
Volby se blíží
Sedmé parlamentní volby v his-

torii samostatné České republiky 
vypuknou v pátek 20. října ve dvě 
hodiny odpoledne. 

Volební místnosti budou voličům 
otevřené také v sobotu 21. října. Tentýž 
den, zhruba v pět hodin odpoledne, 
by už mělo být jasné, jak bude vypadat 
nová mapa české politiky. Tři měsíce 
po sněmovních volbách, v lednu 2018, 
půjdeme k urnám znovu, abychom si 
zvolili nového prezidenta. Podrobnosti 
k volbám najdete na str. 5.  lp
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Dvě královská města – Znojmo 
a  Chrudim – oficiálním podpisem 
deklarace o spolupráci stvrdila své 
partnerství. Stalo se tak v rámci Ná-
rodního zahájení Dnů evropského 
dědictví v Chrudimi.

Počátek vzájemných kontaktů 
obou měst leží v  setkáních na sjez-

dech Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Obě města, která se 
pyšní prestižním titulem Historické 
město roku, se rozhodla četná setkání 
proměnit v užší partnerskou spolu-
práci. „Obě strany mají spoustu spo-
lečných zájmů a polí, na kterých se lze 
učit či obohacovat. Každé historické 

sídlo musí chránit své bohatství. Teď 
nám budou pomáhat přátelé z Chrudi-
mi a já pevně věřím, že jim máme také 
co nabídnout,“ komentuje uzavřené 
partnerství starosta Znojma Vlastimil 
Gabrhel. Obě města se navíc pyšní bo-
hatou historií spojenou s královským 
majestátem.  Pokračování na str. 2.

 Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel a starosta Chrudimi Petr Řezníček při podpisu deklarace.  Foto: Archiv ZL

Královská města Znojmo
a Chrudim jsou partneři

Obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS) na ulici Du-
kelských bojovníků se mohou těšit 
na nové příjemné prostředí za budo-
vou svého domu. 

Práce na úpravách zahrady, včetně 
vybudování altánu, začnou ještě v září. 

Pro seniory udělají nový altán a zahradu
Za budovou DPS je v plánu kromě 
novostavby dřevěného altánu i  vy-
budování terénní zídky, která oddělí 
dvě výškové úrovně pozemku. Cesta 
bude zpevněná zámkovou dlažbou 
tak, aby se po ní senioři mohli přede-
vším bezpečně pohybovat. V zahradě 

se počítá se zatravněním, se záhony 
trvalek a nebude chybět ani výsadba 
keřů a ovocných stromů. Přibydou 
také nové lavičky.

Celkem město do nového altánu 
a úpravy zahrady investuje přibližně 
1 200 000 korun. Práce by měly začít 

již tento měsíc a  jejich dokončení je 
naplánované v  listopadu. Město má 
na modernizaci a vylepšování úrov-
ně života seniorů kontinuální zájem. 
V listopadu bude také dokončena vý-
měna oken v DPS Vančurova za šest 
milionů korun. pm

Nejstarší občan 
má 104 let

Josef Štola, nejstarší občan města 
Znojma, oslavil již 104. narozeniny.

V úctyhodném věku se těší dob-
rému zdraví. S manželkou Růženou, 
která oslavila 96. narozeniny, bydlí stále 
ve svém domku. Josefu Štolovi gratulo-
vali také zástupci města Znojma, a to 
místostarosta Jan Blaha a matrikářka 
úřadu Lenka Pavlačková. K přání pev-
ného zdraví se rovněž připojujeme!  zp
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PODĚKOVÁNÍ
ZA DOBROU PRÁCI
Poděkování všem pracovníkům 
firmy H&M, s.r.o. Kuchařovice, 
kteří se podílejí na výměně oken 
a s tím spojené další práce v Domě 
pro seniory na Vančurově ulici 17 
ve Znojmě, vyjádřila za všechny 
obyvatele domu Vlasta Slabá. 
Senioři chválí pracovníky firmy 
především za  vstřícnost, rych-
lost a kvalitně odvedenou práci 
i finální úklid včetně umytí oken 
po skončení práce v každém bytě. 
Výměnu oken v  budově hradí 
město Znojmo. 

DNY ZDRAVÍ
I letos v říjnu chystá město Znojmo 
Dny zdraví. Aktuální informace 
najdete na webu nebo facebooku 
města, případně na webu Zdravé-
ho města Znojma. 

PÍTKO FUNGUJE
Pítko na Obrokové ulici již funguje. 
Pro opravu muselo být demonto-
váno pítko i dlažba kolem něj, nut-
né byly proto i výkopové a bourací 
práce. Problémy způsoboval ne-
dokonalý přívod vody vyhotove-
ný ze zahradní hadice namísto 
vhodnějšího tlakového potrubí. 
Oprava stála 45 000 Kč. Další pítka 
jsou na Slepičím trhu, Masaryko-
vě nám., Horním nám., Divišově 
nám., Mikulášském nám., na ul. 
Přemyslovců a v Dolním parku. 

ÚSPORA ENERGIE 
S DOTACÍ
Vyměňte starý plynový kotel nebo 
čerpadlo. Do  konce listopadu 
mohou vlastníci bytových domů, 
společenství vlastníků i obce žádat 
o podporu na zateplení, výměnu 
oken a nově i na výměnu zdrojů 
tepla. Podpora jde z Integrované-
ho regionálního operačního pro-
gramu. Více k výzvě číslo 37 získáte  
na  www.strukturální-fondy.cz  
v sekci IROP. 

UZAVÍRKA 
ULICE KLÍNEK
Ulice Klínek ve  Znojmě bude 
z  důvodu opravy povrchu ko-
munikace a rozšíření veřejného 
osvětlení od 1. do 31. října 2017 
zcela uzavřena. Objízdná trasa 
nebyla stanovena.

INFO ZE ZASTUPITELSTVA
Zářijové zasedání zastupitel-
stva města Znojma se konalo až 
po uzávěrce Znojemských LISTŮ, 
a tak zprávy z něj přineseme až 
v příštím čísle, případně jsou k na-
lezení na webu města. 

 Premiéra při prohlídce domova doprovázela ředitelka Radka Sovjáková a vrchní sestra 
Lenka Hussová (vpravo).  Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1. 
„Kulturní dědictví a péče o něj, 

cestovní ruch, sport, školství nebo vý-
měna zkušeností samospráv, to je jasný 
půdorys naší spolupráce. Rádi bychom 
také ale podpořili vzájemné poznávání 
a sbližování občanů obou měst,“ říká 

Královská města Znojmo a Chrudim...

V  rámci své návštěvy Znojma 
zavítal premiér Bohuslav Sobotka 
na  návštěvu Domova pro seniory 
U Lesíka. 

V   d oprovo du  r a d n í  m ě s t a 
Znojma Ludmily Šikýřové se pre-
miér setkal nejen s vedením Centra 
sociálních služeb, pod které domov 
spadá, ale i  se zaměstnanci a  uži-
vateli domova. Za  vedení Centra 
sociálních služeb přivítala návště-
vu nedávno zvolená nová ředitel-
ka Radka Sovjáková a vrchní sestra 
Lenka Hussová. Společně hovořili 
mimo jiného o  financování sociál-
ních služeb, personálních otázkách 
domova či o  navyšování platů za-
městnanců v sociální sféře. Témata, 
která se rozvinula v následné debatě 
se zaměstnanci domova a  seniory 
žijícími v  domově, se týkaly nejen 
sociálních otázek, ale i  valorizací 

Premiér Sobotka navštívil
znojemský domov pro seniory

ke spolupráci starosta Chrudimi Petr 
Řezníček. Města by tak ráda podporo-
vala zejména budování pevných vzta-
hů na poli kultury, sportu, vzdělávání 
a seniorů. Užitečné budou konzultace 
poznatků komunální sféry a činnosti 
místních samosprávních orgánů. Na-

bízí se rovněž výměna zkušeností ze 
sociální péče, rýsují se akce pro senio-
ry. V úvahu přichází rovněž vzájemná 
spolupráce dalších institucí a organi-
zací. Partnerství s Chrudimí schváli-
lo znojemské zastupitelstvo v červnu 
letošního roku.  zp

Jubilejní 10. ročník soutěže Roz-
kvetlé Znojmo zná vítěze. Ceny jim 
předal místostarosta Jan Grois. Po-
děkování dostanou ale i „nevítězové“.

„Letos jsou mezi oceněnými jak 
úplní nováčci soutěže, tak i ostříle-
ní matadoři,“ říká místostarosta Jan 
Grois.

Na malou pozornost ze znojemské 
radnice se letos mohou těšit i ti, kteří 
se mezi vítěze nedostali.

V  kategorii Nejlépe vyzdobené 
znojemské okno zvítězila Marie Pa-
velková (Velká Františkánská), druhé 
místo obsadila Anna Kučerová (Ru-
doleckého) a na třetím místě skončila 
Petra Braunerová (Švédská).

Kategorii Nejlépe vyzdobený zno-
jemský balkon nebo lodžie ovládli Eva 
a Milan Kaksovi (K Sirotčinci) – ti 
z květin na  svém balkonu vytvořili 
rakouskou vlajku, a to s cílem podpořit 
česko-rakouskou spolupráci, druhé 
místo patří Aleně Liďákové (Vinohra-
dy) a  třetí Yvoně Věrné (Bratrstva). 
Nejkrásnější předzahrádkou se může 

Rozkvetlé Znojmo ocenilo i lékárnu

pochlubit Marie Ryšavá (Ugartova), 
druhé místo obsadila Pavlína Elsni-
cová (Koželužská) a třetí místo patří 
Marii Jurové (Hrnčířská).

Předána byla i zvláštní cena Lé-
kárně U Radnice. Rozkvetlé Znojmo 

sice nemělo speciální kategorii pro 
podnikatele, ale lékárnu přesto ocenilo 
drobností za krásnou výzdobu výlohy 
a vstupu do lékárny. Více fotografií na-
leznete na www.znojmocity.cz v sekci 
Tiskové zprávy.  zp

penzí. Premiér Sobotka ukončil ná-
vštěvu prohlídkou budovy, kterou 

pro seniory otevřelo město před  
čtyřmi lety.  zp, lp

 Místostarosta Jan Grois mezi vítězi soutěže Rozkvetlé Znojmo, kterým poděkoval za to, 
že dělají Znojmo krásnějším.  Foto: Archiv ZL
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PRVŇÁČKY VÍTAL I STAROSTA
Do prvních tříd znojemských škol 
nastoupilo 3. září 450 dětí. Na nej-
větší znojemské základní škole 
ZŠ JUDr. Mareše přivítal prvňáčky 
starosta Vlastimil Gabrhel a na ZŠ 
nám. Republiky místostarosta Jan 
Blaha. Přáli dětem úspěšný škol-
ní rok, rodičům více radosti než 
starostí a učitelům hodně elánu 
a trpělivosti.

MĚSTO INVESTOVALO
DO ŠKOL MILIONY
Letos na opravy a rekonstrukce zá-
kladních škol a školek ve Znojmě 
vydalo město přes 8,5 milionů 
korun. Většina investic šla do zá-
kladních škol, 5,8 milionů korun. 
Téměř 2,7 milionu korun do ma-
teřských škol. Většina stavebních 
prací probíhala v průběhu prázd-
nin, kdy byly školy prázdné. Kromě 
výmaleb prostor nebo nových 
povrchů se řešily i opravy a vyba-
vení kuchyní a  jídelen, výměna 
osvětlení nebo výměna oken. 

