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Užijte si město, ve kterém žijete
S příchodem teplejších dní začíná jedna z nejoblíbenějších částí
roku – období blížících se dovolených, zahradních párty a pikniků,
výletů za poznáním i zábavou a také
příhodná doba k setkání s přáteli,
na které nám během roku nezbývá
čas.
Ve Znojmě si můžete už v červnu
společně užít Pivní slavnosti, poprvé

Den otevřených lesů, s těmi nejmenšími i Dětský den.
Otevřena je venkovní plovárna
Louka a v nedalekém klášteře vás čeká
úžasná výstava Trnkova Zahrada.
Prohlídky nabízí i Centrum Louka.
Lákavě vyhlíží procházky či cyklovýlety do přírody Národního parku
Podyjí. Novinky a zajímavosti vás čekají při poznávání historie a památek

Znojma i na prohlídce nedalekých
hradů a zámků. Otevírají se sklepy
s vyhlášenými víny. Než ale vyrazíte
na výlety, sport, různé festivaly, prostě za letní zábavou, nezapomeňte
si pořídit vstupenku na Znojemské
historické vinobraní 2022. V prodeji
je až do konce srpna za výhodnou
cenu. Více informací najdete uvnitř
listu. lp

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
KVĚTEN 2022

znojmocity.cz

znojmocity_cz

Rozběhlo se
sponzorství věže
Město dává občanům možnost
zapojit se sponzorstvím do rekonstrukce dominanty města – radniční
věže.
Až do konce října 2022 mohou
Znojmané přispět finanční částkou –
fyzické osoby od 1 500 korun, právnické osoby od 5 000 korun – která
bude použita na samotné práce. Jako
poděkování získá dárce drobný upomínkový předmět, certifikát a zápis
do kroniky města za rok 2022. Konkrétní informace a podrobnosti najde zájemce na webu znojmocity.cz
v sekci Významné investiční projekty.
Sponzorská listina se již začíná plnit
prvními zájemci. 
sch

Zbývají
poslední dny

 Areál městského pivovaru je atraktivním cílem pro turisty i místní. V sobotu 6. června zde mohou všichni navštívit Pivní slavnosti 2022.

Foto: Archiv ZB

Javor, sakura nebo třešeň?
Město Znojmo dává svým občanům další možnost adoptovat si strom.
Zájem o zelené velikány bývá vždy obrovský, tak neváhejte! Aktuálně je v nabídce adopce stromů v Kolonce.
V březnu letošního roku byla zahájena revitalizace znojemského par-

ku Kolonka ve vnitrobloku ulic Pražská, Slovenská a Jugoslávská. V rámci
revitalizace dojde k výsadbě třiatřiceti
stromků, které město Znojmo nabízí
k adopci. Zažádat o ni mohou občané,
spolky, školy, instituce i firmy. Adopci město spustí v pondělí 13. červ-

na 2022 od 12.00, a to na webových
stránkách znojmo-zdravemesto.cz
v záložce Adopce stromů v Kolonce.
Zde najdou zájemci nejen mapu stromů, ale také podrobnější informace
k procesu adopce.

Pokračování na str. 3.

Posledních pár dnů mají obyvatelé
Znojma na to, aby se zapojili do projektu Tvoříme Znojmo 2023. Návrhy,
jak zlepšit své okolí, mohou poslat
do 31. května 2022. Na realizaci lze získat až milion korun z rozpočtu města.
Návrh může podat každý občan
s trvalým pobytem ve Znojmě (včetně
městských částí) starší 18 let. Navrhované projekty by měly mít minimální
hodnotu 50 000 korun a maximální
milion korun. Celkem je vyčleněno
2 miliony korun na návrhy umístěné
ve městě Znojmě a 2 miliony na návrhy v městských částech.
Všechny potřebné informace
o participativním rozpočtu Tvoříme
Znojmo i přihlašovací formulář najdou
zájemci na webu tvorimeznojmo.cz
(v dokumentu Pravidla 2023). S tvorbou návrhu se mohou také poradit
s koordinátorkou projektu Soňou Bystřickou (sona.bystricka@muznojmo.cz,
tel. 515 216 115). 
lp
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ZASTUPITELSTVO
SE PŘESOUVÁ DO LOUKY
Jednání Zastupitelstva města
Znojma již budou bývat pravidelně
v Centru Louka. Nejbližší je naplánováno na pondělí 6. června od 15.00
hodin. Zasedání zastupitelstva jsou
veřejná a ke shlédnutí také online
na YouTube kanále města Znojma
(odkaz najdete i na webu znojmocity.cz). Otázky občanů budou
vyslyšeny na začátku jednání.
DOKUMENTY
ZASTUPITELSTVA NA WEBU
Pět dnů před konáním zastupitelstva
budou na webu města znojmocity.cz
uveřejňovány materiály, které
na následném zasedání projednají
zastupitelé. Zveřejněné materiály
budou upraveny tak, aby odpovídaly zákonu o ochraně osobních
údajů, obchodního tajemství apod.
Po skončení zastupitelstva budou
odstraněny. Poprvé bude možné
materiály stáhnout před zasedáním
6. června.
ZÁVODNÍCI NA VĚŽ
NEVYBĚHNOU
Znojmo Extreme 790, závod ve výběhu na radniční věž, se v letošním
roce neuskuteční. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Charitativní
závod během let finančně pomohl
mnoha potřebným. První ročník se
konal v roce 2016.
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
DO PRÁCE NA KOLE
Celostátní soutěže Do práce
na kole, která probíhá po celý měsíc květen, se ve Znojmě zúčastnilo
devadesát lidí. Vyhlášení vítězů
bude 16. června od 16.00 v zasedací místnosti Zastupitelstva města
Znojma (Obroková 12), kde jim
budou předány ceny.
GRILOVIŠTĚ BEZ REZERVACE
Od 1. června se nepřijímají rezervace na griloviště u kláštera v Louce.
Od tohoto data bude volně veřejnosti k dispozici.
BEZPLATNÉ VYŠETŘENÍ
ZNAMÉNEK
Nechat si zdarma zkontrolovat
mateřská znaménka budou moci
lidé ze Znojma a okolí v pondělí 30. května na Horním náměstí
v rámci akce Spolu proti melanomu,
kterou pořádá Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna. Odborné vyšetření bude probíhat ve speciálním
stanu (10.00–17.00). Přijít mohou
všichni zájemci bez ohledu na to,
u které zdravotní pojišťovny jsou
registrováni.

Važme si nasazení a obětí
vojáků všech armád
Výročí sedmasedmdesáti let
od konce 2. světové války si 8. května
připomněli zástupci města Znojma,
různých spolků a sdružení a také četní
hosté včetně pamětníků a veteránů.
Na městském hřbitově u hromadného hrobu 108 znojemských občanů,
kteří nepřežili nálety v květnu roku
1945, společně uctili památku bojovníků i obětí války.
Starosta města Znojma Jakub Malačka připomněl klíčovou úlohu nejen
našich spojenců, ale také domácího
a zahraničního odboje. „Nezapomínejme na muže a ženy, kteří se podíleli
na boji proti nacistické tyranii, která
nese přímou odpovědnost za zmařené
životy milionů statečných vojáků. Tyranii, která je odpovědná za nepředstavitelná utrpení a chladnokrevné vyvražďování řady etnických, náboženských
i jiných minoritních skupin, stejně jako
za křivdy, bezpráví a krvavou perzekuci civilistů v každém z okupovaných
států. Važme si nasazení a obětí jak
našich domácích i zahraničních odbojářů, tak vojáků VŠECH cizích armád.“
V jeho projevu zazněla také slova k válečnému konfliktu na Ukrajině: „Válka, která se aktuálně odehrává
na Ukrajině, se dotýká nás všech. Nemůžeme říct, že špatný je každý Rus,
stejně jako nemůžeme říct, že dobrý je

 Starosta Jakub Malačka a místostarostové Karel Podzimek, Jan Grois a Pavel Jajtner se
poklonili obětem války. 
Foto: Archiv ZL

každý Ukrajinec. Ono to ostatně platí
pro všechny národy světa. Můžeme
ale společně říct jedno. Válka je vždy
hrozná a na válku vždy doplácí civilisté a nevinní lidé. Navzdory vyspělosti moderních technologií nemáme
v mnohých případech možnost ověřit si
pravdivost informací od té či oné strany… informace jsou zkrátka válečnou
zbraní a obě strany je využívají pro své
vítězství…Cítit tu ohromnou nejistotu
z dalšího vývoje je pro nás všechny
psychicky velice náročné. Je to silná
zkouška našeho národa a našich mo-

rálních hodnot. Zkusme si uvědomit,
co bychom cítili my, kdyby našim dětem a našim blízkým hrozilo podobné
nebezpečí. S jakou vírou v pomoc bychom se my obraceli na ostatní. Pevně
věřím, že přes problémy, které se objevují v souvislosti s některými uprchlíky
a před nimiž nelze zavírat oči, ale je
nutno je řešit, v nás zvítězí lidskost a věřím, že v této morální zkoušce obstojíme.“ Vedení města dále uctilo památku
padlých také u pomníku na centrálním
znojemském hřbitově, na Mariánském
náměstí a v Příměticích. 
sb, lp

Téměř šedesátileté přátelství
Druhý květnový víkend ožilo centrum města Znojma přátelskou atmosférou, kterou přinesly dvanácté
Dny partnerských měst. Slunečného
počasí si na náměstí užívaly stovky
návštěvníků.
Město Znojmo má devět partnerských měst z České republiky i ze zahraničí. „Nejdéle trvající partnerství je
s italským městem Pontassieve. V příštím roce si připomeneme již šedesát
let úspěšné spolupráce. Na Horním
náměstí nechyběli ani zástupci města
Chrudim, a ačkoliv naše partnerství
trvá jen pár let, o to intenzivnější spolupráce je rozvíjena,“ uvedl místostarosta města Znojma Jan Grois.
O kulturní program se postarala řada vystupujících – muzikanti
z Retzu, Trenta a Pontassieve i mladé zpěvačky z polské Strzegomi. Lidé
také tleskali akordeonovému souboru
Základní umělecké školy z Nových
Zámků, folklórnímu souboru Karpaty

 Big Band pod vedením Karla Fojtíka válel. 

z bratislavského Ružinova, loutkářům
a tanečnicím z Chrudimi.
A ocenění publika si vysloužili i zástupci našeho města – dětský pěvecký
sbor Libohlásek ze ZŠ nám. Republiky, tanečnice ze SVČ Znojmo, skvělý

Foto: Archiv ZL

Big Band při ZUŠ Znojmo a výborný
Big Band pod vedením Karla Fojtíka
s hosty Jaroslavem Moravcem a Nikol
Kratochvílovou. Líbila se i cimbálka
Dyjavánek a tanečníci z Tanečního
a pohybového studia M&M. 
sch
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Chtějí další parkoviště v Příměticích
Přesně 120 respondentů se zapojilo do konce dubna do ankety, kde
vyjádřili svůj názor k problematice
parkování v Příměticích.
Podle výsledků ankety 95 % respondentů považuje množství parkovacích míst na přímětickém sídlišti
za nedostačující, přestože si již v roce

2019 město pronajalo plochu za bowlingem v Příměticích, která slouží
k volnému parkování aut. Z ankety
také vyplynulo, že 88 % respondentů
by uvítalo vznik nového parkoviště
v lokalitě za školním statkem.
Vedení města Znojma nyní zvažuje možnost pronajmutí soukromé-

ho pozemku, kde by mohlo parkovat
až 90 aut. Parkoviště by bylo vzdálené 250 m od křižovatky ulic Větrná
a Menšíkova směrem k bývalému školnímu statku. V případě realizace počítá město také s rozšířením veřejného
osvětlení v dané lokalitě a s instalací
bezpečnostních kamer. 
sb

