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 Na Horní náměstí se vrací šapito i herci, kejklíři a akrobaté.  Foto: Archiv ZL
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Pravidelné týdenní reporty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí Mobilní 
Rozhlas a aplikace 
Zlepšeme Česko. 
REGISTRUJTE SE  
A BUDETE V OBRAZE!

Buďte v obraze 
s Mobilním Rozhlasem

Jedinečný festival Znojmo žije di-
vadlem se po mimořádném přemístě-
ní v minulém ročníku letos vrátil zpět 
do své domovské scény cirkusového 
šapita na Horním náměstí. 

Herci, kejklíři, akrobaté a pouliční 
umělci už obsadili nejen zmíněné ná-

Znojmo zase žije divadlem
městí, ale do neděle 22. srpna se chys-
tají se svým uměním vtrhnout také 
do ulic Obroková a Hradní i na Slepičí 
trh. Zahrát vám přijede Kočovný kaba-
ret Bolka Polívky, Divadlo na Jezerce, 
Divadlo Spektákl, uskupení The Loo-
ser(s), Squadra Sua, Divadlo Demago 

a v  jediném koncertu festivalu také 
mistr světa v loopingu En.Dru s JeNem 
Hovorkou. Ti všichni se budou v ně-
kolika představeních rozličných žán-
rů snažit, aby vás pobavili, rozesmáli 
a někdy i k zamyšlení přivedli.

 Celý program najdete na str. 12.

Nový lesopark v Příměticích, ob-
nova Městského lesíku a s ní spojená 
výsadba 15 000 stromů nebo zales-
nění Mramotic. To jsou jen některé ze 
zelených novinek, kterým se podrob-
ně věnujeme uvnitř LISTŮ. 

Na mnohých se podílí nemalou 
finanční částkou město Znojmo a v re-
alizaci jeho příspěvková organizace 

Město i okolí se ještě více zazelenají
Městské lesy Znojmo, která se o  les-
ní plochy celoročně stará. Pracovníci 
Městských lesů, v jejichž gesci je správa 
i obnova lesa, si také připravili eduka-
tivní i zábavné aktivity pro širokou 
veřejnost. Do těchto aktivit například 
patří už třetí pokus o zalesnění obce 
Mramotice, covidovou situací dvakrát 
nuceně odložený, nikoliv však zrušený 

nebo zapomenutý. „Pevně věřím, že 
napotřetí nám termín vyjde a s pomocí 
veřejnosti obnovíme plochu přes je-
den hektar lesa, kterou poničilo sucho 
a kůrovec. Vítaný je každý, ať už je ze 
Znojma, nebo z okolních obcí,“ zve 
na  podzimní akci starosta Znojma 
Jakub Malačka. 

 Více na str. 8 a 9.

ZNOJMO 
BURČÁK TOUR

Znojmo Burčák Tour České spo-
řitelny 2021 (3.–5. září) je na startu.

Závod s největší účastí cyklistů zač-
ne v areálu Louckého kláštera v pátek 
3. září v 9.00 hod. dětskými sportov-
ními dny Kolo pro život určenými pro 
veřejnost a školy, primárně pro děti prv-
ního stupně. Hlavní cyklozávod se jede 
v sobotu 4. září v trasách 30 km a 50 km.

Neděle 5. září bude patřit dětem. 
Připraveny jsou dětské závody od odrá-
žedel po velké závodníky, Family jízdy 
a trasy pro hobby cyklisty. Chybět nebu-
de dopravní hřiště, pumptrack, malování 
na obličej, fotokoutek, skákací Ninja 
dráha, dárky, medaile a další. BURČÁK 
TOUR nezastaví ani špatné počasí. 
V případě deště je připravena mokrá 
varianta. Pohostinná akce je vhodná pro 
každého. Více na www.kolopro.cz.  lp

Parkoviště 
Rooseveltova

Parkoviště na Rooseveltově ulici 
dostane nový propustný povrch.

Probíhající rekonstrukce kolmého 
parkoviště se týká úseku od Marián-
ského náměstí po křižovatku s ulicí 
Lužická. Vznikne tu 43 parkovacích 
míst, přičemž dvě z nich budou vyhra-
zená pro invalidy.  sb



nicky na čísle 156. „Spousta lidí mi 
říká a píše, že nahlášením přestupku 
se stejně nic nevyřeší. Není to prav-
da. Když nám se zaznamenáváním 
přestupků pomůžete, celý proces vy-
hlášení bezdoplatkové zóny to může 
urychlit. Mnoho lidí přestupky ne-
nahlásí z důvodu, že nechce sdělovat 
své osobní údaje, proto jsme chtěli dát 
Znojmákům možnost nahlásit přestu-
pek anonymně prostřednictvím online 
formuláře. Pokud budete svědkem ně-
jakého přestupku, nebo trestné činnos-
ti, nahlaste ho,“ vyzývá spoluobčany 
starosta Znojma Jakub Malačka.

PROBLÉM JSOU NEPŘIZPUSOBIVÍ 
UBYTOVANÍ V SOUKROMÍ

Znojmo o zavedení bezdoplatkové 
zóny usiluje v historickém centru měs-
ta. „Zatím se u nás nejedná o nic ma-
sivního, ale je potřeba hned na začátku 
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ZNOJMO SI PŘIPOMENE SRPNO-
VÉ UDÁLOSTI 1968
Město Znojmo si dovoluje pozvat 
občany na  vzpomínkovou akci 
u příležitosti 53. výročí srpnových 
událostí roku 1968. Památku těch, 
kteří se v srpnu roku 1968 postavili 
proti okupantům, si připomeneme 
u pamětní desky v Horním parku 
u Městských lázní v sobotu 21. srp-
na 2021 v 9.00 hodin.

ZAVÍRÁ SE OČKOVACÍ 
CENTRUM. VAKCÍNY JDOU 
I NEREGISTROVANÝM 
Poslední srpnový pátek se uzavře 
velkokapacitní očkovací centrum 
proti COVID-19 ve sportovní hale 
na  Dvořákově ulici ve  Znojmě. 
Od prosince loňského roku podali 
zdravotníci přes 74 tisíc vakcín, 
kapacita centra již není plně vy-
užívána a  Nemocnice Znojmo 
proto 27. srpna předá halu zpět 
městu k jejímu původnímu úče-
lu. Od pondělí 9. srpna ještě pří-
mo v centru umožní nemocnice 
očkování neregistrovaným zájem-
cům. Od 31. srpna bude očkování 
pokračovat přímo ve znojemské 
nemocnici, kde se další zájemci 
budou moci registrovat. 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
NA TRHU
Na Masarykově náměstí ve Znojmě 
můžete každý všední den navštívit 
tradiční trhy, kde můžete nakoupit 
zemědělské a potravinářské vý-
robky. V pondělí 23. srpna dorazí 
i stánek Regionální potravina Jiho-
moravského kraje, aby kupujícím 
nabízel výrobky oceněné touto 
značkou.

PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT 
V LÉTĚ
Na Zimním stadionu ve Znojmě si 
můžete zabruslit každou srpnovou 
neděli (18.00–19.00). Vstupné je 
pro dospělé 40 korun, pro děti 
25 korun, pro seniory nad 65 let 
25 korun. Rozpis ledu naleznete 
na www.hcorli.cz. 

STAČÍ JEN PŘIJÍT
Krajské ředitelství Policie JmK – 
územní odbor Znojmo nabízí zá-
jemcům aktivitu: Přijď si vyzkou-
šet, zda máš fyzičku pro přijetí 
do služebního poměru. Stačí jen 
přijít 22. září od 9.00 hodin do are-
álu policie územního odboru Znoj-
mo (vstup z Rumunské 5, přes klub 
IPA). Povinná je registrace buď 
na tel. 725 661 035, nebo na adre-
se denisa.dohnalova@pcr.cz, a to 
z důvodu získání podrobnějších 
informací o zájemci.

Město Znojmo žádá občany: 
Nahlaste nám přestupky! Za tímto 
účelem spustilo anonymní formulář.

Chování nepřizpůsobivých ob-
čanů narušuje občanské soužití, pro-
to se radnice rozhodla problém řešit 
podáním žádosti o zavedení takzva-
né bezdoplatkové zóny. Aby žádosti 
bylo vyhověno, musí Znojmo dolo-
žit celou řadu statistik monitorující 
přestupky – ničení majetku, zeleně, 
ale i trestnou činnost. Město se proto 
obrací na všechny své občany, kte-
ré vyzývá k nahlašování přestupků. 
Nově je lze oznamovat přes anonym-
ní formulář na  internetové stránce  
www.znojmocity.cz.

Vyplněný formulář je následně 
automaticky odeslán Městské poli-
cii Znojmo, která se jím neprodleně 
bude zabývat. Strážníkům lze ovšem 
i nadále hlásit přestupky také telefo-

Na anonymním formuláři 
můžete hlásit přestupky

vyslat všem jasný signál, že ve Znojmě 
o nepřizpůsobivé občany nestojíme. 
Rádi v našem městě přivítáme všechny, 
kteří se ztotožní s našimi hodnotami, 
budou je rozvíjet a nebudou mít pro-
blém se společenským soužitím. Je 
také potřeba uvést, že tento problém se 
netýká lidí žijících v městských bytech, 
neboť ti musí projít přísnými hod-
notícími kritérii a  jakékoli porušení 
přísných podmínek znamená ukonče-
ní nájemní smlouvy. Jde tedy o ubyto-
vané v soukromých bytech,” doplňuje 
starosta.  kj, lp

Bezdoplatková zóna – nástroj, 
který brání spekulantům s byty 
stěhovat do center měst lidi, kteří 
se pohybují na okraji společnosti 
a často se v novém bydlišti uchylují 
k přestupkům.

Ve  dnech 8. a  9. října 2021 se 
uskuteční volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Již nyní je 
možné požádat o voličský průkaz.

Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhne věku nejméně 18 let. 
Volič s  trvalým pobytem hlášeným 
ve Znojmě, který nebude moci volit 
v době voleb ve volebním okrsku pří-
slušném podle místa svého trvalého 
pobytu, může požádat Městský úřad 
Znojmo o vydání voličského průkazu. 
Ten jej opravňuje ve dnech voleb volit 
v jakékoliv volební místnosti na úze-
mí ČR nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí (zpravidla na za-
stupitelském úřadu ČR v dané zemi).

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny
Voliči s trvalým pobytem ve Znojmě 
mohou o vydání voličského průkazu 
požádat následujícími způsoby:
 Zasláním žádosti poštou v listinné po-
době opatřené úředně ověřeným podpi-
sem voliče doručené na adresu: Městský 
úřad Znojmo, odbor správní, nám. Ar-
mády 1213/8, Znojmo, 669 02. Obálka 
se označí textem „Voličský průkaz“.
 Podáním žádosti v elektronické po-
době zaslané prostřednictvím datové 
schránky voliče do datové schránky 
města Znojma: ns4a987.
Žádosti shora uvedenými způsoby 
musí být doručeny úřadu nejpozději 
do 1.10.2021 do 16.00 hodin.
 Osobním podáním na přepážce evi-
dence obyvatel MÚ Znojmo, Praž-

ská 59 (budova Policie ČR), a to nej-
později do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin.

Úřad voličský průkaz voliči předá 
osobně, nebo jej předá osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle 
do vlastních rukou. Vystavený voličský 
průkaz je možné voliči předat nebo 
zaslat nejdříve 23. 9. 2021. Vzor žádosti 
je k dispozici na přepážkách evidence 
obyvatel MÚ Znojmo nebo na inter-
netových stránkách www.znojmocity.
cz pod dlaždicí „Evidence obyvatel, 
matrika a volby“. Při ztrátě nebo od-
cizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát. Další informace lze získat 
na tel.515 216 391, 515 216 371.  RS

Rekonstrukce chodníků čeká ulici 
Jindřicha Hořejšího a ulici Na Rejdišti. 

Pokračuje tak obnova chodníků, 
která se v lokalitě rozběhla již v loň-
ském roce. Pokračovat bude i výměna 
veřejného osvětlení. Město tu investuje 
téměř 3,8 milionů korun.

První etapa prací v  této lokalitě 
proběhla vloni, kdy se rekonstruovaly 
chodníky a osvětlení v ulici Marušky 
Kudeříkové a v části ulice Jindřicha 

Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího opraví chodníky
Hořejšího, následovaly práce na chod-
nících Na Rejdišti a nakonec i ze strany 
ulice Vídeňská třída.

Nyní se provede rekonstrukce 
chodníků v ulici Jindřicha Hořejšího, 
v úseku od domu č. 2 po č. 14, dále 
pak oprava chodníků na jedné straně 
v úzké ulici Na Rejdišti. V lokalitě dojde 
také k vybudování nového veřejného 
osvětlení (rovněž zbývající část v loka-
litě). Po dokončení již k rekonstrukci 

zůstanou pouze chodníky v části ulice J. 
Hořejšího a podél ulice Vídeňské.

V době prací musí bydlící i případ-
ní návštvěníci města počítat s mírným 
diskomfortem při cestě zmíněnými 
ulicemi. Rekonstrukci provede firma 
Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., která 
podala cenově nejvýhodnější nabídku 
ve výběrovém řízení. Práce budou za-
hájeny v srpnu a trvat budou přibližně 
3 měsíce. pm
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OPRAVA PRŮTAHU 
OBLEKOVICEMI 
Rozběhly se práce na průtahu Ob-
lekovicemi, jejichž investorem je 
Správa a údržba silnic JmK. Oprava 
se týká na ul. Oblekovická úseku 
od místní kapličky po autobusovou 
točnu v délce přibližně 600 metrů. 
Dále pak na ul. Bohumilická v celko-
vé délce přibližně 400 metrů. Aktu-
álně probíhají práce bez omezení, 
od 23. srpna musí místní počítat 
s uzavírkou a objížďkou. Město zde 
opraví chodníky, odstavná stání 
a část komunikace za 3,4 milionů 
bez DPH. Předpoklad dokončení 
stavebních prací je 30. listopad. 
 