SENIOŘI MAJÍ NOVÉ VÝTAHY
Senioři bydlící v Domově s pečova-
telskou službou (dále DPS) na ulici 
Vančurova 17 a na ulici Dukelských 
bojovníků již využívají nové výta-
hy. Na  jejich pořízení a  instalaci 
byla v  letošním rozpočtu města 
vyčleněna částka 11 000 000 ko-
run. Více než 6  000  000 korun 
bude stát výměna oken na DPS 
Vančurova 17, která právě probíhá.

VOC ZNOJMO 
SE ROZROSTLO 
VOC Znojmo se rozrostlo o dva-
náct nových vín s označením vín 
originální certifikace. Všechna 
tato vína premiérově ochutnali 
návštěvníci Znojemského histo-
rického vinobraní na scéně u ro-
tundy sv. Kateřiny. Zatřiďovalo 
se i  do  Královské řady vín VOC 
Znojmo: dvě vína dostala označení 
kandidátů, jedno prošlo finálním 
zatřiďováním, a  tak na  podzim 
spolek uvede další víno své exklu-
zivní Královské řady.

VÍTĚZOVÉ FOTOSOUTĚŽE 
Vodárenská akciová společnost 
(VAS) vyhlásila vítěze fotografické 
soutěže Voda je život. Autorem 
nejzdařilejšího snímku s názvem 
Voda nad zlato je Radek Štrouf, 
druhá skončila Hana Michaličová 
a třetí Daniel Schneider. Poprvé 
byla udělena i cena zaměstnanci 
VAS, Pavlu Zemánkovi, za  foto-
grafii Voda a život. Čestné uznání 
porota přidělila Vilému Alexovi 
a Anetě Adamcové.

STALO SE

Pavel Balík byl v  letech 1994–2006 
starostou Znojma, dalších osm let 
(2006–2014) zastával funkci místosta-
rosty města. Starost o blaho a zájmy 
občanů u něho byly vždy na prvním 
místě. Za všechny spoluobčany mu 
věnovali vzpomínku jeho tři kolegové.

Vlastimil Gabrhel, 
starosta města

Odchod Pavla Balíka přišel ne-
čekaně, ještě pár dnů předtím jsme 
spolu mluvili a těšili se na vinobraní. 
Samozřejmě, že jsem věděl, že Pavel je 
dlouhodobě nemocný, ale že je situace 
až tak vážná, jsem netušil. Pavel si totiž 
nikdy na nic nestěžoval. Nechtěl své 
okolí zatěžovat svými problémy. Na-
opak. Byl to člověk, ke kterému se lidé 
chodili svěřovat, a on se jako správný 
starosta o ně postaral. Já osobně jsem 
měl s Pavlem zvláštní vztah. V počát-
cích jsme šli v komunální politice ostře 
jeden proti druhému. Naráželo na sebe 

Vzpomínka na Pavla Balíka
Ve věku 67 let zemřel 5. září 2017 Ing. Pavel Balík, 
dlouholetý starosta Znojma. Ve vedení města strávil 
celkem 20 let.

ambiciózní mládí a moudrost a zkuše-
nost politika o generaci staršího. Čím 
více jsme se znali, tím více se hrany 
obrušovaly a vzájemný respekt jed-
noho k druhému rostl. Přestože jsme 
každý reprezentovali jinou politickou 
stranu, šlo nám oběma o stejnou věc. 
O prosperitu Znojma. V posledních 
letech naše spolupráce fungovala vel-
mi dobře. Po odchodu do důchodu se 
Pavel Balík stal dokonce jakýmsi mým 
mentorem. Často mi radil a  já s ním 
konzultoval mnoho svých rozhodnutí. 
Proto mě zpráva o  jeho smrti těžce 
zasáhla. Pavel Balík mi bude chybět. 
Vlastně bude chybět nám všem. Celé-
mu Znojmu. Díky za všechno, Pavle.

Milan Špaček, 
ředitel Dětského centra

Setkání s dobrým člověkem je dar, 
který obohacuje duši. Pavel Balík dob-
rým člověkem byl. Měl rád lidi. Cítil to 
každý, kdo se s ním setkal. Pavel měl 
velké a dobré srdce. Býval nedochvilný, 
protože každého, kdo ho zastavil, vy-
slechl, promluvil s ním, poradil, a když 
mohl, tak pomáhal. To, že se na něho 
lidé obraceli, bral jako samozřejmost. 
Nikoho neodbyl, že nemá čas, a nikdy 
se na nic nevymlouval. Jako bývalý sta-
rosta Znojma a později místostarosta 
Znojma musel řešit řadu konfliktů 
a všechny se snažil vyřešit po dobrém 
a s laskavostí. K tomu je třeba pořádné 
odvahy a trpělivosti. Pavel Balík od-
vahu a trpělivost měl, byl to odvážný 
a srdnatý muž.

Poslední roky života byl vážně ne-
mocen. Svoji nemoc, obtíže, omezení 
a bolesti snášel s velkou noblesou. Niko-
ho neobtěžoval se svými potížemi, vždy 
doufal ve zlepšení. Přes všechna ome-

zení se s láskou staral o rodinu, vnu-
ky, svého starého otce a rodinný dům 
v Morašicích. Mnohý mladší a zdravější 
by si z něho mohl vzít příklad.

Každý, kdo ho blíže poznal, bude 
na něho vzpomínat s láskou. Na světě 
by bylo mnohem lépe, kdyby tu žilo 
více takových lidí, jako byl Pavel Balík.

Pavel Štohl, 
senátor

Pavla Balíka jsem osobně poznal 
asi před patnácti lety, kdy jako tehdejší 
starosta Znojma velmi výrazně podpo-
roval vznik znojemské vysoké školy. 
A je třeba říct, že bez jeho pomoci by 
vysoká škola ve Znojmě zřejmě vůbec 
nevznikla. Myslím, že můžu říct, že 
jsme byli kamarádi, kteří se velmi rádi 
vídali, povídali si, dali si spolu sklen-
ku dobrého vína. A já jsem od něho 
čerpal mnohé životní zkušenosti, ať 
už z  jeho působení v komunální po-
litice nebo ze života obecně. Dodnes 
mi například v mysli utkvěla filosofie, 
s níž nahlížel na komunální politiku. 
Ta se nemá členit na levici a pravici, ale 
všichni společně mají řešit to, co daná 
obec potřebuje. Za jeho starostování 
se podařilo zajistit z prostředků EU tři 
čtvrtě miliardy korun na rekonstrukci 
kanalizace! Byl to mimořádný úspěch, 
který však příliš nevyzdvihoval.

Naposled jsme se s Pavlem viděli 
asi před měsícem a řekli jsme si, že 
přijde do školy na návštěvu. Nejen 
já, ale i moji kolegové se na něj vždy 
těšili. Byl to totiž příjemný a velmi 
společenský člověk, se kterým vždy 
přišla i dobrá nálada. Bohužel už jsme 
se sejít nestihli. Pavle, děkuji Ti ještě 
jednou a naposled i za občany Znojma 
za to, co všechno jsi pro svoje milované 
město udělal. Ať už to bylo vybudování 
Městské plovárny Louka, rekonstrukce 
Městského divadla nebo třeba to, že jsi 
stál u prvotních plánů na vybudování 
domova pro seniory. A tak na závěr si 
chci připít se všemi, kteří tě znali, jako 
vzpomínku na Tebe.

 Pavel Balík  Foto: Archiv ZL

Vlastníci nepamátek v městské 
památkové rezervaci a jejím ochran-
ném pásmu mohou zažádat o dotace.

Město Znojmo poskytne dotaci 
až do výše 50 % uznatelných nákla-
dů na obnovu nemovitostí v městské 
památkové rezervaci (MPR) a  jejím 
ochranném pásmu, které nejsou pa-
mátkově chráněné. Rovněž poskytne 
dotaci na podporu reklamního ozna-
čení provozoven v MPR. Majitelé ne-
movitostí, které se nacházejí v MPR 

Město poskytne dotaci nejen na památky
a v  jeho ochranném pásmu a nejsou 
památkově chráněné, mohou zažádat 
město o dotaci na jejich obnovu, a to 
z dotačního programu Podpora obno-
vy památkově nechráněných nemovi-
tostí na území Městské památkové re-
zervace Znojmo a v jejím ochranném 
pásmu a podpora reklamního označe-
ní provozoven na území MPR.  Cílem 
tohoto programu je podpořit obnovu 
památkově nechráněných nemovitostí 
v této lokalitě.

Zásady pro poskytnutí dotací 
a  formuláře k žádosti o poskytnutí 
dotace jsou zveřejněny na stránkách 
města Znojma www.znojmocity.cz, 
pod Odborem školství, kultury a pa-
mátkové péče, na odkaze Vše k dota-
cím. Na stránkách zmíněného odboru 
rovněž naleznete veškeré informace 
o dotačním programu. Žádosti o po-
skytnutí dotace lze podat dle podmí-
nek dotačního programu od 11. října 
do 31. října 2017.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 26. října, uzávěrka je 
16. října.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič, který nebude moci ze závaž-
ných zdravotních důvodů hlasovat 
přímo ve volební místnosti, může 
požádat Městský úřad Znojmo 
na tel.: 515 216 524/391 a ve dnech 
voleb 20. a 21. 10. 2017 okrskovou 
volební komisi o  to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, 
a to do přenosné volební schránky. 
Hlasování do přenosné volební 
schránky je možné pouze v případě, 
že se volič nachází v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběh-
ne ve středu 4. října ve 12.00 hod.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. O kostý-
my se stará Anna Novotná, se kte-
rou je třeba se předem na zápůjč-
ce domluvit, na tel.: 721 505 910. 

INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete 
podat jak komerční, tak řádkovou 
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou 
podat pouze soukromé osoby. Inze-
renti, kteří nabízí jakékoliv pracovní 
místo nebo brigádu, mají možnost 
v LISTECH inzerovat vždy zdarma! Ce-
ník a veškeré informace k inzerci jsou 
uveřejněny na www.znojmocity.cz 
nebo je získáte na  e -mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKÁRNA OTEVŘENA
VE STÁTNÍ SVÁTEK
Ve státní svátek 28. října najdete 
ve Znojmě pohotovostní lékáren-
skou službu v  lékárně Aesculap 
(Holandská 10, tel.: 515 227 711) 
v čase 9.00–18.00 hodin.

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 náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

Místostarosta Jan Grois přivítal 
na radnici delegaci starostů z okre-
su Gmünd v  čele s  jejich okresním 
hejtmanem Stefanem Gruschem. 
Ve d l e  p r o h l í d k y  m ě s t a  p ř i j e l i  
i na zkušenou.

D elegace  s t aros tů  zav í t a l a 
do Znojma v rámci návštěvy Retzu. „Je 
mi ctí, že vás mohu přivítat až z dale-
kého Gmündu. Přeshraniční kontakty 
jsou pro naše město obzvláště důležité 
a ceníme si toho, že můžeme být pro 
někoho inspirací. Zároveň doufám, že 
se vám ve Znojmě bude líbit a vrátíte se 
sem třeba s rodinou na výlet nebo do-
volenou,“ uvedl na přátelském setkání 
místostarosta Grois.