Javor, sakura nebo třešeň?
Pokračování ze str. 1.
Adoptovat v revitalizované Kolonce bude možné podle druhů javor klen,
javor babyku, habr obecný, sakuru
ozdobnou a třešeň ptačí.
Za symbolickou částku 1 500 korun obdrží dárce certifikát o adopci stromu a přímo u stromu bude
po dobu dvou až tří let upevněna
pamětní tabulka se jménem dárce.
Každý dárce se bude moci také aktivně zúčastnit výsadby „svého“ stromu.
O přesném termínu výsadby budeme
včas informovat.
Jedna osoba nebo instituce může
adoptovat pouze jeden strom. Peníze

 Adoptovat můžete i okrasnou třešeň sakuru. 
Foto: nasezahrada.com

Proměna Kolonky
Město do revitalizace Kolonky investuje více než 35 milionů korun.
Park bude mít nové cesty, zeleň, ale
i zajímavé vodní prvky. Počítáno je
s úpravou zelených ploch, kompletní
opravou povrchů a novým mobiliářem. Přibydou stromy i odpočinkové
plochy. 
sb

Stále více lidí se totiž v současnosti potýká s nedostatečným pokrytím
základních potřeb svých rodin. Důvodem jsou dopady pandemie, energetické krize i války na Ukrajině. „Proto
potřebujeme vědět, jaké sociální problémy se ve Znojmě vyskytují. Kde
selhávají tradiční sociální opory. Kde
jsou potřeba nová účinná opatření.
Analýza nám má pomoci zjistit, co navíc můžeme pro naše občany udělat,“

vysvětluje místostarosta města Znojma
Pavel Jajtner.
Skupiny, na které se studie zaměří,
jsou senioři, lidé bez domova a příslušníci etnických menšin. Částečně
se bude studie zabývat také problematikou uprchlíků z Ukrajiny a jejich
integrace. Předpokládané dokončení studie je naplánováno v průběhu
srpna. Analýza ve městě a jeho okolí
probíhala v březnu a dubnu.
sch

Znojmo pokračuje v modernizaci semaforů
Modernizace semaforů ve městě má přispět k plynulosti dopravy.
Nová technologie navíc umožní programování semaforů online, takže
bude možné reagovat prakticky okamžitě na aktuální dopravní situaci.
Výměna se bude týkat tří frekventovaných křižovatek ulic Vídeňská a Hakenova, Vídeňská a Brněnská, Vídeňská
a Melkusova. „V současné době jsou tyto
křižovatky řízeny pevně danými časovými intervaly, což neumožňuje reagovat
na ranní a odpolední špičky. Vyměněny

STALO SE
STOLETÁ JUBILANTKA
S kyticí v ruce navštívil starosta
Znojma Jakub Malačka Bohumilu
Neulingerovou (viz foto), která
na konci dubna oslavila úctyhodných sto let. Pevné zdraví jí
popřál v Centru sociálních služeb
U Lesíka, kde paní Neulingerová
žije. Vychovala dva syny, stále ji
obklopuje radost ze života a ráda
si zamlsá. I přes svůj vysoký věk jde
o vitální ženu, která říká, že těch
sto let uteklo jako voda.

z adopce použije město na nákup nových stromů, případně na péči o stromy. Všichni zúčastnění tak mohou vyjádřit svůj pozitivní vztah k životnímu
prostředí, ke svému městu a zanechat
odkaz budoucím generacím.

Studie v několika oblastech zjistí potřeby lidí
Znojmo navázalo spolupráci
s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která pro
město zpracovává analýzu, jejímž cílem je zjistit potřeby obyvatel Znojma
v několika vymezených oblastech.
Výstupem bude přehledný dokument, který bude sloužit k lepšímu
plánování prorodinných či sociálních
opatření města a k řešení či předcházení různých problémových situací.

3

budou takzvané řadiče, tedy ovládací
jednotky semaforů, které jsou už za hranicí životnosti. Poté budeme schopni
zlepšit průjezdnost městem,“ popisuje
starosta města Znojma Jakub Malačka.
Nové řadiče na křižovatkách jsou
prvním krokem k plynulejšímu provozu na průtahu městem. Ten další je
umístit do křižovatek nové smyčky či
jinou technologii (jako jsou například
kamery), které snímají provoz v jednotlivých směrech křižovatky a jsou propojeny právě s řadiči. Díky tomu bude

možné automaticky reagovat na dopravní situaci a například v případě
kolon v jednom směru upřednostnit
tento směr díky zkrácenému intervalu
pro červenou na semaforu. Na výše
zmíněných křižovatkách nabídnou větší
komfort i nové LED diody. Ty mají podstatně vyšší účinnost i delší životnost,
což se v dlouhodobějším horizontu projeví na ekonomice provozu světelných
křižovatek. Do aktuální modernizace
semaforů investuje město téměř 2 miliony korun (bez DPH). 
sb

MĚSTO RUŠÍ REKLAMU
Město Znojmo ruší své reklamní
plochy a billboardy v rámci regulace reklamního smogu v ulicích.
ZÁJEM O DEN ZEMĚ
I přes nepřízeň počasí přišlo
na oslavu Dne Země u Louckého
kláštera osm stovek návštěvníků.
Pod záštitou města již sedmý ročník oslav pořádaly Městské lesy
Znojmo společně s partnery.
VEŘEJNÁ PREZENTACE
V PARKU
V Jubilejním parku, který prochází
revitalizací, se uskutečnila veřejná
prezentace III. etapy památkové
obnovy parku. Na místě se sešlo
asi třicet účastníků, aby se dozvěděli, co ještě v letošním roce park
čeká. Například obnova vodní
plochy, oprava cest, nový mobiliář,
výsadba zeleně, travní plochy se
závlahou i obnova oplocení.
DEN BEZ ÚRAZU
Na Horním náměstí v rámci kampaně Den bez úrazu zasahovaly
jednotky hasičů, záchranářů i policistů. Ukázka měla za cíl nejen
předvést práci jednotek integrovaného záchranného systému,
ale také přinést poučení, jak se
zachovat v případě nehody. Akci
přihlíželo 700 dětí z mateřských
a základních škol, které využily
i připravený doprovodný program.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 23. června 2022, uzávěrka
je 13. června.
DĚTSKÝ DEN ZAVŘE NÁMĚSTÍ
V souvislosti s pořádáním Dne dětí
28. května 2022 (7.00–18.00 hod.)
bude pro řidiče uzavřeno Komenského nám. (v úseku mezi křižovatkou s ul. J. Palacha, Studentská
a Kovářská).
PLATBA ZA ODPAD
DO 30. ČERVNA
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů jsou pro rok 2022 stejné jako vloni – 600 korun na osobu.
Poplatek je splatný k 30. červnu 2022. Platit je možné na pokladně MÚ na adrese Obroková 12.
Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání), bankovním
převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Více na www.rodinaokurkova.cz
(komunalni-odpady).
ZKONTROLUJTE SI
VČAS DOKLADY
Doporučujeme si před turistickou
sezónou zkontrolovat platnost
všech vašich dokladů i dokladů
dětí (občan. průkaz, cest. pas, řidič.
průkaz). Agendu včetně výměny
dokladů zajišťuje odbor správní
Městského úřadu Znojmo na adrese Pražská 59 (v budově Policie ČR),
a to v pracovním týdnu denně.
Nově lze využít také otevírací dobu
každou první sobotu v měsíci
(8.00–12.00 hod.).
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a v jeho městských
částech probíhá každý lichý týden
svoz bioodpadu, ke kterému slouží
sběrné nádoby hnědé barvy.
NEMOCNICE FUNGUJE
BEZ OMEZENÍ
Všechna pracoviště Nemocnice
Znojmo již pracují ve standardním provozu, který fungoval před
covidem. Obnoveny jsou návštěvy u hospitalizovaných pacientů
a v celém areálu zdravotnického
zařízení skončila povinnost nosit
ochranu dýchacích cest.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní, karneval 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!

Naděje pro strašáka v centru
Budově Tip clubu, která léta hyzdí
centrum Znojma, se začíná pomaličku blýskat na lepší časy.
Budova v dolním rohu Masarykova
náměstí patřila dříve Socialistickému
svazu mládeže. Po revoluci se vlastníkem stal Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ÚZSVM).
O převod majetku požádal Moravský zemský archiv v Brně (MZA),
který potřebuje vlastní budovu. A to
nejen pro Státní okresní archiv Znojmo, který dlouhodobě sídlí v objektu
města Znojma na Divišově náměstí.
Zde uvolněný objekt by rád využil sta-

rosta města Jakub Malačka: „Myslím,
že by to bylo velice důstojné místo pro
rozšíření městské knihovny.“
Přesunem do vlastních prostor
by MZA ušetřil nemalé finanční prostředky za nájem. Než se tak ale stane,
je třeba rozsáhlé a nákladné rekonstrukce. „Objekt jsme od ÚZSVM
převzali teprve na podzim loňského roku a počítáme s jeho využitím
pro naše územní pracoviště Znojmo
a současně v jeho prostorách hodláme
vybudovat velkokapacitní depozitář
našich územních pracovišť v okolních
okresech. Díky úsilí našich znojem-

ských pracovníků v čele s magistrem
Davidem Nehybou se nám budovu
již podařilo vyklidit a vyjednáváme
s Ministerstvem vnitra ve věci zajištění nezbytných finančních prostředků na projektovou přípravu po všech
stránkách náročné rekonstrukce.
S ohledem na historický a architektonický význam dané lokality určitě počítáme s tím, že své plány a představy
budeme „koordinovat“ s odpovědnými pracovníky města Znojma tak, aby
se náš budoucí archiv nestal ostudou,
ale ozdobou na tváři města,“ uvedl
Ladislav Macek, ředitel MZA. 
lp

Unikátní objev rotundy na Hradišti
Znojmo, jako významné církevní
centrum v historii, dokládá unikátní
objev rotundy na Hradišti.
Pod základy kostela svatého Hippolyta odkryli brněnští archeologové prostorově velkorysou rotundu
z 11. stol. o rozměrech 13,5 metru.
Objev předčil i očekávání odborníků.
Vedoucí průzkumu ze společnosti
Archaia Brno Václav Kolařík konstatoval, že stářím a především velikostí nemá rotunda v Česku srovnání.
„Datování jsme určili do poloviny
jedenáctého století. Přesné určení
ještě analyzujeme, jedenácté století je
ale jistota. Významem je srovnatelná
snad jen s rotundou u svatého Víta
v Praze, ta je ale starší. Jiné nemají takové rozměry jako znojemská,“ uvedl
Kolařík.
lp

 Archeologové pod základy kostela sv. Hippolyta odkryli nejen unikátní rotundu, ale také
pozůstatky dvou kostelů z 13. století, na jejichž základech byl kostel postaven. 
Foto: MD

