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SPOLEČNOST

 Znojmo se stále více stává cílem návštěvy turistů. Podle agentury CzechTourism patří Znojemsko a Podyjí mezi nejnavštěvovanější místa 
v Jihomoravském kraji.  Foto: Archiv ZL
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Městské lesy Znojmo chystají 
na sobotu 23. října velkou akci Zales-
níme spolu Mramotice. Možnost při-
ložit ruku k dílu dostává i veřejnost, 
která je při obnově lesa vítaná.

Zalesňování odstartuje v 9.00 ho-
din u koupaliště v Mramoticích. Dopo-
ručené jsou vlastní pracovní rukavice. 
Od 12.00 do 15.00 hodin pak bude čas 
na opékání špekáčků. 

„Pevně věřím, že s pomocí veřej-
nosti 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. Akci organizuje město Znoj-
mo spolu s Městskými lesy Znojmo. 
Pod odborným dohledem zaměstnan-
ců Městských lesů budou vysazovány 
duby, habry, javory i lípy. Podrobnosti 
na webu znojmo-zdravemesto.cz.  lp

Krásné město Znojmo zlákalo 
během letošní sezóny o třetinu více 
návštěvníků než v letech minulých. 
A sezóna ve Znojmě stále nekončí. 
Ani s podzimem se u nás turisté, a co 
teprve místní, nudit nebudou.

Vždyť jen v měsíci listopadu pro ně 
připravilo město Znojmo a Znojemská 
Beseda ochutnávku svatomartinských 
a mladých vín, setkání cimbálových 
muzik, Den otevřených dveří radnice 

U nás sezóna nekončí, zve radnice
a také program v Městském divadle 
v rámci celostátní aktivity Noc divadel.

Velký zájem všech generací občanů 
každoročně vzbuzuje Den otevřených 
dveří znojemské radnice, který ve svá-
teční den 17. listopadu slibuje přícho-
zím prohlídky, doprovodný program 
a  letos i prezentaci úpravy Horního 
náměstí. Chybět v tento den nebude 
ani vyhodnocení tradiční výtvarné 
soutěže pro děti vyhlašované každý 

rok radnicí. Letos se mladí výtvarníci 
musí popasovat hned s dvěma tématy, 
a to Královské město Znojmo a Zno-
jemské historické vinobraní. Vítaná je 
v podzimních měsících veřejnost bez 
rozdílu věku také na akcích Městské 
knihovny a na výstavách v několika 
galeriích a v Jihomoravském muzeu. 
Výše zmíněným akcím a také úspěšné 
turistické sezóně se věnujeme podrob-
něji uvnitř LISTŮ.  lp

Přijďte diskutovat 
Přijďte 26. října diskutovat o re-

vitalizaci prostranství pod Louckým 
klášterem.

Město Znojmo zve občany na ve-
řejné projednání, na  kterém bude 
představen záměr revitalizace zeleného 
prostranství pod Louckým klášterem. 
Uskuteční se v úterý 26. října od 16.00 ho-
din ve Štukovém sále Louckého kláštera. 
Součástí bude diskuze se zahradním  
architektem.  Pokračování na str. 2.

Milostivé léto pomůže dlužní-
kům s vyrovnáním závazků. Čas mají 
do 28. ledna 2022.

Parlament ČR schválil v červenci 
novelu exekučního řádu, jehož sou-
částí je opatření s názvem milosti-
vé léto, dávající unikátní příležitost 

Milostivé léto pomůže dlužníkům
dlužníkům, kteří chtějí vyrovnat své 
závazky vůči státu a veřejnoprávním 
institucím. Podstatou je možnost spla-
tit dluhy (například vůči městům) lev-
něji, a to v období od 28. října 2021 
do 28.  ledna 2022. Pomoci má těm, 
kteří dluží veřejnoprávním institucím 

například za to, že neuhradili nájemné 
v městském bytě či poplatek za odpad. 
Jenom na Znojemsku je evidováno 
více než sedm tisíc osob, které mohou 
milostivé léto využít, a proto chce měs-
to Znojmo na tuto příležitost aktivně 
upozornit.  Pokračování na str. 9.
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA 
Položením květin 28. října v 9.00 
hodin k památníku před budo-
vou Okresního soudu na náměstí 
Republiky si představitelé města 
a veřejnost připomenou výročí 
Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu. 

STÁLE LZE ŽÁDAT 
O DOTACE
Až do 31. října lze žádat o dota-
ce na  kulturu, sport či sociální 
služby. Dotační programy jsou 
uvedené na webu města Znojma  
(www.znojmocity.cz) pod odbo-
rem školství, kultury a památkové 
péče, resp. pod odborem sociál-
ním. Jeden subjekt může podat 
maximálně 2 žádosti v rámci všech 
dotačních programů, zároveň však 
každou v jiné prioritě. Pozor, žá-
dosti o dotaci lze vyplňovat pouze 
na PC! Novinkou je možnost podat 
žádosti přes Portál občana města 
Znojma.

UCTÍ DEN VETERÁNŮ
Město Znojmo si u  příležitosti 
Dne veteránů připomene památ-
ku hrdinů, kteří neváhali bojovat 
a položit životy za naši vlast. Pietní 
akt proběhne ve čtvrtek 11. listo-
padu v 9.00 hodin na Louckém 
hřbitově ve Znojmě. Historie vý-
znamného dne se váže k ukon-
čení první světové války 11. listo-
padu 1918. Toto datum se stalo 
v demokratických zemích světa 
Dnem válečných veteránů na pa-
měť obětem nejstrašnější války, 
jakou lidstvo do té doby poznalo. 
Symbolem vzpomínkových akcí 
a událostí ke Dni veteránů je květ  
vlčího máku.

OSLAVY 17. LISTOPADU
Události 17. listopadu – Dne boje 
za svobodu a demokracii – si před-
stavitelé města Znojma, různých 
spolků a sdružení připomenou 
vzpomínkovou akcí ve  středu 
17.  listopadu v 9.00 hodin u pa-
mátníku v Horním parku. Společně 
vzpomenou výročí sametové revo-
luce i události roku 1939.

NA DUŠIČKY 
OTEVŘENO DÉLE
Památku všech zesnulých, lidově 
řečeno dušičky, si lidé připomínají 
každý rok 2. listopadu. V tomto 
roce již v říjnu, přesněji od 23. říj-
na do 2. listopadu tak bude roz-
šířena otevírací doba na  Měst-
ském hřbitově ve Znojmě, a  to 
až do 20.00 hodin. Na hřbitově 
budou také zesíleny hlídky měst-
ské policie.

Zastupitelé Znojma 
se vrátili k tématu vybu-
dování cyklostezky, kte-
rá odkloní cyklisty z ne-
bezpečné hlavní silnice 
ve směru Znojmo–Chva-
lovice. Na  realizaci to-
hoto plánu dlouhodobě 
spolupracují obce Znoj-
mo, Chvalovice a městys 
Šatov. 

Aktuálně se starosta 
Znojma, starosta Chva-
lovic a starostka městyse 
Šatov setkali u  podpisu 
smlouvy, která stanovuje 
základní pravidla a přede-
vším způsob financování 
projektu výstavby cyklo-
stezky. 

V  rámci  projektu 
má být vybudována cy-
klostezka, která propojí 
Znojmo s  obcí Chvalo-
vice a  městysem Šatov. 
Z Chvalovic bude cyklostezka dále 
pokračovat až na Hatě. Na tuto trasu 
bude odbočkou navazovat propojení 
s obcí Vrbovec. Vybudováním tohoto 
úseku cyklostezky dojde k odkloně-
ní cyklistů ze silnice I. třídy, čímž se 
zvýší bezpečnost a plynulost dopravy. 
Cyklostezka bude přirozeně navazo-
vat na stávající cyklotrasy „Moravská 
vinná“ a Eurovelo 13. Bude plnit jak 
funkci dopravní, tak rekreační.

DŮLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCE 
Cyklostezka dlouhá 9,78 kilome-

trů bude procházet územím ve vlast-
nictví zmíněných tří samospráv, které 
budou spolupracovat na realizaci. Jed-
ním z nejzásadnějších bodů smlouvy 
je určení investora, stavebníka, vlast-
níka a provozovatele projektu. Tím se 
stane obec Chvalovice, avšak vlastní-
kem a provozovatelem projektu pouze 
na dobu určitou, po dobu udržitelnosti 

Další krok k cyklostezce 
Znojmo–Chvalovice–Šatov

projektu. Obec bude také žadatelem 
o dotace z veřejných rozpočtů.

„Spolu se Znojmem máme největší 
podíl pozemků v celé délce cyklostez-
ky. Nás se týká ještě o pár procent víc, 
a  tak bylo logické, že jsme tuto roli 
přijali. Příprava je náročná a realizace 
bude taky, ale díky spolupráci všech to 
zvládneme. Těžit z výsledku budeme 
všichni. Nejenže přispějeme bezpeč-
nosti cyklistů, ale i atraktivitě v oko-
lí. Cyklistika je čím dál oblíbenější 
a ve  spojení s vinařskou turistikou 
v našem regionu to jde jednoduše ruku 
v ruce,“ řekl Robert Vaněk, starosta 
Chvalovic.

„Jsem moc rád, že Chvalovice si 
tento nelehký úkol leadera projektu 
vzaly za vlastní. A ještě víc mě potěšilo, 
když nás pan starosta informoval, že se 
věci hýbou dopředu. Do měsíce bude 
dokončena projektová dokumentace, 
a tak bychom měli stihnout ještě letos 

požádat o  stavební po-
volení. Po jeho schválení 
již nebrání nic tomu začít 
chystat žádost o  dotaci. 
My jsme připraveni samo-
zřejmě spolupracovat, a to 
nejen po finanční stránce,“ 
řekl starosta Znojma Jakub 
Malačka.

PROPOJÍME SKLEPNÍ
ULIČKY

Starostka Šatova Lenka 
Stupková dodává: „Po této 
cyklostezce spojující Šatov 
s Chvalovicemi jsme touži-
li již dlouho, a proto jsme 
přivítali spojení sil při její 
výstavbě. Naším cílem je 
rozvoj cykloturistiky, ale 
také ekologická přeprava 
do  zaměstnání. Mnoho 
našich obyvatel dojíždí 
do  zaměstnání na  Hatě. 
Navíc krásně propojíme 

naše sklepní uličky.“

CÍLÍME NA ZÍSKÁNÍ DOTACE
Projektová dokumentace, která se 

nyní finalizuje, se skládá ze tří částí. 
Každá z obcí si totiž nechala zpraco-
vat svoji část. Všechny se nyní sloučí 
do jedné. Stejně tak se rozdělí i finan-
cování stavby cyklostezky na části, a to 
podle poměru délky cyklostezky v úze-
mí každé z obcí. Předběžný hrubý pro-
počet projektu činí 60 000 000 korun. 
Cílem obcí je získat dotaci, která by 
pokryla až 85 % nákladů. Zbylé nákla-
dy na realizaci cyklostezky se pak roz-
dělí mezi všechny obce. „Znojmo tak 
bude hradit podíl ve výši 38 %, obec 
Chvalovice podíl přibližně ve výši 43 % 
a městys Šatov podíl přibližně ve výši 
19 %,“ dodává Malačka. V případě, že 
nebude žádosti o dotaci vyhověno, bu-
dou obce jednat o dalších možnostech 
financování.  pm

 Starostka Šatova Lenka Stupková, starosta Chvalovic Robert Vaněk 
a starosta Znojma Jakub Malačka při podpisu smlouvy.  Foto: pm

Pokračování ze str. 1.
Hlavním cílem veřejného projed-

nání je představit veřejnosti záměr re-
vitalizace prostranství pod východním 
opevněním Louckého kláštera, mezi 
Městskou plovárnou Louka a bytovými 
domy na ulici Za Plovárnou a součas-
ně dát obyvatelům možnost podílet se 
na finální podobě připravované reali-
zace. Náměty, které vzejdou z diskuze, 

Přijďte diskutovat
budou zapracovány do projektové do-
kumentace. Diskuzi povede jeden z nej-
lepších českých zahradních a krajinář-
ských architektů Zdeněk Sendler. Jeho 
ateliér zpracoval k prostranství pod 
Louckým klášterem studii s názvem 
Louky pod Loukou, kterou na veřejném 
projednání osobně představí.

