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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

Rozmazlíme vás letní zábavou
Festival hudby i  jídla, dvě letní 

kina, výstavy, cyklovýlety, koncerty 
oblíbených zpěváků a kapel, ale i po-
sezení na nových venkovních zahrád-
kách i otevřená plovárna. To vše čeká 
s příchodem léta na místní i turisty 
ve městě Znojmě.

Znojemská Beseda, Jihomoravské 
muzeum, vyhlášení vinaři, kavárníci 

i  restauratéři, organizátoři festivalů 
a další se spojili, aby vás rozmazlili 
zábavou. Připravili pestrý program pro 
celé rodiny a to téměř v každém dni 
dvou prázdninových měsíců. Bonusem 
bude pro mnohé jistě několik novi-
nek, o kterých píšeme uvnitř LISTŮ. 
Například se otevírají dvě letní scény 
pro promítání filmů – jedna za Vlko-

vou věží, druhá u nové budovy Vi-
nařství Lahofer. Ošizeni nebudou ani 
posluchači již 16. ročníku Hudebního 
festivalu Znojmo, který tradičně pojí 
koncerty s degustacemi vyhlášených 
vín. Nabízí se i návštěva několika vý-
stavních prostor či projíďky na kolech 
či po řece Dyji po krásném okolí města 
a do Národního parku Podyjí.  lp

Základní a mateřské školy zřizo-
vané městem Znojmem neminou ani 
letos během prázdninových měsíců 
nejrůznější opravy nebo stavební 
práce. 

Někde je už hotovo, jinde se fini-
šuje. Škola na Slovenské má nová okna 
a do budovy Základní školy Jubilejní 

Do škol investuje město 36 milionů

10 milionů 
na bazén

park se po kompletní rekonstrukci již 
začíná stěhovat nábytek.

„V rozpočtu na rok 2020 jsme opět 
vyčlenili částku pro naše základní i ma-
teřské školy, a  to jak na financování 
pravidelných oprav, údržby, případně 
na pořízení potřebných zařízení do ku-
chyní či jídelen, tak na větší akce. Ně-

které investice máme už zdárně hotové. 
Tou největší položkou byla rekonstruk-
ce budovy ZŠ Jubilejní park, která za-
čala již vloni,“ říká starosta Znojma Jan 
Grois. Do mateřských škol zamíří letos 
přibližně 6,2 milionů a více než 28,5 mi-
lionů korun na opravy škol základních. 
 Pokračování na str. 3. 

Znojmo dostalo rekordní dotaci 
na bazén.

Jihomoravský kraj schválil dotaci 
10 milionů korun na výstavbu krytého 
bazénu ve Znojmě. Jedná se o rekordní 
jednorázovou investiční dotaci, kterou 
město z Jihomoravského kraje kdy obdr-
želo. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
pro dotaci na výstavbu nového krytého 
bazénu zvedli ruku. Bazén má sloužit 
nejen veřejnosti, ale především je nutný 
k zajištění kapacity pro povinnou výuku 
plavání žáků základních škol z celého 
regionu Znojemska a Moravskokrum-
lovska,“ říká starosta Znojma Jan Grois, 
který je zároveň i krajským zastupitelem.

Výstavba bazénu je současnou nej-
větší investicí města s předpokládaným 
rozpočtem kolem 250 milionů korun. 
Kopnout do země chce radnice nejpoz-
ději na jaře příštího roku. Nový krytý 
bazén, který vyroste v blízkosti Louc-
kého kláštera, kde se nachází i venkovní 
koupaliště Louka, má nahradit ten stá-
vající z roku 1965, který i přes veškerou 
péči dosluhuje. Technické parametry 
a kapacita bazénu navíc neodpovídají 
současným potřebám. 

Nový krytý bazén bude sloužit ne-
jen veřejnosti a školnímu plavání, ale 
také pro trénink znojemských plavec-
kých oddílů. Za podobou nové sportov-
ní budovy stojí Architektonická kance-
lář Burian-Křivinka z Brna.  zp
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OVĚŘTE SI PLATNOST 
DOKLADŮ
Správní odbor Městského úřadu 
Znojmo vybízí občany, aby si včas 
zkontrolovali platnost svých ob-
čanských průkazů a pasů. V přípa-
dě neplatných dokladů zažádejte 
o jejich výměnu co nejdříve. A to 
i s ohledem na blížící se letní se-
zónu, a tím i vyššímu riziku tvorby 
front na přepážkách úřadu. Jinak je 
to s platností pravidelného škole-
ní, profesní způsobilosti, průkazu 
profesní způsobilosti či řidičských 
průkazů, které končí v  období 
mezi 1. únorem a 31. srpnem 2020. 
U  těchto školení či dokladů se 
platnost automaticky prodlužuje 
o sedm měsíců od data původního 
ukončení jejich platnosti.

ÚŘAD BEZ OMEZENÍ
Městský úřad Znojmo již funguje 
plně bez omezení. Naplno fungují 
všechny odbory a oddělení a úřad 
je možné navštívit bez předchozí 
telefonické domluvy. Do 30. červ-
na platí dodržování všech vládních 
nařízení, jako je nošení roušky 
uvnitř budovy, dodržování ro-
zestupů a používání dezinfekce.  
Od 1. července je povinnost noše-
ní roušky i ve vnitřních prostorách 
zrušena. Používání dezinfekce 
rukou a dodržování bezpečných 
rozestupů nebude povinné, ale 
na úrovni doporučení.

VODOVOD ZAVŘE 
ALŠOVU
Od 1. července do 15. srpna je 
stanovena úplná uzavírka ul. Al-
šova, a to z důvodu rekonstrukce 
veřejného vodovodu.

JEŠTĚ TŘI 
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé města Znojma se letos 
sejdou ještě třikrát, a to vždy v pon-
dělí – 10. srpna, 26. října a 7. prosin-
ce, kdy bude na programu jednání 
i schválení rozpočtu na rok 2021. 
Zasedání zastupitelstva jsou vždy 
veřejná a  program jednání je 
dostupný vždy týden před jeho 
konáním na webu města Znojma.

NOVINKY ZE ZNOJMA
Jdeme s  dobou! Nově najdete 
na Facebooku a YouTube kanále 
města Znojma pravidelné vi-
deoreportáže o nejdůležitějších 
novinkách ze Znojma. Novinky ze 
Znojma na vás budou čekat každý 
čtvrtek v osm ráno. Aby vám žádné 
nové video neuniklo, 
doporučujeme ode-
bírat oficiální YouTu-
be kanál Znojma. 

Do Kulturního domu v Derflicích, 
v městské části Znojma, se nastěho-
vali dělníci. Sociální zařízení budovy 
čeká kompletní rekonstrukce.

Náklady na  rekonstrukci hradí 
město Znojmo, které investuje více než 
380 000 korun. Práce začaly v červ-
nu a potrvají šest týdnů. Během nich 
dojde ke změně dispozice dámských 

Kulturní dům v Derflicích dostane nové sociálky
a pánských toalet, k odstranění stá-
vajících podlah z betonu a dlaždic, 
následně se vyrovná v místnostech 
povrch a uložena bude nová keramická 
dlažba a obklady. V rozpočtu oprav je 
také pořízení nových dveří. Součástí 
prací je napojení kanalizace do hlavní-
ho kanalizačního řádu, pořídí se i nový 
bojler pro vytápění a ohřev vody.

„Pro každou, byť sebemenší obec, 
je důležité, aby měla místo, kde se mo-
hou lidé setkávat. Derfličtí jsou hodně 
aktivní a společenští, a tak postupně 
investujeme do oprav letitého kultur-
ního domu. Po opravě oken tak přišly 
na řadu kompletní opravy sociálních 
zařízení,“ říká starosta Znojma Jan 
Grois.  pm

Pěší lávka přes údolí Leska, která 
je hojně využívaná lidmi při cestě 
do  znojemské nemocnice, projde 
během léta opravou. Město do  ní 
investuje více než 1,5 milionů korun. 

Město opraví lávku k nemocnici.
Zůstane stále průchozí

„Lávka není provozně nebezpeč-
ná, ale adekvátní péči potřebuje,“ vy-
světluje místostarosta Jakub Malačka, 
proč město přistupuje zavčas k opra-
vám. Lávku čeká odstranění poškoze-

ného nátěru, odrezivění a provedení 
nového ochranného nátěru mostních 
konstrukcí ve  třech vrstvách. Pro-
běhne také kontrola svárových spojů 
a na základě výsledku případné opra-
vy k provaření zesláblých kovových  
prvků.

Silně zkorodované jsou i  chrá-
ničky inženýrských sítí, které jsou 
na mostě zavěšené. Poškozené části, 
které bude potřeba odstranit, nahradí 
nové ocelové trubky. Chráničky se 
rovněž ošetří třemi vrstvami ochran-
ných nátěrů. Zahájení prací je pláno-
vané na přelom června a července. 
Lávka bude průchozí i po dobu prací, 
které potrvají přibližně tři měsíce. 
Možná jsou ale krátkodobá omezení 
dle potřeby stavby.  pm

Město Znojmo ještě v tomto roce 
investuje miliony korun do nových 
silnic, chodníků i na osvětlení.

V létě se rozjedou plánované opra-
vy komunikací a další stavební práce. 
Mezi nimi je jedna z největších inves-
tičních položek tohoto roku – oprava 
povrchů ulic Horní Česká a Malá Mi-
chalská i dlouho očekávané vybudová-
ní chodníku v Načeraticích. Do těchto 
oprav jsou naplánované investice té-
měř 37 milionů korun.

Opravy v ulici Pod Sv. Janem
V minulých dnech již byla ukon-

čena oprava komunikace v části uli-
ce Pod Sv. Janem v Příměticích, a to 
na pozemcích, které dříve byly v sou-
kromém vlastnictví. Pozemky jsou 
nyní ve vlastnictví města a komuni-
kace tak prošla opravou – plošně byl 
upraven terén a položen asfaltobeton. 
Investice činí přibližně 330 000 korun.

Do nových silnic, chodníků
i osvětlení potečou miliony

Rekonstrukce ulic Horní Česká
 a Malá Michalská 

Modernizací projde ulice Hor-
ní Česká (tj. od obchodu Cyklo Ku-
čera) a  ulice Malá Michalská, obě 
leží v městské památkové rezervaci. 
V rámci stavby dojde k opravě chodní-
ků, veřejného osvětlení a vybudování 
trasy metropolitní sítě. Předpokládaný 
rozpočet akce je 18,5 milionů korun. 
Kdy se zahájí první práce, bude záviset 
na výsledcích výběrového řízení zho-
tovitele. Nejdřívější termín je v srpnu 
nebo v září.

Ulice Fejfalíkova a Legionářská
V ulici Fejfalíkova byly v červ-

nu zahájeny stavební práce souvise-
jící s  rekonstrukcí kanalizace města 
Znojma, kterou realizuje Vodárenská 
akciová společnost, a.s. Následovat 
bude rekonstrukce komunikace, chod-
níků a veřejného osvětlení, která již 

bude financována z rozpočtu města. 
Součástí akce budou i práce v ulici 
Legionářské, kde již vloni proběhla 
rekonstrukce vozovky a  chodníku 
na jedné straně. Letos ulici čeká rekon-
strukce veřejného osvětlení a chodní-
ku na straně druhé. Předpokládaná 
investice je cca 8 milionů korun.

Načeratice
V  Načeraticích dojde k  dlouho 

očekávanému vybudování chybějí-
cích chodníků podél průtahu, který 
vede obcí a je ve vlastnictví kraje, resp. 
Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje, a tak budování chodníků před-
cházela dlouhá administrativní pří-
prava. S pracemi se tu má začít během 
srpna.  Odvodní se silnice a v délce 
zastavěného území obce bude vybu-
dován chodník, a to na náklady města 
Znojma. Vše za přibližně 10 milionů 
korun.  pm
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OPRAVUJÍ HŘIŠTĚ 
V PŘÍMĚTICÍCH
Hřiště v Příměticích za kostelem le-
želo dlouho ladem. Nyní se ale pro-
bouzí k životu, díky opravě, kterou 
tu provádí stavební firma jako kom-
penzaci za prodlouženou uzavírku 
Přímětic, když se v loňském roce 
dostavovala severní část obchvatu 
Znojma. Město tak za zvelebení 
tohoto areálu nic neplatí.

UZAVŘENA ULICE FEJFALÍKOVA
Část ulice Fejfalíkova je do 31. říj-
na 2020 uzavřena z důvodu rekon-
strukce kanalizace města Znojma. 

UZAVÍRKA V ULICI 
PROKOPA HOLÉHO
Do 9. července platí v ulici Prokopa 
Holého ve Znojmě úplná uzavírka 
komunikace v úseku od křižovatky 
s ulicí Pražská po křižovatku s ulicí 
Zborovská. Důvodem jsou staveb-
ní práce v souvislosti s položením 
nového plynovodu.

PÓDIUM V LESÍKU 
Správa nemovitostí města Znojma 
pracuje na opravách pódia v Měst-
ském Lesíku. Prozatím opravili zá-
bradlí, odstranili pozůstatky staré 
zídky a pořídili novou kovovou kon-
strukci v zadní části pódia. Pódium 
má novou střechu a nové omítky.

