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Prázdniny ještě nekončí!

Výhodně
na vinobraní

A ž do 31. srpna si můžete
ve Znojmě užít prázdninové akce pro
všechny věkové kategorie. Znojemské kulturní léto přece končí až s posledním dnem měsíce srpna!
Do té doby máme před sebou ještě
pokračující program kulturního léta.
V tomto týdnu začal festival Znojmo
žije divadlem, který potrvá do neděle 21. srpna a jehož program najdete

na str. 12. Vybrat si ale můžete i z nepřeberného množství dalších akcí, a to
nejen v srpnu, ale i v září. Nabízí se
Dny evropského dědictví, kdy lze navštívit vybrané památky ve městě zdarma. Sportovně založené fanoušky jistě
potěší Den bez aut i Kolo pro život či
cyklisty oblíbený Tour de burčák nebo
bláznivá recesistická podívaná Neckyáda na řece Dyji, která každoročně

přiláká malé i velké diváky. Jeden svět
pro všechny je motto letošního Dne
sociálních služeb na Horním náměstí
a u sedlešovického mostu si rozhodně
nenechejte ujít Festival dračích lodí.
O všech aktivitách se více dozvíte
uvnitř LISTŮ. Navíc k blížícímu se
Znojemskému historickému vinobraní
připravujeme speciál s celým programem. Vyjde 1. září 2022. 
lp

znojmocity_cz

Do 31. srpna je možné zakoupit
za výhodnou cenu 450 Kč (zlevněná
400 Kč pro studenty a seniory) dvoudenní permanentku na Znojemské
historické vinobraní (9.–11. 9. 2022).
Od 1. září to bude 550 Kč (zlevněná
500 Kč). Jednotlivé vstupné na pátek
(350 Kč) nebo sobotu (450 Kč) bude
možné koupit ve dnech konání vinobraní. Nedělní program bude opět zdarma.
Zlevněnou dvoudenní permanentku lze
zakoupit v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici ve Znojmě.
Aktuální informace o vinobraní najdete
na webu znojemskevinobrani.cz.  lp

Setkání
se starostou

 Nejen letní dny jsou ve Znojmě ve znamení pohody a setkání s přáteli. 

Foto: Archiv ZL

Znojmo přispěje na kroužek pro každé dítě
Rodiče v nepříznivé životní situaci
mohou získat od města Znojma příspěvek ve výši až 1 600 korun na zájmové aktivity svého dítěte.
Připravit dotační program Kroužek pro každé dítě se vedení města rozhodlo v rámci balíčku První pomoci.
„Aktivní trávení volného času, smysluplné mimoškolní aktivity a další rozvoj

dětí jsou velmi důležité. Chceme, aby
každá rodina ve Znojmě mohla svému
dítěti kroužek dopřát,“ vysvětluje tento
krok starosta města Jakub Malačka.
Rodiče mohou zažádat o příspěvek
na zájmové aktivity svých dětí od 1.
září do 31. října 2022. „Podpora je
určena pro děti od 3 do 15 let s trvalým pobytem ve Znojmě nebo v měst-

ských částech. Rodiče mohou požádat
o příspěvek na kroužek dle vlastního
výběru, například na pravidelné pohybové, umělecké i sportovní aktivity.
Podmínkou je, že aktivita musí trvat
nepřetržitě alespoň tři měsíce,“ upřesňuje místostarosta Jan Grois, který má
v gesci školství.

Pokračování na str. 2.

V průběhu tří týdnů navštíví starosta Znojma Jakub Malačka všechny městské části. Pokračuje tak v rozhovorech se spoluobčany bydlícími
v těchto částech města.
„S obyvateli městských částí jsem se
sešel letos již na jaře, abych si vyslechl,
co místní trápí. Nyní je čas se vrátit se
zpětnou vazbou,“ říká starosta. Do diskuze se může zapojit každý s jakýmkoli
tématem. Starosta podá informace, které
projekty se podařilo v letošním roce již
zrealizovat, na kterých se pracuje a které
lze udělat v nadcházejícím období. Časový harmonogram setkání na str. 2.  sb

Nové autobusy
Ve Znojmě budou od ledna jezdit
nové moderní autobusy. Zájemci si je
mohou vyzkoušet již v sobotu 3. září.
Ukázka autobusů nového dopravce,
akciové společnosti Autobusy Karlovy
Vary, se bude konat na Horním náměstí
od 10.00 do 16.00 hodin. Více na str. 8.
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ZNOJMO SI PŘIPOMENE
SRPNOVÉ UDÁLOSTI 1968
Zveme občany 21. srpna v 9.00 hodin na vzpomínkovou akci u příležitosti 54. výročí srpnových
událostí roku 1968. Památku si
připomeneme u pamětní desky
(u lázní) v Horním parku.
PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT V LÉTĚ
Na zimním stadionu ve Znojmě
si můžete zabruslit 21. a 28. srpna (17.00–18.00). Rozpis ledu
na www.hcorli.cz
ZÁBORY PŘED VINOBRANÍM
Žádosti o povolení zvláštního užívání místních komunikací v době
konání Znojemského historického vinobraní budou přijímány
do 25. srpna. Žádosti vyřizuje odbor dopravy MÚ (nám. Armády 8).
ZNOJEMSKÝ HOKEJOVÝ
TURNAJ
Již čtvrtý ročník Znojemského
hokejového turnaje se odehraje
27.–28. srpna. Svůj tým můžete
přihlásit na janvyskot@gmail.com
a více na tel.: 604 924 818.
KOLO PRO ŽIVOT
A UZAVÍRKY
Z důvodu závodu Kolo pro život –
Znojmo Burčák Tour Kooperativy
byly v termínu 2. až 4. září stanoveny částečné i úplné uzavírky
ul. Klášterní, Loucká, Aninská, Dolní Česká, Kollárova a spodní část
Masarykova nám.
VELKÁ CENA
MĚSTA ZNOJMA
54. ročník Velké ceny města
Znojma bude na Městské plovárně
Louka 4. a 5. září vždy od 8.00 hodin. Plovárna bude v tomto termínu otevřena pouze pro účastníky
a návštěvníky Velké ceny. Bazény
budou zavřeny.
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V CENTRU LOUKA
Jednání Zastupitelstva města
Znojma se bude konat v Centru Louka 5. září v 15.00 hodin.
Zasedání jsou veřejná. Program
jednání je k dispozici minimálně
týden dopředu na webu města
znojmocity.cz.
UZAVÍRKA
HORNÍHO NÁMĚSTÍ
Z důvodu konání akce Den sociálních služeb bude omezen provoz na Horním náměstí ve středu
14. září, od 7.00 do 19.00 bude platit úplná uzavírka ve spodní části
náměstí.

V koordinaci se síťaři při opravách
komunikací ušetří město peníze
Znojmo se při opravách komunikací zaměřilo na koordinaci plánovaných prací s plynaři, vodaři, energetickými společnostmi a dalšími
technickými službami. Výrazně tak
ušetří.
Nyní ve vzájemné spolupráci opraví
komunikace na ulici Dělnická, Pražská
(za restaurací Praha), Puškinova, Mičurinova a na Žižkově náměstí.
„Vzájemný soulad prací dotčených
organizací ušetří nejen čas, práci, ale
i značné finanční prostředky všem
stranám,“ vysvětluje starosta Jakub
Malačka. Město Znojmo také vytvořilo pro zlepšení spolupráce i aplikaci
na sdílení dat mezi správci sítí a městem. Plně zavedena by měla být aplikace od podzimu tohoto roku.

V letošním roce provádí společnost GasNet rekonstrukce plynovodu v ulicích Dělnická, Jungmannova
a Pražská. V ulici Pražská se k ní připojila i Vodárenská akciová společnost s rekonstrukcí vodovodu. Obě
společnosti mají v rámci vyjádření ze
strany města Znojma povinnost mimo
jiné opravit dotčené části komunikací.
S ohledem na špatný technický stav
jednotlivých silnic se město rozhodlo
dofinancovat celoplošné opravy zbývajících částí komunikací. Touto koordinací prací se mimo jiné dosáhne lepší
kvality práce, povrch bude jednotný
bez spár a nerovností. Radnice zde investuje téměř 800 000 korun bez DPH.
Město Znojmo ve spolupráci se
správci sítí zavedlo systém celoplošné

opravy místních komunikací. Tento
systém spočívá v koordinovaném postupu při rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků.
„Prakticky to bude vypadat tak,
že pokud budeme mít naplánovanou
opravu určité ulice, vodaři, plynaři či
energetické společnosti se k nám podle
potřeby připojí, a stejně tak naopak.
Pokud budou mít tyto firmy v plánu stavební investice v určité lokalitě,
budeme díky dlouhodobému plánu
počítat s navazujícími pracemi z naší
strany,“ popisuje Jakub Malačka.
Znojmo díky uvedenému postupu
významně šetří prostředky, protože
o náklady za rekonstrukce povrchů
se dělí se společnostmi GasNet, VAS
a EG.D. 
sb

Harmonogram setkání se starostou
Starosta města míří do městských částí Znojma.
„Budu moc rád, když si obyvatelé
najdou čas a na setkání dorazí. Těším
se na vás,“ zve starosta Jakub Malačka
spoluobčany, aby s nimi diskutoval
o tom, jak se jim žije, co je trápí i co je
těší.sb

18.00	Popice – Rodný dům
Ch. Sealfielda
Čtvrtek 8. 9.
17.00 Kasárna – Kulturní dům
18.00	Mramotice – Orlovna, Hostinec
U Karla
Pondělí 12. 9.
18.00 Přímětice – Hospoda U Karla

Pondělí 29. 8.
17.00 Derflice – Kulturní dům
18.00	Načeratice – Hostinec U Michala

Úterý 13. 9.
17.00	Znojmo – Louka
Dukelských bojovníků 150,
klubovna

Úterý 30. 8.
17.00 Hradiště – Kulturní dům
Středa 7. 9.
17.00 Konice – Kulturní dům

 Jakub Malačka se pravidelně setkává
nejen se seniory. 

Foto. Archiv ZL

Středa 14. 9.
17.00 Oblekovice – Kulturní dům

Znojmo přispěje na kroužek pro každé dítě
Pokračování ze str. 1.
Znojmo rodinám splňujícím základní podmínky poskytne finanční příspěvek až do výše 1 600 korun
na jedno dítě, a to dle ceny daného
kroužku. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – zákonný zástupce dítěte,
tedy rodič, opatrovník, pěstoun apod.
Žádost (včetně požadovaných příloh) je nutné podat na přihlašovacím
formuláři do 31. října 2022. K žádosti
je nutné přiložit požadované přílohy,
mezi které patří potvrzení o vlastnictví
bankovního účtu a doklad o zaplacení
kroužku.

Jak o příspěvek zažádat
Písemnou žádost včetně příloh lze
podat:
 Elektronicky prostřednictvím systému Portál občana.
 Elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře, který žadatel nalezne
na stránkách projektu. Řádně vyplněný formulář se všemi požadovanými
přílohami je možno doručit na jednu
z podatelen Městského úřadu Znojmo
(nám. Armády 1213/8 nebo na ulici
Obroková 1/12) nebo prostřednictvím
poštovních služeb, popřípadě elektronicky při podání datovou zprávou.

 Osobním podáním v rámci konzultačních dnů od 1. září do 31. října 2022 vždy v pondělí a ve středu
(13.00–17.30).