Nikdy nekončící práce oslavence –
Okrašlovacího spolku
Znojemský Okrašlovací spolek
oslavil v dubnu 30. výročí své obnovené činnosti. Mapována je desítkami aktivit ke zvelebení města Znojma
a k šíření jeho dobrého jména.
Spolek oficiálně existuje od 9. dubna 1992. Jeho kořeny ale sahají do hlubší historie. Už v srpnu 1878 vznikl
ve Znojmě Zalesňovací a okrašlovací
spolek. Zalesnil tehdy skalnaté a holé
údolí Gránic, výšinu v Suchohrdlech,
břehy podél Dyje a v roce 1892 začal
vysazovat Městský lesík, jehož nynější
obnovu členové Spolku bedlivě sledují.
Ve své činnosti pokračoval i za první
československé republiky. Jeho prá-

ci ale násilně ukončila Mnichovská
dohoda v září 1938. Na obnovu pak
musel Spolek čekat až do roku 1992.
„Od té doby se jeho členové zase snaží
ve Znojmě a okolí vyvíjet činnost, prospěšnou městu a regionu. Jen namátkou – do Gránickém údolí jsme přidali několik laviček k odpočinku. Aby
naše město nezůstávalo anonymní,
už mnoho let umísťujeme na některé
domy pamětní desky a do okolí města
informační panely i s cizojazyčnými
texty. Položili jsme v ulicích města
kameny zmizelých připomínající oběti
holocaustu. Trvale se zajímáme o dění
kolem zeleně ve Znojmě a v okolí, nyní

zejména o revitalizaci Městského lesíka. Máme také v plánu ve spolupráci
s radnicí zprůchodnit a obnovit horní
část kolem potoka Lesky. Teď v květnu
jsme již po patnácté ocenili osobnosti
a sdružení z našeho regionu, které se
zasloužily o rozvoj kultury, památkové péče, práce s mládeží a podobně.
V červenci budeme spolupracovat s Jiřím Ludvíkem a jeho Hudebním festivalem, a to promenádním koncertem
v Horním parku. Je toho samozřejmě
ale ještě mnohem více, co děláme,“
uvedl doktor Lubomír Černošek, předseda Okrašlovacího spolku. Více informací najdete na webu okraspol.cz.  lp
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Čisté Znojmo:
Zaměřeno na třídění
Kampaň Čisté Znojmo, kterou
spustilo město na začátku května,
nabídne nejen akce a osvětové materiály k udržení čistoty v ulicích, ale
také základní informace z oblasti třídění a recyklace odpadů.
Lidé se tak dozví odpovědi
na otázky: Jak správně třídit odpad?
Jak předcházet jeho vzniku? Jak dlouho se konkrétní odpad rozkládá?
Třídění odpadu by mělo probíhat
v každé domácnosti. Podle dosud prokázaných skutečností je totiž evidentní, že má smysl. Čím méně ho skončí
ve směsném komunálním odpadu, tím
lépe pro životní prostřední.
Třídit odpad je možné do deseti
barevně rozlišených kontejnerů. Vy-

Vysázeli nový lesopark
v Příměticích

třídit tak mohou lidé papír, plast, čiré
a barevné sklo, kovy, elektrozařízení,
bioodpad, textilie, olej, použité roušky
a respirátory či nebezpečný odpad.
Zvláště papír a plast je potřeba řádně
sešlápnout, čímž se ušetří více než 50 %
objemu kontejneru.
Znojmo disponuje také dvěma
sběrnými dvory, a to na ulici Dobšická
10a a v Příměticích, ul. K Suchopádu. Odpad zde lze odevzdat od pondělí do pátku (7.00–18.00), v sobotu
(8.00–14.00). Tato služba je pro občany
Znojma a jeho městských částí zcela
zdarma.
Bližší informace k odpadové problematice najdete na webových stránkách
rodinaokurkova.cz. 
sb, lp

Den otevřených dveří
třídící linky motivoval
Proč je důležité třídit odpad? To
se dozvěděli návštěvníci Dne otevřených dveří třídící linky FCC v rámci
kampaně Čisté Znojmo.
Na šedesát návštěvníků se sešlo
ve sběrném dvoře na ulici Dobšická v areálu společnosti FCC Znojmo,
s.r.o. Akce měla jeden důležitý cíl, a to
přiblížit názorným způsobem problematiku odpadového hospodářství
a motivovat ke třídění.
Zúčastnění absolvovali komentovanou prohlídku třídící linky, kde se
dotřiďují odpady svezené z barevných
kontejnerů rozmístěných po městě,

5

pod odborným vedením jednatele
společnosti FCC Znojmo Josefem Esterkou. Vysvětlil přítomným celý systém činností ve sběrném dvoře a také
různé zajímavosti. Například fakt, že
veškerý vytříděný plast ve Znojmě,
který skončí na třídící lince, je zpracován. Nic nekončí na skládce. Konkrétně z vytříděného plastu směřuje
přibližně 30 % k recyklaci a 70 % se
energeticky využije jako alternativní
palivo do cementáren. V loňském
roce vzniklo k této problematice
video, které si můžete prohlédnout
(https://bit.ly/tridicilinka). 
sb

 Návštěvníky provázel areálem jednatel Josef Esterka. 

Foto: Archiv ZL

 Dobrovolníci osadili sazenicemi dvě třetiny plochy. Zbývajících 5 000 sazenic zasázeli
zaměstnanci lesů na dalších dvou plochách o velikosti 1 hektaru. 
Foto: Archiv ZL

Dobrovolníci pomohli vysázet
nový lesopark v Příměticích.
Téměř dvě stovky dobrovolníků
pod odborným dohledem zaměstnanců
Městských lesů Znojmo vysázely 9 500
sazenic stromů a keřů. Podařilo se tak
zalesnit více než dvě třetiny celé plochy
lesoparku. Vysázeny byly rozmanité
druhy dubů, javorů a jeřábů, dále lípa,
hrušeň planá, jabloň lesní, habr, jírovec
maďal a další. Z keřů se sázel klokoč,
zimolez, brslen, trnka, ptačí zob, kalina,
hloh, šípková růže a další. Součástí lesoparku je i Alej zamilovaných, ve které
si lidé mohli adoptovat 88 třešní.
Akci organizovalo město pod záštitou projektu Zdravé město Znojmo
spolu s Městskými lesy Znojmo. Hlav-

ním partnerem zalesňování byla firma
Nevoga, která na výsadbu přispěla
částkou 500 tisíc korun. „Naše poděkování patří nejen Zdravému městu
Znojmu, které naplňuje principy trvale
udržitelného rozvoje, ale také všem,
kteří se do výsadby nového lesoparku
sami aktivně zapojili. I my jsme s rodinou přišli zasázet asi 200 stromů a moc
se nám to líbilo,“ řekl Petr Pokorný,
prokurista společnosti.
A díky přidal i starosta Znojma
Jakub Malačka: „Děkujeme všem, co
přiložili ruku k dílu, a moc děkujeme
všem partnerům, kteří nám pomohli
s organizací celé akce. Bez této spolupráce by se nám nepodařilo akci
takového rozsahu organizovat.“ sb, lp

Lidé ušetřili ropu na dva
miliony kilometrů
Občané Znojma za rok 2021 vyvezli do sběru 263 069 kg vysloužilých
elektrozařízení. Výrazně tak ulevili
životnímu prostředí.
Studii výsledků sběru elektroodpadů obdrželo město Znojmo od společností Asekol a Elektrowin, se kterými
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděného elektra. Výsledek studie
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný dopad na životní
prostředí.
Zodpovědným počínáním tak přispěli lidé ke snížení emisí skleníkových

plynů o 2 297,1 tuny, dále ke spotřebě
elektřiny i k úspoře vody. Konkrétně
díky recyklaci stovky notebooků se
uspoří elektrická energie pro domácnost až na tři roky (2 170,03 MWh).
Vytřízením 100 kg elektrospotřebičů se
ušetří takové množství ropy (95 602 l),
které by stačilo na výrobu benzínu
k ujetí 2 264 379 km, to je cesta osobním autem z Prahy do Paříže.
Pro třídění drobného elektra slouží
ve Znojmě patnáct červených kontejnerů rozmístěných po městě. Objemnější vysloužilé elektrospotřebiče lze
odložit na dva sběrné dvory.  sch, lp
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Dopady uprchlické krize
Třetí měsíc války na Ukrajině
s sebou přináší již určitou otupělost
k hrůzám války, dopady Ruské agrese
pociťujeme v cenách energií i potravin.
Naše vůle pomáhat je nižší.
Znojemskem rezonuje případ
ukrajinských uprchlíků v Havraníkách. Množství uprchlíků na Znojemsku je necelý tisíc. Uprchlíků v Havraníkách není ani třicet.
Jihomoravský kraj
věc řeší. Lukáš Dubec,
1. náměstek hejtmana,
počátkem května svolal schůzku se zástupci
samospráv, včetně města Znojma, Národním
parkem Podyjí, v jehož
budově jsou váleční utečenci ubytovaní, se zástupci Policie ČR
a organizací, které se touto problematikou zabývají, např. IQ Roma.
Havraníky sice nejsou území města Znojmo, ale spadají pod krizové
řízení Znojma jako obce s rozšířenou
působností, proto se i zde daná věc velmi probírala. Znojemský starosta, který z této obce pochází, projevil nespokojenost s rozsahem poskytovaných

informací místnímu krizovému štábu.
Jediný důvod, proč téma vzbuzuje
takové emoce, je, že se jedná o Romy,
převážně ženy a děti. Jsem rád, že
se kraj k věci postavil konstruktivně
a snaží se najít řešení, které uklidní
místní a zajistí bezpečí uprchlíkům.
Policie na místě zvýšila přítomnost,
v areálu budou instalovány kamery
a bude přítomný správce.
Oficiálně není řešen žádný incident.
Válka, kterou fašistické Rusko rozpoutalo
na Ukrajině, je strašná.
Zkáza Mariupolu je nepředstavitelná. Zločiny
v Buči odporné. Ukrajina
je zmobilizovaná země
ve válce o přežití.
Uprchlická vlna neskončí, dokud
Rusko pustoší Ukrajinu. Rakety dopadají i daleko za frontu, na Oděsu,
na Lvov. Ukrajina prostě není bezpečná země. A pomáháme i tím, že
se postaráme o obyvatele Ukrajiny. Bez
ohledu na barvu pleti.

Pavel Nevrkla,

člen ZMZ (Piráti)

Výherci soutěže
Velikonoční Znojmo

Znojemští radní si rozdělují
dotace, zákon úpí
Jak se jedná o přidělování dotací,
je i bitva u Waterloo v podstatě mírové
jednání. To se potvrdilo na minulém
jednání zastupitelstva, kde se rozdělovaly dotace hned v několika bodech.
Někdo dostal více, někdo méně, na někoho nezbylo téměř nic, ale tak to prostě bývá. Osobně jsem se pozastavila
nad výší přidělených peněz pro centrum HRAVÁ SOVA z.s., které žádalo
o dvě dotace, jedna však byla spolku
zamítnuta a tu druhou obdržel ve výši
pouhých 10.000 Kč, což je necelých
8 %. Při zjišťování příčiny takto malé
dotace byly odhaleny nějaké nesrovnalosti, spočívající podle mne především
ve špatné komunikaci mezi centrem
a úřadem, tedy upřímně věřím, že vše
bude brzy vysvětleno. Na mnohem větší problém mne však upozornil všímavý občan města Znojma. V bodě číslo
16 se rozhodovalo mimo jiné o individuální dotaci zapsanému spolku
ZnojmoRegion, který si žádal o dotaci
ve výši 150.000 Kč na turistické noviny.
Jako jediný v tomto bodě získal 100%
výši požadované dotace, tedy oněch

150.000 Kč. Náhoda? Možná je náhoda
i to, že členy představenstva spolku
jsou místostarosta Karel Podzimek
a radní Lukáš David. Mnohem horší je
ale fakt, že pánové před samotným hlasováním o udělení dotace neoznámili
střet zájmů. Neb dle zákona o obcích,
pokud jsou zastupitelé svým jednáním
(tedy typicky hlasováním o udělení
dotace) schopni zjednat výhodu pro
sebe nebo společnost, kterou zastupují
(což člen představenstva beze sporu je
a je jedno, zda je za svou funkci placen,
či ne), jsou povinni tuto skutečnost
sdělit před samotným jednáním o této
věci. Samozřejmě mohou hlasovat,
ale z oznamovací povinnosti se prostě nevyváží. Ale od výše zmíněných
pánů, tedy Mgr. Karla Podzimka ani
Mgr. Lukáše Davida, jsem nic takového nezaznamenala. Pánové střet zájmů
zřejmě jednoduše „zatloukli“, čímž
nejen, že sami sobě přidělili dotaci
v plné výši, což mi vůči ostatním prostě
nepřipadá fér, ale dokonce i, jak se zdá,
porušili zákon.
 Petra Svedíková Vávrová (SPD)

Jsme přední světový výrobce transformátorů a elektronických součástí.