ZMĚNY V TESTOVÁNÍ COVID-19
Znojemská nemocnice upravila tes-
tování na COVID-19. Provoz odběro-
vého místa na COVID-19 – na parko-
višti před nemocnicí – je ve všední 
dny 7.00–8.00 pro pacienty, které 
odešle praktický lékař nebo Krajská 
hygienická stanice (bez objednání, 
se žádankou). Odběrové místo již 
NETESTUJE samoplátce.

BEZKONTAKTNĚ 
PO JIŽNÍ MORAVĚ
Od 1. července 2020 mohou cestující 
zaplatit bankovní kartou za jízdu In-
tegrovaným dopravním systémem 
Jihomoravského kraje (IDS JMK) 
ve vlacích i ve většině regionálních 
autobusů, ale například i ve vozech 
městské hromadné dopravy v Brně. 
Elektronický odbavovací systém 
(EOC) přináší cestujícím celou řadu 
výhod. Třeba elektronickou před-
platní jízdenku přiřazenou k bez-
kontaktní kartě si nově budou moci 
pořídit pro celé území kraje. V Brně si 
také cestující nebudou muset hlídat 
platnost jízdenek. Nikdy nezaplatí 
více, než na kolik přijde jednodenní 
jízdenka. Pro cestu do kraje si koupí 
kompletní sortiment jízdenek nově 
i ve všech vozidlech Dopravního 
podniku města Brna.

STALO SE

Vnitroblok ulic Dukelských bo-
jovníku a Sokolovská se letos dočká 
velké změny. Na  jeho revitalizaci 
s rozpočtem přibližně 20 milionů ko-
run získalo město šestimilionovou 
dotaci.

Jedná se o  vnitroblok sídliště 
s osmi panelovými domy v dolní části 
Znojma. V rámci kompletní revitaliza-
ce vnitrobloku budou opraveny chod-
níky, veřejné osvětlení, postaví dětské 
hřiště, pískoviště, další dvě odpočin-
kové plochy a  také bude obnovena 
zeleň. Herní prvky budou jednoduché-
ho moderního vzhledu, odpovídající 
celkovému konceptu revitalizované 
plochy. Koncem května převzala sta-
veniště firma a aktuálně už probíhají 
přípravné práce. Celá realizace by měla 
trvat přibližně osm měsíců. Do konce 
roku by tak měl mít vnitroblok sídliště 
ze 70. let minulého století zcela novou 
a také více zelenou podobu.  pm

Vnitroblok bude modernější a zelenější

 Plocha mezi panelovými domy se stane zeleným místem k odpočinku.  Foto: vizualizace

 Nová budova Základní školy Jubilejní park. Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.
Aktuální opravy ve znojemských 

školách a školkách, jejichž zřizovate-
lem je město Znojmo.

Mateřské školy 
Opravy budou přes léto probíhat 

v MŠ Přímětice (výměna kotle, rekon-
strukce střechy), v MŠ Loucká (další 
etapa rekonstrukce budovy, opravy 
fasády a schodiště) a v MŠ Pražská 

Do škol investuje město 36 milionů
(vzduchotechnika v  jídelně), kde už 
proběhla výmalba v  jedné z budov, 
v  jejím odloučeném pracovišti MŠ 
MUDr. Jana Jánského opravili již so-
ciální zařízení. Dále se chystá oprava 
střechy v MŠ Dělnická, resp. v odlou-
čeném pracovišti Gránická.

Základní školy
Kromě rekonstrukce budovy zá-

kladní školy v Jubilejním parku pro-

běhla už i další etapa výměny oken 
ve škole na Slovenské (odl. pracoviště 
ZŠ a MŠ Pražská). Během prázdnin 
se bude pracovat na ZŠ Václavské ná-
městí, kde je v plánu projekt obnovy 
síťové infrastruktury včetně síťových 
prvků a výměny oken v tělocvičně. 
ZŠ Mládeže se chystá na rekonstrukci 
hygienického zázemí, výmalbu, opra-
vu hřiště a pořídí nové šatní skříňky. 
Přestavovat nevyužité prostory na tří-
du budou na ZŠ JUDr. Josefa Mareše, 
kde také opraví podestu jižního křídla 
školy a zpracují projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci sportovního 
areálu školy. Její odloučené pracoviště 
v Konicích bude mít novou fasádu. 
Opravy se nevyhnou ani škole na ná-
městí Republiky (nátěr střechy, repase 
a nátěr dveří) a ZŠ Pražská (opraví 
sociální zařízení).

Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park
Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park 

byla náročná jak rozpočtem, tak jejím 
rozsahem. Pracovat se na ní začalo 
v červenci loňského roku a zahrno-
vala rekonstrukci sociálního zařízení, 
vnitřních prostor i vnějšího opláštění. 
Město na rozsáhlé stavbě proinvesto-
valo celkem 30 milionů korun, při-
čemž 12 milionů bylo hrazeno z roz-
počtu na rok 2019, zbylé náklady jsou 
hrazeny z rozpočtu roku letošního. 
Děti, pedagogové a další pracovní-
ci se do nových prostor vrátí s no-
vým školním rokem 2020/2021, tedy 
v září, kdy bude budova slavnostně  
otevřena.  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 23. července, uzávěrka je 
13. července. 

AKCE PRO SENIORY
Akce pro seniory, které pořádá 
město Znojmo a Znojemská Be-
seda, jsou do 30. června zrušeny. 
Aktuální informace získáte na tel. 
515 300 251, 731 401 918 nebo 
na webu www.znojemskabeseda.cz/ 
poradane-akce/akce-pro-seniory. 

SBĚRNÉ DVORY PLNĚ OTEVŘENY
Sběrný dvůr v  Dobšické uli-
ci ve Znojmě je znovu otevřen. 
Ve standardní provozní době již fun-
guje také sběrný dvůr v Příměticích 
(ul. K Suchopádu), který kvůli koro-
naviru fungoval omezeně. Otevírací 
doba obou je: Po–Pá 7.00–18.00, So 
8.00–14.00, Ne zavřeno. Služby sběr-
ných dvorů jsou pro občany Znojma 
a  jeho městských částí zdarma. 
Podmínkou je odpad z běžných do-
mácností, a nikoliv od podnikatelů. 

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

SVOZ BIOODPADU 
Pravidelný svoz bioodpadu, ke kte-
rému slouží sběrné nádoby hnědé 
barvy, je ve Znojmě a jeho příměst-
ských částech prováděn každý lichý 
týden.

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Jan-
ského, tel. 515  215  563) Po–Pá 
17.00–22.00,  So,  Ne,  svátky  
8.00–20.00. V náhlých případech 
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě 
Zdravotnická záchranná služba – 
telefon 155, 112.

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

Do konce měsíce června mají ob-
čané Znojma povinnost uhradit popla-
tek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Poplatek činí 400 korun na osobu a je 
splatný k 30. červnu 2020.

Poplatek je možné platit na po-
kladně Městského úřadu na ulici Ob-
roková 12, a to denně po celý pracovní 
týden dle pokladních hodin. Lze využít 
i platbu poštovní poukázkou (na vy-

Platit za odpady je nutné do konce června
žádání) nebo bankovním převodem 
na účet. 

Při platbě převodem je nutné uhradit 
poplatky na účet 19-5055970277/0100 
u KB se specifickým symbolem 178 
a variabilním symbolem, kterým je 
rodné číslo poplatníka, plátce. V přípa-
dě platby za více členů rodiny na jed-
no rodné číslo je nutné v bance uvést 
do Zprávy pro příjemce rodná čísla 
ostatních členů rodiny, za které poplat-
ník platí (z důvodu identifikace platby).

Další možnost dává občanům 
elektronická služba Portál občana  
(www.portalobcanaznojmo.cz). Pro 
úhradu poplatků přes portál je potřeb-
né, aby měl uživatel již státem ověře-
nou identitu (eIdentita, Datová schrán-
ka) nebo lze ověření provést následně 
po registraci do Portálu občana. Všech-
ny informace a potřebné dokumenty 
lze dohledat na www.znojmocity.cz  
pod odborem finančním v  sekci  
Dokumenty.  zp

Přímětice čekají oslavy! Uběh-
lo již 800 let od posvěcení místního 
kostela a od první písemné zmínky 
největší městské části Znojma. 

Program, na který je zvána veřej-
nost, začne v areálu přímětické fary v ne-
děli 12. července ve 14.00 hodin boho-
službou v kostele sv. Markéty. Následovat 
ji bude krátký exkurz Jiřího Kacetla z Ji-
homoravského muzea ve Znojmě o his-
torii Přímětic. Již nyní si mohou zájemci 
na webu města Znojma (www.znojmo-
city.cz) přečíst celý jeho text o bohaté 
minulosti obce. Oslava bude pokračovat 
společenskou zábavou s pohoštěním. 
Zahraje kapela Květinka, návštěvníci 
dostanou možnost si prohlédnout výsta-
vu dobových fotografií i krátkého videa 
mapujícího historii Přímětic. 

Přímětice oslaví úctyhodných 800 let

 Slavnostní vysvěcení přímětického kostela 
v roce 1220 celebroval sám vrchní představi-
tel moravské diecéze, olomoucký biskup Ro-
bert zvaný Angličan. Listina s jeho pečetí byla 
dodána dodatečně.  Foto: Archiv JK

Výběr místa nebyl náhodný, jak do-
kládají úvodní slova textu historika Ka-
cetla: „Přímětická římsko-katolická far-
nost patří mezi nejstarší na Znojemsku 
a historicky je pevně spjata s dějinami 
znojemského hradu a zejména dějinami 
premonstrátského kláštera v Louce. Tím, 
že u ní známe jejího zakladatele i poměr-
ně přesně dobu jejího vzniku, je v celé 
zemi poměrně ojedinělá. Z pěti archiv-
ních listin z let 1220 až 1241 si můžeme 
sestavit poměrně detailní historický ob-
raz. Ves Přímětice byla založena někdy 
v 2. polovině 12. století na pozemcích 
náležejících panovníkovi, tehdy mo-
ravskému knížeti z rodu Přemyslovců 
ve Znojmě.“

V areálu fary je připravena mokrá 
i suchá varianta oslavy.  lp

Již potřetí měli občané měs-
ta Znojma a  jeho městských částí 
možnost odevzdat návrhy projek-
tů na  zlepšení jejich okolí v  rámci 
participativního rozpočtu Tvoříme 
Znojmo.

 I přes nepříznivou situaci způ-
sobenou koronavirem občané poda-
li 13 návrhů. O tom, které se budou 
v roce 2021 realizovat, rozhodne ve-
řejnost na podzim.

„Z 13 projektů jich 7 odevzda-
li občané přímo pro město Znojmo 
a 6 projektů přihlásili obyvatelé měst-
ských částí. Nyní budou jednotlivé 

Tvoříme Znojmo 2021: 
Vítěze si lidé vyberou na podzim

projekty posouzeny ze strany odborů 
městského úřadu, zda splňují povinné 
náležitosti a zda jsou realizovatelné,“ 
vysvětluje postup místostarosta Ja-
kub Malačka. Informace o tom, kte-
ré projekty postoupí do dalšího kola, 
tedy k veřejné prezentaci, bude známa 
v průběhu měsíce srpna.

„Situace s pandemií nám bohužel 
ovlivnila mnoho projektů a  jedním 
z nich je i participativní rozpočet Tvo-
říme Znojmo. Vzhledem k propadu 
příjmů, který nás čeká, jsme nuceni le-
tošní ročník upravit. Projekty projdou 
posouzením, plánovanou veřejnou 
prezentací i hlasováním, dle původní-
ho plánu. Vzhledem k rozpočtu města 
Znojma však snížíme finanční obnos, 
který byl na projekt původně vyhra-
zen. Z  letošního ročníku na základě 
hlasování občanů budou tedy vybrány 
pouze dva projekty, a  to jeden pro-
jekt za město Znojmo a jeden projekt 

za městské části,“ doplňuje místosta-
rosta Jakub Malačka.

V průběhu následujících týdnů, 
kdy budou projekty hodnoceny, budou 
postupně kontaktováni navrhovatelé, 
s kterými budou doladěny detaily je-
jich návrhů. Cílem je doladit drobnosti, 
které by bránily v případné realizaci, 
a tedy i v postupu do další fáze projektu 
k veřejné prezentaci. Úspěšní navrho-
vatelé budou své projekty prezentovat 
na veřejné prezentaci ve čtvrtek 3. září. 
Následovat bude hlasování. První vlna 
hlasování, offline, proběhne přímo 
po prezentaci projektů. Následné elek-
tronické hlasování proběhne za pomo-
ci systému Mobilního rozhlasu a nově 
i za pomoci Portálu občana v termínu 
od 14. září do 11. října. Výsledné hlasy 
budou sečteny a bude stanoveno pořa-
dí projektů. Harmonogram a aktuality 
projektu Tvoříme Znojmo jsou zveřej-
ňovány na www.tvorimeznojmo.cz.  pm
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DĚLAL NA NÁDRAŽÍ OHÝNEK
Během chvíle byli strážníci u na-
hlášeného požáru v  prostoru 
vlakového nádraží, kde hořela 
náletová dřevina. Intenzita ohně 
klesala, a tak nebyl ohrožen život 
lidí ani blízká budova. Poblíž našli 
strážníci muže, který oheň zapálil, 
chtěl tak spálit nepotřebné věci. 
Oheň uhasili hasiči, na místě byl 
i jejich vyšetřovatel, který nyní řeší 
vzniklou situaci.