BEZPLATNÁ POMOC 
SE STAVEBNÍM ŘÍZENÍM
Bezplatnou pomoc kraje se sta-
vebním řízením využilo už přes 
třicet tisíc občanů. Služba Utility-
Report usnadňuje agendu spoje-
nou se stavebním řízením a mno-
honásobně zjednodušuje podání 
žádosti o  vyjádření k  existenci 
inženýrských sítí. UtilityReport 
slouží jako elektronická hromad-
ná podatelna, ve které vyplníte 
jednoduchý formulář o čtyřech 
krocích potřebný pro vytvoření 
žádosti o vyjádření k existenci sítí. 
Hromadná žádost je vygenerova-
ná pro všechny relevantní správce 
inženýrských sítí a většině z nich 
se rovnou elektronicky odešle. 
Lidem ulehčí mnohdy zdlouhavé 
a administrativně náročné úkony. 
K podání žádosti postačí připojení 
k internetu a běžný webový prohlí-
žeč. Služba je dostupná na adrese 
site.jmk.cz.

KABELKOMÁNIE VYDĚLALA 
PRO NADACI
Stejně jako v předchozích ročnících 
byl i  letos výtěžek Kabelkománie 
odeslán v plné výši nadaci, která 
pomáhá nemocným. Na účet Nada-
ce pro transplantace kostní dřeně 
tak ze Znojma přišlo 53 000 korun. 
Všem, kteří pomohli, patří velké 
poděkování.

NEJLEPŠÍ OKURKY
Na Slavnostech okurek pořádané 
městem Znojmem s partnery spo-
lečností efko CZ s.r.o. a mediálním 
partnerem ČRos Brno vyhlásili vítě-
ze – Královská okurka Znojmo 2021: 
1. Okurky 6–9 cm, Bouda 1883, 
2. efko Okurky delikates 3–6cm, 
3. efko Okurky delikates 5–8cm. 
Výběrová okurka Znojmo 2021: 
1. efko Česnekové okurky, 3–6cm, 
2. Machland čertovy okurky, 6–9cm, 
3. Okurky s  feferonkou, 6–9cm, 
Bouda 1883.

STALO SE

Dům Budčických – měšťanský 
dům na  rohu Obrokové a  Zámeč-
nické ulice – je jedním z nejunikát-
něji dochovaných středověkých 
domů ve Znojmě. Do budoucna by 
mohl sloužit jako místo znojemské  
paměti.

Myšlenka adaptace domu coby 
městského muzea, které by seznamo-
valo veřejnost nejen s bohatou histo-
rií domu, ale přiblížilo by i měšťan-
ský život ve Znojmě od středověku 
až po 19. století, není ryzí novinkou. 

Znojmo chce oživit unikátní 
dům v centru města

 O životaschopnosti a přínosu projektu společně diskutovalo vedení města s krajany žijícími v zahraničí. Na snímku zleva: Franz Longin, 
mluvčí Svazu Jihomoravanů v Německu, Wolfgang Daberger, Adelheid Bender-Kleinová, Volker App, sekretář svazu, starosta Znojma Jakub 
Malačka, Hans-Günter Grech, předseda Kulturního svazu Jihomoravanů v Rakousku, Reinfried Vogler, rodák z Litobratřic a zástupce kultur-
ní nadace vyhnaných krajanů v Německu, historik Jiří Kacetl, Gudrun Grechová a místostarosta Lukáš David.  Foto: Archiv ZL

Zrodila se již v roce 2015. „Nápad mi 
představili členové PRO ZNOJMO 
a Okrašlovacího spolku ve Znojmě 
Otto Bouda, Jiří Kacetl a Zbyněk Sturz. 
A  já s ním musím jenom souhlasit. 
Myslím, že tato cesta, zpřístupnit his-
toricky významný dům všem a ještě jej 
využít pro připomnění naší historie, 
je ta správná. Navíc se jedná o náš 
majetek, který je potřeba chránit a in-
vestovat do něj,“ vyjádřil se k záměru 
starosta města Znojma Jakub Malačka 
a dodal: „Pro realizaci proměny domu 

budeme potřebovat finanční podporu 
z nadnárodních fondů. Důležitou roli 
tak bude hrát přeshraniční spoluprá-
ce, kterou s námi ochotně navázali 
jihomoravští krajané žijící dnes v Ra-
kousku a Německu. Máme za sebou 
první setkání.“ Radnice také plánuje 
představit záměr veřejnosti, která se 
k němu bude moci vyjádřit. Historii 
domu Budčických se budeme věnovat 
ve  speciálním vydání Znojemských 
LISTŮ, které najdete ve schránkách 
2. září.  pm, lp

Více zeleně a laviček na Horním 
náměstí si přejí lidé, kteří se zapojili 
do ankety, jejímž cílem bylo zjistit 
názory občanů na současný vzhled 
plochy v centru Znojma.

Anketu spustila na začátku červen-
ce znojemská radnice, jejíž vedení chce 
náměstí zatraktivnit podle přání ob-
čanů. „Již delší dobu reflektuji nespo-
kojenost místních s tímto prostorem. 
Řeším proto možné úpravy s památko-
vou péčí a hledáme společně možnosti 
úprav, které by byly schůdné pro obě 

Lidé chtějí více zeleně, laviček a stínu
Horní náměstí je potřeba upravit

strany. Nezapomínáme také na to, že 
náměstí slouží trhům se stánky a růz-
ným společenským akcím, které zde 
chceme zachovat. Než se do něčeho 
konkrétního pustíme, chtěli jsme slyšet 
názor občanů,“ uvedl starosta Jakub 
Malačka. 

Svůj názor v anketě vyjádřilo více 
než 1 100 občanů, dvakrát více žen 
než mužů. Přes 86 % respondentů vy-
jádřilo nespokojenost se současnou 
podobou Horního náměstí. Uvítalo 
by zde více zeleně a nový vodní prvek. 

Co tak jednoznačné nebylo, byl názor 
na dřevěný stánek a nabídky občerst-
vení na náměstí. 46 % respondentů je 
pro odstranění stánku, zatímco 54 % 
je pro jeho zachování. Podobně vy-
šlo hodnocení nabídky občerstvení, 
42 % respondentů by uvítalo rozšíření 
nabídky a 58 % si myslí, že je nabídka 
dostatečná. Nejčastěji se respondenti 
shodovali v požadavcích na výsadbu 
vzrostlejších stromů, přidání vodního 
prvku, laviček i třeba omezení počtu 
parkujících aut. „Výsledky ankety nás 
ujistily v tom, že je potřeba náměstí 
upravit,“ říká starosta, který názory 
občanů a  jejich zapojení do ankety 
uvítal.  kj, lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Ve  čtvrtek 2. září vyjde speciál 
k Vinařským t(r)ipům. Příští Zno-
jemské LISTY vyjdou ve čtvrtek 
23. září 2021, uzávěrka je 13. září. 

ZÁVODNÍCI ZAVŘOU ULICE
Cyklistický závod Znojmo Burčák 
Tour Kooperativy 2021 – Kolo pro 
život uzavře pro řidiče ulice Znojma. 
V pátek 3. září od 8.00 do neděle 
5. září do 16.00 hodin ulici Klášterní 
(v úseku od křižovatky s ulicí Loucká 
po křižovatku s ul. Aninská).
Dále v  sobotu 4. září od  9.00 
do 13.00 hodin ulici Dolní Česká 
(v úseku od křižovatky s ul. Zámeč-
nickou po křižovatku s ul. Kollárova) 
a dále Masarykovo náměstí v úseku 
od domu č. 13 po křižovatku s ulicí 
Kollárovou.

INFORMAČNÍ WEB 
PRO DOBROVOLNÍKY 
Na https://dobrovolnici.jmk.cz/ 
jsou soustředěny všechny infor-
mace k dobrovolné pomoci pro 
tornádem postižené Hodonínsko 
a Břeclavsko. Zájemci se dozví, jak 
postupovat, když chtějí nabídnout 
pomoc. Lidé, kteří chtějí pomáhat 
peněžním příspěvkem, naleznou 
na webu seznam a prokliky na ofi-
ciální finanční sbírky.

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

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Bese-
da pořádají akce pro seniory s tr-
valým bydlištěm na území města 
a v jeho příměstských částech. Ak-
tuální informace o měsíčním pro-
gramu získáte na tel. 515 300 251, 
731 401 918 nebo na stránkách 
www.znojemskabeseda.cz/akce 
pro seniory.

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

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

Dny evropského dědictví (Eu-
ropean Heritage Days, dále EHD) 
každoročně v  měsíci září otevírají 
veřejnosti brány nejzajímavějších 
památek, budov, objektů a prostor, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné. 

Jde o významnou celoevropskou 
kulturně poznávací, společenskou 
a výchovnou akci, jejíž cílem je hle-
dání cest ke kořenům naší, evropské 
i  světové civilizace. Národní téma 
pro rok 2021 je Památky pro všechny. 
Po celém Česku se EHD uskuteční 
od 11. do 19. září. Ve Znojmě se tak 
stane 12.–14. září, kdy jsou do vy-
braných místních památek vstupy 
zdarma.  

NEDĚLE 12. 9.
Znojemský hrad
Expozice Lidové tradice Znojemska 
a Procitlé sklo, 9.00–17.00.

PONDĚLÍ 13. 9. 
Dům umění
Výstava sochaře a keramika Alexande-
ra Waltera, 9.00–17.00.

Nahlédněte do památek
a zkuste hledací hru

ÚTERÝ 14. 9. 
Minoritský klášter 
Do muzea přes překážky – hledací 
hra ve venkovní expozici Tichá řeč 
kamení, návštěvníci musí překonat 
překážky, aby se dostali až do běž-
ně nepřístupných prostor. (Nutná 
rezervace na e-mailu: edukace@mu-
zeumznojmo.cz, +420 776 799 559) 

8.00–13.00 pro školy, 16.00–17.00 pro 
rodiny s dětmi.

Radniční věž, Střelniční věž, Vlkova 
věž, Prašná věž a Nová věž, otevřené 
9.00–12.00, 13.00–17.00.
Hradební opevnění – komentovaná 
prohlídka (sraz účastníků u radniční 
věže) v 10.00 a 15.00. lp

 Muzejní expozice Tichá řeč kamení v minoritském klášteře.  Foto: Archiv JMM

Více než 700 tisíc korun umož-
ní zrestaurovat nástěnné malby 
ve dvou místnostech znojemského 
hradu, který je v majetku města.

Hrad dlouhodobě využívá kraj-
ské zařízení Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě, které sem láká návštěvníky 
na výstavy a expozice.

Restaurátor Tomáš Petržela pro-
vede práce během letních měsíců, a to 
ve dvou místnostech hradu. V men-
ší místnosti s vedutou města opraví 
trhliny v omítce, vyčistí dekorativní 

Na hrad míří restaurátor
malby stropu i fabionu (oblý přechod 
mezi svislou stěnou a stropem – pozn.
red.), provede sjednocení barevných 
vrstev, retuš částí malby a jednobarev-
ný nátěr mezi ornamentálními prvky  
výmalby.

V druhé místnosti restaurátor opět 
provede vyčištění a opravu omítek, ob-
razových výmaleb na stěnách, sjednotí 
barevné vrstvy a vymění nevhodné 
technické doplňky.

Náklady jsou vyčísleny na 728 tisíc 
korun, přičemž 600 000 korun by měla 

pokrýt dotace z Ministerstva kultury, 
o kterou město požádalo z Programu 
regenerace městských památkových 
rezervací a památkových zón. Restau-
rátorské práce by měly skončit do kon-
ce října letošního roku.

Město Znojmo do  oprav hradu 
investuje pravidelně, například opra-
va krovů a střešní krytiny stála více 
než 18 milionů korun. Ke zvelebování 
hradu přispívá i samo muzeum. Za po-
sledních pět let jde o částku přesahující 
5 milionů korun.  pm

Zdravé město Znojmo v  letoš-
ním roce uspořádá dobrovolnickou 
úklidovou akci Ukliďme Znojmo. 
Úklid proběhne v  neděli 19. září 
od 10.00 hodin. 

Cílem bude úklid nepořádku 
a  černých skládek v  okolí sedlešo-
vického mostu. Do úklidových akcí 
se zapojují lidé ze všech koutů Čes-
ké republiky, ale i  ve  světě. Zdravé 

město se do  této akce zapojuje po-
druhé s heslem „Uklízíme společně“. 
Na akci budou vítaní jak malí, tak 
velcí. Sraz bude v 10.00 hodin u sed-
lešovického mostu u  mola na  řece 
Dyji. Pro dobrovolníky budou při-

praveny odpadkové pytle a rukavice. 
Přímo na místě dostanou účastníci 
podrobné instrukce od organizáto-
rů akce, zajištěn bude také násled-
ný svoz odpadků. Na akci je potřeba 
registrace předem, odkaz na  webu 
w w w. z n o j m o - z d r av e m e s t o. c z .  
Akce má pomoci životnímu prostředí 
a poukázat na to, že odpadky do pří-
rody opravdu nepatří.  pm

Pomozte nám uklidit Znojmo
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NADÝCHALA TÉMĚŘ 4 PROMILE
Dva muže a ženu ležící na zemi, 
všechny zjevně pod vlivem alkoho-
lu, kontrolovala na ulici Bolzánova 
hlídka strážníků. Muže (35 a 22 let) 
se podařilo probudit. Byli schopni 
se o  sebe postarat, dostatečně 
ovládali svoje motorické funkce 
a s hlídkou komunikovali. S ženou 
(32), které bylo naměřeno 3,94 
‰ alkoholu v dechu, to bylo hor-
ší. Když se ji strážníkům podařilo 
vzbudit, nebyla schopna se ani 
postavit a jen obtížně komuniko-
vala. Přivolaní zdravotníci ji převezli 
do Nemocnice Znojmo k ošetření.