„Řešené území je dlouhodobě ne-
udržované a zanedbané. V roce 2019 

jsem přislíbil, že se na jeho úpravu po-
díváme. Nyní máme zpracovaný návrh 
a prodiskutovat jej chceme se širokou 
veřejností, ale především s místními, 
kteří budou daný prostor využívat 
nejvíce. Přijďte a zapojte se do disku-
ze. Vaše podněty následně zapracu-
jeme a projekt dotáhneme do kon-
ce,“ zve starosta města Znojma Jakub  
Malačka.  sb
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MÍSTO JEHEL ZÁBAVA
Sportovní hala Dvořákova, kte-
rá se proměnila do srpna 2021 
na očkovací centrum, opět slouží 
pouze sportovcům. K návštěvě 
mohou využívat novinku – před-
platitelskou kartu. V hale je možné 
zahrát si tenis, badminton nebo 
squash a také relaxovat ve wellness 
s bazénem a saunou. Pravidelní 
návštěvníci mohou nově využít 
předplatitelskou kartu, která slou-
ží jako elektronická peněženka 
a umožňuje uhradit vstup na spor-
toviště. Od 1. října také platí nové 
ceníky. Ceny jsou pro držitele karet 
výhodnější. Předplatitelskou kartu 
mohou využívat i zájemci o veřejné 
plavání a saunu v Městských láz-
ních. Rozpis plavání je aktualizován 
na webu sportovisteznojmo.cz, kde 
jsou veškeré informace o sportovi-
štích města Znojma.

KOLÁČ POSBÍRAL 
REKORDNÍ ČÁSTKU
Lidé svými penězi podpořili Domá-
cí hospic Znojmo, a to ve sbírkové 
akci Koláč pro hospic. Za  dob-
rovolný příspěvek dostal každý 
přispěvatel sladký koláč. Letošní 
výtěžek 147 727 Kč je rekordní. Je 
to o 40 tisíc korun víc než vloni. 
Z výtěžku sbírky budou pořízeny 
kompenzační a zdravotní pomůc-
ky pro pacienty. Ředitel Charity 
Znojmo Evžen Adámek poděkoval 
všem partnerům, dobrovolníkům 
i občanům. Záštitu nad akcí převzal 
místostarosta Znojma Pavel Jajtner.

SVĚTOVÁ ARCHITEKTURA 
LAHOFERU 
Architektura Vinařství Lahofer 
z dílny studia Chybik+Kristof patří 
mezi deset nejkrásnějších staveb 
světa. Rozhodla o  tom porota 
prestižní soutěže MIPIM Awards 
ve francouzském Cannes. Moderní 
budova z betonu a skla, jejíž tvar 
kopíruje zvlněné řádky vinic, sice 
nevyhrála, ale už účast ve finále 
světové architektonické soutěže 
je velkým úspěchem. České pro-
jekty v tak prestižní soutěži uspějí 
jen zřídka.

NEJLEPŠÍ RULANDSKÉ 
NA SVĚTĚ JE ZE ZNOVÍNU
Vína Znovínu Znojmo opět po-
tvrdila, že patří ke světové špičce. 
Na mezinárodní soutěži Mondial 
des Pinots 2021 ve  Švýcarsku 
získalo Rulandské bílé z viniční 
tratě Weinperky titul absolutního 
šampiona a také ocenění nejlep-
šího vína soutěže s výjimečným 
hodnocením 93,6 ze 100 bodové 
stupnice. 

STALO SE

Na místě nevyužívaného hřiště 
blízko Základní školy Pražská vznik-
ne nové ekologické parkoviště.

„Při rekonstrukcích a  nových 
projektech se snažíme myslet na ži-
votní prostředí. Nové parkoviště zís-
ká speciální povrch, který umožňuje 
prorůstání trávy, ale také lepší vsako-
vání vody,“ popisuje starosta města 
Znojma Jakub Malačka. Parkovaní 
zde bude vyhrazené pro 37 vozidel, 
dvě místa budou určena pro invalidy 
a dvě pro nabíjení elektromobilů. Po-
čítá se také s novým osvětlením, vý-
sadbou stromů a keřů a zatravněním. 
Stávající stromy budou ponechány 
na místě.

Parkoviště je navrženo jako jed-
nosměrné ve  spodní části pozemku 
a při jeho realizaci nedojde ke kácení 
stávající zeleně, pouze se odstraní část 
náletových keřů, a to na místě budou-
cího nájezdu a výjezdu na parkoviště. 
Svah, který v ploše odděluje horní část 
pozemku, bude osazen novým živým 

Na Pražské vznikne zelené parkoviště

 Místo, kde bude parkoviště umístěno.  Foto: pm

Vlastníci kulturních památek 
získali na  obnovu svých objektů 
2 035 000 korun z Programu rege-
nerace městských památkových re-
zervací (dále MPR) a městských pa-
mátkových zón pro rok 2021 (dále 
Program).

Program určený pro vlastníky 
kulturních památek v MPR je spra-
vovaným Ministerstvem kultury ČR. 
Žadateli jsou ve Znojmě soukromé 
osoby i samo město Znojmo.

Na obnovu památek i hradu
získali dva miliony

Letos se částka rozdělí mezi 9 pro-
jektů, jsou mezi nimi převážně opravy 
měšťanských domů. Mezi příjemci 
dotace je sedm fyzických osob, jedna 
právnická a posledním je město. 

Kromě podpory od ministerstva 
získají příjemci i podporu ze strany 
města. Jednou z podmínek při schva-
lování dotací soukromým subjektům 
je minimálně desetiprocentní finanční 
spoluúčast. Celková spoluúčast města 
na financování osmi projektů je 345 ti-

síc korun. Z vlastních zdrojů soukromí 
vlastníci hradí do 50 % nákladů.

Opravy tak čekají střešní pláště 
měšťanských domů (Veselá 3, Hor-
ní nám. 2, Horní Česká 37, Malá Fran-
tiškánská 2). Dále to bude oprava nebo 
výměna truhlářských prvků (městský 
dům Zámečnická 3, Jezuitské gym-
názium a další) nebo obnova fasády. 
Město Znojmo dotaci 600 tisíc ko-
run využilo na restaurátorské práce 
na znojemském hradě.  pm

plotem. „V této horní části pozemku 
počítáme do budoucna s obnovením 
dětského hřiště,“ dodává Jakub Malačka. 

Po  dostavbě parkoviště dojde 
k dosadbě nové zeleně nad parkovi-

štěm, u dětského hřiště a také podél 
chodníku vedle základní školy. Město 
do stavby investuje více než 3,7 milio-
nu korun. Práce by měly začít během 
října a trvat přibližně tři měsíce.  pm

Město Znojmo ještě v tomto roce 
zahájí rekonstrukci ulice Vančurova. 
Jedná se o první etapu prací, v té dru-
hé opraví ulici Horovu. 

Práce začnou hned po podpisu 
smlouvy. V první etapě se stavbaři 
zaměří na úsek od křižovatky ulice 
Vančurova s ulicí Do Lesek (po dům 
č. 15) a krátký úsek silnice vedoucí 
k ulici R. Svobodové. Půjde o rekon-
strukci silnice, chodníků a přibude 
nové veřejné osvětlení. Město zde in-
vestuje více než 13,8 milionů. Práce 

Za 14 milionů opraví 
Vančurovu ulici

potrvají přibližně tři měsíce, přeruší 
je ale zimní období. S dokončením se 
tak počítá až v příštím roce, a to v zá-
vislosti na počasí.

Druhá etapa prací proběhne v ulici 
Horova ve stejném rozsahu (rekon-
strukce silnice, chodníků a veřejného 
osvětlení). Navíc v této ulici proběh-
nou už v době první etapy úpravy ply-
nárenského zařízení. Důvodem pro 
rozdělení prací do dvou etap je její 
rozsah a také zachování potřebné do-
pravní obslužnosti.  pm

Začala obnova 
lesíka

Začala obnova Městského lesíka.
Pracovníci Městských lesů Znojmo 

zahájili letos v říjnu kompletní obnovu 
Městského lesíku, kde ve finále přibu-
de 15 000 nových stromů. S obnovou 
začali lesníci v centrální části lesíka – 
v prostoru u pódia a jeho okolí. Z dů-
vodu bezpečnosti prosíme všechny, 
aby respektovali bezpečnostní opatření 
a nevstupovali na plochy, na kterých 
budou práce probíhat. Více informací 
k tématu najdete v srpnovém vydání 
Znojemských LISTŮ.   lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 25. listopadu 2021, uzá-
věrka je 15. listopadu. 

FORENZNÍ ZNAČENÍ 
JÍZDNÍCH KOL
Městská policie Znojmo nabízí 28. říj-
na a 14. listopadu (8.20–16.20) termín 
pro forenzní značení jízdních kol, 
které přispívá k větší ochraně do-
pravního prostředku proti krádeži. 
O forenzní značení mohou požádat 
osoby starší 15 let. Samotný úkon 
je zdarma a trvá 20 minut, je třeba 
si termín a čas rezervovat na tel. 
515 225 555 či osobně na služebně 
Městské policie Znojmo (ul. J. Pala-
cha 2). 

SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy, je pro-
váděn ve Znojmě a jeho příměst-
ských částech každý lichý týden. 
Pro tento rok skončí svoz ve 47. týd-
nu, tj. 22.–28. listopadu 2021. Další 
bude zase na jaře 2022. 

ZIMNÍ ČAS
Standardní (zimní) čas nastane 
v noci 31. října 2021. Hodiny se 
posunou z 3.00 na 2.00 hodiny.

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Be-
seda pořádají akce pro senio-
ry s trvalým bydlištěm na území 
města a v jeho příměstských čás-
tech. Aktuální informace o  mě-
síčním programu získáte na  tel. 
515 300 251, 731 401 918 nebo na   
www.znojemskabeseda.cz/akce 
pro seniory a také na TIC, Obroko-
vá ul., tel. 515 222 552.

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.

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

 V okolí griloviště jsou umístěny mobilní toalety a odpadkové koše.  Foto: Archiv ZL

 Hosté z Břeclavska na klauniádě Kočkabaret.  Foto: L. Jíšová

Nejen krásné výhledy na  řeku 
Dyji, ale i vůni grilovaných dobrot si 
můžete užívat v zákoutí louky u sed-
lešovického mostu. Právě tam najde-
te nově moderní veřejné griloviště.

Využívat ho můžete celoročně 
s rodinou nebo třeba s přáteli. Veřej-
ně dostupné griloviště nabízí ocelové 
ohniště s grilem, plochu pro přípravu 

Griloviště u sedlešovického mostu, 
novinka babího léta

pokrmů po stranách betonové kon-
strukce a také vkusné posezení. 

Zápůjčka je pro všechny zdarma, 
a  to v  turnusech po  třech hodinách 
na základě rezervací prostřednictvím 
telefonního kontaktu, který je dostup-
ný na informačním panelu u griloviště 
a na webu Znojemské Besedy. „Právě 
díky rezervacím u nás nebude platit – 

kdo dřív přijde, ten dřív griluje. Chceme, 
aby si grilování mohl každý naplánovat 
podle vlastního programu a aby nedo-
cházelo k časovým střetům zájemců. 
Zjišťovali jsme zkušenosti provozovatelů 
v jiných městech a tento způsob je pro 
návštěvníky, ale i pro bezpečnost okolí 
nejideálnější. Díky rezervacím budeme 
mít přehled, kdy je gril využíván a může-
me tím jeho provoz regulovat pro případ 
nepříznivého počasí,“ vysvětluje Franti-
šek Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

Samotné ohniště bude v běžném 
stavu uzavřené zámkem. Klíče k zpří-
stupnění je možné po dohodě rezervace 
vyzvednout v Turistickém informačním 
centru na ulici Obroková. „Vzhledem 
k tomu, že od Nového roku budeme pro-
vozovat také nové turistické informační 
centrum v areálu Louckého kláštera, po-
čítáme s přesunutím rezervačního místa 
právě tam, kde to budou mít návštěvníci 
pouze pár desítek metrů od griloviště,“ 
doplňuje František Koudela. Veškeré 
potřebné informace naleznete na webu 
www.znojemskabeseda.cz.  KS, lp

Znojmo bylo první město v Čes-
ku, které pozvalo k návštěvě seniory 
ze čtyř moravských obcí postižených 
tornádem jako výraz solidarity s je-
jich nelehkou životní situací.

Celodenní program, který pro seni-
ory z obcí Lužice, Mikulčice, Moravská 
Nová Ves a Hrušky připravila Znojem-
ská Beseda, byl primárně určen nejstar-
ším lidem, na které přírodní katastrofa 
dopadla nejvíce. Podle odborníků (cha-
ritních psychologů pracujících v místě) 
se psychický stav starších občanů s ná-
stupem podzimních měsíců a úbytkem 
slunečního svitu zhoršuje. Doporučili 
tedy nabídnout jim program mimo 
jejich obce, aby se jejich psychika sou-
středila na pozitivní, příjemné vjemy. 
Pracovníci Besedy proto připravili zá-
žitkový den, na který do Znojma při-
vezli téměř stovku seniorů. Seznámili je 
s historií a památkami města. Na hradě 
v sále předků, který zapůjčilo Jihomo-
ravské muzeum, seniorům k poslechu 
a společnému zpěvu hrál na harmo-
niku Milan Žídek. Ve Štukovém sále 
Znojemské Besedy je čekala klauniáda 
Kočkabaret herců Divadla Bolka Polív-
ky. Se sladkým občerstvením pomohli 
budoucí cukráři ze SOŠ Dvořákova 

Znojmo bylo první: Pozvalo
k návštěvě seniory z Břeclavska

a gastro tým nové ReZtarurace Zno-
jemského městského pivovaru připravil 
pro seniory výborný oběd, nad kterým 
se všichni sešli v útulném interiéru no-
votou vonícího podniku. 