Stefan Grusch, donedávna hejt-
man okresu Hollabrunn, do kterého 
spadá i Retz, zná velmi dobře vztahy 
Retzu a Znojma a byl také od počátku 
u myšlenky pořádání společné pře-
shraniční Dolnorakouské zemské vý-
stavy. „Spolupráce mezi městy Retz 
a Znojmo jsou pro mě velkým pozi-
tivním příkladem toho, jak se to má 

Znojmo a Retz jsou příkladem 
přeshraniční spolupráce

správně dělat. Jelikož jsem během 
roku změnil působiště a  jsem nyní 
v okrese Gmünd – tedy opět v okrese, 
který sousedí s Českou republikou –, 
chtěl jsem starosty obcí našeho okresu 

vzít sem, aby se na příkladu Retzu 
a  Znojma něčemu přiučili. Jedním 
z mých cílů jako okresního hejtmana je 
totiž rozvoj přeshraniční spolupráce,“ 
řekl Stefan Grusch.  zp

 Na setkání vládla velice přátelská atmosféra.  Foto: Archiv ZL

Radní schválili záměr poskytnutí 
dotací z rozpočtu města na rok 2018. 
V  letošním roce je stanoveno šest 
dotačních programů, o které bude 
možné žádat do 31. října 2017.

Pro rok 2018 schválila Rada města 
Znojma tyto dotační programy:
■  Podpora kultury ve městě Znojmě 

v roce 2018
■  Podpora sportu ve městě Znojmě 

v roce 2018
■  Podpora volnočasových aktivit dětí, 

mládeže a seniorů v roce 2018
■  Podpora obnovy památkově nechrá-

něných nemovitostí na území Měst-
ské památkové rezervace Znojmo 
a v jejím ochranném pásmu a podpo-
ra reklamního označení provozoven 
na území MPR Znojmo

■  Podpora sociálních služeb v roce 2018
■  Podpora rodinných aktivit v roce 2018

Dotační programy stanoví prio-
rity, v rámci kterých lze podat žádost. 
Jeden subjekt může podat maximál-
ně dvě žádosti v rámci všech dotač-
ních programů, zároveň však každou 
v  jiné prioritě. Žádosti lze podávat 
od 11. října do 31. října 2017 způso-

V říjnu žádejte dotace na kulturu, 
sport i sociální služby

bem stanoveným v  jednotlivých do-
tačních programech. Žádost musí být 
doplněna rozpočtem předpokládaných 
uznatelných nákladů a doložena všemi 
požadovanými přílohami, které na-
jdou žadatelé v dotačních programech. 
Ke správnému vyplnění formulářů je 
nutné nastudovat Zásady pro posky-
tování dotací č. 4/2015 a podmínky 
daného dotačního programu.

Pozor, žádosti o dotace lze vypl-
ňovat pouze na počítači! Žádosti vy-
plněny rukou budou vráceny žadate-
lům bez projednání v orgánech města. 

Ve  středu 4. října se bude ko-
nat od 13.00 do 15.30 hod. schůzka 
ohledně poskytování dotací adminis-
trovaných odborem školství, kultury 
a památkové péče, kde vám zodpoví 
případné nejasnosti a dotazy. Schůzka 
je v budově městského úřadu na nám. 
Armády 8. Objednat se lze prostřed-
nictvím e-mailu: monika.vavrinova@
muznojmo.cz nebo na tel. 515 216 576.

Pro žádosti o dotace na sociální 
služby jsou konzultační hodiny plá-
nované na  úterý 3. října od  15.00 
do 16.00 hodin v budově na nám. Ar-
mády 8. Není nutné se předem objed-
nat. O žádostech budou nejprve jednat 

příslušné komise rady města a násled-
ně budou předloženy k projednání 
radě a zastupitelstvu. Dotace budou 
poskytovány na základě veřejnopráv-
ních smluv.

Kompletní informace najdou ža-
datelé na webu města www.znojmo-
city.cz a žadatelé mohou také kontak-
tovat pracovníky příslušných odborů:

■ Odbor školství, kultury 
a památkové péče 
– dotační programy: Podpora sportu, 
Podpora kultury, Podpora volnoča-
sových aktivit a Podpora obnovy pa-
mátkově nechráněných nemovitostí 
na území Městské památkové rezerva-
ce Znojmo a v jejím ochranném pásmu 
a podpora reklamního označení pro-
vozoven na území MPR Znojmo. Mo-
nika Vavřinová, monika.vavrinova@ 
muznojmo.cz, tel. 515 216 576

■ Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 
– dotační programy: Podpora sociál-
ních služeb a Podpora zdravotnictví 
a rodinných a sociálních aktivit. Šárka 
Antonínová, DiS., sarka.antoninova@
muznojmo.cz, tel. 515 216 453 zp
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LAA BOMBA SHOPING CENTER
přijme pro restauraci Laa Gusto Hevlín

SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY
KUCHAŘE/KUCHAŘKY

POMOCNÉ KUCHAŘE/KY

Brigádníky: Bar – vhodné pro studenty, matky na mateřské dovolené. 
Kuchyň – vhodné pro studenty, matky na mateřské dovolené, 

aktivní seniory

Nabízíme: 
stravu zdarma, zaměstnanecké výhody.

Životopisy zasílejte na adresu monika.bulinova@excaliburcity.com, 
tel. 515 206 378

Stellenangebot: 

SYSTEMADMINISTRATOR
EDV-Himmelbauer.at sucht Mitarbeiter: Zur Verstärkung unseres 

Teams suchen wir einen kompetenten Systemadministrator (m/w) mit: 
Hard- & Software KnowHow im Bereich der Informationstechnologie, 

Vertraut im Umgang mit aktuellen Microsoft Serversystem  
(AD, DNS, GPO, SQL etc.), fundierte Netzwerkkenntnisse  

(TCP/IP, Router, Switches, Firewall), Linuxkenntnisse und Erfahrungen 
mit Virtualisierunsumgebungen von Vorteil, Freude am Arbeiten 

in einem engagierten Team, Bereitschaft zur Weiterbildung, 
Führerschein B, ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse. 

Kontakt: jobs@edv-himmelbauer.at

6 ZNOJEMSKÉ LISTY 29. ZÁŘÍ 2017Placená inzerce

  
ZA LEPŠÍ PRACÍ

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI: 

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

až 45.000 Kč měsíčně
» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

ASISTENTKA  
PRO  

ZPRACOVÁVÁNÍ  
OBJEDNÁVEK

TECHNIK  
PRO  

INSTALACE  
INTERNETOVÝCH  

PŘÍPOJEK

OBCHODNÍ  
ZÁSTUPCE

POJĎTE

ZNOJEMSKÁ BESEDA
hledá zaměstnance na pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Požadavky:

SŠ nejlépe technického směru, řid. průkaz sk. B, uživ. znalost PC,
znalost problematiky v oblasti BOZP, požární ochrany a energetiky, 

organizační a řídící schopnosti, komunikativnost, samostatnost, flexibilita, 
zodpovědnost, aktivní přístup,

schopnost týmové práce

Náplň práce:
správa budov a strojů, údržba, běžné opravy, revize, prohlídky a prověrky, 

spolupráce s bezpečnostním technikem a ukládání dokumentace, obsluha 
vytápění v budově, celoroční běžný úklid, zametání a čištění chodníku,

řízení, údržba a běžné opravy služebního vozidla,
technický provoz sálů Znojemské Besedy, zodpovědnost za připravenost 

sálů před akcemi, přenášení těžkých kusů nábytku, strojů a zařízení, 
obsluha technického a zvukařského vybavení,

zabezpečení výlepů plakátů a obstarávání reklamních poutačů,
stavba a provoz zastřešeného pódia,

technické zabezpečení akcí

Výhody:
služební telefon a počítač, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, 

stravenky

V případě zájmu zasílejte do 15. 10. 2017 životopisy na:
reditel@znojemskabeseda.cz

Do předmětu napište: technický pracovník

Nástup možný ihned!

MĚSTO ZNOJMO
vyhlašuje výběrové řízení na dvě pozice 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU
Základní předpoklady: st. obč. ČR, věk min. 18 let, způsobilost k právním 
úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, ovládání jednacího jazyka

Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v oborech 
zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 
práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, znalost zákonů 
a předpisů souvisejících s problematikou sociálně-právní ochrany dětí, 
sociální práce a sociálních služeb, dobrá znalost práce na PC, zkušenost 

s řízením kolektivu, organizační a komunikační schopnosti
Výhodou: praxe ve veřejné správě, zkouška zvláštní odborné způsobilosti 

správních činností sociálního zaměření, znalost softwaru GINIS.

Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 20. 10. 2017. 
Podrobnosti najdete na úřední desce (vyvěšeno 22. 9. 2017) 

nebo na www.znojmocity.cz

REFERENT SOCIÁLNÍHO ODBORU
Náplň práce: zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, sanační činnost

Základní předpoklady: st. obč. ČR, věk min. 18 let, způsobilost k právním 
úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, ovládání jednacího jazyka

Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v oborech 
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 

sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, 
charitní a sociální činnost, znalost práce na PC, řid. průkaz sk. B, 

dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost,  
zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení

Výhodou: zkouška zvl. odborné způsobilosti pro správní činnost  
v sociálně-právní ochraně dětí, praxe ve veřejné správě, znalost Aj nebo Nj.

Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 20. 10. 2017. 
Podrobnosti najdete na úřední desce (vyvěšeno 22. 9. 2017) 

nebo na www.znojmocity.cz
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PRÁCE V ČESKU
BAUMAX – BM ČESKO, s.r.o.
hledá pro prodejnu ve Znojmě 
PRODAVAČE.
Nabízíme:
– nadprůměrnou mzdu, stravenky
– HPP, dobrý pracovní kolektiv
– stabilní zaměstnání
Kontaktujte nás na e-mail:
kadrycz7@baumax.cz, 
tel.: 267 289 176.

Rodina ze Šaldorfa 
nabízí pravidelnou stálou práci 
PANÍ NA ÚKLID DOMU. 
Podmínkou je pečlivost 
a spolehlivost. 
Kontaktní tel.: 777 575 634.

Brněnská firma 
hledá 
ZEDNÍKA.
Nutnou podmínkou je výuční list! 
Nabízí dlouhodobou práci 
ve Znojmě, Brně a okolí,
dovoz a odvoz do práce zajištěn,
mzda 130–150 Kč/hod. 
Zájemci se mohou obrátit 
o informace na telefonní kontakt  
601 151 564.

PRÁCE V RAKOUSKU
Pomocná síla ve výrobě 
Produktionshelfer

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

Kolumbus našel nabídky za vás

Kotányi GmbH
Wolkersdorf
viz kontaktní formulář na http://
www.kotanyi.at/landingpage-
company/career/jobs/ 
Barbara Leiner
Obsluha strojů ve výrobě, 
dlouhodobé zaměstnání, 
třísměnný provoz.

Pomocný instalatér
Installateur-Helfer
PM Trocknungs und Sanierungs GmbH
Klosterneuburg
wien.office@profi-max.at 
Markus Leonhard
Plný úvazek v renomované firmě
se 40 zaměstnanci, příjemné 
pracovní klima, výkonové hodnocení.
Min. mzda dle KS od 3 let praxe 
od 2.058,70 EUR/měs. brutto.

Truhlář – montér 
Montagetischler
XXXLutz
Stockerau, Laa/Thaya a jiné
viz kontaktní formulář 
na https://karriere.xxxlutz.at/
ecf62339a071478bad01fe47ca5ce260-
montagetischlerin-fuer-
moebelmontagearbeiten-und-
auslieferun
Zaškolení, možnost získání ŘP C, 
možnost prémií, jistý příjem, 
atraktivní a jistá práce, 
zaměstnanecké slevy, moderní 

pracovní prostředky.
Mzda od 1.702 EUR/měs. brutto.