UKRADL PARFÉM, CHYTILI HO
V drogerii v centru města odlákal 
muž pozornost prodavačky. Jeho 
kamarád využil příležitosti, sebral 
krabičku s parfémem a z obchodu 
s ní utekl. U muže (34) bylo zjiště-
no, že v posledních 3 letech byl 
za majetkovou trestnou činnost 
potrestán, proto si věc převzala 
Policie ČR. O půl hodiny později 
zastavili strážníci muže (22), který 
odpovídal popisu zloděje. Kradený 
parfém měl u sebe. I tento lapka měl 
v posledních 3 letech problémy se 
zákonem kvůli krádežím a skončil 
v rukou Policie ČR. Za krádež par-
fému tak mohou jít do vězení oba.

JEDNU JÍ VRAZIL, 
SKONČILA V NEMOCNICI
Po půlnoci přijali strážníci ozná-
mení o napadení ženy v centru 
města jejím přítelem. Žena měla 
bolesti v oblasti břicha doprová-
zené křečí. Podlitina ve tváři byla 
také nepřehlédnutelná. Strážníci 
přivolali zdravotnickou záchrannou 
službu, která ji odvezla k vyšetření 
do nemocnice. Její přítel, který měl 
v sobě 1,6‰ alkoholu, uvedl, že 
jí dal při probíhající hádce pouze 
facku. Na místo se dostavila hlídka 
Policie ČR, která si případ převzala.

OPILÉ DĚTI U ŠKOLY
Hlučná skupinka mladých, kteří 
seděli u Základní školy v Příměticích, 
budila pozornost. Strážníci našli 
na místě šest osob, z toho byly čtyři 
mladší 18 let. S jedním plnoletým 
řešili jen před několika hodinami 
krádež v hypermarketu. Orientační 
dechová zkouška na alkohol ukázala 
u dvou chlapců (15, 16 let) výsledek 
0,4 a 0,7‰. Oba si převzali jejich ro-
diče. Matka mladšího hocha přitom 
s přítelem záležitost bagatelizovala 
a považovala situaci za naprosto 
normální. Strážníci událost předa-
li úředníkům ze sociálně-právní 
ochrany dětí k dořešení.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

 Zájemci si také budou moci vyzkoušet, jaké to je pohybovat se na vozíčku pro hendikepo-
vané na překážkové dráze, kterou připraví Oblastní charita Znojmo.  Foto: Archiv ZL

Po roční odmlce se vrací oblíbená 
ekologická akce Den bez aut, která 
se koná v rámci kampaně Evropský 
týden mobility. Ve Znojmě se usku-
teční v pátek 17. září v Horním parku 
od 9.00 do 14.00 hodin.

Dopolední program bude určený 
pro děti z místních základních a ma-
teřských škol, odpolední pak pro veřej-
nost. Děti, které přijedou na vlastním 
kole, koloběžce a s povinnou přilbou, 
čeká odměna navíc. 

Součástí programu je jízda na šla-
pacích tříkolkách, které na akci přiveze 
Cyklo Klub Znojmo, nebo Biketrialová 
exhibice v podání Biketrial Znojmo, 
která se uskuteční v časech 10.00, 10.30, 
11.00. Připravena bude opičí dráha pro 
malé a velké, kterou nachystalo Středis-
ko volného času Znojmo. Za splněné 
úkoly čekají na děti odměny.

Ve stáncích partnerů se návštěvníci 
dozvědí praktické informace pro kaž-
dého cyklistu i chodce. Nebude chybět 
nácvik první pomoci ani dopravní testy. 
Další naučný program chystají Městské 
lesy Znojmo, Městská policie Znoj-
mo a BESIP. Cílem akce je upozornit 
na dopady výfukových plynů na životní 
prostředí, prezentovat zdravý životní 

Užijte si aktivně Den bez aut

styl, aktivní trávení volného času i al-
ternativy dopravy na vlastní pohon, a to 
vše zábavnou formou. 

Den bez aut by nebyl tak plný ak-
tivit, kdyby nebylo partnerů, jako je  

BESIP, Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Městské lesy, Městská policie, Oblastní 
charita, Cykloklub, Středisko volného 
času, Biketrial. sb, lp

Čtvrtý ročník participativního 
rozpočtování, projektu Tvoříme Znoj-
mo, vstupuje do své další fáze – k ve-
řejným prezentacím navrhovatelů 
a k hlasování. Jaké nápady budou 
bojovat o vaši přízeň, zjistíte ve čtvr-
tek 2. září v sále Znojemské Besedy. 

„Návrhy znojemských občanů, 
jak zlepšit své okolí v rámci projektu 
Tvoříme Znojmo, byly posouzeny pří-
slušnými odbory a k veřejné prezentaci 
jich postoupilo třináct. Opět se nám 
sešly zajímavé nápady, tak přijďte pod-
pořit své favority,“ zve občany starosta 
Znojma Jakub Malačka.

První vlna hlasování proběh-
ne přímo na  prezentaci 2. září 
od 16.00 hod. v dolním sále Zno-
jemské Besedy. Každý z přítomných 
bude mít možnost udělit 5 kladných 
a 2 záporné hlasy, přičemž každý hlas 
bude mít dvojnásobnou hodnotu (tedy 
celkem 10 kladných a 4 záporné hlasy). 
„Bude se jednat o  jedinou možnost 
fyzického hlasování, a navíc s dvojná-
sobnou hodnotou. Chceme ocenit to, 
že si přítomní našli čas a osobně přišli 

Tvoříme Znojmo: Přijďte 2. září
podpořit navrhovatele

podpořit letošní navrhovatele,“ dodává 
starosta.

Druhé kolo hlasování, a  to již 
pouze online formou za pomoci sys-
tému Mobilního Rozhlasu Znojmo 
a Portálu občana Znojmo, bude pro-
bíhat od 6. září do 30. září.

Výsledky obou kol hlasování bu-
dou sečteny a na  jejich základě pak 
stanoveno, které projekty budou 
v příštím roce realizovány. Ze svého 
rozpočtu město vyčlenilo 2 miliony 
korun na návrhy umístěné ve měs-
tě a 2 miliony v městských částech. 

Podrobnosti k jednotlivým návrhům 
získáte na  webu tvorimeznojmo.cz 
(projekty 2022).  

Do veřejné prezentace 
Tvoříme Znojmo 2022 
postupují (řazeno abecedně):
 Celková úprava plochy u hřbitova 
Hradiště
 Dětské a sportovní hřiště Písečná
 Hřiště jinak (Gránice)
 Obnova a doplnění herních prvků 
Načeratice
 Oprava zázemí fotbalového klubu 
Konice
 Popické duby
 Přírodní plovárna na Dyji
 Pumptrack (Přímětice)
 Rekonstrukce kabin TJ Sokol Pří-
mětice
 Revitalizace prostranství v blízkosti 
kostela a na hřbitově v Mramoticích
 Rozhýbejme Horní park
 Venkovní hřiště na cvičení pro děti 
i dospělé Popice
 Zpřístupnění a revitalizace horního 
toku Lesky pm
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SLOVO ZASTUPITELE

SLOVO ZASTUPITELE

Občas je potřeba se nebát a podat 
stížnost. Zvláště když starosta lže a zneu-
žívá svoji funkci.

V minulých LISTECH jsem vás 
upozornila na možný dotační podvod 
na znojemské radnici. Zároveň jsem 
podala stížnost s žádostí o prošetření 
dané věci.

Pan starosta v rozporu se závěry še-
tření Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje a závěry Policie ČR tvrdil, že 
stavební povolení k přidělené dotaci je 
platné. Není! 

Dále tvrdil, že na tuto opravu ani 
stavební povolení žadatel o dotaci ne-
potřebuje. Potřebuje! To vyplývá nejen 
z dotačních podmínek zveřejněných 
na stránkách města Znojma, ale i z vyjá-
dření Ministerstva kultury (s celým vyjá-
dřením MK se můžete seznámit na mých 
FB stránkách). Dále tvrdil, že Minister-
stvo nic nerozporovalo. Ani nemohlo. 

Město na Ministerstvo posílá pou-
ze tzv. Souhrnnou zprávu bez příloh. 
Zodpovědnost za správnost má město! 
Dne 13. 7. 2021 mi Ministerstvo kultury 
sdělilo, že je na městě samém, aby vyvo-
dilo důsledky z poskytnutí dotace bez 

platného stavebního povolení. Dále Mi-
nisterstvo upozorňuje na skutečnost, že 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí do-
tace byla podepsána s žadatelem až dne 
10. 12. 2020 (podána dne 2. 4. 2020). Tu-
díž dle Ministerstva mělo město Znojmo 
dost času prověřit oprávněnost poskyt-
nutí příspěvku. Ministerstvo od města 
obdrželo pouze hromadné vyúčtování 
celé dotace ve výši 1 600 000 Kč.

Ministerstvo mi dále sdělilo, že ab-
senci stavebního povolení je třeba vyře-
šit! Věc předalo do kompetence města 
Znojma a žádá ve věci vyvodit příslušné 
kroky k nápravě. Současně apeluje na to, 
aby se podobná situace již neopakovala!

Pan Stavinoha, který podpisem po-
tvrdil platnost neexistujícího stavebního 
povolení, z funkce vedoucího odboru 
výstavby odstoupil!

Proč starosta občanům lže? Co skrý-
vá? Je to nevědomost? Záměr? Nebo ne-
schopnost řídit město Znojmo? Tímto 
starostu žádám, aby nejen mě informoval, 
jak zjednal nápravu ve věci neoprávněně 
přidělené dotace.

 R. Šalomonová, 
 zastupitelka SPD

Starostova ostuda

V minulých Listech jsem vás in-
formoval, že paní Šalomonová udala 
město Znojmo na Ministerstvu kul-
tury ohledně přiděle-
ní dotace na  opravu 
domu v centru města. 
S tímto udáním samo-
zřejmě nepochodila 
a ministerstvo nic ne-
rozporovalo. V odpo-
vědi na udání naopak 
uvedlo, že z  vyúčto-
vání dotace nevyplý-
vá pochybení. Další 
zúčastněnou institucí 
je Národní památko-
vý ústav, který uvedl, 
že práce na domě pro-
běhly v souladu s vydaným stanovis-
kem. S tímto udáním paní zastupitelka 
nepochodila, proto nově vytáhla jakési 
závěry od Policie ČR. Podle informací, 
které mám, nikdo z odboru investic 
(který tyto dotace administruje), ne-
mluvil s Policií ČR, nic se nedokládalo 

Pavlačové drby 
paní zastupitelky

a žádné vyrozumění od policie jim ne-
přišlo. Možná něco takového probíhalo. 
Možná to byl nějaký sousedský spor, 

kdy soused udal sou-
seda. Možná má paní 
Šalomonová informace 
z neveřejného trestní-
ho řízení. Všemi těmi-
to „možná“ se bohužel 
dostáváme na úroveň 
pavlačových drbů. Za-
stupitelstvo města bylo 
vždy v historii důvěry-
hodnou institucí. Vždy 
se řešily seriózní věci, ať 
byly vedení města pří-
jemné, či nikoliv. Paní 
zastupitelka by z něj ale 

ráda udělala pavlačovou drbárnu odtr-
ženou od reality a faktů. Prověřování 
drbů paní zastupitelky stojí obrovské 
množství peněz a času teď už nejen 
města, ale i dalších institucí.

 Jakub Malačka,
 starosta města Znojma

Když na konci června tohoto roku 
zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko ni-
čivé tornádo, zůstala celá republika 
doslova v  šoku. Tornádo by člověk 
čekal tak na  Floridě, rozhodně ne 
na  Jižní Moravě! Jen pár okamžiků 
poté, co média informovala o  této 
strašné události, se vzedmula obří 
vlna solidarity. Každý, kdo jen trochu 
mohl, si našel způsob, jak lidem v po-
stižených oblastech pomoci. Ať už se 
jednalo o peněžitou pomoc zaslanou 
na  transparentní účty obcí, dárcov-
ské DMS, nebo se lidé, stejně jako já 
a ostatní občané ze Znojma, spojili se 
zastupiteli postižených oblastí, nakou-
pili potřebné věci (stavební materiál, 
potraviny nebo hygienické potřeby) 
a jeli pomáhat přímo na místo. A proč 
o  tom píšu nyní, téměř dva měsíce 
poté? Protože ta pomoc je potřeba 
stále. Média už o tom dávno neinfor-
mují, trosky už byly téměř odklizeny, 
ale obce, stižené pohromou, potřebují 
pomoci i nadále. Nyní jsou zapotřebí 
zejména řemeslníci – zedníci, tesaři, 

klempíři, všichni, kteří mohou jak-
koli pomoci s opravou domů... a také 
psychologové. Zejména senioři, kteří 
v okamžiku přišli o vše, co celý život 
budovali, jsou na  tom opravdu zle. 
Proto prosím, kdo můžete nabídnout 
pomoc, spojte se se mnou či se obraťte 
na kontakty uvedené v  těchto novi-
nách. Jsem hrdá na to, že se Znojmo 
rozhodlo přidat k městům, které vě-
nují postiženým oblastem finanční 
pomoc. 17. srpna se tak na mimořád-
ném jednání zastupitelstva bude roz-
hodovat o finančním daru v celkové 
výši 1 milion korun, věřím a doufám, 
že bude tato částka schválena. A  to 
není jediná pomoc, kterou naše město 
chystá, brzy se i v těchto novinách do-
zvíte víc. A nakonec bych chtěla podě-
kovat všem občanům Znojma, kteří se 
jakkoli zapojili do pomoci zničeným 
obcím. I malá pomoc má obrovskou 
cenu. Protože příště to třeba můžeme 
být my. Takže – děkuji. Jste skvělí.

