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Pravidelné týdenní reporty z rad-
nice, informace o blokovém čiště-
ní a možnost vyjádřit svůj názor 
v anketách. To vše na-
bízí Mobilní rozhlas 
a aplikace Zlepšeme 
Česko. 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Výhodně 
na vinobraní 

Ještě do  31. srpna si můžete 
zakoupit dvoudenní permanentku 
na  Znojemské historické vinobra-
ní 2019 (13.–15. 9.) za výhodnou cenu 
450 Kč (zlevněná 400 Kč pro studenty 
a seniory). 

Od 1. září to bude 550 Kč (zlev-
něná 500 Kč). Nedělní program je 
opět zdarma. Zlevněnou dvouden-
ní permanentku lze zakoupit pouze 
osobně v Turistickém informačním 
centru na Obrokové ulici ve Znojmě. 
Jednotlivé vstupné na pátek (350 Kč) 
nebo sobotu (450 Kč) bude možné 
koupit pouze ve dnech konání vino-
braní. Aktuální informace o vinobra-
ní najdete na  webových stránkách 
 www.znojemskevinobrani.cz.  lp

Co se skrývá pod částí Loucké-
ho kláštera, odhaluje studie stavu 
sklepních prostor a podzemí, kterou 
nechalo vypracovat město Znojmo. 
Nastiňuje možnosti propojení cho-
deb i možné využití. 

„Pro budoucí využití každé památ-
ky je nejdůležitější mít přehled o jejím 

Pod Loukou se skrývá komplex chodeb
stavebně-technickém stavu, abychom 
věděli, jaká úskalí na nás čekají. Dosud 
jsme žádný podklad o tom, co se skrývá 
pod povrchem této části kláštera, ne-
měli,“ vysvětluje místostarosta Znojma 
Jakub Malačka důvody, proč si měs-
to dané prostory nechalo zmapovat. 
Oživení Louckého kláštera, národní 

kulturní památky, je běh na dlouhou 
trať. Město postupně na objektu mění 
okna, část využívá pro své služby vinař-
ství a v letošním roce se v prostorách 
oranžerie pořádala například veřejná 
prezentace. Studie odkryla možnost, 
že se dá uvažovat i o využití sklepních 
prostor.  Pokračování na str. 2

Vyřízení záborů 
před vinobraním

Žádosti o  povolení zvláštního 
užívání místních komunikací v době 
konání Znojemského historického 
vinobraní 2019 (13.–15. září) budou 
přijímány až do 30. srpna.  

Žádosti vyřizuje odbor dopravy 
na Městském úřadě ve Znojmě (nám. 
Armády 8). Kontaktní osobou je Ven-
dula Štěpánková (515 216 439).  pm

Hlavním lákadlem zářijového 
programu ve Znojmě je bezpochyby 
Znojemské historické vinobraní, kte-
rému se budeme podrobně věnovat 
v příštím speciálním vydání Znojem-
ských LISTŮ, jež vyjdou 5. září. Čeká 
nás ale také spousta akcí, na kterých 
ochutnáme nejen burčák nebo víno, 
ale taky si zasportujeme. 

Maraton cykloakcí odstartuje 
Lahofer Author Cup. Závod se jede 
31. srpna 2019 z kempu na pláži Vra-
novské přehrady. Start na dlouhou trať 
je v 10:30, na krátkou o čtvrt hodiny 
později a v  jedenáct hodin odstartu-
je i samostatná kategorie elektrokol. 
Trať zůstává stejná jako v předchozích 
dvou letech, tedy v severní části okolí 
Vranovské přehrady. 

O týden později, v sobotu 7. září, 
k nám zavítá největší závod horských 
kol – Znojmo Burčák Tour Koope-
rativy, který je určený profesionálům 
i rodinám s dětmi. Podrobnosti o něm 
přinášíme na str. 4.

V pátek 20. září se koná tradiční 
Den bez aut. Děti, které dorazí na kole 
nebo koloběžce, ale s povinnou přil-
bou, čeká odměna. Detailní program 
akce najdete na str. 9.

Za burčákem na kole nebo pěšky 
se po vinařských cestách můžete vy-
dat v sobotu 21. září. Připraveny jsou 
opět 2 trasy pro cyklisty a  jedna pro 
pěší. Na  trasách vás čekají zastávky 

Září bude v tempu a s burčákem
jak ve vinných sklepích, tak přímo 
ve vinicích, kde budete moci kromě 
vína ochutnat i čerstvý znojemský bur-
čák přímo z rukou vinařů. Tour de 
burčák zakončíme tradičně ochutnáv-

kami burčáku ve Znovínu v Louckém 
klášteře. O Tour de burčák přineseme 
více informací v příštím speciálu a vše 
najdete také na www.stezky.cz. Září 
ve Znojmě prostě bude stát za to! zp

 Září bude patřit cyklistice i vínu. Foto: J. Novák 
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ZASTUPITELÉ SE LETOS 
SEJDOU JEŠTĚ TŘIKRÁT
Zastupitelé města Znojma se se-
jdou v druhé polovině roku ještě 
třikrát. První termín je stanoven 
na pondělí 2. září 2019. V harmo-
nogramu je dále 11. listopadu 
a poslední jednání, které bude 
spojeno i  s  potřebou schvále-
ní nového rozpočtu, proběhne 
v pondělí 9. prosince. Zasedání 
zastupitelstva jsou vždy veřejná 
a program jednání je dostupný 
vždy týden před jeho konáním 
na webu města Znojma.

KOLO PRO ŽIVOT A UZAVÍRKY
Z důvodu organizace cyklistického 
závodu Kolo pro život – Znojmo 
Burčák Tour Kooperativy byla sta-
novena úplná uzavírka ul. Klášterní 
ve Znojmě (v úseku od kř. s ulicí 
Loucká po kř. s ulicí Aninská), a to 
od 6. do 7. 9, dále budou platit 7. 9. 
uzavírky v ulicích Loucká, Klášterní 
a Aninská a přímo v centru se uza-
vřou v čase 9.00–13.00 i ulice Dolní 
Česká a Masarykovo náměstí. 

VÝMĚNA OKEN V LOUCE
Letošní  etapa výměny oken 
v Louckém klášteře finišuje. Všech-
na okna jsou již osazena na svém 
místě (východní fasáda barokní-
ho konventu) a nyní se nechají 
repasovat dvoukřídlé původní 
dveře. Náklady na výměnu šesta- 
třiceti oken a  repasi dveří činí  
3,2 mil. korun. 

SANACE SKAL UZAVŘELA CESTY
V údolí u řeky Dyje probíhá další 
etapa sanace skal. Pracuje se v uli-
ci U Obří hlavy pod znojemským 
hradem a  pod ulicí Vinohrady 
u  cesty  k  Louckému klášteru. 
Z  důvodu bezpečnosti jsou až 
do 2. září uzavřeny některé cesty 
pro pěší v Karolininých sadech. 
Na nápravu dvou skalních stěn 
vynaloží město přibližně 4 miliony 
korun, přičemž 85 % nákladů by 
měla pokrýt dotace z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Veškeré práce budou hotové 
do konce září.

V DIVADLE OPRAVÍ KOTELNU
Investic se dočkají i prkna, kte-
rá znamenají svět. V Městském 
divadle Znojmo zrekonstruují 
kotelnu, která je již v havarijním 
stavu. Do oprav město investuje 
1,8 milionů korun. Práce provede 
firma Avos Vyškov, která v e-aukci 
podala nejvýhodnější nabídku. Di-
vadelní sezóna tím nijak ohrožená 
není, ba naopak. Divadlo právě teď 
nabízí nové abonmá.

Díky mapování chodeb pod kláš-
terem má nyní město k dispozici i po-
čítačový 3D model první zmapované 
části podzemí. Kromě nich ale existují 
pod budovami důstojnického pavilo-
nu a prelatury pravděpodobně i jiné 
chodby, a to v několika patrech. 

Geodeti se do sklepení dostali ně-
kolika vstupy. Prozkoumali různé tra-
sy chodeb a provedli jejich screening 
geodetickým skenerem. Nejdelší za-
měřená chodba vede od důstojnického 
pavilonu přes Louckou ulici, Klášterní 
ulici a park, kde se točí k rohu hlavní 
budovy kláštera.

„Nyní řešíme varianty propojení 
jednotlivých částí, kde jsou původní 
vstupy a výstupy. Z toho poté vyply-
ne možné využití chodeb,“ vysvětlil 
místostarosta Jakub Malačka. „Hlav-
ním úskalím budou však bezpečnostní 
normy – vyřešit osvětlení, únikové vý-
chody, vstupy. Prostory by mohly po-
sloužit třeba pro únikovou hru, která 
by byla tematicky spojená s Louckým 
klášterem z období jeho vzniku. Nebo 

Pod Loukou se skrývá komplex 
podzemních chodeb

by mohla vzniknout prohlídková trasa 
a ukázka toho, jak chodby asi využí-
vali mniši, k čemu pak armáda. Těch 
variant je opravdu několik,“ uzavírá 
místostarosta Malačka.

Chodby, i ty, ke kterým se v součas-
né době lze dostat, jsou zaneseny sutí, 
bahnem nebo jsou částečně zasypané 
a nelze dál projít. Vyčištění chodeb je 
vyčísleno v řádech stovek tisíc.  pm

 Nejdelší zaměřená trasa začíná pod důstojnickým pavilonem a končí u hlavní budovy 
kláštera (vyznačeno červeně). Foto: Archiv ZL

 Stavba mostu obchvatu si vyžáda-
la delší uzavírku. Foto: Archiv ZL

V souvislosti s prodloužením uza-
vírky Přímětické, resp. Hlavní ulice, 
která byla zavřená kvůli vybudování 
největšího mostu obchvatu, žádá 
starosta Jan Grois jménem města 
po stavební firmě finanční kompen-
zaci. Místo původně avizovaného ter-
mínu dokončení na konci roku 2018 
totiž uzavírka trvala až do  dubna 
letošního roku.

„ Mu s í me  v z í t 
v úvahu, že nám kvůli 
uzavírce výrazně na-
rostly náklady na ob-
sluhu městské auto-
busové dopravy, která 
musela po  čtyřkilo-
metrové objízdné 
trase jezdit asi 60krát 
denně tam a  60krát 
denně zpět. V Přímě-
ticích žije totiž téměř čtyři tisíce lidí, 
jedná se o nejlidnatější městskou část 
Znojma, odkud denně jezdí lidé do prá-
ce a do škol a kam jezdí autobusové spo-
je tím pádem velmi často,“ vysvětluje 
starosta Znojma Jan Grois. 

Finanční kompenzaci řeší starosta 
a s  firmou dlouhé měsíce. Proběhlo 
několik schůzek a k vyjednávání byli 

Za uzavírku žádá
město kompenzaci

přizváni i právníci. „Někdy je prostě 
potřeba bouchnout do stolu a stát si 
za svým. Už se mi to několikrát vyplati-
lo. Stačí si vzpomenout právě na stavbu 
mostu na Přímětické. Při uzavírce silni-
ce stavbaři ani Ředitelství silnic a dálnic 
nepočítali s tím, že by někudy měli cho-
dit chodci. My jsme řekli, že to musíme 
vyřešit a vyřešili jsme to – vybudoval 
se speciální tunel pro chodce. Stejně 

tak jsme docíli l i 
toho, aby přes zimu 
stavbaři zprovozni-
li polní cestu kolem 
židovského hřbitova, 
kterým si řidiči aut 
mohli zkrátit cestu 
alespoň jedním smě-
rem. Člověk se pros-
tě musí umět ozvat,“ 
připomíná starosta.

A tak se stejně bil i v případě fi-
nanční kompenzace. „Na stole je nyní, 
po dlouhých měsících usilovné práce, 
návrh mimosoudního finanční vyrov-
nání s  firmou, za což jsem moc rád. 
Získané peníze hodláme investovat 
právě v Příměticích, protože právě oni 
byli uzavírkou nejvíce dotčeni,“ dodává 
starosta Grois.  zp

Na dvou lokalitách ve Znojmě se 
mohou lidé osvěžit u mlžících sprch. 
Ochlazení v parných dnech najdou 
na  Horním náměstí a  u  rotundy 
sv. Kateřiny. 

Mlžící sprchy, tzv. mlžítka, jsou 
jednoduchá zařízení, která rozprašu-
jí vodu a slouží k  lehkému osvěžení. 
Díky větru se voda rozptyluje nejen 
přímo pod nimi, ale i do vzdálenosti 
několika metrů od nich. Sprchy jsou 
opatřeny kovovým rámem s dřevěným 
záklopem. Tato varianta byla zvolena 
ze dvou důvodů. Díky rámu jsou mlžít-
ka stabilní a nemusel se narušit povrch 
náměstí kotvením. Druhý důvod je 
estetický. Konstrukci Městská zeleň 
rovnou osadila květinami. Mlžítka 
jsou mobilní, je možné je díky tomu 
přesouvat i do jiných lokalit.  zp

V parnu
osvěží mlžítka



3ZNOJEMSKÉ LISTY 22. SRPNA 2019 Zpravodajství

NÁVŠTĚVA Z CHRUDIMI
Na začátku srpna dorazili zástup-
ci města Chrudim do  Znojma. 
Na radnici je přivítali místostaros-
tové Karel Podzimek a Jan Blaha. 
Chrudimská komise pro kultu-
ru a cestovní ruch přijela s cílem 
vzájemného předání zkušeností. 
Hosté se zajímali především o or-
ganizaci kulturních akcí, řízení 
příspěvkových organizací (kultur-
ních) a také o rozvoj cestovního 
ruchu. V rámci návštěvy zavítali 
také na Slavnosti okurek a do Ex-
pozice pivovarnictví.

SLAVNOSTI OKUREK
Dvanáctý ročník Slavností oku-
rek sklidil úspěch díky bohatému 
kulturnímu i gastronomickému 
programu. Nechyběly ani tradič-
ní soutěže. V  soutěži o  Nejlep-
ší sterilovanou okurku zvítězila 
paní Zuzana Boudová. Druhou 
a třetí pozici si zavařily paní Jitka 
Dvořáková a Renata Kociánová. 
První místo v soutěži o Nejlepší 
rychlokvašku získala paní Erika 
Pelánová. Na druhé a třetí pozici 
za sebou nechala své jmenovce, 
Petra a Michala Pelána. V divácky 
zajímavé soutěži v plnění zava-
řovací sklenice na čas a přesnost, 
kde se o nejlepší čas pokusil i sám 
starosta Jan Grois, obstála s ví-
tězným hodnocením paní Ema 
Kaufnerová.