Pokojská 
Stubenfrau
Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH
Gars
wagner@lapura.at
+43/2985/2666 749, Petra Wagner
Částečný úvazek 15 hod., 
směny (18–21 hod.), úklid pokojů 
a hotelových prostor, třídění prádla 
a odpadů. Min. mzda 550 EUR/měs. 
brutto. 

Zástupce vedoucí pokojské
Stv. Hausdame
Althof Consulting- 
und Hotelbetriebges.m.b.H.
Retz
b.kleinschuster@althof.at 
+43/2942/3711, Bernd Kleinschuster
Celoroční práce, plný nebo částečný 
úvazek (min. 30 hod.), dopolední 
služby, odpolední částečně +  
víkendy. Mzda od 1.460 EUR/měs. 
brutto při plném úvazku, možnost 
příplatků.

Pracovník prodeje pro český trh 
Mitarbeiter Verkauf Innendienst
Meusburger Georg GmbH&Co KG
Wien
unterassinger@meusburger.com 
+43/5574/6706, Simon Unteassinger
Zpracování zakázek pro český 
trh, zhotovení nabídek, 
telefonická péče a poradenství 
zákazníkům, aktivní spolupráce 
s obch. zástupci, překlady.

Pracovník zákaznické podpory 
Kundendienstmitarbeiter
Cotton Classics Handels GmbH
Schwadorf bei Wen 
office@cottonclassics.com
+43/2230/2204, Sabine Fink
Péče o zákazníky a prodej, 
vyřizování zakázek a dodávek, 
všeobecná kancelářská činnost.
Nabízíme dlouhodobé zaměstnání, 
odpovědnou a zajímavou práci, 
příjemnou atmosféru, 
dynamický tým. 
Mzda od 1.600 EUR/měs. brutto +  
možnost příplatků.

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
hledá do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Klub Coolna ve Znojmě

DVA PRACOVNÍKY 
PRO DLOUHODOBĚJŠÍ SPOLUPRÁCI

Vhodné pro studenty!
Nabízíme: práci s dětmi, dospívajícími v klubu či v terénu, DPP, možnost 

přivýdělku, praxe v oboru, profesní rozvoj
Požadujeme: minim. 18 let, trestní bezúhonnost, aktivní přístup
Strukturovaný životopis zašlete na: coolna@znojmo.charita.cz,

vedoucí Mgr. Robert Knebl, tel.: 739 389 275

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
hledá zaměstnance na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
a PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Klub Coolna ve Znojmě

Podmínky: vzdělání pro sociálního pracovníka dle zák. 108/2006 Sb. 
o soc. službách, trestní bezúhonnost, práce v klubu i v terénu, zájem 

o problematiku práce s mládeží ve věku 11–26 let, empatie, schopnost 
samostatné i týmové práce, znalosti práce na PC

Nabízíme: PP na celý úvazek, odpovídající finanční ohodnocení 
dle vzdělání a praxe, další vzdělávání v oboru, nové praktické zkušenosti, 

možnost seberealizace, práce pod supervizí

Strukturované CV a motivační dopis zašlete na: 
coolna@znojmo.charita.cz, vedoucí Mgr. Robert Knebl, tel.: 739 389 275

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.
Hlavní 136/34, Přímětice, 669 04 Znojmo

přijmou uchazeče na pracovní pozice:

ŘEDITEL/VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU
• zkušenosti s vedením lidí na obdobné pozici

• technické myšlení, znalost technické dokumentace
• dobrá znalost AJ nebo NJ – psané i mluvené

KONSTRUKTÉR
• příprava technické dokumentace pro výrobu

• požadujeme znalost technické dokumentace a výkresů
• nutná znalost Autodesk AutoCad / Inventor

TECHNOLOG – NORMOVAČ
• tvorba technologických postupů pro obrábění

• stanovování časových norem práce
• orientace v technické dokumentaci

KONTROLOR KVALITY 
• mezioperační a výstupní kontrola výrobků
• znalost technické dokumentace a výkresů

Možnost okamžitého nástupu. Bližší informace na www.sszn.cz\jobs 
nebo tel. 515 282 315.

Životopisy zasílejte na personalni@sszn.cz
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Stavba obchvatu Znojmo jede naplno

Výstavba znojemského obchvatu 
v části od kasárenské po únanovskou 
křižovatku pokračuje podle plánu 
a postupně rostou mosty. 

Přesvědčil se o  tom i  starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel. „Práce 
na obchvatu pokračují podle plánu, 
za což děkuji nejen Ředitelství silnic 
a dálnic, které je investorem akce, ale 
hlavně všem pracovníkům, kteří jsou 
na stavbě denně od rána do večera,“ 
říká starosta. 

Dopravní omezení na ulici Úna-
novská u nemocnice skončí v prosinci, 
většina mostních objektů bude hotová 
letos v hrubé stavbě do konce roku 
a příští rok bude ve znamení budování 
mimoúrovňové křižovatky a povrchů 
vozovek.

MOST U NEMOCNICE
BUDE V PROSINCI

Nejvíce práce mají nyní stavbaři 
u Nové nemocnice. V těchto místech 
musí být most zprovozněný v prosinci 
letošního roku. „Předpokládáme, že 
na přelomu října a v první polovině 
listopadu dojde k pokládce vozov-
kových vrstev v  celém úseku, tedy 
od začátku úprav až k Nové nemoc-
nici, abychom sem v prosinci moh-
li pustit auta. Po nově budovaném 

Mosty na obchvatu rostou jeden za druhým

mostu a  komunikaci se totiž bude 
jezdit ze Znojma do Únanova, ob-
chvat povede pod mostem,“ vysvět-
luje Roman Daniel, který má jménem 
společnosti Silnice Group na starost 
výstavbu mostů. Tím tu však prá-

 Kompletní mapa obchvatu Znojma včetně plánované silnice na Hatě.

 Postup prací na veřejností ostře sledované stavbě kontroluje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Zde před částí budoucího mostu u ne-
mocnice.  Foto: Archiv ZL

ce nekončí. Křižovatka u nemocnice 
musí být kvůli zachování provozu 
řešena po částech, a tak se její druhá 
polovina vybuduje příští rok. 

Na mostech u židovského hřbi-
tova, přes potok Leska a u napojení 

na silnici na Jihlavu je situace obdob-
ná. Mosty se dokončují v hrubé stav-
bě, do zimy se tu dodělají poslední 
nutné práce a pokračovat se tu bude 
moct příští rok po vybudování násypů 
k mostům. zp



9ZNOJEMSKÉ LISTY 29. ZÁŘÍ 2017 Znojemské kulturní léto 2017

V příštím roce dokončí přemostění

 Pohled od židovského hřbitova na Přímětickou ulici.   Foto: Archiv ZL

 Napojení na Jihlavu. Foto: Archiv ZL

Firma Pegas Nonwovens otevřela 
ve Znojmě novou výrobní halu. Práci 
v ní našlo pětadvacet lidí. Úspěšný 
podnik rozšiřuje své výrobní kapacity 
nejen ve Znojmě, ale i v Jihoafrické 
republice.

Na  slavnostním otevření haly 
ve Znojmě, ve které našlo pětadvacet 
lidí práci, se sešel generální ředitel firmy 
František Řezáč se starostou města Vlas-
timilem Gabrhelem. Společnost Pegas 
Nonwovens je jedním z předních světo-
vých výrobců netkaných textilií. V roce 
2011 expandovala do Egypta a letos má 
v plánu zahájení stavby nové továrny 
v Jihoafrické republice. Pro tuto zemi 
jde o jednu z největších investic z České 
republiky za poslední roky, a tak se Znoj-
mu dostává i diplomatické pozornosti.

V této souvislosti, jen dva dny před 
otevřením haly ve Znojmě, přijal staros-
ta na radnici diplomatické zastoupení 
Jihoafrické republiky v osobě Johana 
Oberholzera, Chargé d´affaires a.i. Jiho-

Firma Pegas expanduje 
doma i v zahraničí

africké republiky. „Diskutovali jsme ne-
jen o víně, protože to je pro oba regiony 
typické, ale právě i o nutnosti diverzifika-
ce ekonomiky. Věřím tedy, že se v daleké 
Jihoafrické republice bude znojemské 
firmě Pegas dařit,“ uvedl starosta Ga- 
brhel. Skupina Pegas je zaměstnavatelem 
už téměř šesti stovek lidí.  lp, zp

Jednotka dobrovolných hasičů 
v Mramoticích se ještě letos dočká 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
Do konce listopadu bude zbrojnice 
kompletně v novém.

Hasička v Mramoticích, kterou 
místní hasiči doteď využívají, je umís-
těna na náměstíčku u Mramotického 
potoka. „Vnitřky hasičky jsou nyní 
v nevyhovujícím stavu, podlahy jsou 
popraskané, omítky jsou vlhké a drolí 
se. Celkově to není příjemné prostředí 
pro naše hasiče,“ vysvětluje starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel důvody, 
proč bylo přistoupeno k tak velké opra-
vě. „Kromě střechy se opravy dotknou 
v podstatě všeho, vybuduje se sociální 
zařízení i šatna,“ dodává starosta.

Hasička tedy dostane postupně 
nová okna, osekají se staré omítky 
a nahodí nové. Dřevěná vrata a vstup-
ní dveře budou jako charakteristický 
prvek budovy zachovány a nechají 
se pouze repasovat. Budova projde 

Mramotickým hasičům 
opraví zbrojnici

také dispozičními úpravami, vymění 
se narušená dlažba a vznikne nové 
sociální zázemí. V plánu je také vy-
budování přípojky vody, přípojky 
na splaškovou kanalizaci, stejně tak 
i přípojky plynu.

Celkové náklady na opravu přesa-
hují částku 2 400 000 korun. Přičemž 
se městu podařilo získat 1 000 000 
korun jako dotaci z Jihomoravského 
kraje v rámci programu Podpora jed-
notek sborů dobrovolných hasičů obcí 
JMK na období 2017–2020.

Znojmo má ve svých řadách cel-
kem dvě jednotky dobrovolných ha-
sičů, v Mramoticích a v Načeraticích. 
Město na jejich podporu myslí i pro 
příští rok. Na červnovém zasedání za-
stupitelé města schválili dofinancování 
nákupu nového hasičského automo-
bilu, tentokrát pro načeratické hasiče, 
v případě získání dotace od Minister-
stva vnitra. V Mramoticích se z nového 
hasičského auta těšili minulý rok.  mp

 Diplomat Johan Oberholzer na znojem-
ské radnici.  Foto: Archiv ZL

Další z mostů obchvatu Znojma – 
most přes Přímětickou, respektive 
Hlavní ulici – čekají hlavní práce až 
příští rok, letos tu vyrostly jen pilíře. 

Aby tu stavbaři mohli komplet-
ně vybudovat most a zrekonstruovat 
křižovatku pod ním, je nutná úplná 
uzavírka ulice Hlavní. A ta se může 
uzavřít až ve chvíli, kdy se otevře ulice 
Únanovská. Předpoklad zahájení prací 
a  s  tím související uzavírky Hlavní 
ulice je v březnu 2018. Silniční objekty 
hlavní trasy jsou nyní ve fázi hrubých 

Chci být svědkem města bez kamionů
terénních úprav, těží se zářezy a vhod-
ná zemina se přesouvá do násypů. Je 
předpoklad, že v letošním roce se hru-
bé terénní úpravy dokončí. Nyní se 
práce soustředí na budování silničního 
násypu mezi židovským hřbitovem 
a Přímětickou ulicí, jehož součástí je 
i konsolidační přesyp. 