 Petra Svedíková Vávrová,
 hnutí SPD

Obce, zasažené tornádem, 
potřebují pomoci i nadále

Letní sezóna je v plném proudu 
a před námi září s vinařskými akcemi. 
Těší mě, jak se zvýšil počet návštěvníků 
našeho města. Největší zastoupení při-
tom mají rodiny s dětmi, což je dobrá 
zpráva. Utrácí tak větší počet osob a pro 
podnikatele to znamená vyšší tržby. Přes-
to na radnici pro příští turistickou sezónu 
chystáme několik změn, které by měly 
pomoct jak městu a jeho zviditelnění 
na mapě ČR, tak podnikatelům. Osobně 
se chci zasadit o to, aby byla posílena role 
destinační společnosti ZnojmoRegion. 
To nepůjde bez většího personálního 
zastoupení, a to zase není možné bez 
dostatku financí. Připravuje se sice ne-
populární, leč velmi důležitý a nezbytný 
krok – zvýšení ubytovacího poplatku ze 
současných 10 Kč za osobu a noc na dvoj-
násobek. V řadách podnikatelů to jistě 
vzbudí nevoli, ale nejedná se o peníze 
ubytovatelů, ale jejich klientů, kteří městu 
platí za vysoký standard a servis, kte-
rý je jim ve městě poskytován a jehož 
zlepšení chceme právě tímto zvýšením 
iniciovat. Ubytovatelé za sebou budou 

Přijíždí více rodin, 
což je dobrá zpráva

po roce 2021 mít skvělou sezónu, během 
které mnohým pomohou postavit se 
po hubených měsících opět na nohy. Na-
víc  změnu chystáme až od 1. 1. 2022, tak-
že se letošní sezóny již nedotkne a ovliv-
nit by nijak neměla ani ceny ubytování, 
protože se jedná o městskou daň. Pokud 
ji ubytovatel zahrnuje do ceny ubytová-
ní, je v podstatě sám proti sobě, neboť 
odvádí daň městu a současně DPH státu 
z vyšší částky, než by musel. Jsem připra-
ven se s ubytovateli sejít a kroky radnice 
jim vysvětlit. Ještě tento rok bychom rádi 
město Znojmo zviditelnili s pomocí ra-
kouského zastoupení Czech Tourismu 
a paní Yvette Polasek, resp. s pomocí Ra-
kouských státních drah (ÖBB) ve Vídni. 
Připravuje se program na adventní nedě-
le. Prohloubení spolupráce s Rakouskem, 
a především naším partnerským městem 
Retz, společná prezentace obou regionů 
je věc, která mi dlouhodobě leží na srdci. 
Věřím, že už brzy budou vidět první vý-
sledky našeho společného snažení.

 Lukáš David, 
 místostarosta 
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MĚSTO ZNOJMO 
vyhlašuje VŘ na pozici

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
PP na dobu neurčitou, 11. platová třída, předpokl. nástup dle dohody.

Kvalifikační požadavky:  
VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo.

Požadavky na uchazeče: 
znalost činností Územně samosprávného celku, 

znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, 
velmi dobrá znalost práce na PC, 
vysoké pracovní nasazení a další.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. 8. 2021 do 12.00 hod. 
Obálku označit slovy: „výběrové řízení – právník/právnička“. 

Podrobnosti na www.znojmocity.cz.

MĚSTO ZNOJMO 
vyhlašuje VŘ na pozici

REFERENT/REFERENTKA  
odboru územního plánování a strategického rozvoje

PP na dobu neurčitou, 10. platová třída, předpokl. nástup září 2021,  
příp. dle dohody. 

Kvalifikační požadavky:  
VŠ v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe ve veřejné správě,  

VŠ příbuzného oboru a nejméně 3 roky odpovídající praxe. 

Požadavky na uchazeče:  
orientace v právních předpisech, dobrá znalost práce na PC, výborné 

organizační a komunikační schopnosti a další.

Výhodou:  
praxe ve veřejné správě, znalost softwaru GINIS, řidičský průkaz sk. B a další.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. 8. 2021 do 12.00 hod. 
Obálku označit slovy: „výběrové řízení – referent/referentka odboru  

územního plánování a strategického rozvoje“. 
Podrobnosti na webu www.znojmocity.cz.

SUNCONE ZNOJMO
příjme

ELEKTRIKÁŘE (Vyhl. 50/1978 Sb.)
ZÁMEČNÍKY

MECHANIKY na servis výrobních zařízení
Nabízíme:  

práce na HPP, mzda od 35.000 Kč odpovídající schopnostem  
a dovednostem, motivační odměny a prémie.

Nástup možný ihned!

Více informací na tel. 515 210 620.

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

nabízí pozici

SERVISNÍ TECHNIK KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA 
Instalace, servisy a údržba kotlů v ČR a SR. Práce v kanceláři – komunikace  

se zákazníky. Místo výkonu práce Znojmo, nástup ihned.

Požadujeme:  
ŘP skup. B, základ.znalost práce na PC, manuální zručnost.

Výhodou:  
Vyučení nebo praxe v oboru instalatér / topenář / elektrikář,  

základ. znalost NJ, technické uvažování.

Nabízíme:  
PP na dobu neurčitou, odpovídající finanční ohodnocení + prémie + firemní 

benefity a mobilní telefon, výuka NJ v rámci pracovní doby a další.

Kontakt pro zájemce: drevoprodukt@drevoprodukt.cz ; +420 515 241 848.

Městská knihovna Znojmo při-
pravila bohatou sérii aktivit pro ve-
řejnost na zářijový měsíc.

Nabídka zahrnuje výtvarný kurz, 
festival, trénink paměti i tradiční Noc 
literatury. Chybět nebude ani Akade-
mie 3. věku a žádané kurzy práce s PC 
a dotykovými telefony pro seniory, 
o kterých píšeme více na straně 10. 
Podrobné informace o celé nabídce 
získáte na webu knihovnazn.cz a tel. 
515 224 346.  lp

Výtvarný kurz Simony 
Dunglové pro 50+
6. 9. – 20. 12. Techniky – tužka, uhel, 
rudka, pastel, pastelka. Každé pondělí  
(12.00–14.30) v konferenčním sále knihov-
ny na Zámečnické 9. Zájemci se mohou 
hlásit na vitonova@knihovnazn.cz.

Festival Městské knihovny Znojmo 
9. 9. Znojmo milované/J. Vlasák, J. Ka-
cetl, 17.30, 13. 9. Beseda pro ZŠ/P. Dvo-
řáková, 8.00, 14. 9. Bookstart – S kníž-
kou do  života, 9.00, Mozkoherna, 
14.00, 15. 9. Šárka Hlavinková – bese-

da pro ZŠ, 8.30, Pohádkový knihoběh 
v parku, 13.30, Prezentace hudebních 
nástrojů, hud. vystoupení, 16.00.
Doprovodný program: Výprodej vy-
řazených knih, fotokoutek, exkurze 
po knihovně (Út–Pá), kreativní dílničky.

Trénujeme hlavu
Zjistěte, v jaké kondici se nachází 

váš mozek. Různé paměťové techniky 
a tipy i triky, jak svou hlavu využívat 
lépe. Kurzy pro seniory: Od 14. 9. 
do  ledna 2022, vždy v úterý jednou 
za dva týdny (9.30–10.30). Cena za po-
loletí je 540 Kč. Počet míst je omezen, 
přihlášky do 13. 9. 2021 na halova@
knihovnazn.cz. Kurzy pro veřejnost: 
16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12., vždy 
ve čtvrtek (17.00–18.00). Cena za jed-
nu lekci 60 Kč. Přihlášky na halova@
knihovnazn.cz

Babylon aneb Konverzační pondělí
Praktická konverzace v  cizích 

jazycích. Termíny 13. 9., 18. 10., 15. 
11., 13. 12. (vždy 10.00–11.30). Cena 
za jednu lekci je 50 Kč.  lp

Pestrá nabídka knihovny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
PROGRAM AKCÍ - ZÁŘÍ 2021

Více informací na: www.knihovnazn.cz
Facebook: @KnihovnaZnojmo

Telefon: +420 515 224 346

Změna programu vyhrazena!
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zim proběhne úprava půdy a vysetí 
travní směsi. V příštím roce budou vy-
tyčeny cesty, oplocenky a proběhne sa-
motná výsadba stromů a keřů. „Pole tu 
nahradí stromy a keře. Plánujeme vy-
sadit stovky stromů. Dřevinná skladba 
lesoparku bude pestrá, dřevinám bude 
dominovat dub, bříza a javor. Z ovoc-
ných stromů to bude třešeň, jabloň, 

hrušně a moruše. 
V keřovém patru 
nebude chybět ani 
ptačí zob, šípek, 
ka l ina ,  j a lovec 
a  tis,“ uvedl ředi-
tel Městských lesů 
Znojmo Zdeněk 
Trojan.

„ P o č í t á m 
s  t ím, že se tu 
Z n o j m á c i  b u -
dou procházet už 
v květnu příštího 
roku, ovšem než 
to všechno vyros-

te, určitě to několik let potrvá, těšit se 
z toho budou více naše děti i vnouča-
ta,“ říká starosta a dodává: „Moc rád 
bych sem veřejnost pozval i na společ-
nou jarní výsadbu, ale vše bude záležet 
na aktuálních opatřeních.“ Město také 
zvažuje, zda do budoucna v lesoparku 
zřídit naučné stezky nebo vzdělávací 
programy pro děti.  pm
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Čtyři etapy a tři roky. Tak dlouho 
bude trvat kompletní obnova Měst-
ského lesíku, kterou pracovníci Měst-
ských lesů Znojmo zahájí na  pod-
zim letošního roku. V ploše přibude 
15 000 nových stromů.

V současné době o Městský lesík 
pečuje příspěvková organizace Měst-
ské lesy Znojmo. Většina stromů byla 
kvůli bezpečnosti posouzena arboris-
tou. Organizace si nechala zpracovat 
biologický průzkum stanoviště a pro-
jektovou dokumentaci obnovy. Ta na-
vrhla obnovu postupnou – ve čtyřech 
etapách. „Pokud bychom s realizací 
nezačali, obávám se o bezpečnost ná-
vštěvníků. Lesík bychom museli pro 
veřejnost z důvodů provozní bezpeč-
nosti uzavřít,“ vyjádřil obavy ředitel 
Městských lesů Zdeněk Trojan.

Plánovanou obnovu lesíka pod-
poruje i vedení města. „V roce 2019 
jsme uspořádali veřejné projednání 
s názvem Zelené cesty města Znojma 
a v rámci něj nám byla předložena ana-
lýza naší zeleně. I z ní vyšlo, že Městský 
lesík obnovu potřebuje. Aby mohl být 
plnohodnotně využíván k rekreaci, je 
potřeba zajistit bezpečnost, prostup-
nost a vizuální přehlednost. Proto jsem 
rád, že se do ní Městské lesy už letos 
pustí,“ uvedl starosta Jakub Malačka.

STOLETÉ DUBY 
U POTOKA ZŮSTANOU

V rámci obnovy budou odstraně-
ny stromy, které jsou již ve špatném 
zdravotním stavu a  jsou nebezpečné 
pro návštěvníky této lokality (přibližně 
1000 stromů). Ty nahradí nová vý-
sadba, která čítá na 15 000 stromů. 

Městský lesík obohatí 
15 000 nových stromů

Vysazovat se bude směs listnatých 
stromů – dubů, javorů nebo lip. „Ob-
nova nebude spočívat pouze v umělém 
zalesnění, ale část zajistí sama příroda 
přirozeným zmlazením převážně javo-
ru a dubu. Duby podél potoka Leska 
ve stáří přesahujícím sto let jsou v dob-
rém zdravotním stavu. Díky tomu 
v  této části budou zásahy naprosto 
minimální. Tento porost je uznaným 
zdrojem reprodukčního materiálu,“ 
sdělil Trojan.

PRACOVAT SE BUDE 
PO ETAPÁCH

Každá etapa má určenou oblast, 
ve které se bude pracovat. Tou první je 
prostor u pódia a jeho okolí. Na pod-
zim vždy v dané oblasti proběhne ká-
cení vybraných stromů, následovat 
bude v  jarních měsících první část 
výsadby, druhá část pak bude pokračo-
vat v podzimních měsících. Jednotlivé 
etapy na sebe budou navazovat. Takto 
proběhnou tři etapy (podzim 2021 – 
jaro 2023), ve čtvrté etapě se opraví 
lesní cesty a mostek přes potok Leska 
(léto–podzim 2023).

PÓDIUM V LESÍKU 
JE UŽ PŘIPRAVENÉ

Správa nemovitostí města Znojma 
už vloni v  lesíku opravila pódium, 
které bylo ve špatném stavu. 

Opravy stály přibližně 424 000 ko-
run a  zahrnovaly například novou 
střešní krytinu i  novou konstrukci 
s úchyty na basketbalovou desku. Také 
protější taneční kruh má opravené 
zábradlí, dozděné okraje a jeho povrch 
je dorovnaný asfaltem.  pm, lp

 Opravené pódium v Městském lesíku, který je lidmi hojně a často rekreačně využívaný. 
Za jeho zalesněním stála na přelomu 19. a 20. století péče Okrašlovacího spolku. 
 Foto: Archiv ZL  V nové výsadbě lesoparku se objeví také 

krásné kaliny, kterých existuje na  dvě stě 
druhů. Některé keře zdobí květy i v chlad-
ných měsících.  Foto: Archiv ZL

Lesopark v  Příměticích bude! 
Na rozloze 4,4 hektarů vysadí Měst-
ské lesy Znojmo nové stromy a keře, 
které tu nahradí pole. 

Do přípravy se pustí v září a do sa-
motné výsadby pak na  jaře 2022. 
Ve Znojmě tak vznikne další místo, 
kde si jeho obyvatelé užijí klidu, stínu 
a volného času v přírodě.

„Po  více než 
dvou letech pří-
p r a v,  j e d n á n í 
s místními, řešení 
pozemkových zá-
ležitostí, dokumen-
tace, domluvě se 
zemědělci a dalších 
krocích se podařilo 
dojít k pozitivnímu 
závěru a  brzy se 
začne na projektu 
Lesopark Příměti-
ce pracovat,“ říká 
starosta Jakub Ma-
lačka.