NAŠLA KALOUSE UŠATÉHO
Na Městskou policii Znojmo se 
obrátila žena, která v Městském le-
síku nalezla mládě Kalouse ušatého 
a vzala ho k sobě domů. Mládě sovy 
od ní strážníci převzali a odvezli 
do Klubu sokolníků v Oblekovicích.

NEUHLÍDAL ČTYŘLETÉHO SYNA
Otec nahlásil ztrátu čtyřletého 
synka poté, co se mu chlapec ztratil 
z dohledu. Naposledy ho zahlédl 
na jízdním kole na ulicích Loucká 
a Jindřicha Hořejšího. K hledání 
chlapce se po okolí ihned rozjely 
motohlídky strážníků. Jen o pár 
minut později oznámil jiný muž, že 
malého chlapce odpovídajícího po-
pisu našel na Vídeňské třídě. Stráž-
níci na místě s chlapcem počkali až 
do příjezdu jeho otce.

ZAPOMNĚL CESTU DOMŮ
Příchod zmateného muže dovnitř 
budovy oznámili na  linku Měst-
ské policie zaměstnanci Centra 
sociálních služeb U Lesíka. Muž 
strážníkům sdělil, že si sice pama-
tuje adresu bydliště, ale bohužel 
zapomněl cestu zpět. Strážníci 
ho tedy převezli do místa trvalé-
ho bydliště a předali manželce.                                                                                                                                        

NAPADAL HOSTY, 
OBSLUZE VYTRHL VLASY
Ke rvačce v restauraci na ulici Sokol-
ská přivolala obsluha strážníky. Ti 
našli uvnitř podnapilého mladého 
muže, kterému tekla z nosu krev 
a choval se agresivně. Opilec měl 
slovně dorážet na ostatní hosty, 
napil se z jejich piva a pak je začal 
napadat. Obsluhou lokálu byl 
upozorněn na nevhodné chování. 
To se útočníkovi ovšem nelíbilo 
a obsluhu chytil za vlasy, které vytrhl. 
Poté jeho agresivita stoupla a chtěl 
napadnout i  ostatní přítomné, 
a tak ho jiný muž přidržel u země. 
Strážníci zraněného muže zklidnili 
a posadili na židli.  Přesto se stále 
snažil slovně ostatní napadat. Přivo-
laná záchranka ho nakonec odvezla 
do nemocnice k ošetření. Případ 
nyní řeší Policie ČR.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Poslední květnový den ukončil 
letošní soutěž Do práce na kole, která 
ve  Znojmě proběhla pod záštitou 
projektu Zdravé město Znojmo. 

I  přes nepříznivé okolnosti se 
do soutěže v  letošním roce zapojilo 
56 účastníků, kteří celý měsíc cvičili, 
běhali, jezdili na kole nebo se jinak do-
pravovali na vlastní pohon. Společně 
ušli, uběhli či ujeli na kole 16 192 km, 
čímž ušetřili 2 089 kg emisí CO2.

Slavnostního předání cen se ujal 
místostarosta města Znojma Jakub 

Do práce na kole Znojmo má své vítěze
Malačka, který se s kolegy sám aktivně 
soutěže účastnil. Partnery Do práce 
na kole Znojmo jsou Balance coffee & 
wine, Znovín Znojmo, a. s., Znojemská 
Beseda a Správa nemovitostí města 
Znojma. Děkujeme všem partnerům, 
i ostatním, za zapojení do této kam-
paně a hlavně za to, že s námi šetříte 
životní prostředí. 

Pravidelnost týmu:
(oceněny byly týmy se stoprocentní 
pravidelností)
1.–3. místo: tým #zijuSVSE 
(SVŠE Znojmo)
1.–3. místo: tým Přetrh 
(Saint-Gobain Adfors CZ)

1.–3. místo: tým Nakolespolu 
(Úřad práce ČR)

Výkonnost pro dobrou věc – soutěž 
na vzdálenost jednotlivců ve Znojmě 
pro cesty na kole a pěšky
(oceněn nejlepší muž a nejlepší žena)
Alena Šinoglová (923,5 km)
Daniel Nechvátal (1109,4 km)

Běhej pro dobrou věc – soutěž 
na vzdálenost jednotlivců ve Znojmě 
pro vzdálenosti zdolané pěšky
(oceněn nejlepší muž a nejlepší žena)
Maria Machuda (427 km)
Marta Kocová (427 km)
Tomáš Mudrych (52 km) pm

 Místostarosta Jakub Malačka (zcela vlevo) s účastníky soutěže.  Foto: Archiv ZL

 Půdní injektor. Foto: Archiv ZL

Městská zeleň Znojmo už pra-
cuje se zařízením, které udrží vláhu 
v zemi.

Půdní injektor, zařízení, které apli-
kuje do půdy směs malého množství 
vody a hydrogelu, pořídila koncem 
loňského roku Městská zeleň Znojmo. 
Díky metodě injektáže se látka, která 
váže vodu (hydrogel), dostane přímo 
ke kořenům. Vlhkost pak v půdě vydrží 

Umí udržet vláhu v půdě. 
Jde ke kořenům

mnohem déle a  stromy si ji mohou 
brát, i když třeba dlouho neprší. Kromě 
vody zahradníci ke kořenům mohou 
poslat také hnojivo, které zlepší přijí-
mání vody a živin. Zařízení již použili 
pracovníci Městské zeleně u stromořadí 
lip na Pražské ulici, u stromů na Roose- 
veltově ulici, u lip v Kuchařovické ulici 
a stromů na Mariánském náměstí. V in-
jektáži průběžně pokračují.  pm



jsme s předstihem zahájit opravu seda-
del a židlí v hledišti divadla (na sním-
ku). Z městského rozpočtu budeme 
čerpat nemalé prostředky na  jejich 
obnovu a přečalounění. A že už to 
bylo třeba, jistě potvrdí hlavně diváci. 
Hlediště v novém přivítá první ná-
vštěvníky už 19. září 2020. Na tento 
den je naplánována premiéra Diva-
delního spolku Rotunda. Ta zahájí 
oslavy 120 let divadla. Program, který 
jsme na konec září připravili, doufám, 
proběhne bez komplikací a příznivce 
Městského divadla Znojmo potěší.

Anna Maixnerová
zastupitelka, 

předsedkyně kulturní komise
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SLOVO ZASTUPITELŮ

Školská komise se na svém jednání 
seznámila s průběhem zápisu do MŠ 
i ZŠ. Výhodou Znojma byl přechod 
na elektronické zápisy. Ty mohly pro-
běhnout bez rodičů i bez dětí. Do 1. tříd 
se přihlásilo 470 žáků. Poděkování si 
školy a jejich učitelé zaslouží za to, ja-
kým způsobem zvládli výuku během 
krize. Někteří vyučovali online, jiní 
preferovali individuální přístup ve spo-
lupráci se zákonnými zástupci žáků. Ji-
nými slovy každý dělal, co mohl a uměl. 
Koronavirus tak prověřil nejen školy 
a jejich ředitele, ale každého jednotli-
vého učitele, jak k dané situaci přistou-
pil. Nejvíc záleželo na rodičích, jak se 
svým dětem věnovali. A nebylo to pro 
ně jednoduché. Na všem špatném je 
vždy něco dobrého. Krize v praxi uká-
zala nezastupitelnost učitele. Není nad 
jeho výklad a schopnost učivo žákům 
vysvětlit. Dnes probíhá výuka ve zvlášt-
ním režimu. Školy se postupně vrací 
k běžné, byť omezené výuce.  Doufám, 
že od září budou děti schopny dohnat 
spolu s učiteli to, co zameškaly. Otáz-
kou zůstává, zdali je to vůbec možné. 
Samotným dětem škola již chyběla, 

Školy v době koronaviru

hlavně kontakt a společnost vrstevníků. 
Poděkování patří MŠ Dělnická, která 
zajišťovala dle nařízení hejtmana péči 
o děti zaměstnanců vybraných složek. 
Přítomní ředitelé ocenili pomoc od-
boru školství, především paní vedoucí 
za podporu nejen materiální.

Růžena Šalomonová, 
předsedkyně školské komise

Krize v souvislosti s pandemií ko-
ronaviru ochromila celou republiku 
i většinu světa. Téměř ze dne na den 
došlo k omezení ve všech oblastech na-
šeho života. Byl vyhlášen nouzový stav. 
Ve Znojmě stejně jako v jiných městech 
vznikl krizový štáb, který rozhodoval 
o použití finanč-
ních prostředků 
města  Z nojma 
na ochranné po-
můcky,  pomoc 
zasaženým pod-
nikatelům i obča-
nům. Mnoho roz-
hodnutí vnímám 
velmi kladně, jako 
zastupitelka města 
Znojma jsem však 
povinna sledovat, 
jak je nakládá-
no s  prostředky 
našich občanů. 
Spolu s  kolegy-
ní z  klubu SPD 
Mgr. Růženou Šalomonovou jsme si 
nechaly předložit informace o vyna-
ložených prostředcích z rozhodnutí 
krizového štábu. Jedna z transakcí nás 
však zarazila. Bylo objednáno 5 000 ks 
respirátorů v hodnotě půl milionu ko-
run. Tato objednávka byla předsedou 
krizového štábu, tedy panem starostou, 
zrušena a vzápětí nahrazena objednáv-

kou na 20 000 ks respirátorů. Ovšem 
cena jednoho respirátoru již nebyla 
100 Kč ale Kč 150! Celkem tedy město 
zaplatilo 3 000 000 Kč. Kdo by čekal, 
že tyto respirátory byly nakoupeny 
z akutních důvodů pro konkrétní sub-
jekty a v adekvátním množství, bude 

zklamán. V době 
n a š í  s c h ů z k y 
s   odpovědným 
p r a c o v n í k e m 
b y l o  r o z d á n o 
celkem 5 000 re-
spirátorů, později 
město poskytlo 
ještě dalších 2 000 
kusů. Zbytek, cel-
kem 13  000  (!) 
respirátorů, zatím 
čeká na  skladě 
na možnou dru-
hou či třetí vlnu 
koronaviru. Ta 
může, ale také ne-
musí přijít. Nako-

lik bylo vynaložení tak obrovské částky 
účelné, ukáže až čas. Věříme, že to bylo 
v  té nejlepší víře, nicméně nyní má 
město zbytečné respirátory za téměř 
2 miliony korun a tomu odpovídající 
díru v rozpočtu.

Petra Svedíková Vávrová
a Růžena Šalomonová, 

zastupitelky klubu SPD

Nouzový stav (v městské kase)

V  září to bude 120 let 
od  slavnostního otevře-
ní znojemského divadla. 
Oslavy tohoto výročí jsme si 
naplánovali tak, abychom 
dělali divákům i  divadel-
níkům radost po  celý rok. 
Okolnosti nás však – jako 
všechny ostatní – donutily 
k zásadním změnám. Zru-
šila se všechna představení 
od poloviny března do konce sezóny, 
přičemž jsme mnohá z nich plánovali 
velmi dlouho dopředu.

Sezóna 2019/2020 je už ztracená, 
ať tedy žije sezóna 2020/2021! Věřím, 
že pravidelní i občasní návštěvníci 
Městského divadla Znojmo se už těší 
na nová představení. Předplatné je 
připravené, zakrátko si je budou moci 
zájemci zakoupit. Rozhodně však divá-
ci nepřijdou ani o inscenace, na které 
si už v minulosti koupili vstupenky. 
Informace o nových termínech jsou 
k dispozici na webu Znojemské Besedy 
(www.znojemskabeseda.cz).

V divadle ovšem ani v této době 
nezahálíme. Protože obecně platí, že 
všechno zlé je pro něco dobré, mohli 

Městské divadlo 
oslaví 120 let

Slíbil jsem, že vás budu informo-
vat, jak jsem vyřešil stížnost seniorů 
na vyúčtování spotřeby energie, o které 
nás informovala ve svém článku paní 
Šalomonová. Paní Šalomonovou jsem 
okamžitě oslovil s prosbou o poskytnutí 
kontaktu na dotyčné seniory, abych je 
mohl navštívit osobně a probrat a vyřešit 
jejich problém. Paní Šalomonová nej-
dřív předání kontaktu přislíbila, vzápětí 
ho však odmítla předat a odvolávala se 
na zákon o ochraně osobních údajů, což 
je samozřejmě výmluva. Celá situace mě 
velice mrzí, protože jsme opět všichni 
svědci klasického politikaření. Blíží se se-
nátní volby a paní předsedkyně se potře-
buje nějakým způsobem zviditelnit před 
voliči. Bohužel je to na úkor konkrétních 
lidí, kterým jsme mohli pomoci. Proto 
bych rád vyzval dotyčné seniory, aby se 
mi ozvali na jan.grois@muznojmo.cz. 
Rád se s vámi sejdu a věřím, že najdeme 
společné řešení.