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO 
PŘILÁKAL TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
Červenec ve Znojmě patřil Hudeb-
nímu festivalu Znojmo. Letošní 
15. ročník přilákal na 15 000 ná-
vštěvníků, přičemž operní předsta-
vení Oratorium Saul vidělo 2000 
z nich! Zajímavým číslem festivalu 
je i 120 000 Kč – částka, kterou 
vynesly tři dobročinné akce. Kon-
cert sólisty Vídeňské státní opery 
Rafaela Fingerlose vynesl díky 
aukci vín a příspěvkům do kasičky 
30 000 Kč, které putují na opravu 
jízdárny Louckého kláštera. Zámku 
v Uherčicích letos putuje po draž-
bě vín a sbírce 30 000 Kč. Další 
částka, 24 820 Kč, se po Koncertu 
na dřeň připsala na účet Nadace 
pro transplantace kostní dřeně. 
Dalších 60 000 Kč daroval nadaci 
jeden ze sponzorů akce. 

ČEŠTÍ PARALYMPICI VE ZNOJMĚ
Čeští paraplavci a reprezentanti 
ČR si jako místo svého soustře-
dění vybrali Znojmo. Mezi nimi 
byl i nejlepší český plavec Arnošt 
Petráček, který z paralympiády 
v Riu de Janeiro přivezl jako jediný 
český reprezentant zlato.

STALO SE

Most, který vede přes řeku Dyji 
a  spojuje ulici Koželužskou s  ulicí 
Mlýnskou, se letos dočká avizova-
né rekonstrukce. Tříměsíční opravy 
začnou na začátku září. Pro veškerý 
provoz se most uzavře po vinobraní. 

Stavba bude firmě předána hned 
první týden v září. Ta nejprve zahá-
jí práce pod mostem a znemožní se 
tak provoz pod ním, tedy vodákům. 
Auta a  kolový vláček budou moci 
po mostě jezdit ještě přibližně 2 týdny. 
Po Znojemském historickém vinobra-
ní (13.–15. 9.) bude již most uzavřen 
pro veškerý provoz. 

Kvůli velkému zatížení trpí most 
částečnými statickými poruchami 
konstrukce. Práce budou zahrnovat 
opravy základů pilířů i výměny čtyř 
dřevěných pilířů. Dále se opraví opěry 
a zděný pilíř, doplní se křídla mos-
tu u obou opěr a obnoví se i  ložiska 
mostu. Nutné je i vyrovnání nivelety 
nosné konstrukce, přičemž celá ocelo-
vá konstrukce bude očištěna a dostane 
nový ochranný nátěr, stejně tak jako 
mostovka. Počítá se i s výměnou po-

Rekonstrukce mostu přes Dyji začne v září

škozených prvků mostovky a doplnění 
zábradlí. 

Rekonstrukci provede firma FI-
RESTA – Fišer rekonstrukce, stavby 
a.s., která podala nejvýhodnější ce-
novou nabídku. Město do  rozsáhlé 
rekonstrukce investuje téměř 9,7 mi-
lionů korun. Do budoucna chce na-
víc investovat i do rozšíření stávající 

konstrukce mostu. „Současná šířka 
mostu odpovídá jednomu jízdnímu 
pruhu, ale na mostě se potkávají pěší 
s kočárky či psy s auty nebo turistic-
kým vláčkem, což je nebezpečné. Proto 
chceme nechat most rozšířit. Vznik-
nou tak chodníky pro chodce. Tyto 
plány jsou ve fázi vypracování studie,“ 
říká místostarosta Malačka.  pm

 Po tři měsíce bude most přes Dyji uzavřen.  Foto: Archiv ZL

 Řidiči už jezdí přes nově vybudovaný most.  Foto: Archiv ZL

Na stavbě obchvatu, kde se staví 
úsek mezi kasárenskou a  únanov-
skou křižovatkou, došlo k avizované-

Obchvat: jezdí se po novém mostě
mu přesunu kyvadlové dopravy u na-
pojení obchvatu na silnici na Prahu 
na nově postavený most.

„Důvod je jednoduchý. Stavba-
ři totiž musí vybudovat druhý jízd-
ní pruh aktuálně stavěného napojení 
obchvatu na stávající silnici, a tak se 
doprava odkloní právě na nově vybu-
dovaný most,“ avizoval již dříve staros-
ta Jan Grois, který se kontrolních dnů 
na obchvatu pravidelně zúčastňuje.

Dopravní omezení v  podobě 
kyvadlového provozu tu zůstane až 
do předpokládaného termínu 20. října. 
Aktuálně stavěná část obchvatu o délce 
cca 3,5 km od kasárenské po únanov-
skou křižovatku bude zprovozněna 
na podzim 2019. Řidiči si tak za pár 
týdnů už oddechnou. zp

Hradní ulice se mění před očima. 
Naplno tam běží práce na revitalizaci 
veřejného prostranství a do ulice se 
vrací původní šatovská dlažba. Jedna 
z největších investic města letošní-
ho roku je pod bedlivou kontrolou 
vedení města, které se účastní pravi-
delně kontrolních dnů. Protože tu ale 
současně pracuje společnost Vinotrh 
na vybudování vinné galerie s kavár-
nou, která ponese název Enotéka, je 
potřeba dělat kompromisy.

„S našimi pracemi jsme vlastně 
v předstihu, chtěli jsme mít Hradní ulici 

Hradní ulice: město vyšlo vstříc Enotéce
na vinobraní jako v mašličkách. Nejsme 
ale jediní, kteří tu pracují. V mírném 
skluzu jsou v Enotéce a aby mohla mít 
na vinobraní alespoň částečně otevřeno, 
musíme se zadlážděním skončit v části 
Loupežnické věže u budoucí Enotéky. 
Zbývající kousek ke vstupní bráně bude 
přes vinobraní udusán takovým mate-
riálem, aby vydržel nápor návštěvníků 
i případné rozmary počasí,“ vysvětluje 
aktuality z kontrolního dne místosta-
rosta Jakub Malačka.

Do vinobraní se bude intenzivně 
pracovat na Enotéce a na fasádě pivo-

varu lemující Jižní přístupovou cestu. 
Po vinobraní se firma vrátí a bude po-
kračovat v pracích: začne se rozebírat 
plot spojující Jižní přístupovou cestu 
a ulici Hradní, proběhne dodláždění, 
instalace vstupní brány a následně se 
bude opravovat Jižní přístupová cesta.

„Věřím, že to návštěvníci pochopí 
a že jim odměnou bude nejen program 
samotného vinobraní, kdy na vyhlídce 
u rotundy najdou největší vinařskou 
scénu vinobraní, ale že se cestou za-
staví v Expozici pivovarnictví a i právě 
v Enotéce,“ dodává Malačka. zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
26. září, uzávěrka je 16. září.
Ve čtvrtek 5. září 2019 Znojemské 
LISTY vyjdou ve speciálním vydání 
Znojemské historické vinobraní 
2019, uzávěrka je 26. srpna. 

SVOZ BIOODPADU 
Ve Znojmě a jeho městských čás-
tech je prováděn každý lichý týden 
svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 4. září ve 12.00 hodin. 

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory po-
řádaných městem Znojmem a Zno-
jemskou Besedou najdou zájemci 
každý měsíc v Turistickém infor-
mačním centru na Obrokové ulici 
nebo na www.znojemskabeseda.cz/
poradane-akce/akce-pro-seniory. 
Počet míst na akcích bývá zpravidla 
omezen. Nová sezóna 2019/2020 
začíná v září.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, kar-
neval či jinou zábavu. Na zápůjčce je 
nutné se předem domluvit, na tel. 
515 300 249, 721 505 910. Zapůjčené 
kostýmy není třeba po použití prát 
ani čistit, jen je vrátit neponičené!

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

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

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňsk á tř ída,  tel . 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00
Kaufland  ( Jarošova ul. ,  tel . 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel. 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00.

 Znojmo žije divadlem.  Foto: Archiv ZL

 Cyklisté budou nejen závodit, ale poznají i krásy Znojem-
ska. Foto: Archiv ZL

Nejoblíbenější a nejnavštěvova-
nější závod seriálu Kolo pro život zve 
milovníky horských kol a vína do pře-
krásné jihomoravské krajiny, kde si to 
užije opravdu každý. Znojmo Burčák 
Tour Kooperativy se ve Znojmě a jeho 
okolí koná v sobotu 7. září.

„Kolo pro život je opravdu skvělou 
akcí nejen pro místní, ale také pro ty, 
kteří chtějí objevovat krásy Znojma 
a  jeho okolí a ochutnat víno a třeba 
i první burčák,“ zve všechny cyklisty 
starosta Znojma Jan Grois.

„Závod je určen pro každého, po-
čínaje dětským odrážedlem a konče 
horským kolem, letos poprvé i elek-
trokolem. Nezáleží na  tom, kolik je 
vám let, zda jste začátečník nebo pro-
fesionál, jestli jezdíte na kole pravidel-
ně nebo jen svátečně. Jediné, na čem 
záleží, je, že si chcete zasportovat, užít 
si krásný den spolu s přáteli, rodinou, 
případně porovnat síly s ostatními zá-
vodníky a odnést si skvělý sportovní 
zážitek,“ říká ředitel závodu Miroslav 
Kučera.

Kolo pro život je i pro rodiny s dětmi
Cyklisté si mohou 

vybrat ze dvou závod-
ních tras (trasy B a C) 
a jedné nezávodní (tra-
sa D). V 11.30 vyjedou 
závodníci z Masarykova 
náměstí na trasu dlou-
hou 57 km (trasa B) 
a ve 12:30 vyrazí další 
od  Louckého kláštera 
na 32 km dlouhou trasu 
(Trasa C). Od kláštera se 
rozjíždí ve 12.00 hodin 
i pohodová Family jízda 
pro celé rodiny (trasa D).

Ke každé tak velké 
akci patří i doprovodné programy a ani 
ve Znojmě tomu nebude jinak. V areálu 
Louckého kláštera kromě mnoha láka-
del pro děti, jako je například skákací 
hrad, soutěž ve vyřezávání dýní a dal-
ších soutěží, si na své přijdou i cyklisté 
a ostatní zúčastnění. Dále zde účastníci 
akce naleznou zázemí s mnoha desít-
kami stánků. Chybět nebude ani pře-
hlídka historických vojenských a čet-

Letní prázdniny se sice chýlí 
ke konci, ale pohodová atmosféra 
a kulturní program pokračuje. Znoj-
mo včera ožilo divadlem! 

Znojemské kulturní léto tradičně 
vrcholí festivalem Znojmo žije diva-
dlem (21.–25. srpna). V historickém 
centru se již potulují pouliční herci, 
mimové a klauni. Na Horním náměstí 
má opět své místo nepřehlédnutelné 
šapitó, které zastřeší herecké výkony 
Karla Rodena, Jany Krausové a dalších 
talentovaných a kreativních herců. 

Svůj um představí herci i na jiných 
místech, ať už to bude v Gránickém 
údolí, nebo v Dolním sále Znojemské 
Besedy. Těšit se můžete na zajímavá 
představení různých žánrů, na poulič-

Znojemské kulturní léto 
vrcholí divadlem i koncerty

ní divadlo, na pantomimu a děti třeba 
na interaktivní pohádku plnou námoř-
nických písniček a soutěží. Detailní 
program na www.znojemskabeseda.cz. 
Vstupenky na  festival jsou k  do-
stání v  TIC Obroková nebo přímo  
na místě. 

Kdo je příznivcem spíše hudební-
ho umění, toho potěší možnost vyrazit 
na koncert. V kapli sv. Václava zazní 
zpěv Edity Adlerové za doprovodu 
kytarového dua Manera (27. srpna) 
a Dům umění roztančí cimbál v podá-
ní CM Antonína Stehlíka (28. srpna). 
Program pokračuje v Jihomoravském 
muzeu a ještě stále ulice Znojma hlídá 
znojemský ponocný (více o kulturních 
akcích na str. 14–15). pm

nických uniforem včetně historických 
zbraní v akci. Již tradičně se závodu 
zúčastní Ivan Křivánek na své drezí-
ně. Znovín Znojmo, Vinařství Lahofer 
a Vinařství Barabáš mají připravenou 
přehlídku všech svých vín a ostatního 
sortimentu včetně burčáku. 

Detailní informace k závodu i pod-
mínky registrace najdete na stránkách 
www.kolopro.cz.  zp

Starý úspěšně skončil, nový už zná 
datum. Pátý ročník závodu ve výběhu 
na radniční věž Znojmo Extreme 790 
se v příštím roce uskuteční 6. červ-
na 2020. Startovné opět poputuje 
na charitativní účely.

„Když jsme v roce 2016 zakládali 
tento závod, hlavní myšlenkou bylo 
oslavit 790. výročí od povýšení Znojma 

Pátý ročník Znojmo Extreme 790 zná své datum
na královské město a připomenout bo-
hatou historii Znojma a jeho dominant. 
Teď budeme chystat už pátý ročník 
závodu, což je skvělé. Sportovně-chari-
tativní akci si Znojmáci zamilovali, což 
mi dělá velkou radost,“ říká starosta Jan 
Grois, který byl u zrodu závodu a ak-
tivně se ho každý rok účastní. Detailní 
informace k závodu, datum registrace 

i  to, koho závod příští rok podpoří, 
organizátoři oznámí na jaře 2020. „Pro 
velký zájem ze strany závodníků ale 
avizujeme termín konání už teď, aby si 
ve svém naplněném kalendáři nechali 
prostor na výběh na radniční věž,“ vy-
světluje starosta Grois.

Jak vypadal letošní závod, můžete 
vidět na www.extreme790.cz.  zp, lp
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ŘÍDIL OPILÝ
Je vidět, že strážníci znají dobře 
svůj rajón. Kolem strážníka totiž 
při jeho obchůzce projel řidič 
s automobilem, o kterém strážník 
věděl, že mu byl vydán zákaz řízení 
motorových vozidel. V takovém pří-
padě by se dopustil maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Navíc řidič 
jevil známky opilosti. Proto strážník 
informoval motorizovanou hlídku, 
která se vydala za vozidlem. Kousek 
od centra na Dyjské ulici se hlídce 
podařilo vozidlo zastavit. Osmatři-
cetiletý řidič se podrobil orientační 
dechové zkoušce, její výsledek byl 
1,68 ‰ alkoholu v dechu. 

