři mezi příbuznými.
Ženě měl muž vyhrožovat nožem.
Strážníci zajistili svědky i muže,
který měl vyhrožovat. Na místo
byla přivolána Policie ČR, která si
případ převzala k dořešení.
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SLOVO ZASTUPITELE

Několik bodů k cyklodopravě Strážníci si zaslouží úctu
ve Znojmě podruhé
i poděkování
Před více než rokem uspořádal
Městský úřad Znojmo v budově České spořitelny besedu pro veřejnost
na téma cyklodoprava ve Znojmě. Avizovaným cílem bylo jednak seznámit
občany Znojma s plány a možnostmi rozvoje dopravní infrastruktury.
Druhým, podle mého názoru s povděkem přijatým, bodem byla volná
diskuze, v níž zazněla spousta dobrých nápadů, které se měly stát pro
vedení města inspirací. Proč se tomu
tak nestalo, je otázka. Vždyť mnohé
tyto náměty by městskou pokladnu
téměř nic nestály, ale dopad na bezpečnost i komfort by přinesly rychle.
Za více než rok od setkání se bohužel
pro cyklisty ve Znojmě téměř nic nezměnilo. Jediným úspěchem vedení

 Vstup do budovy městského úřadu
na náměstí Armády. 
Foto: L. David

města na poli cyklodopravy je stavba
několika na sebe nenapojených kusů
cyklostezky na Pražské ulici. Z pohledu cyklisty bych ovšem tyto nesouvislé
kusy přirovnal spíše k městskému obchvatu – stojí spoustu peněz, v současném stavu výrazný užitek nepřináší
a dokončení je v nedohlednu. Ale raději bych ještě jednou zopakoval, co
by podle mého názoru rychle a bez
větších investic pomohlo rozvoji cyklodopravy ve Znojmě:
 kvalitní stojany na kola,
 úprava semaforů na křižovatkách
tak, aby zohledňovaly i navazující cyklostezky,
 zpřehlednění dopravního značení
(tato změna pomůže nejen cyklistům),
 inventarizace jednosměrných ulic,
pokud je to možné, měly by být pro
cyklisty obousměrně průjezdné.
Návrhů ze strany veřejnosti zaznělo na zmíněné besedě mnohem víc.
Ale aspoň pro začátek by vybudování
několika stojanů na kola navíc (například před budovami Městského úřadu)
bylo vstřícným krokem. Stačí se podívat, kolik kol parkuje na Komenského
náměstí před gymnáziem, kde stojany
přibyly v rámci revitalizace náměstí.

Lukáš David
 zastupitel za Hnutí Pro Znojmo

Kontrola chodníku
na náměstí Armády
Milí občané,
rád bych s Vámi chtěl sdílet článek
mého kolegy Šimona Foučka o práci v kontrolním výboru: V minulých
měsících jsme se skupinou z kontrolního výboru prověřili rekonstrukci
chodníku na náměstí Armády. Chodník zde byl kompletně obnoven před
rokem a již pár měsíců po dokončení
vykazoval zcela viditelné nerovnosti
a celkově nevalnou kvalitu provedení.
Při kontrole jsme zjistili možná pochybení u převzetí stavby v nevyhovujícím
stavu, nedodání základních materiálů
o průběhu stavby (fotodokumentace
a další materiály) a nedodržení podmínek smlouvy při zadání zakázky. Výsledek naší kontroly jsme následně předložili zastupitelstvu a očekávali diskuzi
nad nalezenými body a snahu upravit
procesy a metody města u zakázek
tak, aby k podobným pochybnostem
a situacím nedocházelo i v budoucnu.
Celá naše kontrolní zpráva neobsaho-

vala žádné osobní útoky a navrhovaná
opatření nemířila vůči konkrétním
osobám. Svou prací jsme se jen snažili
podat zastupitelstvu podklady k možným změnám, aby bylo s prostředky
občanů města Znojma nakládáno co
nejtransparentněji a nejefektivněji.
Proto mě mrzí, když člověk poté musí
sledovat shazování celé naší práce
na zasedání zastupitelstva skrz jeden
jediný bod dané kontroly, ke kterému
nám nebyly dodány všechny potřebné
materiály, a zbytek celé naší zprávy
je ignorován bez jakékoliv diskuze
a snahy o jeho využití. A co pokud
jde o citaci zástupců města, že se naše
práce „rozplyne jako pára nad hrncem“? Nezbývá než souhlasit do doby,
než pochopí, že výsledky našich kontrol nejsou pouhá kampaň, ale mohou
je využít k efektivnějšímu fungování
města i oni.

Pavel Nevrkla

zastupitel Znojma za Piráty

Muže i ženy v uniformách strážníků můžete potkat ve Znojmě takřka na každém kroku. A to je dobře.
Znamená to, že je v našem městě pořádek a bezpečí občanů v žebříčku
priorit na velmi vysokém místě, ne-li
nejvyšším.
Pokud jde o mě osobně, já to tak
vnímám a musím říct, že Městská policie ve Znojmě patří v rámci celé republiky k těm nejprofesionálnějším a nejzodpovědnějším. I když veřejnost stále
může vnímat strážníky především jako
ty, kteří dávají za stěrače lístky za špatné
parkování, jejich role je samozřejmě
daleko širší a dá se říct i nezastupitelná.
Často tito muži i ženy suplují práci bezpečnostních složek státu a takřka vždy
jsou první na ráně. Ať už je to v případě
konfliktů, krádeží, ničení majetku, nebo
třeba také odchytu zvířat. Asi není třeba
dlouze vysvětlovat, že nebude nic příjemného zpacifikovat například opilého
či zdrogovaného agresora s nožem či
jinou zbraní. A takovéto zásahy nebývají výjimkou.
Nezřídka se také strážníci ocitají
v roli psychologů, když třeba rozmlou-

vají zoufalým lidem jejich sebevražedné
úmysly. Bývají to často perné desítky
minut.
A strážníci si příliš neodpočnou ani
v době prázdnin. Vlastně naopak, to je
čeká ještě více práce, neboť se město zaplní návštěvníky, což můžeme obzvlášť
dobře pozorovat letos. Aby se za této situace zachoval ve městě pořádek, musí
být městští policisté také diplomaté.
Musí působit tak, aby případné turisty
neodradili od příští návštěvy Znojma,
ale zároveň udrželi nutnou míru pořádku v ulicích, ať už se to týká parkování,
nebo třeba nočního klidu. Myslím, že
tuto náročnou roli naši strážníci zvládají na výbornou. Sám se o tom denně přesvědčuji při svých procházkách
městem a musím za to mužům i ženám
v uniformách poděkovat.
Jak už jsem zmínil, letos k nám přijelo ještě více turistů, než je obvyklé
v jiných letech. A mě jako radního, ale
především Znojmáka, těší, jak se jim
naše město líbí. I to je vizitka dobré
práce naší městské policie.

Tomáš Buršík

radní města Znojma

Divadlo se už těší
na umělce i diváky
Divadelní sezóna 2020/2021 bude
určitě jiná, než byly ty předchozí. Také
Městské divadlo Znojmo uvidí poprvé
ve své 120 let dlouhé historii v hledišti diváky s rouškou přes obličej.
Všichni, kteří se na přípravě programu ke kulatému výročí i na přípravě
abonmá a všech dalších představení
podíleli, doufají, že tohle malé nepohodlí milovníky Thálie od návštěvy
jejich svatostánku neodradí. O jejich
bezpečnost bude postaráno tak, jak to
situace vyžaduje, a to včetně každodenního dezinfikování celého hlediště.
Dělali jsme, co jsme mohli, aby se
diváci do divadla bez obav vrátili. Nejde jen o to, co budeme v nadcházející
sezóně na jevišti uvádět. Vždycky se
snažíme, aby si každý našel v programu to své. I tentokrát jsme dbali na žánrovou pestrost a na to, aby
znojemští diváci dostali šanci vidět
inscenace, o kterých se v uplynulé zkrácené sezóně nejvíce mluvilo
a které patřily k oceňovaným kritikou
i publikem. Velmi nás těší, že k nám
byl městský rozpočet štědrý tak, že

diváci si konečně během představení
užijí mnohem více pohodlí na nově
upravených a čalouněných sedadlech.
Už jsou nainstalovaná a hlediště dostalo znovu svoji přívětivou - a navíc
nově rozzářenou tvář. Těšíme se, že se
v příštích dnech, týdnech a měsících
v Městském divadle znovu setkáme.
Přejeme si, aby diváky neodradilo,
že si budou muset nasadit roušky. Je
jasné, že ze strany divadla se budou
dodržovat všechna doporučená hygienická opatření. Věříme, že i diváci
budou zodpovědní a návštěvu představení si odpustí, pokud se nebudou
cítit zdravotně v pořádku. Ohleduplnost je nutná z obou stran. Víme, že
na znojemské publikum se už dnes
těší herci a herečky, muzikanti, zpěváci a všichni ostatní, kterým situace
minulých měsíců znemožnila dělat to,
co mají rádi. A doufáme, že diváci ze
Znojma a znojemského regionu jim
dají šanci, aby ukázali, co umí.
Anna Maixnerová
vedoucí Městského divadla Znojmo
zastupitelka
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SLOVO ZASTUPITELE

Kdo se bojí
dokončení obchvatu?

Předvolební očerňování –
postupovali jsme správně

Tak jsem absolvoval další kolo
příběhu na téma obchvat, během zastupitelstva 10. srpna t. r. Občanská
aktivistka Poláková opět emotivním
příběhem uvedla nutnost zaslání dalšího odvolání k nadřízeným instancím,
neboť (jak jinak) je opět ze strany dotčených orgánů včetně města Znojma
všechno špatně. To by snad tolik nepřekvapovalo, neboť pro aktivisty je
důležité, aby problém byl řešen, ale
nikdy nevyřešen definitivně. Co je
překvapující, že souhrnně bylo odvolání napsáno na více jak 600 stranách
textu, kde je nutné používat poměrně
komplikovaný odborný jazyk, desítky
hodin práce, jednání etc.
Řečnická otázka je nasnadě: Je to
vůbec v silách jednoho člověka nebo
se jedná dlouhodobě o komplot více
jedinců, kteří nemají pražádný zájem o to, aby obchvat byl dokončen?
Odpověď je většině Znojmáků jasná,
protože za zástupnými důvody formálních pochybení úřadů, chyb úředníků
a mnoha dalších rádoby nectností se
skrývá důvod nad důvody a tím je
ekonomický profit ze stávající situace.

Do posledního vydání Znojemských
listů se nám bohužel ze strany několika
jedinců promítly jejich osobní ambice
a blížící se krajské a senátní volby tak
přinesly to, čeho jsem se obával. Místo
objektivního informování využili prostor někteří kandidáti na očerňování
ostatních v zoufalé snaze, že tím získají
nějaké hlasy. Zašlo to až tak daleko, že
jsme na zastupitelstvu dostali předložené
zavádějící a lživé zprávy z kontrolního
a finančního výboru o tom, jak jsou porušovány zákony. Sami jsme proto předložili návrh, že jeden z takových případů
(opravu dlažby na nám. Armády), předáme právníkům, aby jej zkontrolovali.
Kontrolní skupina, složená z opozice spolu s paní předsedkyní výboru,
zpochybňovala, že opravu chodníku
dělala firma FCC (dříve A.S.A), ve které má město 50% podíl. Firma, která
obdobné práce dělá pro město řadu
let. Dle kolegů jsme tím porušili zákon
a měli jsme na opravu najmout soukromou firmu.
Právě v ruce držím již zmíněný
právní posudek, kde je konstatováno, že
jsme postupovali správně. Ostatně takto

Myslím, že pokerová hra ze strany paní
Polákové je v současné době neudržitelná a je zcela nevyhnutelné vyložit
karty. Kdo a za jakých podmínek se
na této neustále se odvolávající mašinérii spolu s ní podílí a jaké jsou jeho
skutečné důvody! Pokud toto nebude učiněno, pak vše jsou jen prázdná
slova a 34 000 občanů města Znojma
zůstane rukojmími a pravý stav věcí
nikdy nevyjde najevo.
Do 30. září bychom měli jako zastupitelé mít jednání se všemi dotčenými právě k tématu dokončení obchvatu. Pevně doufám, že paní Poláková
dorazí a že kromě obviňování veřejných institucí a emotivních výlevů se
konečně dozvíme i celé pozadí. Do té
doby budu (stejně jako mnozí další
Znojmáci) skřípat zuby v odpolední
koloně za desítkami kamionů, které
by za normálních okolností minuly
město po obchvatu, a při procházce
městem budu spolu s dětmi dál dýchat
zplodiny z aut, která dávno mohla
město minout.