Paní zastupitelky za SPD, paní Sve-
díková Vávrová a paní Šalomonová, 
zapochybovaly o účelnosti nákupu re-

Dvě poznámky
spirátorů. Nehodlám se zde před nimi 
obhajovat, protože když zuřila korona-
virová krize, nepřišly s žádným návrhem 
řešení – a po bitvě je každý generál. Když 
jsme rozhodovali o nákupu respirátorů, 
byli jsme uprostřed krize a Centrum 
sociálních služeb se chystalo na dobro-
volnou karanténu. Nikdo nevěděl, jak 
dlouho se budeme s virem potýkat. Paní 
zastupitelky kritizují nakoupené množ-
ství respirátorů v desítkách tisíc kusů, ale 
pokud by bylo Centrum zasaženo virem, 
pohybovala by se spotřeba respirátorů 
ve stovkách denně, k tomu připočtěme 
vybavení pro Městskou policii a zaměst-
nance úřadu, záchrannou službu nebo 
policii. Máme obrovské štěstí, že situace 
s virem dopadla dobře. Každá dobře 
fungující organizace se musí poučit 
z minulosti. Nakupovali jsme v době, 
kdy respirátory byly nedostatkové zboží. 
I přesto všechno se nám podařilo nakou-
pit za mnohem nižší cenu než všechny 
ostatní státní organizace. Všechny infor-
mace jsme navíc zveřejnili.

 Jan Grois, starosta Znojma



Město Znojmo vyhlásilo výběrové řízení na pozici 

REFERENT/REFERENTKA 
ODBORU SOCIÁLNÍHO – SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Jedná se o práci na dobu určitou. Předpoklad nástupu je červenec 2020 (případně dle dohody).

Uchazeči musí splňovat kvalifikační předpoklady:

Dle § 110 odst. 4 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

■  vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, humanitární práci, sociálně právní 
činnost, charitní a sociální činnost,

■  vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném 
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

Dalšími požadavky jsou znalost zákonů a právních předpisů souvisejících s problematikou sociální práce, sociálních služeb, 
práce na PC (Word, Excel aj.). Výhodou je praxe ve státní správě, zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost v sociálních 
službách, absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání v oblastí výše požadovaných činností a rozvoje 
osobnosti, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

Lhůta pro podání přihlášek je 26. června 2020 (do 12:00). Přihlášku je možno poslat 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 úřadu Znojmo na ul. Obrokovou 1/12. Obálky se vždy označí slovy: 
„výběrové řízení – referent/ka odboru sociálního – sociální práce“. 
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SLOVO ZASTUPITELE

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

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

Kolumbus našel nabídky za vás

Pohraniční režim se vyvíjel pře-
kotně. Jedno opatření Vlády ČR stří-
dalo druhé, v rozporu se základními 
ústavními právy bylo našim občanům 
zakázáno z vlastního státu vycestovat, 
v prvních dnech také velké množství 
našich lidí, když se vraceli ze zahra-
ničních cest domů, zakusilo od no-
vých strážců hranic nezřídka šika-
nu a aroganci. Z ledově odměřených 
vyjádření čelních představitelů státu 
přepadl mnohé z nás důvodný strach 
z nové totality a z toho, že hranice již 
zůstanou uzavřeny natrvalo. Největší 
nervové vypětí však zažili a stále za-
žívají naši pendleři, tedy občané, kteří 
v nedalekém rakouském příhraničí 
našli trvalý zdroj své obživy či kteří 
mají na obou stranách hranice své 
nejbližší rodinné příslušníky.

Proč? Kvůli čemu? Od začátku je 
ze statistik jasné, že dolnorakouské 
okresy severně od Dunaje jsou náka-
zou koronavirem postiženy naprosto 
marginálně, stejně jako oblasti již-

Uzavřená hranice sužuje
obyvatele Znojemska, zbytečně
(2. část)

ní Moravy – od Slavonic přes Znoj-
mo a Mikulov až po Břeclav. Běžný 
člověk v daleké Praze či Olomouci 
nad tím může mávnout rukou a říct 
„trpíme všichni, i my ve vnitroze-
mí se musíme uskrovnit“. Jenže to 
není totéž. Příhraniční oblasti jižní 
Moravy jsou s Dolním Rakouskem 
spojené společensky a  hospodář-
sky již natolik, že současná de facto 
úplná uzávěra znamená totéž, jako 
byste například v případě Brna zcela 
uzavřeli celou jižní polovinu okresu 
Brno-venkov či u Prahy celý okres 
Praha-východ. Jaké by to bylo? Zajisté  
nepředstavitelné.

Stejně nepředstavitelně se cítí-
me nyní i my. Proto jsem společně 
s některými dalšími demokraticky 
smýšlejícími kolegy ze znojemského 
zastupitelstva koncipoval a odeslal 
otevřený dopis ministru vnitra Janu 
Hamáčkovi. Hranice nesmí zůstat 
zavřeny ani o den déle, než je to kvůli 
nebezpečí ohrožení na životech na-

prosto nezbytné. Vzhledem k řeči sta-
tistických čísel jak v Dolním Rakous-
ku, tak i na Moravě jsme přesvědčeni, 
že takové nebezpečí pominulo (nikdy 
vlastně nenastalo) a život se může 
rychle vrátit do starých kolejí. Mod-
líme se za to!

Jiří Kacetl, 
zastupitel města Znojma

(Pozn.: Zaslané sdělení pana zastupi-
tele Kacetla bylo s ohledem na schvá-
lená Pravidla pro uveřejňování sdělení 
členů Zastupitelstva města Znojma 
ve Znojemských LISTECH č. 1/2020, 
která jsou účinná od 1. 3. 2020 a kte-
rá stanovují rozsah jednoho sdělení 
zastupitele na max. 2 000 znaků, roz-
dělené na dvě části. První část vyšla 
v minulém vydání (28. 5. 2020), toto 
je druhá část. Pan zastupitel opako-
vaně odmítl zkrátit svůj příspěvek 
na 2 000 znaků, a tak redakce musela 
přistoupit k rozdělení sdělení do dvou  
vydání.)

Firma  
MJ MÖBELMONTAGEN, 

Stronsdorf,  
Rakousko

se zabývá montáží nábytku 
a na volné pracovní místo hledá 

spolehlivého a zkušeného

TRUHLÁŘE
Nástup možný ihned,  

40 hodin týdně,  
práce od pondělí do čtvrtka,  

pátky jen výjimečně,  
rakouská pracovní smlouva,  
plat Brutto 1 950 € měsíčně.

V případě zájmu,  
prosím, kontaktujte:  

Michael Jaguszak,  
tel. +43 699 100 058 72,  

office@mj-moebelmontage.at.

Zachovejte 
klid v Podyjí

V  Národním parku Podyjí už 
platí nové klidové území. Lidé 
do něj mohou pouze po značených  
trasách.

Klidové území zahrnuje místa 
s přírodními jevy, rostlinami a živo-
čichy, která jsou nejcitlivější na rušení 
člověkem. Lidé do něj proto mohou 
vstoupit jen po značených turistic-
kých, cyklistických a koňských stez-
kách. Návštěvníky tak tato novinka, 
vycházející z novely zákona o ochraně 
přírody, neomezí. Naopak se nově do-
stanou na místa, kam dříve nemohli. 
Značené trasy jsou zachovány ve své 
původní podobě. V samotném klido-
vém území je vyznačeno 31 km tras 
pro pěší a 9 km cyklotras. 

V ostatních částech národního 
parku se mohou pěší pohybovat bez 
omezení. Nově jsou v něm zpřístup-
něny například lesy kolem vyhlídky 
Sealsfieldův kámen, části vřesovišť 
nebo například louka pod Šobesem.

Od  června se také pracovníci 
NP Podyjí vrací k naplánovaným ak-
cím pro veřejnost. Podívat se s odbor-
níky tak můžete na zajímavá místa 
v českém i rakouském Podyjí. Čekají 
vás ale i tvořivé dílny nebo koncerty. 
Více na www.nppodyji.cz.  lp
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Znojemské kulturní léto 2020 – červenec
1. 7. 
Znojemským hradem s princeznou 
19.00 Řízená degustace růžových a bí-
lých vín, nádvoří znojemského podzemí 

2. 7.
16.00 Pohádkové léto v Domě umění 
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže

3. 7.
20.00 SpokoTrio – koncert u rotundy 
sv. Kateřiny, ul. Hradní

5. 7.
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 

6. 7. 
Hradební pondělí, 
Jižní hradební příkop
10.00 projížďky na ponících
11.00 sokolnická ukázka
11.30–13.00 střelba z  luku, bourání 
hradeb malými pážaty

18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní

7. 7. 
16.00 Pohádkové léto v Domě umění 
17.00 a 19.00 Španělské inspirace, hu-
dební vystoupení, ul. Hradní 

8. 7.
19.00 CM Antonína Stehlíka – koncert 
u rotundy sv. Kateřiny, ul. Hradní 

9. 7.
17.00 HFZ: Festivalový aperitiv, terasa 
pod kostelem sv. Mikuláše
19.00 Návrat Oldřicha z Chlumu, večerní 
prohlídka znoj. hradu 
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže 

10. 7. 
18.30 HFZ: Zahajovací koncert Pavla 
Šporcla, nádvoří minoritského kláštera 
20.00 HFZ: Festivalový večírek, Horní 
nám.

11. 7.  
20.00 Večerní Chill-out party u rotundy, 
DJ Izzy Cooper
20.00 Noční romantické Znojmo, pro-
hlídka města s degustací vín, sraz u ka-
várny Balance coffee & wine 
20.00 HFZ: Koncert při svíčkách I, 
nádvoří minoritského kláštera
22.00 HFZ: Divadlo světel – Duo Kchun, 
kostel sv. Michala

12. 7. 
Prohlídka areálu znojemského pivovaru, 
ul. Hradní
19.00 HFZ: Epoque Quartet – koncert 
na uherčickém zámku

13. 7. 
Velké Hradební pondělí, 
Jižní hradební příkop
10.00 divadelní vystoupení pro děti
11.00 a 18.00 sokolnická ukázka
18.30 projížďky na ponících
11.30–13.00 a  16.00–20.00 střelba 
z luku, bourání hradeb malými pážaty
16.00–20.00 ukázky zbraní a zbroje, 
šermířské souboje

18.00 HFZ: přednáška Divadlo a hudba 
v baroku, zámecká kaple, Starý zámek 
Jevišovice
19.30 HFZ: Koncert vítězů, kostel sv. Jo-
sefa v Jevišovicích

14. 7.
10.00–17.00 HFZ: Hudba v  ulicích, 
centrum Znojma
16.00 Pohádkové léto v Domě umění
19.00 Ondřej Fencl trio, ul. Hradní 

15. 7. 
Playáda, multižánrový minifestival, 
hradební příkop u Střelniční věže
21.00 HFZ: Saul v letním kině, nádvoří 
minoritského kláštera

16. 7.
19.00 HFZ: J. S. Bach: Kantáty – Czech 
Ensemble Baroque, kostel Nalezení 
sv. Kříže
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže 

17. 7.
16.30 HFZ: Sommeliérské minimum, 
sraz u zastávky Masarykovo nám.
18.00 HFZ: Hudba z  archivů, kostel 
v Louce a kaple sv. Václava 
21.00 HFZ: Koncert při svíčkách II, Dům 
umění

18. 7.
15.00 HFZ: Vinné divadlo – degustace, 
sklepení U Císaře Zikmunda 
19.00 HFZ: Cimbál, víno, divadlo, 
nádvoří Louckého kláštera

20.00 Noční romantické Znojmo, pro-
hlídka města s degustací vín, sraz u ka-
várny Balance coffee & wine 

19. 7.
11.00–17.30 HFZ: Tour de Varhany, 
po kostelích v Louce, ve Višňové a v Mo-
ravském Krumlově
13.30 HFZ: Dvorní hostina, zámek Pí-
sečná nad Dyjí
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 

20. 7. 
Velké Hradební pondělí, 
Jižní hradební příkop
10.00 projížďky na ponících
11.00 sokolnická ukázka
11.30–13.00 střelba z  luku, bourání 
hradeb malými pážaty

18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní

19.00 HFZ: Návrat největšího z básníků, 
nádvoří zámku Vranov n. Dyjí

21. 7.
10.00–17.00 HFZ: Dětský hudební den, 
dolní park
16. 00 Pohádkové léto v Domě umění 
19.00 HFZ: Koncert malých géniů, 
Althanský palác 

22. 7.

19.00 HFZ: Symfonický koncert Pav-
la Šporcla, proboštství sv. Hippolyta, 
Hradiště

19.00 Řízená degustace růžových vín, 
nádvoří Znojemského podzemí 
20.30 Revizor – Divadelní spolek Ro-
tunda, hradební příkop u Střelniční věže 

23. 7.
17.00 Albion, šermířské vystoupení 
na nádvoří znojemského hradu
19.00 HFZ: Koncert pro Loucký klášter, 
nádvoří kláštera v Louce
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže 

23.–24. 7. 
NOVINKA VE ZNOJMĚ – Dej si FOOD!, 
centrum města (více na str. 9)

24. 7.
20.00 Koncert u  rotundy iakob2, 
ul. Hradní
20.00 HFZ: M. Haydn: Der Traum – pre-
miéra, jízdárna Louckého kláštera

25. 7.
20.00 Noční prohlídka  Znojma se zno-
vínským vínem, sraz u Balance coffee 
& wine
20. 00 HFZ: M. Haydn: Der Traum – re-
príza, jízdárna Louckého kláštera 

26. 7.
9.00 HFZ: Vycházka do Podyjí s průvod-
cem, sraz 9.00 v Havraníkách
11.00 HFZ: Melody Boys – koncertní 
piknik, NPP Pod Šobesem
13.00 HFZ: Promenádní koncert, horní 
park, www.hudbaznojmo.cz
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 
20.00 HFZ: M. Haydn: Der Traum – der-
niéra, jízdárna Louckého kláštera 

27. 7. 
Velké Hradební pondělí, 
Jižní hradební příkop
10.00-20.00 stejný program jako 13. 7.