KRADL KVĚTINÁČE
Obsluha kamerového systému 
si všimla muže, který na náměstí 
Republiky seděl na lavičce a v mo-
mentě, když nikdo na  náměstí 
nebyl, vyndal z květináčů u galerie 
malé palmy a naložil si je na kárku. 
Za chvíli ale byli na místě znojem-
ští strážníci, kteří mu krádež pře-
kazili. Zloděj se před nimi pokusil 
schovat v telefonní budce. Jednalo 
se pro strážníky o známého recidi-
vistu, který byl navíc pod vlivem 
alkoholu. Na popud strážníků svůj 
lup, kterým si chtěl zpříjemnit své 
bydlení, vrátil zpět do květináčů. 
Přestupek bude předán správnímu 
orgánu k dořešení, lapkovi hrozí 
pokuta až do výše 70 000 korun.

CHYTALI KUNU I NETOPÝRA
V letošním roce už odchytili zno-
jemští strážníci přes stovku zvířat. 
Většinou se jedná o  zatoulané 
psy, ale jak ukazují poslední dva 
odchyty, jsou strážníci schopní 
odchytit i  jiná zvířata. Jednoho 
dne byli strážnici požádání oby-
vatelem domu, jestli by mohli od-
chytit kunu, která pobíhá na půdě. 
Hlídce se to podařilo a kunu, která 
nejevila známky nemoci, vypus-
tila do přírody. O pár dní později 
zavolal na  linku 156 nešťastný 
muž, který měl v bytě netopýra. 
Nedařilo se mu ho z bytu vypudit. 
I netopýra se podařilo strážníkům 
odchytit a vypustit na svobodu. 

FORENZNÍ ZNAČENÍ
Strážníci označili v srpnu další kola 
za pomocí syntetické DNA, která 
slouží jako nástroj pro efektivní 
pátrání po odcizených kolech. Pro 
další termíny doporučujeme sledo-
vat web nebo sociální sítě města, 
příp. se zaregistrovat do Mobilního 
rozhlasu. Termíny jsou vypisované 
krátkodobě a z důvodu uzávěrky se 
v novinách neobjeví.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Dny evropského dědictví (Eu-
ropean Heritage Days) každoročně 
v září otevírají veřejnosti brány pa-
mátek, budov, objektů a prostor. A to 
včetně těch, které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné.

Dny evropského dědictví jsou vý-
znamnou celoevropskou kulturně-
-poznávací, společenskou a výchov-
nou akcí. Jejich cílem je hledání cest 
ke kořenům naší, evropské i světové 
civilizace.

Prohlédněte si památky pěkně zblízka

V  České republice otevřou pa-
mátky desítky měst od 7. do 15. září. 
Národní zahájení se uskuteční 7. září 
a hostitelem bude Litomyšl. Národní 
téma pro rok 2019 je Památky a zá-
bava. Na prohlídky památek zdarma 
se ve Znojmě můžete vydat v  týdnu 
od 7. do 11. září. 

A NĚCO NAVÍC
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Zajímavý bude i doprovodný pro-
gram. Jižní hradební příkop pod Ka-
pucínskou zahradou nabídne 8. září 
od 10.00 do 12.00 hodin střelbu z luku, 

sokolnickou ukázku i ukázky zbraní 
a zbroje.

Speciální program pro děti při-
pravuje i  Jihomoravské muzeum 
ve  Znojmě. Zajímavé informace 
z muzejního žurnálu dětem prozradí 
v Domě umění (6. září) a v minorit-
ském klášteře (7. září). Půjde o samo-
obslužný program související s aktuál-
ními expozicemi a výstavami muzea. 
Pro dospělé muzeum pořádá speciální 
prohlídky na znojemském hradě. Pro-
hlídky na  motivy knihy Vlastimila 
Vondrušky s názvem Za duchem hrad-
ních katakomb proběhnou v  15.00 
a v 16.00 hodin.  pm, lp

ZDARMA ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE ZNOJMĚ
Dům umění 6. září 9.00–11.30 12.00–17.00
Radniční věž / večerní prohlídka  
s ponocným 7. září  20.00–21.30
Minoritský klášter 7. září 9.00–11.30 12.00–17.00
Expozice pivovarnictví 7. září 9.30–17.30
Vodojem, nám. Republiky 7.–8. září 9.00–17.00
Vlkova věž 8. září 10.00–17.00
Prašná věž 8. září 9.00–12.30 13.00–17.00
Nová věž 8. září 9.00–12.30 13.00–17.00
Znojemský hrad 10. září 9.00–17.00
Znojemské podzemí 11. září 9.00–17.00

 Zdarma se otevřou i znojemské věže.
  Foto: Archiv ZL

 Mázhauz Stará pekárna byl jedním z oceněných mázhauzů minulý rok.  Foto: Archiv ZL

Oblíbené dobové mázhauzy, kte-
ré se na Znojemském historickém vi-
nobraní 2019 zúčastní soutěže a splní 
stanovená kritéria, nemine pořádná 
odměna!

Hodnoticí kritéria tradičního 
mázhauzu jsou dobová hudba, do-
bový oděv, dobový vzhled mázhauzu 
(výzdoba, označení apod.) a prodáva-
ný sortiment (tradiční moravské víno, 
burčák, sýry apod.). Za každé splněné 
kritérium obdrží daný mázhauz od-
měnu 1 000 korun, maximálně tedy 
4 000 korun. Přihlásit se mohou provo-
zovatelé prakticky až do začátku vino-
braní (13.–15. 9. 2019), a to e-mailem  

Za pořádný mázhauz pořádná odměna

Znojmo se zapojilo do  dalšího 
přeshraničního projektu, ve kterém 
spolupracuje se svým nejbližším 
partnerským městem Retz a s další-
mi deseti dolnorakouskými městy. 
Všechny se Znojmem spojuje jedna 
skutečnost – jde o  historické obce 
s hradebním opevněním.

Město Retz, jako člen spolku 
NÖ Stadtmauerstädte, oslovilo vede-

Spolupracujeme s dolnorakouskými 
obcemi. Pojítkem je hradební opevnění

ní města Znojma s nabídkou zapo-
jit se do projektu Mauern verbinden 
(Spojování hradebních zdí), který je 
financovaný z  Fondu malých pro-
jektů Interreg – Rakousko – Česká  
republika.

Cílem projektu, jehož nosite-
lem je jmenovaný spolek, je výměna 
zkušeností v oblasti péče o památky 
a o další historické budovy, dále vý-

měna zkušeností v oblasti propagace 
památek i kulturních či historických 
témat a také prohloubení spolupráce 
a zlepšení turistické propagace obcí 
na obou stranách hranice. První akti-
vitou, kterou Znojmo v rámci projektu 
podniklo, byla organizace březnové 
exkurze pro členy rakouského spolku 
ve Znojmě. V září naopak Znojmo 
pojede sbírat zkušenosti do Retzu.  lp

na  lucie.nekulova@muznojmo.cz 
nebo osobně u paní Nekulové (odbor 
majetkový). Hodnocení mázhauzu 

provedou pověření pracovníci od-
boru majetkového ve dnech konání  
akce.  zp
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Udělení dalších stipendií v rámci 
projektu Kolumbus #2 schválili zno-
jemští radní.

Ocenili pět nadaných dětí z růz-
ných oborů. Stipendia ve výši 10 000 Kč 
předá dětem starosta Jan Grois na za-
čátku září. „Jsem velmi rád, že můžeme 

Kolumbus #2 udělí
další stipendia

předat další stipendia v rámci Kolumba, 
tentokrát zase v jiných oborech než tře-
ba vloni. Oceňujeme talenty v gymnas-
tice, výtvarném umění i běhání. Přesně 
to je totiž cílem Kolumba, podporovat 
děti v tom, co je baví a v čem jsou dob-
ré,“ vysvětluje starosta.

Zapojte se do naší ankety a po-
mozte nám vylepšit komunikaci 
s  vámi. Vyplnění našeho krátkého 
dotazníku Vám nezabere více než 
pár minut času. Tento průzkum rea-
lizuje město ve spolupráci s Institu-
tem veřejné správy při Masarykově 
univerzitě.

Anketa: komunikační 
kanály Znojma

Jste zastánci moderní online komu-
nikace, nebo máte raději tištěný zpravo-
daj? Používáte sociální sítě? Dostávají se 
k vám všechny informace, o které máte 
zájem? Zapojte se prosím do našeho do-
tazníku. Naleznete ho na www.mobilni-
rozhlas.cz/ZnojmoKomunikuje. Načíst 
jej můžete i z QR kódu. Děkujeme! zp

Dne 29. 7. 2019 se sešlo mimořádné 
Zastupitelstvo města Znojma, aby pro-
jednalo opakovanou žádost 
o udělení dotace fotbalové-
mu klubu 1. SC Znojmo. 
K velké nelibosti klubu bylo 
rozhodnutí o udělení dota-
ce ve výši 3 milionů korun 
již 2x odloženo, především 
pro jisté nesrovnalosti ko-
lem činnosti samotných 
fotbalistů. V pondělí jsme 
jednali potřetí. Po pečlivém 
prostudování podkladů 
k žádosti mě zarazila skutečnost, že 
klub nejen že již splácí městu dluhy dle 
dohodnutého splátkového kalendáře, 
ale také vytvořil dluhy nové nezaplace-
ním nájmu a služeb za 3 byty za měsíc 
červen se splatností 10. 5. 2019. Ža-
datelé dotací, ale i  jakýkoliv uchazeč 
například o přidělení městského bytu, 
nesmí mít k městu žádné dluhy, jinak je 
jeho žádost vyřazena! Když jsem na tuto 
skutečnost Zastupitelstvo upozornila, 
k mému velkému překvapení o  této 
skutečnosti nevěděl ani pan starosta. 
Situaci pro klub zachránil pan Vo-
dák, ředitel Správy nemovitostí města 
Znojma, který přispěchal s vysvětle-
ním, že dluh „prý“ byl v těchto dnech 

Svou kolegyni bych ještě doplni-
la o drobnou úvahu. Když jsme jako 
zastupitelky za SPD projednávaly, zda 
fotbalovému klubu 1. SC Znojmo udě-
lit či neudělit dotaci a případně v jaké 
výši, vycházely jsme 
z podkladů, které nám 
byly zaslány. V  pod-
kladech bylo uvedeno, 
že tento klub má splát-
kový kalendář na  již 
dříve vzniklé dluhy 
a také, jak již zmínila 
má kolegyně, dluhy 
nově vzniklé. Fotbalo-
vý klub 1. SC Znojmo 
tedy žádal o  udělení 
dotace s vědomím, že 
má - v přímém rozpo-
ru s pravidly pro udě-
lení dotací – mimo splátkový kalendář 
i nové dluhy. Proč je neuhradil? Byla 
to nepozornost? Nedbalost? Arogance 
k pravidlům? Klub, jakožto každoroč-
ní příjemce dotací, musel, či přinej-
menším měl vědět, že tímto porušuje 
pravidla pro udělení dotací. A pokud 
tedy (jak později vyplynulo na jednání 
Zastupitelstva) tyto dluhy byly uhra-

uhrazen. A jak je mým zvykem, byla 
jsem si u pana ředitele tuto skutečnost 

ověřit. Ano, těsně před za-
stupitelstvem pan Tunka, 
majitel fotbalového klubu, 
dlužné nájemné uhradil. 
Podivné, jak potom máme 
zodpovědně rozhodovat 
o nakládání s městskými 
penězi? I z tohoto důvodu 
zastupitelky za klub SPD se 
schválením dotace nesou-
hlasily. V žádném případě 
v  nás přístup fotbalové-

ho klubu, který chce po městě peníze 
a přitom tvoří nové dluhy, důvěru ne-
vzbudil. Samotnou otázkou zůstává, 
zda je správné, aby město poskytovalo 
peníze i těm žadatelům o dotace, kteří 
sice dluží, ale mají uzavřený splátkový 
kalendář. Bylo mi vysvětleno, že tak je 
to zvykem. Osobně si nejsem jista, že je 
to dobrý zvyk. V každém případě jsem 
svůj nesouhlas s  takovým postupem 
již projednala s panem starostou, aby 
tento zvyk byl zrušen. Dlužník zůsta-
ne dlužníkem, i kdyby podepsal deset 
splátkových kalendářů.

Za klub SPD 
Mgr. Růžena Šalomonová, 

zastupitelka 

SLOVO ZASTUPITELE

zeny, i když pozdě, proč nás jakožto 
zastupitele města, kteří o udělení do-
tace rozhodovali, nikdo neupozornil? 
Bylo rozhodováno o nemalé částce, 
o penězích, které náleží městu Znojmu 

a jeho občanům, tedy 
bychom alespoň oče-
kávaly správné a úplné 
podklady. 

I  toto byl jeden 
z důvodů, rozhodně ne 
však jediný, proč náš 
klub SPD navrhoval 
udělení dotace ve výši 
poloviční, než jaká 
byla požadována, tedy 
1,5 milionu korun. Náš 
návrh přijat nebyl, ov-
šem je to signál, že klub 
SPD se pečlivě připra-

vuje na každé zastupitelstvo, a také že 
ctíme a dodržujeme nastavená pravidla. 
A dále, že nám opravdu není jedno, jak 
bude naloženo s penězi, s kterými naše 
město hospodaří. Ale to je snad úplně 
samozřejmé. 