Pavel Jajtner

občan a zastupitel

postupovaly všechny radnice od roku
2004, kdy se poprvé uzavřela smlouva
s firmou FCC. Chápu, že někteří kandidáti nejsou schopni vymyslet vlastní
program a že očerňování ostatních je
pro ně nejjednodušší formou, jak se
zviditelnit. Obvykle toto „okopávání
kotníků“ přecházím a snažím se na ně
nereagovat, tentokrát už ale i můj pohár
trpělivosti přetekl. Lhát se zkrátka nemá,
a to ani tehdy, když se vám to jako opozici hodí do předvolební kampaně. Často jsme osočováni z toho, jestli zbytečně
neplýtváme veřejnými prostředky. No
a tady jsme kvůli předvolební kampani
opozice vyhodili tisíce korun za právníky jen proto, aby se potvrdilo, že pro
nás chodníky může opravovat „naše“
firma, která je opravuje již 16 let. Často
od opozice slyším o finanční zodpovědnosti politiků. Bylo by hezké, kdyby
kolegové nezůstali jen u slov, ale ukázali, zda to myslí doopravdy. Fakturu
za právní služby máme a předpokládám,
že se o ni přihlásí a složí se na ni ze svých
zastupitelských odměn.
Jakub Malačka
radní města Znojma

Nakoupit ochranné pomůcky Kontrola má být
do zásoby bylo správné
pomoc, ne inkvizice
Podzim jasně ukazuje, že nakoupit
ochranné pomůcky do zásoby bylo
správné.
Předsedkyně finančního výboru
a kandidátka na senátorku paní Šalomonová nás tvrdě kritizuje za to, že
jsme na jaře nakoupili 20 000 respirátorů. Prý jsme vydali pouze 7 000 kusů
a zbytek nám teď leží na skladě. Bohužel se opět mýlí. Současná situace, kdy
můžeme čekat 2000 nakažených denně, ukázala, že šlo o správné rozhodnutí. Všichni už víme, že respirátory
jsou potřeba hlavně v Centru sociálních služeb a domech s pečovatelskou
službou. V případě problémů se zde
spotřeba respirátorů bude pohybovat
v řádu stovek denně.
Paní předsedkyně ráda odkazuje
na svou minulost ve školských odborech, proto mě nemile překvapilo, že
zapomněla, že by respirátory mohli
potřebovat třeba pedagogové a další
zaměstnanci školy, protože i oni se
mohou dostat do kontaktu s virem.
Vidíme to i v jiných městech, kde se
zavírají celé třídy a školy. My musíme

vyvinout maximum úsilí, aby k tomu
nedošlo, protože by to zkomplikovalo život všem maminkám. Obzvláště
tvrdě by to dopadlo na matky samoživitelky. Proto jsme rozhodli, že respirátory poskytneme všem učitelům
a zaměstnancům našich škol. Školy
obdržely i zásobu roušek, aby je mohly
dát dětem, pokud je zapomenou.
Chápu, že když jsou volby a daný
politik nemá žádný pozitivní program,
jak zlepšit život lidem, tak se hodí cokoliv. Ale kritizovat investice do zdraví
obyvatel v době nástupu koronaviru,
zvlášť když paní předsedkyně nemá
žádnou zodpovědnost, je pro mě trochu přes čáru.
Závěrem bych ještě rád připomněl,
že na podatelně úřadu nadále probíhá
bezplatný výdej textilních roušek občanům města. Pro rizikovou skupinu
50+ a chronicky nemocné máme speciální opakovatelně použitelné roušky
s aktivním stříbrem, které poskytují
vyšší stupeň ochrany.

Jan Grois
starosta města Znojma

Netajím se tím, že mám úplně jinou představu o fungování Finančního
výboru než paní předsedkyně Šalomonová. Nejsem v tom sám, někteří
členové výboru již rezignovali, jiní
rezignaci zvažují. Paní předsedkyně
totiž využívá Finanční výbor pro svou
vlastní propagaci a dopouští se drobných faulů, třeba že pozměňuje zápisy
ze zasedání Finančního výboru. Snaží
se totiž vyvolat dojem, že všichni politici kradou a Znojmo je Mordor, kde je
všechno špatně. Přitom by v první řadě
mělo jít o ověřování informací. Pak
by paní Šalomonová o mně nemohla
ve svých článcích na jaře tvrdit, že jsem
byl v minulosti předsedou Finančního výboru nebo že jsem ředitelem
Městské policie, a osočovat mě za to.
Ani jedno totiž není pravda. Ale zpět
k podstatě věci. Jako každé město má
Znojmo i své problémy a je potřeba
zlepšit a změnit spoustu věcí. A tomu
by měl Finanční výbor pomoci tím, že
bude říkat, co je špatně, a navrhovat,
jak to zlepšit. To se bohužel neděje.
V současnosti fungujeme spíš jako

inkvizice, která chce najít jakoukoliv
chybu a pořádně ji rozmáznout. Uvedu
příklad. V tisku uvedla, že Znojemská
tepelná společnost nezveřejnila svoji
účetní závěrku v obchodním rejstříku
a tím poškodila občany. Ano, jedná
se o administrativní nedostatek, který však byl bleskově napraven. Společnosti a občanům nevznikla žádná
škoda. Účetnictví je v pořádku. Paní
předsedkyně se nám však snaží namluvit, že došlo téměř ke zločinu. Pikantní
ovšem je, že podobné chyby se dopustila ona sama. Je jednatelkou firmy
Klub školství a vědy Brno, s.r.o. Tato
firma zveřejnila svoje výkazy za roky
2016 a 2017 v roce 2019, tedy dodatečně, se zpožděním, čímž porušila právní
předpisy. Tedy přesně to, co plamenně
kritizuje na Znojemské tepelné společnosti. Navíc se tak stalo v době, kdy
ona sama už vykonávala svoji politickou funkci. Co z toho plyne? Pokud
už kritizujete všechny ostatní okolo, je
třeba začít nejdřív u sebe.

Vlastimil Tima

radní města Znojma
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TOP sezona: Znojmo okouzlilo tisíce turistů
Pokračování ze str. 1.
Cílem letošní novinky, projektu
Znojmo Zadax (#mastozadax), bylo
přivést do našeho města turisty, aby
zde svými útratami podpořili podnikatele v cestovním ruchu, a aby tak
dopady pandemie byly co nejmenší.
Lidé za útratu v místních restauracích a ubytovacích zařízeních získali poukaz Zadax na vstupy zdarma
do několika památek města. Ve spojení
s vyhlášeným vínem, pivem, historií
a okolní přírodou Národního parku
šlo o obrovské lákadlo, kterému turisté,
k naší radosti, podlehli. „Už teď víme,
že oproti jiným městům budeme mít
takřka nejdelší a návštěvnicky nadprůměrnou sezonu za posledních několik let. Je to jak díky tomu, že se nám
projekt #mastozadax podařil spustit
už od začátku června, tak, že jsme

naddimenzovali kapacity provozů,
abychom mohli uspokojit co nejvíce
návštěvníků. Jsme mile překvapeni, že
například u radniční věže přesáhneme
návštěvnost o více jak 100 % oproti
loňské sezoně! To je nad naše očekávání,“ říká František Koudela, ředitel
Znojemské Besedy.
Srovnáváme-li prázdninové měsíce 2019 a 2020, pak Turistické informační centrum hlásí oproti loňsku
vyšší návštěvnost o 51 % v červenci
a o 22 % v srpnu. Hradební opevnění
si prohlédlo třikrát více lidí než vloni.
Stoprocentní nárůst byl i u prohlídek
města. A tradičně nejnavštěvovanější
památka Znojemské podzemí doslova praskala ve švech. Nárůst tady byl
zaznamenán o 25 % a to i s adrenalinovými trasami, kde nešlo poukaz
Zadax využít.

Oslavme divadelně
120 let divadla

Do kampaně #mastozadax se podařilo zapojit přes 130 partnerů. Poukaz Zadax na jednotlivých provozech
využilo – na radniční věž 39 % návštěvníků, na prohlídkách města 67 %
a na hradební opevnění 74 %. Kampaň
ve městě Znojmě běží do konce září.
Do hodnocení letošní sezony lze
zahrnout i náhradní program Vinařské
t(r)ipy za zrušené vinobraní. Víkend,
který tradičně patří Znojemskému
historickému vinobraní, si tentokrát
pod svá křídla vzali vinaři. Ve Znojmě
a v okolních obcích nabídli lidem nejen
víno, burčák, gastronomické pochoutky, ale i hudební program a spoustu
dalšího. Jedinečná akce takového formátu byla na Znojemsku vůbec poprvé. „Rozhodně bychom takovou akcí
nechtěli nahrazovat vinobraní, ale spolu
s vinaři jsme dokázali, že se o turisty

umíme postarat za každé situace. Velmi
nás těší i spokojenost a ohlasy samotných vinařů, kteří si společný koncept
otevřených sklepů pochvalují a hodnotí
jej jako úspěšný. Nejen prodejem vína,
ale i atmosférou a přiměřenou návštěvností,“ zhodnotil František Koudela.
Úspěšnou a také náročnou letošní
sezonu pro všechny subjekty spadající pod hlavičku cestovního ruchu
asi nejvíce charakterizuje spontánní
věta jedné z mnoha žen, a samozřejmě i mužů, kteří se během léta starali
o blaho místních i návštěvníků našeho
města: „Pracuji v gastronomii a tohle byla tak náročná sezona, že ještě
o měsíc déle a skončím v Bohnicích.“
Věříme, že v psychiatrickém zařízení
nikdo neskončil a že i v dalších letech
bude Znojmo cílem, kam se budou lidé
rádi vracet. 
lp

K návštěvě zve muzeum
v doškové chalupě

Pokračování ze str. 1.
V dlouhé řadě gratulantů stojí
na předních místech město Znojmo,
které financuje opravy budovy, a také
Znojemská Beseda zajišťující provoz
divadla. V tomto roce navíc město
nadělilo divákům i divadlu speciální dárek – nechalo opravit všech
237 křesel a 58 židlí za 1,5 milionu
korun. Mimochodem, stejnou částku
poslalo město do divadla i vloni a to

na rekonstrukci kotelny. „Diváci si teď
během představení užijí mnohem více
pohodlí na nově přečalouněných sedadlech,“ říká vedoucí divadla Anna
Maixnerová, která také stojí za programovou skladbou k 120. výročí.
Nenechte si tak ujít oslavy divadelního jubilea s hereckými a hudebními
osobnostmi. Jsou mezi nimi známí rodáci Jitka Schneiderová, David Gránský a Miroslav Hrabě. Slavit přijedou
obdivovatelé našeho krásného kulturního stánku Ivan
Trojan a celá plejáda herců
Dejvického divadla i Divadla
Járy Cimrmana, Barbora Hrzánová či muzikant Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers. Mezi gratulanty nelze
opomenout členy skvělého
Divadelního spolku Rotunda, kteří zářijové oslavy již
odstartovali hrou Ženitba,
a také znojemské muzikanty. Divadlu společně zahrají
v pátek 9. října Znojemský
komorní orchestr a sbor Carmina Clara.
O prog r a mu d ivad la
se dozvíte také v Kulturním přehledu na str. 14 a 15
a na webov ých stránkých
znojemskabeseda.cz nebo
 Opravu sedadel provedli zkušení pracovníci firmy
KINOEXPORT, jejíž produkty lze vidět v Janáčkově di- v TIC, tel. 515 222 552. Předprovadle v Brně či v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. dej vstupenek najdete na portálu

Foto: Archiv ZL vstupenkyznojmo.cz. 
lp

 Došková chalupa v Petrovicích. 