NAVYŠUJEME VÝROBNÍ KAPACITY A
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY/NĚ DO NAŠEHO
TÝMU
AKTUÁLNĚ HLEDÁME:
➢Dělníky v elektrotechnice
➢Techniky zkušebny
transformátorů

➢Svářeče TIG/MIG
➢Skladníky
 Setkání vítězů soutěže s místostarostou Karlem Podzimkem (zcela vlevo).  Foto: Archiv ZL

Na radnici se sešli vítězové letošního ročníku soutěže Velikonoční Znojmo, kteří si převzali ocenění
za svoji snahu zkrášlit město.
V kategorii O nejkrásnější velikonoční výzdobu se umístila na prvním
místě Jana Jandová, druhé místo patří
Jitce Dománkové a bronzovou příčku
obsadila Marcela Jordánová.
Nejkrásnější velikonoční výlohu
v městské památkové rezervaci měla

Kavárna – Cukrárna na Horním náměstí, druhé místo obsadila provozovna Lui Chocolate na Zelenářské ulici
a třetí Klenoty Mareš na Obrokové ulici.
Nejkrásnější velikonoční břízku
na Obrokové ulici měly děti z MŠ nám.
Republiky, ze ZŠ Mládeže a společnost
Buďme v tom spolu. Odměnou dětem je
projížďka turistickým vláčkem. Ostatní
vítězové získali drobné dárky a poukazy
do zahradnictví Městské zeleně. 
sch

Nabízíme:

dotované stravování, roční příšpěvek 3600, - Kč na sport, zdraví a
kulturu ( Edenred karta)
možnost dlouhodobé spolupráce
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem či osobně.
Hakenova 3789/22, Znojmo
tel.: 515 284 710, 775 599 088
e-mail: d.reichlova@tamura-europe.co.uk
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Najděte práci
u městských strážníků
Městská policie Znojmo hledá
do svých řad nové posily – ženy i muže.

Uchazeč musí projít výběrovým
řízením, fyzickými testy a psychotesty
a následně absolvovat tříměsíční denní
studium pro získání osvědčení strážníka. Získá stálé zaměstnání, dobré
finanční ohodnocení, pět týdnů dovolené a stravenky, ale také náborový příspěvek 50 000 korun a vstup zdarma
na sportoviště a plavání. Po odsloužení
zkušební doby a jednoho roku je možné také získat městský byt.

Základní předpoklady pro práci strážníka obecní police jsou státní
občanství ČR, věk
minimálně 21 let,
způsobilost k právním úkonům, středoškolské vzdělání
s maturitní zkouškou, bezúhonnost a spolehlivost. K přihlášce
je nutno připojit
životopis, výpis
z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání. Další požadavky
i náležitosti přihlášky jsou k nalezení
na www.mestskapolicieznojmo.cz
a na www.stansestraznikem.cz.
Přihlášku je nutno podat písemně na adresu: Městská policie Znojmo,
Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo. Obálka
se vždy označí slovy: „výběrové řízení – strážník obecní policie“. Přihlášky
je možné podávat kdykoliv. 
lp

Strážníci budou
zabavovat alkohol
Lidem, kteří nerespektují zákaz
konzumace alkoholu na vymezených
veřejných prostranstvích ve Znojmě,
hrozí postih. Strážníci Městské policie
Znojmo jim mohou v odůvodněných
případech alkohol odebrat.
„Chceme tímto krokem řešit situaci, kdy někteří konzumenti alkoholu
obtěžují své okolí, znečišťují veřejná
prostranství či ruší noční klid,“ říká
starosta Jakub Malačka.
Ve Znojmě jsou vymezena prostranství se zákazem konzumace alkoholu
obecně závaznou vyhláškou. Na její dodržování dohlíží Městská policie Znojmo. „Strážníci proto v rámci svého zákonného oprávnění mohou a budou
zabavovat alkohol osobám porušujícím
městskou vyhlášku, pokud to vyhodnotí
za důvodné,“ vysvětluje starosta.
„Vnímáme tento krok velmi pozitivně. Na některé delikventy pokuty
nezabírají a odejmutí alkoholu pro ně
bude větší postih než samotná pokuta.
Ve věci spolupracujeme s odborem
přestupků Městského úřadu Znojmo i s Úřadem pro zastupování státu

ve věcech majetkových. Důvodem je,
že po uložení správního trestu se vlastníkem odejmutého alkoholu stává stát.
Věc je následně předána právě Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ říká Petr Hladký, ředitel
Městské policie Znojmo.
Strážníci už začali nový nástroj využívat. Stalo se tak na Divišově náměstí, kde zabavili alkohol popíjející ženě,
která opakovaně konzumuje alkohol
na veřejnosti a na už udělené pokuty
v minulosti nereaguje. 
sb, lp

Městský úřad informuje, inzerce

7

NEMOCNICE ZNOJMO
hledá

REFERENTA ADMINISTRATIVY
pro IT oddělení
SPECIALISTU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Nástup možný ihned.
Více informací na www.nemzn.cz nebo martin.kejik@nemzn.cz

Firma bauMax
špička mezi hobby markety
hledá na prodejnu ve Znojmě

PRODAVAČE/KU
Požadujeme: SOŠ, výuční list, osobní iniciativu, spolehlivost, pečlivost,
časovou flexibilitu (víkend. práce). Praxe v oboru – výhodou.
Nabízíme: Velmi nadstandardní mzdu až 58.875 Kč, HPP na dobu určitou,
stravenky a další.

POKLADNÍ/KA
Požadujeme: SOŠ, výuční list, spolehlivost, zodpovědnost, časovou
flexibilitu (víkend. práce). Praxe v oboru – výhodou. Výpis z rejstříků trestů.
Nabízíme: Velmi nadstandardní mzdu až 58.875 Kč, HPP na dobu určitou,
stravenky a další.
U obou profesí nástup možný IHNED, nebo dohodou.
Prosíme o zaslání životopisu na e-mail: kadrycz7@baumax.cz.

Strojírenská společnost APEX GROUP
nabízí pozici

SVAŘOVACÍ TECHNOLOG / INŽENÝR
Nastavování svař. technologií a postupů, vypracování svař. dokumentace,
kontrola svářeč. činnosti a svářečů a další.
Požadujeme: VŠ strojír. zaměření nebo SŠ a minim. 3 roky praxe, AJ,
uživat. znalost PC, certifikát IWE/IWT podmínkou, ŘP sk. B a další
Nabízíme: Nadstand. mzdu, pružnou prac. dobu, příspěvek na dopravu
do zaměstnání, stravenky, 25 dní dovolená a další.
Životopisy zasílejte na adresu:
michal.kadlec@apexgroup.eu nebo volejte + 420 775 267 430.

FA.DUSSMANN GROUP
Wir suchen

3 - REINIGUNGSKRÄFTE (/W.)
2020 HOLLABRUNN – Landesklinikum Hollabrunn
Reinigung der Krankenzimmer, Gänge, Büro, Sanitäreinrichtungen
Anforderungen: fundierte Deutschkenntnisse | Bewerber_innen benötigen
einen Covid-Impfnachweis inkl. Booster-Impfung Bereitschaft auch zu
Wochenenddiensten | Lernwillig | Nichtraucher/in | Erfahrung in der
Reinigung (speziell Krankenhausreinigung).
Wir bieten: Vollzeitbeschäftigung | Arbeitszeit: Montag bis Freitag
(werktags) und 2x am Wochenende von 06.00 bis 15.00 Uhr.
Zusendung des Lebenslaufes per Mail in deutscher Sprache
an gerald.emsenhuber@dussmann.at.
 Ilustrační foto.
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Dětský den: Nechte své ratolesti vejít
do Šmoulího snu a knihy Zahrada
V sobotu 28. května od 10.00
do 16.00 hodin ožije městský park
atrakcemi a zábavou pro děti. Město
a Znojemská Beseda pro ně společně
s dalšími institucemi připravily pestrý program Dětského dne.
„Dětský den je pro nás tradiční
akce, kterou se snažíme každým rokem zpestřit o novou část programu.
Letos se děti vedle dalších aktivit můžou těšit na Šmoulí sen a předčítání
z knihy Zahrada od Jiřího Trnky, kde
je tak chceme pozvat spolu s týmem
GaP / Galerie a Prostor na jedinečnou interaktivní výstavu do Louckého
kláštera,“ přiblížil František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy. Program
bude připraven v Horním, Středním
i Dolním parku a opět také v Hradebním příkopu u Střelniční věže.
Zábava na několika stanovištích
Dětský den odstartují v 10.00 hod.
na Komenského náměstí moderátoři
Ladislav Koubek a Šimon Král. Nebudou chybět ukázky techniky záchranných složek. Děti se od 15.00 hod.
můžou těšit na program s Wikim
Šmoulí sen, který je vtáhne do oblíbené kreslené pohádky. Prostor kolbiště v Horním parku bude věnován
pouťovým atrakcím.
Zapojí se knihovna i králíci
V Dolním parku připraví svou
část programu Městská knihovna,
Středisko volného času a Agentura

Sluníčko a jejich malování na obličej.
Další dvě stanoviště nabídne Hradební příkop u Střelniční věže, kde bude
na děti čekat Turistický oddíl Čtverka
se svými aktivitami a k vidění bude
soutěž v králičím hopu Znojemský
skokan. Střední park budu vyhrazen
piknikové zóně.
GaP dětem, umění dětem!
Jedno ze stanovišť nabídne také
GaP / Galerie a Prostor, který se zaměří na díla Jiřího Trnky, jehož tvorba byla inspirací k právě probíhající
výstavě Zahrada v Louckém klášteře.
„Vyzkoušejte si malbu akrylovými barvami nebo koláž krajiny.
Staňte se animátory a rozpohybujte vlastní příběh pomocí ploškové
animace a dalších animačních technik. A pořádně zasmát se můžete se
Zdravotními klauny, kteří tu pro vás
vybudovali ambulanci smíchu! Tam
vás Zdravotní klauni „vyšetří“ a případně i „ošetří“. Postarají se o vás,
trpíte-li momentální skleslostí nebo
pokud si chcete svou už tak dobrou
náladu jen o kus vylepšit. A v 11.00
a 13.00 hodin se pěkně usaďte a nechte si od herečky Kristíny Šimegové
předčítat úryvky z knihy Zahrada
Jiřího Trnky. Nechte se zlákat k návštěvě interaktivní výstavy Trnkova
Zahrada, kterou najdete do konce září
v Louckém klášteře.
Další informace naleznete
na webu znojemskabeseda.cz.