Za klub SPD 
Mgr. Petra Svedíková Vávrová, 

zastupitelka

Peníze pro znojemský fotbal Peníze pro znojemský 
fotbal – pokračování

O projektu Kolumbus #2
Projekt Kolumbus #2 navazuje 

na jeden z pilířů projektu Kolumbus 
(Znojmo mluví anglicky/německy), 
jenž podporuje jazykové vzdělává-
ní a  který město úspěšně realizuje 

od roku 2013. Kolumbus #2 probíhá 
ve dvou rovinách – formou stipendij-
ního programu (individuální podpora 
nadaných dětí) a  formou dotačního 
programu (Instituciální podpora ur-
čená školám).  pm

NA STIPENDIA SE MOHOU TĚŠIT:
Marika Nina Kováčová za úspěšnou reprezentaci Znojma ve sportovní 
gymnastice na mezinárodní úrovni,
Antonie Vojtěchová za úspěšnou reprezentaci Znojma ve sportovní gym-
nastice na mezinárodní úrovni,
Veronika Tvarůžková za úspěšnou reprezentaci Znojma ve výtvarné 
soutěži na národní úrovni,
Barbora Večeřová za úspěšnou reprezentaci Znojma ve výtvarné soutěži 
na národní úrovni,
Lucie Plašilová za úspěšnou reprezentaci Znojma na běžeckých soutěžích 
na národní úrovni. 

J i h o m o ra v s k ý  k ra j  p o řá d á 
ve středu 18. září 2019 seminář pro 
žadatele dotací z programu INTER- 
REG V-A AT-CZ (dále Program). Účast 
je zdarma.

Žadateli dotace mohou být obce, 
města, organizace, ale i soukromé sub-
jekty z podnikatelské sféry. Dozví se 
základní informace o Programu z úst 
zástupců Jihomoravského kraje. Řeč 
bude o aktualitách Programu, o nejčas-
tějších chybách při předkládání projek-
tových žádostí, o možnostech čerpání 

Seminář o programu INTERREG
v rámci Fondu malých projektů AT-CZ 
nebo o podporovaných typech projektů 
a samotném podání žádosti.

Seminář pořádá kraj ve spolupráci 
se zástupci Společného sekretariátu 
Programu INTERREG V-A AT-CZ 
a  správci Fondu malých projektů. 
Uskuteční se od 10.00 hodin v zase-
dací místnosti zastupitelstva v budově 
Městského úřadu na Obrokové ulici. 

Zájemci o účast se musí přihlásit 
nejpozději do 10. září na adrese knetti-
gova.monika@jmk.cz.  pm
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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

Město Znojmo
vyhlásilo výběrová řízení na několik pozic:

VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VEDOUCÍ ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

REFERENT/REFERENTKA ODBORU 
FINANČNÍHO – HLAVNÍ ÚČETNÍ

Přihlášky je možné zaslat pouze písemně v zalepené obálce na adresu 
Městský úřad Znojmo – oddělení personálních věcí a vzdělávání,  

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo nebo na stejnou adresu přinést osobně 
na podatelnu Městského úřad Znojmo na ul. Obrokovou 1/12.  

Obálky se vždy označí slovy:  
„výběrové řízení – celý název pracovní pozice“.

Termín odevzdání přihlášek je pro všechny pozice do 31. 8. 2019.

Více informací na www.znojmocity.cz  
v sekci Pracovní příležitosti.

Spolek vinařů v Unterretzbachu 

hledá 

OBSLUHU PLNÍCÍ LINKY
30–35 hodin týdně.

Místo práce: Unterretzbach (přímo u hranic). 
Náplň práce: obsluha a čištění plnící linky.

Samostatná práce s vlastní zodpovědností. Komunikativní znalost němčiny 
podmínkou. Dobré platové ohodnocení.

Kontakt: office@weingut-sonnenhuegel.at, tel.: 0043294220674

BauMax 
hledá nové kolegy/kolegyně na několik pozic: 

Sortimentní poradce pro Slovensko
Náplň práce: kontrola prezentací na prodejně, vytváření sezónních 
prezentací na prodejně, monitoring skladových zásob, koordinace 

a plánování nákupů pro řetězec bauMax/BM Česko s.r.o., spolupráce 
a komunikace s dodavateli, dopravci a zákazníky. 

Požadujeme: SŠ zahradnického zaměření, řidičský průkaz skupiny B 
a ochota hodně cestovat, logické myšlení, bydliště na Slovensku, nebo 

v Jihomoravském kraji, zkušenosti na podobné pozici výhodou. 
Nabízíme: HPP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu 

neurčitou, nadstandardní mzdové ohodnocení, samozřejmostí služební 
automobil a telefon aj.

Doplňovač zboží 
Pozice je vhodná pro OZP.

Pracovní náplň: doplňování regálů, starost o kvalitní prezentaci zboží, 
kontrola zboží, pomoc při inventurách, přestavbách, roznášení letáků. 
Požadujeme: alespoň základní vzdělání, spolehlivost a zodpovědnost. 
Nabízíme: HPP, zajímavé mzdové ohodnocení, dobrý pracovní kolektiv, 

zázemí stabilní společnosti. Nástup možný ihned.

Prodavač/ka
Pracovní náplň (fyzicky náročnější práce): starost o kvalitní prezentaci 

zboží, poskytování kvalifikovaných informací zákazníkům o našem zboží, 
komunikace se zákazníky, doplňování regálů. 

Požadujeme: SOU/SŠ vzdělání, samostatnost, spolehlivost, orientaci 
na zákazníka, flexibilitu – práce o víkendech, výpis z rejstříku trestů. 

Nabízíme: HPP (smlouva na 3 roky), zajímavé mzdové ohodnocení, další 
benefity, samostatnou práci, možnost seberealizace. Nástup možný ihned!

Kontakt pro zaslání životopisů: kadrycz7@baumax.cz.

Firma ZUGUMZUG Logistik e.U. nabízí pracovní místo

Dálkový řidič/řidička  
(pro dálkovou dopravu zboží po Evropě)

Požadavky: Řidičský průkaz C a E, praxe (C/E a návěs),  
znalost NJ odpovídající činnosti, upravený vzhled,  

vlastní os. auto pro dojezd na pracoviště.
Místo práce: Spillern

Plat: Min. mzda dle KS 2.001 EUR/měs. btto + možné příplatky,  
diety a příspěvky na ubytování.

Kontakt: Frau Blauensteiner (+43/699/15505 605), office@zugumzug.at.
Více informací: http://bit.ly/ZL8prace1.

Hirsch Retzer Gastwerkstätte nabízí pracovní místo

Číšník/Servírka 
(obsluha na diskotéce)

Místo práce: Retz
Kontakt: Johannes Hirsch (+43/664/ 7912 155), info@hirsch-retz.at.

Více informací: http://bit.ly/ZL8prace2.

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
nabízí pracovní místo (pro jednotlivce i celé pracovní skupiny)

Dělník v pozemních stavbách
Požadavky: Víceletá praxe, ŘP B

Místo práce: Horn
Plat: Mzdové ohodnocení dle KS

Kontakt: Verena Purker (+43/2982/ 3646-5026), verena.purker@leyrer-graf.at.
Více informací: http://bit.ly/ZL8prace3.

NABÍDKA PRÁCE V RAKOUSKU

Centrum sociálních služeb Znojmo 

vyhlásilo výběrové řízení na pozici: 

Pracovník v sociálních službách –  
přímá obslužná péče

Náplň práce:  
Zvlášť obtížná a namáhává komplexní přímá obslužná péče spojená 

s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi.

Požadavky:  
Základní nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu.

Pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem prodloužení na dobu 
neurčitou. 

Předpokládaný nástup: září 2019.

Podání přihlášek je možné do 23. srpna elektronicky na emailovou adresu 
kolarikova.l@cssznojmo.cz nebo na adrese Centrum sociálních služeb 

Znojmo, příspěvková organizace – personální oddělení, U Lesíka 3547/11, 
669 02 Znojmo (zaslání či osobní doručení).



„Které projekty postoupily do dalšího 
kola, tedy do prezentace a hlasování, 
se dozvíme až 10. září. Zajímavostí je, 
že z městských částí byly nejaktivnější 
Přímětice se čtyřmi projekty a po nich 
Konice a Mramotice. Přijďte sami zjis-
tit, kam se s projekty Znojmo a naše 
městské části posunou,“ zve místosta-
rosta Jakub Malačka, do jehož gesce 
spadá i projekt Tvoříme Znojmo. 

Přímo na prezentaci projektů pro-
běhne první vlna hlasování. Násled-
né elektronické hlasování proběhne 
za pomoci systému Mobilního rozhla-
su v termínu od 16. září do 13. října. 
Výsledné hlasy budou sečteny a bude 
stanoveno pořadí projektů. Bonusem 
je, že budou odměněni všichni úspěšní 
navrhovatelé projektů! Aktuality sle-
dujte na www.tvorimeznojmo.cz.  pm

2019 šest milionů korun, které se roz-
dělily mezi úspěšné projekty ve Znojmě 
i jeho městských částech. Stejnou částku 
uvolníme i z rozpočtu pro rok 2020. 
Sám jsem zvědav, jaké nápady a podně-
ty nám navrhovatelé letos prezentují.“ 

Prezentace veřejnosti je povinnos-
tí každého navrhovatele. Cílem totiž 
není jen přerozdělit určité množství 
peněz, ale smyslem je vtáhnout veřej-
nost do dialogu o místě, kde žijí, ukázat, 
jaké jsou možnosti obce a jak se mohou 
na tvoření města podílet. Na druhou 
stranu má participativní rozpočtování 
také naučit město, jak správně komu-
nikovat a naslouchat občanům.  pm

8 ZNOJEMSKÉ LISTY 22. SRPNA 2019Téma

Na rozvoji města se podílí i občané

Město Znojmo v  loňském roce 
spustilo pilotní ročník participativ-
ního rozpočtování, projekt Tvoříme 
Znojmo. Občané sami navrhli a také 
rozhodli, co se v jejich okolí změní. 
Jejich přání se postupně plní. 

Před několika týdny potěšila dobrá 
zpráva navrhovatelku projektu Hou-
pačky pro děti na vozíčku. Zakoupeny 
byly celkem čtyři a tři z nich jsou již 
nainstalovány. Konkrétně je děti na-
jdou v ulici Pražská, v Kolonce a v ulici 
Aninská. K finální realizaci už zbývá 
pouze vybudování zpevněných přístu-
pových cest k houpačkám.

Radost přinesl i projekt Zatrak-
tivnění koupaliště v  Mramoticích. 
Na koupališti si celé léto užívají nový 
trávník, který je navíc nově automatic-
ky zavlažován, v bazénu byla oddělena 
jedna dráha pro plavce a do  finální 
podoby projektu chybí ještě umístění 
skluzavky pro nejmenší (v řešení je 
dodání). 

O krok blíže k realizaci jsou i dal-
ší projekty. Těmi se zabývali radní 
na svém červencovém jednání. Schvá-

lili pořízení herních prvků na nové 
dětské hřiště v Příměticích a úpravu 
zeleně v této lokalitě, což jsou přání 
navrhovatele projektu Klidová zóna 
ve starých Příměticích s rozpočtem 
500 000 korun. Nové herní prvky po-
řídí město za 400 000 korun. Pořídí 
multifunkční sestavu se skluzavkou, 
prolézací housenka, houpačky, pís-

koviště aj. Při výběru se pamatovalo 
i na ty nejmenší a na některých prvcích 
budou skotačit i dvouleté děti. Zbylé 
finance, tj. 100 000 korun, bude mít 
k dispozici Městská zeleň Znojmo, 
která se postará o požadované úpravy 
zeleně a osazení nových laviček. 

Kupředu se hýbe také projekt Vy-
bavení pro lesní klub Svatojánek. Radní 

schválili zhotovitele stavby a brzy sta-
noví termín pro vybudování prostor 
pro klub. Díky rozpočtu 500 000 korun 
v Konicích vznikne dřevěný přístřešek 
s WC a kuchyňkou, zpevní se zde plo-
cha, postaví jurta. Samozřejmostí jsou 
přípojky pro vodu, kanalizaci a elektro. 
Dočasná stavba z rozpočtu spolkne 
více než 420 000 korun. Stavbu provede 
firma Domovplus construction s.r.o.

Dále radní jednali o projektu Revi-
talizace náměstí Armády. Sama navr-
hovatelka předložila projektovou do-
kumentaci s vizualizací své představy. 
Projekt zahrnuje terénní úpravy, výsad-
bu zeleně, instalaci mobiliáře a herních 
prvků pro děti. Rozpočet projektu je 
500 000 korun. Práce provede firma 
Myflowers – Klára Jordánová s.r.o.  pm

Participativní rozpočet funguje 
po celém světě a čím dál častěji jej 
používají i města v České republice. 
Jedná se o skvělou možnost, jak za-
pojit občany do rozhodování o dal-
ším rozvoji města. 

Princip je takový, že město uvolní 
část peněz z rozpočtu a obyvatelé vy-
pracují a odevzdají projekty s návrhy, 
jak finanční obnos využít k vylepše-
ní města. Své návrhy následně autoři 
projektu prezentují veřejnosti, která 
o nich hlasuje. 

Znojmo se do  participativního 
rozpočtování díky projektu Tvoříme 
Znojmo zapojilo v roce 2018 poprvé, 
pod záštitou projektu Zdra-
vého města Znojma. Důvo-
dy zavedení participativního 
rozpočtu objasňuje starosta 
Znojma Jan Grois: „Proč 
jsme se pustili do partici-
pativního rozpočtu? Chtěli 
jsme dát občanům možnost 
přímo ovlivnit, co se v jejich 
okolí má zlepšit. Proto jsme 
uvolnili z rozpočtu na rok 

Druhý ročník Tvoříme Znojmo 
vstupuje do další fáze. Všichni navr-
hovatelé, jejichž projekty byly posou-
zeny jako realizovatelné, odprezen-
tují své nápady veřejnosti a pokusí se 
získat jejich přízeň. 

Veřejná prezentace návrhů je totiž 
jedna z podmínek projektu Tvoříme 
Znojmo. Jaké projekty opravdu uspějí, 
rozhodnou sami občané svými hlasy. 
Budou mít možnost hlasovat osobně 
i online.

Celkem letos do Tvoříme Znojmo 
dorazilo 30 projektů, za město Znojmo 
14 a za městské části 16. Ne všechny ale 
budou prezentovány. V minulých mě-
sících prošly odborným posouzením. 

Tvoříme Znojmo: Další projekty o krok blíže k realizaci

Z prvního ročníku Tvoříme Znojmo 
bude realizováno celkem 15 pro-
jektů. Aktuality o realizacích jsou 
zveřejňovány na  facebookové 
stránce Tvoříme Znojmo nebo 
na webu www.tvorimeznojmo.cz. 