Pozdravit hosty přišel starosta 
Znojma Jakub Malačka, místostarosta 
Karel Podzimek i ředitel Znojemské 
Besedy František Koudela. Celodenní 
program financovalo částkou necelého 
sta tisíce korun město Znojmo, které 
již v předchozím měsíci poslalo posti-
ženým obcím Břeclavska milion korun. 

„Dovolte mi, abych z celého srdce podě-
kovala všem organizátorům za přípravu 
zdařilé akce pro naše seniory. Skutečně 
byli nadšení a spokojení,“ napsala sta-
rostka obce Hrušky Jana Filipovičová. 
Její slova doplnila Helena Talajková, 
referentka Obecního úřadu Mikulčice: 
„Po tornádu se mluvilo o tom, jak se 
děti a důchodci pošlou na ozdravné 
pobyty. Pro děti nakonec bylo mnoho 
možností, ale pro důchodce nic. Vy 
jste byli první s touto nabídkou. Moc 
děkujeme.“  lp
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PŘIZNAL SE K ÚMYSLU 
SEBEVRAŽDY
Při pochůzce v Městském parku se 
ke strážníkovi připojil mladý muž 
a svěřil se mu se svými psychickými 
problémy. Byl pod vlivem alkoholu 
a navíc přiznal léčbu na psychiatrii. 
Požádal o pomoc, aby nespáchal 
sebevraždu. Strážník třicetiletého 
muže přivedl na služebnu Městské 
policie Znojmo, kam k němu byla 
přivolána zdravotnická záchranná 
služba. Ta muže převezla k ošetře-
ní do Nemocnice Znojmo.

CHLAPEC PIL KVŮLI PŘÍTELKYNI
Na Horním náměstí kontaktovali 
strážníci šestnáctiletého chlapce, 
který byl od krve a zvracel. Měl 
oděrky v obličeji, byl pomočený 
a zcela zjevně pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky. Decho-
vá zkouška prokázala pozitivní 
výsledek, a  to 1,59 ‰ alkoholu 
v dechu. Chlapec se přiznal, že 
si oděrky způsobil pádem a al-
kohol pil kvůli přítelkyni. Stráž-
níci zavolali záchranku, která ho 
převezla do nemocnice k ošet-
ření. O všem byla informována  
matka mladíka.

NAPADENÁ ŽENA 
DOSTALA ZÁCHVAT
Motohlídka vyrazila o půl jedné 
v noci na ulici Dolní Česká, kde 
mělo dojít podle telefonického 
oznámení k potyčce. Oznamova-
telka na místě uvedla, že její ka-
marádku a kamaráda napadly dvě 
osoby, které označila. Napadená 
žena dostala epileptický záchvat. 
Hlídka jí poskytla první pomoc 
a  ihned na místo přivolala zdra-
votníky. Pro podezření z trestného 
činu ublížení na zdraví se na místo 
dostavila Policie ČR a případ si 
převzala k dořešení.

PO ÚTOKU SKONČIL 
V BEZVĚDOMÍ
Před půlnocí obsluha kamerového 
systému uviděla před LaRutykou 
ležet na chodníku osobu. Klečel 
u ní muž a snažil se jí pomoct. 
Strážníci ihned vyrazili na mís-
to, kde ležel třiadvacetiletý muž 
v bezvědomí, a přivolali k němu 
záchranku. Mezitím začal muž 
přicházet k vědomí. Nic si ovšem 
nepamatoval. Ze zpětného ka-
merového záznamu strážníci zjis-
tili, že byl napaden jiným mužem 
a po útoku zůstal ležet na zemi. 
Zdravotníci si zraněného převzali 
k ošetření. Strážníci také předali 
Policii ČR muže odpovídajícího 
popisu třicetiletého útočníka.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Občané Znojma rozhodli o vítě-
zích čtvrtého ročníku participativ-
ního rozpočtování projektu Tvoří-
me Znojmo 2021. Největší podporu 
získaly rekonstrukce kabin TJ Sokol 
Přímětice a přírodní plovárna na Dyji.

V tomto ročníku o přízeň bojovalo 
dvanáct návrhů. Do hlasování se za-
pojilo 3 372 respondentů. Jejich hlasy 
rozhodly o tom, které projekty budou 
realizovány. V konečném pořadí to 
jsou za město Znojmo přírodní plovár-
na na řece Dyji a pumptrack (viz foto). 
Za příměstské části to je rekonstrukce 
kabin TJ Sokol Přímětice a celková 
úprava plochy hřbitova na Hradišti.

Na vyhotovení projektů ve městě 
jsou vyčleněny 2 miliony korun, stejně 
jako na projekty v městských částech. 
„Děkuji všem navrhovatelům, kteří se 
do letošního ročníku zapojili. Poděko-
vání patří také všem respondentům, 
kteří svým hlasováním vyjádřili svůj 
názor. Ukázali, že jim jejich okolí není 
lhostejné a záleží jim na dalším rozvoji 
města Znojma. Letos se do hlasová-
ní zapojilo o 2 093 respondentů více 
než v loňském roce. Jsem moc rád, že 

Lidé vybrali přírodní plovárnu 
i kabiny pro sportovce

 Pumptrack – návrh počítá se zakoupením a  umístěním modulárního pumptracku 
na území Znojma. Uměle vytvořený uzavřený okruh dává cyklistům všech kategorií mož-
nost rozvinout svoji jízdní zručnost.  Foto: parkitect.ch

 Na odhalení sochy přišla více než stovka lidí.  Foto: lp

i čtvrtý ročník vzbudil u Znojmáků 
velký zájem,“ poděkoval starosta města 
Znojma Jakub Malačka. Vítězné návr-
hy budou nyní předloženy radě města 

a zastupitelům, kteří mohou projekty 
schválit, ale i zamítnout. V případě 
schválení budou návrhy předány pří-
slušným odborům k realizaci.  sb

Za minimálně posledních dvacet 
let nepřibylo ve veřejném prostoru 
města Znojma žádné umělecké dílo. 
Až nyní to změnila realizace vítězné-
ho návrhu projektu Tvoříme 
Znojmo z roku 2018 – moderní 
socha Maxima Velčovského.

Socha představující poctu 
zaniklým telefonním budkám 
stojí před multikulturním Ga-
Pem / Galerie a Prostor / při 
vstupu do Kollárovy ulice z ná-
městí Republiky. A tak, jako kdy-
si bylo z telefonních budek slyšet 
nezaměnitelný zvuk zvonění, je 
teď jemné zvonění součástí umě-
leckého objektu. Ozývá se vždy 
v poledne a v šest hodin večer. 

Nápad vyměnit na  místě 
tehdy stojící nevzhlednou tele-
fonní budku za umělecké dílo 
získal v prvním ročníku projektu 
Tvoříme Znojmo od občanů nej-
více hlasů.

Spolek Umění do Znojma, 
který provozuje galerii GaP, 
oslovil pro tuto příležitost u nás 
i ve světě uznávaného designéra 

Po mnoha letech má Znojmo sochu. 
Od Maxima Velčovského

Maxima Velčovského, který je známý 
svými parafrázemi běžných předmětů, 
jež následně transformuje do nových, 
neobvyklých rolí. Pro konkrétní pro-

stor navrhl kontroverzní, nadčasovou 
a vypovídající multifunkční sochu, kte-
rou vyrobil  místní zámečník Dušan 
Pokorný. Než mohlo být dílo odhaleno, 

uběhly dlouhé čtyři roky, ve kte-
rých se postupně měnila jeho 
podoba, která budila a stále budí 
emoce. Ty jsou podle vyjádření 
samotného autora žádoucí a zce-
la pochopitelné. Podobně hovoří 
i senátor Tomáš Třetina, který 
byl společně s více než stovkou 
přihlížejících přítomen odha-
lení sochy: „...kolik odmítnutí 
a kritiky si odnesla nová plastika 
ve Znojmě…Chápu a respek-
tuji vkus každého člověka, ale 
přesto si myslím, že kontroverze 
v případě umění není na škodu. 
Vyhrocené názory spouští de-
batu a debata je projevem pře-
mýšlení o díle samém… Dejme 
nové plastice šanci a pojďme 
přemýšlet, zda provokuje svým 
provedením, nebo tím, že vysílá 
zprávu, že se doba mění, a  to 
mnohdy rychleji, než bychom si 
přáli.“  lp
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SLOVO ZASTUPITELE

SLOVO ZASTUPITELE

Mnozí se ptáte, jak se budu bránit 
proti urážkám a pomluvám pana sta-
rosty. Vzhledem 
k tomu, že omluvit 
se nehodlá, žalobu 
na ochranu osob-
nosti jsem byla 
nucena podat. Já 
jsem žádné zápisy 
nefalšovala, ani 
jsem ve zprávách 
nelhala, jak tvrdí 
starosta. Já lhát 
nepotřebuji. Z po-
dané žaloby citu-
ji: „Svými výroky 
J. Malačka porušil 
právo žalobkyně 
na  ochranu cti, 
důstojnosti a váž-
nosti dle § 3 odst. 
2 písm. a a § 81 občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. Žalovaný učinil výrok 
v reakci na činnost žalobkyně při její 
kontrolní činnosti v rámci finančního 
výboru ve prospěch ochrany právních 
předpisů a principu dobrého hospodá-
ře při nakládání s majetkem města, což 
je ze strany žalovaného zvláště zavrže-
níhodné jednání.“ A tak pan starosta 
pravdivost svých výroků bude dokazo-
vat před soudem. Marně zpochybňuje 

Žaloba podána
veškerá moje zjištění. Marně se snaží 
vyvolat dojem, že se mu mstím za od-

volání z finanční-
ho výboru. Já dál 
budu dělat svoji 
kontrolní práci 
i  jako zastupitel-
ka. Proto jste mě 
přeci zvolili, abych 
vás informovala 
o práci města. A že 
nacházím dalš í 
a další pochybení? 
To není můj pro-
blém. Taky jste si 
všimli, že starosta 
neustále „brečí“ 
a obviňuje mě, že 
jsem ho neupozor-
nila na porušování 
zákonů, na chyby, 

které při řízení města dělá? Třeba při 
vybírání neoprávněných poplatků 
za svatby. Krytí dotačního podvodu 
na městě, neoprávněného zasahování 
do rozhodování státní správy a další. 
Marně se tím snaží zakrývat svoji ne-
schopnost dodržovat zákony a právní 
předpisy. Neznalost zákona neomlou-
vá ani starostu.

 R. Šalomonová, 
 zastupitelka SPD

Když v životě na něco změníme 
názor, vycházíme ze skutečně objek-
tivních důvodů. Mrzí mě proto další 
názorový veletoč hnutí ANO z mi-
nulého zastupitelstva, který ukazuje, 
o jak nestabilního partnera šlo. Určitě 
jste minulý rok zaznamenali poli-
tickou krizi, která neměla v historii 
znojemského zastupitelstva obdoby. 
Hnutí ANO se rozhodlo, že s opozicí 
bude uprostřed pandemie odvolávat 
starostu. Záminkou byly jeho názory 
na migraci, které ale byly mnohem 
mírnější, než co předvedlo hnutí 
ANO v aktuální předvolební kampa-
ni. Výsledek této krize je známý. ANO 
ztratilo důvěryhodnost a  skončilo 
v opozici. 

Znojemské ANO to bere jako křiv-
du. Každé zastupitelstvo to připomíná 
a zároveň se znovu a znovu usvědčuje 
z názorové nekonzistence. Naposledy 
je to případ výstavby bazénu, kdy se 
ANO pasovalo do čela bojovníků proti 
úvěru na bazén. Tvrdí, že pro město 
je to past a, jak je u opozice zvykem, 
že by bazén zvládli zařídit mnohem 
lépe, ale neříkají konkrétně jak. Je to 
pro mě dost nepochopitelné, protože 
právě hnutí ANO od roku 2014, kdy 

Názorové veletoče
hnutí ANO

bylo v koalici, postupně schvalovalo 
jednotlivé kroky k výstavbě bazénu, 
dokonce schválilo vypsání veřejné 
zakázky na stavbu a mělo samozřejmě 
plné informace o finančních možnos-
tech města. 