28. 7.
16.00 Pohádkové léto v Domě umění 
20.30 Ritmo Factory – bubenická show 
u rotundy, ul. Hradní 
21.30 FILMOVÉ LÉTO za Vlkovou věží: 
Lásky čas (VB, romantický, 123 min)

29. 7. 
Znojemským hradem s princeznou 

30. 7.
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže 
21.30 FILMOVÉ LÉTO za Vlkovou věží: 
Ježek Sonic (USA/Japonsko, rodinný 
animák, 100 min) 

31. 7. – 1. 8.
Šramlfest, Na Káře (více na str. 15)
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Letní Znojmo bude pohoda, víno a dobré jídlo

S téměř měsíčním zpožděním za-
hájil sezonu znojemský kolový vlá-
ček. Oblíbené vozítko mezi místními 
i turisty už brázdí ulice Znojma.

Vláček vyráží na svou okružní ces-
tu pětkrát denně od Louckého kláštera 
a odtud veze návštěvníky po nejvíce 
vyhledávaných místech města. Bě-
hem devadesátiminutové vyhlídkové 
jízdy pozná cestující, kam do přírody 
ve Znojmě, uvidí historické centrum 

Pozor, jede vláček!
i  jeho romantická zákoutí. Jízdní řád 
je stejný jako vloni. 

Trasa vláčku je: Plovárna – kláš-
ter v Louce, přehrada u údolí Dyje, 
kostel sv. Mikuláše, rotunda sv. Kate-
řiny, znojemský hrad, ul. Přemyslov-
ců, Městské lázně, Mariánské nám., 
Masarykovo nám., nádraží, Plovár-
na – klášter Louka. Více informací 
najdete na webu provozovatele vláčku  
www.zds-psota.cz.  lp

Vinobus čili vinařský autobus za-
hajuje v červenci turistickou sezónu. 
Od 1. 7. je tak možná rezervace míst 
na 45kilometrovou projížďku se sed-
mi degustačními zastávkami. 

A letos s novinkami! Vinobus je za-
pojen do projektu Znojmo #mastozadax  
a  tak za útratu 200 korun získáváte 
volnou vstupenku do vybraných tu-
ristických cílů Znojma či do letního 

Vinobus vyráží 
za vínem a novinkami

kina. Další novinkou je prohlídka skle-
pa Vinařství Špalek v Novém Šaldorfě 
a degustační zastávka v nové budově 
Vinařství Lahofer, kde vám dají ochut-
návat nejen skvělá vína, ale můžete se 
podívat do krajiny a využít k tomu stře-
chu s „Titanic efektem“. 

Vinobus pojede každý den (kromě 
nedělí) až do 14. září. Rezervaci míst 
provedete na webu www.vinobus.cz. lp

Název zastávky Zastávky 
s degustací 1 2 3

Masarykovo nám., Znojmo 10:00 13:45 17:15

Nádraží ČD, Znojmo 10:05 13:50 17:20

Loucký klášter, Znojmo – ZNOVÍN
10:15
10:30

14:00
14:15

17:30
17:45

Nový Šaldorf – MODRÉ SKLEPY – 
parkoviště

10:35
10:50

14:20
14:35

17:50
18:05

Havraníky – NP Podyjí 10:55 14:40 18:10

Hnanice – Šobes, 
Hotel Vinice Hnanice

11:02
11:17

14:47
15:02

18:17
18:32

Hnanice – sklepní ulice 11:21 15:06 18:36

Šatov – Vinařská stodola,  
Moravský sklípek

11:28 15:13 18:43

Chvalovice – sklepní ulice 
před Waldbergem

11:37
11:52

15:22
15:37

18:52
19:07

Vrbovec – Sklepní ulička
12:02
12:17

15:47
16:02

19:17
19:32

Tasovice 12:32 16:17 19:47

Dobšice – Vinařství LAHOFER
NOVINKA 2020

12:39
12:54

16:24
16:39

19:54
20:09

Dobšice, degustační sklep VINO HORT
13:02
13:17

16:47
17:02

20:17
20:32

Masarykovo nám., Znojmo 13:27 17:12 20:42

Znojmo letos poprvé zažije festi-
val Dej si FOOD!, kterým město ožije 
24. a 25. července.

Návštěvníky čekají v ulici Hradní 
a na ulici Přemyslovců stovky chutí, 
vůní a zážitků.

„V rámci programu představíme 
nejen kombinaci klasického street foo-
du od gastro nadšenců z celé České 
republiky, ale také regionální výrobce 
a nabídku lokálních podniků. Chceme, 
aby festival obyvatele města spojoval 
a vytvářel také nové příležitosti pro 
podnikatele z  oblasti gastronomie. 
U nás se mohou inspirovat,“ řekla city 
manažerka P-TEAM Lada Salátová, 
která řídí organizační tým festivalu 
(původní červnový termín festivalu 
organizátoři z důvodu opatření proti 
šíření koronaviru změnili na tento čer-
vencový – pozn. red.).

Návštěvníci se mohou těšit na de-
gustační menu, kuchařské a barman-

Zavítejte na novinku: 
Festival Dej si FOOD!

ské show, ochutnávky vína i  piva, 
workshopy s celebritami, živou hud-
bu, program pro děti i beauty zónu. 
„Na naší akci neuvidíte jídla, která 
jsou běžná na veřejných akcích, jako 
jsou langoše nebo párky v  rohlíku. 
Ve stáncích budou netradiční pokrmy, 
jako jsou například hmyzí speciality, 
řepný burger, hranolky podle belgické 
receptury, rolovaná zmrzlina, bubble 
wafle a další dobroty,“ prozradila Lada 
Salátová.

Pořadatelé myslí také na důležitá 
hygienická opatření. Organizátoři za-
jistí rozestupy u stánků a dají veřejnosti 
k dispozici dezinfekční prostředky. 
Aktivace a nabití na tzv. čipy pro bez- 
hotovostní placení (místo vstupného 
bude pouze aktivace čipu za 30 ko-
run pro celou rodinu nebo skupinu) 
si zájemci zajistí na vybraných mís-
tech ve městě. Více o festivalu najdete  
na www.dejsifood.cz.  zp

 Dej si FOOD! bude hlavně o dobrém jídle a příjemné atmosféře.  Foto: Archiv ZL

Městská plovárna Louka vstou-
pila do  sedmnácté sezóny. Oteví-
rací doba je od  června do  srpna  
10.00–20.00 hod., v září 12.00–18.00 hod. 

Návštěvníci musí do 30. června dodr-
žovat platná mimořádná opatření, přede-
vším co se týká shlukování na veřejných 
místech, nošení ochranných prostřed-

Plovárna Louka vítá návštěvníky
ků dýchacích cest i dezinfekce rukou. 
Od 1. července některá opatření končí 
a koupaliště se vrátí do běžného provo-
zu. Více informací k ceníku a otevírací 
době na www.plovarnalouka-znojmo.cz.  
Menší koupaliště v městské části Mra-
motice přivítá první plavce v sobotu  
27. června.  pm
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Neplánované uzavření školy 
v době pandemie využily pedagožky 
ze Základní školy nám. Republiky 
a přišly s nápadem, kterým udělaly 
radost mnoha žákům.

Tři učitelky vymyslely a  samy 
vytvořily originální výzdobu tříd. 
V  pěti učebnách vymalovaly stěny 
podle svých výtvarných návrhů, a to 
i učebnu matematiky či přírodovědy. 
Na výsledek se přišel podívat i mís-
tostarosta Znojma Jan Blaha. „Zá-
kladní škola náměstí Republiky sla-
vila v minulém školním roce 130 let 

Pro své žáky malovaly

od  svého otevření. Po  dlouhých 
deseti týdnech uzavření škol kvůli 
koronaviru jsem ji i proto nemohl 
ve svých návštěvách školních budov 
vynechat. S povděkem jsem kvitoval 
nejen perfektní vypořádání se s mno-
hými bezpečnostními opatřeními, 
ale i ze zútulněním několika učeben 
pomocí výrazných maleb na stěnách 
tříd. Věřím, že se bude dětem v pěk-
ném prostředí ještě více dařit při 
zvládání nového učiva,“ konstatoval 
místostarosta a bývalý pedagog Jan  
Blaha.  lp

 Místostarosta Jan Blaha při prohlídce nově vyzdobených učeben.  Foto: Archiv ZL

Máte doma zachovalé oblečení, 
které už nenosíte? Nebo věci, které 
nejsou zničené, ale už je nechcete? 
Nevíte co s nimi? Darujte je potřeb-
ným a podpořte svým činem 24 pra-
covních míst osob se zdravotním 
postižením.

Přijímat se bude nejen letní a zim-
ní oblečení (pánské, dámské, dětské), 
ale také lůžkoviny, záclony, závěsy, 
utěrky, ručníky, kabelky, nezničené 
boty, drobné domácí potřeby (skle-
ničky, hrnce, misky), knížky i dětské 
hračky.

Zbavte se starých věcí, 
podpoříte druhé

V  pátek 31. července od  8.00 
do 17.00 hodin můžete vše přinést 
na faru Českobratrské církve evange-
lické (Rudoleckého 15, Znojmo – vchod 
z Bezručovy ulice). Věci, prosím, při-
neste čisté a nepoškozené, zabalené 
v pytlích nebo v krabicích. Darované 
oblečení navíc pomůže lidem v nou-
zi a šetří životní prostředí. Pracovníci 
se zdravotním postižením je protřídí 
a prodají v charitativní prodejně Bal-
tazar na Divišově náměstí ve Znojmě. 
Svým darem tak podpoříte jejich pra-
covní místa.  lp

Charitní ošetřovatelská služba 
změnila název na Domácí zdravotní 
péče.

Po 26 letech fungování Charitní 
ošetřovatelské služby, ve které zdra-
votní sestry poskytují zdravotní péči 
pacientům v  jejich domácnostech, 
mění Oblastní charita Znojmo název 
na Domácí zdravotní péče, z důvodu 
jasné specifikace poskytované služby. 

Charita mění
po 26 letech název

„Očekáváme, že touto změnou bude-
me pro veřejnost čitelnější a budou vě-
dět, že zdravotní sestra přijede za pa- 
cientem domů,“ objasňuje důvod 
změny názvu vrchní sestra Angelika 
Osovská. Kontakt na službu Domácí 
zdravotní péče je tel. 604 294 176 nebo 
e-mail dzp@znojmo.charita.cz a zá-
jemci ji najdou na adrese Dolní Česká 1,  
Znojmo.  lp

Speciální telefonické infolinky, 
které zavedla znojemská radnice 
na pomoc seniorům a dalším ohrože-
ným skupinám v souvislosti s pande-
mií koronaviru, ukončily k 25. květnu 
činnost. Obrátilo se na ně 159 seniorů.

V případě potřeby pomoci se nyní 
mohou občané, stejně jako dříve, ob-
racet přímo na pracovníky sociálního 
odboru znojemského úřadu telefonic-
ky či osobně v rámci úředních hodin. 
„Všem pracovníkům i dobrovolníkům 
patří velké poděkování,“ říká starosta 
Jan Grois.

Za dva měsíce provozu telefonní 
linky (18. března až 17. května) do-
kázali pracovníci sociálního odboru 
a dobrovolníci zprostředkovat pomoc 
159 lidem. Tři infolinky obsluhovalo 6 
sociálních pracovníků sociálního odbo-
ru, na které se obraceli nejen senioři, ale 
i každý, kdo potřeboval zprostředkovat 
pomoc s nákupy potravin a drogerie, 
s  vyzvednutím léků v  lékárně nebo 

Telefonické krizové
linky splnily účel

distribucí ochranných pomůcek nebo 
desinfekce. Kromě toho poskytovali 
pracovníci i základní poradenství v ob-
lastech souvisejících s krizovou situací.

Požadavky volajících pak v terénu 
zajišťovali další 4 pracovníci sociálního 
odboru a celkem 45 dobrovolníků ze tří 
různých organizací – z Dobrovolnic-
kého centra ADRA Znojmo, Oblastní 
charity Znojmo a Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Znojmo.

„Nejčastěji volající žádali o pomoc 
s nákupem potravin či drogerie, ale 
také o rozvoz léků, a to v době, kdy se 
doporučovalo seniorům, aby zůstali 
raději doma. Také jsme na základě 
telefonátů doručili roušky či desin-
fekci. Jsme velice rádi, že si dokázali 
o pomoc říci nejen senioři a že z této 
pomoci se v mnoha případech rozvi-
nuly krásné vztahy dobrovolníků se 
seniory. Telefonické linky naprosto 
splnily účel,“ uvedl Stanislav Maar, 
vedoucí sociálního odboru.  pm



Plemeno: kříženec foxterier/borderkolie | Věk: cca 3 roky
Foxík je velmi hodný pejsek. Miluje lidi a je docela poslušný. Kontakt s ostat-
ními pejsky je nutné vyzkoušet. Jde o lovecké plemeno, a tak by byl pro něho 
vhodný dvorek, kde nejsou žádná domácí zvířata. Doporučujeme ho k vět-
ším dětem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Od září nastoupí do znojemských 
mateřských škol 333 nových dětí, 
tedy těch, které do 31. 8. 2020 dosáh-
nou věku tří let.