Veřejná prezentace návrhů
v úterý 10. 9. 2019 od 16.00, 

Konferenční sál, 
Agrodům Znojmo, 

Dvořákova 21. 

 Houpačky pro vozíčkáře jsou již na svém místě. Foto: Archiv ZL

Participativní rozpočtování 
má smysl. V čem spočívá?

 Díky participativnímu rozpočtu občané sami rozhodli 
o úpravách na koupališti v Mramoticích. Foto: Archiv ZL

Přijďte podpořit navrhovatele 
projektů! Vaše hlasy rozhodnou
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Kompletní Důvodovou zprávu 
s návrhy řešení jmenovaných 

ověřených problémů 
naleznete na webu 

www.znojmo-zdravemesto.cz. 

 Další část barokního konventu má nová okna. Foto: Archiv ZL

Z Fóra Zdravého města Znojma, 
které proběhlo 11. dubna 2019, a ná-
sledné veřejné ankety vzešlo celkem 
sedm tzv. ověřených problémů. „Jed-
ná se v podstatě o prioritní oblasti, 
které znojemské občany nejvíce trápí 
a přejí si, abychom se jimi v budouc-
nu zabývali,“ vysvětluje místostaros-
ta Jakub Malačka. 

Na dubnovém Fóru Zdravého měs-
ta občané definovali celkem 16 pal-
čivých problémů města, o kterých se 
hlasovalo jak na projednání, tak i v ná-
sledující anketě. Srovnáním hlasování 
z Fóra a z ankety vzešlo celkem 7 tzv. 
ověřených problémů. Jedná se tedy 
o průnik výsledků hlasování (u  jed-
notlivých problémů se nesčítají hlasy 
získané na Fóru a v anketě, ale sleduje 
se jejich průnik, tedy zda se vyskytly 
v obou anketách).

Mezi ověřenými problémy se ob-
jevily oblasti týkající se kvality komu-
nikací, cyklodopravy nebo sociální 
oblasti. Hned dvě přání souvisí s bu-
doucností Louckého kláštera. Jeden 
z nich ale radní nakonec z priorit vy-
loučili.

 Občané chtějí řešit cyklostezky i komunikace

„Jeden z problémů, konkrétně vy-
budování amfiteátru v areálu Louckého 
kláštera, jsme z plánu řešení vyloučili. 
Ačkoli je to námět zajímavý a má svůj 
potenciál. Prioritou zůstává upravit 
bezprostřední okolí kláštera a postupně 
investovat do rekonstrukce komple-
xu. Letos navíc žádáme o dotaci, díky 
které bychom zrekonstruovali jízdárnu 
na společenko-kulturní centrum,“ vy-
světluje místostarosta Malačka. 

Druhý podnět se týká revitalizace 
zelených ploch v okolí kláštera. Jako ře-

šení ploch ve vlastnictví města je navr-
ženo zpracování projektové dokumen-
tace revitalizace. Zahrnovat by měla 
prořezání náletových dřevin, kolem zdi 
kláštera vysázet břečťan a na některých 
plochách vybudovat parčík.

Dalším problémem, který občany 
trápí, je stav komunikací a infrastruk-
tury v městské památkové rezervaci. 
S jeho řešením již vedení počítá. „Re-
konstrukce komunikací probíhají kon-
tinuálně a v nadcházejících letech jsou 
v plánu revitalizace ulic Horní Česká, 

Dolní Česká, Veselá a Jezuitské náměstí. 
Už příští rok by měla přijít na řadu část 
Horní České,“ vyjádřil se k problému 
starosta Znojma Jan Grois. 

Dále Znojemští jmenovali dva úse-
ky cyklostezek, jež si přejí vybudovat, 
konkrétně úsek z Přímětic do Znojma 
a úsek od sedlešovického mostu k čer-
pací stanici pohonných hmot Benzina. 
Řešení by mělo být zahrnuto v novém 
Strategickém plánu rozvoje cyklistické 
dopravy ve městě Znojmě. Ten bude 
prezentován v rámci programu Dne bez 
aut (20. 9. ) v Horním parku. 

Fórum se dotklo i oblasti sociální. 
Jako důležitý problém byla jmenována 
nutnost navýšení kapacity pro odlehčo-
vací služby. Zbylými prioritami z Fóra 
a ankety jsou vznik relaxačně-sportovní-
ho centra v prostoru za Městskými lázně-
mi a vyhlídková lávka pod železničním 
mostem (Vídeň). Z veřejné ankety vzešlo 
dalších 74 podnětů, které si z pohledu 
občanů zaslouží pozornost. I tyto byly 
předloženy vedení města.  pm

Projet se na  šlapacím autíčku, 
zdolat překážkovou dráhu na kole či 
koloběžce, přiučit se, jak spravit kolo, 
a  mnoho dalších aktivit čeká děti 
na Dni bez aut v pátek 20. září 2019 
v Horním parku. 

Město Znojmo spolu s partnery 
pořádá osvětovou ekologickou akci 
již popáté. Po  dvou letech se vrací 
do Horního parku a na děti čeká zá-
bava i poučení. Cílem akce je totiž 
upozornit na dopady výfukových ply-
nů na životní prostředí, prezentovat 
zdravý životní styl i aktivní trávení 
volného času, a to vše zábavnou for-
mou. Akce bude probíhat v dolní části 
parku (vstup od náměstí Komenského) 
od 9.00 do 15.00 hodin a je určená jak 
pro školy, tak i pro širokou veřejnost.

A co vše se chystá? Překážková 
dráha pro cyklisty i koloběžkáře, opi-

Užijte si den na kole, koloběžce
nebo s chůzí, hlavně bez aut

čí dráha pro malé a velké nebo jízda 
na šlapacím autíčku. Kola, koloběž-
ky, autíčka a nezbytné přilby zapůjčí 
Cyklo-Klub Kučera a program na drá-
ze povede Středisko volného času. Pro 
děti, které přijedou na vlastním kole, 
koloběžce a s přilbou (povinné), čeká 
odměna. Zájemci se mohou projet 
i na (pro většinu lidí) nezvyklém pro-
středku – na vozíčku pro hendike-
pované. A protože pohyb na vozíčku 
po městě je plný překážek, bude se 
v parku jezdit také mezi překážkami. 

Ve stáncích partnerů získají děti 
praktické informace pro každého cyk-
listu. Naučí se zkontrolovat bezpečný 
stav kola i jeho drobné opravy, nebude 
chybět ukázka první pomoci ani do-
pravní testy. Další naučný program 
chystají Městské lesy Znojmo, Měst-
ská policie a zapojí se i Městská zeleň 

s ukázkou nových elekt-
romobilů a samozřejmě 
i s možností svezení.

Program doplní ská-
kací hrad od Elektrowi-
nu, možnost změření 
tuku a  tlaku u  stánku 
Vojenské zdravotní po-
jišťovny, která je, stejně 
tak jako Besip, finanč-
ním partnerem akce. 
Dalšími partnery jsou 
Oblastní charita Znoj-
mo, Cyklo Kučera s.r.o. 
a Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Znojmo.

Nakonec jsou všichni zváni 
na  společnou procházku přírodou 
Gránického údolí. Tentokrát ji pove-
dou zástupci Městských lesů a Správy 

Národního parku Podyjí. Společným 
tématem bude problematika pajasanu. 
Nebudou chybět oblíbené hry a soutě-
že. Sraz je v 16:00 hodin na vyhlídce 
v ulici Přemyslovců.  pm

 K zapůjčení budou různé dopravní prostředky.
  Foto: Archiv ZL

Společně tvoří Znojmo k lepšímu



V rámci rodinné politiky se měs-
to Znojmo zapojí do  projektu Life 
is Skill, jehož cílem je podporovat 
aktivní trávení volného času dětí 
a mládeže. 

Zakladatelé projektu jsou sami 
rodiče, kteří chtěli vymyslet aktivity 
pro své děti ve  školním věku. Tyto 
děti totiž nechtějí už jen tak na pro-
cházku. Zajímají je počítače, moderní 
technologie a mobily. Právě mobilní 
aplikace Life is Skill spojuje tento vir-
tuální svět s tím reálným a vybízí děti 
a mládež k pohybu. Aplikace je velmi 
jednoduchá a není proč v ní samotné 
trávit příliš času. Je to spíše nástroj, jak 
aktivně trávit čas.

„Aplikace funguje tak, že děti načí-
tají QR kódy nebo NFC čipy. Tyto čipy 
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Již podesáté se představí posky-
tovatelé sociálních služeb Znojem-
ska. Ve středu 4. září odprezentují 
svou činnost a  spolu s  klienty vy-
tvoří část doprovodného programu. 
Na Horním náměstí se bude tančit, 
zpívat i soutěžit.

Na Znojemsku působí 18 organi-
zací, které se zaměřují na různé druhy 
sociálních služeb. Během dne se s nimi 
bude možné seznámit a získat potřeb-
né informace. „Každému z nás se může 
stát, že bude potřebovat ve svém životě 
pomoc. Přijďte se seznámit s organi-
zacemi, které tuto pomoc poskytu-
jí a na které se můžete obrátit,“ zve 
na událost místostarosta Jan Blaha, 
který má v gesci i oblast sociální. 

Bude se tančit i zpívat
Na  programu budou různorodá 

vystoupení klientů a pracovníků z ně-
kterých zařízení. Proběhne např. módní 
přehlídka v podání klientů z Domova 
Božice, náměstí roztančí Dr. Veleta, kte-
rý spolupracuje s Domovem pro seniory 
Plaveč, a připravena je také přednáš-
ka na téma Žít život s duševním one-
mocnění je možné a Centrum sociál- 

Den sociálních služeb rozhýbe náměstí hudbou i tancem
PROGRAM NA PÓDIU
10.00–10.10 Slavnostní zahájení
10.40–11.10  Tančit může každý – Dr. Ve-

leta, DpS Plaveč, p.o.
11.30–12.00  Sdružení muzikoterapeutů
12.25–12.55   Tančit může každý – Dr. Ve-

leta, DpS Plaveč, p.o.
13.20–13.35   Domov pro matky a otce 

v tísni, OCHZ
13.35–13.45   Módní přehlídka „Jak šel 

čas“ – Domov Božice, p.o.
14.05–14.35  Přednáška na téma „Žít 

život s duševním onemoc-
něním je možné“ – Práh 
jižní Morava, z.ú.

14.35–14.45   Letem světem s  Cent-
rem – průvodce historií 
i současností organizace 
CSS Znojmo, p.o.

15.10–15.55   Hudební vystoupení – ka-
pela Betwind – Klub Cool-
na OCHZ

16.15–17.00  Hudební vystoupení – CM 
Vinohrádek

17.00  Slavnostní zakončení

V čase 14.00–16.00 hodin bude mož-
né využít Poradenství s psychologem 
ve stánku Práh jižní Morava, z. ú.

ních služeb seznámí se svojí historií 
a současností. Nebudou chybět hudební 
vystoupení, soutěž o ceny a k vidění bu-
dou i zvířátka, o která se starají klienti 
Zámku Břežany. Na závěr akce zahraje 
Cimbálová muzika Veltlínek. 

Den sociálních služeb aneb jeden 
svět pro všechny je pravidelnou akcí, 
kterou již podesáté pořádá sociální od-
bor Městského úřadu Znojmo v rámci 
Komunitního plánování sociálních slu-
žeb Znojemska.  pm

 Místostarosta Jan Blaha u stánku Oblastní charity Znojmo.  Foto: Archiv ZL

Pro každého pečujícího o senio-
ry, a to nejen o ty trpící Alzheimero-
vou chorobou či demencí, je určený 
dvoudenní odborný kurz Validace 
podle Naomi Feil®. Odpoví na obtíž-
né otázky a  poradí, jak správně  
naslouchat. 

Proč často komunikace s  lidmi 
s demencí selhává? Co se děje v moz-
ku při demenci? Jak být lidem de-
mencí postiženým nápomocni? Od-
povědi zodpoví certifikovaná lektorka 
Mgr. Mária Wirth, PhD. Zabývat se 
bude obecnými informacemi o de-
menci, jejích stádiích i  typech. Po-
radí, jak efektivně uspokojit potřeby 
osob s demencí a  jak vhodně reago-
vat na obtížné situace, když člověk 

Jak jednat s lidmi s demencí 
naučí kurz v centru Maceška

nepozná sobě blízkou osobu a ztrácí 
schopnost verbální komunikace. 

Kurz je dvoudenní a potrvá od so-
boty 30. listopadu do neděle 1. pro-
since (9.00–16.00) hodin v Rodinném 
centru Maceška Znojmo. Kurz je po-
řádán za finanční podpory Jihomorav-
ského kraje, i díky tomu je účastnický 
poplatek pouze 1 200 korun. Více in-
formací o přihláškách a způsobu platby 
podá Dagmar Entlerová (rc.maceska@ 
volny.cz, 723 454 091).  pm 

Užitečné odkazy:
www.alzheimer-validacia.sk

www.centrummemory.sk

Taneční studio Mighty Shake 
Znojmo pořádá nábory do  kurzů 
street dance a break dance. 

Nábory budou probíhat formou 
zkušebního tréninku. S sebou je nutné 
mít pevnou obuv, případně i převle-
čení a dobrou náladu. Více informací 
podá Petr Velecký (777 236 291).

Přidej se k Mighty shake Znojmo
Nábory do kurzů street dance
Děti přípravka 5–7 let 10. a 12. 9., 16.00 
Děti 8–11 let  9. a 11. 9., 16.00 
Junioři 12–15 let  10. a 12. 9., 17.00

Nábory do kurzů break dance
10 let a více 
20. září v 18.00 a 22. září v 10.00

Znojmo se zapojí
do Life is Skill

jsou rozmístěny v místech, které jsou 
v reálném světě pro děti zajímavé či 
které jim chceme více přiblížit. Obec-
ně to bývá na různých rozhlednách, 
památkách, sportovištích, knihovnách, 
či různých kulturních akcích města 
apod. Vše je pojaté jako soutěž, pro-
tože děti soutěžení baví – kdo daná 
místa navštíví a načte čipy, může se 
těšit na porovnání s ostatními v aplika-
ci a může soutěžit o různé ceny,“ říká 
Stanislav Maar z odboru sociálního, 
kam rodinná politika spadá. 