Základní ekonomická pravidla ří-
kají, že pokud je inflace vyšší než úro-
ková míra, je pro investora výhodnější 
si půjčit. Máme odbornou analýzu, 
která říká, že město úvěr bez problémů 
zvládne. Že jsme k úvěru přistoupili 
ve správný čas, potvrzuje i to, že jsme 
vše stihli před skokovým zvýšením 
úrokových sazeb.

Pokud bychom chtěli bazén za-
platit během 3 let z vlastních zdrojů, 
jak navrhlo ANO, znamenalo by to 
ukrojit každý rok z  investic cca 120 
mil. Znamenalo by to, že bychom ne-
byli schopni realizovat téměř žádné 
další investice, ani základní opravy 
chodníků. 

Současná situace mě velmi mrzí. 
Po změnách vedení jsem si myslel, 
že se situace uklidní a zastupitelstvo 
začne opět pracovat konstruktivně 
a objektivně.

 Jakub Malačka,
 starosta města Znojma

Zastupitelstvo města Znojma 
schválilo na návrh komise pro životní 
prostředí pod vedením Otto Boudy 
(Pro Znojmo) snížení ročního poplat-
ku za pejsky na 200 korun. Tato úprava 
začne platit v  lednu 2022 jednotně 
pro všechny občany města, v jednotné 
sazbě, bez výjimek či slev.
Znojemský pejskař tak tedy ročně 
na jednom domácím mazlíčkovi ušetří 
800 korun. Logickým důsledkem se 
tedy může zdát, že městská pokladna 
kvůli tomu zchudne.  Podle našeho 
názoru tomu ale tak není. Dosavadní 
poplatek tisíc korun za psa byl totiž v ši-
rokém okolí i několikanásobně nejvyšší, 
takže mnozí majitelé vyhlášku obcháze-
li, když své čtyřnohé kamarády nepři-
hlašovali ve Znojmě, nýbrž v jiné obci, 
kde byl poplatek nižší. Je přirozené, že 
při tak nízkém poplatku rušíme i slevu 
pro důchodce. Nebude se tedy opakovat 
situace, kdy mnozí „šetřílkové“ svého 
psa přihlašovali u babičky či dědy.

Snížení poplatku za pejsky
A co očekáváme, že změna přinese? 
Tím, že se poplatek sníží a sjednotí, 
přestanou lidé snad mít důvod vyhlášku 
obcházet. Pravidelnými kontrolami ze 
strany městských strážníků zjistíme, jak 
jsou majitelé pejsků poctiví. Předpoklá-
dáme, že se počet psů, kteří ve Znojmě 
žijí, leč nejsou z různých důvodů úřed-
ně přihlášeni, zvýší. Radnice tím v ko-
nečném součtu vybere nejen více peněz, 
ale získá i reálnější představu o počtu 
pejsků ve Znojmě, což je důležité pro 
další plánování například stojánků se 
sáčky na psí exkrementy nebo psích 
výběhů. Nový výběh již mohou pejskaři 
využívat v Dolním parku při náměstí 
Republiky, dále pak v hradebním příko-
pu za věznicí, pod Vlkovou věží. Další 
je pak projektován na okraj Horního 
parku, v těsném sousedství se starým 
koupalištem při Sokolské ulici.
 Jiří Kacetl,
 předseda výboru USPNM
 (Pro Znojmo)

Znojmáci jsou nejlepší třídiči 
odpadu v kraji, a tak jim za to měs-
to zvýšilo poplatky. Takto zněl titulek 
jednoho znojemského periodika poté, 
co na sklonku loňského roku koalič-
ní většina prosadila skokové zdražení 
poplatku za svoz komunálního odpa-
du. Na jednání zastupitelstva, kde se 
o zvýšení z tehdejších 400 na nynějších 
600 Kč hlasovalo, jsem proto alespoň 
navrhla 50 % slevu pro děti do 3 let 
a seniory nad 65 let věku, aby tyto dvě, 
většinou nevýdělečné, skupiny pla-
tily poplatek ve výši 300 korun. Můj 
pozměňovací návrh však potřebnou 
podporu nezískal. Přesto jsem slíbila, 
že se danou problematikou budu dále 
zabývat. Už třeba proto, že bylo loni 
město Znojmo v třídění odpadu v ka-
tegorii nad 10 tisíc obyvatel opravdu 
první. Pokud městu a jeho obyvatelům 
není jedno, jak nakládají se svou pla-

Cesta k levnějším poplatkům 
za odpad (snad) otevřena

netou a chtějí se chovat ekologicky, je 
přece potřeba je za tuto snahu odmě-
nit! Ne jim „napařit“ vyšší poplatky. 
Řešení se přitom nabízí, a dokonce je 
to něco, co už tu jednou v určité for-
mě bylo. A fungovalo to. Systém by 
spočíval ve znovuzavedení volby, zda 
chtějí obyvatelé Znojma své odpady 
vyvážet každý týden, nebo zda stačí 2x 
za měsíc. Pro ty, kteří opravdu poctivě 
třídí, by to neměl být problém. Zájemci 
by na své popelnice obdrželi již tradiční 
nálepky, jejich odpad by se vyvážel vždy 
„ob“ týden a platili by menší poplatek 
za svoz komunálního odpadu. Já navr-
huji ve výši původního poplatku, tedy 
400 Kč. Konečná výše a to, zda změna 
vyhlášky vůbec projde, však bude závi-
set na jednání a podpoře napříč politic-
kými kluby. Držme (si) palce.

 Petra Svedíková Vávrová,
 hnutí SPD



Timac AGRO 
francouzská rodinná společnost obsazuje pozici

REGIONÁLNÍ PRODEJCE pro okres Znojmo
Každodenní práce v terénu bude Váš denní chléb, ať již s aktuálními zákazníky, 

nebo novými, se kterými navážete spolupráci v daném regionu. Budete 
hlavním poradcem pro zákazníky v oblasti výživy půdy, plodin a zvířat.

Nabízíme: zajímavý fixní plat, provize z prodeje v neomezené výši, 5 dní 
dovolené navíc, automobil pro osobní účely, multisport kartu, mobilní telefon 

i pro soukromé účely a mnoho dalších výhod.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:  
Lucie Svobodová, tel: 725 930 841, e-mail: lucie.svobodova@cz.timacagro.com
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Hledáme

DISTRIBUTORY
pro roznos letáků v této lokalitě

„Příležitost pro 
osoby se zdravotním 

postižením“

Nabízíme:
• pracovní poměr s možností zkrácených úvazků
• pravidelnou mzdu a zajímavé bonusy
• nenáročnou práci a zaučení, nepotřebujete žádné zkušenosti
• roznos v místě bydliště, distribuční vozík a závoz materiálů na vámi 

požadovanou adresu

Dokážeme se přizpůsobit potřebám osob se zdravotním 
postižením.

O případný invalidní důchod nepřijdete.

Zavolejte bezplatně na tel. 800 800 882  

nebo napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
Více informací na www.distribucni.cz

Na trhu působíme již 30 let a jsme významným zaměstnavatelem osob se 
zdravotním postižením.

Přidáte se k nám?

  

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
■ kompletace profilovaných plechů a drátů

■ skládání a balení hotových produktů 
■ práce vhodná především pro muže

■ obsluha výrobních linek
■ kontrola, skládání a balení hotových produktů 

■ práce vhodná pro ženy i muže

■ práci ve stabilní, moderní a dynamické společnosti
■ pracovní dobu 7 – 19 hod. a 19 – 7 hod. v režimu dlouhý – krátký týden, každý 

druhý víkend volný
■ třináctý plat

■ příspěvek na životní pojištění
■ věrnostní bonusy za odpracované roky

■ dotované stravování
■ zvýhodněný mobilní tarif 
■ prémie za získání nového pracovníka
■ možnost zapůjčení permanentek na hokejové 
zápasy týmu Orli Znojmo

NABÍZÍME:

personal@nevoga.com, tel: 778 797 978
www.nevoga.com

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

KONTAKTUJTE NAŠE PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ!

OCELÁŘ- ARMATURÁŘ 
29 000 - 31 000 Kč

LISAŘ-PLASTIKÁŘ  
Vstřikolisy 23 500 - 26 500 Kč • Extruze 25 500 - 27 500 Kč

Pro posílení našeho týmu ve Znojmě 
hledáme kolegyni/kolegu na pozici:

Nové sídlo 
firmy 

ve Znojmě

MĚSTO ZNOJMO
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT/KA ODBORU VÝSTAVBY
PP na dobu neurčitou, předp. nástup prosinec 2021, 10. platová třída.

Požadavky na uchazeče:
VŠ oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru 

(nebo VŠO, SŠ oboru stavebnictví + praxe), znalost činností územních 
samosprávných celků a předpisů a další.

Výhodou praxe ve veřejné správě, znalost softwaru VITA a GINIS a další.

Lhůta pro podání přihlášek: do 12.00 hod. 29. 10. 2020
Podrobnosti na www.znojmocity.cz

Hledáme

DISTRIBUTORY
pro roznos letáků v této lokalitě

„Příležitost pro 
osoby se zdravotním 

postižením“

Nabízíme:
• pracovní poměr s možností zkrácených úvazků
• pravidelnou mzdu a zajímavé bonusy
• nenáročnou práci a zaučení, nepotřebujete žádné zkušenosti
• roznos v místě bydliště, distribuční vozík a závoz materiálů na vámi 

požadovanou adresu

Dokážeme se přizpůsobit potřebám osob se zdravotním 
postižením.

O případný invalidní důchod nepřijdete.

Zavolejte bezplatně na tel. 800 800 882  

nebo napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
Více informací na www.distribucni.cz

Na trhu působíme již 30 let a jsme významným zaměstnavatelem osob se 
zdravotním postižením.

Přidáte se k nám?

TOS – ZNOJMO, a.s.
hledá

OPERÁTORY CNC STROJŮ I OBSLUHY 
KLASICKÝCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

(frézaře, brusiče, soustružníky, strojní mechaniky).

Nabízíme: platové ohodnocení odpovídající schopnostem a dovednostem 
s pravidelným platovým růstem, podnikové benefity, ubytování 
v podnikové ubytovně, bezúročné půjčky, stravování ve firmě.  

Spolehlivým pracovníkům umožňujeme přesčasovou práci s výdělkem 
až 35 000 Kč měsíčně.

Kontakt: pí Vlasta Bílková, vlasta_bilkova@tos-znojmo.cz, 
tel. 515 288 102. www.tos-znojmo.cz.

TAMURA EUROPE LIMITED,  
organizační složka
nabízí pozice

DĚLNÍK V ELEKTRORECHNICE | ELEKTRIKÁŘ (hlavní firemní) 
TECHNIK ZKUŠEBNY TRANSFORMÁTORŮ | PLÁNOVAČ
Nabízíme: dotované stravování, 3600 Kč příspěvek na sport, zdraví a kulturu 
(Edenred karta), možnost dlouhodobé spolupráce

Kontakt: d.reichlová@tamura-europe.co.uk nebo vyplňte přihlášku na vrátnici 
společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo,  
tel. 515 284 710, 775 599 088

Stellenangebot
Unsere firma ist eine Montagefirma für Möbel und wir suchen zuverlässige 

Tischler mit Erfahrung und Engagement.

MONTAGETISCHLER
ab sofort, 40 Stunden – Woche, Arbeitszeit von Montag – Donnerstag,  

Freitag meistens frei, Bruttolohn 1.950 €

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: Michael Jaguszak,  
tel. 0699/1000 58 72, office@mj-moebelmontagen.at
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Jedna sezóna skončila, podzimní teprve začíná

Během letošní sezóny k nám při-
jelo více turistů. Zatímco zahraniční 
destinace na  Jadranu ani zdaleka 
nedosahují předpokládané návštěv-
nosti, do Znojma zavítalo o třetinu 
více turistů než v  letech před covi-
dem. Už teď je jasné, že jde o jednu 
z nejsilnějších sezón za poslední roky. 

Do  provozů Znojemské Besedy 
od června do září zamířilo na 81 tisíc 
návštěvníků, a to hlavně díky projektu 
#mastozadax, který už podruhé lákal 
na volné vstupy do podzemí, Expozice 
pivovarnictví, na radniční věž nebo 
na  prohlídku města či hradebního 
opevnění.

„Věříme, že to byla poslední sezóna, 
kdy jsme museli pracovat s omezeními 
provozů. I navzdory nim jsme ale měli 
opravdu rekordní návštěvnosti, na které 
jsme nebyli zvyklí ani v letech před co-
videm. Je to důkazem toho, že i taková 
forma nepřímé finanční podpory pod-
nikatelům se vyplácí,“ hodnotí Jakub 
Malačka, starosta města Znojma. 