PŘÍŠTÍ ROK 
DOKONČÍ PŘEMOSTĚNÍ

V příštím roce se bude pokračovat 
odtěžením konsolidací, prováděním 

aktivních zón a konstrukčních vrstev 
vozovky. Silniční objekty na konci tra-
sy v místě napojení na silnici na Jih-
lavu jsou ve  stavu, kdy se provedly 
skrývky, nyní se provádí přeložky in-
ženýrských sítí.

„Celkově lze předpokládat, že 
mostní objekty dokončíme v roce 2018 
kompletně, silniční objekty pravděpo-
dobně, mimo obrusných vrstev, které 
se provedou po dokončení svodidel, 
zádlažeb a podobně, v roce 2019. V té-

mže roce do června je plánováno i zpro-
voznění stavby,“ dodává Roman Daniel.

„Věřím, že stejně rychle a dobře 
bude pokračovat projektování a hlavně 
povolování dalších staveb obchvatu 
tak, aby byl kompletně funkční. Rád 
bych byl co nejdříve svědkem toho, že 
přes Znojmo nebudou jezdit kamio-
ny a obchvat odkloní i většinu osobní 
tranzitní dopravy. Ředitelství silnic 
a dálnic v tom budu maximálně nápo-
mocen,“ uzavírá starosta Gabrhel.  zp
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U příležitosti Světového dne hos-
pice a paliativní péče bude v centru 
Znojma akce Koláč pro hospic, která 
informuje veřejnost o možnosti palia-
tivní medicíny v rámci hospicové péče. 

Každý příchozí si navíc bude moci 
zakoupit koláč, čímž přispěje na stále 
využívanější službu Domácí hospicové 
péče, která spojuje možnost pečovat 
o těžce nemocného rodinného přísluš-
níka v prostředí domova a současně 
mu zajišťuje odbornou péči a pomoc. 
Propojuje tak všechny roviny potřeb-
ného přístupu k těžce nemocným li-
dem i jejich nejbližším. 

Řada rodin pečujících o dlouhodo-
bě nemocného člověka, zvláště s onko-
logickým onemocněním v závěrečném 
stádiu nemoci, upřednostňuje tuto 
službu před dlouhodobým pobytem 

Koláč pro hospic aneb 
Pomoc chutná sladce

v nemocnici, v odloučení od nejbliž-
ších. V rámci Domácí hospicové péče 
se o nemocného stará tým složený ze 
zdravotních sester, lékařů, psychologa, 
je-li potřeba, vypomůže i pečovatelská 
služba, dobrovolníci a výjimkou nezů-
stává ani služba duchovního – kněze.

Chutný koláč bude ke  koupi 
na stánku u radnice na Obrokové ulici 
i v ulicích města, kde jej budou nabízet 
dobrovolníci. Veškerý výtěžek z prodeje 
poputuje na koupi speciálních polo-
hovacích polštářů proti proleženinám, 
které se využívají pro nemocné v rámci 
Domácí hospicové péče. Na Znojemsku 
ji zajišťuje Oblastní charita Znojmo 
ve spolupráci se spolkem Konipaska. 

Koláč pro hospic budete moci na-
vštívit v centru Znojma v úterý 3. října 
od 8.00 do 16.00 hod.  lp

Máte volný čas a chtěli byste zku-
sit něco nového? Znojemská ADRA 
nabízí každému možnost stát se dob-
rovolníkem.

Právě teď hledá dobrovolné spo-
lečníky pro seniory, osoby se zdra-
votním postižením, osoby chronicky 
duševně nemocné a závislé na návy-
kových látkách a děti v programu Pět 
P. Zapojte se do dobrovolnických pro-
gramů ve Znojmě a okolí a věnujte jed-

ADRA hledá nové dobrovolníky
nu hodinu týdně ve prospěch někoho 
druhého. 

Školení do sociálních a zdravotních 
organizací proběhne v pondělí 23. října 
od 15.30 do 19.30 v Dobrovolnickém 
centru ADRA, Veselá 20, Znojmo. Bliž-
ší informace na tel. 607 144 090 nebo 
znojmo@adra.cz. Vy, kteří máte zájem 
pomáhat sociálně ohroženým dětem, 
kontaktujte nás na tel. čísle 734 171 306 
nebo katerina.kladenska@adra.cz.  lp

 Přijďte si užít Dýňovou stezku.  Foto: Archiv OCH Znojmo

Oblastní charita Znojmo zve 
všechny na jubilejní 15. ročník Dý-
ňové stezky.

Všechny přivítá podzimní park 
osvícený dýněmi. Těšit se můžete 
na ohnivou show a dýňové speciality. 
Na děti čeká plno úkolů a za  jejich 
splnění malý dárek. Rodiče si mohou 

Projděte se Dýňovou stezkou
zakoupit výrobky uživatelů zařízení 
charity nebo se zahřát teplým nápo-
jem. Jediný den v roce si také můžete 
na náměstí opéct špekáčky na ohni. 
Přijďte se podívat 6. října od 18.30 
do horního parku. Start je u vstupu 
do parku z Komenském náměstí (u lé-
kárny).  lp

Den seniorů ve Znojmě v pondělí 
2. října nabídne všem starším obča-
nům města aktivity k zábavě, odpo-
činku, ale také zaměřené na jejich 
vzdělávání. 

Na  několika místech ve  městě 
bude pro seniory připraven program. 
V 8.00 hodin se pro ně otevřou brá-
ny škol – budova školy JUDr. Mareše 
v Klášterní ulici zve na Den otevřených 
dveří s babičkou a dědečkem, mateřská 
škola Holandská má od 8.45 do 13.00 
akce Pojďme si společně hrát i Pohád-
kové vyprávění. V 9.00 začne v budově 
na Mikulášském náměstí 12 přednáška 
odbornice na výživu Ivany Stenzlové 
o zdravém životním stylu v každém 
věku. Gymnázium Dr. K. Polesného 
otevře seniorům studentskou kavárnu 
s cimbálkou (10.00–12.00). Na základ-
ní škole v Příměticích bude od 10.00 
čtení pohádek prarodičů a dětí a mno-
hé další aktivity.

Střední škola na Přímětické ulici 
zve seniory od 10.00 na reminiscenč-
ní dopoledne. V Rodinném centru 
Maceška v areálu MŠ Pražská bude 
od 12.00 Den otevřených dveří s odpo-

Den seniorů nabízí
cimbálku i kurz na počítači

lední kávou a zákuskem. A Znojemské 
grácie zvou na tanec a zpěv ke zdra-
ví do DPS Vančurova 17 (od 15.00). 
V budově ZŠ Pražská zahraje cim-
bá lová  muzika  (10 .00–12 .00) .  
Zacvičit si bude možné ve škole na ul. 
Mládeže (12.00–13.00). Ve staré ne-
mocnici od 14.00 hodin ukáží práci 
s  pacienty na  oddělení dlouhodo-
bě nemocných dobrovolníci ADRA. 
A ve stejný čas připravil Klub senio-
rů při DPS na Dukelské ul. 150 Den 
otevřených dveří s  výstavou ručně 
vyrobených výrobků.

Ke Dni seniorů se navíc váží další 
dvě akce, a to 29. září zájezd do Čes-
kého Krumlova organizovaný Zno-
jemskou Besedou a 3. října Kurz práce 
na počítači pro seniory, připravený 
GPOA – střední školou na Pontassie-
vské ulici. Kurz je zdarma a senioři se 
na něm od 12.30 do 15.30 budou učit 
například ovládat internet či založení 
e-mailové adresy. Zájemci se mohou 
zapsat na vrátnici školy. Den seniorů 
je realizován v rámci Rodinné politiky 
města Znojma díky všem zainteresova-
ným subjektům.  lp

Týden sociálních služeb České re-
publiky (2.–8. října 2017), na kterém 
se veřejnosti představují různí po-
skytovatelé služeb v sociální oblasti, 
je letos ve Znojmě připraven od 2. 
do 5. října.

Podle Asociace poskytovatelů slu-
žeb ČR působí v republice více jak dva 
tisíce poskytovatelů sociálních služeb, 
které se v různých podobách dotýkají 
životů každého z nás. Sociální služby 
jsou poskytované seniorům, osobám 
se zdravotním postižením, osobám, 
které jsou ohroženy sociálním vylou-
čením a mnoha dalším. Asociace chce 
ve „svém“ Týdnu veřejnosti ukázat, 
že sociální služby v našem státě jsou 
kvalitní, pomáhají statisícům lidí a za-
chovávají lidskou důstojnost. 

Oblastní charita Znojmo (Dolní Čes-
ká 1) chystá (2. 10.) workshop Pečova-
telská služba a rodina, (3. 10.) Koláč 
pro hospic a besedu o autismu i (4. 10.) 
výtvarné dílny pro děti a rodiče. 
Společnost Podané ruce bude (2. 10.) 
ve Znojemské Besedě promítat v 17.00 
dokument Marihuana. 
Městský úřad – odbor sociální 
na  nám. Armády 8 nabízí (3.10.) 

Týden ukáže, co všechno 
poskytují sociální služby

konzultační hodiny k dotačním pro-
gramům (od 15.00) a dva dny na to 
přednášku Zkušenosti z práce z oso-
bami nezvládajícími hněv a agresivní 
chování ve vztazích (10.00). 
Centrum sociálních služeb Znojmo 
nabízí (4. 10.) prohlídku Azylového 
domu na Přímětické ulici (9.00–12.00) 
a Den otevřených dveří na DPS U Le-
síka (14.00–17.00).
Střední škola na Přímětické ul. při-
pravila (5. 10.) pro zájemce vědomost-
ní kvíz (9.30–10.30).
Dobrovolnické centrum ADRA 
(5.  10.) zve do  městské knihov-
ny na přednášku Pomáhat nás baví 
(od 17.00). 

V rámci Komunitního plánová-
ní sociálních služeb Znojemska se 
do jeho realizace zapojili poskytovatelé 
z celého Znojemska jako Zámek Bře-
žany, Domov seniorů v Šanově, Do-
mov pro seniory v Plavči. Více najdete 
na  www.socialnisluzby-znojemsko.
cz, www.znojmocity.cz. Vstup na akce 
Týdne sociálních služeb ČR je zdarma. 

Pondělí 2. října bude navíc Dnem 
seniorů s celodenním programem (viz 
článek výše).  lp
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Věk: 1–2 roky | Plemeno: x boxera
Vaneska je mladá fenka, která má ráda lidi a velmi dobře se snáší s jinými 
psy. Je temperamentní a potřebuje více pohybu, proto by se hodila do spor-
tovně založené rodiny nebo k pánovi, který chodí na delší procházky do pří-
rody. Nejlépe by jí bylo na zahradě či dvorku rodinného domu, kde by byla 
v blízkosti svých nových pánů.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz

Vaneska Divadelní představení s tématem lásky dvou mladých lidí, sehrané znojemskými studen-
ty a božickými klienty, mělo u publika velký úspěch.  Foto: Archiv školy

 Parkour je moderním sportem 21. století. Aby byl vždy bezpečný, 
učí ho na workshopech zkušení instruktoři.  Foto: Archiv BM

Město Znojmo vyhlašuje dal-
ší ročník výtvarné soutěže. Letos 
na  téma Malujeme znojemské ná-
rodní kulturní památky. 