Unikátní doklad lidového stavitelství představuje došková chalupa
v Petrovicích na Znojemsku.
Jedná se o jednu ze tří dochovaných doškovic v Jihomoravském kraji,
které patří mezi významné památky
lidové architektury. V objektu se nachází rovněž expozice domkářského
stavení. Chalupa s doškovou střechou
je v Petrovicích na návsi nepřehlédnutelným objektem. Jedná se o jedinou
dochovalou doškovici ve znojemském
okrese. Kdysi byl takový typ stavby
na jižní Moravě běžný, neboť slámy
zde byl vždy dostatek a zruční řemesl-

Foto: Archiv ZL

níci takovouto střechu zvládli ve velice
krátkém čase. Z důvodu častých požárů však bylo od tohoto typu zastřešení
objektu postupně upuštěno a nahrazováno klasickou krytinou z pálených
tašek. Expozice místního muzea nejen
seznamuje s předměty denní potřeby
našich předků ve 20. letech minulého
století, ale připomíná i konkrétní osud
tehdejších obyvatel domku. Exponáty
se podařilo částečně získat od místních, kteří je našli na půdách a ve stodolách. Další inspiraci najdete na webu
kudyznudy.cz.
 lp, ve spolupráci s Czechtourismem
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Znojmo se stará o prostředí
i modernizaci svých škol
Budovy znojemských škol prochází každoročně pravidelnou údržbou a opravami, které mají za cíl
vytvořit žákům příjemné prostředí.
Město Znojmo jako zřizovatel základních a mateřských škol vždy vyčlení
potřebnou částku ze svého rozpočtu.
Inovuje se i způsob vyučování,
díky aktivním ředitelům, kteří se nebojí výzev a vytváří stále nové projekty
pro kvalitní a moderní výuku.
„Kromě financování údržby budov
či rekonstrukcí učeben a jiných prostor
podporujeme i žádosti škol o dotace z evropských zdrojů, díky kterým
mohou zrealizovat další projekty, jako
jsou zařízení odborných učeben či

zasíťování WiFi. Takové projekty si
často žádají kromě spolufinancování
zřizovatele i stoprocentní předfinancování před vlastní realizací. Jsem rád, že
se nám daří školy podporovat v jejich
aktivitách,“ řekl starosta Jan Grois.
Kromě rekonstrukce školy v Jubilejním parku, o které si můžete přečíst
na str. B, se letos pracovalo například
na škole v Konicích nebo ve školce
na Loucké. Obě budovy dostaly novou fasádu. Velké projekty potom
zdárně uskutečnili na ZŠ Pražská a ZŠ
JUDr. Josefa Mareše, kde proběhly
rekonstrukce odborných učeben, a to
díky financím z městského rozpočtu
a dotacím z EU. 
pm

 Základní škola v Konicích má novou fasádu. Město investovalo cca 830 tisíc.

Foto: Archiv ZL

 Novou fasádu za 1,2 milionů má od září
i mateřská škola Loucká.

Foto: Archiv ZL

 Letos do prvních tříd znojemských základních škol nastoupilo 425 žáků a do mateřských škol 333 dětí. V den zahájení nového školního roku 2020/2021 přivítali děti
učitelé, rodiče, starší žáci i zástupci vedení města Znojma. Na Základní školu Václavské náměstí přišel ve slavnostní den pozdravit prvňáčky místostarosta Karel Podzimek. 
Foto: Archiv ZL

ZŠ JUDr. Mareše: Moderní
technologie pomáhají všem
cviční a úkoly. Učebna má nový nábytek,
pořídila se reprosoustava, dataprojektor
a roletové manuální plátno.
Škola navíc využila projektu
Kolumbus #2 a díky němu pořídila
multidotykovou tabuli, která funguje
jako několik zařízení v jednom – kvalitní zobrazovač, interaktivní displej
a multidotykový stůl. Celá sestava je
namontovaná na mobilní stojan, který
umožňuje jednoduché přemístění displeje a hlavně je možné rozdílné nastavení výšky a sklonu displeje. Tabuli lze
používat i v jiných učebnách.
Novou učebnu přírodopisu vybavila škola novým nábytkem – skříněmi,
lavicemi, katedrou, dále multidotykovou interaktivní tabulí s přídavnými
reproduktory, dataprojektorem
a vizualizérem. Pro zpestření výuky se pořídily hry pro výuku
při nácviku poznávání ptáků,
stromů a hub, leporela rozvíjející
logické myšlení, modely buněk,
viru, chrupu, životních cyklů
žáby, bource, běláska, kobylky.
A také 10 žákovských sad pro měření v přírodních vědách včetně žákovských notebooků, aby
bylo možné s naměřenými daty
 Učebna vybavena moderními technologiemi.

Foto: Archiv ZL pracovat. 
pm

Jednou ze škol, která využila možnost získat dotaci z Evropské unie, je
Základní škola JUDr. Josefa Mareše.
Z dotace tu vznikla odborná učebna
jazyků a přírodovědná učebna.
Obě jsou vybaveny moderními, digitálními technologiemi. Na vybavení
jazykové učebny přispělo i město, a to
formou dotace z projektu Kolumbus #2.
Jazyková učebna je vybavená 24 počítačovými stanicemi pro žáky a jednou
pro pedagogy, včetně příslušenství. Učitelé mohou nyní používat dva monitory
(kontrolní a prezentační) a software, který umožňuje řadu funkcí – řídit poslech,
konverzaci, skupinovou práci a nahrávání žáků. Učitel má jednak přehled o práci
žáků, jednak může připravovat a posílat

Žáci na Pražské mají
novou učebnu a WiFi
Na ZŠ Pražská se podařilo zrealizovat projekt Rekonstrukce přírodovědné učebny včetně nákupu didaktických pomůcek a zasíťování školy
soustavou LAN a WiFi.
Žáci a učitelé už novou přírodovědnou učebnu využívají, slouží pro výuky
chemie, fyziky a přírodopisu. Původní
učebna prošla kompletní rekonstrukcí,
která zahrnovala stavební úpravy, pořídily se pomůcky jako interaktivní tabule, software, vizualizér, multifunkční
kopírovací stroj a mikroskopy. Mimoto
má třída nový nábytek, školní, laboratorní pult a nábytek na pomůcky. Vybudovala se také bezbariérová toaleta,
schodolez a proběhly venkovní úpravy
(lavičky, keře). Nyní má škola také kvalitní internetové připojení po celé budově, ať už kabelem, nebo bezdrátově.

Dalším zdařeným projektem školy je
vytvoření multifunkční učebny, která
vznikala v prostoru po bývalé dřevodílně. Za částku 350 000 korun, kterou
poskytlo město formou účelové dotace,
se zrekonstruovalo elektro, osvětlení,
snížil se strop, který zakryl spleť trubek,
vyspravilo se zdivo a výmalba. Dále se
pořídila projekční tabule, projektor,
ozvučení a nábytek. Učebna slouží jako
čítárna, kinosál, hudebna, projektová
učebna, herna pro ranní družinu, místnost pro cvičení jógy, zkušebna pro
dramatickou výuku a kroužek apod.
Na vybavení učebny škola využila jak
finance od města, tak i z výše zmíněné
dotace. Celkový rozpočet projektu činil
4,7 milionu korun, přičemž 90 % nákladů pokryla dotace z EU (IROP). Zbylé
náklady uhradilo město. 
pm
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Škola po roční odmlce vítala své žáky
Pokračování ze str. 1.
Město do kompletní opravy přístavby Základní školy Jubilejní park
investovalo 30 milionů, přičemž
12 milionů bylo hrazeno z rozpočtu
na rok 2019, zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu letošního.
„Do budov škol a školek investujeme v souhrnu desítky milionů korun
každý rok. Oprava základní školy Jubilejní park však byla svým rozsahem
i rozpočtem největší za poslední roky,
jde o největší investici města do jedné
školní budovy za poslední léta,“ shrnuje starosta Jan Grois. Na rekonstrukci
se začalo pracovat v červenci 2019.
Hotovo bylo letos v červnu. Původní plány jen na zateplení budovy se
ovšem musely změnit. „Konstrukci
opláštění tvořily montované panely
a ty neumožňovaly provést zateplení.
Měření navíc zjistilo přítomnost azbestu v obvodovém plášti a ve stropních konstrukcích. Rekonstrukce tak
nakonec zahrnovala opravy sociálního
zařízení, vnitřních prostor i vnějšího
opláštění,“ vysvětluje starosta Grois.

 Místostarosta Jan Blaha, ředitelka školy Renata Jahodová a starosta Jan Grois na slavnostním předání opravené budovy.  Foto: Archiv ZL

Jak se měnila škola
Na podzim loňského roku bylo
rozebráno vnější opláštění přístavby.
Její základy byly zajištěny mikropiloty a budova dostala nové opláštění,
okna, zateplení, fasádu a do konce
roku i barvy. Po novém roce pak
pokračovali dělníci uvnitř budovy.
Na chodbách, ve třídách i hygienických prostorech jsou nyní nové elektroinstalace, vytápění i osvětlení. Samozřejmostí pak byla oprava podlah
i nová výmalba.

Bravo dětem i učitelům

ské náměstí, muselo pro školní rok
2019/2020 zajistit přesun asi 218 žáků
a učitelů. Nejvíce dětí (136) a čtyři
oddělení družiny se přesunuly na pracoviště na ulici Slovenská. Na GPOA
na ulici Přemyslovců se přesunulo
39 dětí. Hlavní budova na Václavském náměstí pojmula 43 dětí a dvě
oddělení školní družiny. Přes nelehkou situaci zůstala zachována i široká
nabídka zájmových aktivit. V rámci
družiny, dále jazykové, pohybové,
hudební a výtvarné kroužky, takže
děti nepřišly dočasnou změnou působiště ani o oblíbené mimoškolní
činnosti.
„Za to, jak situaci zvládli, patří
žákům a učitelům velký dík,“ dodává
starosta Znojma Jan Grois. 
zp, lp

 Přístavba školy Jubilejní park v novém kabátě. 

Foto: Archiv ZL

Vedení školy, která je odloučeným
pracovištěm Základní školy Václav-

 V nové třídě 3. D už dává pokyny svým žákům třídní učitel Pavel Placek. 

Foto: Archiv ZL

 Světle vymalované a prostorné jsou i chodby. 

Foto: Archiv ZL
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Ocenění pedagogičtí pracovníci
Být učitelem byla vaše jasná volba?
Do puberty jsem chtěl být řidičem. Jsem z učitelské rodiny, rodiče
mi ve vhodnou dobu učitelské povolání šikovně podsunuli. V osmé třídě
základní školy jsem ještě netušil, že se
říká středoškolským učitelům profesoři. Spolužáci mi už tehdy ovšem běžně
říkali, že budu profesorem na gymnáziu. Byl jsem celkem všestranný, tak
až ve třetím ročníku gymnázia jsem si
vybral dva předměty, které chci učit.

Pošesté ocenilo město své výrazné pedagogické osobnosti. Za rok
2019 převzali poděkování za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
Hana Buchtová a Jan Navrátil.
Od roku 2014 vždy u příležitosti
oslav Dne učitelů oceňuje město Znojmo
pedagogy, kteří působí na znojemských
školách. Dosud bylo oceněno 15 pedagogů. Důvod, proč město ocenění
zavedlo, je upozornit na náročnou práci učitelů a zároveň jim touto formou
poděkovat. Letos se ceremonie kvůli
pandemii uskutečnila až v měsíci srpnu.
Ocenění převzala Hana Buchtová, která
působí od roku 1989 v mateřské škole
Holandská, kde je od roku 2003 ředitelkou. Druhým oceněným je Jan Navrátil.
Vyučuje od roku 1983 na Střední pedagogické škole ve Znojmě (nyní GPOA
Znojmo) především pedagogiku a praxi.
Oba učitelé se s námi v rozhovorech
podělili o své názory. 
lp

Pracujete i jako školní metodik prevence. Je pravdou, že stoupá agresivita dětí na školách?
Pozoruji, že stoupá agresivita
ve slovní, respektive v písemné podobě, na sociálních sítích. Rodičům
bych poradil, aby pečlivě svým dětem
vysvětlili pár jednoduchých způsobů,
jak nezvyšovat napětí, účinně se zdravě prosadit a bez agresivity či pasivity
reagovat nejen na slovní, ale zejména
na písemné útoky „-náctiletých“ i starších agresorů na síti. Nyní aktuální
kyberšikana nám totiž „kvete, avšak
nevoní“.

HANA BUCHTOVÁ

Vždy rozvíjela Mateřskou školu Holandská, včetně odloučeného
pracoviště na Loucké, a osobně se
velmi angažuje v zajišťování činnosti
logopedických tříd.
Vzpomenete si na své začátky?
Jako studentka pedagogické školy
a následně absolventka jsem nikdy
nepřemýšlela, že bych si zvolila jiné
povolání. Pokud jde někdo studovat
pedagogickou školu, obor učitelství
pro mateřské školy, neznamená to,
že z něho bude pedagog. Většina veřejnosti si myslí, že si s dětmi pouze
hrajeme. A mnohé studentky, které
poprvé přichází na praxi, jsou zaskočeny. Ne každý se umí před děti postavit,
oslovit je, zaujmout a samozřejmě je
vzdělávat. Vždy musíme mít úsměv
na tváři, který nám dítě vždy oplatí
a s důvěrou se na nás obrací. A právě
tím to všechno začíná.

 Hana Buchtová a Jan Navrátil. 

Jak se změnily profesní nároky na učitele?
Mám radost, že některé změny
byly ve prospěch dětí. Děti dnes nemusí po obědě odpočívat dvě hodiny,
pokud nemají potřebu, a mohou si
hrát nebo tvořit. Děti se nesmí do jídla nutit, což je velké pozitivum. Naopak, co nás nejvíce trápí, je velký
nárůst administrativní zátěže učitelek
mateřských škol. Na prvním místě by
mělo být především dítě. Děti tráví
v mateřské škole největší část dne. Některé děti přichází do mateřské školy
velmi časně ráno a odchází někdy až
pozdně odpoledne. Mnohdy se tak
stáváme v uvozovkách jeho náhradní
rodinou.