Žádosti následně posoudí odbor
školství, kultury a památkové péče
Městského úřadu Znojmo. Žadatel
nesmí mít vůči městu finanční závazky po lhůtě splatnosti. Více informací
o možnosti získání příspěvku na zájmové kroužky dětí i další podrobná pravidla
najde zájemce na webu znojmocity.cz
pod dlaždicí Balíček První pomoci při
růstu cen – Rodiny s dětmi. 
sb
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Nové budou silnice, chodníky,
osvětlení i parkoviště
Znojmo v letošním roce pokračuje s revitalizací ulic, průtahů, oprav
chodníků, parkovišť i veřejného
osvětlení. A to za více jak 50 milionů
korun. Největší investicí je průtah
městskou částí Oblekovice a rozsáhlé
opravy ulice Vančurova.
Stavební práce na Vančurově ulici
byly nedávno dokončeny. Zahrnovaly
nový povrch komunikace, vydláždění
chodníků, parkovacích míst a některých vjezdů k domům. Přibylo veřejné osvětlení s LED lampami. Město
zde investovalo více než 14 milionů
korun.
„Na opravách některých důležitých komunikací spolupracujeme také
s jejich vlastníkem – Jihomoravským
krajem. Aktuálně jde o průtah Oblekovicemi, kde je celková investice vyčíslena na více než 21 milionů
korun,“ říká starosta města Znojma
Jakub Malačka. Město v Oblekovicích na své náklady opraví chodníky,
odstavná stání a část komunikace.
Celkem zde investuje 4,2 milionu korun. Práce na objektech města budou
navazovat na probíhající rekonstrukci
kabelového vedení pro firmu EG.D,
a.s. Plánována je rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
za téměř 8 milionů korun.

Finiš na ulici Jindřicha Hořejšího
Před dokončením jsou opravy
chodníků na ulici Jindřicha Hořejšího
a z části na ulici Vídeňské (od ulice
Na Rejdišti po obchodní dům Hanzel).
Celková investice letošní etapy bude
2,3 milionu korun. Předpokládané
dokončení je v první polovině září.
Práce omezí provoz hřbitova
Na Centrálním hřbitově ve Znojmě
budou opraveny tři hlavní přístupové komunikace, kde asfaltový povrch
nahradí betonová dlažba. Město zde
investuje 3,6 milionu korun. Práce budou zahájeny v půlce srpna a potrvají
přibližně čtyři měsíce. V průběhu prací
dojde k částečnému omezení provozu
na hřbitově.
Nové parkoviště
Na ulici MUDr. J. Janského bude
již brzy vybudováno parkoviště s jednadvaceti parkovacími místy. Vznikne
na místě stávajícího neupraveného
prostoru na hranici lesa a komunikace.
Navržena jsou šikmá stání z betonové
propustné dlažby. Počítá se s investicí 1,3 milionu korun. V této ulici
bude město za necelé 2 miliony korun
také rekonstruovat a rozšiřovat počet
lamp veřejného osvětlení, a to v úseku

od mostní lávky pro pěší po provozovnu obchodu bývalé Jednoty.
Dokončeno je zelené parkoviště
U Základní školy Pražská bylo dokončeno nové parkoviště se sedmatřiceti
místy. Zelené a ekologické parkoviště
má speciální povrch, který umožňuje
prorůstání trávy, ale také lepší vsakování
vody. Vjezd a výjezd je ze zámkové dlažby. Ostatní plocha je tvořena zasakovacími rošty, které jsou z části vyplněny
dlažbou a z větší části jsou zatravněny.
Město stálo vybudování nového parkoviště více než 3,7 milionů korun, z čehož v letošním roce bylo vynaloženo
380 000 korun na dokončení prací.
Mezi další významné investiční
projekty, které jsou naplánovány na letošní rok, patří oprava serpentinové
cesty z Hradiště (5,5 milionu korun),
rekonstrukce veřejného osvětlení
na Hradišti (2,3 milionu korun), vybudování chodníku na ulici Hradišťská (2,5 milionu korun), dokončení
chodníku na ulici Plenkovická (1 milion korun), oprava povrchu komunikace ulic Mičurinova a Stanislavova
(970 000 korun), asfaltování krajnice
vozovky na průtahu městskou částí
Načeratice (1,2 milionu korun) a další
drobné a udržovací práce. 
sb

Pokračujeme ve zvelebování
městských částí
Město Znojmo pokračuje ve zvelebování městských části, kam vydává nemalé částky. Do výčtu letos
těch nejdůležitějších investic patří
opravy kulturních domů, hřbitova
i komunikací.
„Město není jen centrum. Daří se
nám dále rozvíjet i městské části, a to
i díky místním aktivním občanům,
kteří nám přinášejí různé podněty
na zlepšení,“ říká starosta Znojma
Jakub Malačka.
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na rekonstrukci veřejného
osvětlení v městské části Hradiště,
a to v ulicích Švédská, Nová, Pivovarská a Mašovická. Dojde k výměně
34 stožárů a staré technologie nahradí
úsporné LED osvětlení. Město zde
investuje téměř 2,3 milionu korun.
V Oblekovicích dokončují práce
na rekonstrukci průtahu městskou
částí. Město opraví chodníky, odstav-

ná stání a část komunikace za 4,2 milionu korun. Dalších 8 milionů půjde
na nové veřejné osvětlení a místní
rozhlas.
Dalších 6,9 milionu korun investuje radnice do opravy oblekovického kulturního domu. Hotova už je
oprava střechy a vyměněny vchodové
dveře. Aktuálně se pracuje na kompletní opravě zázemí, včetně nové
elektroinstalace a sociálního zařízení.
V přípravě je také realizace zcela nového multifunkčního hřiště a instalace workoutové sestavy.
Také v Derflicích byl opraven kulturní dům. Celkem 1,2 milionu korun
stálo jeho zateplení a nová fasáda.
V Načeraticích právě pracují
dělníci na zvelebení budovy městského útu l ku pro opuštěné psy
a kočky (2,2 milionu korun). Další investicí radnice je doasfaltování krajnice vozovky na průtahu Načeraticemi

po výstavbě chodníků (1,2 milionu).
Komunikace patří do majetku Správy
a údržby silnic Jihomoravského kraje,
proto se z poloviny na financování
podílí i kraj. Předpokládaný termín
dokončení je v listopadu tohoto roku.
V Příměticích čeká na opravy
místo posledního odpočinku člověka.
Hřbitovní zeď bude očištěna, vyspravena a dostane novou omítku. Natřeny budou také kovové konstrukce
vstupní brány. Na budově márnice
bude vyměněna replika dřevěného
okna a dveří. Investice zde bude bezmála 2,3 milionu korun. Práce potrvají do října. Dále v této městské části
bude vybudováno nové parkoviště.
Na pronajatém pozemku nedaleko
školního statku vznikne přibližně
90 parkovacích míst. V této lokalitě
město počítá i s rozšířením veřejného
osvětlení a s instalací bezpečnostních
kamer. 
sch, lp
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STALO SE
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
V KASÁRNÁCH
Ředitelství silnic a dálnic pracuje
na opravách osmi propustků a také
říms, zábradlí a svodidel ve čtyřkilometrovém úseku v Kasárnách
ve směru na Jihlavu. Dokončení prací je plánováno v listopadu tohoto
roku. V opravovaných úsecích projíždí řidiči kyvadlově na semafory.
KAPKY NADĚJE DO NEMOCNICE
Znojemská nemocnice získala
od Nadačního fondu Kapka naděje nové vybavení v hodnotě
více jak šesti set tisíc korun pro
Dětské oddělení. Předmětem daru
je inkubátor pro novorozence
a analyzátor vydechovaného oxidu
dusnatého do dětské alergologické
ambulance.
REGISTARCE NA KASKÁDA
RACE 2022
Pokračuje registrace na letošní extrémní běžecký překážkový závod
Kaskáda Race, který se uskuteční
1. října 2022 na Vranovské pláži.
Registrovat se můžete online, ale
i na místě. Čeká na vás trať o délce
5+ km doplněná o 20+ překážek.
Hlavní závod začíná od 9.00 hodin
v několika vlnách a od 13.00 hodin
bude připravena trať pro malé
závodníky. Více informací na webu
kaskadarace.cz.
PARKY STŘEŽÍ STÁTNÍ
A MĚSTSKÁ POLICIE
Nově na pořádek ve znojemském
Dolním, Středním a Horním parku
už dohlíží smíšené dvoučlenné
hlídky policistů ČR a strážníků
Městské policie Znojmo. Jejich společným cílem je zajištění veřejného
pořádku, předcházení vandalismu
a zvýšení bezpečí. Radnice tak
tímto krokem reaguje na četnější
stížnosti obyvatel i na data z pocitové mapy, týkající se chování
některých neukázněných spoluobčanů v parcích.
Ve Středním a Dolním parku
a v hradebním příkopu fungují také
nově instalované kamerové body.
Radnice nyní vypsala výběrové řízení na asistenta prevence kriminality
městské policie. Hlavním důvodem
je snaha o lepší spolupráci s romskou komunitou.
ZATEPLENÍ BUDOVY
PRO SENIORY
Znojemská radnice vypsala veřejnou zakázku na zateplení budovy
Vančurova 17 A s byty zvláštního určení, ve kterých žijí senioři. Budova
dostane novou zateplenou fasádu
a také opravené všechny balkóny.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 22. září 2022, uzávěrka
je 12. září.
Ve čtvrtek 1. září 2022 vyjdou
LISTY ve speciálním vydání Znojemské historické vinobraní 2022,
uzávěrka je 22. srpna.
FORENZNÍ ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
Městská policie Znojmo nabízí
21. srpna a 28. září 2022 (v čase
8.00–16.00 hod.) termíny pro forenzní značení jízdních kol, které
přispívá k větší ochraně dopravního prostředku proti krádeži.
O forenzní značení mohou požádat osoby starší 15 let. Samotný
úkon je zdarma a trvá 20 minut,
proto je třeba si termín a čas dostatečně dopředu rezervovat na tel.
515 225 555 nebo osobně na služebně Městské policie Znojmo
(ul. J. Palacha 2).
ČTVRTÁ DÁVKA
OČKOVÁNÍ
Na webových stránkách Nemocnice Znojmo (webext1.nemzn.cz)
se lze objednat na čtvrtou dávku
(2. posilující) proti COVIDU-19.
Podmínkou je rezervace termínu,
bez které není možné očkování
provést. Rozšířeny jsou také dny,
ve kterých jsou prováděny testy
PCR, a to každý všední den od 7.00
do 7.15 hod.
ÚPRAVA NÁVŠTĚV
V NEMOCNICI
S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a rostoucí
počty nemocných s COVIDEM-19
jsou od 25. července 2022 upraveny v Nemocnici Znojmo návštěvy
u hospitalizovaných pacientů.
Příchozím do nemocnice je zdravotníky doporučeno nošení respirátorů jako prevence možné
nákazy.
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a v jeho městských částech probíhá každý lichý týden svoz
bioodpadu, ke kterému slouží sběrné nádoby hnědé barvy.
AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Beseda pořádají akce pro všechny seniory s trvalým bydlištěm na území
města a v jeho příměstských částech. Aktuální informace o měsíčním programu získáte na tel.
515 300 251, 731 401 918 nebo
na webu www.znojemskabeseda.
cz/akce pro seniory) a také na TIC,
Obroková ul., tel. 515 222 552.

Dům v parku nahradí zeleň
Panelový dům u hradeb v Horním
parku čeká demolice. Spolu s ním
půjde k zemi i zeď, která odděluje
pozemek kolem domu od parku.
Na místě budou následně provedeny terénní práce a vysazena parková
zeleň pro vytvoření další relaxační
a odpočinkové zóny. Panelový dům
odkoupilo město Znojmo před pár
lety.
Pochází z počátku 80. let a je již
několik let nevyužívaný a ve špatném
technickém stavu. Navíc se žádným
vhodným využitím nehodí do prostoru Horního parku, který bude v budoucnu revitalizován. Město proto
přistoupilo k jeho demolici. Průchod
Horním parkem bude pro kolemjdoucí z důvodu pohybu těžké techniky
částečně omezen. Demoliční práce
by měly začít v druhé polovině srpna
a potrvají přibližně dva měsíce.  sch

 Dům dříve sloužil jako bydlení pro úředníky Komerční banky, teď ho čeká demolice.