Lesopark vznikne na třech parce-
lách za přímětickým sídlištěm. Poze-
mek, který dnes tvoří orná půda, se 
zaplní dřevinami a keři. Toto ozeleně-
ní bude stát necelých 900 000 korun. 
Cílem je zvýšení biodiverzity krajiny 
a zvýšení kvality života obyvatel.

Městské lesy Znojmo mají k zahá-
jení realizace vše připravené. Na pod-

V Příměticích vyroste 
nový lesopark

Město Znojmo se zapojí do další-
ho výzkumu s Mendelovou univerzi-
tou (Zahradnická fakulta v Lednici) 
a ostatními partnery. 

Uzavřeli memorandum o spolu-
práci na třech projektech zaměřených 
na zeleň a životní prostředí. Cílem 
projektů je zvýšit druhovou pestrost 
travnatých ploch a  vylepšit jejich 
schopnost vsakování vody a schop-
nost regenerace. Důležitou součástí 
projektu bude také testování přípravků 
šetrných k životnímu prostředí namís-
to chemických pesticidů či průmyslo-
vých hnojiv.

„Ve Znojmě dlouhodobě klademe 
důraz na zdravou zeleň, potýkáme se 
zde ale také se značným suchem. Když 
jsem se dozvěděl o možnosti zapojit 
se do tohoto výzkumu, okamžitě jsem 
souhlasil. To, že se na naší zeleni bu-
dou testovat zcela přírodní přípravky 
bez chemických přísad, je velký krok 

Výzkum ve Znojmě se zaměří 
na zeleň a životní prostředí

v ekologii pro Znojmo, a ještě větší pro 
celé naše životní prostředí,“ neskrývá 
nadšení starosta města Jakub Malačka.

Na projektech bude úzce spolupra-
covat Městská zeleň Znojmo. Ta bude 
aktivně pomáhat při založení a údržbě 
nových travních porostů na vybraných 
plochách města. Na těchto travních 
porostech budou testovány přírodní 
přípravky na bázi směsných vodných 
výluhů z bylin a přírodní minerál-
ní hnojiva bez chemických přísad. 
Důležitým bude také vývoj a ověření 
bioherbicidu na přírodní bázi, který 
by mohl nahradit syntetické přírodě 
škodící herbicidy.

Realizace projektů by měly začít 
příští rok, trvat budou dva roky. Znoj-
mo má aktivní zájem o výstupy z výše 
uvedených projektů. V budoucnu vy-
užije těchto technologických opatření 
při údržbě zeleně ve městě a městských 
částech.  kj
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Městské lesy Znojmo se po více 
než ročním odkladu chystají na ob-
novu lesa v Mramoticích. Příležitost 
přiložit ruku k dílu, a zároveň zjistit 
zajímavosti o obnově lesa, dostane 
i veřejnost, a to na akci Zalesníme spo-
lu Mramotice v sobotu 23. října 2021.

Akci organizuje město pod zášti-
tou projektu Zdravé město Znojmo 
spolu s Městskými lesy Znojmo. Za-
lesňování vloni na  jaře a na podzim 
překazila pandemie, o to více se or-
ganizátoři těší na úspěšný třetí pokus.

„Pevně věřím, že napotřetí to vyjde 
a s pomocí veřejnosti se podaří vysadit 
11 500 sazenic stromů a obnovit tak 
plochu přes jeden hektar lesa, kterou 
zde poničilo sucho a kůrovec,“ říká 
starosta Znojma Jakub Malačka a k vý-
sadbě zve své spoluobčany: „Vítaný je 
každý, ať už je ze Znojma, nebo z okol-
ních obcí.“

Cílem akce je obnovit les v Mra-
moticích, aby byl prospěšný pro další 
generace. Les má totiž několik funk-
cí – poskytuje stín, snižuje prašnost, 
produkuje kyslík a ukládá uhlík z CO2. 
Zalesňování proběhne pod odborným 
dohledem zaměstnanců Městských 
lesů Znojmo.

Do třetice všeho dobrého: 
Zalesníme spolu Mramotice!

23. 10. 2021 od 9:00 hodin

ZALESNÍME SPOLU
MRAMOTICE

Výchozí místo a informační stánek: Koupaliště Mramotice

ZAPOJTE SE 
I VY DO BOJE SE

SUCHEM 
A KŮROVCEM. 

Na akci budou pořizovány foto a video záznamy pro propagační účely.

Rukavice a potřebné nářadí zajištěno
(vlastní rukavice a motyky vítány).

VYSADÍME SPOLEČNĚ 

11 500 STROMŮ.

Využijte svozu autobusem zdarma
(nutná online registrace předem).

Bližší informace naleznete na
www.znojmo-zdravemesto.cz.

Od 12:00 hodin možnost opékání
špekáčků ZDARMA.

23. 10. 2021 od 9:00 hodin
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23. 10. 2021 od 9:00 hodin
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(vlastní rukavice a motyky vítány).

VYSADÍME SPOLEČNĚ 
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špekáčků ZDARMA.

„Na  zalesňování v  Mramoti-
cích máme v  lesní školce objednáno 
8  200  kusů sazenic dubu zimního, 
1 500 kusů habru obecného a 180 kusů 
javoru mléče na první plochu. Dru-
há plocha se bude zalesňovat lípou 
malolistou, a to v počtu 1 620 kusů. 
Jednotlivé druhy dřevin jsme vybírali 
s ohledem na polohu a klimatické pod-
mínky dané lokality,“ sděluje ředitel 
Městských lesů Zdeněk Trojan.

PRACOVNÍ RUKAVICE S SEBOU
Zalesňování odstartuje v 9.00 hodin 
u koupaliště v Mramoticích, kde bude 
umístěn informační stánek organizá-
torů a kam by měly směřovat první 
kroky dobrovolníků. Vítáno je, pokud 
má dobrovolník možnost, aby měl 
vlastní pracovní rukavice i motyku. 
Potřebné nářadí i  rukavice ale bude 
možné i zapůjčit. 

ŠPEKÁČEK 
JAKO ODMĚNA 

Od 12.00 do 15.00 hodin bude mít 
každý možnost opéct si zdarma špeká-
ček. Konec akce bude závislý na tom, 
kolik dobrovolníků přidá ruku k dílu 
a kdy se tedy podaří všechny stromy 
zasázet. Předpoklad je 15.00 hodin. 
Podrobné informace budou postupně 
zveřejněny na webových stránkách 
www.znojmo-zdravemesto.cz. pm

Pracovníci Městských lesů Znoj-
mo se starají nejen o  les samotný, 
ale také v mnoha edukativních pro-
gramech ukazují jeho krásy i život 
v něm dětem, které tak nenásilnou 
formou učí, jak se v přírodě chovat 
a jak na les nahlížet. 

Městské lesy ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Znojmo zorganizovali 
výtvarnou soutěž Les nás baví. Témata 
pro letošní rok byla – Svět ze světa knih 
a Co ztratím, když zmizí les. Navzdory 
situaci obdrželi do uzávěrky soutěže 
v květnu několik set obrázků. Vybrané 
obrázky (ukázka na snímku) jsou vy-
staveny až do konce srpna v kavárně 
KAFE U Radnice (Obroková 10). Dále 
budou během září a října ke zhlédnutí 

Dárky od Městských lesů připravené pro veřejnost
v Městské knihovně Znojmo (Zámeč-
nická 288/9) a následně budou dělat 
radost seniorům ve znojemském Do-
mově pro seniory U Lesíka.

KVÍZ A MALOVANÉ 
KAMÍNKY MEZI ZELENÍ

Pro dětské návštěvníky stezky 
S  mlokem Gránickým údolím při-

pravili lesníci kvíz. Je vyhotoven pro 
mladší a starší děti. „Stáhnete si jej 
buď na našich webových stránkách, 
nebo vyzvednete v infocentru na Ob-
rokové ulici. Vyplněný pracovní list 
označený kontaktními údaji (jmé-
no, mail, telefon) je možné vhodit 
v  infocentru do připraveného boxu. 
Po skončení letošních letních prázdnin 
vybereme jednoho šťastlivce, na kte-
rého bude čekat drobná odměna,“ 
vysvětlila manažerka pro celospo-
lečenské funkce lesa Jana Trojanová  
z Městských lesů.

S Centrem sociálních služeb Znoj-
mo nachystali pro veřejnost ještě druhé 
překvapení. „Během letních prázdnin 
umisťujeme na různá místa Gránic-
kého údolí malované kamínky ztvár-
ňující rozličné motivy z Gránic. Po-
kud je najdete a budete mít čas a chuť, 
vložte fotku kamínku na Facebook 
do skupinky Kamínky, anebo nám fot-
ku jednoduše pošlete na moji adresu  

trojanova@lesyznojmo.cz,“ prozradila 
Jana Trojanová. 

NOVINKY Z GRÁNIC 
A POZVÁNKA PRO ŠKOLY

V režii Městských lesů je i nový vod-
ní prvek v Gránicích. Je umístěn na bře-
hu Gránického potoka, hned na začátku 
naučné stezky v přírodním dětském 
parku. Můžete si na něm vyzkoušet, 
jak rychle protéká voda v regulovaném 
a přirozeně meandrujícím toku. V plánu 
je osazení dalších tří dřevěných soch 
u ostrožny Kroko a umístění „včelko-
vé“ lavičky. A Jana Trojanová navíc zve 
na aktivitu Lesní pedagogika/EVVO: 
„Rádi bychom pozvali kolektivy z mateř-
ských a základních škol do Gránického 
údolí, kde se společně zábavnou formou, 
třeba v rámci projektového dne, seznámí 
s lesem a jeho obyvateli. Možné je i to, 
že za dětmi přijedeme my.“ Více infor-
mací najdete na webových stránkách  
deti-lesyznojmo.cz.  lp, zdroj: JT
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 Závod Znojmo Extreme 790 odstartuje 
na Obrokové ulici v sobotu 28. srpna. 
 Foto: Archiv ZL

Máte doma zachovalé oblečení, 
které už nenosíte, a nevíte co s ním? 
Darujte je potřebným a  podpořte 
svým činem pětatřicet pracovních míst 
pro osoby se zdravotním postižením.

Stačí v pátek 17. září 2021 od 8.00 
do 17.00 hod. na faru Českobratrské 
církve evangelické (Rudoleckého 15, 
Znojmo – vchod z Bezručovy ulice) 
přinést zabalené darované oblečení 
i věci v pytlích nebo v krabicích.

Darovat můžete: letní, zimní oble-
čení (pánské, dámské, dětské), lůžkovi-
ny, záclony, závěsy, utěrky, ručníky, ka-
belky, boty, domácí potřeby (skleničky, 
hrnce, misky...), dětské hračky, knížky.

Darované oblečení pomůže lidem 
v nouzi a šetří životní prostředí. Pra-
covníci se zdravotním postižením je 
protřídí a prodají v charitním bazaru 
Baltazar. Svým činem podpoříte jejich 
pracovní místa.  lp

Sbírka pro Baltazar

Lidem s  potížemi s  hazardním 
hraním, sázením v kasinech a her-
nách nebo v „online prostoru“ pomá-
há Terapeutické centrum v Jihomo-
ravském kraji – Společnost Podané 
ruce. Znojemská pobočka se nachází 
na adrese náměstí Armády 10 (vedle 
Městského úřadu).

Věnují se také lidem s  dalšími 
látkovými i nelátkovými závislostmi 
(drogy, alkohol, hraní PC her, sledo-
vání erotických filmů, patologické na-
kupování a další), ale i jejich blízkým 
(rodičům, partnerům...).

„Klientům poskytujeme indivi-
duální a rodinnou terapii ambulantní 
formou. Pokud se potýkáte s dluhy, ne-
příznivou finanční situací nebo se potře-
bujete poradit o čemkoliv z této oblasti, 
můžete využít také odborné dluhové 
poradenství,“ uvádí Petra Ličková.

Řekněte si o pomoc včas
„Pokud se téma závislosti dotý-

ká nějakým způsobem Vás osobně, 
nebo někoho ve Vašem blízkém okolí, 
neváhejte se na nás obrátit,“ vyzývá 
Tatiana Tycová. Více informací najdete 
na webu terapiejmk.podaneruce.cz. 
Služby jsou poskytovány bezplatně 
a jsou určené pro starší 12 let.  lp

Termín schůzky si ve znojemské 
pobočce můžete domluvit 
na kontaktech:
Psychologická, terapeutická pomoc 
Tatiana Tycová,  
tel. 770 124 538,  
tycova@podaneruce.cz
Dluhové poradenství 
Petra Ličková,  
tel. 778 772 509,  
lickova@podaneruce.cz

Trápí vás problém s nezvládnu-
tým pitím? Od začátku srpna se kaž- 
dé úterý na  adrese Dolní Česká 3 
ve Znojmě schází k podání pomocné 
ruky anonymní alkoholici.

Setkávání organizuje svépomoc-
ná skupina Anonymních Alkoholi-
ků Znovuzrozeni (dále jen AA). Jde 
o společenství žen a mužů, kteří spo-
lečně sdílí své zkušenosti, sílu a naději, 
že dokáží vyřešit svůj společenský pro-
blém. AA nejsou spřízněni s žádnou 

Anonymní alkoholici 
a jejich podaná ruka

sektou, církví, politickou organizací 
ani s žádnou jinou institucí. Nemají 
žádné povinné poplatky ani vstupné, 
jsou soběstační díky vlastním dob-
rovolným příspěvkům. Jediným po-
žadavkem pro členství v AA je touha 
přestat pít. Prvotním účelem je zůstat 
střízliví a pomáhat ostatním alkoho-
likům střízlivosti dosahovat. Budova 
fary dominikánů na Dolní České 3 
je zájemcům o setkání otevřena vždy 
v úterý od 17.30 do 18.30 hod.  lp

Navzdory přesunu termínu kvůli 
covidu-19 charitativní závod Znojmo 
Extreme 790 letos bude! Přihlášené 
týmy vyběhnou na radniční věž už 
v sobotu 28. srpna a znovu podpoří 
potřebné. 