 Organizátoři věří, že se i letos budou děti dobře bavit. 

Foto: Archiv ZL

Den otevřených lesů
To musíte vidět! Kočky
představí i práci lesníků i chůvy na jednom pódiu
Městské lesy Znojmo připravily
na sobotu 18. června první ročník
Dne otevřených lesů, na kterém můžete v přírodě prožít příjemný víkendový den s rodinou nebo přáteli.
Den otevřených lesů je celorepubliková akce a lesníci v ní představují svoji
činnost v lesích napříč celou Českou
republikou. Program tak přiblíží jejich
každodenní práci a snahu udržovat,
zvelebovat a chránit lesy. Sraz účastníků
je v 9.00 hodin u hájenky v obci Zálesí
(č. p. 18). Na dvoukilometrové komentované procházce od 10.00 hod. dostane
zájemce možnost seznámit se s technikou, která lesníkům pomáhá, vyzkoušet
si, jak se připravuje oplocenka nebo jak

probíhá vyžínání. Představeny budou
běžné druhy lesní zvěře, těžba, zalesňování, ochrana lesa, zkrátka celý proces
péče o les. Nebude chybět ani lovecký
pes a zasvěcení do tajů myslivosti.
Po ukončení procházky kolem
12.00 hodiny bude možnost si společně opéct špekáček a ochutnat speciální
pivo Lesmistr ze smrkových výhonků.
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi
a kočárky do terénu, doprava na místo
je vlastní. Předpokládané ukončení je
ve 13.00 hod. Více informací získáte
na webu denotevrenychlesu.cz nebo
na trojanova@lesyznojmo.cz. Na akci
není nutné se registrovat. Vstup je
zdarma. 
lp

Taneční a pohybové studio M&M
Znojmo, jehož podporovatelem je
i město Znojmo, každý rok pořádá
v městském divadle závěrečný taneční večer.
Ten letošní premiérový už zaplnil
sedačky v hledišti do posledního místa.
Repríza se chystá na středu 8. června,
kdy malí i větší tanečníci předvedou
na pódiu, co vše se v tanečním umění
pod vedením Moniky Kulhánkové, Markéty Lacmanové a Moniky Kofroňové
naučili. A že toho není málo! V devatenácti choreografiích, kterým dominují
muzikálové melodie, budou před diváky
defilovat třeba kočky, děti ráje, sestry
v akci i chůvy Mary Poppins. 
lp

 Tanečníci a slavný muzikál Cats.  Foto: LD
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Na Pivní slavnosti zajděte tam, kde se pivo vaří
Znojemská Beseda spolu se Znojemským městským pivovarem připravila na sobotu 11. června bohaté
Pivní slavnosti 2022.
Odstartují ve 14.00 hodin v areálu
městského pivovaru a nabídnou tři
hudební scény, gastronomické zážitky
a samozřejmě to nejdůležitější – Znojemské pivo.
„Dlouhá léta se do Znojma nejezdí jen za vínem, ale také za pivem.
Osobně si moc vážím toho, že se podařilo zrekonstruovat areál městského
pivovaru a nám se tak otevřela možnost přesunout Pivní slavnosti právě
tam. Jako organizátoři jsme se opět
spojili s hlavním partnerem, a to Znojemským městským pivovarem, který
v roce 2015 vrátil tradici vaření piva
do Znojma. Společně jsme připravili
hudební program, ale také odpolední
atrakce pro děti a pestrou gastronomickou nabídku,“ říká František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.
Vicemistr světa, bublinky
i Morčata na útěku
Na třech scénách se představí energická hudba různých žánrů. Ta největší
vyroste u Enotéky na ulici Hradní, kde
vystoupí mladá rocková kapela Křídla,
znojemská formace The Queues, také
Jamaron a ve večerních hodinách pak
známé skupiny O5 a Radeček a Morčata
na útěku.

ho městského pivovaru a přidává informaci o nabídce: „Máme přichystáno
sedm druhů piv od tradičních ležáků
Znojemské 11° a 12° přes polotmavou
Rotundu a silné čtyřikrát chmelené
Zetko, speciály Mozaic (Brut IPA),
BombaZtic (NEIPA) až po výjimečný
světový unikát Znojemský Sauvin 11° –
pivo s přívlastkem. Ten bude hlavní
hvězdou letošních Pivních slavností.“
Vstup na akci je zdarma a kompletní program najdete už nyní na webu
Znojemské Besedy nebo na Facebooku.

lp, KS

 Nejen pánové, ale i dámská část návštěvníků Pivních slavností si ráda pochutná na dobře vychlazeném pivu. 
Foto: Archiv ZL

Scéna u rotundy sv. Kateřiny
bude zaměřena na odpolední program pro děti s Wikiho zábavnou
show i bublinkovou minidiskotékou.
Od 17.00 hodin zde vystoupí DJ Martin Gabi, jedinečný projekt DJ Hrusha
s doprovodem saxofonu a „třešničkou
na dortu“ bude závěr programu u rotundy. Přijede vicemistr světa v loopingu a beatboxu Endru v doprovodu
Jena Hovorky. Třetí scéna na pivovarské Zahrádce nabídne koncerty
skupiny Valley Dolls, Brutální Jahoda,
X–Core a stand up v podání Jirky Jakima a Radka Petráše.

Největší hvězda bude
pivo s přívlastkem
To nejdůležitější ale na Pivních slavnostech nabídne Znojemský městský
pivovar. „Máme velkou radost z toho, že
se po letech povedlo vrátit Piváky nejenom do tradičního termínu na začátku
června, ale hlavně natrvalo do areálu
pivovaru, kam historicky patří. Areál
pivovaru prošel za poslední roky neuvěřitelnou proměnou, korunovanou
otevřením pivovarské reZtaurace, má
neopakovatelnou atmosféru a Pivní
slavnosti prostě patří do pivovaru!“
říká Martin Matej, ředitel Znojemské-

Program Pivních slavností 2022
Scéna u Enotéky
14.00 Křídla
16.00 Jamaron
18.00 The Queues
20.00 O5 a Radeček
22.00 Morčata na útěku
Scéna u rotundy
14.00 Wikiho show
15.00 Mimoní bublinkové disko a soutěže
17.00 DJ Martin Gabi
20.00 Hrusha DJ & Sax
22.00 Endru a Jen Hovorka
Scéna u Pivovarské zahrádky
15.00 Valley Dolls
17.00 Stand Up
19.00 Brutální Jahoda
21.00 X-CORE

První ochutnávka programu vinobraní.
Vstupenky jsou v prodeji
Už ho připravujeme! Znojemské
historické vinobraní tak, jak ho znáte. Čekejte třináct multižánrových
scén, velkolepý průvod krále Jana
Lucemburského, vinařské mázhauzy,
historické tržiště, odpočinkové zóny
a spoustu dalšího.
„Od 38. ročníku máme velké očekávání. Jsme přesvědčení, že opatření nám
letos nezkazí plány. Právě dokončujeme
přípravy této jedinečné historické slavnosti spojené s vínem. Tak, abychom se
druhý zářijový víkend potkali se všemi
návštěvníky, kteří se do Znojma a na vinobraní chystají,“ uvádí František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která je
hlavním organizátorem. Znojemské vinobraní se naposledy konalo v roce 2019,
kdy na slavnost zamířilo bezmála 86 tisíc
návštěvníků. Rekordní číslo posunulo
vinobraní na jednu z největších multižánrových akcí v České republice.

Ochutnávka programu
Mezi hlavní lákadla vždy patří
průvod krále Jana Lucemburského,
který připomíná jeho historickou návštěvu města Znojma. Chybět nebudou historické scény, tržiště, rytířské
souboje na koních, ulička chudiny
i odpočinkové zóny nejen pro rodiny
s dětmi. Pestrou paletu hudebních
žánrů tradičně představí Masarykovo a Horní náměstí a scéna na Káře.
„V tuto chvíli můžu prozradit alespoň část hudebního programu, který
opět nabídne interprety české a slovenské hudební scény. Těšit se můžeme na Marka Ztraceného, Lenny,
Richarda Müllera, Jamese Harriese,
skupinu Teepee a v neposlední řadě
také na kapelu Chinaski i vyhlášený
slovenský soubor SĽUK a spoustu dalších umělců,“ odtajnil první účinkující František Koudela a dodal, že další

programovou nabídku bude Beseda
postupně zveřejňovat.
Vinobraní proběhne ve Znojmě 9.
až 11. září 2022. Vstupenky na dva dny

 Atmosféra vinobraní je neopakovatelná. 

programu vinobraní (pátek a sobotu)
můžete výhodněji koupit už nyní v síti
Ticketstream nebo v TIC na Obrokové
ulici.
KS, lp

Foto: Archiv ZL
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Sociální služby a společnost

Senioři, dejte přednost Místo, kde se kreativitě
Senior Pointu
meze nekladou
Kriminalisté Národní centrály
proti organizovanému zločinu doporučují zvláště starším občanům
zvýšenou obezřetnost a ostražitost
v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků.
Doporučení vychází z případu nedávno zadržených podvodníků, kteří seniorům slibovali zhodnocení úspor prostřednictvím investic a pod záminkou
pomoci a poradenství od nich vylákali
přes 234 milionů korun. Kriminalisté
je zadrželi a čtyři obvinili. Podvodníci
z Brněnska působili pod společností
RAMFIN – dříve známou jako Senior
Safe. S organizací Senior Safe Jihomoravský kraj ale nikdy nespolupracoval!

Senior Point Znojmo
nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
tel. 515 216 477, 739 389 462
St, Čt a Pá 9.00–12.00 hod.

Naopak seniorům nabízí kraj
službu SENIOR PAS - slevovou kartu
(zdarma), kterou mohou lidé starší
55 let využít při různých nákupech či
službách, a to včetně poradny zdarma v SENIOR POINTECH, kde jim
vyškolené osoby poskytnou třeba sociálně-právní a spotřebitelskou poradnu, informace z oblasti bezpečnosti,
prevence a sociální oblasti či nabídku
volnočasových aktivit. 
lp

DÍLNA SV. KLÁRY POŘÁDÁ WORKSHOP
Co nám psychotesty (ne)řeknou aneb Psychická způsobilost u řidičů
nejen s duševním onemocněním. Lektor psycholog Petr Kolouch
úterý 31. května v 16.00 hod., Mikulášské nám. 12, Znojmo
V případě zájmu volejte na tel. 733 755 938, počet míst je omezen.
Vstup volný.