Zápisy do mateřských škol letos 
s  ohledem na  opatření proti šíření 
koronaviru probíhaly, podobně jako 

Mateřské školy přijaly 
všechny tříleté děti

zápisy do prvních tříd základních škol, 
bez osobní účasti dětí i rodičů s vyu-
žitím webové aplikace pro podporu 
zápisů.

Mateřské školy dostaly celkem 
510 žádostí o přijetí (některé děti byly 
zapsány na více školách). Největší zá-
jem rodičů byl tradičně o mateřskou 
školu na Dělnické (93), na Pražské (84) 
a na Holandské (76). Zájem projevili 
rodiče i o mateřské školy v městských 
částech Konice (12) a Mramotice (11), 
kde zapsali 23 dětí. K zápisu do zno-
jemských mateřských škol přišlo také 
99 dětí z jiných obcí.

Některé mateřské školy mohly 
přijmout také děti mladší tří let, tady 
záleží vždy na kapacitě mateřské školy 
a počtu předškoláků, kteří mateřskou 
školu koncem školního roku opustí. 
Takových dětí bylo přijato celkem 39. 

„Mít dostatek míst v mateřských 
školách je jednou z priorit znojemské 
radnice. Díky tomu se nám zatím kaž-
doročně daří uspokojit všechny rodiče 
ze Znojma a jeho městských částí, kteří 
se rozhodnou dát své dítě do školky. 
I letos jsme tak mohli přijmout všech-
ny tříleté děti, které přišly k zápisu,“ 
uvedl starosta Jan Grois.  zp

Znojemské mateřské školy při-
jímají každý rok i děti mladší tří let. 
Zda tomu tak bude i pro příští školní 
rok 2020/2021, odpověděla ředitel-
ka Mateřské školy Holandská Hana 
Buchtová.

„Každoročně přijímáme děti mlad-
ší tří let, a to díky volným kapacitám, 
které jsme mohli díky zřizovateli města 
Znojma během několika let navyšo-
vat. Rozšiřovaly se prostory, probíha-
ly rekonstrukce, aby se vyhovělo co 
nejvíce našim občanům při umístnění 
jejich dětí do mateřských škol. Je nám 
líto, že nemůžeme, jak v předešlých 
letech, umístit pro příští školní rok více 
dětí mladších tří let. Vstoupila do toho 
novela vyhlášky ministerstva školství, 
která je nahrazena větami, cituji: Před-
školní vzdělávání se organizuje pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 
však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let 
nemá na přijetí do mateřské školy práv-
ní nárok (konec citace).

Přesto zřizovatel – po konzultaci 
s ředitelkami mateřských škol – před 

Umístění dětí do školek 
komplikuje ministerstvo

podáním elektronického zápisu vy-
hověl rodičům s tím, že pokud bude 
volná kapacita, budou mateřské školy 
přijímat děti mladší tří let.

Další novinkou je novela minister-
stva školství s platností od 1. 9. 2020. 
Opět cituji: Za každé dítě mladší 3 let 
zařazené ve  třídě se do doby dosa-
žení 3 let věku dítěte nejvyšší počet 
dětí ve třídě snižuje o 2 děti (konec 
citace). Při dodržení novely nám na-
stal problém v momentě, kdy máme 
sice volná místa, ale musíme je snížit. 
K této novele je mnoho připomínek 
ze stran škol, ale postup ministerstva 
je zatím neměnný. V současné době 
jsme tak přijali pět dětí, které jsou 
narozené v září, a jedno dítě narozené 
v říjnu. Od loňského roku byla vybu-
dována zřizovatelem města Znojma 
nová samostatná třída na odloučeném 
pracovišti Loucká pro tyto nejmladší 
děti. Vyhovuje nejen stavebně, ale také 
vybavením odpovídá dětem mladším 
tří let,“ popsala situaci zkušená ředi-
telka Hana Buchtová.  lp

Pro vysvědčení si již mohou žáci 
na základních a středních školách 
přijít i v počtu vyšším než 15 osob.

Vedle žáků již také mohou na při-
jímacích zkouškách na vysoké školy 
sedět  uchazeči 
o  studium blíže 
než dva metr y 
od  sebe. Ministr 
zdravotnictví také 
uvolnil od 1. čer-
vence vládní opat-
ření v  souvislosti 
s bojem proti koro-
naviru. Do prázd-
ninových měsíců 
pak vstoupí děti 

Na koupaliště už bez roušek
i  jejich rodiče radostněji. K běžnému 
provozu se vrací koupaliště, zoologické 
zahrady, muzea, hrady a zámky a končí 
pro návštěvníky i některá bezpečnostní  
opatření.  lp

Jihomoravský kraj se rozhodl 
ocenit záchranáře, zdravotníky, pe-
čovatele, hygieniky, hasiče a policisty 
za jejich nasazení a práci v první linii 
boje proti pandemii koronaviru CO-
VID-19 na území jižní Moravy. 

„Jedná se o zaměstnance a pra-
covníky profesí, které byly vystaveny 
zvýšenému riziku nákazy v první linii 
při pandemii koronaviru COVID-19. 
Vážíme si jejich nezištné rizikové služby 
a příkladného přístupu v tomto neleh-

Kraj děkuje za nadstandardní nasazení
kém období. V rámci tohoto poděko-
vání kraj nakoupil dárkové poukazy br-
něnských divadel a Filharmonie Brno,“ 
uvedl hejtman Bohumil Šimek. 

Jednotlivé dárkové vouchery mají 
hodnotu 500 korun. Celková hodnota 
poukazů, které budou Jihomoravským 
krajem za tímto účelem pořizovány, 
činí 1 milion korun. Ocenění v podobě 
voucherů zašle kraj ředitelům patnácti 
institucí včetně například znojemské 
nemocnice.  lp

 Plovárna Louka.  Foto: Archiv ZL

 Ilustrační foto.



 Nová zahrádka Wine bar Chatka, která 
skrývá v podzemí vinařství.  Foto: Archiv JT
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Druhý ročník závodu CityTrail 
Pod lampami má nový termín. Tříki-
lometrový závod za  svitu lamp se 
poběží v pátek 28. srpna 2020.

Jarní Dny zdraví a s nimi i závod 
CityTrail Pod lampami byly zruše-
ny v souvislosti s bojem proti šíření 
koronaviru. Organizátoři závodu – 
sportovní klub Winners Nový Šal-
dorf a město Znojmo – stanovili nový 
termín.

Závod odstartuje v pátek 28. srp-
na ve 21.00 hodin od Vodáckého cen-
tra Stará vodárna. Trať povede Ka-
rolinkami a částí historického jádra 
města. Registrovat se je možné až 
do 27. srpna. Závodníci, kteří se do zá-
vodu zaregistrovali dříve, znovu již 
nemusí. Pokud jim nový termín závo-
du nevyhovuje, mají nárok na vrácení 
startovného. Na prvních 100 regis-
trovaných běžců čeká v  cíli origi-
nální medaile a pro vítěze hodnotné 
ceny. Nezbytnou výbavou na závod 
je čelovka. Více na www.skwinners.
cz/#citytrail.  pm

CityTrail
se poběží

Plánované akce spolku Cyklo 
klub Znojmo pro veřejnost změnila 
pandemie.

Některé cyklo aktivity byly bez 
náhrady zrušeny, ale jiné se podařilo 
přesunout na jiný termín. Ty nejbližší 
zvou všechny milovníky cyklistiky:
27.–28. června – Symbolické zahájení 
cyklistické sezóny – Den otevřených 
dveří v info cyklocentru, Melkusova ul.
27. června – Dětský dopravní den – 
3. akce Znojemský VZP CUP.
28. června – Májová vyjížďka po vi-
nařských stezkách.  lp

Cyklistická 
pozvánka

Vínko na Rajské
Degustační stánek na  městské 

Rajské vinici pod kostelem sv. Miku-
láše vítá hosty.

Malebná vinice poskytuje nád-
herný výhled do zeleně Kraví hory 
a na údolí řeky Dyje. Se sklenkou vína 
můžete pozorovat okolí z degustační-
ho stánku do konce června od stře-
dy do neděle v čase 11.00–19.00 ho-
din, v  červenci a  srpnu pak denně  
11.00–20.00.  lp

Vinařství Lahofer, spravující 
městskou Rajskou vinici, dokončilo 
s  architektonickým studiem  Chy-
bík+Krištof odvážný projekt budovy 
svého nového reprezentativního cen-
tra, které už vítá místní i turisty vínem 
a od července i bohatým kulturním 
programem.

Originální dílo, jemuž z jedné stra-
ny dominuje betonová vlna, je zakom-
ponováno do krajiny poseté vinohrady 
a slouží jako prostor pro návštěvníky 
– takzvaná Lahotéka –, dále výrob-
na a administrativní zázemí vinařství. 
Hlavní myšlenkou budovy, která stojí 
mezi Dobšicemi a Suchohrdly, je motiv 
vinných řádků, jenž se přenáší do inte-
riéru Lahotéky v podobě konstrukčního 
systému – betonových kleneb, na které 
aplikoval své malířské dílo připomína-
jící barevností průřez hlínou umělec 
Patrik Hábl. Architekti navíc do odváž-
ného projektu zakomponovali venkovní 
amfiteátr, který bude sloužit jako místo 
na různé kulturně-společenské akce 
v režii Vinařství Lahofer.

„Lahotéka je už teď otevřena pro 
veřejnost, a to denně vždy od 9.00 ho-
din. Od  července budeme ve  ven-
kovním amfiteátru promítat filmy 
a přijedou i známé tuzemské kapely 
a zpěváci. Vstupenka na  film bude 
stát 100 korun a bude možné ji koupit 
pouze na místě.

Vlna mezi vinnými řádky zve
na víno, filmy, Annu K i Kluse

Cena vstupného na každý koncert 
je 450 korun. Pokud ale využijete zvý-
hodněného vstupného na všech pět le-
tošních koncertů dohromady, zaplatíte 
jen 1 800. Prodej vstupenek na koncerty 
probíhá pouze na portálu xticket.cz,“ 
informuje Daniel Smola, marketingový 
a obchodní ředitel Vinařství Lahofer.

Návštěvník tak může – vedle samo-
zřejmé nabídky kvalitní vín – očekávat 
již během letošního léta zážitek navíc. 
V prvním prázdninovém měsíci najde 
v amfiteátru české i zahraniční filmy – 

2. 7. český film Po strništi bos, 9. 7. hu-
dební dvojprogram: Mamma mia! + 
Mamma mia! Here We Go Again, 
16. 7. hudební hit Zrodila se hvězda, 
23. 7. muzikál Cats a 30. 7. nový český 
psychologický thriller Modelář. O kon-
certní program se postará 17. 7. Anna 
K a den po ní Tomáš Klus. 

V srpnu pak přijede Pokáč, David 
Koller a MIG 21 a pokračovat bude 
i letní kino. Za špatného počasí se o ko-
nání akce dozvíte na Facebooku a webu 
Vinařství Lahofer. lp

 Před betonovou vlnou Lahotéky je dostatek místa pro návštěvníky koncertů, kteří si 
mohou sklenku dobrého vína či kávy vychutnat pod její střechou či se po ní projít a roz-
hlédnout se do kraje.  Foto: Chybik+Kristof 

Lidmi tolik oblíbené venkovní 
zahrádky najdete ve Znojmě hned 
na několika místech. Letos je pro vás 
některé provozovny otevřely poprvé.

Můžete na ně přijít posedět s přá-
teli na dobrou kávu, zákusek, víno, 
pivo i jídlo. Vedle osvědčených – jako 
jsou například v centru města zahrád-
ky kaváren U radnice, I Love Coffe, 
U Císaře Zikmunda či malé posezení 
u Káva na Knopp nebo u GaPu/Ga-
lerie a Prostor – letos otevřely někte-
ré provozovny své venkovní prostory 
premiérově. V areálu pivovaru tak láká 
návštěvníky z  jižní strany zahrádka 
u Enotéky s výhledem na chrám sv. 
Mikuláše a ze severní strany s výhle-
dem na protilehlé Hradiště pak nová 
venkovní Zahrádka budoucí restaurace 
městského pivovaru, kde nabízí přede-
vším perfektně čepované nejčerstvější 
pivo přímo z pivovaru, a to v široké 

Zahrádky lákají na posezení
i výhody #mastozadax

škále produktů od Znojemské 11 až 
po silné Zetko, od spodně kvašených 
ležáků až po svrchně kvašené speciály. 

Mnohem intimnější místo před-
stavuje malebný dvoreček kavárničky 
Balance coffee & wine. A jen o kousek 
dál se na Masarykově náměstí po roz-
sáhlé rekonstrukci můžete podívat 
do Wine bar Chatka, konceptu zno-
jemské vinařky Jany Tkadlecové. Uvítá 
vás útulný dvorek s venkovní kuchyní 
a bohatou nabídkou vín, které často 
rozlévá hostům sympatická vinařka. 
Navíc se můžete podívat do jediného 
vinařství v centru Znojma! Má umís-
těné tanky a sudy pod domem a končí 
ve znojemském podzemí.