Úkolem soutěžících bude zobrazit 
dvě národní kulturní památky Znojma – 
rotundu sv. Kateřiny a Loucký klášter, 
a to libovolnou technikou. Ze zaslaných 
děl vybere komise tři nejlepší díla v každé 

Rotunda a klášter jsou 
tématem výtvarné soutěže

kategorii. Vyhlášení výsledků a výstava 
soutěžních děl se uskuteční 17. listopadu 
v rámci Dne otevřených dveří radni-
ce. Všechny obrázky pak budou po celý 
rok zdobit prostory Městského úřadu 
ve Znojmě. Děti, mládež i studenti zá-
kladní umělecké školy mohou svá díla 
zasílat do 3. listopadu. Podmínky soutěže 
najdete na www.znojmocity.cz.  lp

Zářijové akce odstartoval v centru 
města tradiční Den sociálních služeb. 
Na Horním náměstí se tak po roce 
opět sešli různí poskytovatelé sociál-
ních služeb Znojemska, aby veřejnosti 
představili svoji práci.

Letos již osmý ročník nesl podtitul 
Jeden svět pro všechny a  své místo 
na něm měla i střední škola na Přímě-
tické ulici – SOU a SOŠ SČMSD, Znoj-
mo, která vychovává budoucí pracov-
níky sociálních služeb. „Pro studenty 
druhého a  čtvrtého ročníku oboru 
Sociální činnost zde byla možnost zjis-
tit si o jednotlivých zařízeních potřeb-

Láska dvou mladých lidí 
v podání studentů z Přímětické

né informace, které využijí ve výuce 
odborných předmětů. Ale to zdaleka 
nebylo vše. Naši studenti se aktivně 
zapojili i do kulturního programu. 
Ve spolupráci s klienty Domova Božice 
si nacvičili krátké divadelní představe-
ní. Žáci tak prakticky využili znalosti 
a dovednosti získané v  teoretickém 
předmětu dramatická výchova, který 
se též vyučuje na naší škole. Vystou-
pení bylo velmi vydařené. Odměnou 
studentů byl obrovský potlesk, který 
se nesl celým náměstím,“ uvedla Mar-
cela Sabová, vedoucí oboru Sociální 
činnost na výše zmíněné škole.  lp

Parkour – umění pohybu v pře-
konávání překážek – míří poprvé 
do Znojma. Moderní sport sbírá po ce-
lém světě tisíce mladých příznivců. 

P a r k o u r  j e 
nesoutěžní sport, 
který využívá při-
rozených pohy-
bů těla jako běh, 
skákání a  lezení, 
pomocí kterých se 
sportovec co nej- 
efektivněji a nej-
rychleji dostává 
z místa na místo. 

Zohir parkour 
workshop je jed-
nodenní intenziv-
ní akce, na které se 
zájemci dozví, jak 
správně začít čili jak na parkour, dále 
jak ho trénovat a zlepšovat se v něm. 

Profesionální instruktoři par-
kouru přijedou poprvé do Znojma 
v sobotu 28. října, aby na Základní 
škole JUDr. Mareše na Vídeňské ulici 
od 10.00 hod. učili kluky i děvčata 
bezpečně zvládnout parkourové cviky 
a triky, a to včetně salta vpřed i vzad. 

Parkour workshop poprvé 
vyzkoušejte ve Znojmě

Všichni trenéři Zohir workshopu 
mají trenérské licence na parkour třídy 
B a zkušenosti s vedením sportovního 
tréninku. Techniky během parkour 

workshopu trénují cvičenci pod dohle-
dem a do dopadových žíněnek. Bez-
pečnost je na prvním místě!

Workshop je určen pro děti a mla-
distvé ve věku od 8 let. Vítání jsou ale 
všichni zájemci – úplní začátečníci, 
fyzicky zdatní dospěláci i zkušení sko-
kani. Registrovat se můžete již nyní 
na webu www.zohir.cz.  lp

Každý, kdo má chuť podpořit 
menší částkou charitativní projekty, 
může použít mobilní telefon a poslat 
DMS – tedy dárcovskou esemesku.

Zasláním dárcovské esemesky tak 
podpoříte činnost Oblastní charity 
Znojmo. Podle svého výběru pošlete 
mobilním telefonem na číslo 87 777 
dárcovskou sms ve tvaru DMS RYBA 

Chcete pomoci druhým?
Sáhněte po mobilu

30, nebo DMS RYBA 60, nebo DMS 
RYBA 90. Příjemce pak obdrží 29, 59 
nebo 89 korun. Díky vaší DMS darujete 
například hodinu osobní asistence pro 
dítě na invalidním vozíku nebo hodinu 
pomoci seniorovi, který se už o sebe 
nedokáže postarat. Více informací zís-
káte na www.znojmo.charita.cz  a www.
darcovskasms.cz.  lp
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Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a ví-
řivkou při ZŠ a  MŠ Prokopa Diviše 
Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základ-
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý-
hodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00 
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 
Neděle 9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel.: 515 211 027 
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč / max. 6 osob.

Legiovlak – legionářské 
muzeum na kolejích – se vrací 
do  České republiky. První za-
stávku po dvouměsíčním turné 
po Slovensku bude mít na želez-
niční stanici ve Znojmě.

Legiovlak, projekt Českoslo-
venské obce legionářské, připo-
míná 100. výročí boje českoslo-
venských legií za samostatný stát. 
Souprava historických vagonů, 
která vznikla za podpory Mi-
nisterstva obrany ČR a mnoha 
dalších institucí, projede do roku 
2020 celou Českou republiku 
a Slovensko.

V současnosti se Legiovlak skládá 
ze třinácti zrekonstruovaných vagonů, 
kterými se desetitisíce českosloven-
ských legionářů přepravovaly napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrále 
v letech 1918–1920. Průjezd kolem svě-
ta domů do Československa si legioná-
ři často museli vynutit tvrdým bojem  
s bolševiky.

Legiovlak představuje naši vojen-
skou historii veřejnosti. Zaměřuje se pře-

Legiovlak veze 
vojenskou historii

 Legiovlak představuje naši vojenskou historii ši-
roké veřejnosti.  Foto: Archiv ČOL

 Vstup na Bazárek je zdarma a nakoupit můžete za skvělé ceny.  Foto: Archiv AS

devším na školní mládež, které je sto let 
stará historie poněkud vzdálená. Podívat 
se do něho budete moci na železniční 
stanici ve Znojmě od 3. do 8. října každý 
všední den od 8.00 do 16.00 a o víkendu 
od 9.00 do 16.00. „V dopoledních hodi-
nách máme připravené komentované 
prohlídky pro školy s průvodci,“ infor-
moval jménem Československé obce 
legionářské její mluvčí Miloš Borovička. 
Legiovlak je ve všech stanicích, které 
navštíví, přístupný zdarma.  lp

Už podeváté se bude ve Znojmě 
konat charitativní Bazárek dětské-
ho oblečení, opět pod záštitou mís-
tostarosty Jana Groise.

Bazárek představuje výhodný 
nákup, zábavu i charitu

Bazárek budete moci navštívit 
v sobotu 7. října v jízdárně Louckého 
kláštera. V čase od 14.00 do 18.00 ho-
din zde najdete vše potřebné pro děti, 

a to od kojeneckého věku výše – ko-
čárky, nosítka, oblečení, obuv, hračky, 
deskové i jiné hry, sportovní potřeby 
a  jiné. Vítány jsou na Bazárku celé 
rodiny. Zatímco maminky si budou 
vybírat z bohaté nabídky věcí, o děti 
se postarají zkušené chůvičky, které 
jim na obličej namalují třeba oblíbe-
né zvířátko. Připravena bude dětská 
dílna i skákací hrad. 

„Neprodané věci mohou prodáva-
jící, jako každý rok, darovat například 
Oblastní charitě Znojmo, novoroze-
neckému oddělení znojemské nemoc-
nice, kojencům Dětského centra nebo 
dalším organizacím, se kterými naše 
agentura dlouhodobě spolupracuje,“ 
vysvětlila charitativní ideu Libuše 
Drozdová, majitelka pořadatelské 
Agentury Sluníčko. 

Bazárek tak pravidelně pomáhá 
na několika úrovních. Těm, kteří po-
moc druhých potřebují ze sociálních 
důvodů, ale i  třeba dětským paci-
entům, kterým se snaží zpříjemnit 
pobyt v  nemocnici. Vstup na  Ba-
zárek v  jízdárně Louckého kláštera  
je zdarma.  lp

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401 
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanentka 
300 Kč / 10 vstupů, sauna 85 Kč / 2 hod., 
permanentka 320 Kč / 4 vstupy, solárium 
4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ŘÍJNU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý 18.00–20.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00

Jíme bezpečné 
obiloviny

Deset volných míst čeká na zájem-
ce o kurz Jíme bezpečné obiloviny.

Čtvrtý blok kurzů vaření, pod ve-
dením výživové odbornice Ivany Sten-
zlové, se uskuteční 11. října v hotelu 
ITVV v Hatích u Znojma. Zájemci se 
na něm dozví nejen o mikroživinách, 
které obiloviny obsahují, ale také uvidí 
praktické ukázky, jak je správně připra-
vit. Nenechte si ujít inspirativní kurz 
nabitý novinkami ze světa zdravé vý-
živy doplněný o ověřené recepty, které 
ochutnáte. Zájemci se mohou hlásit 
na adrese ivana@stenzlova.cz.  lp

 V dílně budou i dýňová strašidla. 
 Foto: Archiv ZL

Výtvarně řemeslnou dílnu pro 
děti připravila v  době podzimních 
prázdnin šperkařka Iveta Hlobilová.

Na dva dny 26. a 27. října mo-
hou rodiče zapsat děti ve věku od 6 
do 15 let do její výtvarné dílny v ate-
liéru ArtFashion. Najdete ho na ulici 
Přemyslovců 8 ve  Znojmě, naproti 
vstupu do areálu pivovaru. Děti se 
mohou těšit na společné hry, procház-
ky a podzimní tvoření. V celodenním 
programu je zahrnutý také oběd a pit-
ný režim. Přihlášky a další informace 
získáte na tel. 602 395 544 a na adrese 
hlobilovaiveta@seznam.cz. Na umě-
lecky zaměřeném prázdninovém kurzu 
se rozhodně nikdo nudit nebude.  lp

Podzimní prázdniny
si užijete v dílně
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Podle ohlasů četných návštěv-
níků dopadlo letošní Znojemské 
historické vinobraní na výbornou. 
Přes rozmary počasí ho navštívilo 
více jak 81 000 hostů ze všech koutů 
republiky i ze zahraničí. 

„Znojemské historické vinobraní 
opět dokázalo, že je největší a nejlepší 
reklamou našeho vinařského města,“ 
uvedl starosta Znojma Vlastimil Ga-
brhel. Jeho slova nepřímo potvrzuje 
i František Koudela, ředitel pořádající 
Znojemské Besedy: „To, co nás ve-
lice těší, je bohatá zahraniční účast. 
Na vinobraní zavítali návštěvníci z Ra-
kouska, Itálie, Francie, Maďarska či 
Slovenska. Jen Slováků dorazilo mini-
málně na tři tisíce. To potvrzuje čím 
dál více rostoucí zájem o vinobraní 

Návštěvníky vinobraní nezlomilo ani počasí
i ve světě.“ A František Koudela do-
dává: „Na zvýšeném zájmu a povědo-
mí nejen o našich akcích, ale celkově 
o našem městě a regionu má svůj podíl 
i cílená propagace cestovního ruchu, 
kterou jsme se v letošním roce zaměřili 
právě na Slovensko.“ 

Za  vysokou návštěvností beze-
sporu stojí dlouhodobě nastavený 
koncept vinobraní s důrazem na jeho 
historický ráz se širokou nabídkou 
mázhauzů, to vše doplněné o bohatý 
multižánrový program, ve kterém má 
každý možnost najít si zábavu přesně 
podle svého vkusu. Každý rok navíc 
vinobraní přináší nějakou novinku. 
Letos tou největší byla Středověká 
krčma, zasazená programem a atmo-
sférou do doby středověku, kdy se v ní 

také servírovaly pokrmy z doby Jana 
Lucemburského. Navštívilo ji na  tři 
tisíce hostů.