 Marcela Pařízková, Dana Březinová a Dagmar Sedláková se svými svěřenci, kteří vyzdobili svými výtvory plot školky. 
Foto: DS

Stejně jako všechny znojemské
mateřské školy i Mateřská škola Pražská 80 přivítala 5. května u zápisu
budoucí svěřence.
Nové děti do ní nastoupí v září.
Jiné, přesněji osmasedmdesát jich školku opustí, aby ve vzdělání postoupily
o stupeň výše. Nováčky čeká ve školce
mnoho zábavy ve společnosti vrstevníků a především nemalé množství
edukativních aktivit. I takových, které
se s železnou pravidelností opakují
každým rokem. A letos už děti společně se svými učitelkami oslavily Den
Země, a to pozváním planety i hrou

Speciální
třídy
Třídy pro žáky s poruchami učení otevírá Základní škola Václavské
nám. 8 ve Znojmě, a to ve školním
roce 2022/2023.
Přednosti speciální třídy (3. ročník – budova Jubilejní park a 6. ročník – budova Václavské náměstí) jsou
metody a formy výuky přizpůsobené
žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami, přítomnost speciálního pedagoga a asistenta pedagoga, ve třídě
je max. 14 žáků a obsah učiva se neliší
od obsahu učiva v běžné třídě. Bližší
informace podá Petra Maxová, e-mail:
petra.maxova@zsvaclavskenam.cz,
tel. 739 389 031. 
lp

v třídění odpadů. Z recyklovatelných
materiálů vyráběly v každé z deseti tříd
různé předměty. Včetně těch, které se
pod rukami malých kreativců ze tříd
Žabiček a Koťátek přeměnily na sluníčka. Těmi pak, jako zástupci zmíněné
mateřské školy, vyzdobily jednu z velikonočních břízek na Obrokové ulici
a také plot školy. Pozadu nezůstaly
děti ani v dodržování tradic. Školním
areálem se proto poslední dubnový
den proháněly veselé čarodějnice. Aktuálně se škola připravuje na oslavu
Dne dětí a také rozloučení s těmi, ze
kterých se v září stanou prvňáčci.  lp

Rada obce Dobšice vyhlašuje
konkurz na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Základní a Mateřské školy, Dobšice
 předpoklady

a odborná
kvalifikace pro výkon činností
ředitele školy
 znalost

školské problematiky
a předpisů
 organizační

a řídící schopnosti,

Více na webu
dobsice.cz/uredni deska
Obálku označte slovy:
„Konkurz – ředitel/ředitelka
ZŠ a MŠ Dobšice – neotvírat“.
Přihlášky do 31. 5. 2022
na Obecní úřad Dobšice,
Brněnská 70, 671 82 Dobšice.
Předpokládaný nástup 1. 7. 2022.
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Mezi nejlepšími se prosadil
Pavel Fučík z Dvořákovy

 Úspěšný Pavel Fučík a ředitel školy Josef Brouček, který je na svého svěřence právem hrdý.

Foto: Archiv školy

Vynikajícím výsledkem skončila
pro Pavla Fučíka ze Střední odborné
školy ve Dvořákově ulici celostátní
odborná soutěž žáků oboru Opravář
zemědělských strojů. Pavel Fučík se
v tvrdé konkurenci těch nejlepších
žáků z celé republiky umístil na skvělém druhém místě.
„Jde o historický úspěch o to cennější, že soutěž je zařazena mezi top
soutěže v rámci přehlídky České ručičky, která je největší přehlídkou řemesel a řemeslných dovedností v České
republice. Naše škola do této doby
tak výrazného úspěchu nedosáhla,
a tak z umístění Pavla Fučíka mám
velkou radost,“ uvedl ředitel školy Josef Brouček.

Soutěž se skládala z teoretické
a také praktické části, která byla zaměřena na strojní obrábění, opravy
a seřízení motorů, opravy a montáže
elektrického příslušenství, ruční zpracování kovů a svařování plamenem.
„Mám obrovskou radost, že jsem
se umístil na druhém místě mezi třiceti
dvěma soutěžícími z celé republiky.
Chtěl bych především poděkovat svým
učitelům a učitelům odborného výcviku, kteří mi po celé tři roky předávali poznatky a zkušenosti, které jsem
mohl na soutěži zúročit,“ uvedl Pavel
Fučík. Jako úspěšného soutěžícího ho
nyní čeká účast na červnovém Galavečeru přehlídky České ručičky.

lp, zdroj: A. Bachmanová

Kuchařský talent s bronzem v ruce
Petr Kubiš přivezl bronz z kuchařské soutěže Gastro-Makro 2022
v Přerově.
Petr Kubiš, žák 3. ročníku oboru
Kuchař-číšník ze SOU a SOŠ SČMSD,
Znojmo, se na soutěži, které se zúčastnilo dvacet škol z celé republiky, předvedl v tom nejlepším světle. Úkolem
soutěžících bylo připravit hlavní chod,
jehož základem měla být panenská svíčková. Petr připravil vepřovou panenku
v bylinkové krustě s batátovým pyré,
restovanou zeleninou, to vše zdobené
prachem z červené řepy. A svým umem
si doslova vyvařil výborné třetí místo!
„Vydal jsem ze sebe ten nejlepší výkon, jaký jsem mohl, a i když to bohužel
nestačilo na nejlepší umístění, jsem velmi vděčný za novou zkušenost. Děkuji
naší paní mistrové Zuzaně Sedlákové,
protože její velká zásluha je, jak mě
dokázala na soutěž připravit. Podařilo

 Během letošního květnového majálesu si studenti po dvou letech covidu mohli opět
zvolit královský pár. Králem majálesu 2022 se stal Martin Svoboda a královnou Martina Suchánková, oba z Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo. Vítězem majálesového
průvodu byla vyhlášena Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická
Znojmo. 
lp, foto: Archiv ZL

Klaudie už patří mezi
TOP osmičku
Gymnázium Dr. Karla Polesného
Znojmo se poprvé zúčastnilo projektu Jugend debattiert.
Na celorepublikovém kole 6. května v Praze se sešlo šestnáct nejlepších
debatérů z celé republiky, a to včetně studentky znojemského gymnázia
Klaudie Kladníkové.
Do dalšího levelu postoupilo osm
nejlepších a mezi nimi je i Klaudie.
Všechny nyní čeká účast na čtyřdenním semináři v Drážďanech, kde

se budou připravovat na semifinále.
Debata, kterou musí studenti skvěle
zvládnout, chtějí-li uspět, se skládá
ze tří částí – úvodní řeč, volná debata a závěrečná řeč. Vždy debatují
čtyři osoby. Dvě zastupují pozici pro
a dvě proti. Nikdo své pozice dopředu
nezná, proto si vždy musí debatéři
připravit argumenty pro obě strany.
Semifinále, které vygeneruje ty nejlepší
debatéry, se bude konat 1. června opět
v Praze. 
lp

 Petr Kubiš při práci na soutěži.

Foto: Archiv školy

se jí i zklidnit mé nervy, prostě vydržela
všechen ten stres, který nás všude doprovázel. A ještě nesmím zapomenout
zmínit mou kamarádku Robču, ta nás
po celou dobu podporovala a na soutěži
doprovázela. Moc vám děkuji,“ řekl
oceněný Petr Kubiš. 
lp

 Klaudie Kladníková v Praze. 

Foto: Archiv školy
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Vzhůru
do bazénů
Městská plovárna Louka otevřela
16. května devatenáctou sezónu. Plavat můžete denně v květnu od 12.00
do 18.00, v červnu až srpnu od 10.00
do 21.00 hod. Vstupné se nemění.
Od června bude každý všední den
(6.30 - 10.00) probíhat kondiční plavání pro plavce starší 15 let, kteří jsou
zároveň i držiteli předplatitelských
karet (čipů). Kapacita plovárny je 2 450
návštěvníků.
Koupaliště Mramotice přivítá první
plavce v pátek 1. července. Více informací k ceníkům a otevírací době
na webu sportovisteznojmo.cz.
lp

Operní diva Pecková jako Maria Callas
Městské divadlo ve Znojmě dává
6. června Mistrovskou lekci. V premiérové činoherní roli září operní
hvězda Dagmar Pecková.
Mistrovská lekce je unikátní představení o výjimečné ženě a výjimečné
umělkyni Marii Callas, která zažila
vrchol i pád až na dno. Divadelní hra
je hodinou zpěvu a života, kde ve svém
činoherním debutu uvidí obecenstvo
operní pěvkyni Dagmar Peckovou.
A recenzenti na její výkon nešetří superlativy: „Dagmar Pecková v roli Marie Callas obstála na výbornou. Potvrdila svůj celoživotní kredit – všechny
role stavěla na autentickém prožitku.
A to vše s výbornou podporou hereckých žáků Malvíny Pachlové, Veroniky Bajerové a režiséra Petra Mikesky.
Ten zvládá nejen roli frekventanta, ale
zejména režiséra, který díky projekci
zavede diváky do milánského operního domu La Scala.“ Prostřednictvím
operních árií se tak publiku nabízí
nevšední prožitek. 
lp

 Dagmar Pecková jako Callas. 

Foto: Archiv ZL

Festivalové koncerty uslyšíte
Festival vína na zámcích, v přírodě i ve tmě
 Plovárna Louka. 

Foto: Archiv ZL

VOC s číslem
14 120

Hudební festival Znojmo vás zve
od 8. do 24. července 2022 na sedmnáctidenní dávku krásné hudby.

Bohatému programu letos již osmnáctého ročníku bude vévodit Haydnovo oratorium Návrat Tobiáše (15.,

Květnový Festival vína VOC Znojmo 2022 navštívilo 14 120 lidí.
Za víny VOC dorazili mnozí již
po čtrnácté, nevynechali tak ani jeden ročník festivalu. Dle ankety 8 z 10
návštěvníků nebyli Znojmáci, tedy
většina na Znojemsku pravděpodobně
strávila dva až tři dny, což je pro místní vinařskou turistiku skvělá zpráva.
Vysokou návštěvností i letošní festival
potvrdil, že si stále drží příčku „druhého Vinobraní“.
lp

Taneční tábor
Znojemské Taneční a pohybové
studio M&M pořádá 11. až 15. července pro děti ve věku 5 až 10 let příměstské taneční soustředění.
Děti si užijí pohybu a společné
zábavy nejen na čerstvém vzduchu.
Zajištěn budou mít pitný režim během celého dne, svačinu i oběd. Rezervace a bližší informace získají rodiče na tel. 777 708 766 a na adrese
studio.kulhankova@gmail.com.lp

 Patron festivalu Pavel Šporcl. 