Děti uklidily Znojmo
Letos poprvé pořádalo město
Znojmo ve spolupráci s Městskými
lesy aktivitu Ukliďme Znojmo.
Cílem bylo nejen pomoci životnímu prostředí, ale také zapojit
do úklidu děti a ukázat jim, že odpadky do přírody nepatří. Úklidová
akce se uskutečnila ve třech termínech
a to 11., 14. a 18. září. Hned v prvním
pomohlo s úklidem Gránického údolí 75 žáků ze Základní školy na ulici
Mládeže. V dalších pak ke zvelebení

zeleného údolí Gránického potoka pomohly děti ze Základních školy nám.
Republiky (30) a Pražská (30). Ruku
k dílu přiložili prvňáčci i starší žáci ze
sedmého ročníku. Všem 135 dětem tak
patří rovným dílem velké poděkování.
Je chvályhodné, že jim záleží na prostředí, ve kterém žijí.
lp
 Společně s dětmi vyrazil na úklid přírody také místostarosta Znojma Jakub
Malačka. 
Foto: Archiv ZL

Foto: Archiv ZL

Jaká je z praxe prestiž učitelského povolání?
Státní mateřské školy mají velkou
prestiž, jsou prvním vstupním článkem vzdělávací soustavy a věřím, že
si to naše společnost uvědomuje. Naší
prioritou je dobře připravené dítě, které
s úsměvem na tváři a bez ostychu nastoupí do základní školy a na svoji první
školičku si v životě rádo zavzpomíná.

JAN NAVRÁTIL

Dvacet let propagoval českou
předškolní pedagogiku v předsednictvu Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu. Základy pedagogického vzdělání předal
tisícům úspěšných absolventů školy.

S rychlým vývojem technologií se
mění i výuka. Jaká jsou pozitiva a negativa?
Pozitivem je příliv obrovského
množství informací, jež nám nové
technologie přinášejí. Tato skutečnost
klade na učitele vysoké nároky, neboť chce přijít k žákům s nabídkou
jednoduchého systému svého oboru. Je správné, pokud žák obohatí své
mozkové závity dobře zapamatovatelnou strukturou probíraného oboru, ne
nějakou chaotickou směskou dat. Negativem je situace, kdy žák není naladěný vstřebat nejzákladnější poznatky
a má pocit, že vše mu napoví „strýček
google on-line“. Slabé procvičování
mozku může vést, mimo jiné, k rychlejšímu nástupu stařecké demence. lp
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Stará škola v Louce má za sebou první rok
rekonstrukce. Odkryla i dva sklepy
Od srpna 2019 se pracuje v areálu takzvané Staré školy v Louce
na přeměně nevzhledné budovy
ve společenské centrum.
Rozsáhlá rekonstrukce je prováděna v rámci přeshraničního česko-rakouského projektu Centrum obnovy
společného kulturního dědictví (COL)
podporovaného z programu Interreg
V-A Rakousko-Česká republika. Budova se pomalu mění ve společenské
a vzdělávací centrum, které má být
dokončené do konce roku 2021.
Archeologové v první linii
Jako první nastoupili v Louce brněnští archeologové. Během prvního
roku tak proběhl především náročný
archeologický průzkum, ale i rozsáhlé
bourací a stavební práce uvnitř i vně
budovy. Budova Staré školy prošla
za více než 800 let své existence složitým a dosti nepřehledným stavebním vývojem. Velká část budovy byla
mnohokrát přestavována a málokdo
by řekl, že původní budova pochází
ze 13. století.
„Nalezena byla pravděpodobně
středověká zeď nějaké starší budovy, o které nikdo nevěděl, že tam kdy
byla. V prostoru dvora byly odkryty
základy již nestojícího křídla křížové chodby i s kosterními pozůstatky
premonstrátů a byla objevena i téměř
dva metry široká základová zeď nejstarší románské fáze kláštera,“ popsal
první nálezy architekt Vratislav Zíka.
Na školní budovu byl objekt adaptován
až počátkem 19. století přestavbou
zbytků posledního stojícího křídla
středověkého premonstrátského kláštera. „Práce tu zdaleka nejsou u konce.
Jsme přece jen v historickém objektu,

 Románský sloup nyní chrání obal. Architektonický prvek bude zdobit informační centrum. 
Foto: Archiv ZL

takže každý stavební zásah pomalu
znamená archeologický nález a případné možné zdržení rekonstrukce.
S tím ale musíme počítat a stavbaři
proto pracují o sto šest. Aktuálně se
pracuje snad v každé místnosti budovy. Je krásné sledovat, jak se zchátralá
škola mění v budoucí multifunkční
společenské centrum,“ říká Jan Grois,
starosta města Znojma.
Vzniká expozice
i víceúčelový sál
Suterén, kde vznikne lapidárium
a expozice o stavebním vývoji Louckého kláštera, je vyčištěný od pozdějších
vestaveb, chystají se konstrukce podlah
a buduje se nové schodiště. Obrysy
dostávají i místnosti v přízemí, které
v budoucnu poslouží jako pracovní
dílny se zázemím pro školení a kurzy
řemesel. V prostoru budoucí recepce
v patře budovy pracují na klenbách
a kamenických článcích restaurátoři
a připravuje se tu nový vstup do budovy s infocentrem a toaletami pro
návštěvníky.
V patře se již také připravuje velký
víceúčelový sál pro 150 až 200 lidí.
Sloužit bude pro kulturní, společenské
a vzdělávací akce, výstavy i konference.
K závěru se blíží i opravy a zateplení
krovu, který bude v části nad sálem
otevřený až do vrcholu střechy. S postupem rekonstrukce se stále více odkrývala i historie budovy a s ní i celého
kláštera. Poznatky, které přinesla, se
budou prezentovat nejen díky vystaveným nálezům kamenických prvků
v budoucím lapidáriu, ale i díky částem
stavby, které zůstanou záměrně odkryté i po dokončení rekonstrukce.
Dva objevené sklepy
Zajímavostí rekonstrukce jsou
také dva nově objevené sklepy zasahující do prostoru pod rajským dvorem.
Větší sklep je pokračováním jižního
křídla původního kláštera, kde se původně nacházely kuchyně a refektář
neboli společná jídelna. Jeho zaklenutí
je nejspíše renesanční či i barokní,
stěny jsou ale románské, tedy ze samotných počátků kláštera v Louce.
Tento sklep je nyní zabezpečený před
vnějšími vlivy a nachystaný pro možné budoucí odkrytí a zpřístupnění,
je totiž zasypaný sutí a jeho odkrytí
nemohlo být zahrnuto do současné
rekonstrukce realizované díky evropským dotacím.
Druhý, výrazně menší, sklep je
nejspíš středověký a vedl pravděpodobně ke studni uprostřed rajského

 Pohled z Rajského dvora s ambitem (vpravo). 

Foto: Archiv ZL

 Pohled do budoucího konferenčního sálu. 

Foto: Archiv ZL

dvora. Sklep má ale propadlou klenbu
a jeho vyklizení není bez statického zabezpečení možné, i on tak bude muset
počkat na odkrytí do budoucna.
Otevře se dříve zazděný portál
Na vnějším plášti budovy právě
probíhá restaurování kamenných nároží a omítání fasády, opravují se římsy
a dokončuje se střecha. Velmi zajímavé
práce probíhají rovněž ve dvoře kláštera, kde se chystá statické zabezpečení středověkých klenebních žeber
a otevření dříve zazděného portálu
do kostela Nanebevzetí Panny Marie
a svatého Václava.
V Retzu opravují sýpku
Jelikož je COL projekt přeshraniční, souběžně svoji památku opravuje
i další partner projektu, obec Retz.
Na budově barokní sýpky se dokončuje restaurování fasád a stavební úpravy v přízemí, kde bude v budoucnu
obdobný víceúčelový sál jako ve Staré
škole.
Kromě rekonstrukcí obou staveb má projekt COL ještě takzvanou
měkkou část zaměřenou na vytvoření
odborné metodiky pro obnovu kul-

turních památek na obou stranách
hranice a na osvětu veřejnosti v této
problematice.
Mimořádná opatření v souvislosti
s covidem-19 však tento půlrok znemožnila realizaci plánovaných konferencí a workshopů. Jako jejich náhradu zvolil projektový tým možnost
natočení časosběrných dokumentů
k jednotlivým tématům obnovy památek a video přednášky, jejichž zveřejnění se plánuje letos na podzim.
V rámci měkkých aktivit vzniká mimo
jiné i veřejná databáze 3D modelů
zajímavých míst, staveb a objektů. Modely vycházejí z prvních tří workshopů
projektu COL, které proběhly v roce
2019 – metody dokumentace a mapování památek na obou stranách hranice. Během karantény bylo možné
zpracovat a publikovat alespoň část
dat nahromaděných během prvního
roku a půl projektu COL. Široké publikum již zaujaly například 3D modely znojemského hradu a Louckého
kláštera, které zhlédlo během prvních
pár dní po uveřejnění téměř 5 000 lidí
(ke zhlédnutí: https://sketchfab.com/
COL-project a na FB projektu COL).

pm, lp
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První říjnový den bude Sociální služby zvou
věnován seniorům
na svoji středu
Znojemské instituce se zapojily
do Mezinárodního dne seniorů, kteří
si tak v úterý 1. října mohou užít svůj
den na několika místech ve městě.
Vstup je na všechny akce pro seniory vždy zdarma.
9.00 Násilí domů nepatří
Klub seniorů, DPS Dukelských bojovníků 150 - přednášku A. Svobodové
pořádá Oblastní charita Znojmo.
9.15–10.00 Dárky pro seniory
MŠ Holandská – třída Broučků přinese
své dárky seniorům do DPS Dukelských bojovníků 150.

12.00–14.00 Výtvarný workshop
RC Maceška (areál MŠ Pražská) – drátkování, navlékání korálků pod vedením H. Dostálové.
15.00 Pohádková babička a dědeček
MŠ nám. Republiky – společné vaření
i pohádka dětí a prarodičů.
15.00 Pohádkové odpoledne s prarodiči
MŠ Rudoleckého – společné zpívání.
17.00 Výchova dětí a mezigenerační
vztahy
ZŠ Václavské nám. – přednáška psycholožky E. Kneblové. 
lp

V rámci Týdne sociálních služeb
se letošní program ve Znojmě mění
na Středu sociálních služeb, která se
uskuteční 7. října.
V tento den jsou v programové
nabídce Znojma čtyři akce. Vstup je
na všechny zdarma.
9.00–17.00 Koláč pro hospic – pořádá Oblastní charita Znojmo na Obrokové ulici.

9.00–11.00 a 13.00–15.00 Konzultační hodiny k dotačním programům – pořádá Městský úřad Znojmo
na nám. Armády 8, (více na str. 3).
10.00–16.00 Den otevřených dveří –
pořádá Tyflocentrum Brno na Masarykově nám. 19 ve Znojmě.
14.00–15.30 Kontaktní centrum: kometovaná prohlídka – pořádá Společnost Podané ruce na Horní České 4. lp

Na přechody se vrátili strážníci
a přibyli také senioři
Se začátkem školního roku se
na přechody u školních budov vrátili
strážníci i senioři.
O bezpečnost školáků na přechodech pro chodce se opět starají strážníci Městské policie Znojmo
a také senioři v rámci projektu Senioři
u přechodů, který radnice odstartovala vloni. U dvou nejfrekventovanějších přechodů - na náměstí Republiky
a na ulici Jubilejní park - na bezpečné
přecházení dohlížejí ráno i odpoledne strážníci. Dalších devět přechodů
u základních škol každé ráno střeží
senioři. „Jsme rádi, že se původním
sedmi seniorům jejich prospěšná pracovní činnost natolik zalíbila, že v ní
chtěli pokračovat,“ řekl ředitel Městské
policie Znojmo Ivan Budín. O prázdninách se navíc podařilo získat další
dva účastníky, kteří pomáhají na pře-

chodech v Příměticích i na jihu města.
Senioři prošli školením z první pomoci
i z dopravních předpisů. Za školení
patří poděkování znojemské stanici
Zdravotnické záchranné služby JmK
a Dopravnímu inspektorátu Znojmo.
„Senioři mají úředně vydané pověření
k zastavování vozidel, proto prosíme
veřejnost a účastníky provozu, aby
jejich pokyny plně respektovali,“ doplnil ředitel.
Již od 2. září tak občané vidí seniory se zastavovacími terči a v reflexních
vestách na přechodech na ulici Pražská, Legionářská, Smetanova, Rudoleckého, Palackého a nově na Loucké
ulici a na Křížovém náměstí. „Děkuji
všem seniorkám a seniorům, kteří nám
s bezpečným přecházením dětí pomáhají. Vážím si toho,“ říká starosta Jan
Grois. 
zp

Cítíte se sami? Pomoc
najdete v Dílně sv. Kláry
Nevíte, jak zvládat stres? Máte pocit beznaděje? Cítíte se sami? Pomohou vám sociálně terapeutické dílny.
Službu nabízí Dílna sv. Kláry Znojmo jako pomoc osobám s duševním
onemocněním ve věku 19–64 let, a to při
změně životního stylu, sdílení zkušeností s onemocněním, při vyplnění volného
času a pomůže naučit se něco nového
a zdokonalit v pracovních dovednostech. Služba sociálně terapeutické dílny
pomáhá lidem zmírnit různé důsledky

jejich onemocnění a vrátit je do běžného života. Více informací získají zájemci
na několika kontaktech: na adrese Dílna
sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny, Mikulášské nám. 482/12,
Znojmo nebo na tel. 733 755 938
a také na: klara@znojmo.charita.cz,
www.znojmo.charita.cz a FB Dílna
sv. Kláry. Pracovníci Dílny sv. Kláry
jsou zkušení odborníci. Už dvacet let
pomáhají lidem bez rozdílu věku, pohlaví či sociálního zařazení.
lp

 Na akci KOLÁČ PRO HOSPIC se může veřejnost seznámit s Domácím hospicem Znojmo
a přispět na tuto stále využívanější službu. Záštitu nad akcí převzal místostarosta Jan Blaha.