Samozřejmostí vinobraní bývá na-
bídka kvalitních vín a burčáku. Lidé je 
ochutnávali u stánků v ulicích, na Vin-
ném trhu, v party stanu VOC Znojmo 
u rotundy sv. Kateřiny či v některém 
ze čtyř desítek mázhauzů rozesetých 
po celém centru města.

Hladký průběh vinobraní je pak 
vizitkou práce mnoha lidí, kteří se 
na jeho přípravách podíleli. Všem po-
děkoval starosta Vlastimil Gabrhel: 
„Organizátorům vinobraní patří velký 
dík. Na prvním místě musím pochválit 
tým Znojemské Besedy v čele s jejím 
ředitelem Františkem Koudelou, který 
si určitě zažil i horké chvilky, ale vše 

zvládl s noblesou a bravurou. Dále 
bych chtěl poděkovat panu režiséru 
Václavu Beranovi za velkolepý průvod. 
Poděkování patří i stovkám účinkují-
cích v průvodu i na jednotlivých hu-
debních či divadelních scénách stejně 
jako desítkám techniků a zvukařů, kte-
ří jejich vystoupení zajišťovali. Velký 
dík patří pochopitelně i všem lidem 
z městského úřadu a příspěvkových 
organizací, kteří se na organizaci nej-
většího svátku vína také podíleli. V ne-
poslední řadě děkuji pracovníkům 
úklidové služby, díky kterým je Znoj-
mo druhý den opět čisté a krásné.“

Příští rok se vinobraní ve Znojmě 
koná 14.–16. září. Více na www.zno-
jemskevinobrani.cz.

  jch, lp, foto: Zdeněk Dvořák
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září Po–Ne 9.00–17.00, 
říjen až duben Po–So 10.00–17.00, 
Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou).

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. září, 1. října Pá–Ne 
9.00–17.00, (poslední prohlídka hodinu 
před zavírací dobou). Od 2. října zavřeno.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září denně 9.00–17.00, 
říjen až duben Út–Ne 10.00–12.30 
13.00–16.00 (poslední prohlídka půl 
hodiny před zavírací dobou). 

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. 
Otevřeno: pouze v červenci a srpnu.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: září Út–Ne 9.00–17.00, 
říjen až květen zavřeno, (poslední 
prohlídka čtvrt hodinu před zavírací 
dobou). Vstup pouze za příznivých 
klimatických podmínek! 

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

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30, 
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré 
umění Znojemska, Mince zemí 
Koruny české, Medailérská tvorba 
J. T. Fischera.

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

Otevřeno: květen až 1. říjen (pouze 
po telefonické domluvě).

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel.: 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: do května zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: duben až říjen Út–Ne 
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: září, říjen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: TIC září Po–Ne 9.00–16.00,  
říjen až duben Út–So 9.00–16.00. 
Jižní příst. cesta otevřená: září Po–Čt, 
Ne 9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00, 
říjen až duben Po 9.00–17.00,  
Út–Ne 9.00–20.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: září Pá–So 9.00–19.00, 
říjen až březen zavřeno.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den 
předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

11. 10. CELEBRITY s.r.o.
Příběh o praktikách televizní zábavy, 
která v zájmu sledovanosti nabídne 
divákovi cokoli a kde zločinec 
má proti oběti navrch. Hrají: 
L. Pavlásek / M. Písařík,  
A. Elsnerová / Z.Vejvodová a další. 19.00.

13. 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
DYJAVÁNKU
Vzpomínkový večer k 30. výročí 
vzniku dětského folklorního souboru 
Dyjavánek Znojmo. 18.00.

16. 10. BEZ SKRUPULÍ
Talk show Arnošta a Adély – pořad 
bude natáčen televizí. 19.00.

17. 10. OPALU MÁ KAŽDÝ RÁD 
Derniéra úspěšné komedie o trojici 
podvodníků a bezbřehé naivní 
dobrotě slečny Opaly. Hrají herci 
Divadelního spolku ROTUNDA. 
19.00.

20. 10. IL CONGELATORE – 
ZMRAZOVAČ
Komediální operní drama o osudech 
dobře situovaného mafiánského 
klanu a přistěhovalců v Novém světě. 
11.00, 19.00.

21. 10. TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ 
JABLONĚ
Veršovaná pohádka s písněmi 
a tanci. Hrají herci Divadelního 
studia Martiny Výhodové. Rezervace 
vstupenek: predprodej@dsmv.cz.  
Místo prodeje ZUŠ Znojmo, 
M. Výhodová. 16.00.

23. 10. S PYDLOU V ZÁDECH
Nová verze legendární komedie 
z roku 1981 Divadla Semafor. Postava 
prostého chytráka, zaplétající se 
v šachové partii mocných, poskytuje 
Josefu Dvořákovi prostor pro řadu 
brilantních klaunských situací. 
Dále hrají: M. Hrubešová, R. Trtík, 
K. Gult, D. Schlehrová.  
19.00.

21. 10. KLÍČE NA NEDĚLI
Komedie o tom, jak se dva manželské 
páry sejdou na nepovedeném mejdanu. 
A nikdo z nich není spokojený.  
Hrají: J. Šulcová, Z. Pantůček / V. Limr,  
I. Andrlová /  O. Želenská a další. 19.00.

27. 10. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Vtipné severské drama Járy 
Cimrmana o dobytí severního pólu 
Čechem Karlem Němcem.

Hrají herci Divadelního studia 
Martiny Výhodové. Rezervace 
vstupenek: predprodej@dsmv.cz.  
Místo prodeje ZUŠ Znojmo, 
M. Výhodová. 18.00.

31. 10. THE NAKED TRUTH  
(ODHALENÁ PRAVDA)
Příběh pěti žen, které ve vesnickém 
kulturáku nacvičují tanec u tyče. 
Úspěšná komedie uváděná po celém 
světě. 19.00.

KONCERTY

5. 10. SVĚTEM OPERETY
Městské divadlo – nejkrásnější 
skladby z operet a muzikálů až 
k ohnivému tangu v podání Johann 
Strauss orchestru a jeho sólistů 
Marty Hanfové (soprán) a Jaroslava 
Kovacse (tenor). 19.00.

12. 10. SZIDI TOBIAS
Městské divadlo – koncert slovenské 
zpěvačky a herečky Szidi Tobias, jejíž 
osobitý vklad do světa slovenského 
šansonu je nepřehlédnutelný. 19.00. 
Více na str. 15.

15. 10. RŮŽE ŠANSONU
Městské divadlo – šansonový koncert 
herečky Městského divadla Brno Jany 
Musilové za klavírního doprovodu 
Petra Maláska. 18.00.

18. 10. 50 LET ZŠ PRAŽSKÁ
Městské divadlo – koncert k výročí 
založení Základní školy Pražská 
ve Znojmě. 17.00.

18. 10. KVARTETO APOLLON
Znojemská Beseda – koncert 
ve štukovém sále v 19.00. Předprodej 
v TIC na Obrokové nebo  
na www.vstupenkyznojmo.cz 
(vstupné 100 Kč, zlevněná – senioři 
a studenti 60 Kč). 

19. 10. EVA URBANOVÁ
Městské divadlo – koncert první 
dámy české operní scény doprovází 
Moravské klavírní trio. 19.00.

24. 10. KABÁT – Tour 2017
Nevoga aréna / zimní stadion – turné 
rockové skupiny. 20.00.

VÝSTAVY

13. 6. – 1. 10. HRAČKY 
ŠLECHTICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – výstava 
mechanických a technických hraček 
z let 1800 až 1940. 

21. 7. – 8. 10. EXPEDICE 
STŘEDOVĚK
Dům umění – interaktivní výstava 
o tom, jak se asi žilo na hradě 
i na bitevním poli ve středověku. 
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 NENECHTE SI UJÍT4. 8. – 29. 10. 1916: STOLETÁ 
VZPOMÍNKA NA TŘETÍ ROK 
VELKÉ VÁLKY
Dům umění – pokračování cyklu 
výstav zahájeného v roce 2014. 
Základní reálie roku 1916, exponáty 
vojenské výzbroje i výstroje, zápisky 
vojáků, rodáků ze Znojemska a další.

22. 9. – 1. 12. U NICH I U NÁS / 
DRENT UND HERENT
Minoritský klášter – výstava si klade 
za cíl zmapovat společné historické, 
politické, hospodářské a kulturní 
vazby mezi sousedními okresy 
Hollabrunn a Znojmo.

Do 6. 10. DARŮ SI VÁŽÍME
Minoritský klášter – výstava 
předmětů, které v posledních letech 
přijalo muzeum do svých archivů 
jako dary od občanů a institucí.

20. 10. – 31. 12. 
U ANDĚL PÁNĚ I a II 
Dům umění – výstava nejen kostýmů 
z oblíbených vánočních pohádek. 

Do 31. 10. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní expozici 
černého řemesla představuje drobné 
kovářské práce, ale i lékařské nástroje 
či šperkařství se zlatnictvím.

KINO SVĚT

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

DALŠÍ AKCE

29.–30. 9. BURČÁKFEST 2017
Loucký klášter – ochutnávky 
burčáků, vín, kulinářských specialit 
a bohatý kulturní program. 

1. 10. VELKÉ SETKÁNÍ 
SBĚRATELŮ 
Dukla – setkání sběratelů všech 
oborů, 8.00–12.00. 

6. 10. VEČER SOKOLSKÝCH 
SVĚTEL       
U řeky Dyje – vzpomínka na sokoly, 
kteří obětovali život za pravdu 
a svobodu v době II. světové války 
(8. 10. je památný den sokolstva). 
Účastníci budou po řece pouštět 
lodičky s rozsvícenými svíčkami, 
každé světélko za jednu sokolskou 
duši. Sraz u mostu přes Dyji 
u Muzea motorismu v 17.30.

15. 10. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška 
Tomáše Pfeiffera. 17.00.

18. 10. PŘEDNÁŠKA HELENY 
OJČÍKOVÉ
Hotel U Divadla – téma přednášky: 
Sebevědomí, sebeúcta, sebedůvěra 
aneb Jak obstát v dnešní době, 
ubránit se malomyslnosti a neztratit 
důvěru v lásku, spravedlnost a smysl 
života. 17.30.

21. 10. LISTOVÁNÍ – ROBERT 
FULGHUM: OPRAVÁŘ OSUDŮ
Znojemská Beseda – scénické čtení 
knihy za účasti autora amerického 
spisovatele R. Fulghuma, 20.00. 
Předprodej v TIC na Obrokové 
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz 
(vstupné 120 Kč). 

28. 10. V HARMONII 
S PŘÍRODOU
Zelenářská ulice – prohlídka 
města s degustací přírodních 
a oranžových vín, ochutnávka 
kávy s baristou.  
Info: www.navajn.cz, 18.00.

29. 10. O ŠEVCI KUBOVI 
Znojemská Beseda – pohádka 
Divadla Mrak, 15.00 a 16.30. 
Předprodej v TIC na Obrokové 
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz 
(vstupné 60 Kč). 