Foto: Archiv Hudba Znojmo

16. a 17. července) v titulní roli s operní hvězdou první velikosti Adamem
Plachetkou. Do Znojma ale míří i další
zvučná jména. Hned 8. července zahájí
festival jeho patron houslový virtuóz
Pavel Šporcl. Z New Yourku přijede
Laco Deczi & jazzová kapela Celula
a ze Spojeného království jeden z nejlepších světových vokálních souborů
VOCES8. Zahradu zámku Uherčice obohatí elegance Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers. V kostele sv.
Michala zazní duchovní hudba ze znojemských archivů. Slyšet bude Cimbál,
víno, andělé – lidová hudba v projektu
s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, ale také tradiční koncerty při svíčkách, tentokrát
i ve tmě. Svým uměním potěší malí
géniové i vítězové Letní školy barokní
hudby. Příjemné dopoledne můžete
trávit na jazzovém matiné v Národním
parku Podyjí nebo se na vranovském
zámku zaposlouchat do zhudebněných děl libretisty a básníka Metastasia. Chybět nebude cimbálová hudba
pod širým nebem na Heiligersteinu
ani charitativní koncert pro Nadaci
transplantace kostní dřeně.
Program festivalu najdete na webu
hudbaznojmo.cz a vstupenky na jednotlivé koncerty si již můžete zakoupit
například na TIC, Obroková ul.  lp
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V Turistických novinách
najdete inspiraci k výletům
ZnojmoRegion i pro letošní sezónu vydává letní Turistické noviny
Znojemska a Podyjí. Obsahově jsou
koncipovány pro turisty a návštěvníky regionu i pro místní obyvatele.
Speciální vydání vám bude inspirací na tipy k výletům a zážitkům
na Znojemsku v období od června
do září. Hlavním tématem vydání jsou
„vzkříšené památky“, které se letos otevírají veřejnosti po několikaleté rekonstrukci a překvapují svou nádhernou
proměnou. Čtenář se tak seznámí se
zámkem Uherčice, který patří k největším zámeckým areálům na Moravě.
Se zámkem v Moravském Krumlově,
který v létě poprvé v historii zpřístupní
i vyhlídkovou zámeckou věž, anebo
s Louckým klášterem ve Znojmě, v jehož areálu se probudilo k životu nové
Centrum Louka i zcela nové expozice
v hlavní budově kláštera spravované
vinařskou společností Znovín Znojmo.
Na stránkách Turistických novin
Znojemska a Podyjí se prezentují i četné technické památky regionu. Nechybí praktické tipy Kam v pondělí, Kam

k vodě za horkého léta, Kam za deště
anebo Tipy pro rodiny s dětmi.
Své stránky najdou v novinách
i příznivci cyklistiky, Dva tipy na cyklovýlet jsou zaměřeny na významné osobnosti Znojemska. Po stopách
malíře Alfonse Muchy se projedete
na Hrušovansku a s panstvím vojevůdce Raduita de Suches se seznámíte
na Jevišovicku. V novinách najdete
i aktuální jízdní řády cyklobusů, které
na Znojemsku provozuje společnost
KORDIS.
Nezbytnou součástí novin je velká přehledná mapa s více než 80 tipy
na zajímavá turistická místa a kvalitní
služby a samozřejmě také Kalendář
akcí v celém okrese.
Turistické noviny vycházejí i letos
díky dotaci města Znojma v nákladu
40 000 ks. Zdarma je najdete například
na všech regionálních informačních
centrech, u členů a partnerů ZnojmoRegionu nebo na významných památkách a turistických cílech.
Ke stažení jsou také on-line
na webu znojmoregion.cz.
IN, lp

Knihovna v parku a beseda
Městská knihovna Znojmo zve
veřejnost na besedu se spisovatelem
Alešem Palánem i na program v Horním parku.
Poslední květnový den připravila knihovna v konferenčním sále
na 17.30 hod. besedu se spisovatelem
Alešem Palánem. Autor knih popisující osudy lidí žijících v divočině Šumavy
tentokrát představí svoji novou knihu
Robinsoni a donkichoti.
„A na 6. června plánujeme akci
Knihovna v parku. Tento den nás čtenáři nenajdou v budově, ale u altánu
v Horním parku. Dopoledne chceme
věnovat školám a ochutnávce toho, co

v knihovně děláme a nabízíme – od besed přes trénink paměti, hudební besedy a vystoupení, kreativní tvoření až
po práci s různými knihami a pomůckami. Spojili jsme síly také s knihovnou
Jihomoravského muzea, se kterou si děti
budou moci vyzkoušet psaní speciálním
písmem zvaným Kurent a husím brkem.
Odpoledne pak bude patřit družinám,
rodičům s dětmi i širší veřejnosti. Těšit se mohou na hudební vystoupení,
tvoření z vyřazených knih, knižní bazar
či ochutnávku projektu Bookstart –
S knížkou do života. Za deště přesuneme aktivity do knihovny,“ uvedla Jana
Sikorová, ředitelka knihovny. 
lp

LAKY

Plemeno: kříženec (vysoký) | Věk: 1 rok
Laky je odrostlé neposedné štěně. Je to společenský přítulný pes, který
se díky svému mladému věku rychle učí. Potřebuje ale základní výcvik,
hodného, trpělivého pána a s trochou péče z něj vyroste skvělý kamarád.
Pro Lakyho by byla nejlepší zahrada nebo větší dvůr u rodinnému domu.
Do rodiny ho doporučujeme k již větším dětem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen denně
9.00–16.30.
RADNIČNÍ VĚŽ
Zavřeno do října 2023 z důvodu
rekonstrukce.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.00–17.00.
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Prašná, Nová).
Otevřeno: duben–říjen, denně
prohlídky v 9.30 a 13.30. V 16.00 hod.
možnost prohlídky města Znojma
s průvodcem. Sraz účastníků je vždy
u TIC, Obroková ul.
BAZILIKA NANEBEVZETÍ
P. MARIE A SV. VÁCLAVA
V LOUCE
Komentované prohlídky: časy lze
zjistit na tel. 537 020 700. Prodej
vstupenek v TIC Louka a TIC
Obroková.
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. Za deště a nevhodných
klimatických podmínek
je zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice.
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.
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.
Zavřeno.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až říjen po tel.
domluvě.
MUZEUM MOTORISMU
a expozice hraček
Koželužská 44, Znojmo,
tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: květen Út–Ne 9.00–17.00,
červen až září denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM (TIC)
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen Po–Pá
8.00–18.00, So–Ne 9.00–17.00
(přestávka 12.30–13.00).
TIC 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 říjen denně
9.00–16.30.
TIC – CENTRUM LOUKA
tel. 537 020 700,
e-mail: ticlouka@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až říjen denně
9.00–17.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul.,
tel. 777 323 136,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: květen So 10.00–17.00, Ne,
svátky 10.00–15.00, červen Po–So
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ
INFOCENTRUM
Loucká 32a (areál Beach clubu Znojmo),
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz,
www.cykloklubznojmo.cz.
Půjčovna kol, elektrokol, koloběžek
a šlapacích kár. Otevřeno: červen
až říjen denně 9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,

www.knihovnazn.cz.
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá
8.30–18.30, odd. pro děti denně
(mimo St) 12.00–17.00.

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

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.
6. 6. MISTROVSKÁ LEKCE
Výjimečná žena a umělkyně Maria
Callas. Ve své činoherní premiéře
vystoupí operní diva Dagmar
Pecková. Dále hrají: M. Pachlová,
V. Bajerová, P. Mikeska a další. 19.00.
Více na str. 12.
8. 6. TANEČNÍ VEČER
Závěrečné vystoupení TANEČNÍHO
A POHYBOVÉHO STUDIA M&M.
Předprodej vstupenek ve studiu
(Husitská 1, Znojmo) nebo na tel.
777 708 776. 18.00. Více na str. 8.

2. 4. – 30. 10. STŘETY / HUGO
LEDERER / 1871 / ALEXANDER
POCK
Znojemský hrad – výstava
znojemských rodáků (nar. 1871).
Sochaře Hugo Lederera a malíře
Alexandera Pocka.
2. 4. – 30. 10. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – tajemství šatovské
brusírny.
21. 4. – 29. 5. ZNOJEMSKÁ
ZRCADLENÍ
Dům umění – zrcadlově zdvojené
fotografie Pavla Koppa.
29. 4. – 26. 6. VÝTVARNÁ
NADECHNUTÍ
Dům umění – výstava žáků
výtvarného oddělení ZUŠ Znojmo.
29. 4. – 27. 7. HERNA
NA CESTÁCH ANEB FYZIKA
HROU
Minoritský klášter – fyzikální zákony
zábavnou formou. Více na str. 15.
1. 5. – 30. 9. TRNKOVA ZAHRADA 2

9. 6. ZUŠ HRUŠOVANY
NAD JEVIŠOVKOU
TANEČNÍ OBOR
představení Harry Potter
a představení Lidice. 15.00, 18.00.
13.–20. 6. ZUŠ ZNOJMO
vždy od 18.00.
13. 6. HERECKÝ OBOR
večer s divadlem
14. 6. TANEČNÍ OBOR
závěr. vystoupení
15. 6. TANEČNÍ OBOR
závěr. vystoupení
16. 6. HERECKÝ OBOR
Děvčata z Brooke Valley
20. 6. HERECKÝ OBOR
závěr. představení

VÝSTAVY
Do 02/2023 A AŽ SE BUDEŠ
VRACET, LEPŠÍ ČASY S SEBOU
VEM…
Minoritský klášter – rakouské
nouzové peníze (1918–1921).

Loucký klášter – netradiční setkání
na pomezí výstavy, divadelního
představení a animovaného filmu.

DALŠÍ AKCE
28. 5. DĚTSKÝ DEN
Městský park – celodenní program
od 10.00. Více na str. 8.
28. 5. SLAVNOSTI
MINIPIVOVARŮ
Beach u Louckého kláštera – malé
pivovary ze Znojemska. Pivo,
občerstvení, kulturní program.
11.00–23.00.

18. 3. – 27. 5. LUCIE JINDRÁK
SKŘIVÁNKOVÁ: MIRAGE
GaP – obrazy.

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, www.galerieaprostor.cz,
fb, tel. 737 990 973
28. 5. Čítárna s Kristínou Šimegovou,
Centrum Louka, 16.00.		
29. 5. Workshop / Kožené tenisky
s I. Hlobilovou, 10.00.

2. 4. – 30. 10. LIDOVÉ TRADICE
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – nevšední pohled
na místní lidové tradice a obyčeje.

5. 6. FARMÁŘSKÝ DEN
Minoritský klášter – farmářský trh
a regionální výrobci a pěstitelé.
10.00–16.00. Více na str. 15.
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7. 6. AKADEMIE – TJ SOKOL
Sokolovna – od 17.00 předvedení
pěti skladeb pro vystoupení
na slavnosti SOKOLSKÉ BRNO 2022
(11. a 12. 6., hřiště Sokola Brno I,
Kounicova 20).
11. 6. PIVNÍ SLAVNOSTI
Areál pivovaru – program od 14.00.
Více na str. 9.
10. 6. – 18. 8. HUDBA
NA VINICÍCH
Série koncertů ve Vinařství Lahofer,
www.hudbanavinicich.cz.
10. 6. Mňága a Žďorp, 20.00.
24. 6. Queenie, 20.00.
Více na str. 15.
BALANCE COFFEE & WINE
vinařská turistika
Velká Mikulášská 10,
www. balancecoffeewine.cz,
fb, tel. 602 743 301 (rezervace)
18. a 25. 6. Noční romantické
Znojmo – prohlídka s průvodcem
historic. městem s řízenou
ochutnávkou vín, 20.00.

24.–25. 6. STREET FOOD
NA ČESKÉ
Horní Česká – ulice plná nejen
gastro zážitků. 15.00–22.00.
25. 6. OTEVŘENÉ SKLEPY
Spolek Vinaři Konice a Popice
otevřou sklepy, od 13.00.
25. 6. ARTISAN WINE FESTIVAL
ZNOJMO 2022
Wine bar Chatka, Kapucínská
zahrada – festival malých vinařství
s naturálními víny. 14.00–21.00.
Více na str. 15.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, tel. 515 224 346
www.knihovnazn.cz,
31. 5. Herna nejen pro dříve
narozené – hraní společenských her
na procvičení mozku, 9.30.
31. 5. Robinsoni a donkichoti –
beseda se spisovatelem Alešem
Palánem o jeho nové knize, 17.30.
6. 6. Knihovna v parku – knihovna
se přesouvá na jeden den do Horního
parku. Více na str. 13.