„Byla to druhá jízda projektu 
#mastozadax, který v České republice 
nemá obdoby. Na pokladnách jsme 

Znojmo předběhlo jadranské destinace

přijali 22 tisíc poukazů a zapojilo se 
bezmála 130 podnikatelů,“ popisuje 
František Koudela.

NEJVÍCE LÁKÁ PODZEMÍ
Během čtyř sezónních měsíců 

patří mezi nejnavštěvovanější provo-
zy Znojemské podzemí (38,5 tisíce 

návštěvníků). Dalším byla radniční 
věž (24 tisíc) a mimořádný zájem byl 
i o Expozici pivovarnictví, prohlídky 
města a hradebního opevnění. Opro-
ti roku 2019 vzrostla návštěvnost 
ve Znojmě průměrně o téměř 33 %. 
Letošní sezóna také ukázala nové tren-
dy v cestování po tuzemských destina-

cích. Zvyšuje se zájem o individuální 
výlety do přírody, ale také počet dní 
strávených v ubytovacích zařízeních.

KONGRESOVÁ 
A EVENTOVÁ TURISTIKA

Už v  těchto měsících probíhají 
přípravy dalšího projektu, tentokrát 
s  dlouhodobějším výhledem. Ten 
bude mít za úkol opět provázat služ-
by cestovního ruchu s provozy měs-
ta Znojma. Hlavním tématem bude 
kongresová a eventová turistika, která 
podle plánu odstartuje na jaře 2022. 
Cílem je využít potenciálu zvyšujících 
se ubytovacích a kongresových kapacit 
a přilákat organizátory eventů nejen 
na víno, ale také na krásné historické 
centrum, kulturní vyžití a blízký ná-
rodní park. „Mám obrovskou radost, 
když vidím, že naše práce přináší vý-
sledky a jsme oporou pro podnikatele 
nejen v cestovním ruchu. Děkujeme 
všem partnerům projektu #masto-
zadax a Znojemské Besedy, kteří se 
na rozvoji a propagaci cestovního ru-
chu na Znojemsku podílí,“ doplňuje 
František Koudela.  KS

 Znojmo navštívily v létě celé rodiny.  Foto: Archiv ZL

 Na večery u cimbálu se nezapomíná.  Foto: L. Jíšová

Svatomartinská a  mladá vína, 
setkání cimbálek a Noc divadel. To 
jsou jen některé z akcí, které v pod-
zimním čase chystá pro veřejnost 
město a Znojemská Beseda.

Ani chladnější měsíce nejsou dů-
vodem zůstávat doma a nevycházet 
ven. Kdo se vzdá teplých kamen, ne-
přijde o množství zajímavých akcí. 
Může na ně vyrazit s rodinou i přáteli. 
Organizátoři ze Znojemské Besedy 
jich připravují aktuálně hned několik. 

Přichází podzimní sezóna a s ní spousta zábavy
SVATOMARTINSKÉ NA NÁMĚSTÍ

V tradičním datu 11. listopadu 
tentokrát na netradičním místě – Ma-
sarykově náměstí, se v 11.00 hodin 
otevřou Slavnosti svatomartinských 
a mladých vín. Požehnání mladému 
vínu provede v 11.11 hod. děkan Mons. 
Jindřich Bartoš za doprovodu svatého 
Martina, jehož průvod po centru města 
vyrazí z náměstí v 16.00 a v 18.00. Vína 
u stánků nabídkou formou pochůzkové 
degustace do 20.00 Michal Kacetl, Piá-

lek & Jäger, Arte Vini, Simenon, Hanzel, 
Waldberg, Vinařství Lahofer, Znovín 
Znojmo, Vinné sklepy Lechovice, Vi-
nařství Líbal a Víno Náprava. 

Hudební složka bude v  režii 
CM  Antonína Stehlíka, v  nabídce 
budou regionální speciality a občer-
stvení od Balance coffee & wine. Ka-
várna s vinným barem navíc chystá 
hned na  druhý den 12. listopadu 
od 18.00 hodin řízenou degustaci dal-
ších svatomartinských a mladých vín 
(nutná je rezervace na tel. 602 743 301). 

POJĎTE S NÁMI NA CIMBÁLKY
Setkání cimbálových muzik pokaž- 

dé potěší příznivce v názvu zmiňova-
ného hudebního nástroje. Mistrovsky 
si s ním rozumí muzikanti z Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka, Dyjavanu, 
Lašáru z Velkých Pavlovic i Hudecké 
muziky Vinohrad. A s radostí se s ním 
sžívá mladá generace z cimbálových 
muzik DFS Dyjavánek i z Hudebního 
kroužku při ZŠ Mládeže. Ti všichni 
budou 16. listopadu od 18.00 hodin 
hrát k radosti a poslechu všem vám, 
kteří se sejdete ve sklepení kláštera 

v Louce. Po měsících kulturního půstu 
si tak můžete společně u cimbálu zase 
zazpívat melodické lidové písně z Mo-
ravy a Čech, Slovenska i Maďarska. 

CO PŘINESE NOC DIVADEL
V devátém ročníku celostátní akce 

Noc divadel nemůže zůstat stranou 
naše krásné Městské divadlo. Na so-
botu 20. listopadu připravilo pro 
návštěvníky pestrý program. Začne 
v 16.00 hodin ve  foyer divadla, kde 
vystoupí děti ze Základní umělecké 
školy Znojmo. Z místa u baru budou 
znít filmové melodie, bude možné se 
fotografovat v kostýmu a také used-
nout do hlediště a podívat se na diva-
delní představením 3 VERZE ŽIVO-
TA. V komedii o tom, že v životě stačí 
jedno špatně zvolené slovo ve špat-
nou chvíli a všechno je jinak, hrají 
dva manželské páry skuteční manželé 
(jen se ve hře trochu promíchají) herci 
Linda Rybová a David Prachař, Jana 
Janěková ml. a Igor Chmela. Předsta-
vení začne v 18.00 hodin a  je zdar-
ma (nutná je rezervace místa na TIC,  
Obroková ul., tel. 515 222 552).   lp
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Chystá se Den otevřených dveří i milostivé léto

 Každoročně se akce těší velkému zájmu veřejnosti. Zde při prohlídce kronik.  Foto: Archiv ZL

Den otevřených dveří znojemské 
radnice – ve středu 17. listopadu – sli-
buje prohlídky, doprovodný program 
i prezentaci úpravy náměstí. 

Hosté ze Znojma i okolí dostanou 
již podeváté příležitost nahlédnout 
do reprezentativních prostor radnice, 
kanceláří vedení města nebo možnost 
prohlédnout si vybrané kroniky města 
Znojma. V rámci dne také proběhne 
prezentace studie, která navrhuje úpra-
vy Horního náměstí, po kterých tolik 
volají mnozí občané města.

Den otevřených dveří radnice 
proběhl poprvé v roce 2012 a datem 
připadá vždy na státní svátek 17. lis-
topad – Den boje za svobodu a demo-
kracii a Mezinárodní den studentstva 
(1939/1989). 

Návštěvníky už při vstupu do bu-
dovy vítá cimbálová muzika. Hlav-
ní částí programu jsou komentova-
né prohlídky radnice, které začínají 
ve vestibulu každou půlhodinu v čase 
od 9.30 do 13.00 hodin. Odtud mohou 
lidé pokračovat do pracoven staros-
ty, místostarostů i  tajemnice města, 
do zasedacích místností zastupitelstva 
a rady města (prohlídka kronik města 
Znojma se odehrává za přítomnosti 

Vejděte do dveří radnice. Připraven je
architekt se studií úpravy Horního náměstí

kronikáře). Prohlídka končí v kance-
láři starosty, který bude také na akci 
celý den přítomen. Hosté tak dostanou 
příležitost zeptat se na témata, která je 
zajímají.

Kromě budovy staré radnice se 
otevře i sousední budova nové radni-
ce (Obroková 10). Zpřístupní se zde 
obřadní síň, matrika i zdejší zasedací 
místnost s výstavou oceněných prací 

dětí výtvarné soutěže Královské město 
Znojmo a Vzpomínáme na Znojemské 
historické vinobraní. Vyhodnocení 
výtvarné soutěže proběhne v 14.30 
hodin v zasedací místnosti zastupi-
telstva (Obroková 12). Součástí Dne 
otevřených dveří radnice je i bohatý 
doprovodný program, na který je pro 
každého zájemce vstup zdarma, stejně 
jako na celodenní akci města. pm

DOPROVODNÝ PROGRAM
Prezentace studie úpravy 
Horního náměstí 
Zasedací místnost zastupitelstva – ar-
chitekt Ludvík Grym, autor podoby 
Horního náměstí, se ujme prezenta-
ce nové studie, která upravuje část 
náměstí podle požadavků obyvatel 
Znojma, 10.00 a 12.00

Prezentace techniky 
Městské policie Znojmo
Radniční ul., 9.30–13.00

Prohlídka stroje věžních hodin 
a stálé expozice
Radniční věž, Obroková ul., 9.30–14.00

Expozice pivovarnictví 
Hradní ul., 9.00–14.00

Znojemský městský pivovar 
Hradní ul. – komentovaná prohlídka 
provozu pivovaru, 10.00, 11.00 a 12.00

Dům umění 
Masarykovo náměstí – komentovaná 
prohlídka výstavy Znojmo 1918–2020: 
architektonické proměny, s autorkou 
výstavy Monikou Mažárovou, 10.00

Pokračování ze str. 1.
Prostřednictvím milostivého léta 

dává stát příležitost dlužníkům, kteří 
chtějí svůj problém vyřešit. „Věříme, že 
jim tato možnost pomůže. Ač se nejed-
ná o iniciativu města a v podstatě s tím 
město nemá nic společného, protože 
dlužník si vše musí vyřešit sám s exeku-
torem, chceme těmto lidem maximálně 
pomoci. Proto všechny, na které máme 
reálný kontakt, aktivně oslovíme pro-
střednictvím písemné korespondence, 
aby se k nim informace o této možnosti 
dostala a aby věděli, jak postupovat,“ říká 
starosta města Znojma Jakub Malačka.

Kdo může využít milostivé léto
Milostivé léto se týká osob, které jsou 

v exekuci s dluhem u veřejnoprávních in-
stitucí, tedy u státu, kraje, obce, příspěv-
kových organizací státu, krajů či obcí, 
zdravotních pojišťoven a dalších veřej-
noprávních institucí. Jedná se o jednorá-
zovou nabídku, kdy dlužníci mohou své 

Milostivé léto pomůže dlužníkům
dluhy splatit levněji. V mnoha případech 
dochází k tomu, že se původní pohledáv-
ka během několika let zvýší z důvodu 
úroků, rostoucího penále a podobně. 
Dlužníci budou moci po dobu tří měsí-
ců, od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, 
vyrovnat své dluhy tím, že zaplatí pouze 
jistinu (původní dluh) a k tomu poplatek 
907,50 Kč na náklady zastavení exeku-
ce. Odpuštěny tak budou úroky, pokuty 
nebo penále za nesplácení. Pokud tak 
dlužník učiní, bude exekuce zbaven bez 
jakýchkoliv dalších následků. Při platbě 
je důležité dodržet stanovené tříměsíční 
období a je doporučeno při platbě uvést 
do zprávy příjemce heslo „milostivé léto“. 

Příklad: Stačí jeden
neuhrazený nájem 

Řada z nás si nedokáže představit, 
jak se může člověk dostat do kolotoče 
dluhů. Situaci popisuje jednoduchý fik-
tivní příklad: Paní Eva neuhradila je-
den nájem u správce městských bytů 

ve výši 8 000 korun. Do roka jí přišel 
exekuční příkaz na úhradu 63 000 korun 
(8 000 Kč + penále za každý následující 
měsíc). Pokud paní Eva v daném období 
(od 28. října 2021 do 28. ledna 2022) oslo-
ví exekutora, který její případ řeší s tím, že 
chce využít milostivého léta, uhradí pouze  
8 000 Kč a poplatek 907,50 Kč. Veškerých 
dluhů v této věci se tak definitivně zbaví 
a exekuce bude zastavena.

Jak postupovat
Dlužník musí písemnou formou 

aktivně oslovit exekutora, který řeší 
jeho případ. V písemné žádosti musí 
být uvedeno, že chce využít milostivého 
léta a chce uhradit jistinu a náklady 
na zastavení exekuce. Na základě této 
žádosti bude exekutor dlužníka infor-
movat, jakou výši jistiny a poplatku je 
potřeba uhradit. Po uhrazení stanovené 
částky bude exekutorem dlužníkovi 
doručeno rozhodnutí o zastavení exe-
kučního řízení.