Zatím je projekt realizovaný v oko-
lí Chomutova, v Praze a Ostravě. Přibýt 
má i Znojmo. „Budeme u nás nyní 
vytipovávat místa a  aktivity, které 
město do projektu bude chtít zapojit. 
Následně je osadíme potřebnými QR 
kódy a NFC čipy a místa se pak nahrají 
do aplikace. Chtěli bychom dostat naše 
děti jak do památek, jako třeba na rad-
niční věž, tak i na sportoviště, ať už 
jde o halu, zimní stadion nebo bazén. 
Podstatou je, abychom děti vytáhli 
od počítačů a  tabletů ven,“ dodává 
Maar. Hrát si s Life is Skill by mohla 
znojemská mládež již příští rok. Po-
dobným způsobem funguje ve Znojmě 
již aplikace Skryté příběhy.  zp



Plemeno: kříženec NO/labrador | Věk: 11 let
Ben je velmi vitální a neskutečně hodný starší pejsek. Musel být umístěn 
do útulku z rodinných důvodů. Původní majitelka projevila zprvu zájem 
o navrácení Bena, ale po pěti měsících mlčení jsme se rozhodli mu najít 
nový domov. Ben je velice hodný (není uštěkaný), poslušný a velmi hravý. 
Jak se bude snášet s jinými pejsky je nutné zkusit. Hledáme pro něho milu-
jící rodinu, kde by mohl strávit ještě pár let příjemné stáří. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Ben
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Znojemská Obchodní akademie 
slaví letos sté výročí a při této příle-
žitosti zve absolventy, učitele bývalé 
i současné a hlavně zájemce o studium 
na škole na Den otevřených dveří.

Slavnostní den se uskuteční 6. září 
od  8:00 do  18:00 hodin v  budově 
Obchodní akademie v ulici Přemys-

Obchodní akademie
slaví sté výročí

lovců. Na programu bude průběžná 
prezentace o historii školy v aule Ob-
chodní akademie, prohlídka expozice 
k 100. výročí (s průvodcem každou 
půl hodinu) a prohlídka budovy školy. 
Každý návštěvník si také může ve fo-
toautomatu pořídit upomínkové foto 
s logem oslav.  pm

Středisko volného času Znojmo 
zve děti a rodiče na zábavnou akci, 
kde se nejen seznámí s  nabídkou 
kroužků, ale mohou si je dokonce 
vyzkoušet na vlastní kůži. 

Děti budou mít možnost si jednot-
livé zájmové aktivity vyzkoušet a zjistit, 
který kroužek by rády navštěvovaly. 
Budou na ně čekat jednotlivá stanovi-

Středisko volného času zve
na ochutnávku kroužků

ště s aktivitami, rodiče se mohou ze-
ptat na  informace ohledně kroužků 
a rovnou je možné vyplnit i přihlášku. 
Pro děti bude připraven skákací hrad 
a na místě bude i rychlé občerstvení 
a stánek s kávou. Ochutnávka činností 
Střediska volného času (dále SVČ) se 
uskuteční 2. září od 10.00 do 14.00 ho-
din v areálu SVČ v Sokolské ulici.  pm

Znojemští skauti si 
po celý letošní rok při-
pomínají 100 let společ-
ného skautování. Co je 
na největším celosvěto-
vém výchovném hnutí 
pro děti a  mladé lidi 
lákavého, mají zájemci 
jedinečnou možnost vy-
zkoušet na vlastní kůži.

Skauti zvou všech-
ny děti, starší i dospělé, 
skauty i nováčky, prostě 
každého, kdo rád pozná-
vá nové věci, v  sobotu 
7. září do Centra Vodár-
na (pod hrází znojemské přehrady), 
kde v současné době znojemské skaut-
ské oddíly sídlí. 

Od 15.00 hod. budou moci zájemci 
vyrazit na prohlídku prostor Vodár-
ny a seznámit se s nabídkou progra-
mů a oddílové činnosti skautů na rok 
2019/2020. 

„V 16.00 hodin v sále promítneme 
a okomentujeme film Na dobré stopě 
z roku 1948, po filmu přibližně v 17.30 

Letní kino na Vodárně aneb Den 
otevřených skautských kluboven

si nenechte ujít besedu s účastníkem 
natáčení bratrem Brkem z Hodonína. 
V průběhu celého odpoledne budete 
mít v klubovnách možnost prohlídky 
fotografií, kronik a videí, včetně ukázek 
naší činnosti. V 19.00 hodin následuje 
v sále promítání filmu Skauti bez lilie, 
který je vhodnější pro starší návštěvníky. 
Po něm počítáme s večerním povídáním 
a společným zpíváním,“ zve za Junák – 
český skaut, z.s. Pavel Kolář.  lp

Dámy i pány v elegantních mo-
delech 20. let 19. století opět spatříte 
v Horním parku hned první zářijový 
den. 

Tu správnou atmosféru navodí 
svojí hudbou Stadtkapelle Retz, která 
doprovodí všechny příchozí. Vítáni 
jsou všichni, ať už v civilním oděvu či 
v kostýmech, dámy, pánové, omladina 
i  ti nejmenší – třeba v historickém 
kočárku po babičce. 

Promenádní koncert v historic-
kých kostýmech pořádá každý rok 
Okrašlovací spolek ve Znojmě. Ne-
nechte si ho ujít v neděli 1. září 2019 
od 14.00 do 16.00 hodin.  pm

 Tábor v Hlubokých Mašůvkách  Foto: Hubert Muller

 Sami Znojmáci se v kostýmech postarají 
o nevídanou zábavu. Foto: Archiv OS

Pobavte se v parku

V neděli 1. září startuje na řece 
Dyji již osmá Necykáda. Jedinou pod-
mínkou účastníků je vlastnoručně 
vyrobené plavidlo. Originalita při 
jeho výrobě je samozřejmě vítaná!

Oblíbenou zábavnou akci opět 
pořádají Přátelé Dyjské Vsi. Letošní 
motto zní: Nejsme z cukru, a proto 
jedeme za každého počasí! „Postavte 
plavidlo a vyplujte s námi rozloučit se 
s prázdninami,“ zve veřejnost za orga-
nizátory Martin Fouček.

Nejsme z cukru, jedeme 
za každého počasí!

Start je v  14.00 hodin ve  Staré 
vodárně u znojemské přehrady. Pro 
malé účastníky je připraveno malo-
vání na obličej. Pro všechny pak bude 
zdarma limo nebo pivo a pěkné ceny. 
Celým odpolednem bude provázet 
Milan Jonáš a DJ Izzy Cooper.

Registrujte se již nyní na e-mailu 
neckyada@dyjskaves.cz (napište název 
a počet plavidel a počet osob – děti/
dospělí). Zapsat se můžete i v den akce 
od 13.00 hodin.  lp



12 ZNOJEMSKÉ LISTY 22. SRPNA 2019Společnost

 Ředitelka Renata Jahodová s místostarostou Jakubem Malačkou na zahájení loňského 
školního roku. Foto: Archiv ZL

Plovárna Louka
Znojemská venkovní plovár-

na v Louce bude veřejnosti otevřena 
do čtvrtka 12. září 2019. Dle počasí je 
počítáno i s nočním koupáním. Více 
na  www.plovarnalouka-znojmo.cz. 
Do konce srpna je také možné vyrazit 
na koupaliště v Mramoticích. 

Plavání 
v Příměticích

Plavecká sezóna v bazénu se slanou 
vodou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše 
v Příměticích bude zahájena dle pra-
videlných časů a termínů 9. září 2019. 
Aktuální informace na www.zsprim.cz.

Městské lázně
Otevření bazénu v Městských láz-

ních je naplánováno na 2. září 2019. 
Sauna bude zpřístupněna 16. září. Ak-
tuální časy možnosti plavání pro ve-
řejnost najdete na webových stránkách 
lázní. Městské lázně, tel.: 515 224 401, 
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne.

Tip klubu 
filatelistů

Právě před sto lety, 24. srpna 
1919, bylo během župního sletu so-
kolstva ve Znojmě používáno první 
československé příležitostné poštov-
ní razítko!

Po skončení 1. sv. války vzrůstaly 
ve velké části jihomoravského regionu 
s většinou německého obyvatelstva 
snahy proti začlenění tohoto území 
do  nové československé republiky. 
Tyto snahy byly ukončeny postup-
ným obsazováním separatistického 
moravsko-rakouského pohraničí čes-
koslovenským vojskem na  sklonku 
roku 1918. Znojmo bylo jedno z měst, 
ve kterých se konala sletová cvičení 
české tělovýchovné organizace Sokol 
za účelem posílení „českého ducha“. 
V roce 1919 zde bylo používáno tzv. 
příležitostné razítko (v katalozích pod 
pořadovým číslem 1). 

Znojemský Klub mladých filate-
listů vydává ke stému výročí dopis-
nici a obálku s přítiskem se zobra-
zením otisku onoho příležitostného 
razítka s doplňujícím textem. Na poště  
Znojmo 1 bude navíc používána 
do 26. září příležitostná cenná nálepka 
APOST a R-nálepka.  pm

První rok ve funkci ředitele Zá-
kladní školy na Václavském náměs-
tí má za  sebou Renata Jahodová. 
Před nástupem do funkce pracovala 
ve školství již dvě desítky let, a tak 
dobře ví, že budoucnost školy nezá-
visí na práci jednotlivce, zapotřebí je 
pracovitý tým se srdcem na pravém 
místě. „Za  celý školní rok se nám 
všem společně podařilo spoustu 
práce, ale ten větší kus máme před 
sebou, stále je co vylepšovat a ino-
vovat a  nápadů máme dost,“ říká 
ředitelka Renata Jahodová. 

Co Vás přimělo ucházet se o místo 
ředitele školy?  

Upřímně řečeno – někteří kole-
gové. Sama jsem nikdy dříve o  této 
pracovní pozici neuvažovala, protože 
jsem si uvědomovala, jaké břímě ne-
sou na svých bedrech ředitelé škol. 
Do konkurzu jsem se nakonec přihlá-
sila proto, abych se pokusila propojit 
obě pracoviště – Václavské náměstí 
a Jubilejní park – a zejména navrátit 
škole dobré jméno. Toto je samozřejmě 
úkol na léta a hlavně ne pro jednoho 
člověka. Je k tomu potřeba tým šikov-
ných a pracovitých lidí, srdcařů, kteří 
mají rádi děti a školu a kteří si nechodí 
do práce jen pro výplatu. 

Splnilo Vaše roční působení ve funk-
ci ředitelky základní školy Vaše oče-
kávání? 

Předčilo. Nevím, zda některý ze 
začínajících ředitelů zažil během prv-
ního roku tolik návštěv kontrolních 
orgánů. Ale i tady platí okřídlené „Co 
tě nezabije, to tě posílí“. První rok bylo 
nutné především seznámit se důklad-
ně s chodem školy jako celku, školní 
družiny, jídelny, projít dokumentaci 
a připravit její případnou revizi, od-
stranit pochybení a narovnat plato-
vé zařazení některých zaměstnanců. 
Vzhledem k velmi vysokému procentu 
žáků s potřebou podpůrných opatření 
jsme si přáli zkvalitnit a nově nastavit 
systém práce školního poradenského 
pracoviště. Za celý školní rok se nám 
všem společně podařilo spoustu práce, 
ale ten větší kus máme před sebou, stá-
le je co vylepšovat a inovovat a nápadů 
máme dost.

Co je pro ředitele nejtěžší? 
Obecně asi to, že v České republice 

neexistuje oficiální institucionální for-
ma podpory pro ředitele škol, zejména 
pro ty začínající. Ředitelé škol jsou tak 
hozeni do vody a musí se velmi rych-
le, a hlavně za pochodu, učit plavat. 
A často v protiproudu a mezi mlýn-
skými kameny – rodiči, zaměstnanci 

Každá škola potřebuje tým srdcařů

školy, žáky a  státem.  Každý z nich 
nějakým způsobem participuje na ži-
votě školy, každý z nich má jiný pohled 
na smysl a potřebu vzdělání, ale ředitel 
je ze zákona zodpovědný za vše. Velmi 
důležitá je pak vzájemná spolupráce, 
vstřícnost a dobrá komunikace se zři-
zovatelem. 

Co Vás ve vedoucí funkci překvapilo? 
Pozitivně i negativně. 

Začnu tím negativním. Pochopi-
la jsem, že slušnost může být brána 
jako slabost. Dále pak neutuchající 
tendence (např. podrýváním autority 
a manipulací) dokázat, že sloučení škol 
nemůže fungovat a  je třeba se snažit 
o odtržení a samostatnost. Pozitivním 
překvapením byla podpora ze strany 
rodičů, veřejnosti, různých institucí. 
Cením si také spolupráce s vedeními 
ZŠ Pražská a GPOA, která nám velice 
vyšla vstříc při výpůjčce prostor při 
rekonstrukci odloučeného pracoviště. 

Proč by si ZŠ Václavské náměstí měli 
rodiče pro své děti vybrat? 

K našim silným stránkám patří 
aktivní, kvalitní, zkušený a na jednot-
livých pracovištích spolupracující pe-
dagogický sbor, velice dobře nastave-
ná spolupráce mezi učiteli a asistenty 
pedagoga a dlouholeté zkušenosti se 
vzděláváním dětí a žáků s potřebou 
podpůrných opatření. Také pro starší 
žáky připravujeme zájmové činnosti, 
zejména sportovní. Jsme přihlášeni 
do projektu Škola v pohybu a  také 
v rámci tzv. Šablon II. chystáme další 
aktivity. Tradici mají také Sboráček 
a Společenský kroužek. 

Plánujete nějaké novinky pro žáky 
v novém roce?  

Nový školní rok bude pro nás or-
ganizačně velmi náročný. Odloučené 
pracoviště Jubilejní park projde časově 
a finančně náročnou rekonstrukcí pří-
stavby, tzv. budovy B, která získá nové 
opláštění.  Z tohoto důvodu bude areál 
po celý školní rok uzavřen. Žáci budou 
přemístěni do tří náhradních prostor – 
děti z přípravné třídy až po třetí ročník 
a  školní výdejna do budovy bývalé 
ZŠ Slovenská, čtvrťáci do budovy ob-
chodní akademie (GPOA) a páťáci 
do hlavní budovy na Václavské ná-
městí. Novinkou pro polovinu žáků 
školy bude tedy zejména zvyknout si 
na nové prostředí. Budeme se snažit 
udělat maximum pro to, aby se cítili 
dobře a spokojeně.  A všichni se bu-
deme těšit na nově zrekonstruovanou 
budovu.