Foto: Archiv ZL

Do Centra Louka zveme na mezinárodní
historickou konferenci o markraběti
V roce 2026 oslaví město Znojmo 800 let od založení královského města Přemyslem Otakarem I.
U příležitosti zahájení těchto oslav
pořádá Znojmo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně mezinárodní historickou konferenci. Ta se uskuteční
ve středu 31. srpna a ve čtvrtek 1. září
2022 v Centru Louka.
Cílem konference je přiblížit
osobnost polozapomenutého mladšího bratra českého krále Přemysla
Otakara I., moravského markraběte
Vladislava Jindřicha (1160/1165 Praha – 1222 Znojmo), od jehož úmrtí
v letošním roce uplyne 800 let.
Osobnost
Vladislava Jindřicha
„Ze své rezidence na znojemském
hradě vykonával po dvě první desetiletí 13. století vládu nad Moravou.
Vytvořil předpoklady pro vznik zemské obce a díky své manželce Heilwidě z Trnavy rozvíjel spolupráci se
sousedním vévodstvím rakouským.
Za jeho panování vznikla na Moravě
první města a je dost dobře možné,
že i první kroky k založení města
Znojma podnikl právě Vladislav Jindřich,“ doplňuje historik a zastupitel města Jiří Kacetl, který společně
s profesorem Martinem Wihodou
z brněnské univerzity zajišťuje odbornou náplň konference.

informací včetně podrobného programu naleznete na webu města Znojma
(znojmocity.cz).

 Pečeť Vladislava Jindřicha.
Vítaná je i laická veřejnost
Konference se bude konat na symbolickém místě, v bývalém premonstrátském klášteře Louka pod Znojmem, jehož románská podoba byla
završena právě za vlády tohoto markraběte. Zahájena bude ve středu 31.
srpna od 10.00 hodin.
V rámci programu vystoupí jak
čeští, tak zahraniční řečníci. Středeční program ukončí zádušní mše svatá
za markraběte Vladislava Jindřicha
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava od 18.00 hodin. Součástí
čtvrtečního programu bude mimo jiné
také komentovaná prohlídka kláštera
v Louce od 14.30 hodin. Zájemci, a to
i z řad veřejnosti, tedy všichni, které
zajímá historie, se mohou na konferenci přihlásit do 24. srpna 2022. Více

Markrabě moravský
v akcích muzea
Historické události 800. výročí
od úmrtí markraběte Vladislava Jindřicha se letos věnuje i Jihomoravské
muzeum ve Znojmě. U této příležitosti připravuje po celý rok akce,
které veřejnosti přibližují významnou
osobnost našich dějin.
Hned první přednáška v rámci letošního přednáškového cyklu muzea se
týkala počátků moravského markrabství a Vladislava Jindřicha. Přednášejícím byl Martin Wihoda z Masarykovy
univerzity, který aktuálně zajišťuje mezinárodní konferenci v Centru Louka.
Vladislavovi Jindřichovi věnovali Muzejní noc a v rámci Letních Hradovánek si připravila muzejní knihovnice
Irena Závacká autorské večerní prohlídky hradu, které návštěvníky uvádí
do 12. a 13. století, kdy se svým dvorem
sídlil na znojemském hradě markrabě moravský. Také dílničky v rámci
Hradovánek mají název Hradní tvoření Vladislava Jindřicha. Významnou historickou skutečnost připomíná
informační panel na nádvoří hradu
a v neposlední řadě se historik muzea
Petr Eckl podílí na výše zmíněné konferenci formou zajištění pěvecké sekce
na mši. 
sch, lp, JK
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Třídit odpad už můžete Přijďte podpořit nápady
na koupališti i hřbitovech spoluobčanů
V květnu spustila radnice kampaň Čisté Znojmo. Město ji naplňuje
konkrétními činy. Nyní počet stanovišť na separovaný odpad rozšířilo o další místa. Třídit tak můžete
na dvou hřbitovech i na Městské plovárně Louka.
„Na hřbitovech i koupališti končí
v komunálním odpadu řada obalů,
který lze vytřídit a dále zužitkovat,
proto jsme také k rozšíření stanovišť
na těchto místech přistoupili,“ vysvětluje starosta města Znojma Jakub
Malačka.
Na plovárně lze třídit papír a plast
Díky projektu „Třídíme i na koupališti“, který realizuje obalová společnost EKO-KOM, v prostoru plovárny Louka přibyly nádoby na papír
a na plast. Součástí projektu jsou
také informační letáky, které radí, jak
správně odpad třídit. „Máme radost,
že můžeme na projektu spolupracovat.
Nejenže pomůžeme životnímu prostředí, ale také jsme nádoby od společnosti EKO-KOM získali bezplatně,“
říká starosta.
Pravidla na hřbitovech
Nové kontejnery přibyly také
Na Centrálním a Louckém hřbitově,
kde je nyní možné vyhodit zvlášť plast
a bioodpad. „Vytvořili jsme infopanel,
který přesně specifikuje, kam který
odpad patří nebo naopak nepatří. Třídění zde budeme pečlivě kontrolovat.
Správné třídění je totiž důležité pro
další zpracování odpadu,“ doplňuje
Jakub Malačka.

 Návštěvníci plovárny Louka mohou třídit odpad i v tomto prostoru. Foto: Archiv ZL
Do žluté nádoby na plast na hřbitově lze vhodit igelitové obaly, PET lahve od nápojů či ostatní obalové plasty.
Naopak sem nepatří hřbitovní svíčky,
plastové kalíšky od svíček, umělé květiny, keramika, porcelán, kovy, papír,
sklo, textil a žádný jiný odpad.
Do hnědé nádoby na bioodpad
lze vhodit živé i uschlé květiny bez
vazby, listí, trávu, plevel, větve, zeminu
z květináčů. Rozhodně sem ale nepatří drátky, kameny, květináče, obalové
materiály či stuhy. Rostlinný odpad
se dále zpracovává na kompostárně
a rozdrcené plasty znehodnocují kvalitu vzniklého kompostu, navíc také
mohou způsobit technické potíže
na drtiči. 
sb

Prošlé léky nevyhazujte
do koše, patří do lékárny
Řada domácností často stojí
před otázkou, kam s prošlými léky.
Jediné místo, kam tyto léky donést,
je do lékárny. Ta je nechá bezpečně
zlikvidovat.
Minimálně jedenkrát ročně je doporučováno zkontrolovat lékárničku
doma i autolékárničku ve voze. Zvláště domácí lékárničky překypují řadou
různých krabiček, lahviček, a to nejen
volně dostupných léků, ale také těch,
které pacientům předepíše lékař. Pokud lékům uplyne doba použitelnosti,
rozhodně nepatří do popelnice, toalety,
nespalujte je na zahradě ani je nesypejte
či nevylévejte obsah lahviček do toalety.

Spláchnutím léků do WC nebo
vhozením do koše dochází k toxickému narušení životního prostředí,
k ohrožení zdraví lidí, kteří s tímto
odpadem přijdou do styku. Z těchto
důvodů je nutné prošlé léčivo likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů
za přísně stanovených podmínek.
Léky je dobré donést do lékárny
v papírové či igelitové tašce nejlépe
v původních obalech (krabičkách,
lahvičkách či blistrech). Přinesete-li
do lékárny prošlé léky, nemusíte za tuto
službu nic platit. Určitě touto likvidací
odpadu ochráníte životní prostředí.

lp, zdroj: Nemocnice Znojmo

Které nápady 5. ročníku participativního rozpočtování, projektu
Tvoříme Znojmo, budou bojovat o přízeň v hlasování, zjistí veřejnost v úterý
6. září od 16.00 hodin v Dolním sále
Znojemské Besedy.
„K veřejné prezentaci postoupilo
sedm návrhů. Projekty jsou rozhodně
zajímavé, tak přijďte podpořit jejich
navrhovatele,“ zve starosta Znojma
Jakub Malačka.
Přímo na prezentaci proběhne
i první kolo hlasování. Každý z přítomných bude mít možnost udělit pět
kladných a dva záporné hlasy, přičemž
každý hlas bude mít dvojnásobnou
hodnotu (čili deset kladných, čtyři
záporné). „Bude se jednat o jedinou
možnost fyzického hlasování. Navíc s dvojnásobnou hodnotou hlasu.
Chceme tak ocenit to, že si přítomní
našli čas a přišli osobně podpořit navrhovatele,“ vysvětluje starosta.
Druhé kolo hlasování bude probíhat od 7. do 30. září, a to online formou za pomoci systému Mobilního

Rozhlasu Znojmo a Portálu občana
Znojmo. Přímé odkazy na hlasování
budou zveřejněny ihned po spuštění
hlasování na webu tvorimeznojmo.cz.
Výsledky obou kol hlasování budou sečteny a na jejich základě bude
stanoveno, které projekty budou
v příštím roce realizovány. Celkem
ze svého rozpočtu město vyčlenilo
2 miliony korun na návrhy umístěné
přímo ve Znojmě a 2 miliony na návrhy v jeho městských částech. 
sb
Do veřejné prezentace Tvoříme Znojmo 2023 postupují (řazeno abecedně):
II. etapa klidové zóny a multifunkčního sportoviště (Oblekovice)
Komunitní zahrada na Louce
Minihřiště pro mrňousky
Oprava zázemí fotbalového klubu (Konice)
Rozhýbeme Horní park
Úprava historicky nejstarší části obce
(staré Přímětice)
Zpřístupnění a revitalizace horního
toku Lesky (Přímětice)

Nenechávejte děti ani
zvířata v horkém autě
Strážníci Městské police Znojmo nákup, kterým můžete ohrozit jejich
se zúčastnili výcviku správného postu- život! Je-li venku teplota 28 °C, v autě
pu při záchraně tonoucího. Varovali může být za pár minut přes 50 °C. Mypřed nebezpečím v horkých autech.
slete na to, jde o Vaše nejbližší!“
Strážníci se v součinnosti s hasiči
V rámci prevence také strážníci
seznámili nejen s obecnými postupy, pravidelně navštěvují domy se zvláštale i s drobnými detaily, které mo- ním určením, ve kterých bydlí senioři.
hou značně zvýšit pravděpodobnost Cílem je starším spoluobčanům přiúspěšné záchrany tonoucího. V praxi pomenout, jak se chovat, aby nesedli
si vyzkoušeli práci se záchranou vestou na lep různým podvodníkům ať už při
i házecím lanem, ale především tréno- osobním, telefonickém či internetovali záchranné techniky jako přiblížení vém kontaktu. Obdobné besedy dělají
se k tonoucímu ve vodě, jeho bezpečné preventisté Městské policie i na znozachycení a další.
jemských základních školách.
Mimo vodní plochu se strážní
lp, zdroj: MP Znojmo
ci v prázdninových vedrech
zaměřují na kontroly aut odstavených na parkovištích.
Čokoláda rozteklá ve vozidle
je jen slabým odvarem toho,
jaké mohou být následky pro
děti nebo zvířata ponechané
v horkých letních teplotách
v rozpáleném autě.
Strážníci proto důrazně varují řidiče a řidičky:
„Ve vlně veder nenechávejte
děti ani domácí mazlíčky ani
na chvíli ve vozidle! Postačí  Strážníci trénovali efektivní pomoc tonoucímu.
pouhé odskočení si na krátký 
Foto: MP Znojmo
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V městských bytech nebude Balíček pomoci občanům
uplatněna inflační doložka může být ještě lepší
Skutek jistě chvályhodný. Jenom
nevím, jak chce vedení města – cituji z balíčku První pomoci: „zatlačit
na celý trh s byty, aby ve Znojmě nedocházelo ke zvyšování
nájmů“. Může město
ov livnit s oukromé
vlastníky a podnikatele, aby nezvyšovali
nájem? Těžko. Zřejmě zůstane jenom
u slovních proklamací a zbožných přání.
Nájemníci městských
bytů, kteří si byty před
časem v rámci masívní
privatizace bytového
fondu ve Znojmě byt
koupili do osobního
vlastníci, udělali dobře. Zvyšující nájem se jich netýká. Bohužel budou
bojovat s nárůstem cen za energie.
Ale město prodávalo i byty, které si
nájemníci koupit nemohli, nebo nechtěli, mnohé i s nimi. Někteří už v bytech nejsou, zvyšující se nájmy nových
vlastníků neunesli a odešli nebo byli

nuceni odejít. A tak si říkám, bylo
rozumné zbavovat se bytového fondu?
Nemělo si město větší část bytů ponechat ve vlastnictví? Jako členka bytové
komise se účastním
projednávání žádostí
našich spoluobčanů
o přidělení bytu lidem,
kteří se ne vždy vlastní vinou ocitli v nezávidění hodné situaci.
A přesně tady by mělo
město pomoci. Pro
tyto případy by mělo
mít dostatek městských bytů. Těch má
ale zoufalý nedostatek.
Rádi bychom pomohli,
ale mnohdy není jak.
Bytový fond města se smrskl na pouhou jednu třetinu z původních zhruba
4.000 bytů. A tak ve skutečnosti město
není schopno ovlivnit u většiny občanů v nájemních bytech výši nájmu.
Prostě proto, že je již nevlastní.