Mnohé z provozoven se zapsaly 
do městské kampaně Znojmo #masto-
zadax a tak u nich při útratě 150 korun 
získáte navíc poukázku na vstup zdar-
ma do vybraných památek Znojma. lp
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Návštěvníci Znojemska a Podyjí 
i místní budou mít letos v létě příle-
žitost získat hned několik velmi lá-
kavých odměn, a  dokonce mohou 
vyhrát svou příští dovolenou!

První červencový den totiž odstar-
tuje nový projekt destinační společ-
nosti ZnojmoRegion Turistická karta 
2020, který nabídne originální dárky 
i zajímavé slevy a bonusy na vybrané 
služby cestovního ruchu. Za návštěvu 
uvedených turistických cílů získáte 
razítko a nasbíráte-li tři různá, můžete 
si na čtvrtém navštíveném místě vybrat 
určitou odměnu. Každý zapojený sub-
jekt – a je jich celkem 26 – přitom na-
bízí něco jiného. Nejčastěji jde o mož-
nost získat při nákupu vstupenky pro 
dospělého zdarma vstupenku pro dru-
hého dospělého anebo pro dvě děti. 
Nechybí ovšem ani originální dárky, 
slevy, zážitkové bonusy anebo chutné 
odměny za konzumaci v restauracích, 
vinařstvích či pivovarech.

To však není jediná prémie, kterou 
může Turistická karta přinést. Její sou-
částí je i minidotazník pro návštěvní-

ZnojmoRegion přináší novinku: 
Turistickou kartu a Velkou cenu

ky regionu, jehož vyplněním se zařadí 
do slosování o Velkou cenu Znojmo-

Regionu. Tou bude dovolená na Zno-
jemsku – dárkový voucher na ubytování 

i vstupy a zážitky, které si může výherce 
vybrat kdykoliv až do konce roku 2021. 
Velké ceny přitom budou vlastně dvě – 
voucher na Rodinnou dovolenou pro 
4 osoby se zážitky vhodnými pro děti 
a voucher na Dovolenou s přívlastkem 
pro 2, určený pro dospělé páry jakého-
koliv věku se zážitky spojenými s ví-
nem i pivem. Slavnostní vylosování 
Velké ceny ZnojmoRegionu je přitom 
naplánováno jako součást programu 
zahájení Znojemského Adventu, tedy 
29. 11. 2020. Dva vylosovaní šťastlivci 
tak získají velmi hodnotný vánoční 
dárek.

Turistická karta (viz foto) bude 
k dispozici zdarma u všech turistických 
infocenter v regionu i u všech zapoje-
ných subjektů a členů ZnojmoRegionu. 
Odevzdávat se (s vyplněným minido-
tazníkem nebo i  nevyplněná) bude 
vždy při čerpání vybrané odměny. Více 
informací získáte na kontaktu: Irena 
Navrkalová – tajemník destinační spo-
lečnosti ZnojmoRegion, z. s., e-mail:  
tajemnik@znojmoregion.cz, tel.:  
604 206 438, www.znojmoregion.cz.  IN

Pandemie Covid-19 a s ní spojená 
zdravotní a  ekonomická rizika do-
padají na celé odvětví vrcholového 
sportu. Kluby jsou nuceny snižovat 
svoje rozpočty a přehodnocovat svo-
je plány. Tato situace se týká také 
hokejových Orlů, kteří proto budou 
minimálně příští soutěžní ročník hrát 
v Česku.

Většina hlavních sponzorů klubu 
jsou společnosti, jež působí v oblas-
ti zahraničního obchodu. Současné 
restrikce a s nimi spojená nejistota je 
nutí přehodnocovat rozpočty a snižovat 
výdaje na marketing. Jejich prioritou je 

Orli budou v sezóně 2020/21 působit v českých soutěžích
udržení chodu vlastních společností, 
což si Orli plně uvědomují a chápou.

Na základě reálných předpokladů 
se tak Orli budou muset v důsledku 
pandemie vypořádat s výpadkem fi-
nančních prostředků pro následující 
ročník přesahujících 60 % loňského 
rozpočtu, který činil zhruba 36 miliónů 
korun. To by bez přijetí preventivních 
opatření ohrožovalo samotnou exis-
tenci klubu.

Rozpočet na následující sezónu 
mezinárodní soutěže (dříve známé jako 
EBEL) byl před příchodem pandemie 
nastaven přibližně na úroveň 40 mi-

liónů korun. Konkurenční zahraniční 
kluby hrají soutěž mnohdy i s násobky 
tohoto rozpočtu. S takto výrazným vý-
padkem příjmů by klub v následující 
sezóně nemohl fanouškům zajistit kon-
kurenceschopnost a partnerům i městu 
Znojmu adekvátní prezentaci v meziná-
rodní soutěži.

Dalším výrazným faktorem, který 
zvyšuje nejistotu a znemožňuje jakéko-
liv plánování, je situace spojená s pre-
dikovanou druhou vlnou pandemie 
a možnými omezeními. Žádná z or-
ganizací našemu klubu momentálně 
není schopna zaručit, jak bude vypadat 
a za jakých podmínek probíhat další 
ročník rakouské mezinárodní soutěže.

Na  základě těchto skutečností 
se vedení klubu rozhodlo pro sezó-
nu 2020/2021 o pozastavení členství 
v EBEL s možným návratem a orientací 
na dostupné české soutěže. Závazky 
vůči hráčům a plnění vůči partnerům 
tvoří fixní výdaje, které bude muset 
vynaložit za všech okolností. Naproti 
tomu příjmy mohou být ohroženy epi-
demiologickou situací, kdy hrozí riziko 
uzavírání hranic či omezování počtu 
diváků. Tyto faktory jsou pro účast 
v mezinárodních soutěžích zásadní.

Ambicí klubu rozhodně není toto 
období pouze přečkat. Cíl je jasný, při-

nést fanouškům v tomto těžkém období 
radost z výher a dobrého hokeje. Podle 
toho také Orli budují tým, který by toto 
měl zaručit v kterékoliv dostupné sou-
těži. Věříme, že se tento záměr podaří, 
dojde ke stabilizaci situace a znojemští 
hokejoví příznivci si cestu na stadion 
najdou v co nejvyšším počtu.

V rámci českých soutěží klub mo-
mentálně disponuje licencí pro 2. ligu. 
Nicméně situaci v českém hokeji pečlivě 
sleduje a další kroky bude vyhodnoco-
vat na základě aktuálních podmínek.

Jaký postup Orli zvolí po této sezó-
ně, bude záležet na vývoji situace v naší 
zemi a okolních státech. Je nutno říci, 
a to se vší pokorou, že mezi cíle klubu 
nepatří dlouhodobé setrvání v 1. nebo 
2. lize ledního hokeje v Česku.

Věříme, že situace se co nejdříve 
uklidní, vše se opět vrátí do normál-
ních kolejí a tento krok poskytne klubu, 
partnerům i fanouškům čas nadechnout 
se a  společně následně rozhodnout, 
která cesta bude pro budoucnost Orlů 
po všech stránkách nejlepší. Jsme pře-
svědčeni, že za pomoci partnerů klubu 
a všech fanoušků tuto situaci zvládneme 
a do budoucna budeme společně ještě 
silnější. Jedno je jisté, ani v těchto těž-
kých časech znojemští fanoušci o hokej 
nepřijdou!  L. Peroutka Podpory fanoušků si hokejisté váží.  Foto: Archiv LP
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

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

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

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 

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

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa s průvodcem. 
Otevřeno: červen, červenec denně 
9.30 a 13.30, v 16.00 prohlídka města 
s průvodcem.

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

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

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

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

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

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

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–13.00, 13.30–17.00,  
Ne 10.00–13.00, 13.30–17.00. 
červenec až srpen Po–Pá 8.00–19.00, 
So 9.00–13.00, 13.30–19.00,  
Ne 10.00–13.00, 13.30–18.00.

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

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

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 
SLUŽEB A INFORMACÍ 
Melkusova 3053 / areál Znovínu 
Znojmo, 

tel. 608 736 135, 
e-mail:
cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Otevřeno: červen So, Ne, svátky 
9.00–19.00, červenec až srpen denně 
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. 
Zavřeno: květen až srpen.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

9.–26. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO 2020
Znojmo a okolí – 16. ročník nejen 
koncertů s tématem Hudba v divadle. 
Divadlo v hudbě. Více na str. 15.

25. 6. HONZA VANČURA 
A PLAVCI
VK Harvart, Václavské nám. 6 – 
55 let na scéně Jan Vančura, David 
Fiedler a Mário Bihári. Předprodej 
vstupenek Václavské nám. 6, 
tel. 515 221 365, 608 331 180. 19.30.
Beseda s Vladimírem Javorským 
se přesouvá na podzim, vstupenky 
zůstávají v platnosti.
Koncert QUEEN revival by Princess 
je zrušen, vstupné se vrací na výše 
uvedené adrese.

26. 6. DUŠAN VITÁZEK 
V CHATCE
Wine bar Chatka / Masarykovo 
nám. 14 – koncert brněnského herce 
s kytarou, jeho písně a host Kristýna 
Daňhelová. Vstupné 200 Kč na místě 
nebo předprodej na tel.: 736 426 040 
(popř. rivolova@gymzn.cz), 18.00.

VÝSTAVY

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

6. 2. – 12. 7. MILOVÁNÍ 
V PŘÍRODĚ
Dům umění – téma evoluce 
rozmnožování živočichů. Panely 
s texty a barevnými fotografiemi, 
interaktivní prvky, akvária 
a insektária se živými zvířaty.

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

15. 5. – 30. 8. SOPKY 
V GEOLOGICKÉ HISTORII 
MORAVY A SLEZSKA
Minoritský klášter – výstava 
přibližuje sopky jako dramatický 
projev vnitřní energie Země. Četné 
nálezy vulkanických hornin z Moravy 
a Slezska dávají jedinečnou možnost 
blíže poznat tyto dynamické procesy, 
které probíhaly i na našem území.

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY 
HLAVOLAMŮ

Galerie Na Slepičím trhu (vstup 
do Znoj. podzemí) – výstava ve sbírce 
Miroslava Kučery představuje 
jednotlivé druhy hlavolamů. 
Doplněna je o hádanky a rébusy 
i možnost si vybrané hlavolamy 
vyzkoušet vyřešit. Otevřeno: červen 
Pá–Ne 11.00–16.00, červenec až 
srpen Pá–Po 10.00–17.00.

5. 6. – 30. 9. ŽIVOT 
ARISTOKRATICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – vhled do výchovy 
a vzdělání urozených dětí. 
Více na str. 15.
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11.–13. 9. 
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ 

VINOBRANÍ 2020
Permanentka pro dospělé 

450 Kč, studenti a senioři 400 Kč – 
zvýhodněné vstupné platné 

do 31. srpna.

 NENECHTE SI UJÍT

 VÝSTAVY NA HRADĚ

Jaké dětství měly děti šlechticů 
a proč se zástěra oblékala na svat-
bu i do hrobu

Vhled do  výchovy a  vzdělání uro-
zených dětí nabízí nová výstava 
na znojemském hradě Život aristo-
kratických dětí. Přístupná veřejnosti 
bude až do  30. září. V  prostorách 
památky najde návštěvník i výstavu 
o tradicích a obyčejích v příhraničí 
Čech, Moravy a Dolního Rakouska. 
Nese název Tradice jedné hranice / 
Traditionen einer Grenze a její sou-
částí je i jedna z figurín oděna v rekonstruovaném oděvu – šatech vdané 
ženy ze Starého Šaldorfu (1820–30). Zajímavostí je její vyšívaná zástěra 
(na snímku z instalace výstavy je ještě skrytá pod plachtou), kterou si 
poprvé žena oblékla na svatbu, pak si ji vázala pouze na nejslavnostněj-
ší životní události a byla s ní i pohřbena. Proto jsou tyto zástěry velmi 
vzácné. Na detaily a další krásné ukázky tradic a obyčejů se určitě přijďte 
podívat! Čas máte od 26. června až do 1. listopadu. Navíc Jihomorav-
ské muzeum se zapojilo do projektu města Znojma a Znojemské Besedy 
#mastozadax! Pokud se tedy rozhodnete navštívit znojemský hrad nebo 
rotundu sv. Kateřiny a utratíte zde minimálně 200 Kč, dostanete poukaz 
na vstup zdarma na vybrané znojemské památky.  lp

 HUDEBNÍ FESTIVAL

Hudební festival představí Arnošta Goldflama a operní pantomimu

16. ročník Hudebního festivalu Znoj-
mo odehraje od 9. do 26. července 
více jak 25 hudebních akcí. Ústřední 
letošní téma zní: Hudba v divadle, diva-
dlo v hudbě. Netradiční místa Znojma 
i  jeho krásného okolí se opět stanou 
na tři týdny hudebním zážitkem pro 
posluchače. Mnoho akcí vzniká přímo 
na míru festivalu a nejsou jinde k vi-
dění. Těšte se na  koncerty patrona 
festivalu Pavla Šporcla (10. a 22. 7.), 
komorní koncerty při svíčkách, obje-
vování největšího libretisty dějin P. Me-
tastazia, folklorní koncerty i akce pro 
děti. Dramaturgie přináší širokou škálu 
koncertů od komorních přes symfonické až po open-air a vlastní operní 
produkci, kterou v tomto ročníku bude operní pantomima Der Traum / Sen  
(24., 25. a 26. 7.). „Bude to fantastická, groteskní a občas i hororová po-
dívaná s hudbou Michaela Haydna. Ve snu se může stát cokoli – třeba 
se setkat jiskřivá taneční a operní hudba z pomezí baroka a klasicismu 
s vyprávěním proslulého herce a spisovatele Arnošta Goldflama, který pro 
festivalovou operu připravil texty. Režisér a mim Radim Vizváry se svým 
týmem nahradili původní scénář Haydnovy pantomimy scénářem novým, 
inspirovaným Goldflamovými vzpomínkami a povídkami,“ popsala připra-
vované dílo produkční festivalové opery Tereza Sára Málková. Vstupenky 
na jednotlivé koncerty jsou již v prodeji třeba v TIC. Festival je výraznou 
součástí Znojemského kulturního léta – program najdete na str. 8.  lp

 ŠRAMLFEST

Šramlfest na Káře bude!