Jaká je Vaše vize budoucnosti školy?
Kvalitní výchova a vzdělávání pro 

všechny žáky, nejen žáky s podpůrný-
mi opatřeními, v moderní a materiálně 
dobře vybavené škole, kde není tlak 
na výkon a panuje dobré klima jako 
základ úspěchů žáků i pedagogů. Přála 
bych si, abychom uspěli v konkurenci 
ostatních škol a stali se rovnocennými 
partnery ostatním školám ve Znojmě, 
tak jak to bylo před lety. Cílem je tedy 
vytvořit v krásné historické budově 
ve středu města a v nádherném pro-
středí odloučeného pracoviště zajíma-
vé a podnětné prostředí s moderními 
trendy výuky, kde bude převládat přá-
telská, rozvíjející a podnětná atmosféra 
pro všechny žáky.  pm



20 Kč (vztahuje se na místa uvolněná 
organizátory do prodeje).

  Volný vstup na všechna domácí pří-
pravná utkání.

  Ze všech majitelů permanentních 
vstupenek budou vylosováni dva 
výherci, kteří získají možnost strávit 
celý zápasový den s týmem včetně 
pobytu na lavičce Orlů během mis-
trovského zápasu!

  Sleva 10 % na nákup zboží v oficiál-
ním klubovém FanShopu Orli Znoj-
mo. Pří registraci v obchodě pak 
dokonce 15% sleva. **

*  Všechny výhody se řídí pokyny a in-
formacemi uvedenými na pouka-
zech.

**  Slevu nelze uplatnit na již zlevněné 
nebo akční zboží.  Lukáš Peroutka
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Hokejisté Orlů Znojmo odpočí-
távají poslední dny do startu nové-
ho ročníku mezinárodní Erste Bank 
Eishockey Ligy (dále EBEL), soutěže 
týmů ze čtyř evropských zemí. V li-
govém zápase se na domácím ledě 
představí poprvé v neděli 15. září. 

Na znojemském ledě už celý tým 
Orlů společně ladí herní činnosti a při-
pravuje se na ostrý start ligy, které se 
tentokrát zúčastní 11 celků. Oproti 
loňské sezóně ubyl chorvatský Med-
veščak Záhřeb, kterému finanční pro-
blémy nedovolily pokračovat.

Zápasovou prověrku před záříjo-
vým startem ligy obstará trojice domá-
cích utkání proti třem soupeřům. Orli 
se postaví extraligovým Vítkovicím, 
maďarské Budapešti a  německému 
týmu z Drážďan. 

Orli se chystají na devátý ročník v zahraniční konkurenci
Start ligy pak den po vinobraní 

obstará souboj s vítězem základní části 
loňského ročníku, Grazem. O týden 
později přivítají Orli na  domácím 
ledě Villach, mezitím v pátek zavítají 
do Innsbrucku.

Permanentky stále v prodeji
Prodej permanentních vstupenek 

na zápasy hokejových Orlů je v plném 
proudu. Znojemský klub, který se pyš-
ní věrnými fanoušky, se pilně chystá 
na hokejovou sezónu 2019/20, svou 
devátou v mezinárodní EBEL. 

„Klub si velice váží svých věr-
ných fanoušků, kteří mu zachovávají 
dlouhodobě přízeň a podporují ho 
jak v dobrých, tak i v  těch horších 
časech. Na základě diskuzí klubu se 
zástupci fanoušků, partnerů a vede-

ním města Znojma došlo pro 
novou sezónu k úpravám cen 
vstupného nutných pro setrvá-
ní klubu v EBEL. Snahou klubu 
v nové sezóně je nabídnout vyš-
ší sportovní kvalitu a zároveň 
zachovat hokej finančně do-
stupný všem fanouškům,“ říká 
manažer Petr Veselý.

„Prodej probíhá jako ob-
vykle v kancelářích klubu, nově 
doplněný o možnost nákupu 
permanentní karty on-line nebo pro-
střednictvím CallCentra,“ dodává Ve-
selý. Více informací k prodeji naleznete 
na hcorli.cz.

Příklady výhod pro majitele perma-
nentních vstupenek
  Prvních 1500 fanoušků obdrží při 

zakoupení permanentky poukáz-
ku na  1+1 vstupenku ZDARMA 
do Aqualandu Moravia včetně spa 
v hodnotě 1 028 Kč. *

  Možnost umístit své jméno na zá-
pasové dresy Orlů v rámci projektu 
Šestý hráč.

  Každý držitel permanentní vstupen-
ky má přednostní právo na zakoupe-
ní 2 kusů vstupenek na akci Znojmo 
žije hokejem v předprodeji se slevou 

Zápasový program Orlů – příprava

22. 8. 2019 Znojmo – Vítkovice 18.00

29. 8. 2019 Znojmo – Budapešť 18.00

6. 9. 2019 Znojmo – Drážďany 17.30

Zápasový program Orlů – EBEL

15. 9. 2019 Znojmo – Graz 17.30

20. 9. 2019 Innsbruck – Znojmo 19.15

22. 9. 2019 Znojmo – Villach 17.30

V těchto dnech vrcholí registrace 
nových předplatitelů na  abonent-
ní představení v Městském divadle 
Znojmo. V  sezóně 2019/2020 mají 
milovníci múzy Thálie opět možnost 
výběru ze tří činoherních a jedné hu-
dební předplatitelské skupiny. Tak 
neváhejte a zajistěte si své abonmá 
co nejdříve!

Na své si přijdou ti, kteří upřed-
nostňují komedie – jistě je uspokojí 
Petr Nárožný v představení Co takhle 
ke zpovědi…, Michal Isteník v insce-
naci Parchant v klobouku, Petr Čtvrt-
níček v Lásce v přímém přenosu nebo 
herci Východočeského divadla Pardu-
bice v komedii Z postele do postele. 

Zkrátka nepřijdou ani obdivo-
vatelé klasiky – Gazdina roba v režii 
Petra Kracika nebo Cyrano v hlavní 
roli s Martinem Hoffmannem bude 
jistě silným zážitkem. Zajímavou po-
dívanou slibuje také inscenace divadla 
Rokoko s názvem Čapek nebo Vino-
hradské divadlo s představením Ucho. 

Hudební publikum se může tě-
šit na  skupinu Nerez & Lucia nebo 

Městské divadlo Znojmo 
nabízí nejen předplatné

na novoroční setkání Zdenka Merty 
a Viléma Veverky.

Již v  listopadu se opět hlediště 
Městského divadla zaplní dětmi. Také 
v nadcházející sezóně se pro školy na-
bízí třináct představení v pětadvaceti 
předplatitelských skupinách.

Sezóna se známými herci
Sezónu zahájí znojemské divadlo 

26. září talkshow Minipárty Karla Šípa 
a Josefa Náhlovského. O den později 
přijde na řadu komedie Nalevo od vý-
tahu v hlavní roli s Romanem Vojtkem 
(v známém filmu ji ztvárnil Pierre Ri-
chard). Na začátek října chystá divadlo 
komedii Dva nahatý chlapi s Marti-
nem Zounarem a Martinem Krausem 
v hlavních rolích a v listopadu předsta-
vení Když se zhasne s Ivo Šmoldasem 
a Luďkem Langmajerem.  am

Z n oj m o R e g i o n  u p oz o r ň u j e 
na nebývalý (nejen stavební) ruch 
na hradech a zámcích v turistické ob-
lasti Znojemsko a Podyjí, který právě 
teď startuje. Využijte poslední šanci 
si prohlédnout některé historické ob-
jekty ještě před jejich rekonstrukcí.

Například pouze do konce prázd-
nin máte poslední šanci vidět odha-
lenou autentickou podobu zámku 
v Uherčicích. Areál patřící s více než 

160 místnostmi k největším zámec-
kým komplexům na Moravě totiž čeká 
náročná rekonstrukce, a to až do roku 
2022. Ta uzavře celé severní křídlo 
i s majestátním Banketním sálem, vy-
hlídkou a salla terennou. Kdysi honos-
né sídlo se působením státního statku, 
ženské věznice a pohraničníků změni-
lo k nepoznání a roku 1985 se dokonce 
uvažovalo o  jeho demolici. Půvabný 
zámek označovaný za „učebnici slohů“ 
naštěstí přežil, tak si jeho autentickou 
podobu nenechte ujít.

Stavební ruch panuje od  kon-
ce července i na renesančním zám-
ku v Moravském Krumlově. Opra-
vy jižního křídla s dominantní věží 
a nádvořím s cennými arkádami však 
provoz v ostatních, již dříve rekonstruo- 
vaných, prostorách zámku nenaru-
ší. Opravy střech čekají od října také 
zámek ve Vranově nad Dyjí a dočkat 
rekonstrukce by se mohl i klasicistní 
zámek v Hrušovanech nad Jevišov-
kou. Více informací o  těchto i dal-
ších památkových novinkách najdete  
na www.znojmoregion.cz/aktuality.  in

Milovníci památek 
zpozorněte!

 Zámek Uherčice (NPÚ)  Foto: Archiv ZL

 Orli Znojmo budou opět spoléhat na podporu svých skvělých fanoušků.  Foto: Orli Znojmo

Více informací 
o předplatném získají 

zájemci v TIC Obroková nebo 
na www.znojemskabeseda.cz. 
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www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: srpen denně 9.00–18.00, 
září Po–Ne 9.00–17.00 (poslední 
prohlídka hodinu před zavírací 
dobou). 

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

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: srpen denně 9.00–12.30, 
13.00–18.00, září 9.00–12.30, 
13.00–17.00 (poslední vstup je 
půlhodinu před zavírací dobou).

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

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

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Otevřeno: květen až září 
Út–Ne 9.00–17.00.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: květen až září Po–St, 
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.

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

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

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

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: červen až září denně 
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: srpen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA 
otevřeno: srpen denně 9.00–16.00.

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: červen až září Po–So 
10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: srpen Po–Ne 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. 

26. 9. MINIPÁRTY S KARLEM 
ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče 
a moderátora Karla Šípa na motivy 
televizního pořadu s hostem 
J. A. Náhlovským. Účinkují: K. Šíp, 
J. A. Náhlovský. 19.00.

27. 9. NALEVO OD VÝTAHU 
Francouzská situační komedie plná 
zdánlivě absurdních situací. 
Hrají: R. Vojtek, L. Zbranková, 
J. Ployhar, V. Udatný 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. (Po 12.00–17.00, Út–Pá 
12.00–17.30).

KONCERTY

27. 8. HVĚZDA SVÍTÍ NAD 
SINAJEM
Dolní kaple sv. Václava, Mikulášské 
nám. – koncert při svíčkách. 
Písně z různých koutů světa zpívá 
mezzosopranistka Edita Adlerová 
za doprovodu kytarového Dua 
Manera. 20.00.

28. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
ANTONÍNA STEHLÍKA
Dům umění, nádvoří – lidová hudba 
v podání mistrů. 19.00.

VÝSTAVY

Do 2. 2. 2020 PECUNIA NON 
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 
i starého fondu numismatické 
sbírky JMM Znojmo od antiky 
po současnost.

14. 6. – 3. 9. MILAN CAIS: ŽIVÝ 
KABEL PROPOJENÍ 
NOVINKA: GaP, Kollárova 27 – díla 
výtvarníka, hudebníka a frontmana 
skupiny Tatabojs Milana Caise. 
Galerie s kavárnou otevřena  
Po–Čt 8.00–21.00, Pá 8.00–23.00, 
So 9.00–23.00, Ne 9.00–18.00.

7. 5. – 29. 9. BROUŠENÁ KRÁSA 
ZE ŠATOVA 
Znojemský hrad – výstava ucelené 
sbírky brusírny skla pana Langera 
v Šatově.

7. 5. – 29. 9. ZNAIM / ZNOJMO 
1809 
Znojemský hrad – výstava k výročí 
210 let od napoleonské bitvy 
u Znojma.

4. 6. – 30. 8. NEZRANITELNÁ 
ARMÁDA ZNAČKY BAŤA
Dům umění - výstava historických 
hraček z pryže a modelů vojenské 
a válečné techniky vyrobené 
světoznámou firmou Baťa v letech 
1934–1948.

29. 6. – 15. 9. DŮM PLNÝ HER
Minoritský klášter – konstruktivní, 
tvořivé, strategické, logické i naučné 
hry od starověkých tangramů až 
po lego.

2. 7. – 6. 10. STARÉ ZNOJMO 
NA SKLENĚNÝCH DESKÁCH
Dům umění – vůbec první prezentace 
fotografií ze skleněných deskových 
negativů, které zachycují záběry 
Znojma a okolí z 19. a 20. století. 

28. 6. – 25. 8. SIMONA 
DUNGLOVÁ – LETEM SVĚTEM 
Dům umění – mázhaus – Malby 
z cest 

DALŠÍ AKCE

1.–31. 8. ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2019
Znojmo – aktuální program  
na www.znojemskabeseda.cz

21.–25. 8. ZNOJMO ŽIJE 
DIVADLEM
Město Znojmo – divadelní 
festival na mnoha místech. 
www.znojemskabeseda.cz

30. 8. KRÁLOVSKÝ KOŠT VÍN
Loucký klášter – ochutnávka 
aktuálně nejlepších vín České 
republiky. 18.00.