R. Šalomonová,

zastupitelka SPD

Vážení občané, jak jste jistě již
zaznamenali, město se rozhodlo pomoci občanům, sužovaným vysokými cenami a nečinností vlády, balíčkem pomoci. Jedním
z bodů je i snížení
poplatku za svoz komunálního odpadu
seniorům na 50 %,
což je mimochodem
věc, kterou jsem navrhovala již na konci
roku 2020. Tenkrát
to ovšem na jednání
Zastupitelstva města
Znojma neprošlo. Těší
mě, že se tak nakonec
stane. Jak jsem však již
avizovala před časem,
byla bych ráda, aby se tento poplatek
snížil i všem, kteří aktivně třídí odpad
a nepotřebují tedy odvoz komunálního odpadu každý týden, jak je to
nyní nastaveno. Jak by to fungovalo?
Jednoduše! Každý ze zájemců by při
placení poplatku za svoz komunálního
odpadu nahlásil svůj záměr, obdržel

Jak hlasovat do Zastupitelstva
města Znojma
Blíží se volby do Zastupitelstva
města Znojma. Přinášíme informace,
jak správně hlasovat.
Volit své nové zastupitele můžete
v pátek 23. září (14.00–22.00 hod.)
a v sobotu 24. září (8.00–14.00 hod.).
Při vstupu do volební místnosti
se musí každý volič prokázat platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po obdržení úřední
obálky, případně hlasovacího lístku,
vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacího lístku, kde může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:


Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má
být v obci volen, tj. ve Znojmě všem
31 kandidátům strany. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takto
označený hlasovací lístek neplatný.

v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno.
Ve Znojmě se volí 31 kandidátů, volič
tedy může tímto způsobem označit
nejvíce 31 jednotlivých kandidátů
z různých volebních stran. Pokud by
bylo tímto způsobem označeno více
kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takto označený hlasovací lístek
neplatný.

 O značit

křížkem volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další jednotlivé kandidáty
z ostatních volebních stran. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.
Ve Znojmě se volí 31 členů zastupitelstva, volič označí křížkem jednu
volební stranu, a kromě toho dále

 O značit

jednotlivě 10 kandidátů z dalších volebních stran. Hlas se následně započítá přednostně deseti jednotlivě
označeným kandidátům a dále kandidátům z označené volební strany
na prvních 21 místech. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet členů
zastupitelstva, byl by takto označený
hlasovací lístek neplatný.
Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů Městský
úřad Znojmo, odbor správní na tel. č.
515 216 371, 515 216 391 a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Kontakty
do volební místnosti uvedeme v Oznámení o době a místu konání voleb
v LISTECH 22. září 2022.
lp, zdroj: Městský úřad Znojmo,
odbor správní

by nálepku, kterou by označil svou
popelnici (svoz odpadu by se tak konal
každý druhý týden) a jeho poplatek by
byl tím také snížen na 50 %. Jednoduché, efektivní. Lidé
ochrání přírodu i svou
peněženku. Tento model ve Znojmě již před
časem fungoval, byl
však zrušen. Myslím,
že je nutné dbát i v této
době na ochranu přírody – a pokud tím
člověk i ušetří, bude to
dvojitý bonus. Ve chvíli, kdy se inflace blíží
20 % a propad životní
úrovně láme rekordy,
se hodí doslova každá
koruna. Navrhnu tedy v tomto smyslu
úpravu vyhlášky na nejbližším konání
zastupitelstva a věřím, že bude schválena. Bránit přírodu i peněženky našich
občanů je, jak věřím, zájmem úplně
všech zastupitelů.

Petra Svedíková Vávrová,

zastupitelka SPD

Fotbalové
hřiště s novým
povrchem
Fotbalové hřiště s umělým povrchem na ulici Sokolská čekají v nadcházejících týdnech rozsáhlé úpravy.
Vyměněn bude jeho povrch, srovnán
terén a obměněn mobiliář. Hřiště
také získá certifikaci pro mezinárodní
utkání v malé kopané.
Hřiště s umělým povrchem se nachází vedle Městského stadionu v Horním parku.
Instalováno zde bude celkem
2075 m2 povrchu umělé trávy včetně
lajnování na malou kopanou. Vyměněny budou také branky, ochranné
sítě a zároveň bude pořízen i nový
víceúčelový kartáč pro pravidelnou
údržbu sportoviště, kterou zajišťuje
Správa nemovitostí města Znojma.
Nově budou dodány a instalovány dvě
kabiny pro 8 až 9 hráčů. Předpokládaná výše nákladů je více než 4 miliony
korun. Hotovo má být v září. Hřiště
je využíváno převážně jako tréninková plocha pro kopanou, americký
fotbal a jako víceúčelové sportoviště pro tělesnou výchovu základních
a středních škol. 
sb
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Hledáme...

VEDOUCÍ NEVOGA ŠKOLKY

DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo

Hledáme parťáka, který vybuduje naši Nevoga
školku. Někoho, kdo si tím splní svůj sen
vybudovat a vést nejlepší školku široko daleko.
Jestli ti nechybí odhodlání, ambice a pracovitost,
chceš se realizovat, uvádět v existenci vlastní
nápady a myšlenky, vést své kolegyně a kolegy
a nevadí ti nést odpovědnost, pak hledáme právě tebe.

nabízí pozici

ZAUJALO TĚ TO?

SERVISNÍ TECHNIK
LESNICKO-ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Tak pošli svůj životopis a klidně se
na nás obrať s dalšími dotazy na
personal@nevoga.com.

Náplň práce: Servisní práce na lesnicko-zemědělských strojích (údržba
a servis strojů v ČR a SR). Administrativní a organizační práce (příprava
a plánování servisů).
Požadujeme: ŘP skupiny B. Základní znalost práce na PC.
Výhodou: SOŠ/vyučen v oboru technického směru (opravář
zemědělských strojů, mechanik apod.). Praxe v oboru. ŘP na nákladní
automobil či vysokozdvižný vozík. Základní znalost NJ.
Nabízíme: PP na plný úvazek na dobu neurčitou. Odpovídající finanční
ohodnocení (dle profesních znalostí) + prémie + firemní benefity. Firemní
mobilní telefon. Možnost získat nové pracovní zkušenosti. Odborná
školení a vzdělávací kurzy. Výuka NJ v rámci pracovní doby.
Nástup možný ihned!

TĚŠÍME SE NA
TVOJI ODPOVĚĎ!
personal@nevoga.com | 778 797 978
www.nevoga.com
nevogaznojmo |

nevoga_znojmo

Rodinná firma Nevoga, založená v roce 1958, je evropským leadrem na trhu stavebnictví v odvětví
výroby a vývoje příslušenství do bednění. Své pobočky má kromě Znojma také v Německu, Rakousku
a Polsku. Ve Znojmě vyrábí už od roku 1991, v roce 2021 zde otevřela nový topmoderní závod.

Kontakt: stepan.vaclavek@drevoprodukt.cz, +420 721 363 446

Jsme přední světový výrobce transformátorů a elektronických součástí.

NAVYŠUJEME VÝROBNÍ KAPACITY A
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY/NĚ DO NAŠEHO
Jsme
přední světový
světovývýrobce
výrobce
transformátorů
a elektronických
součástí.
Jsme přední
transformátorů
součástí. součástí.
Jsme
přední světový
výrobce
transformátorů
a elektronických
TÝMUa elektronických
NAVYŠUJEME
VÝROBNÍ
KAPACITY
AA
NAVYŠUJEME
VÝROBNÍ
KAPACITY
A
NAVYŠUJEME
VÝROBNÍ
KAPACITY
HLEDÁME
NOVÉ
KOLEGY/NĚ
DO
NAŠEHO
HLEDÁME
KOLEGY/NĚ
NAŠEHO
AKTUÁLNĚDO
HLEDÁME:
HLEDÁMENOVÉ
NOVÉTÝMU
KOLEGY/NĚ
DO
NAŠEHO
TÝMU
TÝMU

SPOLEČNOST FREEPORT
hledá kolegu nebo kolegyni na pozici

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Požadujeme:
praxi v oblasti účetnictví (min. 2 roky), znalost Zákona o DPH a Zákona
o účetnictví a MS Office (především MS Excel), AJ – střední pokročilost, SŠ/
VŠ ekonomického směru a další
Nabízíme:
nástupní plat 40.000 Kč, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění,
flexibilní pracovní doba, možnost Home Office, týden dovolené navíc, sick
days
Nástup: září / říjen 2022
Žádosti a životopis posílejte na emailovou adresu:
ditanemcova@freeport.cz

➢Dělníky vHLEDÁME:
elektrotechnice
AKTUÁLNĚ
➢AKTUÁLNĚ
Techniky
zkušebny
AKTUÁLNĚHLEDÁME:
HLEDÁME:
transformátorů
➢Dělníky v elektrotechnice
➢Techniky
zkušebny
➢Svářeče
Dělníky
vTIG/MIG
elektrotechnice
➢Dělníky v elektrotechnice
transformátorů
➢Skladníky
Techniky zkušebny
➢Techniky
zkušebny
➢Svářeče
TIG/MIG
➢CNC
operátor
transformátorů
➢Skladníky
transformátorů
➢Svářeče
➢CNC
operátorTIG/MIG
➢Svářeče
TIG/MIG
➢Skladníky
➢Skladníky
➢CNC operátor
➢CNC operátor
Nabízíme:

Nabízíme:

dotované
roční
příšpěvek
Kč nazdraví
sport,
dotované stravování,
stravování, roční
příšpěvek
3600,3600,
- Kč na- sport,
a zdraví a
kulturu
( Edenred
kulturu
( Edenred
karta)karta)
možnost
dlouhodobé
spolupráce
možnost
dlouhodobé
spolupráce

Nabízíme:
Nabízíme:

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem či osobně.
V případě Vašeho
zájmu nás
neváhejte
kontaktovat
telefonicky,
emailem
či osobně.
dotované
stravování,
roční
příšpěvek
3600,
- Kč na
sport,
zdraví a
Hakenova 3789/22, Znojmo
dotované stravování,
roční
příšpěvek
3600, - Kč na sport, zdraví a
Hakenova
3789/22,
Znojmo
tel.:
515
284 702,
601 302 515
kulturu
( Edenred
karta)
tel.:
515 284
702, 601 302karta)
515
e-mail:kulturu
adam.rada@tamuracorp.com
( Edenred
možnost
dlouhodobé spolupráce
e-mail: adam.rada@tamuracorp.com
možnost dlouhodobé spolupráce