Začátek závodu bude v 11.00 hodin. 
Vítána na oblíbené sportovní akci je 
samozřejmě také široká veřejnost. Aby 
dobře viděla dění uvnitř věže, bude 
závod přenášen na dvě velkoplošné 
obrazovky na Obrokové ulici. O dobrou 
zábavu se postarají moderátoři Mi-
rek Hrabě a Radek Bortlík a DJ Jarda 
Kroupa. Předpokládaný čas vyhlášení 
výsledků je v 17.30. Nouze nebude díky 
partnerům ani o dobré občerstvení.

Sportovci znovu podpoří osoby 
s mentálním postižením. Startovné, 
1 000 korun za tým, bude letos věno-
váno Dennímu stacionáři sv. Damiána 
Znojmo na Hradišti, který provozuje 
Oblastní charita Znojmo. Na startovní 
trať se navíc postaví i  tým ze stacio-
náře. Soutěžit se bude v kategoriích 
muži, ženy a mix, každý tým musí mít 
pět členů. „Účastníci závodu se mo-
hou těšit na speciální medaile. Přímo 

Extreme 790: Vyběhnou 
na věž, aby zase pomohli

na místě totiž bude možné nechat si 
zdarma na medaili vygravírovat své 
jméno a čas,” říká Zuzana Pastrňáková, 
spoluorganizátorka závodu. Informa-
ce k charitativnímu závodu najdete 
na www.extreme790.cz a aktuální info 
také na FB Znojma.  lp

Městská knihovna Znojmo otvírá 
6. září 2021 další ročník Akademie 
třetího věku. Pro starší generaci také 
připravila žádané kurzy práce s počí-
tačem a chytrými mobilními telefony.

Program prvního semestru již 
14. ročníku Akademie obsahuje čtyři 
přednášky: 6. 9. – Kuchařky od sta-
rověku po Rettigovou II. část, 4. 10. – 
Trvale udržitelné hospodaření v  le-
sích, 1. 11. – Jóga smíchu a meditace 
pohybem a 6. 12. – Tajemné příběhy 
rostlin v Podyjí. Budou vždy v pondělí 
od 9.00 hodin v kině Svět (Havlíčkova 
ul., Znojmo). Přihlášky na Akademii 
jsou k vyzvednutí v knihovně (odděle-
ní pro dospělé čtenáře) nebo je mohou 
moci zájemci vyplnit na místě na první 
přednášce 6. září v kině Svět. Podrob-
nosti najdete na webu knihovnazn.cz 
nebo tel. 515 224 346.

KURZY PRÁCE S POČÍTAČI 
A DOTYKOVÝMI ZAŘÍZENÍMI

Kurzy práce s počítačem a dotyko-
vými zařízeními pro seniory jsou roz-

Knihovna zve seniory 
na Akademii třetího věku

děleny do třech měsíců (září až říjen), 
vždy po čtyřech dvouhodinových lek-
cích a pokaždé ve čtvrtek od 9.00 hodin 
v budově knihovny na Zámečnické ul. 

Zářijový kurz Počítačová gramot-
nost pro začátečníky začne 9. září. 
Ve čtyřech lekcích se senioři seznámí 
s počítačem a základy práce s myší 
a klávesnicí, dále s  internetem (za-
ložení e-mailové schránky), prací 
s elektronickou poštou, základy psaní, 
vyhledávání na internetu (např. jízdní 
řády) a další. Na říjen je připraven kurz 
Počítačová gramotnost pro mírně 
pokročilé (nutnost ovládat základní 
znalost používání PC) a na  listopad 
Dotykové telefony a tablety (výhodou 
je vlastní dotykový telefon či tablet, 
ale lze se zúčastnit i bez nich, pokud 
teprve zvažujete nákup dotykového 
zařízení a chtěli byste se s nimi nejprve 
blíže seznámit). Cena měsíčního kurzu 
(4 lekce) je 200 Kč. Zájemci se mohou 
hlásit na rudorfer@knihovnazn.cz, tel. 
515 224 346 nebo osobně ve studovně 
knihovny na Zámečnické ul. lp

Stoleté oslavenkyni Blaženě Te-
sařové přišli k životnímu jubileu přát 
starosta Znojma Jakub Malačka a ře-
ditel OSSZ Radoslav Kraus. 

Blažena Tesařová se narodila 
16. července 1921. Usměvavá paní má 

Stoletá oslavenkyně
ráda ruční práce a ještě donedávna byla 
velmi aktivní. Háčkuje ozdoby a ubru-
sy, které tvoří výzdobu jejího pokoje 
v Domově seniorů U Lesíka ve Znojmě. 
Přejeme paní Tesařové ze srdce další 
spokojené roky a hlavně zdraví. lp
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Plemeno: Německý ovčák | Věk: 1 rok
Princezna je chytrá psí slečna, která už ovládá některé povely a umí chodit 
na vodítku. Hledáme pro ni páníčka se zkušenostmi, který jí věnuje dostatek 
času, patřičný výcvik a lásku. Psí kamarády si Princezna vybírá, ale větší 
děti by uvítala. Princezna není vhodná na hlídání objektů, kde bude trávit 
čas sama. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Princezna

V prázdninových měsících stří-
dají žáky a učitele ve školních budo-
vách opraváři, malíři a dělníci. Město 
Znojmo a školy, které zřizuje, se tak 
pustily do pravidelných oprav i vět-
ších investic. V rozpočtu bylo letos 
vyčleněno více než 31 milionů.

„Z celkové částky putuje do mateř-
ských škol přibližně 5,7 milionů korun, 
do základních pak 25,8 milionů korun. 
Vzhledem k uzavření škol a distanční 
výuce se s některými opravami začalo 
dříve než obvykle, a tak už jsou některé 
hotové nebo se na nich pracuje. Další 
čekají na výsledky výběrového řízení,“ 
řekl místostarosta Jan Grois, který má 
v gesci školství.

S největší položkou v  rozpočtu 
je počítáno na financování projektu 
na Základní škole JUDr.  J. Mareše. 
Projekt vyřeší problém s přehříváním 
budovy v letních měsících. „Předpo-
kládané náklady jsou vyšší než 28 mili-
onů korun, proto jsme využili možnost 
žádosti o dotaci z Evropské unie. Po-
skytnuta nám bude dotace v maximál-
ní výši 11,8 milionů korun. Aktuálně 
se připravujeme na výběrové řízení 

Školy a školky ve Znojmě se chystají na nový školní rok

a probíhá proces kontroly poskytova-
telem,“ uvedl Grois.

OPRAVY VE ŠKOLKÁCH
Na MŠ Gránická (odloučené praco-

viště MŠ Dělnická) opravují dělníci stře-

chu. Přímo na Dělnické již vymalovali 
školní jídelnu a vyměnili plynové kotle. 
V MŠ Pražské pracují na výměně pod-
lahové krytiny a výmalbě, na pracovišti 
MUDr. J. Jánského již dokončili výmal-
bu tříd a ostatních místností. V budově 

na Slovenské se připravuje kompletní 
výměna oken a v MŠ Přímětice rekon-
strukce kotelny. Vzduchotechniku školní 
jídelny řeší v MŠ Rudoleckého, MŠ Ho-
landská opraví část oplocení, nové již má 
MŠ nám. Armády.

OPRAVY NA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH 

Na ZŠ Mládeže je hotová výmalba 
budov, pořízena byla třítroubá pec 
do jídelny a pracuje se na rekonstrukci 
hygienického zázemí. Na příští rok se 
pravděpodobně přesune plánovaná 
rekonstrukce kotelny ve školní jídel-
ně, která si vyžádá větší zásah, než se 
předpokládalo.

Ve škole na Václavském náměs-
tí zrekonstruovali kotelnu, ve školní 
jídelně opravují podlahy a  investu-
jí také do obnovy infrastruktury PC 
sítě. Na ZŠ Přímětice běží třetí etapa 
rekonstrukce toalet, pro školní jídelny 
ZŠ nám. Republiky a ZŠ Pražské se po-
řizují nové kotle. V ZŠ JUDr. J. Mareše 
v ulici Klášterní již vyměnili vchodové 
dveře do dvora a vytvořili učebnu se 
speciální výpočetní technikou.  pm, lp

 Obvyklý prázdninový obrázek školních chodeb. Do 1. září ale stavební materiál zmizí. 
 Foto: Archiv ZL

Starosta obce Těšetice 
vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ŘEDITEL/ŘEDITELKA 
Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo

Předpokládaný nástup 1. 10. 2021 nebo dle dohody 

Požadavky: 
Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy, 

znalost školské problematiky a předpisů, 
organizační a řídící schopnosti. 

K podepsané přihlášce ke konkurzu přiložte: 
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe  
(vč. prac. zařazení).

Strukturovaný profesní životopis. 

Písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy  
v rozsahu max. 5 stran A4.

Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců). 

Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti  
k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců). 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 3. 9. 2021  
do 12.00 hod. na adresu:  

Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“. 
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Letos 13. ročník Festivalu vína 
VOC Znojmo se z květnového měsíce 
přesunul na sobotu 4. září 2021.

Nově certifikovaná vína VOC 
Znojmo každoročně vstupují na  trh 
8. května, právě v rámci festivalu. Tra-
diční termín musel být letos z důvo-
du opatření proti covid-19 zrušen. 
Přesunem do  podzimního měsíce 
tak o oblíbený svátek vína nepřijde-
te. František Koudela, předseda VOC 
Znojmo, slibuje: „Nabídka vín VOC 
Znojmo ročníku 2020 bude široká 
a chybět nebudou ani vína předešlých 
ročníků. Všechna ochutnáte 4. září 
na  festivalu.“ Navštívit ho můžete 
po celý den od 10.00 do 21.00 ho-
din na  třech místech v centru měs-
ta – na Káře, u rotundy a na nádvoří 
znojemského hradu. Všude vás také 
uvítá bohatý kulturní program s důra-
zem na folklorní a cimbálovou muziku 
i vybrané občerstvení vhodné k degu-
staci vín. Aktuální informace, ale třeba 
i videa z předešlých ročníků, najdete 
již nyní na webu www.vocznojmo.cz, 

O Festival vína nepřijdete
Facebooku a Instagramu VOC Znoj-
mo. Podrobný program jedné z nej-
navštěvovanější akce města vyjde také 
v  tištěné podobě 2. září ve speciálu 
Znojemských LISTŮ.  lp

Pokračování ze str. 1.
Přinášíme vám nabídku aktuál-

ního ročníku festivalu Znojmo žije 
divadlem.

Aby vám žádné z úžasných a ori-
ginálních představení neuteklo, do-
poručují organizátoři ze Znojemské 
Besedy včas pořídit vstupenky, a  to 
na portálu vstupenkyznojmo.cz nebo 
v TIC na ulici Obroková. Na některá 
představení ale ani vstupenku nebudete 
potřebovat. Přijďte, budete vítáni! 

Čtvrtek 19. 8. 
KOČOVNÝ KABARET DIVADLA 
BOLKA POLÍVKY
14.00–18.00 – Obroková ulice
Kratší scénky proložené hudebními 
výstupy. Vstup zdarma.

KOČOVNÝ KABARET DIVADLA 
BOLKA POLÍVKY
19.00 – Hradní ulice
Odchovanci ústavu „Divadla Bolka 
Polívky“ budou testovat publikum 
na ulicích. Letní večer, skeče, gagy, 
hudba, tanec, víno, ženy, muži a zpěv. 
Láska a  mír. Vstupné dobrovolné, 
smích povinný.

DIVADLO NA JEZERCE – SLÁVA 
STROJŮ A MĚST
20.30 – Šapitó, Horní náměstí
Jedinečné jevištní spojení Jaroslava 

Znojmo zase žije divadlem

Duška (v několika rolích), výtvarní-
ka Petra Nikla a hudebníka Ondřeje 
Smeykala. 

Pátek 20. 8. 
DIVADLO SPEKTÁKL – FRAŠKA 
O DUŠANOVĚ DUŠI
17.00 – nádvoří hradu
Hra vhodná pro celou rodinu inspiro-
vaná středověkou fraškou o mladíkovi, 
který se vydává hledat ztracenou lásku. 
Vtipné jarmareční představení. Hrají: 

L. Černoch, D. Šišková / E. Burešová 
a další.

LOSERS CIRQUE COMPANY – 
THE LOSER(S)
20.30 – Šapitó, Horní náměstí
Skvělé spojení nového cirkusu, taneč-
ního divadla, činohry a hudby. Před-
stavení plné energie, dechberoucích 
akrobatických čísel a našlapané hudby. 
Účinkují: M. Ramba, V. Ramba, 
P. Horníček a další.

ENDRU A JeN HOVORKA
22.00 – Šapitó, Horní náměstí
Mistr světa v loopingu, zpěvák, herec 
a beatboxer Ondra Havlík společně 
s MC, klávesistou Jenem Hovorkou 
rozjedou improvizovanou taneční 
párty.

Sobota 21. 8.
SQUADRA SUA – BOMBEROS
16.00 – nádvoří hradu
Klaunská pouliční groteska. Poplete-
ná oslava 120. výročí založení spolku 
dobrovolných hasičů Bomberos. Hrají: 
L. Houdek, R. Janč a S. Jorgler, hudba: 
Jan Kyncl a Jazoo.

DIVADLO DEMAGO – ŽLUTÁ NE-
MOC
20.30 – Šapitó, Horní náměstí
Velmistr improvizace a nemilosrdné 
satiry Jiří Maryško konečně ve Znojmě! 
Performance jednoho muže na pomezí 
činohry, stand up comedy, pantomimy 
a hororu.  