13. ročník festivalu hudby, divadla a výtvarna nabídne 31. července 
a 1. srpna v prostoru Na Káře rozmanitý kulturní program. Hlavními 
hvězdami budou Iva Bittová & Čikori a rakouské duo Cari Cari. Nenech-
te si proto ujít včasný nákup vstupenek (300/500 Kč). Předprodej je 
na www.sramlfest/vstupenky.  lp

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

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

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

DALŠÍ AKCE

1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO
Více k červencovému programu 
na str. 8.

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, Facebook GaP / Galerie 
a Prostor, tel. 605 288 985. 
Galerie s kavárnou otevřena Po–So 
10.00–18.00.
15.–30. 6. VÝSTAVA OLEJOMALBY 
3. 7. – 26. 8. MANIFESTY – výstava 
ateliéru Maxima Velčovského, obor 
Keramika a sklo, VŠUP.

BALANCE COFFEE & WINE
Velká Mikulášská 37, 
FB, www.balancecoffeewine.cz, 
tel. 602 743 301.
Prohlídky města s ochutnávkou vín 
nebo i kávy. Vždy nutná rezervace!
26. 6. NOČNÍ ROMANTICKÉ 
ZNOJMO vol. 1, 20.00. 

1. 7. ŘÍZENÁ DEGUSTACE 
RŮŽOVÝCH A BÍLÝCH VÍN, 19.00.
11. 7. NOČNÍ ROMANTICKÉ 
ZNOJMO vol. 2, 20.00.
18. 7. NOČNÍ ROMANTICKÉ 
ZNOJMO vol. 3, 20.00.
22. 7. ŘÍZENÁ DEGUSTACE 
RŮŽOVÝCH A SLADŠÍCH VÍN, 
19.00.
25. 7. NOČNÍ PROHLÍDKA 
ZNOJMA SE ZNOVÍNSKÝM 
VÍNEM, 20.00.

AMFITEÁTR LAHOTÉKA
Vinařství Lahofer (mezi Dobšicemi 
a Suchohrdly), www.lahofer.cz. 
Více na str. 12.
17. 7. ANNA K – koncert. Vstupenky 
na portálu xticket.cz. 
18. 7. TOMÁŠ KLUS – koncert. 
Vstupenky na portálu xticket.cz. 
LETNÍ KINO V LAHOTÉCE
Vstupné pouze na místě 100 Kč.
2. 7. Po strništi bos 
9. 7. DVOJPROGRAM!: Mamma 
mia! + Mamma mia! Here We Go 
Again 
16. 7. Zrodila se hvězda
23. 7. Cats 
30. 7. Modelář

Malíř Pavel David namaloval 
Znojemskou epopej. Sérii jeho ba-
revně expresivních obrazů můžete 
vidět v Domě umění od 17. července 
do 20. září.

U m ě l c e 
i n s p i rov a l y 
staré pohled-
nice Znojma, 
historie a Mu-
chovo slavné 
dílo. „Oneh-
d y  j s m e  s i 
s  manželkou 
p r o h l í ž e l i 
staré pohled-
nice Znojma, 
když se vnuk 
zeptal: Dědo, 
a  tenkrát byl 
svět jen černobílý? Tehdy mě napadla 
myšlenka vrátit se o více než sto roků 
zpět a pomocí obrazů navrátit barvu, 
život i atmosféru do znojemských po-

Znojemská epopej
Pavla Davida

hlednic. A pak je tady číslovka 18. Al-
fons Mucha se, obrazně řečeno, zavřel 
na zámku Zbiroch, kde za 18 roků vy-
tvořil nesmrtelnou Slovanskou epopej. 
Já jsem se, neplánovaně i  s pomocí 

pandemie, za-
vřel ve  svém 
bytě, kde jsem 
za  18  měsí-
c ů  v y t voř i l 
s m r t e l n o u 
Znojemskou 
epopej. Rozdíl 
mezi oběma 
epopejemi je 
neporovnatel-
ný, ale jedno 
mají společ-
né. Obě chtějí  
připomenout 

po nás přicházejícím generacím kus 
naší historie,“ popisuje malíř Pavel Da-
vid, proč svoji výstavu obrazů nazval 
Znojemskou epopejí.  lp

 Obrazy Znojemské epopeje Pavla Davida si může-
te i zakoupit.  Foto: Archiv ZL.
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Sobotní závod ve výběhu na rad-
niční věž Znojmo Extreme 790 při- 
nesl spoustu skvělých výkonů, zábavy 
i dobrých skutků. Mužskou katego-
rii ovládli Buldové, ženám kraloval 
Gladork tým a v mixech zvítězili Vě-
žolezci. Kristýna Samková si navíc 
potřetí za sebou zlepšila své osobní 
maximum a vylepšila tak ženský tra-
ťový rekord. 

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se na organizaci závodu podíleli, i všem, 
kteří závodili nebo přišli fandit. To bylo 
zejména za deštivého počasí, které celý 
den panovalo, obdivuhodné. Díky vám 
všem jsme mohli nejen strávit skvělý 
den, ale hlavně jsme mohli pomoci dě-
tem s autismem. Náš závod je totiž také 
o pomoci těm, kteří pomoc potřebují,“ 
připomíná charitativní pojetí akce sta-
rosta Jan Grois.

Výtěžek ze startovného, celkem 
30 000 korun, putoval Asociaci rodi-
čů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s., Klubu Buďme v tom spolu, 
který sdružuje znojemské rodiče a děti 
s autismem. Rodiče také vytvořili dva 
soutěžní týmy: BVTS Profi A a BVTS B.

V letošním roce padl potřetí za se-
bou ženský traťový rekord, pokaždé se 
o něj postarala Kristýna Samková (letos 
čas 53,77 s), z mužů byl nejrychlejší 
Patrik Bulín (46,67 s).

Závodu se účastnilo nakonec 
28 týmů ve třech kategoriích: mužské, 
ženské a smíšené. Zajímavostí je, že tým 
Hasiči Znojmo běžel v plné výstroji, 

Radniční věž zdolali nejrychleji Buldové, 
holky z Gladorku a Věžolezci

závodu se účastnila i další “první li-
nie” – tým Záchranka. Závod přenášely 
letos dvě velkoplošné obrazovky a live 
jej bylo možné sledovat na Facebooku 
i YouTube díky streamu. Skvělá atmo-
sféra tu panovala po celý den, který se 
ale letos vyznačoval opravdu extrém-
ním počasím: déšť ustal až k večeru, kdy 
se vyhlašovaly výsledky.

Nemalý podíl na skvělé atmosféře 
měl DJ Jarda Kroupa i moderátorská 
dvojice, která po celé odpoledne bavila 
publikum a zpovídala závodníky. Mode-
rování se opět ujali herec Miroslav Hrabě 
a moderátor Radek Bortlík.  zp

VÝSLEDKY
Týmy, muži
1. Buldové (Patrik Bulín, Jan Bulín,  
Tomáš Bulín, Pavel Sobotka, Jakub Bu-
lín) 4:10.24, 2. Bulhaři (Pavel Schnei-
der, Temuulen Tumurbaatar, Nikolas 
Šimeček, Šimon Servít, Jiří Meister) 
4:38.47, 3. BVTS Profi A (Michal Smr-
čka, Petr Hammerschmied, Josef Va-
cula, Radovan Šoba, Svaťa Stokláska) 
4:56.27.

Ženy
1. Gladork tým (Monika Slámová, Eliš-
ka Truhlářová, Mirka Chalánková, 

Daniela Štábová, Simona Chmelíko-
vá) 5:22.04, 2. Kočky ve věži (Petra 
Kučerová, Barbora Karasová, Dana 
Nemčoková, Zuzana Birová, Zuzana 
Růžičková) 06:06.86, 3. Kočky z Perita 
(Barbora Gaťaříková, Veronika Am-
brozková, Taťána Kryštofová, 4. Kris-
tina Štulhoferová, Lenka Mrkvová)  
7:13.74.

Mix
1. Věžolezci (Martin Přehnal, Pavel 
Kuchtík, Ondřej Nevrkla, Jiří Antoš, 
Barbora Gřivnová) 4:25.03, 2. Draci 
Znojmo (Michal Hájek, Jan Šalamoun, 
Jan Gross, Marek Beneš, Anna Kre-
mláčková) 4:41.11, 3. Grois Team (Jan 
Grois, Aleš Svoboda, Hana Melánová, 
Lubor Bárta, Roland Fila) 4:53.36.

Jednotlivci muži
1. Bulín Patrik 46.67, 2. Přehnal Mar-
tin 46.80, 3. Bulín Jan 46.97, 4. Kuchtík 
Pavel 47.15, 5. Schneider Pavel 47.68, 
6. Bulín Tomáš 48.61, 7. Valášek Daniel 
49.23, 8. Sivila Siddartha 49.40, 9. Jebá-
ček Jan 49.85, 10. Pich Petr 51.12.

Jednotlivci ženy
1. Samková Kristýna 53.77, 2. Melá-
nová Hana 55.95, 3. Pokorná Štěpán-
ka 58.61, 4. Slámová Monika 59.05, 
5. Kolníková Veronika 59.52, 6. Truh-
lářová Eliška 59.73, 7. Černá Dominika 
59.79, 8. Kyptová Kateřina 01:00.01, 
9. Švestková Soňa 01:00.74, 10. Kre-
mláčková Anna 01:02.24.

 Jedna z členek týmu Záchranka.

Znojemský volejbalový klub 
na konci května vyslal několik týmů 
žáků pátých a šestých tříd na Velkou 
cenu Brna v minivolejbalu, kterou po-
řádal klub Královo Pole v areálu za Lu-
žánkami. Znojemští reprezentanti se 
nezalekli nepřízně počasí a v dešti, 
větru a chladu tento turnaj zcela opa-
novali. 

V kategorii zeleného minivolejbalu 
zvítězilo družstvo VK PFN Znojmo–Pří-
mětice Z1 ve složení: Natálie Vašatová, 
Kristýna Pokorná a Martina Petrášková. 
V modré kategorii vyhrál rovněž tým 
z VK PFN Znojmo–Přímětice M1. Za-
sloužili se o to tito hráči: David Knebl, 
Jiří Donát a Tadeáš Kucer. Druhé mís-

Mladí volejbalisté VK PFN kralovali v Brně
to vybojoval znojemský tým VK PFN 
Znojmo–Přímětice M2: Hynek Hruška, 
Štěpán David, Nicol Waldová a Nikola 
Zimmerová. I třetí místo obsadily mladé 
volejbalistky ze Znojma: Adéla Ráčková, 
Anna Zobalová, Sofie Kummerová a Na-
tálie Hellmanová. 

V rámci tohoto mítinku byla vyhod-
nocena i celoroční dlouhodobá soutěž 
s názvem Jihomoravský minivolejbal 
2019/2020. Bohužel kvůli opatřením 
vlády v souvislosti s koronavirem se ode-
hrálo pouze pět turnajů a neuskutečnil 
se závěrečný finálový turnaj. Soutěž tak 
byla uzavřena a vyhodnocena na základě 
průběžných výsledků. Znojemští mi-
nivolejbalisté opět potvrdili své kvality. 

V kategorii žlutého minivolejbalu (žáci 
první a druhé třídy) zvítězili Antonín 
Kopeček a Patrik Pošvanc. V katego-
rii zeleného minivolejbalu celkové pr-
venství vybojovaly Natálie Vašatová, 
Kristýna Pokorná a Martina Petráško-
vá. V modrém minivolejbalu se dělili  
o 1.–2. místo se shodným počtem bodů 
hráči z VK PFN Znojmo–Přímětice 
David Knebl, Petr Sádlo, Tadeáš Kucer  
a David Krejčí s týmem Sokol Letovi-
ce, 3. místo opět patřilo volejbalistům 
z VK PFN Znojmo–Přímětice (Šimon 
Rozsypal, Hynek Hruška, Patrik Ma-
reš, Kristian Plánský). Výkony těchto 
mladých volejbalistů jsou příslibem pro 
budoucnost znojemského volejbalu.  ps

 Vítězné trio z Velké ceny Brna i celoroční 
soutěže v  zeleném minivolejbalu Natálie 
Vašátová, Martina Petrášková a  Kristýna 
Pokorná (zleva).  Foto: ps