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem či osobně.
V případě Vašeho zájmu násHakenova
neváhejte
kontaktovat
telefonicky, emailem či osobně.
3789/22,
Znojmo
3789/22,
Znojmo
tel.:Hakenova
515 284 702,
601 302
515
tel.:
515 284 702, 601 302 515
e-mail:
adam.rada@tamuracorp.com
e-mail: adam.rada@tamuracorp.com
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Prázdniny ještě nekončí!
Čeká na vás zábava v každém dni
Do konce srpna nabízí Znojemské kulturní léto několik akcí, na kterých můžete i s dětmi trávit volné
dny.
Vedle právě probíhajícího festivalu
Znojmo žije divadlem s bohatým programem se můžete bavit každý den.
V pondělí 22. 8. je v Jižním hradebním
příkopě připraveno Hradební pondělí (10.00 / 16.00 hod.) čili celodenní
aktivity pro rodiny s dětmi. Ve 21.30
bude i ohňová show. Prohlídku Večerní město v pověstech můžete zažít 22. a 29. 8., začíná se vždy v 21.00
u TIC Obroková. Úterky jsou vyhrazeny cimbálkám. V Hradní ulici zahraje
23. 8. Dyjavan a 30. 8. CM Antonína

Stehlíka, vždy od 18.30. Středy znamenají Hudbu u rotundy, 24. 8. hraje
akustické duo PoZemi a 31. 8. Petr
Lüftner, začátky v 19.00. Čtvrtek 25. 8.
od 18.00 bude Léto v pivovaru, kdy
na zahrádce vystoupí mimo jiné Záviš.
A v pátek 26. 8. od 19.00 to rozjede
Chill-out party u rotundy s DJ Lubošem
Holzbauerem.
Opomenout nelze ani bohatou nabídku akcí, kterou připravili pro děti
i dospělé pracovníci Jihomoravského
muzea ve Znojmě. Vedle zajímavých
stálých expozici i sezónních výstav
v Domě umění a v minoritském klášteře jsou to prohlídky hradu speciálně
zaměřené na dětského návštěvníka.

V rámci letošních Hradovánek objevíte také šermířské vystoupení či tvůrčí
dílnu pro děti (více v Kulturním programu na str. 14–15).
Navíc do konce prázdnin můžete
každé pondělí, středu a pátek v centru
města potkat od 21.00 hodin ponocného. Každý pátek jsou vám k dispozici projížďky zážitkového ekobusu
Znojmáček (10.00 pro rodiny s dětmi,
17.00 pro dospělé). Denně jsou v nabídce prohlídky města s průvodcem,
prohlídky hradebního opevnění, výstava Trnkova Zahrada 2 v klášteře
Louka i prohlídky louckého kostela.
Informace vám rádi sdělí i na TIC,
Obroková ul. (tel. 515 222 552).  lp

 Prázdninové dny si nejvíce užívají děti,
ale bohatá nabídka Znojemského kulturního léta cílí i na dospělé.  Foto: Archiv ZL

Přijďte vyzkoušet nové autobusy
Na Horním náměstí bude v sobotu 3. září připravena ukázka nových
autobusů, které v příštím roce budou přepravovat občany po městě
Znojmě.
Ukázka vozidel nového dopravce,
akciové společnosti Autobusy Karlovy
Vary, je v centru Znojma připravena
od 10.00 do 16.00 hodin.
„Bude také možné se autobusy
zdarma projet. Cestující si mohou vyzkoušet zcela novou trasu na Cínovou
horu, trasu do obce Dobšice, na ulici
Pražská, do městské části Oblekovice
a Přímětice,“ zve Přemysl Karpíšek,
předseda dopravní komise Rady města
Znojma.
„Na předváděcí akci předvedeme
stejný model autobusu Mercedes-Benz
CONECTO, který bude provozován
ve Znojmě. Dále uvidíte minibus
ISUZU NOVOCITI LIFE, který bude
přímo provoz MHD ve Znojmě od no-

vého roku zajišťovat a bude již v konkrétním barevném provedení, tedy
červenobílém. Cestující si budou moci

Foto: PHD

předseda představenstva společnosti
Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan a dodává: „Všechny kmenové
autobusy budou pro Znojmo nové,
bezbariérové, vybavené klimatizací.
Jedná se celkem o 26 autobusů, z toho
23 standardních a 3 minibusy.“
„Přijďte si nové autobusy nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet
na vlastní kůži,“ zve starosta města
Znojma Jakub Malačka a k novému
dopravci dále uvádí: „Novinky nebudou jen v technickém vybavení autobusů. Počítáme do budoucna také s navýšením obslužných kilometrů o 57 %.
Od nového roku přibydou zcela nové
linky pro Cínovou Horu, ulici Koželužskou a Městskou plovárnu Louka
na ulici Melkusova. Dojde i k navýšení
frekvence víkendových spojů a spojů
do městských částí. Dále se bude řešit
návaznost MHD na dopravu například
krajských linek z Brna.“ 
sb, lp

v několika kategoriích. I ti nejmenší
účastníci si zde přijdou na své, právě
pro ně jsou připraveny závody na odrážedlech, což je rodiči hodnoceno
jako nejzábavnější část. Zajímavostí
také je, že pro všechny varianty závodů
jsou připraveny i mokré varianty, které
se vyhýbají blátivým úsekům.
V celém areálu kláštera bude připraven bohatý doprovodný program,
jako například malování na obličej,

fotokoutek, parádní biketrailová show
Bike O'Clock, kolo radosti o hodnotné
ceny a mnoho dalšího. Zajištěno bude
občerstvení a k poslechu zahraje cimbálová hudba a další hudební soubory.
Každý účastník závodu obdrží dřevěnou pamětní medaili.
Registrace online je možná
do 31. srpna 2022 nebo přímo na místě
v areálu Louckého kláštera. Více informací o závodě na webu kolopro.cz. sch

autobusy detailně prohlédnout, zodpovíme případné dotazy a od 12.00 hodin zahájíme ukázkové jízdy,“ popisuje

 Minibus ISUZU NOVOCITI LIFE využívá k přepravě cestujících například hlavní město
Praha. Od nového roku budou jezdit tři i ve Znojmě. 

Kolo pro život přijede v září
První zářijový víkend (3.–4. 9. 2022)
dorazí do Znojma největší seriál závodů na horských kolech Kolo pro život.
Letos slaví již třiadvacetiletou tradici
a do Znojma zavítá už podeváté. Registrovat se můžete až do 31. srpna.
Znojmo Burčák Tour Kooperativy se uskuteční v sobotu 3. a v neděli
4. září v areálu Louckého kláštera. Jednotlivé závody jsou určeny pro profesionály i širokou veřejnost včetně dětí.

Znojmo Burčák Tour Kooperativy
je závod s největší účastí ze všech závodů seriálu Kolo pro život. Připraveny
budou tři různě dlouhé trasy. Hlavní
závody mohou závodníci absolvovat
v sobotu, délka hlavní trasy závodu
je 58 kilometrů. Možné je absolvovat
i zkrácenou trasu o délce 32 kilometrů. V neděli je připravena Family jízda vhodná pro rodiče s dětmi v délce
20 kilometrů a také dětské závody
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Dny evropského dědictví otevřou vybrané památky
Dny evropského dědictví / European Heritage Day (EHD) každoročně v září zpřístupňují zdarma
nejširší veřejnosti památky, budovy,
objekty a prostory, a to včetně těch,
které jsou jinak nepřístupné. Znojmo
se k celoevropské kulturně poznávací
aktivitě připojí od čtvrtka 15. do neděle 18. září 2022.
Bez poplatků za vstup mohou letos
zájemci vyrazit na několik komentovaných prohlídek. Konkrétně do kostela
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
a také do před časem otevřeného Centra Louka, které se nachází v zrekonstruovaných prostorách objektu Staré
školy v areálu kláštera v Louce.
EHD ve Znojmě pořádá město
spolu s partnery, kterými jsou Znojemská Beseda a Jihomoravské muzeum.
Posledně jmenované zve na speciální
komentovanou prohlídku hradu s návštěvou běžně nepřístupného podzemí.

Dále do Domu umění na výstavu obrazů
Podyjí i do minoritského kláštera, kde
je pro návštěvníky připravena výstava
o pohřbívání v mladší době kamenné.
Čtvrtek 15. 9.
ZNOJEMSKÝ HRAD, 9.30 a 10.30 pro
školy, 16.00 pro veřejnost. Od dob
Vladislava Jindřicha po současnost –
speciální komentovaná prohlídka s ná-

Děti, které přijedou na vlastním kole,
koloběžce a s povinnou přilbou, čeká
navíc odměna.
Součástí programu je exhibice
v podání Biketrial Znojmo. Středisko
volného času nabídne opičí dráhu.
Dospělí si mohou nechat změřit tlak
a tuk ve stánku Vojenské zdravotní
pojišťovny. Nebude chybět nácvik první pomoci, dopravní testy nebo jízda
na invalidním vozíku s Oblastní charitou Znojmo. Další naučný program
chystají Městské lesy Znojmo, Městská
policie Znojmo a BESIP Team. Cílem
akce je prezentovat zdravý životní styl,
a to zábavnou formou. 
sb

Krajem vína na kole
V sobotu 17. září 2022 startuje
v areálu Louckého kláštera Tour de
burčák.
Akce je otevřená široké veřejnosti,
zdatným sportovcům i rodinám s dětmi. Stačí přijít v sobotu 17. září mezi
9. a 11. hodinou na registrační místo
do areálu Louckého kláštera.
Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás již tradičně
zavede do podzimních, hrozny obtěžkaných vinic Znojemska. Připraveny
jsou dvě trasy pro cyklisty a jedna pro
pěší, na trasách vás čekají zastávky
ve vinných sklepích i přímo ve vinicích, kde budete moci kromě vína

12.00–17.00. Návštěva objektu a výstavy Pohřby v mladší době kamenné.

Pátek 16. 9.
DŮM UMĚNÍ, 9.00–11.30, 12.00–17.00.
Návštěva objektu a výstavy obrazů
Obrazem do krajiny.

Neděle 18. 9.
CENTRUM LOUKA A KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. VÁCLAVA.
Každou hodinu od 9.00 do 17.00 komentované prohlídky, vždy max. 15 osob.
Nutná rezervace na tel. 537 020 700
nebo přímo v Centru Louka.
sb, lp

Sobota 17. 9.
MINORITSKÝ KLÁŠTER, 10.00–11.30,

 Centrum Louka se veřejnosti otevřelo letos v březnu po radikální rekonstrukci (prostory bývalé školy před a po). 