Neděle 22. 8.
HOLEKTIV – VRÁNY
20.00 – Svatováclavská kaple
Meditativní pohybová performance 
za doprovodu živé hudby pro dvě ta-
nečnice a violoncellistku. Interpreta-
ce: A. Vykysalá, K. Křížková, hudba: 
T. Vodička Kovalová. lp

 Patricie Janečková.  Foto: fb PJ

 Hrát se bude pod šapito i venku, stejně jako v předchozích ročnících. Foto: fb PJ

 Festivalová atmosféra na  pozadí histo-
rického Znojma.  Foto: Archiv VOC Znojmo

Městské divadlo Znojmo nabídne 
divákům v rámci abonmá v sezóně 
2021/2022 novinku – rozpůlenou 
sezónu.

„Vážení diváci, rozdělili jsme 
předplatitelskou sezónu na dvě čás-
ti: první pro období září až prosi-
nec 2021, druhou pro období leden 
až květen 2022,“ říká František Kou-
dela, ředitel Znojemské Besedy. První 
abonentní cyklus bude v činoherní 
části A1, B1, C1 zahrnovat vždy tři 
představení a v hudební části X1 dva 
koncerty. V druhém běhu se můžete 
těšit ve  skupinách A2, B2, C2 vždy 
na čtyři představení a ve skupině X2 
na tři koncerty.

I když do hlediště znojemského 
divadla budou moci první diváci již 
v září, kdy je připraveno několik před-
stavení mimo předplatné, první část 
letošní divadelní sezóny bude zahájena 
až v říjnu a potrvá do prosince 2021. 
Začne 7. října koncertem slovenské 
operní pěvkyně Patricie Janečkové 
s Moravským klavírním triem. 

Noví zájemci o předplatné po vy-
plnění přihlášky a zaplacení obdrží 
své permanentky. Prodej abonentních 
vstupenek probíhá v Turistickém in-
formačním centru na Obrokové uli-
ci 10 v termínech Po–Pá 9.30–12.30, 
13.00–17.00 hod., kde je k dispozici 
také přihláška. Platbu je možno pro-
vést pouze na místě v hotovosti nebo 
platební kartou.  lp

Divadlo má nové abonmá
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 Pohlednice.  Foto: Archiv ZnojmoRegion

S  návratem slavné Slovanské 
epopeje do Moravského Krumlova 
se otevírá nové turistické téma, které 
v nejbližších dnech prostoupí celou 
jižní Moravu. 

Jen na Znojemsku se přitom po sto-
pách věhlasného malíře Alfonse Muchy 
můžete vydat hned na tři místa. Hlav-
ním turistickým magnetem je od srpna 
Moravský Krumlov a jeho renesanční 
zámek s cennými arkádami. Zde bude 
všech 20 obřích pláten zachycujících nej-
významnější dějiny slovanských národů 
vystaveno po dobu 5 let. Letos na podzim 
se zde také dokončí rozsáhlá rekonstruk-
ce jižního zámeckého křídla, a to včetně 
dominantní zámecké věže, ze které se 
návštěvníkům otevře jedinečná vyhlídka.

Druhým cílem na Znojemsku spo-
jeným s  Alfonsem Muchou je také 
zámek – ten v Miroslavi. I zde je vysta-
vena kompletní Slovanská epopej, ale 
tentokrát ve formě velkoformátových 
puzzle. Obrazy z téměř 164 000 dílků 
puzzle zde skládalo 266 dobrovolníků 
přibližně 4 měsíce! Netradiční sbírka 
je dokonce zapsána v České knize re-

ZnojmoRegion zve na výlet
po stopách Alfonse Muchy

kordů a k vidění zde bude do konce 
října 2021. Miroslavský zámek totiž 
na zimu svůj provoz uzavírá, zatímco 

provoz zámku v Moravském Krumlově 
je plánován díky špičkové světelné 
i klimatizační technice jako celoroční.

Třetí místo spojené s životem i dí-
lem Alfonse Muchy nejdete na Hrušo-
vansku. Zde se můžete na kole či pěšky 
vydat na cca 20 km dlouhou Mucho-
vu cyklostezku, která vede místy, kde 
se mladý začínající malíř inspiroval 
a kde zanechal svá první díla. Právě 
majitel Hrušovanského panství totiž 
rozpoznal Muchův talent a stal se jeho 
mecenášem i přítelem. Finančně ho 
podporoval při studiích na Akademii 
v Mnichově a nechal si od něj vyzdobit 
svá sídla. Dodnes tak můžete obdi-
vovat např. rekonstruované Mucho-
vy malby v budově Městského úřadu 
v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Po stopách Alfonse Muchy na Zno-
jemsku se můžete vypravit i na webo-
vých stránkách ZnojmoRegionu www.
znojmoregion.cz v sekci Turistické cíle. 
Také zde najdete speciální kvíz, díky 
němuž se zábavnou formou seznámíte 
s Muchovým životem plným náhod 
a překvapivých zvratů.  IN

Letní videosoutěž pro mládež 
pořádají LEADER Region Weinvier-
tel – Manhartsberg společně s des-
tinační společností ZnojmoRegion 
a  Knihovnou rakouské literatury 
Městské knihovny Znojmo. 

Úkolem je natočit video se zají-
mavými místy v regionu. Soutěž vy-
zývá mladé lidi ve věku do 18 let, aby 
do začátku září 2021 natočili krátké 
max. tří minutové video, kde představí 
nějaké místo v  regionu, které pod-
le ní/něj stojí za návštěvu, zhlédnutí 
a propagaci. Kreativita a originalita 
se cení. Soutěžit mohou i týmy. Sou-
těžní snímky budou zároveň slou-
žit k propagaci obou regionů. Letní 
videosoutěž si klade za  cíl vzbudit 
zájem o region Znojemska a rakouský 
region Weinviertel – Manhartsberg, 
který se nachází v blízkosti česko-ra-
kouských hranic a reprezentuje čtyři-
advacet obcí. Více informací na webu  
infojoey.at/videosoutez.  lp

Natočte
letní 
videa

V  nedávno otevřené Galerii 
Grand Café na  Václavském nám. 
ve Znojmě se připravuje další výsta-
va obrazů.

Díla Kristiana Kodeta vystřídají 
od 1. září obrazy s  tematikou staré-
ho Znojma autorů Oskara Dvořá-
ka, Josefa Růžičky, Oskara Pafky, 
Alexandera Pocka, Kristýny Šilero-
vé a  dalších umělců. Nejstarší vy-
staveným dílem bude obraz Kaple 
sv. Václava ve Znojmě (1860), malíře 
M. A. Charlemonta. Součástí výstavy 
budou další předměty spojené s naším 
městem jako faksimile veduty města 
Znojma (1730), plán města Znojma 
(1815), staré mapy, model radni-
ce, šavle znojemských ostrostřelců, 
kartelové klasicistní hodiny, mince, 
keramika, medaile z hospodářských 
výstav, znojemské řády, turistické 
štítky na hůl, staré hrníčky s obrázky 
Znojma a další zajímavosti. Výstava 
bude otevřená denně (mimo pondělí)  
do 31. října.  lp

Staré
Znojmo 
v obrazech
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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 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně srpen 9.00–12.15, 
13.00–18.00, září 9.00–12.15,  
13.00–17.00 (poslední vstup je 
půlhodinu před zavírací dobou).  

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). Vstupenky 
na TIC, Obroková 10, 
tel. 515 222 552 nebo v radniční věži. 
Otevřeno: květen až říjen denně 9.30 
a 13.30, v 16.00 prohlídka města 
s průvodcem. 

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

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

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a Neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
Orientu, Pravěcí zemědělci, Tichá 
řeč kamení – nová expozice sbírky 
lapidária. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00,  
So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 

Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba 
J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,  
Ne 14.00–17.00. 

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

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání. Otevřeno: 
červen – říjen po telefonické 
domluvě.

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: srpen Po–Pá 8.00–18.00, 
So a Ne 9.00–18.00, září Po–Pá  
8.00–18.00, So a Ne 9.00–17.00 
(přestávka vždy 13.00–13.30). 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně 
9.00–16.30. 

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: do 12. září Po–So 10.00–
18.00, Ne, svátky 10.00–16.00, 14. září 
až říjen So 10.00–17.00, Ne, svátky 
10.00–15.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053, 
areál Znovínu Znojmo, 
tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Zápůjčky kol, elektrokol, koloběžek 
a elektrokoloběžek. Otevřeno: srpen - 
říjen denně 9.00–19.00. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovnazn.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 
Otevřeno během prázdnin: odd. 
pro dospělé Út–Pá 8.30–17.30, 
odd. pro děti Po, St, Pá 8.00–12.00, 
Čt 12.00–17.00, (další oddělení 
a pobočky se v otevírací době liší).

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 8, tel. 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 9.00–15.30, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den 
předem. 

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. 

4. 9. ZÁSKOK
Divadlo Járy Cimrmana uvádí hru 
o nešťastné premiéře hry Vlasta. 
Jedinečné představení sestává 
neobvykle ze tří částí: odborného 
semináře, předehry a samotné hry, 
v níž zaskakuje za nepřítomného 
herce proslulý Karel Infeld 
Prácheňský. Mimo předplatné. 19.00.

12. 9. ALEŠ SLANINA a hosté 
Tradiční koncert Aleše Slaniny 
s hosty Andreou Zelovou 
a Lukášem Vlčkem. Část výtěžku 
z obou koncertů bude jako vždy 
věnována na charitativní účely pro 
vážně nemocné děti ze Znojma či 
Znojemska. Pronájem. 15.00, 18.00.

15. 9. FANTASTICKÁ ŽENA
Životy dvou kamarádů pořádně 
zamíchá tajuplná seznamka a doslova 
fantastická žena, která se objeví 
v bytě. V hlavní roli P. Solaříková / 
D. Šoltýsová. Mimo předplatné. 
19.00.

29. 9. SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Komedie o ochladlých vztazích 
a sexcoachingu. Hrají J. Zindulka / 
V. Udatný, J. Ježková, M. Hudečková, 
V. Kratina. 19.00.

VÝSTAVY

16. 4. – 28. 2. 2022 SVĚDKOVÉ 
TĚŽKÝCH ČASŮ
Německé a rakouské nouzové 
peníze (1917–1923) 
Minoritský klášter – německá 
a rakouská platidla po první světové 
válce. 

25. 5. – 22. 8. MIX & MATCH
GaP, Kollárova 27, 
www. galerieaprostor.cz, 
tel. 737 990 973.
Výstavu plastik a skleněných artefaktů 
studentů Ilony Dragoevé, Jakuba 
Knápka a Lenky Němcové doplňuje 
postmoderní mix v obrazech 
generačně vzdáleného, ale umělecky 
blízkého Jiřího Bartůňka.

28. 5. – 29. 8. TVÁŘE MYANMARU
Dům umění – fotografie z cest Jiřího 
Eisenbruka po jihozápadní Asii. 

1. 6. – 31. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – místní lidové 
tradice a obyčeje.

1. 6. – 31. 10. PROCITLÉ SKLO III
Znojemský hrad – Tajemství šatovské 
brusírny III., broušené sklo firmy 
Langerových ze Šatova u Znojma.

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vstup 
do Znoj. podzemí) – výstava ve sbírce 
Miroslava Kučery představuje různé 
druhy hlavolamů. 
Otevřeno: srpen St–Po 10.00–17.00, 
září So–Ne 10.00–16.00.

18. 6. – 22. 8. MEANDR – 15 LET
Dům umění – výstava prezentující 
tvorbu výtvarného spolku MEANDR. 

26. 6. – 25. 8. SVĚT KOSTIČEK – 
LEGO
Dům umění – výstava z legendární 
stavebnice LEGO.

1. 7. – 31. 8. KRISTIAN KODET: 
OBRAZY
Galerie GRAND CAFÉ, Václavské 
nám. – průřez tvorbou Kristiana 
Kodeta.

14. 8. – 31. 10. STŘETY: 
ALEXANDER POCK & HUGO 
LEDERER
Znojemský hrad – výstava sochaře 
Hugo Lederera a malíře Alexandera 
Pocka. Více na str. 15.

20. 8. – 7. 11. ZTRÁTY A NÁLEZY
Minoritský klášter – Jaké jsou 
příběhy druhů z živočišné i rostlinné 
říše, které v posledním století ze 
Znojemska zmizely? A jaké druhy se 
tu objevily? 
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27. 8. – 31. 10. STANISLAV DIVIŠ 
GaP, Kollárova 27, tel. 737 990 973,
www. galerieaprostor.cz. 
Tvorba postmoderního malíře 
a zpěváka kapely Krásné nové stroje. 
Vernisáž 27. 8. ve 20.00.

1. 9. – 31. 10. OBRAZY ZNOJMA
Galerie GRAND CAFÉ, 
Václavské nám. – obrazy starého 
Znojma v dílech Oskara Dvořáka, 
Josefa Růžičky, Oskara Pafky, 
Alexandera Pocka a dalších. Denně 
mimo pondělí. Více na str. 13.

2. 9. – 17. 10. PAVEL KOPP – 
ZNOJEMSKÁ ZRCADLENÍ
Dům umění – výstava fotografií.

3. 9. – 31. 10. ALEXANDER 
WALTER – SOCHY A GRAFIKA
Dům umění – výstava k 80. výročí 
narození autora.

ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO

22. 7. – 31. 8. 2021 
Podrobný program 
na www.znojemskabeseda.cz

HRADEBNÍ PONDĚLKY
23. a 30. 8. Jižní hradební příkop, 
Kapucínská zahrada za Vlkovou věží 
10.00 Vystoupení pro děti
10.30 Jízda na ponících
10.30–13.00 Střílení z luku a bourání 
hradeb 
11.00 Sokolnická ukázka 
16.00–20.00 Ukázka historických 
souborů 
17.30 Sokolnická ukázka

HUDBA U ROTUNDY
22. 8. Cimbálová muzika A. Stehlíka, 
18.00.
22. 8. Acoustic Avenue, 19.00.
25. 8. Pavel Šareš, 19.00.

DIVADELNÍ ÚTERKY
24. 8. Štvanci, divadelně kaskad. 
vystoupení, nádvoří znojemského 
hradu, 17.00, 19.00.  
31. 8. Tahat kačera, Divadlo 2–15, 
dvoreček Znojemského podzemí, 19.00.  