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM 
ZNOJMO
www.muzeumznojmo.cz, 
rezervace na tel.: 515 222 311 nebo 
na edukace@muzeumznojmo.cz 
HRADOVÁNKY 2019
Znojemský hrad – zábavný program 
pro celou rodinu
22. 8. Šermířské vystoupení – 
vystoupení SHŠ ALBION, 17.00. 
24. 8. Netopýří noc, 19.00–23.00

24. 8. NETOPÝŘÍ NOC 
Znojemský hrad – noční výprava 
do tajemného světa netopýrů 
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 NENECHTE SI UJÍT

 JÍZDU BOJOVÝCH VOZIDEL

Na Načeratický kopec se po roce opět vrátí tanky

V sobotu 31. srpna proběhne na Načeratickém kopci u Znojma již třetí 
ročník Dne otevřených stepí. Návštěvníci se opět budou moci na vlastní 
oči přesvědčit, že vzácná stepní příroda se bez pravidelné a někdy i po-
měrně netradiční péče neobejde. Uvidí jízdu bojových vozidel pěchoty, 
ukázku volné pastvy ovcí a koz pomocí pasteveckých psů nebo ukázky 
motoristických sportů. Biologové seznámí účastníky s typickými stepní-
mi druhy rostlin a zvířat, ty nejmenší návštěvníky formou nejrůznějších 
her a soutěží. Akci organizuje spolek Beleco a proběhne v rámci projek-
tu Military LIFE for Nature, zaměřeného na obnovu přírody. V bývalých 
vojenských prostorech potrvá akce od 9.00 do 17.00 hodin.  lp

 VÝLET DO NÁRODNÍHO PARKU

Klub českých turistů zve na pochod národním parkem 

Klubu českých turistů, odbor Znojmo si pro všechny příznivce turistiky 
připravil na sobotu 31. srpna 2019 již 23. ročník turistického pochodu 
znojemským Podyjím – Memoriál Jiřiny Kráčmerové. Místo startu a cíle 
je na nádvoří znojemského hradu od 8.00 do 10.00 hodin. Připraveny 
jsou pěší trasy od 12 do 40 kilometrů a cyklotrasy 32 a 50 km. Každý si 
sám zvolí, na jakou trasu vyrazí. Pro účastníky pochodu budou na startu 
čekat sladké pochoutky, v cíli chleba se sádlem a cibulí. Další občerst-
vení poskytne stánek na nádvoří u rotundy. Startovné je 30 korun, pro 
členy KČT a děti do 15 let 20 korun. Více informací na www.kct-znojmo.
webnode.cz. pm

 KOUZELNOU ŠKOLKU S MICHALEM

Michal z Kouzelné školky pobaví děti ve Znojmě

Oblíbený pořad pro 
děti Kouzelná škol-
ka, který letos slaví 
20 let své tvůrčí prá-
ce, míří i  s  Michalem 
do  Znojma. Interak-
tivní a zábavné před-
stavení do  Znojma 
dorazí 28.  září 2019 
s  představením Kou-
zelná školka – Michal 
je kvítko. Děti se poba-
ví s Michalem v Kon-
ferenčním a  spole-
čenském centru Dukla 
od 16.00 hodin. Představení je určené pro děti ve věku 2–9 let. Vstupenky 
jsou v prodeji již nyní v TIC Obroková.  pm

v hradním areálu. 19.00–23.00. 
Více na str. 15.

27. 8. POHÁDKOVÉ LÉTO 
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění – pohádky pro nejmenší. 
O Palečkovi / Uni-art: D. Mrak. 16.00.

31. 8. LAHOFER AUTHOR CUP
Vranovská pláž – závod horských kol 
v okolí Vranovské přehrady. Trasy 
pro děti i dospělé. www.lahocup.cz.

31. 8. PIKNIK S DEGUSTACÍ VÍN 
U ŘEKY
Pod Kraví horou – degustace u řeky 
Dyje s výhledem na Znojmo, řízená 
degustace vín v malebné přírodě 
u řeky Dyje, www.navajn.cz, 18.00. 

31. 8. DEN OTEVŘENÝCH STEPÍ 
Načeratický kopec – třetí ročník Dne 
otevřených stepí s programem pro 
veřejnost. 9.00. Více na str. 13.

31. 8. VRBOVECKÉ POSVÍCENÍ 
S KOŠTEM
Vrbovec – Tradiční posvícení 
s krojovanou chasou a večerní 
zábavou. Více na FB Cech vinařů 
Vrbovec.

1. 9. NECKYÁDA / MISTR SVĚTA 
AMOLETA
Znojemská přehrada – přátelé 
z Dyjské vsi srdečně zvou na 8. ročník 
recesistické akce na řece Dyji. Start 
ve 14.00. Více na str. 11.

1. 9. PROMENÁDNÍ KONCERT 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Horní park – Okrašlovací spolek 
ve Znojmě pořádá tradiční 
promenádu za doprovodu 
Stadtkapelle Retz. 14.00–16.00.

4. 9. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
ANEB JEDEN DEN PRO 
VŠECHNY
Horní nám – prezentace sociálních 
služeb Znojemska s doprovodným 
programem. Více na str. 10.

7. 9. ZARÁŽENÍ HORY
Havraníky/Popice – tradiční vinařská 
slavnost, kostýmovaný průvod Spolku 

přátel Hroznové kozy. Více na FB 
Spolek přátel hroznové kozy. 

7.–11. 9. DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
Město Znojmo – otevřené památky 
veřejnosti. Více na str. 5.

13.–15. 9. ZNOJEMSKÉ 
HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Město Znojmo – 5. září vyjde 
speciální vydání Znojemských LISTŮ 
s podrobným programem vinobraní.

19. 9. POHÁDKOVÝ LES
Městský lesík – pohádková cesta 
s hravými úkoly pro rodiče s dětmi. 
15.00. www.sokolznojmo.cz.

20. 9. NOC SOKOLOVEN
Sokolovna TJ, Sokolská 12 – ukázka 
sletových skladeb, noční hry, možnost 
přespání, prohlídka budovy. 17.00.

20. 9. DEN BEZ AUT
Horní park, vstup od Komenského 
náměstí – akce pro celé rodiny 
zaměřená na problematiku městské 
dopravy a různých alternativních 
řešení. Více na str. 9.

21. 9. TOUR DE BURČÁK
Loucký klášter – podzimní putování 
po vinařských stezkách Znojemska. 
www.stezky.cz

26.–28. 9. FESTIVAL DRAČÍCH 
LODÍ ZNOJMO
Znojmo – zajímavá vodácká akce 
spojená se závody dračích lodí 
a doprovodným programem. 
Přírodní areál v blízkosti Louckého 
kláštera. www.dracifest.cz.

27.–28. 9. BURČÁKFEST
Loucký klášter – ochutnávky burčáků, 
vín, kulinářských specialit a bohatý 
kulturní program. www.burcakfest.cz.

28. 9. MICHAL JE KVÍTKO 
Konferenční a společenské centrum 
Dukla Znojmo – Interaktivní 
a zábavné přestavení pro děti 
ve věku 2–9 let s Michalem 
z Kouzelné školky. Předprodej 
vstupenek v síti TICKETPORTAL.

 Pastva ovcí a koz.  Foto: Archiv ZL

 Michal Nesvadba  Zdroj: Produkce Michala Nesvadby

Znojemský hrad se 24. srpna 
připravuje na Mezinárodní noc pro 
netopýry. 

Zájemce čeká noční výprava do ta-
jemného světa netopýrů v hradním 
areálu, který je významnou lokalitou 
výskytu několika netopýřích druhů. 
Zábavná tematická stanoviště, povídá-
ní o životě netopýrů, promítání filmu, 

Netopýři na hradě
dílnička a hry pro děti. Návštěvní-
ky bez malých dětí prosí organizátoři 
z  Jihomoravského muzea o pozděj-
ší příchod. Akce začne v 19.00 ho-
din a skončí ve 23.00. Netopýří noc 
je zdarma a spolu s muzeem ji při-
pravuje Správa Národního parku Po-
dyjí a Česká společnost pro ochranu  
netopýrů.  lp



 Znojmo Knights na  radnici s  místostarosty Jakubem Malačkou a  Karlem Podzimkem.
 Foto: Archiv ZL

 Trojice největších hvězd akce Znojmo žije hokejem. Zleva David Pastrňák, Jakub Voráček 
a Jaromír Jágr.  Foto: eks
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Ať už jsou to taekwondisté, plavci 
nebo hráči amerického fotbalu, jed-
no tyto sportovce spojuje – úspěšně 
reprezentují Znojmo doma i na mezi-
národní úrovni. A vozí medaile. 

Zástupci vedení města je proto 
nedávno přijali na znojemské radnici, 
aby jim za jejich reprezentaci a úspě-
chy pogratulovali. 

Plavci – Adam Hlobeň
Jedním z nejúspěšnějších znojem-

ských sportovců je jednoznačně Adam 
Hlobeň, mladý znojemský plavec z od-
dílu plavání TJ Znojmo vedeným tre-

Znojemští sportovci mají za sebou úspěšnou sezónu 
nérem Jiřím Kyněrou. Na radnici se 
setkal se starostou Janem Groisem 
a přinesl s sebou svoji sbírku medailí, 
které získal na Mistrovství České re-
publiky, kde soutěžil jak v seniorské, 
tak dorostenecké kategorii, a hlavně 
doposud tu nejcennější – za svůj vý-
kon na Mistrovství Evropy juniorů 
v Kazani. Bronzovou medaili si vy-
plaval v disciplíně 200 metrů motý-
lek v novém českém dorosteneckém 
rekordu – 1:58,72. Tímto časem také 
překonal limit na OH 2020 a zařadil se 
do širší nominace na Olympijské hry. 
Koncem srpna čeká Adama Hlobeně 
další výprava, tentokrát Mistrovství 
světa juniorů v Budapešti.

Taekwondisté sklidili úspěch
na Mistrovství Evropy 

Pokud znojemští taekwondisté vy-
razí na jakoukoliv soutěž, je téměř jisté, 
že vždy přivezou nějakou medaili. Ne-
jinak tomu bylo na Mistrovství Evropy 
v  Irsku, kterou uspořádala Meziná-
rodní federace Tekwon-Do I.T.F. tra-
dičního korejského bojového umění. 
Českou republiku zde reprezentovali 
tři závodníci ze Znojma, kteří si do-
kázali v obrovské konkurenci poradit 
a dostali se i na stupně vítězů. 

Závodníci ze školy Taekwon-Do 
I.T.F. So-San Znojmo dokázali, že 
v  tomto moderním bojovém umění 
něco umí. Znojemskou výpravu taek-
wondistů přijal starosta Grois. Bojov-
níci Petr Fousek, Jiří Abeska a Mi-
chal Vršek mu ukázali své cenné kovy 
a také poděkovali za finanční podporu 
města Znojma na této vrcholové akci.

Gratulovali rytířům 
za nevídané úspěchy 

V neposlední řadě navštívil radnici 
další úspěšný tým – zástupci hráčů 

 Plavec Adam Hlobeň se starostou Ja-
nem Groisem Foto: Archiv ZL

amerického fotbalu Znojmo Knights 
(Rytíři). Za  neuvěřitelné úspěchy 
a rychlý postup soutěží jim při této 
příležitosti pogratulovali místostaros-
tové Jakub Malačka a Karel Podzimek. 
Rytíři završili svoji úspěšnou sezónu 
výhrou ve  finále rakouské II. divize 
nad týmem Salzburg Ducks a získali 
tak pohár Iron Bowl. Vítězstvím si 
také zajistili postup do I. divize, která 
je druhou nejvyšší rakouskou soutěží. 

Všem znojemským sportovcům 
i  týmům přejeme mnoho dalších  
úspěchů.    pm

Velké hokejové hvězdy všech gene-
rací se představily ve Znojmě při akci 
Znojmo žije hokejem. Pořadatelský 
tým v čele s Martinem Veselým, Luď-
kem Zelenkou a  Petrem Švancarou 
dokázal dovézt do Znojma nejen hráče, 
kteří zde před dvaceti lety vybojovali 
pro toto město Extraligu, ale mnoho 
slavných reprezentantů vzdálenější 
i nedávné minulosti a také současnosti.

Na střídačkách v roli trenérů tak 
bylo možné spatřit třeba Milana No-
vého, který jediným gólem zápasu roz-
hodl legendární duel mezi Kanadou 
a Československem na prvním ročníku 
kanadského poháru v roce 1976. Pří-
tomen byl také Richard Farda, který 
se spolu s Václavem Nedomanským 
v roce 1974 proslavil ilegálním odcho-
dem do zámoří. Z generace osmdesá-
tých let přijel přijel třeba mistr světa 
Oldřich Válek, z  těch ještě mladších 
exreprezentantů například držitel zla-
té medaile z Nagana Jan Čaloun. Ze 
slavných hráčů, kteří nosili dres Orlů, 
přijel třeba Martin Havlát nebo Radim 

Znojmo žilo velkolepým hokejovým svátkem 

Bičánek. A samozřejmě se na ledě ob-
jevila spousta nedávných znojemských 
opor, ať už to byl Radek Haman, Roman 
Kaňkovský, Karel Plášek a další. 

Ve Znojmě ale nešlo jen o nostalgické 
vzpomínání. Na led vyjeli i současní špič-
koví hráči v čele s nestárnoucí legendou 
Jaromírem Jágrem, naším současným 

nejlepším hokejistou Jakubem Voráčkem 
i zástupcem mladší generace Davidem 
Pastrňákem. Před všemi těmito legenda-
mi se dočkal významné pocty muž, který 
stál v devadesátých letech za vzestupem 
znojemského hokeje, Jaroslav Vlasák. 
Jeho dres s číslem 25 se jako jediný ocitl 
pod střechou znojemského stadionu. 

Hlavní program dne pak obstaraly 
dva hokejové zápasy. V tom prvním 
se střetly dva celky Orlů z  let minu-
lých, přičemž v jednom hráli převážně 
znojemští odchovanci, v tom druhém 
pak ti, kteří Znojmo posílili z  jiných 
celků. Ten druhý pak proti sobě po-
stavil legendy znojemského hokeje 
proti legendám českého hokeje. Výběr 
České republiky nakonec zvítězil 5:3, 
ale o výsledek v tomto případě nešlo. 
Všichni hráči sklidili bouřlivé ovace 
zaplněných tribun. 

„I když to byla exhibice, bylo to 
docela náročné. Bylo vedro, plný dům 
lidí, takže ani ten led nebyl tak kvalit-
ní... Soupeř měl takový mix starších 
i mladých hráčů, kteří docela lítali, 
takže to nebylo úplně jednoduché. 
Důležité je, že se bavili diváci, Znojmo 
si to zasloužilo. I ten název Znojmo žije 
hokejem byl perfektní. Nebylo to jen 
o tom jednom utkání. Před námi hráli 
veteráni, byla tady podpisovka, takže 
si, myslím, lidé přišli na své,“ uvedl ten 
z nejslavnějších Jaromír Jágr.  eks