Užijte si Den bez aut
Den bez aut se ve Znojmě koná
pravidelně již několik let, a to v rámci
kampaně Evropský týden mobility. Letos si jej můžete užít od 15. do 16. září.
Ve čtvrtek 15. září zve město
Znojmo a Městské lesy na procházku
s lesníkem. Jejím obsahem je již třetí
veřejná prezentace projektu obnovy
Městského lesíka, kde také v 16.00 hod.
u pódia procházka začne. Zájemci se
mohou přijít seznámit s plánovanými
pracemi.
V pátek 16. září je v Horním parku
připraven bohatý program (9.00–14.00).
Dopoledne pro děti základních a mateřských škol, odpoledne pro veřejnost.

vštěvou podzemí. Rezervace nutná
na knihovna@muzeumznojmo.cz.

ochutnat i čerstvý znojemský burčák
přímo z rukou vinařů.
Tour de burčák končí jako vždy
v areálu Louckého kláštera, kde bude
připraven folklorní program s nabídkou místních specialit. V závěrečném
losování pak můžete vyhrát některou
z cen – třeba vína z regionu či dovolenou
v certifikovaném zařízení Cyklisté vítáni.
Startovní balíček lze koupit
v předprodeji za 200 Kč nebo na místě
za 250 Kč. Děti do 15 let mají vstup
zdarma. Předprodej končí ve čtvrtek
před akcí, případně dříve při naplnění kapacity. Více informací na webu
znovin.cz/tour-de-burcak. 
sb, lp

Foto: Archiv ZL

Řeku Dyji rozčísnou
štíhlé dračí lodě
Všichni příznivci vodní zábavy,
sportovní nadšenci, malí i velcí fanoušci jsou 22. až 24. září 2022 zváni
do přírodního areálu vodních sportů
pod sedlešovickým mostem v blízkosti Louckého kláštera.
Již 14. ročník festivalu dračích
lodí ve Znojmě se ponese v duchu
dvanáctého Neoficiálního mistrovství
světa amatérských posádek dračích
lodí. Festival je určen zejména veřejnosti a plavbu na elegantních lodích
včetně projetí hlavní závodní trati si
tak může vyzkoušet každý, kdo přijde. Festival začíná ve čtvrtek 23. září
dopoledne dobrodružnými plavbami
pro děti mateřských a základních škol.
O den později, v pátek dopoledne, se

pojedou závody základních a středních škol. Odpoledne pak probíhají oficiální tréninkové jízdy posádek
přihlášených k hlavnímu závodu.
Ty vrcholí v sobotu 24. září, kdy se
od 11.00 hod. pojedou veřejné závody na velkých dračích lodích v rámci
Neoficiálního mistrovství světa amatérských posádek. Účastníci závodů
se mohou těšit na závody i na divácky
atraktivní podvečerní Gladiátorské
sprinty. Festival představí také rychlostní kanoisty ve vloženém exhibičním závodě i vodní záchranáře. Děti
se mohou projet v mini lodičkách
nebo vyzkoušet jinou atrakci. Podrobné informace najdete na webu
dracifestznojmo.cz. 
lp
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Na táboře se z žáků
stali mistři učitelé
Druhé červencové pondělí začal
v budově střední školy na Přímětické ulici (SOU a SOŠ SČMSD Znojmo,
s.r.o.) první běh příměstského tábora
Přímka 2022.
Jde o úspěšnou opakující se aktivitu střední školy. Cílovou skupinou jsou
žáci 1. stupně základních škol. Vedle
volnočasových aktivit tři dny pracovali se dřevem pod dohledem učitelů
i žáků oborů Truhlář a Cestovní ruch.
„Máme tu jedenáct dětí, prvňáky
až páťáky. Své dovednosti jim předávají naši učni truhláři, Patrik Ištvánek
a Vojtěch Gala. Kluci byli dětem skvělými rádci, já jen koordinuji. Je skvělé
vidět, jak se do rolí mistrů krásně vžili,
to je pro učitele největší pochvala,“
říká Pavel Dvořák, vedoucí oboru

Truhlář. Loni si děti z příměstského
tábora školy odnesly hmyzí hotel nebo
krmítko pro ptáčky. Letos vyráběly
stojan na láhve a pokladničku ve tvaru
domečku. O zábavu se dětem starali
také budoucí odborníci na cestovní
ruch. „S Jardou Hellingerem máme
na starosti volnočasové aktivity. Hrajeme různé hry, využíváme školní tělocvičnu a venkovní hřiště. První den
jsme zahájili seznamovacími hrami,
odpoledne jsme šli na vycházku Gránickým údolím,“ prozradila Tereza Zábranská, žákyně oboru Cestovní ruch.
Příměstský tábor pokračuje v srpnu.
Štafetu převezmou automechanici.
Děti se tentokrát mohou těšit na aktivity související s dopravou a také práci
s kovem. 
lp, zdroj: L. Karpíšková

 Pro malé táborníky byla práce se dřevem zábavou. Nadšené nebyly jen děti, ale i jejich

rodiče, kteří se v této souvislosti vyjádřili pochvalně na adresu pořádající školy.

Foto: Archiv školy

Nová třída pro děti
od dvou let
V rámci balíčku První pomoci
vznikne ve Znojmě nová třída mateřské školy. Bude určena pro děti již
od dvou let.
Město ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Pražská připravuje zcela novou třídu
v budově mateřské školy na ulici Slovenská. Přestavbou dvou stávajících
nevyužívaných tříd vznikne nová třída
mateřské školy. Vybourána bude příčka
mezi místnostmi, třída dostane nové
podlahy, omítky, vyměněny budou dveře, radiátory, elektroinstalace, vybudováno bude nové sociální zázemí a třída
bude vybavena novým nábytkem. Měs-

to zde investuje bezmála 3,3 milionu
korun. Stavebním pracím předchází nezbytné administrativní kroky. „Chceme
vše připravit co nejdříve, aby mohl být
provoz zahájen na konci letošního roku
nebo na jaře roku příštího. Naším cílem
je dát rodičům možnost využít například dřívější návrat do zaměstnání,“
vysvětluje místostarosta města Znojma
Jan Grois. Jeho slova pak doplňuje starosta Jakub Malačka: „Uvědomujeme si
nutnost navyšování kapacit mateřských
škol i zvyšující se poptávku po umístění
mladších dětí, proto jsme se také rozhodli pro zřízení nové třídy.“  sb, lp
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Školy chtějí více
zkvalitnit výuku.
Žádají o dotaci
Tři školy ve Znojmě žádají stát
o dotace ve výši téměř 30 milionů korun. Chtějí ještě více zlepšit podmínky
vyučování a prostory pro své žáky.
Město jejich záměr finančně podpoří.
Moderní způsoby výuky vedou
ředitele škol k vymýšlení inovativních
postupů a nápadů tak, aby byla zajištěna nejen kvalitní výuka, ale například
i příjemné školní prostředí. V nejbližších dotačních výzvách budou podpořeny tři projekty.
Rychlejší sítě
i nový skleník
Základní škola JUDr. Josefa Mareše žádá o dotaci na vybudování nových rozvodů LAN a WiFi sítě školy.
Důvodem je průběžné navyšování výpočetní techniky v rámci modernizace
a digitalizace škol. Současná síť už nesplňuje standardy připojení. Celkové
náklady jsou vyčísleny na 15 milionů
korun. Předpokládaný termín realizace je v letech 2023–2024.
Základní a mateřská škola Pražská plánuje využít dotaci k vybudování
odborné učebny a venkovního zázemí
pro školní družinu včetně sportovní
plochy. Součástí projektu jsou tři záměry. Prvním je vybudování jazykové
učebny s vnitřním vybavením i s drob-

nými stavebními úpravami. Druhým
záměrem je vybudování venkovní
přírodovědné učebny a rekonstrukce
skleníku pro výuku pracovních činností a třetím je vybudování venkovního zázemí pro školní družinu včetně
sportovní plochy. To vše za 14 milionů
korun.
Mateřská škola nám. Republiky se
zapojila do výzvy Ministerstva životního prostředí. Finanční prostředky z této
dotace ve výši 500 tisíc korun plánuje
využít na realizaci přírodní zahrady.
Kdo poskytne peníze
Dotace žádají školy v rámci výzvy
Ministerstva životního prostředí, a především z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). IROP
je jeden z operačních programů, přes
které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Finanční spoluúčast v případě projektů IROP je maximálně 10 %
z celkové hodnoty projektu a v případě
výzvy Ministerstva životního prostředí jde o spolufinancování maximálně
do výše 15 % z celkové hodnoty projektu. V případě získání jednotlivých
dotací město Znojmo tyto částky dofinancuje ze svého rozpočtu. 
sch, lp

Chystá se modernější
skatepark
Město Znojmo připravuje zcela
nový modernější skatepark na ulici
Sokolská. Než se tak stane, budou
v areálu dočasně umístěny mobilní
betonové překážky.
Zázemí pro jezdce všech věkových
kategorií vyroste na místě původního
skateparku, který již nevyhovuje. Kvůli
špatnému technickému stavu a bezpečnosti uživatelů je výměna překážek
nutností. V současné době je skatepark
bez překážek. V nejbližší době zde
bude umístěno devět mobilních betonových překážek. Po modernizaci
skateparku lze tyto překážky přemístit
na jiné vybrané místo. Město zde investuje 525 000 korun.
Na jaře letošního roku byla na vybudování nového skateparku vypsána
veřejná zakázka. Do výběrového řízení
se přihlásila pouze jedna firma, která

nesplnila zadávací podmínky. Z tohoto
důvodu byla veřejná zakázka vypsána
opětovně s tím, že došlo k prodloužení termínu realizace. Rada města
schválila firmu Mystic Constructions,
která modernizaci sportoviště zajistí.
Původní překližkové překážky nahradí
nové betonové monolitické o výměře
750 metrů čtverečních, které odpovídají všem normám a bezpečnostním
požadavkům. Areál dostane také nový
povrch z leštěného betonu. Hodnota
zakázky je sedm milionů korun.
„Jízda na skejtu je olympijským
sportem, který má oblibu i u nás
ve Znojmě. Jsem rád, že se již podařilo
vysoutěžit firmu, která vybuduje skatepark s novými a moderními prvky,
aby se tento sport v našem městě mohl
i nadále rozvíjet,“ říká starosta Znojma
Jakub Malačka. 
sb
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Divadelní festival vás zve na oslavu narozenin.
Smát se budete v ulicích i šapitó
Desátý ročník Znojmo žije divadlem (16.–21. srpna 2022), to je narozeninová oslava s pestrou škálou
různých divadelních forem. Čekají
vás konverzační komedie, improvizační show, vtipné loutkově činoherní představení, satirický příběh,
pohádky i pouliční představení.
„Hlavním pojítkem narozeninového ročníku bude smích, kterému se,
jak věřím, žádný divák neubrání,“ říká
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, tedy instituce pořádající festival. „Oproti běžným letním scénám
kamenných divadel i letos nabízíme divákům přehlídku nejrůznějších uměleckých souborů z České republiky.
Nebudou chybět stálice jako soubor
Divadla Bolka Polívky, akrobatické
uskupení Losers Cirque Company,
Bratři v tricku, Divadlo Líšeň a další.
Zveme vás na jedinečnou alternativní
scénu i do cirkusového šapitó na Horním náměstí,“ vypočítává František
Koudela.
Těšit se můžete například na konverzační komedii Zkurvení havlisti
z pera Luboše Baláka, bývalého uměleckého šéfa brněnského HaDivadla
a zakladatele Komediografu. V satirickém představení odehrávajícím
se v sauně nám tři mudrlanti Tomáš
Měcháček, Miroslav Hanuš a Michal
Bumbálek osvětlí, v čem spočívají problémy tohoto světa a jak je vyřešit.

Pro diváky mladé věkem a duší
Zajímavý program mohou očekávat také nejmladší návštěvníci festivalu.
Představení Aby se děti divily, inspirované knihami brněnského spisovatele
a výtvarníka Aloise Mikulky, pro ně
přivezou herci Divadla Bolka Polívky
v pátek 19. srpna. O den později připravilo pro děti Divadlo Líšeň japonsko-líšeňskou frašku Jezevec na borovici
a také doprovodný program v podobě
kreativních her s názvem Figurkov
a Stínodílna. Jejich prostřednictvím
mohou malí diváci rozvíjet své logické
myšlení i prostorovou orientaci a také
si vyrobit stínové divadlo.

 Ve výtečné konzervační komedii Zkurvení havlisti hrají Michal Bumbálek, Miroslav Hanuš a Tomáš Měcháček. 