CHILL–OUT PARTY U ROTUNDY
20. 8. DJ Martin Gabi, 19.00.
27. 8. DJ Izzy Cooper, 19.00.

17.–22. 8. ZNOJMO ŽIJE 
DIVADLEM 
Divadelní festival v centru města. 
Více na str. 12.

28. 8. DEN DĚTÍ
Městský park – program pro děti 
i rodiče, 10.00–16.00.

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM 
www.muzeumznojmo.cz

POHÁDKOVÉ LÉTO
Dům umění
24. 8. Princ Nebojsa, 16.00. 

HRADOVÁNKY 2021
Znojemský hrad
24. 8. Po stopách Oldřicha z Chlumu: 
večerní prohlídka hradu, 18.00.
26. 8. Albion, šermířské vystoupení, 
17.00.  
31. 8. Hradní tvoření, 10.00.

BALANCE COFFEE & WINE 
www.balancecoffeewine.cz
19. a 28. 8. Piknik pod širým nebem.
Řízená degustace spojená s piknikem 
na kouzelných místech Znojma, 19.00.
20., 21. a 27. 8. Noční romantické 
Znojmo. Prohlídky nočního Znojma 
s řízenou degustací vín, 20.00.

DALŠÍ AKCE

21. 8. TOULKY VINICEMI ŠATOVA
OÚ Šatov – start ve 13.00. Okruh 
vinicemi s degustačními zastávkami, 
www. vinarisatov.cz. 

26.–27. 8. STREET FOOD 
NA ČESKÉ
Horní Česká – nabídka výborných 
jídel, kávy, sladkostí a skvělá 
atmosféra pod širým nebem.  
Více na str. 15.

29. 8. NECKYÁDA
Znojemská přehrada – 10. ročník 
recesistické akce na řece Dyji v režii 
obyvatel Dyjské Vsi. Aktuální 
informace na FB Dyjská ves. 14.00.

30. 8. – 4. 9. ITALSKÉ DNY
Horní nám. – nabídka tradičních 
italských specialit. 9.00–20.00.

4. 9. FESTIVAL VÍNA VOC ZNOJMO
Centrum Znojma – 13. ročník 
degustace vín VOC Znojmo 
s bohatým kulturním programem. 
Více na str. 12.

10.–12. 9. 
VINAŘSKÉ T®IPY

Otevřené sklepy s ochutnávkou 
vín, burčáku, občerstvením i kul-
turním programem v  několika 
vinařstvích. Znojemská Beseda 
s  podporou města Znojma při-
pravila spolu s vinaři z okolních 
obcí třídenní vinařské aktivity jako 
náhradu za  zrušené Znojemské 
historické vinobraní. K akci vyjde 
2. září speciální vydání Znojem-
ských LISTŮ.

12.–14. 9. DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
Vstupte zdarma na vybrané památky 
ve Znojmě. Více na str. 4.

 NENECHTE SI UJÍT

 FESTIVALY JÍDLA 

V centru města se chystá STREET FOOD na Horní České

Ulice Horní Česká se 26. a 27. srpna změní na místo plné gastro zážitků, 
kam je v čase od 15.00 do 22.00 hodin srdečně zvána široká veřejnost. 
První STREET FOOD NA ČESKÉ zde k podpoře místních podnikatelů 
pořádá Okresní hospodářská komora Znojmo, město Znojmo a Zno-
jemská Beseda s dalšími partnery. Do propagace regionálních potravin 
se svojí nabídkou zapojily místní kavárny, restaurace, bistra, pivnice 
i vinařství. Návštěvníky tak čekají doslova dva lahůdkové voňavé dny 
pod širým nebem.  lp 

Vstup příteli zdarma a dej si dobré jídlo 

Ve třetím zářijovém víkendu ožije Znojmo 2. ročníkem food festivalu 
Dej si FOOD! V areálu pivovaru je naplánován na 17. a 18. září. Organi-
zátoři letos upravili koncept městu na míru. Festival dobrého jídla a pití 
je oproti prvnímu ročníku bez čipového systému. Největší a jistě velmi 
příjemnou novinkou pro návštěvníky je vstup zdarma! Jak říká organi-
zátorka celé akce a myšlenky Lucie Matulová, tímto krokem chtěli být 
blíže lidem a uspořádat otevřený festival s uvolněnou atmosférou pro 
všechny, co milují jídlo, setkávání s přáteli a pohodu. Můžete se těšit 
na rozšířenou gastro zónu i dvoudenní doprovodný program. O pro-
gramu festivalu Dej si FOOD! se ještě více dozvíte 2. září ve speciálním 
vydání Znojemských LISTŮ.  lp

 VÝSTAVU

Přidejte se k umělecké party na znojemském hradě

V císařském sále znojemského hradu se od poloviny srpna až do konce 
října slaví pomyslné dvojité narozeniny. Dlouhou party připravili pra-
covníci Jihomoravského muzea dvěma významným umělcům naroze-
ným roku 1871 – malíři Alexandru Pockovi a sochaři Hugo Ledererovi. 
Znojemští rodáci, jejichž díla jsou stále žádaná, by letos oslavili 150. 
narozeniny.
Hugo Lederer, přestože je přibližně o 10 měsíců mladší než Pock, už tak 
trochu začal slavit v červnu. Muzeum totiž doplnilo expozici v přízemí 
hradu o stylizovaný sochařův berlínský ateliér (na snímku), k němuž 
byla inspirací dobová fotografie. Výstava s názvem Střety: Alexander 
Pock & Hugo Lederer připomene tvůrčí činnost obou umělců. Ukáže, 
v čem se jejich cesty spojovaly, kde se naopak rozcházely a čemu všemu 
museli během života čelit. Seznámit se s umělci prostřednictvím jejich 
tvorby budete moci až do 31. října.  lp
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S   n ě k o l i k a  n o v i n k a m i  s e 
ve  Znojmě chystá zřejmě největší 
sportovní akce roku. 4. a 5. září se 
zde pojede jeden z dílů celorepubli-
kového seriálu cyklistických závodů 
Kolo pro život. 

Akce se pod názvem Znojmo Bur-
čák Tour Kooperativy letos poprvé po-
jede po dva dny, v sobotu i v neděli. 
„Chtěli jsme vyjít vstříc hlavně těm, 
kteří kvůli své účasti v jednom ze dvou 
hlavních závodů nemohli sledovat na-
příklad závody svých dětí, případně 
s nimi vyrazit na rodinnou jízdu. V so-
botu se tak bude závodit na trase C, což 
je třicet tři kilometrů, a na trase B v dél-
ce padesáti sedmi kilometrů. V neděli se 
pojedou dětské závody a rodinná jízda,“ 
vysvětluje změnu ředitel znojemského 
závodu Miroslav Kučera.

Trasy podle něj vedou většinou ro-
vinatým terénem a neodchylují se zá-
sadně od minulých ročníků. Na každé 
této trati jsou dva dobře vybavené bu-
fety. Pořadatelé počítají s mokrou i su-
chou variantou. „Chtěli bychom se tak 
vyhnout problémům, které jsme měli 
před dvěma lety. O tom, jaká varianta 
trasy se pojede, se rozhodneme podle 
aktuální předpovědi počasí tak dva dny 
před závodem,“ říká Miroslav Kučera. 

Start znojemského Kola pro život se blíží

Start hlavního závodu na trase B 
(57 km) bude v sobotu 4. září v 11.30 
v centru Znojma na náměstí TGM. 
O hodinu později odstartují závodníci 
z areálu Louckého kláštera na trasu C 
(33 km). Od 16 hod. bude v Louckém 
klášteře vyhlášení výsledků. 

V neděli celá akce začíná v 08.30 
v parku nad Louckým klášterem dět-
skými závody. Jako poslední dětský 
závod se jede velmi populární závod 
odrážedel pro ty úplně nejmenší s ob-

rovskou podporou rodičů a všech di-
váků v cca 11.30 hodin.

Velmi populární Family jízda rodi-
čů s dětmi a ostatních účastníků v kate-
gorii D měří 21 km a start se uskuteční 
ve 12 hod. v ulici Klášterní za Louckým 
klášterem. „Zde se nezávodí, jedná se 
vlastně o vyjížďku s návštěvou občer- 
stvovací stanice se skvělými zákusky. Při 
cestě vinicemi přes Kraví horu čekají 
na účastníky další překvapení. Trasa 
vede krásnou krajinou v těsné blízkos-

ti Národního parku Podyjí s nezapo-
menutelnými vyhlídkami na Znojmo 
a Pálavu. Na všech občerstvovacích 
stanicích je pro účastníky připravena 
ochutnávka toho nejlepšího, co příroda 
na Znojemska nabízí,“ láká na rodin-
nou jízdu Miroslav Kučera.

Ke Kolu pro život patří samozřej-
mě celá řada doprovodných akcí. Kro-
mě mnoha lákadel pro děti, jako je 
např. skákací hrad či různé soutěže, si 
na své přijdou i cyklisté a ostatní zú-
častnění. Představí se celá řada firem se 
svými výrobky a výpěstky. Od 18 hod. 
se bude na nádvoří Louckého kláštera 
a v přilehlých prostorách konat večí-
rek, který skončí hodinu po půlnoci. 
K tanci a poslechu bude hrát populární 
cimbálovka Denár.

A  jak se přihlásit? Registrace 
je možná na  webových stránkách  
www.kolopro.cz. Přihlásit se dá 
i osobně v předvečer každého závodu 
v Louckém klášteře anebo v den zá-
vodu obvykle hodinu před závodem. 

„Po  všech omezeních a  zrušení 
některých cyklistických akcí proto co 
nejsrdečněji zveme všechny příznivce 
cyklistiky k jedné z posledních možností 
zúčastnit se největší sportovní akce regi-
onu,“ zdůrazňuje Miroslav Kučera.  eks

 Start loňského ročníku znojemského závodu Kola pro život.  Foto: eks

Fotbalisté 1. SC Znojmo na začát-
ku sezóny potěšili své fanoušky jen 
jednou. 

V předkole poháru MOL Cup si 
poradili na hřišti Staré Říše s divizním 
soupeřem suverénním vítězstvím 5:0. 
Faktem ale je, že jim to domácí usnadnili 
svojí bídnou střeleckou produktivitou, 
kdy spálili několik vyložených šancí. 

Pak už následovala série čtyř proher. 
Hráči Znojma podlehli v MSFL nejprve 
1:2 v Kroměříži, pak doma 2:3 s Velkým 
Meziříčím a v neděli 1:4 v Uničově.

Vypadli také z poháru, když doma 
nestačili na Líšeň, přičemž výsledek 
působí až hrozivě 1:6. Trenér David 
Langer, který přišel k mužstvu v zimě, 
si stěžuje hlavně na laciné chyby v ob-
ranné fázi. „Vůbec nevím, jak mám po-
hárový zápas s Líšní hodnotit. 55 minut 
jsme hráli podle představ. Kluci bojo-
vali, chodili do soubojů, dostali jsme se 
do vedení… Pak ale přišly dvě triviální 
chyby a najednou jsme prohrávali. I tak 
jsme si ale vypracovali dvě, tři šance 

Fotbalistům se úvod soutěže nepovedl
na vyrovnání, ale nedali jsme je. A pak 
přišly další triviální chyby a nakonec 
ten výsledek vyhlíží jako ostuda,“ krčil 
rameny po pohárovém souboji s Líšní 
znojemský lodivod.

Ten musel před sezónou vystavět 
v podstatě nový kádr. Moc původních 
hráčů v něm nezůstalo, navíc byl klub 
dlouhodobě v útlumu a od sestupo-
vých starostí jej zachránil po dvakrát 
jen koronavirus, který nedovolil soutěž 
dohrát. „Máme nevýhodu oproti man-
šaftům, které hledaly třeba jen jednoho, 
dva nebo tři hráče na doplnění. Tady se 
to měnilo víc a nebylo to vůbec jedno-
duché. K tomu ještě pro nás poněkud 
nešťastná poloha Znojma na rakouské 
hranici a přístup té mladší generace. 
Další problém je, že Znojmo není pro ty 
kvalitnější mladší hráče atraktivní. Ra-
ději chodí jinam. Je to pro mě trochu za-
rážející, že ti nadějní hráči z Brna nebo 
Prostějova, kteří by v druhé lize nehráli, 
nejdou raději hrát za nás třetí ligu. Ale 
nějaká osa tu zůstala. Je tady Okleštěk, 

je tady Kirschner, Prokeš, 
Fládr… Kolem nich se to 
vyměnilo, a proto ta sou-
hra trošku déle trvá,“ vy-
světloval David Langer.

Jeho úkolem tak je 
tým během podzimu sta-
bilizovat a sehrát. „Tím, 
jak se to hodně měnilo, 
v naší hře ještě nejsou ty 
správné automatismy, kte-
ré jsou základem jakékoliv 
sportovní činnosti. To je 
největší problém. A proti 
mužstvům, která mohla 
v  době korony trénovat 
a my ne, nám chybí sehranost. Musíme 
být trpěliví, nepanikařit při nějakých 
nezdarech a pracovat, pracovat a pra-
covat. Nic jiného nám nepomůže. Pro 
mě je cílem stabilizovat kádr a předvá-
dět pohledný fotbal. A až si to sedne, 
můžeme se bavit v zimě o cílech. Když 
měníte kádr, nemůžete vykládat, že cíl 
je hrát o první místo. Samozřejmě ne-

chceme hrát ani o poslední,“ zdůraznil 
Langer. Zatím po třech kolech MSFL 
Znojmo není poslední jen díky skóre. 
To má lepší než Otrokovice, které jsou 
na úplném dně. 

Další příležitost získat první body 
budou mít Znojemští v pátek 20. srp-
na, kdy na  svém stadionu přivítají 
od 17.00 hod. Blansko.  eks

 Momentka z pohárového duelu proti Líšni.  Foto: eks