Foto: Archiv OCH Znojmo

Senior Point pomůže vyhledat
i potřebné informace
Město Znojmo provozuje v rámci
rodinné a seniorské politiky Kontaktní centrum pro seniory – Senior Point.
Otevřen je tři dny v týdnu od středy
do pátku vždy od 9.00 do 12.00 hod.
Zájemci ho najdou v průchodu
Městského úřadu na nám. Armády 8
ve Znojmě. V Senior Pointu se mohou obrátit na pracovníka, který jim
pomůže získat informace z různých
oblastí dle jejich aktuálních potřeb,
mohou si zde vyřídit senior pasy, využít počítač s internetem, tiskárnu
s kopírkou a skenerem a dozvědět se
informace o společenských a kulturních akcích pořádaných nejen pro
seniory v našem městě. V souvislosti
se senior pasy by senioři měli vědět, že
pokud si je registrují sami a nechávají

si je zaslat na adresu bydliště, které je
v Příměticích, může nastat problém
s doručením. Tato situace se momentálně řeší. Odbor sociální doporučuje
v tomto případě vyřízení senior pasů
přímo v Senior Pointu, kam je možné
objednané senior pasy doručit. Pokud
senioři potřebuji pomoc se zajištěním obědů, je pracovník Senior Pointu
schopen jim pomoci i s výběrem poskytovatelů stravy a poskytnout na ně
kontakty.
Odbor sociální i Senior Point úzce
spolupracuje s Kluby seniorů, s nimiž
spoluorganizuje různé besedy, přednášky, tvořivé aktivity a propaguje zajištění
senior pasů a informací ohledně seniorských obálek (I.C.E. karty), o kterých
píšeme na dalších stranách. 
lp

PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉ NÁLEZKYNI
O veřejné poděkování poctivé nálezkyni požádala znojemská seniorka.
Starší žena, která ztratila 28. srpna při nákupu v obchodě na Jarošově ulici
ve Znojmě peněženku, touto cestou velmi děkuje poctivé nálezkyni. Peněženku
i s obsahem, kde byl i kontakt na seniorku, jí žena předala, aniž by prozradila své
jméno. „Takových poctivých lidí dnes už moc není. Moc jí děkuji, “ uvedla seniorka,
která nechtěla být v novinách jmenována, ale její jméno redakce zná.
lp
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Co byste měli vědět o Seniorské obálce s I.C.E. kartou
Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
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SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ
Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

Senioři ve Znojmě se mohou lépe
chránit. Jim i záchranářům pomůže
I.C.E. karta v Seniorské obálce.
I.C.E. karta je tiskopis, ve kterém
si každý senior nebo zdravotně postižený může vyplnit základní informace
o svém zdravotním stavu, lécích, které užívá, nebo zaznamenat kontakty
na svého praktického lékaře a také
na osoby blízké. Vyplněnou I.C.E. kartu vložíte do takzvané Seniorské obálky, kam si můžete dát i další důležitá
zdravotní sdělení pro záchranáře.
Seniorskou obálku (může být
papírová nebo jen v průhledném
igelitovém obalu) umístěte na viditelném místě ve vašem bytě nebo
v rodinném domě. Buď ji připevněte
pomocí magnetu na dveře lednice,
nebo ji umístěte na vnitřní stranu
vchodových dveří. Integrované složky
záchranného sytému Jihomoravského
kraje (zdravotnická záchranná služba,
I.C.E. kartu si můžete již nyní
vystřihnout z těchto LISTŮ (najdete
ji na straně G a H) nebo o ní více
informací získáte na sociálním
odboru Městské úřadu Znojmo.

hasiči a policie) jsou o umístění Seniorské obálky informováni a budou ji
hledat vždy na těchto místech!
Seniorská obálka s I.C.E. kartou (najdete ji na str. G a H) vznikla

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

jako výstup kulatého stolu Stárneme
ve zdraví v Brně. Označení I.C.E. je
mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických
slov In Case of Emergency). Pomáhá

v situacích, kdy se dostanete do tísně,
ohrožení zdraví nebo života. V případě nutného zásahu u seniora v bytě
tak I.C.E. karta pomůže záchranářům
třeba při záchraně jeho života. 
lp

Jak funguje výdej léků přes občanku
Už několik měsíců, přesně
od 1. června 2020, je možné využít občanský průkaz (dále jen OP) pro výběr
léků vystavených na lékařský předpis.
Jedná se o nový způsob, jak si recepty nechat v lékárně „načíst do počítače”.
Novinka se z velké části dotýká seniorů, nejčastějších návštěvníků lékáren.
Přinášíme proto přehledné informace
od odborníka doktora farmacie Antonína Svobody z lékárny na Holandské
ulici ve Znojmě.
„Recept musí být vždy nejdříve vystaven vaším lékařem. Nelze tak dostat
léky například na základě minulých výdejů. Systém je propojený a váš doklad
totožnosti (OP) slouží jako klíč ke stažení všech elektronických receptů (e-receptů), které vám byly předepsány. Je
dobré si připomenout, že takzvaný e-re-

cept není recept v mobilu. Je to každý recept vystavený do úložiště receptů.
Pro výdej léků je nutné internetové
připojení lékárny a funkčnost úložiště
spravované Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Výdej léků v lékárně začíná
nahráním e-receptu pomocí kódu tedy
12 znaků písmen a číslic, které mohou
být zobrazeny textem nebo čárovým
kódem, ať už na papíře, nebo například
v mobilu. Pro každý recept je speciální kód. Číslo OP je v podstatě nový
univerzální kód pacienta pro všechny
aktuálně platné dosud nevydané recepty od všech vašich lékařů. I když
vám do mobilu přijde sms zpráva, je
výběr léků s použitím občanky výrazně
jednodušší. U většiny OP stačí přejet
čárový kód na zadní straně a recepty
má lékárník hned k dispozici. Nevýho-

dou je jen to, že pokud vyzvedává léky
někdo jiný (a není-li k tomu zvláštně
zplnomocněn), nelze občanku pro vybrání léků použít a je potřeba předložit jednotlivé kódy receptů „postaru”.
Na občanku je totiž možné vydat léky
pouze přímo držiteli dokladu. Hlavní
výhodou nového způsobu je to, že se
načtou všechny recepty a odpadá někdy
detektivní práce hledání jednotlivých
identifikátorů receptů, co bylo nebo
nebylo již načteno, případně již v minulosti vydáno. Zároveň se vám už
žádný recept neztratí. Výdej přes OP
od letošního léta výrazně usnadňuje
načtení všech vašich receptů od všech
lékařů, které navštěvujete.
Nebojte se, že byste si s novinkou
nevěděli rady. Lékárníci vám vše vysvětlí
a poradí.  lp, zdroj: Antonín Svoboda
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.cz

2019

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

podpis

H
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Kontaktní centrum
pro seniory Znojmo
– Senior point
Nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo
telefon: 515 216 447
Provozní doba:
St, Čt, Pá 9-12 hod.
Základní poradenství, Senior pasy,
informace o aktivitách nejen pro seniory

Úřad práce ČR

kontaktní pracoviště Znojmo

U Lesíka 3547/11
669 02 Znojmo
telefon: 515 225 367

Nám. Svobody 2889/8
669 02 Znojmo
telefon: 950 176 554
950 176 510
950 176 111

• příspěvek na péči
• dávky pro osoby se zdravot. postižením

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

155
150
158
156
112

Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR
Městská policie
Integrovaný
záchranný systém

Městský úřad Znojmo

Městský úřad Znojmo
odbor sociální
oddělení soc. prevence
Nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo
telefon: 515 216 455
515 216 457

www.znojmocity.cz
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Prozkoumejte Týden
Podzimní Dny zdraví
knihoven i Noc literatury
Městská knihovna Znojmo zve
od 6. do 9. října na Týden knihoven
s Nocí literatury a bohatým pětidenním programem.
Pro děti i dospělé připravili pracovníci knihovny velmi pestrou nabídku obsahující Dny čtenářské amnestie,
roční registraci pro nového čtenáře
zdarma, nabídku audioknih, výstavky
literatury i hudebních nástrojů, novinku v podobě půjčování e-knih, soutěže,
besedy pro školy, výprodej vyřazených
časopisů za korunu, Den otevřených
dveří, Noc s Andersenem (9. 10., letošní Noc bude trochu jiná než v minulém roce, proto je nutná rezervace)
a také MINDOK – herní workshop pro
děti (7. 10.) – a mnohé další.

V úterý 7. října se znojemská
knihovna připojuje k celorepublikové
aktivitě Noc literatury. Určena je pro
dospělé. Na třech místech ve Znojmě
uslyší posluchači vždy tři ukázky ze
současné evropské literatury v podání
členů Divadelního studia Martiny Výhodové. V 18.00 začíná čtení v kapli
sv. Václava, v 19.15 v Domě umění
a ve 20.15 v GaP / Galerie a prostor.
O hudební doprovod se postará sbor
Carmina Clara a Pavel Frind. V minulém roce se do projektu přihlásilo
62 knihoven. Literatura se tak i díky
posluchačům stává na jeden večer celorepublikovým fenoménem. Podrobnosti k programu celého Týdne literatury
najdete na www.knihovnazn.cz. 
lp

Darujme krev
pro Znojemsko
Darujme krev pro Znojemsko kampaň na podporu dárcovství krve
byla spuštěna v polovině září v Nemocnici Znojmo. Podpořit ji přišli
zástupci sportovních klubů nejen ze
Znojemska.
Cílem je doplnit a udržet dárcovskou základnu Hematologicko-transfuzního oddělení znojemské
nemocnice. Akce se jako aktivní dárci
zúčastnili hokejisté HC Orli Znojmo,

HC Kometa Brno a fotbalisté ze Znojemska. Znojemskou základnu tvoří
více jak 2500 dárců. Dárce nyní částečně omezuje covid-19, přesto ředitel
Nemocnice Znojmo Martin Pavlík
prosí stávající dárce, aby zachovali nemocnici přízeň. „A prosím také ty,
kteří váhají, aby našli v sobě odhodlání
darovat krev pro Znojemsko,“ sdělil
Pavlík, který se sám stal dárcem vzácné
tekutiny. 
lp

 Dárcovství krve bylo podpořeno (zleva, první řada) ředitelem nemocnice Martinem
Pavlíkem, předsedou Okresního sdružení České unie sportu Zdeňkem Kolesou i primářem
Janem Simonidesem. Nechyběl ani hejtman Bohumil Šimek (vpravo nahoře) a vedení obou
hokejových klubů. 
Foto: Archiv ZL

 Přidat se můžete do řad otužilců. 

Buďte fit se Dny zdraví i letos!
Zdravé město Znojmo si bere ponaučení ze všech rad, které kolem kolují –
udržovat se v klidu, chodit na čerstvý
vzduch a sportovat – a program oblíbené akce přizpůsobilo současné situaci.
Bude se běhat, otužovat a jezdit na kole
od 7. do 14. října. 
pm
Středa 7. 10.
17.00 Společný výběh – podrobnosti
na www.znojmo-zdravemesto.cz.
Pátek 9. 10.
18.30 Bludičkový běh pro malé a větší, sraz u bývalé restaurace Diana
(Městský lesík) – 19.00 start: čelovka
nebo baterka nutná.