Podruhé na festival zavítá tanečně
akrobatická skupina Losers Cirque
Company, tentokrát s představením
Konkurz, o jehož vítězi budou přímo
na představení rozhodovat sami diváci.
Nepochybně jednou z nejnáročnějších divadelních disciplín je improvizace. Té se ujme nehasnoucí hvězda
Dejvického divadla Simona Babčáková.
Sekundovat jí budou Jiří Kniha, Antonie Formanová a Saša Stankov. Po jejich
pátečním představení se z diváků mo-

Foto: Archiv ZL

hou stát posluchači a nejlépe tanečníci
při koncertě brněnsko-jihoamerické
formace SABOR LATINO-combo, hrající latinskoamerické rytmy známe z celosvětově úspěšného filmu Buena Vista
Social Club. Divadlo Líšeň nabídne
dospělému publiku aktuálně mrazivě
vtipný loutkově činoherní kus Putin
lyžuje. Představení se odehraje kolem
stolu v Kapucínské zahradě, kde bude
speciálně pro toto představení postaven
vojenský stan.

Se vstupenkou v ruce i bez ní
Neodmyslitelnou součástí festivalu
jsou pouliční představení, která zlákají
i kolemjdoucí nebo na ně přichází
lidé cíleně. Bez vstupného je uvidíte
na Horním náměstí a Hradní ulici.
Zabojují o nejposvátnější trůn, na který usedají i králové o samotě, a ještě
stihnou vymalovat ulice svým žonglérským uměním. Vaše bránice rozhodně
nenechá odpočinout Kočovný kabaret
Bolka Polívky.
Kompletní program festivalu
Znojmo žije divadlem najdete na webu
Znojemské Besedy. V tištěné podobě
je zdarma k dispozici ve znojemských
infocentrech. Vstupenky na všechna
představení jsou v prodeji. 
KS, lp

Šikmý kostel i Splašené nůžky
na divadle. To nelze nevidět
Městské divadlo ve Znojmě vstupuje do nové sezóny 2022/2023 žánrově pestrou nabídkou činoherních
i hudebních představení. Aby vám z ní
nic neuteklo, vsaďte na abonentku.
Předplatné znamená nejen měsíční programové přehledy zasílané abonentovi vždy e-mailem, ale především
jistotu sedadla v hledišti.
„Vážení diváci, spolu s vámi věříme, že se budeme v následující divadelní sezóně opět setkávat v hledišti,
a proto jsme pro vás připravili nabídku abonentních představení,“ říká

František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy. K výběru jsou opět tři činoherní skupiny a jedna hudební, ve které
uslyšíte hobojistu Viléma Veverku,
slovenskou vokální skupinu Fragile,
Hradišťan a Juru Pavlicu a další. Na činohru budete moci v rámci abonmá
vyrazit do divadla osmnáctkrát. Uvidíte například ostravské Divadlo Petra
Bezruče v dramatizace oceněného románu Karin Lednické Šikmý kostel. Ze
Zlína přijede detektivní komedie Splašené nůžky. Krásnou vzpomínku představí pražské Divadlo Ungelt. Klic-

Noví zájemci o předplatné si mohou abonmá zakoupit do 18. září 2022 v TIC
na Obrokové ulici, kde si již nyní mohou vyzvednout přihlášky. V nabídce
jsou místa neobsazená stávajícími předplatiteli. Případné dotazy vám rádi
zodpoví pracovníci TIC, tel. 515 222 552.

perovo divadlo zahraje
hru Úklady a láska a příbramští herci vysvětlí
Jak jsem vyhrál válku
v hlavní roli s Alešem
Hámou. Mezi dalšími
herci, kteří na prknech
znamenající svět budou hrát „jako o život“,
aby si vysloužili potlesk
publika, budou Ondřej
Brousek, Bára Štěpánová, Norbert Lichý, Kateřina Brožová, Martin
Hoffmann, Michal Dlouhý či Pavla Tomicová.
A chybět nemohou ani
skvělí herci znojemského divadelního spolku
Rotunda. 
lp

 Ostravské Divadlo Petra Bezruče se v nové sezoně

ve Znojmě představí dramatizací vynikajícího a oceněného románu Karin Lednické Šikmý kostel.

Foto: Archiv Divadlo P. Bezruče
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GaP nabízí kurzy pro
Neckyáda spouští
malé i velké. Novinkou na vodu obří Dyjanic
jsou lidová řemesla
GaP (Galerie a Prostor) není jen
znojemská galerie a kulturní prostor,
ale také stále oblíbenější škola umění. Pro nový školní rok nabízí bohatou nabídku výtvarných kurzů pro
děti i dospělé, která pro velký zájem
rodičů každoročně roste.

Tvorba pro kreativní dospělé
Pro dospělé výtvarníky má galerie
GaP v nabídce dva kurzy výtvarné
a novinku – umělecká řemesla. Ryze
výtvarný kurz pro dospívající a dospělé
reaguje na aktuální výstavy v GaPu
a zároveň také rozvíjí další témata –

 Na hladinu řeky Dyje vypluje naposled obří Dyjanic. 
Pod znojemskou přehradou se
v neděli 28. srpna projedou po řece
Dyji bláznivá plavidla 11. ročníku
Neckyády.
Recesistická aktivita, za kterou organizačně stojí obyvatelé Dyjské vsi,
vždy láká desítky malých a velkých
diváků. „Minulý jubilejní 10. ročník
jsme oslavili výrobou Dyjanicu, největšího a nejtěžšího plavidla všech
Neckyád. Měří více jak deset metrů.
Bohužel nám vloni nepřálo počasí,
proto jsme se rozhodli letos vypra Galerie a Protor podporuje kreativitu dětí. 
Stejně jako v předešlých letech
připravil lektorský tým galerie pro
školní rok 2022/2023 nové termíny
kurzů pro děti předškolního věku.
Navíc letos na zájemce čeká i zcela
nový kurz Umění řemesel pro dospělé
studenty.
Velký zájem ze strany maminek
je o takzvanou Hernu, tedy výtvarný
kroužek pro nejmenší ve věku 2–4 let.
Děti jej navštěvují v doprovodu rodiče
a seznamují se se základními i netradičními a hravými výtvarnými technikami. Prioritou je radost z tvorby
a rozvoj spontánní tvořivosti. „S dětmi
se učíme koukat kolem sebe a pozorovat krásu. Umění vnímáme jako
prostředek pro poznávání sebe i světa,“ popisuje náplň kroužku lektorka
Andrea Krejčí.
Větší děti mají možnost navštěvovat výtvarné kroužky ve středu
a ve čtvrtek odpoledne. Ateliér je určen
dětem školního věku (6–12 let). Tématem kurzu jsou Dějiny umění v obrazech. „Společně projdeme historii
uměleckého vyjadřování a na vybrané
momenty budeme výtvarně reagovat.
Děti si vyzkouší mimo jiné i experimentální výtvarné techniky. Kurz bude
zakončen vernisáží a absolventskou
výstavou, což pro děti vždy bývá velká
událost,” doplňuje Krejčí.

Foto: Archiv ZL

aktuální i ta z historie umění, čímž
podněcuje studenty k vlastní tvorbě. Během kurzu mohou konzultovat
a rozvíjet svůj dosavadní tvůrčí přístup či se nechat více vést, inspirovat
a objevovat nové výtvarné techniky
a umělecké postupy. Součástí bude
také teoretický základ ke komunikaci
s uměleckým dílem a jeho možné interpretaci. Kurz bude zakončen vernisáží a absolventskou výstavou.
Vyzkoušejte si řemesla
Novinkou pro letošní podzim
je kurz Umění řemesel, zaměřený
na lidovou tvořivost. V jednotlivých
blocích se bude věnovat rukodělné
činnosti, jejímž výsledkem bude konkrétní výrobek. V prvním pololetí se
studenti zaměří na čtyři řemesla – keramickou mozaiku, drhání, vizovické
pečivo a jiné vánoční ozdoby a papírové kabelky. Kurz je možné navštěvovat
jako pololetní nebo po blocích dle jednotlivých řemesel. Ateliéry pro dospělé
budou probíhat v pondělní a úterní
podvečery v GaPu. A komu by nevyšel
čas navštěvovat pravidelný kurz, může
se do GaPu zastavit na jednorázový
workshop, který zde probíhá minimálně jednou do měsíce. Kompletní
kulturní a vzdělávací program najdete
na webu galerieaprostor.cz.  AK, lp

Foto: Archiv M. Foučka

vit Dyjanic znovu, tentokrát na jeho
poslední plavbu. Novinkou letošního
ročníku bude navíc „odporná porota“,
která bude hodnotit celkový dojem
plavidel včetně posádky,“ prozrazuje
za organizátory Martin Fouček. „Pokud se nebojíte vody, postavte plavidlo
a vyplujte s námi! Čeká vás spousta
zábavy a zajímavé ceny. Registrace
plavidel je od 13.00 hodin na Staré
vodárně. Startujeme ve 14.00 hodin,“ zve na skvělou zábavu Martin
Fouček. 
lp

DENNY

Plemeno: Labradorský retrívr | Věk: asi 6 let
Nový domov hledá společenský a hodný Denny. Do útulku přišel velmi
vyhublý, ale už je z něho velký jedlík. Zvládá bez problému chůzi na vodítku, ale mezi jinými psy je žárlivý. Vhodný by byl jako jedináček k rodině se
staršími dětmi, nejlépe v rodinném domě se zahradou.
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: denně srpen 9.00–18.00,
září 9.00–17.00.
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 až říjen, denně
prohlídky v 9.30 a 13.30. V 16.00 hod.
možnost prohlídky města Znojma
s průvodcem. Sraz účastníků je
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.

Otevřeno: červen až září denně
9.00– 17.00.
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: 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: srpen Po–Pá 8.00–18.00,
So–Ne 9.00–18.00, září 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: červen až 12. září Po–So
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ
INFOCENTRUM
Loucká 32a (areál Beach clubu
Znojmo), tel. 608 736 135,
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.
Srpen – divadelní prázdniny.

VÝSTAVY
Do 02/2023 A AŽ SE BUDEŠ
VRACET, LEPŠÍ ČASY S SEBOU
VEM…
Minoritský klášter – rakouské
nouzové peníze (1918–1921).
2. 4. – 30. 10. LIDOVÉ TRADICE
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – stálá výstava.
Nevšední pohled na místní lidové
tradice a obyčeje.
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.
1. 5. – 30. 9. TRNKOVA ZAHRADA 2
Loucký klášter – netradiční setkání
na pomezí výstavy, divadelního
představení a animovaného filmu.
1. 6. – 11. 9. FRANTIŠEK RINGO
ČECH
Galerie Grand Café, Václavské nám. –
výstava obrazů F. R. Čecha.
5. 8. – 30. 10. POHŘBY V MLADŠÍ
DOBĚ KAMENNÉ
Minoritský klášter – hroby lengyelské
kultury v oblasti jižní Moravy
a Dolního Rakouska. Výstava
představuje nejen tradice a rituály
našich předků.
12. 8. – 20. 11. OBRAZEM
DO KRAJINY
Dům umění – vcházení
do krajinomalby a fotografie. Pohled
do přírody a památek Národního
parku Podyjí.