„Abychom dlužníkům alespoň 
trochu proces usnadnili, vytvořili jsme 
v konzultaci s exekutory jednoduchý 
formulář, který stačí vyplnit a zaslat 
příslušnému exekutorovi,“ vysvětluje 
Jakub Malačka. „Je velmi důležité, aby 
dotčené osoby komunikovaly přímo 
s exekutorem, který jim upřesní nejen 
výši jistiny (čili zbývající dlužné část-
ky) k úhradě, ale také číslo bankovního 
účtu, variabilní symbol a další nutné 
náležitosti potřebné k řádné úhradě. 
Při vyplňování formuláře je proto dů-
ležité, aby dlužník kromě osobních 
údajů uvedl i svoji e-mailovou adresu 
a také aktuální korespondenční adre-
su, na kterou mu bude, po uhrazení 
vyčíslených dlužných částek, doručeno 
rozhodnutí exekutora o zastavení exe-
kučního řízení. Tento formulář bude 
také dostupný na podatelnách města 
Znojma, aby se dostal k co největšímu 
počtu dotčených osob,“ zdůrazňuje 
starosta.  sb
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Centrum sociálních služeb Znoj-
mo (dále jen Centrum) zastává 
na Znojemsku nezastupitelnou roli. 
Poskytuje osm sociálních služeb, kte-
ré využívají nejen znojemští občané. 
Kromě péče o své uživatele postupně 
také zvelebuje své budovy a majetek. 

Centrum je příspěvková organi-
zace, která na opravy a investice čerpá 
finance z různých zdrojů. Plánované 
opravy financuje ze svého fondu in-
vestic, některé investice hradí město 
Znojmo, případně je realizuje Správa 
nemovitostí města Znojma. Nemalé 
částky se daří získat rovněž z dotačních 
výzev Ministerstva práce a sociálních 
věcí (dále jen MPSV).  

Centrum pomáhá klientům a zvelebuje prostor
BUDOVY U LESÍKA 

U Lesíka v budově A, kde se nachází 
domov pro seniory a domov se zvlášt-
ním určením, dostaly podlahy nový 
hygienický a dezinfekční nátěr odolný 
proti virům a bakteriím. Částku 75 tisíc 
čerpalo Centrum z dotace MPSV. V bu-
dově B dokončují výmalbu společných 
prostor, pokojů i chodeb (1,3 milionu 
korun, fond investic). Jakmile bude vy-
brán zhotovitel, stejná výmalba je plá-
novaná i v budově A. Ve dvoře areálu 
investovalo město Znojmo 1,4 milionu 
korun do vybudování velkokapacitních 
retenčních nádrží pro zalévání zahrady. 
Tu by chtělo Centrum postupně revitali-
zovat, aby poskytovala více stínu. Pro její 

údržbu si zatím ze svého rozpočtu poří-
dilo zahradní traktor (100 tisíc korun).

NOVÁ OKNA, NÁBYTEK A AUTA
V Centru denních služeb na Mi-

kulášském náměstí, které poskytuje 
odbornou pomoc a podporu lidem se 
sníženou soběstačností a nemožností 
zůstat sami doma, zrealizuje Správa 
nemovitostí města Znojma výměnu 
oken za 960 tisíc korun. 

V posledních dvou letech Centrum 
postupně obnovuje nábytek pro uživa-
tele i zaměstnance. Letos pořídí nábytek 
přibližně za 300 tisíc korun. Nutností 
pro poskytování péče v domech s byty 
zvláštního určení na Znojemsku a Mo-

ravskokrumlovsku je kvalitní vozový 
park. Do konce tohoto roku organizace 
nakoupí tři automobily. Jeden díky do-
taci ve výši 200 tisíc korun od města 
Moravský Krumlov. A další dva pořídí 
z  fondu investic (přibližně 400 tisíc 
korun). 

Nové vybavení je pořizováno v sou-
vislosti s potřebami, které vyplynuly 
z pandemické situace v předešlých měsí-
cích. Centrum na nákup vybavení čerpa-
lo dotaci MPSV. Nakoupilo germicidní 
lampy, čističky vzduchu, stojany na dez-
infekci, úklidové vozíky, manipulační 
vozíky. Vše slouží především pro ochra-
nu uživatelů a pracovníků sociálního 
zařízení.  pm, lp

Senioři budou střežit další tři 
přechody, a to na ul. Legionářská, 
Přímětická/Resslova a 17. listopadu/
Bezručova. Hledají proto posily.

Vedení města Znojma spolu 
s Městskou policií (dále MP) pokračuje 
v projektu Senioři u přechodů i v tom-
to školním roce. V současnosti hlídají 
senioři bezpečnost v ranních hodinách 
na přechodech v devíti vybraných lo-
kalitách v blízkosti škol. Nyní by měli 
střežit ještě další tři přechody, proto 
jsou vítaní další zájemci. Výhodou je 
zkušenost s řízením vozidla. V dané lo-
kalitě stráví senior vždy hodinu (Po–Pá,  

Mezi seniory hledají 
posily. Na tři přechody

7.00–8.00). Odměna je 120 Kč/ho-
dinu. Přihlášky bude MP Znojmo 
přijímat do 15. listopadu a následně 
vybere vhodné zájemce, kteří projdou 
školením. Přihlášku mohou senioři 
vyplnit a odevzdat na služebně (Měst-
ská policie Znojmo, J. Palacha 2, Znoj-
mo, 669 02) či ji na  stejnou adresu 
odeslat písemně anebo ji zaslat nas-
kenovanou na e-mail prechody@mp.
muznojmo.cz. Přihláška bude ke sta-
žení na www.mestskapolicieznojmo.cz.  
Informovat se je možné na  tel. 
515 225 555, kontaktní osobou je Eva 
Smutná.  pm

Soukromá vysoká škola eko-
nomická Znojmo zve na 12. ročník 
Účetní a daňové konference, která 
se uskutečni ve dvou dnech 30. 11. 
a 1. 12. 2021 v budově SVŠE Znojmo, 
Loucká 21.

Přihlásit na konferenci se můžete 
do 26. 11. 2021 e-mailem mlynarikova.
jana@svse.cz nebo na webu www.svse.cz. 
V případě omezení účasti proběhne 
konference on-line formou.  lp

Úterý 30. 11.
09.00–13.00 Ing. IGOR PANTŮČEK: 
Daň z přidané hodnoty.

SVŠE chystá konferenci

14.00–18.00 Ing. ZUZANA RYLOVÁ, 
Ph.D.: Daň z příjmů fyzických osob.

Středa 1. 12.
09.00–13.00 Mgr. VÁCLAV ČEPELÁK: 
Velká novela daňového řádu 2021. 
14.00–18.00 doc.  Ing. HANA BŘE-
ZINOVÁ, CSc.: Novinky v účetnictví 
ve vazbě na daně.

HLEDÁM POMOCNOU PÉČI
k milému nekonfliktnímu seniorovi (92 let) ve Vídni  

pouze pro podání léků, pití a podání již připravené stravy. 

Za pomoc nabízím finanční odměnu 10 000 Kč.

Vhodné pro pána/paní v penzi, výhodou zkušenost se zdravotní 
nebo paliativní péčí. Brigáda 1x – 2x v měsíci v teple bytu  

(od neděle odpoledne do pátku odpoledne). 

Podrobnosti na kontaktu: tel. +420 604 151 434.

Den otevřených dveří a adventní 
jarmark pořádá ve středu 24. listo-
padu Mateřská škola, Základní škola 
a Praktická škola Znojmo.

Od 8.30 do 15.00 hodin je veřej-
nost vítaná v areálu budovy na Jezuit-
ském nám. 1. Navštívit bude možné 
v tento den i další školní budovy na ad-
resách Horní Česká 15, ul. Veselá 8, 

Pozvánka do školy a na jarmark
ul. Mládeže 10 a ul. Sv. Čecha 15. Při 
zahájení vystoupí žáci školy, připrave-
na je prezentace školy, výrobky žáků, 
sladké pohoštění s vánočním punčem 
i tvořivé dílny, v rámci kterých si sami 
můžete vyrobit dárek. Dobrovolným 
příspěvkem za dáreček pro vaše blízké 
přispějete na pomůcky a materiál pro 
žáky a další akce školy.  lp
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Plemeno: husky x malamut | Věk: 4 roky
Nabízíme k adopci pejska Benyho. Je vhodný pouze ke zkušenému chova-
teli, který má zkušenosti s plemeny husky a malamut. Beny potřebuje vedle 
lásky základní výcvik, pevné vedení a hlavně majitelův čas a trpělivost. 
Nedoporučujeme Benyho k dětem ani jiným zvířatům. Vhodný je naopak 
k rodinnému domu na zahradu, kterou si rád ohlídá.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

BENY

Obřadní místnost znojemské 
radnice zaplnili žáci Základní školy 
JUDr.  Josefa Mareše. Z  rukou mís-
tostarosty Jana Groise převzali cer-
tifikáty za úspěšně složené zkoušky 
z anglického jazyka.

Konkrétně se jednalo o Cambridge 
certifikáty žákům, kteří zvládli jazyko-
vé zkoušky Cambridge English v květ-

Za angličtinu dostanou 
proplacené certifikáty

nu tohoto roku. Certifikáty získaly 
děti 3.–9. ročníků na celkem čtyřech 
úrovních. Všichni žáci, kteří zkoušku 
úspěšně složili a mají trvalé bydliště 
ve Znojmě nebo jeho městských čás-
tech, mohou požádat město o propla-
cení certifikátu. Umožňuje to projekt 
Kolumbus, kterým už město Znojmo 
podpořilo více než 600 žáků.  pm

 Certifikáty v rukou úspěšných žáků ZŠ JUDr. J. Mareše. Na snímku s místostarostou Ja-
nem Groisem.  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo vyhla-
šuje v ýtvarnou soutěž 
s dvěma tématy – králov-
ské město a vinobraní. Tra-
diční soutěž cílí na mladé 
výtvarníky do 18 let. 

Do soutěže se mohou 
přihlásit jednotlivci s  tr-
valým bydlištěm na území 
města Znojma a děti, žáci 
či studenti místních škol. 
Rozděleni budou do  čtyř 
kategorií podle věku, při-
čemž zvlášť budou hod-
noceny práce dětí ze zá-
kladních a  středních škol 
a zvlášť žáků základní umělecké školy. 
Kategorie mají také nově rozdělená 
témata. Nejmladší děti z mateřských 
škol (kategorie I.) zobrazí, co si před-
stavují pod pojmem Královské město 
Znojmo, a ti starší od 6 do 18 let (kat. 
II.–IV.) ztvární vzpomínku na Zno-
jemské historické vinobraní.

Výtvarné práce musí být v  jed-
not ném for mátu  ve l i kost i  A3 
(297x420 mm), je možné ale zvolit 
libovolnou techniku. Každý může za-
slat pouze jednu práci, která musí být 

Přeneste do barev 
město i vinobraní

(na zadní straně) opatřena nalepeným 
vyplněným registračním formulářem 
a odevzdána do 29. října 2021 na ad-
resu: Městský úřad Znojmo, Odbor 
školství, kultury a památkové péče, 
nám. Armády 8, 669 02 Znojmo (kon-
takt: tel. 515 216 580, denisa.kratka@
muznojmo.cz).

Vyhlášení vítězů a zároveň zahá- 
jení výstavy na  Městském úřadě 
ve Znojmě je naplánováno na 17. listo-
padu 2021 v rámci Dne otevřených dveří  
radnice.  lp

 Z vybraných děl bude uspořádána výstava v prosto-
rách Městského úřadu ve Znojmě.  Foto: Archiv ZL

Zvolte si své povolání – letos jubi-
lejní ročník burzy škol můžete navští-
vit 5. listopadu od 8.00 do 16.00 ho-
din v budově SOŠ Dvořákova.

První ročník náborové akce střed-
ních škol se ve Znojmě uskutečnil již 
před 25 lety. Tehdy i nyní se místem 
setkání žáků, jejich rodičů a pedagogů 
základních škol se zástupci škol střed-
ních stala Střední odborná škola na Dvo-
řákově ulici. V učebnách a společných 
prostorách zájemce z řad veřejnosti i ten-

Zvolte si své povolání
tokrát seznámí zástupci jednotlivých 
škol se svými obory, jejich vzdělávacími 
programy a náplní činností. Přijďte se 
podívat, poznat, zjistit nebo se již ujistit 
o správnosti svého výběru střední školy.

Vedení SOŠ Dvořákova se spo-
lupořadateli Jihomoravským krajem, 
Úřadem práce a Hospodářkou komo-
rou zve na prohlídku expozic středních 
škol ze Znojma, Jihomoravského kraje, 
z kraje Vysočina nebo také kraje Jiho-
českého. lp

Na SOŠ Dvořákova se sešli pěs-
titelé a zpracovatelé zemědělských 
produktů regionu, aby na Znojemské 
zemědělské výstavě ukázali své vý-
pěstky a výrobky.