31. 10. HALLOWEENSKÁ STEZKA 
ODVAHY
Znojemské podzemí - akce pro děti, 
14.00–17.00 (poslední vstup 20 minut 
před zavírací dobou).

 MUZEUM JUKEBOXŮ
Nové muzeum představuje největší sbírku jukeboxů na světě. Vy-
zkoušejte si je!
Od 9. září je v Exculibur City v Hatích otevřeno veřejnosti nové muzeum 
Terra Technica. Návštěvníci v něm najdou největší sbírku jukeboxů na svě-
tě. Pásku na slavnostním otevření muzea přestřihl Karel Gott. Sběratelé 
Ronald Seunig a Günter Freinberger shromáždili více než dva tisíce expo-
nátů čítajících přes sedm set jukeboxů, dvě stě padesát pinballových au-
tomatů a další stovky videoher a kuriozit ze světa filmu a hudby. Muzeum 
je rozděleno do šesti tematických sektorů. Cesta časem začíná na konci 
19. století a končí v  roce 1989. Část muzea je věnována superhrdinům, 
jako jsou Spiderman či Batman. Perličkou je pak replika obývacího pokoje 
ze 70. let. Všechny exponáty jsou plně funkční a lidé si je mohou vyzkou-
šet. Otevřeno je denně od 10.00 do 18.00 hodin.  lp

 ŠANSON
Hlas druhé dámy šansonu Szidi Tobias ovládne divadlo 
Koncerty slovenské zpěvačky a herečky Szidi Tobias bývají nezapome-
nutelným zážitkem. Uznávaná umělkyně se vedle divadelního a filmo-
vého herectví věnuje zpěvu a  její osobitý vklad do světa slovenského 
šansonu je nepřehlédnutelný. Kritiky je označovaná za jeden z nejvýraz-
nějších hlasů na „federální“ scéně, či dokonce za druhou dámu české-
ho šansonu. Szidi Tobias má na  svém kontě řadu úspěšných alb a  její 
koncerty jsou plné emocí a pozitivní energie. Sílu jejího hlasu, pro který 
skládala také dvojice Hapka – Horáček, uslyšíme ve znojemském divadle 
již 12. října od 19.00 hodin.  lp, foto: W. Švabenský

 KONCERT
Kabáti jsou Češi, a tak zazpívají na stadionu česky
Skupina Kabát je považovaná veřejností za  nejúspěšnější aktivně pů-
sobící českou hudební skupinu. Jejich texty se tolik oblíbené angličtině 
důsledně vyhýbají. „Jsme Češi, tak zpíváme česky,“ prohlásil Pepa Vojtek, 
frontman skupiny Kabát, která po čtyřech letech vyráží na halové turné 
po českých a moravských městech. Společně si zazpívat s Kabáty budete 
moci i ve Znojmě. Turné české rockové jedničky rozburácí Nevoga arénu 
(zimní stadion) 24. října ve 20.00 hodin. Vstupenky jsou již nyní v prodeji 
v TIC na Obrokové ulici a v síti Ticketportal.  lp, foto: F. Ortmann

Patnáct let je na  pražské scéně 
představení Čtyři dohody a Pátá do- 
hoda ve skvělém podání Jaroslava Duš-
ka beznadějně vyprodáno. Také proto 
s ním herec vyjíždí mimo hlavní město 
výjimečně. A je skvělou zprávou, že si 
opět vybral město Znojmo, ve kterém 
má své příznivce i přátele. Čtyři doho-
dy, i jejich jakási „nadstavba“ Pátá do-
hoda, byly napsány Donem Miguelem 

Jaroslav Dušek se vrací 
do Znojma s dohodami

Ángelem Ruizem. Knihy se prezentují 
jako průvodci osobní svobodou skrze 
moudrost starých Toltéků. Jedinečná 
představení si nenechejte ve znojem-
ském divadle ujít 15. a 16.  listopadu. 
Navíc návštěvou představení pomůžete 
druhým, neboť výtěžek ze vstupného 
bude věnován potřebným. Vstupenky 
jsou již nyní v prodeji na TIC Obroko-
vá ulice.  lp
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Velká cena Města Znojma slavila padesátku
Je to nejstarší nepřetržitě pořá-

daný podnik ve  Znojmě. Plavecká 
Velká cena Města Znojma napsala 
o druhém zářijovém víkendu na kou-
pališti v  Louce už svůj padesátý  
ročník. 

Bohužel chyběl na něm jeden z du-
chovních otců tohoto mítinku, Jaroslav 
Šula, který byl po téměř celé půlstoletí 
neodmyslitelnou součástí znojemského 
plavání, ale před rokem těsně po usku-
tečnění 49. ročníku ve věku 92 let zemřel. 

Letošní jubileum připomínala trič-
ka s padesátkou, která na sobě měli 
pořadatelé i znojemští závodníci. Mezi 
nimi se znovu objevila hvězda nedávné 
minulosti Veronika Kolníková, která 
se do Znojma vrátila ze Slovenska. 
Další známí znojemští plavci Michal 
Rubáček a Tereza Coufalová v Louce 
startovali už pod hlavičkou svých no-
vých týmů Ostravy a Brna.

Kuriozitou Velké ceny byl výsle-
dek na 50 m znak, kde dva Ondřejové, 
plzeňský Gemov a domácí Čermák, 
dohmátli na prvním místě v na setinu 
shodném čase.

VÝSLEDKY
Muži: 50 m prsa: Roman Bischof (Pl-
zeň). 100 m prsa: 1. Vojtěch Maťátko 

(Olomouc). 200 m prsa: 1. Nikolaj 
Tóth (Motorlet Praha). 50 m znak: 
1. Ondřej Čermák (Znojmo) a Ondřej 
Gemov (Plzeň). 100 m znak: 1. On-
dřej Čermák (Znojmo). 200 m znak: 
1. Jakub Kočař (Fi Brno), 5. Marek 
Polach (Znojmo). 50 m motýlek: 
1. Michal Rubáček (Ostrava). 100 m 
motýlek: 1. Ondřej Gemov (Plzeň), 
9. Matyáš Svoboda (Znojmo). 200 m 
motýlek: 1. Ondřej Gemov (Plzeň), 
2. Adam Hlobeň, 5. Matyáš Svoboda 
(oba Znojmo). 50 m vol. zp.: 1. Filip 
Vajda (B. Bystrica), 2. Adam Hlobeň 
(Znojmo). 100 m vol. zp.: 1. Martin 
Šimáček (Plzeň), 3. Ondřej Čermák 
(obě Znojmo). 200 m vol. zp.: 1. Mar-
tin Šimáček (Plzeň), 2. Adam Hlobeň 
(Znojmo). 100 m pol. z.: 1. Roman 
Bischof (Plzeň). 200 m pol. z.: 1. Ni-
kolaj Tóth (Motorlet Praha). 

Ženy: 50 m prsa: 1. Veronika Zamaza-
lová (Blansko). 100 m prsa: 1. Veroni-
ka Zamazalová (Blansko), 3. Karolína 
Caesarová , 5. Barbora Jelínková (obě 
Znojmo). 200 m prsa: 1. Veronika 
Zamazalová (Blansko), 4. Tereza Po-
lachová, 5. Gabriela Jordánová, 7. Bar-
bora Jelínková (všechny Znojmo). 50 m 
znak: 1. Tereza Coufalová (PKK Brno). 

100 m znak: 1. Izabela Zekuciová (Pl-
zeň), 4. Veronika Kolníková (Znojmo). 
200 m znak: 1. Marie Skopalová (N. Ji-
čín), 3. Veronika Kolníková, 8. Tereza 
Čučková (obě Znojmo). 50 m motýlek: 
1. Barbora Mišendová (B. Bystrica). 
100 m motýlek: 1. Barbora Mišendo-
vá (B. Bystrica), 2. Lucie Dvořáková 
(Znojmo). 200 m motýlek: 1. Tereza 
Polachová, 4. Adéla Hýblerová (obě 
Znojmo). 50 m vol. zp.: 1. Barbora 

 Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel předává ceny nejúspěšnějším závodníkům na  trati 
100 m prsa.  Foto: eks

Seemanová (Motorlet Praha). 100 m 
vol. zp.: 1. Barbora Mišendová (B. Bys-
trica), 5. Lucie Dvořáková (Znojmo). 
200 m vol. zp.: 1. Barbora Mišendová 
(B. Bystrica), 8. Veronika Kolníková 
(Znojmo). 100 m pol. z.: 1. Michaela 
Trnková (Motorlet Praha), 5. Adéla 
Hýblerová, 6. Lucie Dvořáková (obě 
Znojmo). 200 m pol. z.: 1.  Izabela 
Zekuciová (Plzeň), 2. Veronika Kolní-
ková (Znojmo).  eks

Znojmo zaznamenalo rekord Kola pro život
Kolo pro život je mezi příznivci cy-

klistiky, zejména té masové, obrovský 
pojem. Seriál závodů horských kol ur-
čený nejen vrcholovým sportovcům, 
ale i těm výkonnostním a rekreačním 
je největším podnikem svého druhu 
u nás. A znojemští organizátoři se letos 
zapsali do jeho historie, když na start 
Burčák Tour Kooperativy přilákali nej-
větší počet účastníků v osmnáctileté 
historii Kola pro život.

„Máme z toho opravdu obrovskou 
radost. Několik let jsme usilovali o to, 
aby se u nás na Znojemsku mohl je-
den ze závodů seriálu Kola pro život jet, 
a nakonec se nám to před třemi roky 
povedlo. Je to akce velmi náročná na or-
ganizaci, ale odměnou nám je to, kolik 
lidí na ni do Znojma přijíždí,“ uvedl 
ředitel znojemského závodu Kola pro 
život Miroslav Kučera. 

Pod jeho taktovkou byly pro rekord-
ních 2 645 cyklistů přichystány nejen 
atraktivní tratě, ale také bohatý mimo-
závodní program, který oceňují účast-
níci nejen z České republiky, ale také ze 
zahraničí.  Mezi rekordním počtem účastníků byl i dvanáctý z letošního Giro d Ítalia Jan Hirt.  Foto: eks

Vyhlašování vítězů tentokrát okoře-
nily dvě netradiční soutěže – o nejstar-
šího bikera/ku a o bikera/ku s nejvyšší 
váhou. Nejstaršímu závodníkovi bylo 
75 let! Druhou kategorii ovládl pán, kte-
rý absolvoval trasu B za necelé 2,5 hodi-
ny s úctyhodnou váhou 130 kg. Mimo 
jiné na sebe prozradil, že na tuto soutěž 
trénoval už 45 let a že je rád, že se mu 
jeho dlouholetá snaha konečně zúročila.

Vítězem nejprestižnější kategorie 
na trase B se stal Martin Stošek, který 
trať zvládl za 1:40:24,7 hod. K zajíma-
vostem patří i čtvrté místo Jana Hirta, 
který je elitním silničním cyklistou, vy-
hrál mimo jiné závod Okolo Rakouska 
a na slavném Giro d´Italia skončil letos 
dvanáctý. 

Hirt se přiznal, že to ve Znojmě byl 
pro něj na horských kolech debut. „Já 
jsem nikdy závod na horských kolech ne-
jel. Ve Znojmě to byla pro mne premiéra. 
Ale teď na konci sezóny mám přece jen 
volnější program, a tak jsem do Znojma 
rád přijel,“ uvedl rodák z Moravských 
Budějovic Jan Hirt, který letos přestoupil 
do elitní prvodivizní stáje Astana. eks