Foto: Archiv ZL

Sobota 10. 10.
10.00 Cyklovýlet s Winners Znojmo – podrobnosti na www.znojmo-zdravemesto.cz.
Úterý 13. 10.
17.00–18.00 Ukázka otužování a trocha teorie – sraz u jezu pod Louckým
klášterem.
Středa 14. 10.
17.00–18.00 Běžecký trénink na ovále: Jak učit tělo zrychlovat? – Městský
stadion v Horním parku, Lenka Brabcová – trenér kondičního běhu ČAS.
Finančním partnerem Dnů zdraví je
RBP, zdravotní poijišťovna.

TONÍČEK

Plemeno: kříženec ratlíka | Věk: 9 let
Toníček je velmi čiperný psí dědula. Majitelé se ho vzdali z důvodu žárlivosti
na malé dítě. Toníček by potřeboval být jedináček, u svého pána na křesle
u televize. Doporučujeme ho ke starším lidem, bez malých vnoučat a jiných
pejsků. Toník je očkovaný, kastrovaný, čipovaný a připravený odejít do nového domova.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Informace o způsobu hlasování ve volbách
do Senátu a zastupitelstev krajů
Volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů se konají v pátek 2. října
2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. V případě, že žádný
z kandidátů voleb do Senátu nezíská v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, proběhne druhé kolo voleb
do Senátu, a to v pátek 9. října 2020
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Hlasování probíhá
pouze na území České republiky.

občanským průkazem nebo cestovním
pasem ČR. Neprokáže-li se, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i sadu hlasovacích
lístků. S úřední obálkou a hlasovacími
lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
Volič hlasuje zpravidla ve volebním
okrsku příslušném dle místa svého
trvalého pobytu.

Volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek pro kandidáta, pro
kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací
lístek se nijak neupravuje. Volič musí
dbát na to, aby do úřední obálky vložil
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné
požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků.
Hlasovací lístky a úřední obálka
pro volby do Senátu jsou žluté, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev krajů jsou šedé.
Hlasovací lístky a úřední obálku
pro druhé kolo voleb do Senátu, které
budou v barvě šedé, již voliči nebudou
dodány předem, ale obdrží je přímo
ve volební místnosti ve dnech druhého
kola voleb.

Prokázání totožnosti
a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost svým

Způsob hlasování –
volby do Senátu

Způsob hlasování – volby
do zastupitelstev krajů
Volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek pro politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici, pro kterou
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím
lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu). Volič
musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek,
jinak je hlas voliče neplatný.
Z důvodu souběhu dvou voleb musí
být hlasovací lístek vložen do úřední
obálky téže barvy, jinak je hlas voliče
také neplatný.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem vloží

před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat
a případně upravit zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.

Hlasování
na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než
do kterého náleží podle místa trvalého
pobytu. Voliči lze vydat pouze jeden
voličský průkaz pro příslušné kolo
voleb do Senátu a jeden pro volby
do zastupitelstev krajů. Při ztrátě nebo
odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský
průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Voliči s trvalým
pobytem ve Znojmě mohou požádat
o voličský průkaz Městský úřad Znojmo, odbor správní, evidenci obyvatel
sídlící v budově úřadu Pražská 59.
Více informací k voličským průkazům lze získat na tel. č. 515 216 371,
515 216 391. Vzor žádosti je ke stažení na www.znojmocity.cz – v odkaze
Volby 2020.

Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů Městský

úřad Znojmo, odbor správní na tel. č.
515 216 371, 515 216 366 a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasování
ve zdravotnickém
a sociálním zařízení

Pokud volič pobývá v době voleb do Senátu v nemocnici, domově
pro seniory, ústavu sociální péče nebo
v obdobném zařízení, které se nachází v jiném volebním okrsku (obci),
než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto
zařízení hlasovat, avšak na základě
zápisu do zvláštního seznamu voličů,
který za něj provede příslušné zdravotnické zařízení (nejdříve 25. 9. 2020
do 14.00 hod.).
Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Pro voliče, jimž nařídila karanténu
nebo izolaci z důvodu onemocnění
covid-19 krajská hygienická stanice
nebo praktický lékař, a rovněž pro
voliče umístěné v zařízeních, která
byla rozhodnutím krajské hygienické
stanice uzavřena, se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
 Hlasování z motorového vozidla
u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování).
 Hlasování v pobytovém zařízení
s o ci á ln í ch služ eb, které by l o
uzavřeno.
 Hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky.
Více informací na webových stránkách
www.kr-jihomoravsky.cz (odkaz Volby).
Další informace k volbám na tel.:
515 216 391 nebo 515 216 371.

Ocenili květinovou výzdobu
Město ocenilo nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek znojemských domů a bytů.
Soutěž Rozkvetlé Znojmo každoročně vyhlašuje město. V kategorii nejlépe
vyzdobené okno zvítězila Marie Pavelkové (ul. Velká Františkánská), druhé místo
obsadila Marcela Muzikářová (Hradiště) a třetí Anna Hobzová (Přímětice).
V kategorii nejlépe vyzdobený balkon

nebo lodžie se na prvním místě umístila
Božena Veselá (ul. Větrná), na druhém
Zdeňka Krčmářová (ul. Alšova) a na třetím Františka Andrusowa (Vídeňská
třída). Nejkrásnější předzahrádku má
Naďa Sapoušková (ul. Holandská), druhá
skončila Jana Sikmundová (ul. Horníčkova, Přímětice) a třetí Andrea Horníčková (Oblekovická). Fotografie najdete
na webu znojmocity.cz. 
pm

 Vítězům soutěže Rozkvetlé Znojmo předal ceny starosta Jan Grois. 

Foto: pm
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Šampion
z LAHOFERU
Největšího úspěchu v hodnocení
Národní soutěže vín – Znojemské
vinařské podoblasti dosáhlo Vinařství LAHOFER, jehož Veltlínské zelené
2019 VOC Znojmo se stalo letošním
Šampionem.
Ziskem titulu Šampion se stalo
zároveň vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín. K tomuto
ocenění navíc vinařství přidalo i nejlepší víno v kategorii bílá vína polosladká za Ryzlink rýnský 2017, pozdní
sběr. Šampion Znojemské vinařské
podoblasti dostane zvláštní odměnu
v podobě barikového sudu, který vítězi věnuje město Znojmo. V kategorii
růžových vín zabodoval Cabernet Sauvignon rosé 2019, jakostní odrůdové
víno od ZNOVÍNu ZNOJMO. Národní soutěž vín je nejvyšší a největší
soutěž vín v Česku. 
lp

Vyrazte
do lázní
Po uzavření venkovních koupališť mají plavci opět možnost navštívit krytý bazén v Městských lázních.
Aktuální harmonogram plavání
pro veřejnost je na webových stránkách www.snznojmo.cz/sportoviste/
lazne.lp

Poděkování
Nadaci Olgy
Havlové
Oblastní charitu Znojmo podpořil Výbor dobré vůle Nadace Olgy
Havlové.
„Výbor dobré vůle podpořil
projekt na zvýšení úrovně vybavení
našeho Domácího hospice Znojmo
a přispěl částkou 40 000 korun na zakoupení polohovacího lůžka včetně
antidekubitní matrace, tonometru
a koncentrátoru kyslíku. Toto vybavení
bylo zakoupeno a je již plně využíváno
našimi pacienty. Je nám ctí, že s námi
Nadace Olgy Havlové opakovaně spolupracuje, podporuje naši práci a podílí se s námi na snaze, co nejvíce zvýšit
komfort života těchto pacientů a jejich
rodin,“ uvedla Veronika Brandejs ze
znojemské charity. O záslužné práci
Oblastní charity Znojmo se více dozvíte na webu znojmo.charita.cz. lp

Na Jeden svět míří i novinář Respektu
Dva dokumenty nominované
na Oscary – Země medu a Pro Samu uvidí diváci filmového festivalu Jeden
svět, který v našem městě již podeváté organizuje tým Znojemské Besedy.
Spolu s dalšími pěti snímky
je promítne znojemské kino Svět
od 13. do 16. října 2020.
S podzimem se do kin vrací jarní pandemií přerušený Mezinárodní
festival dokumentárních filmů Jeden
svět. Hlavním tématem letošního festivalu je věta Až naprší a uschne, která
v sobě odráží projevy klimatické krize
v kontextu krajiny a role člověka v ní.
Ale také v jiném smyslu reakce „Až naprší a uschne!“, kterou zpravidla říkají
děti, když nechtějí něco udělat na přání
dospělých. Ale role se otáčejí. Je to právě nejmladší generace, která po celém
světě apeluje na ty, kdo jsou u moci, aby
přestali prosazovat své krátkodobé zájmy na úkor budoucích generací. Nyní
tým ze Znojemské Besedy předkládá
divákům čtyřdenní program, ve kterém

jednotlivé filmové projekce tradičně
doplní hosté. Zasvěcenými komentáři

nejen obohatí témata viděná na plátně,
ale také zodpoví dotazy z publika.  lp

 Honeyland / Země medu – zahajovací snímek festivalu Jeden svět ve Znojmě už získal
mnohá ocenění ve světě. 
Foto: Archiv ZL

PROGRAM KINO SVĚT
Úterý 13. října
Zahájení festivalu
19.00
ZEMĚ MEDU / HONEYLAND
Makedonie / 85 min.
Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké včelařce Atidže nabízí pohled
na mizející řemeslo, ale je i silným
podobenstvím o stavu naší civilizace.
Hosté: včelař F. Texl, biolog M. Škorpík
Středa 14. října
18.00
MAI KHOI & THE DISSIDENTS
USA / 70 min.
Vietnamská zpěvačka Mai Khoi se
rozhodla nebýt konformní popovou
hvězdou a začala upozorňovat na nesvobodu panující v její zemi, kde jsou
občanští aktivisté, novináři a blogeři
pronásledováni a zatýkáni.
Host (skype): Mai Khoi

20.00
VÁLKA UMĚNÍ
Norsko, Německo / 102 min.
Mají Evropané čím umělecky obohatit
Severokorejce? A oni je?
Host: historik umění I. Foletti
Čtvrtek 15. října
18.00
PRO SAMU
Velká Británie, USA, Sýrie / 95 min.
Syrské město Aleppo a příběh filmařky,
která zachycuje průběh nekončícího
konfliktu jako svědectví pro svou dceru Samu (titulky pro neslyšící).
Host: novinář T. Lindner / Respekt
20.00
LOĎ SEA-WATCH 3
Německo, Itálie / 112 min.
Posádka lodi Sea-Watch 3 pod velením
kapitánky Caroly Rackete zachránila
více než čtyři desítky uprchlíků před

Na Hradišti obnoví varhany
V proboštském kostele sv. Hippolyta v areálu kláštera křížovníků s červenou hvězdou na Hradišti
začala obnova původních chrámových varhan. Symbolicky se tak stalo v předvečer letošních oslav Dnů
evropského dědictví.
Probošt Josef Hudec uvítal iniciativu spolku Naděje v pohybu v proce-

su zajištění projektu obnovy. „Město
Znojmo bude také nápomocno,“ uvedl
starosta Jan Grois, který přijal patronát
nad obnovou památky Znojma. Varhany pochází z roku 1776, jsou sice v poměrně zachovalém stavu, ale odborný
zásah je vzhledem ke stáří nutný.  zp
 Varhany z 18. století. 

Foto: Archiv ZL

utonutím. Přístavy ale odmítají povolení zakotvit.
Host: novinář T. Lindner / Respekt
Pátek 16. října
18.00
ZA MOŘEM
Belgie, Francie / 90 min.
Jak se zachováte, když nebudou klienti spokojeni s úklidem a začnou vás
slovně i fyzicky napadat? Tohle není
kurz přežití, ale příprava filipínských
služebných na jejich budoucí práci.
Hosté: Filipínci pracující ve Znojmě
20.00
POSTIŽENI MUZIKOU
Česko / 80 min.
V kapele The Tap Tap hrají a zpívají
členové Jedličkova ústavu – lidé žijící
s různými druhy diagnózy, ale také
s rozličnými povahami a svérázným
humorem (titulky pro neslyšící).

ZNOJEMSKÉ LISTY 24. ZÁŘÍ 2020

Společnost

13

Poslední šance vyhrát dovolenou od ZnojmoRegionu
Už jen do konce září máte možnost zapojit se do Velké ceny ZnojmoRegionu a vyhrát pro sebe nebo
pro své přátele či příbuzné dovolenou
na Znojemsku.