DALŠÍ AKCE
1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
Prázdninové akce pro všechny věkové
kategorie. Více na str. 8–9.
16. – 21. 8. ZNOJMO ŽIJE
DIVADLEM
Divadelní festival nejen v centru
města. Více na str. 12.
18. 8. HUDBA NA VINICÍCH /
ČECHOMOR
Vinařství Lahofer – poslední ze
série letošních koncertů, www.
hudbanavinicich.cz. Areál otevřen
od 18.00, koncert ve 20.00.
BALANCE COFFEE & WINE /
vinařská turistika
Velká Mikulášská 10,
e-mail: info@balancecofeewine.cz,
www. balancecoffeewine.cz, fb,
tel. 602 743 301 (nutná rezervace).
Noční romantické Znojmo –
prohlídka města s řízenou
ochutnávkou vín – 19. 8., 20. 8.,
26. 8., 27. 8. od 20.00.
POHÁDKOVÉ LÉTO
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění – pohádky pro nejmenší
od 16.00.
23. 8. O Palečkovi – Komedianti
na káře
30. 8. Vodnická pohádka –
Divadýlko Mrak
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM
ZNOJMO
www.muzeumznojmo.cz,
rezervace na tel.: 515 222 311 nebo
na edukace@muzeumznojmo.cz
HRADOVÁNKY 2022
Znojemský hrad – zábavný program
pro celou rodinu
24. 8. Sedm klíčů pro princeznu,
prohlídky pro děti, 16.00
25. 8. Šermíři na hradě, skupina
historického šermu Albion, 16.00
31. 8. Listina paměť osvěží, tvůrčí
dílny pro děti, 10.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9,
www.knihovnazn.cz,
tel. 515 224 346
25. 8. Herní odpoledne v knihovně
– nové deskovky, přijďte si zahrát.
13.00–16.00
27. 8. LAHOFER AUTHOR CUP
Závod horských kol v okolí Vinařství
LAHOFER. Trasy pro děti i dospělé.
Více na webu lahocup.cz
1. 9. FESTIVAL KROUŽKŮ
Středisko volného času, Sokolská
ul. – nabídka zájmových kroužků,
od 10.00. Více na webu svcznojmo.cz.
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28. 8. NECKYÁDA
Znojemská přehrada – přátelé
z Dyjské vsi srdečně zvou
na recesistickou akci na řece Dyji.
Start v 14.00. Více na str. 13.

15.–16. 9. DEN BEZ AUT
Horní náměstí – akce pro celé rodiny
zaměřená na problematiku městské
dopravy a různých alternativních
řešení. Více na str. 9.

9.–11. 9. ZNOJEMSKÉ
HISTORICKÉ VINOBRANÍ 2022
Město Znojmo – 1. září vyjde
speciální vydání Znojemských LISTŮ
s podrobným programem vinobraní.

17. 9. TOUR DE BURČÁK
Loucký klášter – podzimní putování
po vinařských stezkách Znojemska.
www.stezky.cz. Více na str. 9.

15. – 18. 9. DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
Město Znojmo – otevřené památky
veřejnosti. Více na str. 9.
15. 9. POHÁDKOVÝ LES
Městský lesík – TJ Sokol Znojmo zve
rodiče s dětmi na tradiční podzimní
aktivitu. Letos s mottem Neposedné
notičky pro kluky a holčičky.
Za splněné úkoly čeká děti drobná
odměna a také překvapení. Začátek
na prostranství za restaurací Diana.
15.00.

22. - 24. 9. DRAČÍ LODĚ
Areál pod sedlešovickým mostem.
Více na str. 9.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
9.–11. 9. 2022
Permanentka (Pá + So):
450 Kč dospělí, 400 studenti
a senioři (do 31. 8.)
550 Kč dospělí, 500 Kč studenti
a senioři (od 1. 9.)

Slavnosti okurek
vyhlásily vítěze
Slavnosti okurek ve Znojmě
oznámily vítěze laické i odborné soutěže o nejlepší zpracované okurky.
Soutěže pravidelně pořádá Znojemská Beseda.
Slavnosti okurek v areálu pivovaru nabídly bohatý program. Vedle
tradičních soutěží i farmářské trhy,
kuchařskou show a velký zájem návštěvníků budila novinka – degustace
okurek.
V soutěži laiků byly ohodnoceny
jako nejlepší zavařovačky Jiřího Lesáka, druhé místo obsadila Jitka Dvořáková a třetí Květa Vydrová. Nejlepší
kvašáky má Jana Felcanová, druhá
příčka patří Zuzaně Boudové a třetí
Ivetě Engelové-Pecháčové.
V soutěži profesionálních zpracovatelů zeleného pokladu se letos
o královskou okurku ucházelo tři-

čtvrtek

Hudební
program

náct soutěžních vzorků, v kategorii
výběrové okurky pak devět. „Nejlepší
Královskou okurku letos představila
společnost efko cz, a to pod označením
Dětské okurky. Označením Výběrová
okurka se pak bude chlubit společnost
Bouda 1883 se vzorkem okurky s feferonkou. Vítězům gratuluji a všem
zúčastněním děkuji, že pomáhají udržovat tradici pěstování a zpracování
okurek podle kvalitních receptur,“ říká
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy.
Novým partnerem Slavností se
pro letošní rok stala místní Znojemská
pekárna společnosti PEK Group, která
se pyšní oceněním Chléb roku 2022.
Partnerem soutěže domácích zpracovatelů byla společnost efko cz. Mediálním partnerem akce byl Český rozhlas
Brno. 
lp, KS

1. 9. 2022 | 15:00–19:00

Doprovodný program
pro děti

Bohatá nabídka
občerstvení

Program prevence
pro dospělé

Zahrada areálu Nemocnice Znojmo | Vstup volný
V případě nepříznivého počasí se akce nebude konat.
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NENECHTE SI UJÍT
 HUDBU BEZ HRANIC
Festival, který propojuje hudbu, tanec a světlo
Mezinárodní festival Silberbauerovo
h u d e b n í Po d y j í
(27. srpna – 23. října 2022) už potřetí
zavítá na jižní Moravu a do Dolního Rakouska, aby
opět propojil hudbu, tanec a světlo
v jedinečný zážitek. Posluchačům
nabídne osm koncertů – pět na jižní
Moravě a tři v okolí
rakouského Thayatalu. Program zahrnuje vystoupení
barokních ansámblů, smíšených sborů, vokálních souborů, komorního
orchestru i talentovaných dětí ZUŠ. Zahajovací festivalový koncert
Kohout v barokním hávu láká posluchače do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, a to 27. srpna v 19.00 hodin. Představí
se na něm přední český varhaník Pavel Kohout spolu se sopranistkou
Helenou Hozovou (oba na snímku) s repertoárem z období baroka.
Tematika světla a temnoty bude rezonovat celým festivalem. Jeho
součástí je také společné vystoupení čtyř ZUŠ z České republiky, a to
8. října v 18.00 hodin v kostele sv. Václava v Louce. Hudební díla festivalu budou v moravských i rakouských svatostáncích prezentována převážně na hudebních nástrojích z dílny znojemského varhanáře Josefa
Silberbauera a jeho učitele Casparida. Celý program festivalu naleznete
na webu hudebnipodyji.eu a facebook.com/hudebnipodyji. Vstupné
na koncerty je dobrovolné (mimo koncertu v Mikulově). 
lp
 BENEFICE ZIBI & ORKO
Marek Orko Vácha a Zbigniew Czendlik na jednom pódiu
Jen deset kilometrů od Znojma se 19. září sejdou na pódiu kulturního
domu v Hodonicích dvě osobnosti, aby pomohly nemocnému chlapci.
Marek Orko Vácha a Zbigniew Czendlik budou před publikem hovořit
na benefiční talkshow Zibi & Orko, jejíž výtěžek ze vstupného poputuje
na podporu léčby malého Patrika. Chcete-li si poslechnou rozpravu dvou
moudrých mužů a zároveň pomoci, pak lístky na charitativní akci zakoupíte už nyní na TIC (Obroková ul.) nebo na webu znojemskabeseda.cz/
kultura/vstupenky. Začátek je v 18.00 hodin. 
lp
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Sport

Znojmo má nového mistra světa v Taekwon-Do
Na přelomu července a srpna
se v Nizozemí uskutečnilo odložené
mistrovství světa z roku 2021 v tradičním korejském bojovém sportu
Taekwon-Do. Reprezentanti České
Taekwon-Do asociace ze Znojma se
opět zúčastnili a vedli si skvěle.
Výprava složená z Anny Wojnarové I. Dan, Veroniky Mikulincové
I. Dan, Jany Pelánové II. Dan, Petra
Fouska I. Dan a Jiřího Abesky III. Dan
získala celkem 4 medaile.
Nejúspěšnějším účastníkem výpravy byla Anna Wojnarová, která vybojovala zlatou medaili ve speciálních
technikách a získala tak titul mistra
světa. Anna Wojnarová si dovezla také
bronzovou medaili za disciplínu přerážení.
Veronika Mikulincová II. Dan
získala bronzovou medaili v matsogi
(bojích) a Jiří Abeska III. Dan získal
bronzovou medaili v sestavách.
Znojemským zástupcem v pozici rozhodčího byl Antonín Belháč
IV. Dan. Koučem výpravy byl Luboš
Mudroch IV. Dan.
Krásným příkladem pomoci
mezi sportovci je pak zapůjčení vozidla k možnosti dopravy účastníků

do místa šampionátu od amerických
fotbalistů z klubu Znojmo Knights.
Všichni účastníci mistrovství světa

tak vzorně reprezentovali Českou republiku a město Znojmo v konkurenci sportovců ze třiceti zemí celého

 Znojemská výprava na mistrovství světa v Nizozemí. 

světa. Účast byla možná díky finanční
podpoře Města Znojma, za což naši
reprezentanti děkují. 
abe

Foto: abe

Dobré i špatné zprávy na úvod sezóny v 1. SC Znojmo
Nepříliš úspěšný start do nové
sezóny mají za sebou fotbalisté 1. SC
Znojmo, když si z prvních třech soutěžních zápasů připsali jednu remízu
a dvě prohry.
Na úvod čekalo na silně obměněný celek Znojma pohárové utkání
na brněnském Startu. Po vyrovnaném
průběhu skončil duel remízou 1:1 a následoval penaltový rozstřel. V něm
byli úspěšnější Brňané a Znojemští
tak vypadli z domácího poháru už
v úvodním kole.
Následovala vysoká prohra v Hodoníně 0:7 v úvodním zápase nového
ročníku MSFL. Ambiciózní domácí
nedali hráčům 1. SC Znojmo žádnou
šanci. „Co na to říct. My jsme měli
problém vůbec s tím složit sestavu.
Musíme se z toho poučit a příště zahrát
líp,“ konstatoval po debaklu znojemský trenér Michal Pacholík.
A skutečně druhý zápas v MSFL,
který Znojemští odehráli v Kunovicích proti béčku Slovácka, už byl zcela
jiný. Znojmo především dobře bránilo

a podpořené kvalitním výkonem gólmana udrželo čisté konto. Bohužel
v útočné fázi se prosadit nedokázalo,
a tak si připsalo pouze bod za bezbrankovou remízu.

Vstřelit první gól v letošní třetí lize
se tak Znojemští pokusí v prvním zápase
před vlastním publikem, který se uskuteční v sobotu 20. srpna od 10.15 hod.
Bude to ale už bez jednoho z nejzkuše-

 Na dresech fotbalové mládeže se objevilo logo nového sponzora, firmy Nevoga.

 Foto: 1.SC Znojmo, mládež

nějších znojemských hráčů Josefa Hnaníčka, který v klubu skončil.
Zatímco áčku se úvod sezóny příliš
nevydařil, dobrá zpráva přišla alespoň
z tábora mládeže. Ta získala nového
sponzora v podobě firmy Nevoga.
„Jsme zastánci sportování dětí, a tak
jsme se rozhodli kromě hokeje podpořit
také další sport, a to fotbal. Stali jsme se
proto partnerem 1. SC Znojmo – mládež, klubu s nejpočetnější mládežnickou základnou na okrese. Věříme, že
i s naším přispěním dojde ke zkvalitnění podmínek pro sportování dětí a mládeže,“ vysvětlil Petr Pokorný, prokurista
společnosti Nevoga.
Co bude pro mládežnické týmy
nové partnerství znamenat? „Chceme
rozšířit realizační tým, a to hlavně u těch
nejmenších, chceme mít kvalitní a proškolené trenéry a zkvalitnit tréninkové
možnosti. Cílíme i na ty nejmenší, v září
plánujeme uspořádat náborovou kampaň pro děti ročníků 2016, 2017 a 2018,“
prozradil plány předseda 1. SC Znojmo – mládež Jindřich Růžička.
eks
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