Ochutnejte Artisan
Wine Festival
V sobotu 25. června 2022 se
otevírá první Artisan Wine Festival
Znojmo 2022, prezentující naturální a řemeslná vína malých místních
vinařství.
Na terase Wine baru Chatka
na Masarykově náměstí a v přilehlé
Kapucínské zahradě budete moci navštívit festival od 14.00 do 21.00 hodin.
Představí se vám jedenáct malých rodinných vinařství z nejbližšího okolí
Znojma, která mají v nabídce řemeslná
a naturální vína. Se skleničkou v ruce,

kterou dostanete ke vstupence, budete
moci degustovat až sedmdesát vzorků
vín. Připravena bude hudba, občerstvení i dětské hřiště v Kapucínské zahradě.
Vstupenku na Artisan Wine Festival Znojmo 2022 lze koupit výhodně v předprodeji přes aplikaci GoOut
nebo na místě v den festivalu. Více
informací získáte na webu artisanwinefestival.cz nebo na facebooku.
Za organizací festivalu stojí Vlastimil
Nešetřil a vinaři Josef Leisser a Jana
Šamánková Tkadlecová. 
lp

Cyklo klub Znojmo už jede
Cyklo klub Znojmo zve veřejnost
na závody a vyjížď ky i letní tábor.
Podílí se i na seriálu závodů VZP
CUP 2022, který letošní Májovou vyjížďkou vstoupil do jubilejního dvacátého roku.
Seriál VZP CUP 2022 má závody
naplánované až do 25. června:
1. 6. Závod Pump track Mašovice
4. 6. Dětský dopravní den v Hodonicích
8. 6. Závod Pump track Chvalovice
11. 6. Závod horských kol Šatov
12. 6. Údolím na kole – EIN TAL AM
RAD

17. 6. Cyklistický závod MUDr. Josefa
Moudrého
19. 6. Finálový závod horských kol
v Městském lesíku Znojmo
Dále jako spolupořadatel zajišťuje
Cyklo klub Znojmo Znojmo závod
AUTHOR CUP VINAŘSKÁ 50. Již
22. ročník MTB závodu odstartuje
v sobotu 25. června v Šatově. Od 11.
do 15. července je pro děti připraven
1. turnus Příměstského cyklo tábora,
2. turnus bude 22.–26. srpna.
Podrobnosti k táboru, závodům i dalším akcím najdou zájemci
na webu cykloklubznojmo.cz. 
lp

Kultura a společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 FARMÁŘSKÝ DEN V MUZEU
Zastavte se na trhu. Pro regionální dobroty
a výrobky nebo na cimbálku
Minoritský klášter Jihomoravského muzea ve Znojmě uvítá v neděli 5. června od 10.00 do 16.00
hod. již čtvrtý Farmářský trh. Dospělým i dětem nabídne paštiky,
sirupy, marmelády z Venkovské
zahrady, kraví i kozí sýry z Jezeřan-Maršovic, čaje a bylinky z Aleje,
přírodní mýdla od Sofie (na snímku), kytky a semínka od Řezanky,
řezbářské výrobky Kluka z lesa
i krásné eko hand made výrobky
z papíru od znojemských Pretty
Papers, Chilli domácí výrobky
a semínka, pivka a speciály z Minipivovaru Dráteník, domácí dobroty
od Loiblů, kávu, čaj a dortíky z Ballance, ovoce, mošty i cidery z Farmy
u Tří Dubů, keramiku od Zuzky, perníčky od Perdesignu i vínečko z vinařství Vinice Na Skalce. Hrát bude Neoveská cimbálová muzika, uvidíte
ukázky řemesel, připraveny budou aktivity pro děti a přístupná bude
i výstava na hradě Lidové tradice Znojemska. 
lp
 HUDBU NA VINICI
Když na koncert, tak jedině do jedinečného vinařství

Letošní ročník Hudby na vinicích (www.hudbanavinici.cz) opět namíchá kvalitní hudbu špičkových kapel s vynikajícími víny a malebným
prostředím českých a moravských vinic. Můžete si vybírat z koncertů
v jedinečných lokalitách, k nimž patří i originální Vinařství Lahofer
v Dobšicích. Sérii koncertů pod hlavičkou Hudba na vinici 2022 zahájí
ve svém originálním amfiteátru 10. června koncertem Mňága a Žďorp
(na snímku). V kulisách vinařství se pak až do srpna rozezní skladby dalších českých interpretů. Vystoupí: 24. 6. Queenie, 2. 7. Pokáč, 30. 7. Jiří
Krhut a Štěpán Kozub, 6. 8. MIG 21, 11. 8. Jelen, 12. 8. Barbora Poláková
a Poletíme? a sérii uzavře 18. 8. Čechomor. Areál bude otevřen vždy
od 18.00 hodin, koncerty začnou ve 20.00. Vstupenky jsou v prodeji
na xticket.cz (více na webu lahofer.cz). 
lp
 VÝSTAVU
Fyzika hrou čili dotýkat se je dovoleno
Jihomoravské muzeum ve Znojmě společně s Technickým muzeem
v Brně a firmou Chemoplast BEC připravilo interaktivní putovní výstavu
Technická herna na cestách aneb fyzika hrou. Výstava vás pomocí jednoduchých interaktivních pokusů uvede do mnoha odvětví fyziky, jako
je například optika, mechanika, magnetismus nebo elektrická energie.
Vyrobíte si elektřinu, zastřílíte z elektromagnetického děla nebo vyřešíte záhadu vozítka popírajícího třetí Newtonův pohybový zákon.
A pozor, na exponáty se sahat nejen může, ale musí! Výstavu můžete
navštívit v minoritském klášteře do 27. července. 
lp
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Sport

V divadle vyhlásili Sportovce roku
Znojemské divadlo bylo minulý
týden svědkem slavnostního vyhlášení ankety Sportovec roku, kterou
pořádá Okresní sdružení České unie
sportu. Nejprestižnější kategorii vyhrál atlet David Bix.
V soutěži o nejlepší kolektiv zvítězilo stolnětenisové ženské družstvo TT
Moravský Krumlov, které bylo druhé
v naší nejvyšší soutěži a reprezentovalo
i v Lize mistryň. Nejlepším trenérem se
zároveň stal Jindřich Bíla ze stejného
oddílu. Nejúspěšnější akcí se stal Festival dračích lodí neboli Světové hry
dračích lodí na řece Dyji. Cenu pro
osobnost si odnesl florbalista Ondřej
Mikeš, cenu senátora za celoživotní
přínos sportu Vlastimil Hrubý starší,
fotbalový trenér z Miroslavi a otec našeho známého brankáře. Sympaťákem
roku se stal běžec Vojtěch Čabala, cenu
předsedy ČUS získal tenisový trenér

Martin Wirgler. Nejlepší mládežnickou
sportovkyní se stala gymnastka Veronika Kubošná, nejlepším kolektivem dívčí
tým SK Aerobic Professional. 
eks
SPORTOVEC ROKU 2021
1. David Bix (atletika TJ Znojmo)
2. Vojtěch Vaculík (motorsport3rcz.com)
3. Adam Hlobeň (TJ plavání Znojmo)
4. Ekaterina Chernyavskaya (stolní
tenis TT Moravský Krumlov)
5. Vladimír Lengál (box BK Řešeto
Znojmo)
6. Marek Hlávka (SK Biketrial)
7. Jindřiška Stehlíková (lukostřelba TJ
Sokol Šanov)
8. Veronika Kolníková (TJ plavání
Znojmo)
9. Michaela Kleandrová (kanoistika
TJ Znojmo)
10. Jiří Šrámek (florbal TJ ZnojmoLAUFEN CZ)

TALENT ROKU
1. Veronika Kubošná (Klub sportovní
gymnastiky Znojmo)
2. Nataly Fučíková (SK Aerobic Professional)
3. Eliška Mudrychová (SK Biketrial
Znojmo)
4. Tereza Raabobá (VK Znojmo-Přímětice)
5. Martin Vaculík (motorsport 3rcz.
com)
6. Adéla Držmíšková (Plavecký klub
Znojmo)
 Vlevo zástupci TT Moravský Krumlov Jindřich Bíla a Jekaterina Chernyavskaya, vedle nich
Bára Procházková a Vojtěch Procházka za úspěšné florbalové týmy mužů a žen. 
Foto: eks

SPORTOVNÍ KOLEKTIV
1. TT Moravský Krumlov družstvo žen
(stolní tenis)
2. TJ Znojmo LAUFEN tým žen (florbal)
3. TJ Znojmo LAUFEN A-tým mužů
(florbal)
TRENÉR ROKU
1. Jindřich Bíla (stolní tenis TT Moravský Krumlov)
2. Veronika Švarcová (Klub sportovní
gymnastiky Znojmo)
3. Patrik Bix (atletika TJ Znojmo)

 Cenu za vítěze Davida Bixe převzal jeho otec (vlevo), vedle něj druhý v pořadí Vojtěch
Vaculík, vpravo maminka plavce Adama Hlobeně, který skončil třetí. 
Foto: eks

AKCE ROKU
1. Světové hry dračích lodí (Asociace
vodních sportů Znojmo)
2. Louka plná dětí (ČUS Znojmo)
3. Překážkový běh Kaskáda race (Rabbits Znojmo)
4. Fotbalový turnaj přípravek v Jevišovicích (Fotbal Jevišovice)
5. Český pohár mládeže v cyklotrialu
(SK Biketrial Znojmo)

7. Barbora Mahrová (box BK Řešeto
Znojmo)
8. Tomáš Wirgler (Tenisový klub Znojmo)
9. Emma Myšáková (Plavecký klub
Znojmo)
10. Dominika Kořínková (SK Aerobic
Professional)
MLÁDEŽNICKÝ KOLEKTIV
1. Dívky SK Aerobic Professional
2. VK Znojmo-Přímětice kadeti (volejbal)
3. 1. SC ZNOJMO - mládež U9 (fotbal)
CENA SENÁTORA
Vlastimil Hrubý st. (Fotbal)
SYMPAŤÁK ROKU
Vojtěch Čabala (Rabbits Znojmo, běh)
OSOBNOST ROKU
Ondřej Mikeš (Florbal)
CENA PŘEDSEDY ČUS
Martin Wirgler (Tenis)

Ve Znojmě bude mládežnický PLANEO CUP
a také charitativní zápas Matúše Lacka
Finálový víkend největšího fotbalového turnaje dětí v kategorii U9 se
uskuteční o víkendu ve Znojmě.
V sobotu 28. května začne program na městském stadionu v Horním
parku v 9.30 a končit by se mělo vyhlášením v neděli 29. května v 16.00 hod.
Na turnaji se představí celkem
24 týmů, které postoupily z kvalifikací. Můžete se těšit na domácí
1. SC Znojmo, ale také na AC Sparta
Praha, SK Slavia Praha, FC Baník

Ostrava, FC Zbrojovka Brno a další.
Přijďte podpořit domácí nebo svůj
oblíbený klub.
Charitativní duel
o Znojmo
A ještě jedna lahůdka čeká na příznivce fotbalu ve Znojmě v příštích
dnech. 11. června se v 15 hodin
na Městském stadionu v Horním parku utká fotbalový výběr Matúše Lacka
proti výběru Radka Buchty!

Těšit se můžete na:
hvězdná fotbalová jména, která prošla znojemským fotbalem
 ž ivé komentování fotbalového zápasu
 pěvecké i taneční vystoupení
 t ombolu o podepsané sportovní
dresy
 autogramiádu zúčastněných hráčů
 dětské atrakce a soutěže
 bohaté občerstvení
… a spoustu dalšího


Suma, která se vybere, bude darována Centru zdravotních služeb pro
děti Kruh Znojmo.
4. června od 13 hod. se pak uskuteční fotbalové utkání na podporu
spolku Buďme v tom spolu, sdružujícího rodiny dětí s autismem na Znojemsku. Akce se koná na hřišti TJ Mackovice za účasti domácího fotbalového
týmu a týmu Arabela složeného ze
známých osobností. 
eks
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