Ústředním motivem druhého roč-
níku výstavy bylo „Potravinou ke zdra-
ví“, což korespondovalo s myšlenkou 
OSN, která rok 2021 vyhlásila Me-
zinárodním rokem ovoce a zeleniny. 

Znojemská zemědělská 
výstava podruhé

Produkty přispělo celkem 234 vystavo-
vatelů z řad drobných pěstitelů, 35 fi-
rem a 10 škol. Velmi cenná byla účast 
zahrádkářů z Českého zahrádkářského 
svazu. Zapojeni do výstavy byli i žáci 
a jejich pedagogové, kdy společně sou-
těžili o  titul Nejlepší expozice třídy 
SOŠ. Z celkového počtu 1 300 vystave-
ných exponátů byla ve výrazné převaze 
zelenina.  lp
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Jóga smíchu, výtvarný kurz, poví-
dání se spisovatelem, autorské čtení, 
ale i trénink hlavy. To vše připravila 
pro veřejnost na měsíc listopad Měst-
ská knihovna Znojmo.

Měsíc zahájí v pondělí 1. 11. Aka-
demie 3. věku přednáškou Jóga smíchu 
a meditace Jany Martínkové. Každé 
pondělí pak Simona Dunglová vede 
výtvarný kurz a každý čtvrtek jsou 
zájemcům přístupné PC kurzy. Těšit 
se můžete na autorské čtení se zno-
jemskými spisovatelkami Veronikou 
Pekárkovou (2. 11.) a Irenou Závac-
kou (9. 11.), vždy od 17.30. V rámci 
akce Spisovatelé do knihoven přijde 
(4. 11.) prozaik a překladatel Vratislav 
Kadlec, dvojnásobný držitel ocenění 
Zlatá stuha pro nejlepší dětskou knihu 
v překladatelské kategorii. A třikrát 
během listopadu je nejen pro seniory 
připraven na posílení paměti Trénink 
hlavy (9., 18. a 23. 11.). Kreativní-
ho workshopu Adventní tvoření se 
můžete zúčastnit 23. 11. a o dva dny 
později také představení Jazzy talking 
a Divadelní studio M. Výhodové. Sa-

Zajděte si do knihovny. 
Třeba na trénink hlavy

mozřejmě stále na čtenáře čekají tisíce 
zajímavých knih k výpůjčkám. Více 
informací získáte na webu knihovna-
zn.cz, Facebook a tel. 515 224 346.  lp

 Knihovnice Danuše doporučuje knihu 
Pobřežní cesta – otevřená, osobní a optimi-
stická výpověď o  tom, jak uzdravující moc 
může mít příroda, když ztrácíme blízkého 
člověka a domov.  Foto: Archiv MK Znojmo

 Exponát pro Dubaj vystaví v Domě umění. Foto: Archiv ZL

 Zleva Jiří Vrbka, Jaromír Berka, Gerhard Forman, Gerald Hoffmann, Sylva Chludilová 
a Lukáš David. Foto: LD

Multikulturní GaP / Galerie a Pro-
stor nabízí veřejnosti v říjnu a listopa-
du širokospektrální zážitky v žánrově 
různorodém programu.

Zájemci v něm najdou do konce 
října výstavu Stanislava Diviše: Kra-
jina vášní, a  to včetně komentované 
prohlídky. Od 2. listopadu ji vystřídá 
tvorba Iry Svobodové, která přijede 
na vernisáž. Zajít si do GaPu můžete 
i na divadelní představení. Pro děti 
v  podání skvělého Divadla Buchty 
a loutky a dospělí jsou zváni na čino-
herní drama dvou lidí Odvaha v bez- 
naději. V pohodové atmosféře s vůní 
kávy z místního baru se vždy nesou 
talk show moderované hercem Filipem 
Tellerem. Na té aktuální bude se svým 
hostem hovořit na ne zcela obvyklé 
téma smrt. A i když jsou některé akce 
v GaP zdarma, na ty placené se vypla-
tí koupit si vstupenky v předprodeji. 

GaP není obyčejná galerie. 
Přijďte se přesvědčit

Podrobné informace získáte na face-
booku GaP, tel. 737 990 973.  lp

23. 10. Divadlo dětem / Buchty a loutky: 
Skřítek, 16.00
26. 10. Komentovaná prohlídka výstavy 
S. Diviše, 18.00
27. 10. Autorské čtení / P. Šesták: Konti-
nuita parku, 18.00
2. 11. Vernisáž / Ira Svobodová: Gaspard 
de la Nuit, 18.00
10. 11. Komentovaná prohlídka výstavy 
I. Svobodové, 18.00
12. 11. Talk show / Na_rovinu o Konci, 20.00
13. 11. Workshop dětem (5–12 let), 
10.00–11.30
19. 11. Poslechový večer s K. Veselým: 
Death is not final, 20.00
24. 11. Přednáška / Motiv smrti ve vý-
tvarném umění 
26. 11. Divadlo / Odvaha k beznaději – 
činohra, 20.00 

Veřejnost se může těšit na  sé-
rii společných koncertů pedagogů 
a žáků základních uměleckých škol 
ze Znojma, Mikulova a rakouské Mu-
sikschule v Retzu.

Kulturní aktivita vzešla z jednání, 
které inicioval ředitel znojemské ZUŠ 
Jaromír Berka a které se uskutečnilo 
na ZUŠ v Mikulově. Přátelskému jed-
nání byli přítomní ředitel Musikschule 
Gerhard Forman a jeho zástupce Ge-
rald Hoffmann a místostarosta Znojma 
Lukáš David, který uvedl: „Naše se-

Na koncertech vám 
zahrají učitelé a žáci

tkání potvrdilo motto Umění spojuje 
a nezná hranic. Navíc bylo příležitostí 
i pro výměnu zkušeností na poli kultu-
ry a cestovního ruchu s mojí kolegyni, 
paní místostarostkou Mikulova Sylvou 
Chludilovou.“ 

Nejbližší společné koncerty Děti 
a hudba se uskuteční 6. 11. v Unter- 
retzbachu a 13. 11. v kostele v Louce 
(18.00). Vystoupí na nich žáci a učitelé 
ZUŠ Mikulov, Znojmo, Hrušovany 
n. Jev. a Retz (více na webu hudebni-
podyji.eu).  lp

Lidé ve  Znojmě si budou moci 
prohlédnout upravenou verzi expo-
nátu určeného pro právě probíhající 
světovou výstavu EXPO v Dubaji.

Znojmo ožije vědou a  techni-
kou od 1. do 14. listopadu, kdy bude 
v Domě umění umístěn model ex-
ponátu, který si nechal pro světovou 
výstavu EXPO vyrobit Jihomoravský 
kraj a město Brno. Originál exponátu 
z dílny brněnských autorů ze studia 
Visualove a architektů Chybik+Kris-
tof je právě prezentován na  EXPO 

Přijede vědecko-technická 
show a exponát pro Dubaj

v Dubaji (1. 10. 2021 – 31. 3. 2022). 
Model vypadá jako velký dutý kvádr 
a odkazuje na dva významné jihomo-
ravské technologické obory – elek-
tronovou mikroskopii a  vesmírný 
průmysl. Zároveň vychází z  tématu 
spojení perspektiv mikro a  makro 
světa. Od soboty 6. listopadu vypuk-
ne na Horním náměstí (6.–14. 11.) 
a  ve  sportovní hale Dvořákova 
(6 a 7. 11.) zábavná i naučná show pod 
taktovkou brněnských popularizátorů  
vědy a techniky.  lp



kouska, Slovinska, Itálie, Maďarska, 
Česka a Slovenska. 

V době uzávěrky tohoto vydání 
měli na kontě 15 bodů z osmi utká-
ní a v tabulce jim patřilo skvělé třetí 
místo! Orlům se daří zejména doma 
před svými fanoušky, kteří na klub 
ani v těžké postcovidové době neza-
nevřeli a do ochozů proudí ve velkých 
počtech. Doma Znojmo do poloviny 
října všechny zápasy vyhrálo, připsalo 
si i  cenné skalpy ambiciozní Vídně 
a úřadujícího mistra z Klagenfurtu, 
kterého porazilo 6:0! Uspělo i v čes-
ko-slovenském derby proti Bratislavě. 
Navíc zápasy českého celku prakticky 
garantují napínavý průběh a spoustu 
gólů. Ve čtyřech domácích zápasech se 
Orli radovali hned 25x, což je nejlepší 
počin ze všech týmů v soutěži.

Své domácí duely sehrají Orli 
na  znojemském zimním stadionu 
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Další program Orlů v bet-at-home  
ICE Hockey League 2021/22

Pátek 22. 10. Dornbirn – Znojmo

Sobota 23. 10. Innsbruck – Znojmo

Úterý 26. 10. Znojmo – Salzburg

Pátek 29. 10. Vídeň – Znojmo

Čtvrtek 4. 11. Znojmo – Lublaň

Pátek 5. 11. Znojmo – Salzburg

Neděle 7. 11. Bratislava – Znojmo

Úterý 16. 11. Znojmo – Lublaň

Pátek 19. 11. Znojmo – Dornbirn

Neděle 21. 11. Klagenfurt – Znojmo

Znojemským hokejistům vyšla 
obnovená premiéra v mezinárodní 
hokejové soutěži bet-at-home ICE 
Hockey League za účasti týmů z Ra-

Znojemští hokejisté v horních patrech
tabulky ICE Hockey League

 Fanoušci a jejich hokejové hvězdy.  Foto: T. Žák

ve všední dny od 18.30, o víkendech 
a státních svátcích od 17.30. Veškeré in-

formace včetně prodeje vstupenek a časů 
utkání najdete na webu www.hcorli.cz.

Destinační společnost ZnojmoRe-
gion se rozhodla splnit své předcovi-
dové předsevzetí a uspořádat v roce 
2021 první vlastní odbornou konfe-
renci. Tematicky se zaměří na ROZVOJ 
CYKLOTURISTIKY na Znojemsku.

Celodenní konference proběhne 
2. listopadu ve štukových sálech Louc-
kého kláštera a bude určena jak zá-
stupcům měst a obcí, tak soukromým 
podnikatelům či neziskovým sdruže-
ním, jejichž aktivity jsou jakýmkoli 
způsobem spojené s cestovním ruchem 
na Znojemsku a regionálním rozvojem.

Cílem konference je představit 
místní potenciál cykloturistiky v porov-
nání s ostatními regiony ČR, současné 
moderní trendy, ale i možnosti propa-

ZnojmoRegion zve na svou vlastní 
odbornou CYKLO konferenci

gace a marketingu. Nebudou chybět 
informace o regionálních cyklobusech 
a cyklovlacích, certifikaci kvality pro 
cykloturistické služby nebo o monito-
ringu návštěvnosti v terénu a moder-
ním mobiliáři na cyklotrasách či cyk-
lostezkách ani příklady dobré praxe ze 
Znojemska. Významná část konference 
se zaměří na tu nejzásadnější otázku: 
kde na rozvoj cykloturistiky vzít peníze, 
a podrobně představí možnost získání 
dotací a financování cykloturistických 
projektů. 

Celodenní konference bude otevře-
na všem zájemcům bez omezení a její 
součástí bude i dopolední a odpoled-
ní coffee break a teplý oběd. Vstupné 
ve výši 300 Kč se však nebude týkat 

všech – řádní členové 
ZnojmoRegionu bu-
dou mít vstup zcela 
zdarma. Registrace 
účastníků byla již spuš-
těna na www.znojmo-
region.cz, kde najdete 
i  podrobný program 
konference. 

Přednášející budou 
například: 
  Zástupci Nadace 
Partnerství, kteří před-

staví aktuality z Morav-

Okresní hospodářská komora 
Znojmo a Vzdělávací středisko Pavla 
Štohla zvou na Podnikatelské Fórum 
2021 v úterý 26. října ve Školicím cen-
tru (Tyršova 3, Znojmo).

Prezence účastníků je od  9.30 
hod., samotné Fórum začne v 10.00 
hod. Akce se koná pod záštitou města 
Znojma a za účasti prezidenta Hospo-
dářské komory ČR Vladimíra Dlouhé-
ho, který bude jedním z vystupujících. 