Stačí k tomu jen vyplnit dotazník,
který je součástí bezplatné Turistické
karty ZnojmoRegionu 2020. Nejen
turisté, ale i místní z celého Znojemska a Podyjí mohou do 30. 9. 2020
ještě získat řadu lákavých dárků, slev
a bonusů, které jim Turistická karta
nabízí. Získají je za minimálně 3 razítka nasbíraná z návštěv uvedených
turistických cílů. Těch je tu celkem
26, a to nejen ve Znojmě. V nabídce je
i miroslavský zámek, bohutický zámek,
archeologické muzeum ve Vedrovicích, vodní mlýn ve Slupi, vojenský
bunkr v Šatově, zřícenina hradu Cornštejn, Vranovská pláž anebo Excalibur
City a Hotel Savannah v Hatích.
Z těch znojemských lákají minoritský klášter, Laser Game Infinity, Cyklo klub Znojmo, Znojmáček a další.
Nechybí ani turistické cíle spojené

s dobrým vínem či pivem, a tak můžete
razítko získat i v novém sídle Vinařství

Lahofer (mezi Dobšicemi a Suchohrdly), v Louckém klášteře u Znovínu

 Turistická karta je do 30. září k dispozici zdarma ve všech turistických infocentrech v regionu nebo u zapojených subjektů a členů ZnojmoRegionu.

Znojmo, ve Vlkově věži v infocentru
VOC Znojmo anebo ve znojemském
pivovaru či v Hasičském pivovaru
Bítov.
K tomu, aby se vaše orazítkovaná
turistická karta dostala do slosování
o velmi hodnotné ceny, je zapotřebí
vyplnit před jejím odevzdáním i malý
dotazník, který je její nedílnou součástí. Informace z něj budou sloužit
destinační společnosti ZnojmoRegion
k lepšímu poznání turistických priorit. Karta se odevzdává u kteréhokoli
uvedeného subjektu výměnou za uvedenou odměnu.
Slosování je naplánováno jako
součást programu zahájení Znojemského adventu, tedy 29. 11. 2020. Dva
vylosovaní šťastlivci získají zajímavý
vánoční dárek. Půjde o dva vouchery
na dovolenou, kterou bude možné si
vybrat kdykoliv do konce roku 2021.
První z nich je na Rodinnou dovolenou pro 4 osoby se zážitky vhodnými
pro děti a druhý na Dovolenou s přívlastkem pro 2 osoby, určený dospělým
párům se zážitky spojenými s vínem
i pivem.
Další informace najdou zájemci
v Aktualitách na webových stránkách
www.znojmoregion.cz.
IN

Orli zahajují novou sezonu i s kanadskou hvězdou
V současné nejisté době vstupují
do nové sezony znojemští hokejisté,
po devíti letech v mezinárodní lize
opět v rámci českých soutěží.
Ve druhé hokejové lize budou
jasnými favority na celkové vítězství,
k čemuž by měla pomoct i akvizice
Anthonyho Lucianiho. Kanadský střelec už v dresu s orlem odehrál dvě
sezony a loni byl druhým nejproduktivnějším hráčem mezinárodní ligy.
„Tony měl nějaké nabídky z jiných klubů, ale prostředí ve Znojmě
zná a oslovilo ho, jak zodpovědně přistupujeme k aktuální situaci ve světě.
Společně jsme dospěli k dohodě, která
je výhodná pro obě strany,“ vysvětluje

sportovní manažer a trenér Miroslav
Fryčer, který Lucianiho dobře zná už
z kanadského Ontaria.
A-mužstvo se pod Fryčerovým
vedením chystá na ostrý start soutěže, který je v plánu v sobotu 19. září
na ledě Kopřivnice. Doma se Orli
představí poprvé ve středu 23. září
od 18:00 proti Hodonínu.
Permanentky na přání
fanoušků v prodeji
I v současné nepředvídatelné
době se klub rozhodl vyslyšet přání
fanoušků a zahájit prodej permanentních karet na sezonu 2020/21.
Vedení Orlů věří, že nákup permanentky budou fanoušci chápat zejména
jako aktivní podporu
klubu v momentální
nelehké situaci. Na základě aktuálně platných nařízení vlády
bude zimní stadion při
mistrovských utkáních
Orlů rozdělen do čtyř
oddělených zón pro diváky. Každá zóna musí
disponovat vlastním

Nadcházející zápasy Orlů Znojmo ve 2. lize
Sobota

19. 9.

17:00

Kopřivnice – Znojmo

Středa

23. 9.

18:00

Znojmo – Hodonín

Sobota

26. 9.

17:30

Znojmo – Nový Jičín

Středa

30. 9.

18:00

Velké Meziříčí – Znojmo

Sobota

3. 10.

17:30

Znojmo – Valašské Meziříčí

Středa

7. 10.

Sobota

10. 10.

17:30

Žďár n. Sázavou – Znojmo
Znojmo – Opava

Sobota

17. 10.

17:30

Znojmo – Kopřivnice

Středa

21. 10.

Hodonín – Znojmo

vstupem, občerstvením a sociálním
zařízením. Maximální kapacita každé zóny bude omezena na 500 osob.
Mezi zónami nebude i nadále možno
přecházet, zrušila se ale povinnost prodávat místa pouze ob řadu a ob místo.
Pro klub to znamená, že pro začátek
sezony může být do prodeje uvolněno
až 2000 vstupenek – z toho 1500 vstupenek k sezení a 500 na stání.
Pro koupi doporučujeme využít
online nákup přes webové stránky
hcorli.cz, který umožňuje zakoupit permanentku z pohodlí domova. Kartu si

následně fanoušci mohou nechat zaslat
poštou a ušetřit si tak cestu na stadion.
V případě předčasného ukončení sezony zásahem vyšší moci bude držitelům permanentních karet na základě
žádosti vrácena poměrná část z ceny
permanentky. O dalších organizačních
opatřeních na konkrétní utkání bude
klub informovat dle aktuální situace.
Stejně jako v předchozích sezonách získají majitelé permanentek
řadu slev a výhod, jejich kompletní
přehled i ceny karet najedete na webu
hcorli.cz. 
L. Peroutka
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Kultura

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., Znojmo, tel. 734 767 286
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30.
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová).
tel. 515 222 552
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: denně 9.30 a 13.30, v 16.00
prohlídka města s průvodcem.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: denně září 9.00–12.30,
13.00–17.00, říjen do 16.00.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: denně září, říjen 9.00–17.00.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo
tel. 515 226 529
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,
Ne 14.00–17.00, svátky 28. 9., 28. 10.,
17. 11., 26. 12.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00,
So–Ne 10.00–17.00, svátky 28. 9.,
28. 10., 17. 11., 26. 12.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: do 31. října, po domluvě
na tel. 736 465 085, 515 282 211.
ROTUNDA SV. KATEŘINY
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: září Út–Ne 9.00–17.00, říjen
So a Ne 9.00–17.00, svátky 28. 9., 28. 10.

MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo
tel. 723 712 029, 603 548 351
www.muzeum-motorismu.cz
Otevřeno: září denně 9.00–17.00,
říjen Út–Ne 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: září, říjen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00
(So a Ne přestávka 13.00–13.30).
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: září denně 9.00–16.00,
říjen Út–So 9.00–16.00. Průchod
přes TIC otevřen do 30. září 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. 777 323 136
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: září, říjen So 10.00–17.00,
Ne, svátky 10.00–15.00.
CYKLOTURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
Melkusova 41 / areál Znovínu Znojmo
tel. 608 736 135
www.cykloklubznojmo.cz
Otevřeno: září, říjen So, Ne a svátky
9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346
www.knihovnazn.cz
Otevřeno: Út–Pá 8.30–18.30.
6. 10. Miloš Gregor – beseda se
spoluautorem knihy Nejlepší kniha
o Fake News. 17.30.
8. 10. Klub zdraví: Zdravé
mezilidské vztahy – přednáší Jan
Dymáček. 17.00.
20.10. Arnošt Vašíček: Tajemné
fenomény – spisovatel představí svoji
novou knihu. 17.30.

MĚSTSKÉ DIVADLO

roky husákovské normalizace očima
malého dítěte. 19.00.
26. 9. GALAVEČER
K 120. VÝROČÍ
MĚSTSKÉHO DIVADLA ZNOJMO
Marek Eben, Václav Kopta, Tomáš
Töpfer o divadle v životě a životě
v divadle. Moderuje Robert
Tamchyna. 19.00.
27. 9. ELEGANCE MOLEKULY
Hra o geniálním českém chemikovi
profesoru Antonínu Holém. Hrají:
I. Trojan, V. Khek Kubařová,
M. Myšička a další. 19.00.
29. 9. BOEING – BOEING ANEB
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Francouzská situační komedie. Hrají:
D. Gránský, Vojtěch Efler, Hana
Gregorová a další. 19.00.
1. 10. POSLEDNÍ TRIK
GEORGESE MÉLIÉSE
Diváky i odborníky vysoce ceněné
představení inspirované životním
příběhem a dílem průkopníka
kinematografie G. Méliése. 10.00,
19.00. Více na str. 15.

7. 10. 4TET
Městské divadlo – Jiří Škorpík,
Dušan Kollár, Jiří Korn a David
Uličník – čtyři silné vokály
na jednom jevišti. 19.00.
7. 10. KOMORNÍ KONCERT:
LÁSKA A VÁŠEŇ
Znojemská Beseda / štukový sál –
hrají M. Študent (loutna), L. Rozsnyó
(zpěv) a M. Melkusová (cembalo).
V předprodeji 100 Kč, na místě
slevy pro osoby nad 60 let, studenty
a pedagogy ZUŠ. 19.00.
9. 10. ZNOJEMSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
Městské divadlo – znojemští
hudebníci znojemskému divadlu.
Společný koncert dvou těles – sboru
Carmina Clara a Znojemského
komorného orchestru, host
Romana Kružíková (zpěv). Zazní
díla Mozarta, Purcella, Warlocka
a dalších. 19.00.
9. 10. KONCERT JK TRIO
GaP, Kollárova 27 – rock, blues,
jazz hraje akustické trio J. Kavka,
M. Dufek a K. Slezák. 20.00.

5. 10. MOJE TANGO
Hudebně-taneční inscenace
o vášnivém tanci se svůdnými
rytmy, které mohou vše změnit.
Hrají: J. Schneiderová, R. Zach,
K. Mařík. 19.00.

11. 10. DRUHÁ TRÁVA
Městské divadlo – koncert Nadace
Pomáháme Znojemsku. 19.00.

12. 10. BESÍDKA 2020
Zížitky z cest herců Divadla Sklep.
19.00.

14. 10. RUDY LINKA: ONE MAN
SHOW
Znojemská Beseda / štukový sál –
večer ve znamení hudby a humoru.
19.00. Více na str. 15.

19. 10. PŘELET NAD KUKAČČÍM
HNÍZDEM
Strhující příběh o souboji mezi
manipulací moci a svobodou. Hrají:
M. Hrabě, R. Goščíková / A. Kulovaná,
L. Malínek 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

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: září Út–Ne 9.00–17.00,
říjen So a Ne 9.00–17.00, svátky
28. 9., 28. 10.

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

24. 9. ONDŘEJ HAVELKA
& MELODY MAKERS: SWING
NYLONOVÉHO VĚKU
Městské divadlo – nejžhavější fláky
vrcholné éry bigbandového swingu
v koncertní show. Více na str. 15.
19.00.

zřícenina hradu CORNŠTEJN
www.muzeumznojmo.cz
tel. 604 891 875, 515 282 211
Otevřeno: do 30. září Po–Ne
9.00–17.00, i ve svátek 28. 9.

25. 9. HRDÝ BUDŽES
Žákyně druhé třídy Helenka
Součková – ve vynikajícím podání
Barbory Hrzánové – sugestivně
provází publikum tragikomickými

6. 10. THE MAN BEHIND FREDDIE
MERCURY PETER FREESTONE
Městské divadlo – historky z období
spolupráce Petera Freestona s kapelou
Queen a Freddiem Mercurym. 19.00.

12. 10. TRABANTI VE ZNOJMĚ
KCS Dukla – koncert. 18.00.

17. 10. HONZA NEDVĚD –
50 LET NA SCÉNĚ
KCS Dukla – koncert. 19.00.
22. 10. I ZVUK MŮŽE
UZDRAVOVAT
Znojemská Beseda – koncert
Tomáše Pfeiffera. Předprodej v TIC
(Obrokova ul.). 19.00.

VÝSTAVY
Do 28. 2. 2021 DAJ-LI MI MEDAILI
NEBO NEDAJ-LI
Minoritský klášter – výběr
z numismatické sbírky
Jihomoravského muzea
ve Znojmě.
5. 6. – 30. 9. ŽIVOT
ARISTROKRATICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – vhled do výchovy
a vzdělání i her urozených dětí.
5. 6. – 30. 9. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – Tajemství šatovské
brusírny.
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26. 6. – 1. 11. TRADICE JEDNÉ
HRANICE / TRADITIONEN
EINER GRENZE
Znojemský hrad – kroje, tradice
a obyčeje života lidí v příhraničí.
22. 7. – 1. 11. BONUS OPUS:
PREMONSTRÁTI V LOUCE
Dům umění – umělecká díla
vytvořená pro potřeby kultu
a reprezentace premonstrátů.
26. a 27. 9. DNY OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ / jižní Morava
Vstupy zdarma, před návštěvou
ateliérů vhodná rezervace.
Galerie 1602,
expozice Zvíře ve skle,
Slatina u Jevišovic, Slatina 33,
tel. 732 739 181,
www.galerie1602.cz.
Kašpárek Pavel,
malířský a fotografický ateliér,
Znojmo, Na hrázi 65, tel. 776 761 586,
www.kasparekfineart.com.
Ryšavý Jiří,
malířský ateliér, zahrada,
Vranov nad Dyjí, Junácké údolí 218,
tel. 775 270 142.
Michal Schneider,
fotoateliér,
Horní Břečkov, Čížov 180,
tel. 731 506 555,
www.instagram.com/
michalschneiderphoto.
Škodák Jiří,
galerie Doré, Vranov nad Dyjí,
Náměstí 174, tel. 603 775 350,
www.skodak.weebly.com.
Tomáš Medek,
sochařský ateliér,
Nový Petřín 3, tel. 731 408 235,
https://tomasmedek.eu, (jen 27. 9.).
28. 8. – 30. 10. XANTOFOBIE
GaP, Kollárova 27 – díla Davida
Böhma a Jiřího Franty.
4. 9. – 17. 11. KOMENSKÝ K TABULI!
Minoritský klášter – život, dílo
J. A. Komenského, školní potřeby
a vybavení škol od časů učitele
národů až do doby nedávné.
11. 9. – 22. 11. ZDENĚK ADÁMEK
(1940–2012)
Dům umění – ctidružický malíř,
jehož akvarely a grafiky jsou
zastoupeny ve sbírce JMM.
23. 9. – 8. 11. PAVEL KAŠPÁREK –
KYANOTYPIE
Dům umění – modré obrazy
technikou kyanotypie, historickou
fotografickou technikou, která
využívá fotocitlivosti železitých solí.
19. 10. – 22. 10. ŽIVÉ HOUBY
V MUZEU
Dům umění – vhled pod pokličku
regionálního houbaření.

Kultura

DALŠÍ AKCE
27. 9. VLADIMÍR JAVORSKÝ
VK Harvart – beseda s vynikajícím
hercem, členem činohry ND.
Předprodej vstupenek Václavské nám.
6, tel. 515 221 865. 19.30.
29. 9. BESEDA O VÁLCE V SÝRII
Znojemská Beseda – beseda
s novinářkou Markétou Kutilovou.
Více na str. 15.
1. 10. ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO
Znojemská Beseda / štukový sál –
přednáška Tomáše Kubeše. 18.00.
4. 10. VELKÉ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
KSC Dukla – setkání sběratelů všech
oborů. Akci pořádá Klub filatelistů
Znojmo. 8.00–12.00.

NENECHTE SI UJÍT
 SWING
Divadlo naplní swing nylonového věku
V Městském divadle ve Znojmě předvedou 24. září Ondřej Havelka a jeho Melody Makers v koncertní show Swing
nylonového věku nejkrásnější a nejžhavější swingové fláky vrcholné éry
bigbandového swingu. Nylonový věk
– tak nazval Josef Škvorecký první tři
poválečná léta. Byly to roky všeobecné
euforie ze znovunabyté svobody. Jejím
symbolem se pro většinu mladých lidí
stal swing. Hudba českých bigbandů
Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně, než byla po roce 1948
brutálně zadupána komunistickou cenzurou. 
lp

8. 10. AUTORSKÉ ČTENÍ
S PETROU DVOŘÁKOVOU
Minoritský klášter – setkání se
spisovatelkou Petrou Dvořákovou
(Magnesia Litera), program pro
děti (Staňte se na chvíli oblíbenými
knižním hrdiny, fotokoutek, dílnička).
Doprovodný program JMM v rámci
celostátní akce Týdne knihoven. 16.00.

 BESEDU

9. 10. VEČER SOKOLSKÝCH
SVĚTEL
Sokolovna TJ Znojmo – pořádá Sokol
Znojmo, www.sokolznojmo.cz.

 DIVADLO

11. 10. SETKANÍ
S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáší Tomáš
Pfeiffer. 17.00.
14. 10. VÍTEJTE V ÍRÁNU
Znojemská Beseda / dolní sál –
cestovatelský stand up Kuby Vengláře
(zahorami.cz). 18.30.
17.–18. 10. VALIDACE PODLE
NAOMI FEIL® II.
Rodinné centrum Maceška – seminář
vede Mária Wirth. Přihlášky nutné
podat do 15. 10., více info na tel.
723 454 091. 9.00–16.00.
19. 10. LISTOVÁNÍ:
SOBĚSTAČNÝ
Znojemská Beseda / štukový
sál – další z řady scénických čtení
představí knihu Zuzany Dostálové.
Hrají: M. Lánská, J. Ressler
(alt. L. Hejlík). 17.00.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
Zakoupené vstupenky na letos
zrušené vinobraní 2020 zůstávají
v platnosti na další rok.
Termín konání je 11.–13. 9. 2021.
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Novinářka Markéta Kutilová poodhalí svoji práci ve válce v Sýrii
Do Znojemské Besedy přijede 29. září uznávaná novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová. Hovořit bude o své práci ve válce
v Sýrii i knize, na které se autorsky podílela. Markéta Kutilová pracovala
v Lidových novinách. Působila v Íránu, na Srí Lance a na zemětřesením
zničeném Haiti. V Demokratické republice Kongo zakládala projekty
na pomoc znásilněným ženám a dětem. 
lp

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik!
Divadelní představení Poslední trik
Georgese Méliése,
které ve znojemském
divadle sehrají 1. října umělci Divadla
Drak, je poctou světu
kouzel, filmu a imaginace. Hra inspirovaná pozoruhodným
životním příběhem
průkopníka kinematografie George Méliése (1861–1938) zve diváky
do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Na Méliésův svět plný
bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze
a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit… Nebo ne?
To se dozvíte na konci cesty fascinujícím životním příběhem největšího
filmového kouzelníka všech dob. 
lp, Foto: Divadlo DRAK
 ONE MAN SHOW
One man show
Rudyho Linky v Besedě
Štukový sál Znojemské Besedy
zažije 14. října večer ve znamení hudby a humoru legendárního
muzikanta Rudyho Linky. Nechte
se unést inspirující atmosférou vyprávění muže, který patří do TOP
10 světových jazzových kytaristů
a který se vrátil do své vlasti, aby
zde založil mezinárodně renomovaný festival Bohemia JazzFest.
Program začíná v 19.00 hod. a je
oslavou životního jubilea jedinečného muzikanta. 
lp
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Sport

CityTrail Pod lampami ovládl Vojta Čabala
V poslední srpnový pátek se
za svitu pouličních lamp uskutečnil
druhý ročník běžeckého závodu pro
amatéry a nadšence – CityTrail Pod
lampami. Na start se letos postavilo
48 běžců a běžkyň. Do cíle doběhl
s nejrychlejším časem Vojta Čabala.
Tříkilometrovou trasu uběhl za 11 minut 20 sekund.
Závod CityTrail Pod lampami měl
původně proběhnout v rámci Jarních
Dnů zdraví. Organizátoři – Sportovní
klub Winners Znojmo a město Znojmo – ho v důsledku mimořádných
opatření proti šíření koronaviru museli
přesunout na srpnový termín.
Běžci na trať vyběhli ve 21 hodin,
nejprve muži a dvě minuty po nich
ženy. Trať je vedla od Staré Vodárny,
Karolinkami ke kostelu sv. Mikuláše,
historickým jádrem a zpět.
Jako první do cíle doběhl Vojta
Čabala v čase 11 minut a 20 sekund,
v závěsu za ním Lukáš Chrást a Daniel Blaha. Tato trojice obsadila nejen první tři stupně vítězů v kategorii
Muži – junioři, ale i v celkovém pořadí
závodu. V kategorii Muži – gentlemani
doběhl s nejrychlejším časem Bedřich Čermák (12 minut a 15 sekund),
pouhých 14 sekund za ním Jan Kyprý
a následoval Pavel Dufek.

Mezi ženami si v kategorii juniorek
vyběhla první místo Petra Kučerová

(15 minut a 34 sekund), na druhém
místě se umístila Irena Šinkovič a třetí

do cíle dorazila Jitka Ježková. V kategorii
dam zvítězila Kamila Daňhelová s časem
15 minut a 46 sekund, druhá doběhla Radka Malinová a necelou minutu
po ní Dana Šalamounová. Kompletní
výsledkovou listinu najdete na https://
skwinners.cz/citytrail-vysledky/.  zp
Výsledky
ŽENY – DÁMY
(1920–1979)
1. místo Kamila Daňhelová 00:15:46
2. místo Radka Malinová
00:17:01
3. místo Dana Šalamounová 00:17:59

 Stupně vítězů v absolutním pořadí. 

Foto: Zuzana Pastrňáková

ŽENY – JUNIORKY
(1980–2001)
1. místo Petra Kučerová
2. místo Irena Šinkovič
3. místo Jitka Ježková

00:15:34
00:15:59
00:16:09

MUŽI – GENTLEMANI
(1920–1979)
1. místo Bedřich Čermák
2. místo Jan Kyprý		
3. místo Pavel Dufek

00:12:15
00:12:29
00:13:43

MUŽI – JUNIOŘI
(1980–2001)
1. místo Vojtěch Čabala
2. místo Lukáš Chrást
3. místo Daniel Blaha

00:11:20
00:11:35
00:11:46

Znojemsko zve na svůj první překážkový závod.
Vranov v říjnu láká na Kaskáda Race
V sobotu 3. října se uskuteční první překážkový závod na Znojemsku,
který se bude konat na Vranovské
pláži ve Vranově nad Dyjí. Trať o délce 5+ km doplněná o 20+ překážek
nabídne nevšední zážitek pro všechny
sportovce, kteří vranovskou přehradu
tentokrát okusí trochu jinak. Registrovat se na závod je možné už teď, přihlašování se spustilo v sobotu 1. února.

Záštitu nad závodem převzal starosta Znojma Jan Grois. „Závody tohoto typu jsou v současné době velmi
populární, a tak jsem moc rád, že se
role organizátorů chopili Znojmáci
a připravují závod pro dospělé i dětské
závodníky na nedalekém Vranově.
Bude to super zpestření pro nás místní
a věřím, že i lákadlo pro sportovce ze
širšího okolí,“ říká starosta Jan Grois.

„Překážkových závodů je v republice několik, ale náš Kaskáda Race
je unikátní zejména v místě konání.
Startovat se bude přímo na Vranovské
pláži, trasa povede přes místní lávku,
Vranovskou přehradu a ochranným
pásmem Národního parku Podyjí. Budou to náročné, ale i krásné kilometry,“ říká za organizátorský tým Lukáš
Oremba.
„Hlavní závod Kaskáda Race
bude v sobotu 3. října. Začne v 9 hod.
a závodníci budou přiděleni do jednotlivých vln, tím pádem se nemusí obávat front na překážkách. Ještě nechceme prozrazovat všechny
překážky, ale určitě tam bude šplh,
ručkování nebo balanc. V případě, že
závodník překážku nezvládne, čeká
ho 30 dřepů s výskokem,“ dodává
Oremba.

Organizátoři nezapomínají ani
na malé závodníky. V pátek 2. října
proběhne v dopoledních hodinách
závod pro žáky 2. stupně základních
škol. V sobotu 3. října od 13 hodin,
tedy po hlavním závodu dospělých,
bude připravena trať pro děti ze široké
veřejnosti.
Děti budou mít startovné za 100 Kč,
při registraci online, a na místě 150 Kč.
Každý registrovaný účastník se může
těšit na účastnickou medaili, dárky
od sponzorů, 1x jídlo a 1x pití dle výběru a vítězové pak na hodnotné ceny.
Organizátory závodu Kaskáda
Race jsou Bakchus aktivity a Rabbits
Znojmo. Veškeré informace naleznete
na facebookových stránkách Kaskáda
Race a na webových stránkách www.
kaskadarace.cz. V případě dotazů využijte e-mail info@kaskadarace.cz. zp

Znojemské LISTY – zpravodaj MÚ Znojmo. Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník v nákladu 18 600. Vydání 13x ročně. Vydavatel: MÚ Znojmo. Adresa redakce: Znojemská Beseda (ve spolupráci s Městem Znojmem),
Masarykovo náměstí 22, 669 02 Znojmo, tel.: 515 300 251. Redakce: Ing. Zuzana Pastrňáková (tel.: 515 216 115, e-mail: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz), Ľubica Peterková (tel.: 515 300 251, e-mail: peterkova@znojemskabeseda.cz),
Bc. Petra Maršounová (tel.: 515 216 270, e-mail: petra.marsounova@muznojmo.cz). Grafická úprava, sazba a tisk: Agentura Bravissimo. Registrační číslo: MK ČR E 11647.