Dále budou hovořit Lukáš Ko-
vanda/člen Národní ekonomické rady 
vlády, Petr Vindeman/zástupce ředite-
le, Odbor podnikatelského prostředí, 
MPO, Martin Slaný/hlavní ekonom 
DRFG, Tomáš Šturala/jednatel, Op-
timal Consulting, Vít Čermák/regi-
onální ředitel CzechInvest, Dominik 
Urban/regionální manažer API a Dag-
mar Kudová/regionální koordinátorka 
TA ČR. Účastnický poplatek je 500 Kč 
(pro členy OHK Znojmo 250  Kč),  
občerstvení zajištěno, registrace  
na e-mailu: kancelar@ohkznoirno.cz.,  
více info na webu ohkznojmo.cz a tel. 
515 224 722-3.  lp

Podnikatelské 
Fórum 2021 
pozvalo 
odborníkyských vinařských stezek, dálkových 

cyklotras EuroVelo a Greenway, ale 
i projekt Cyklisté vítáni nebo možnosti 
měření návštěvnosti přímo v terénu. 
 Česká mountainbiková asociace pro-
zradí, jak konkrétně postupovat při bu-
dování pumptracku nebo singletrailu.
 Společnost KORDIS informuje o re-
gionálních cyklobusech a cyklovlacích 
i  s  plánovanými jízdními řády pro 
rok 2022.
 Zástupci Jihomoravského kraje upo-
zorní na všechny druhy dotací a finanč-
ních podpor pro regionální rozvoj a ze-
jména cykloturistiku. 
  Centrála cestovního ruchu – Jižní 
Morava přiblíží novou marketingovou 
komunikaci a podporu cyklistiky a tu-
ristiky na území jižní Moravy.
 Správa národního parku Podyjí před-
staví pravidla pohybu cyklisty/turisty 
v chráněné přírodě.
 Cyklo Klub Znojmo seznámí s uni-
kátním samoobslužným systémem 
technické a první pomoci v terénu Cy-
klo Self-Service a svými cykloslužbami, 
ale pozve i na prohlídku expozice Tech-
no Park – vše pro cyklomobilitu. 
 ZnojmoRegion také představí svou 
novinku: Cykloprůvodce Znojem-
skem a Podyjím, jehož tištěná verze je 
provázána s mobilní aplikací Na kole  
i pěšky.  IN Cyklisté ve Znojmě.  Foto: Archiv ZR
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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: říjen denně i ve svátek 
28. října 10.00–17.00, listopad 
až březen Po–So 10.00–17.00, 
Ne 10.00–14.00 (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 říjen až duben 
Út–Ne 10.00–12.15, 13.00–16.00 
(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. Časy prohlídek: denně 9.30 
a 13.30, v 16.00 prohlídka města 
s průvodcem. Do konce října.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, 
tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: říjen So–Ne 9.00–17.00, 
ve svátek 28. října. Sezóna končí 
31. října.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: říjen So–Ne 9.00–17.00, 
ve svátek 28. října. Sezóna končí 
31. října.

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, 

ve svátek 28. října a 17. listopadu. 
SENIOR PAS – po předložení 
platného průkazu VSTUP ZDARMA 
12. října a 9. listopadu.

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, ve svátek 28. 10. a 17. 11.  
SENIOR PAS – po předložení 
platného průkazu VSTUP ZDARMA 
12. října a 9. listopadu.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání. 
Otevřeno: říjen po telefonické 
domluvě. Sezóna končí 31. října.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: říjen Út–Ne 9.00–17.00, 
listopad až únor So–Ne 9.00–17.00, 
nebo dle dohody.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen Po–Pá 8.00–18.00, 
So a Ne 9.00–17.00, listopad  
až březen Po–Pá 9.00–18.00 
(víkendy zavřeno).

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: říjen Po–Ne 9.00–16.30,  
listopad St–Ne 9.00–16.30. 

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: říjen So 10.00–17.00, 
Ne, svátky 10.00–15.00. Listopad 
až květen zavřeno.

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: říjen denně 9.00–19.00, 
listopad až březen víkendy a svátky 
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: odd. pro dospělé Út–Pá 
8.30–18.30, odd. pro děti denně 
mimo středu 12.00–17.00 (další 
oddělení a pobočky – ul. Gagarinova, 
ul. Loucká a Načeratice – 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. 

25. 10. BLÁZNOVY ZÁPISKY
Spisovatel Gogol, herec Jan Přeučil 
a jeho mistrovství na jevišti. 19.00.

26. 10. KRÁLOVNY
Tři ženy a humor, který drží člověka 
nad vodou i v těžkých chvílích. 
Hrají: J. Boušková, V. Cibulková, 
K. Půčková. 19.00.

27. 10. POZEMŠŤAN
Sólová klauniáda – příběh 
mimozemšťana, který touží stát se 
pozemšťanem. Hraje: Pavol Seriš. 
19.00.

1. 11. RAPPER
Kam až dostala učitele chemie 
a hudební výchovy láska k hudbě? 

One man show Martina Trnavského. 
Spoluúčinkují: J. Šurková (mistryně 
ČR ve stepu a line dance) a další. 
19.00.

3. 11. AUDIENCE U KRÁLOVNY
Vtipná hra o monarchii v moderním 
světě. Britská královna Alžběta 
II. přijímá své premiéry. Hrají: 
P. Janečková, T. Lněnička, P. Dohnal 
a další. 19.00.

6. 11. HOTEL MODRÁ HVĚZDA 
Tak jako slunečnice každým dnem 
otáčí se za sluncem… Premiéra DS 
Martiny Výhodové. 18.00.

10. 11. S LÁSKOU MARY
Hořká komedie o tom, že životu 
se má jít naproti. Hrají: V. Žilková, 
E. Novotná /  G. Štefanová a další. 
19.00.

12. 11. MŮŽEM I S MUŽEM
Vtipná autorská féerie čtyř žen. 
Hrají: K. Kaira Hrachovcová, 
D. Zázvůrková, V. Hýbnerová 
a J. Sedláčková. 19.00.

20. 11. NOC DIVADEL: 3 VERZE 
ŽIVOTA
Komedie o tom, že stačí jedno špatně 
zvolené slovo ve špatnou chvíli 
a všechno je jinak. Hrají: L. Rybová, 
J. Janěková ml., D. Prachař a I. 
Chmela. 18.00. Vstup zdarma (nutná 
rezervace místa na TIC, Obroková). 
Více na str. 8.

22. 11. NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Londýnský taxikář John si dvacet let 
tajně užívá se dvěma manželkami. 
Hrají: V. Vydra, J. Carda / M. Zahálka, 
J. Boušková / Z. Slavíková a další. 
19.00.

23. 11. MIROSLAV DONUTIL: 
NA KUS ŘEČI 
Vynikající herec a vypravěč Miroslav 
Donutil, jehož vtipné komentáře 
nepostrádají nadhled i osobitý 
humor. 19.00.

KONCERTY

21. 10. LUBOŠ POSPÍŠIL 
a ONDŘEJ FENCL
VŠ klub Harvart – předprodej 
Václavské nám. 6, tel. 515 221 865. 
19.30.

2. 11. 4TET
Městské divadlo - umělecky precizní 
osobitý projev vokálního seskupení 
s profesionalitou Jiřího Korna. 
19.00.

4. 11. MICHAL PROKOP TRIO
Městské divadlo – koncert legend 
českého bigbítu: Michal Prokop, Pavel 
Marcel a Jan Hrubý. 19.00.
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15. 11. ŠTEFAN MARGITA INTIMITY
Tenorista Štefan Margita, operní pěvec 
se poprvé vydává do světa šansonu.  
19.00.

18. 11. DRUHÁ TRÁVA
Koncert Roberta Křesťana s Druhou 
trávou bude ve znamení oslav 
třiceti let existence kapely. Výtěžek 
z koncertu bude věnován nadačnímu 
fondu Pomáháme Znojemsku. 19.00.

16. 11. SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH 
MUZIK
Loucký klášter / sklepení – zahraje 
šest cimbálových muzik. 18.00. 
Více na str. 8.  

25. 11. KAMIL STŘIHAVKA
Městské divadlo – rocker, majitel 
nezaměnitelného fenomenálního hlasu 
vystoupí v akustickém podání s kapelou 
The Leaders Acoustic Band. 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. 

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.

5. 6. – 31. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – lidové obyčeje, 
tradiční oděv, kroje, strava a řemesla 
obcí znojemského okresu. Vstup 
denně mimo Po, v říjnu pouze 
o víkendech 9.00–17.00.

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

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? 

27. 8. – 31. 10. STANISLAV DIVIŠ 
GaP, Kollárova 27, 
www. galerieaprostor.cz, 
tel. 737 990 973.
Tvorba postmoderního malíře 
a zpěváka kapely Krásné nové stroje. 

1. 9. – 31. 10. OBRAZY ZNOJMA

Galerie GRAND CAFÉ, 
Václavské nám. – obrazy starého 
Znojma. Denně mimo pondělí. 

4. 9. – 31. 10. LEXA WALTER 4X20/ 
SOCHY – KERAMIKA – GRAFIKA
Dům umění – výstava k 80. výročí 
narození umělce. Výběr z tvorby 
1970–2021.

19.–21. 10. ŽIVÉ HOUBY V MUZEU
Minoritský klášter – již 9. ročník 
pravidelné výstavy.

21. 10. – 9. 1. 2022 ZNOJMO 
1918–2020: ARCHITEKTONICKÉ 
PROMĚNY
Dům umění – proměny urbanistických 
celků města. Vernisáž 21. 10. v 18.00.

DALŠÍ AKCE

8. 11. VLADIMÍR JAVORSKÝ
VŠ klub Harvart – beseda, předprodej 
Václavské nám. 6, tel. 515 221 865. 
19.30.

10. 11. ONE MAN SHOW 
RUDYHO LINKY
Znojemská Beseda / štukový sál  
19.00. Více na str. 15. 

11. 11. SLAVNOSTI 
SVATOMARTINSKÝCH 
A MLADÝCH VÍN
Masarykovo nám. 11.00–20.00. 
Více na str. 8.

14. 11. VODNICKÁ POHÁDKA
Znojemská Beseda / štukový 
sál – z cyklu Nedělní pohádky, 
hraje Divadlo Koňmo. 15.00 a 16.30.

17. 11. DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ RADNICE
Městský úřad. Více na str. 9.

22. 11. ŽANETA IMPROVIZUJE
RC Maceška. 16.00. Více na str. 15.

24. 11. LiStOVáNí: BITEVNÍ POLE
Znojemská Beseda / štukový sál 
17.00. Více na str. 15.

 NENECHTE SI UJÍT

 SETKANÍ S AKORDEONISTKOU

Vyprávějící akordeon Žanety Vítkové

Rodinné centrum Maceška zve 
veřejnost na hudební odpole-
dne s akordeonistkou Žanetou 
Vítovou. Program je vhodný 
i  pro rodiče s  dětmi. Uměl-
kyně mimo jiného představí 
svůj hudební nástroj jako pro-
středek ke ztvárnění různých 
zvuků ze  života kolem nás, 
jako jsou šumy stromů, deště 
nebo hlasy zvířat. Přítomní si 
budou moci společně zazpívat 
a zazní i skladby z nové knihy 
Akordeon vypráví, kterou bude 
možné na místě zakoupit. Ža-
neta Vítová je převážně akor-
deonistka, ale také skladatel-
ka, zpěvačka a učitelka hudby. 
Působí v  několika kapelách 
propojující jazz či lidové prvky s klasickou hudbou soudobých autorů 
i v autorské improvizaci. Její představení můžete navštívit ve Znojmě 
22. října od 16. hod. v RC Maceška v areálu mateřské školy Pražská 
(za Billou).
  lp, Ilustrace z knihy Akordeon vypráví

 STAND-UP

Vstupte do inspirativního života jazzmana Rudyho Linky

One Man Show Rudyho Linky 
není rozhodně běžné představe-
ní. Tak jako není „běžný“ člověk 
Rudy Linka - muzikant, skvělý 
jazzman, který vyrazil do světa 
a splnil si tak sen uspět za velkou 
louží. „Lidé, kteří inspirují, to je 
motor, který dává životní ener-
gii a odvahu jít za svým snem,“ 
říká sám inspirující světoobčan 
Rudy Linka. Vloni oslavil 60. na-
rozeniny a ve své One Man Show 
10. listopadu v sále Znojemské 
Besedy provede diváky svým 
světem s  lehkostí a  humorem 
jemu vlastními. Stand-up vy-
stoupení provázané hudebními 
vstupy a prokládané fotografie-
mi z  jeho soukromého archivu 

byste si určitě neměli nechat ujít. Vstupenky jsou v prodeji na TIC (Ob-
roková ul.).  lp, Foto: Archiv RL

 LISTOVÁNÍ  

Bitevní pole v podání Lukáš Hejlíka

Herec Lukáš Hejlík přijede 24. listopadu do Znojemské Besedy, aby 
ve scénickém čtení představil další literaturu svého LiStOVáNí – knihu 
Jérôme Colina Bitevní pole. Obsah charakterizují slova: Puberta… oči-
ma rodičů aneb Co jsme udělali špatně? S dětmi je ta potíž, že rostou. 
Jednoho krásného dne začnou bez varování práskat dveřmi, nosit 
špatné známky a vyjadřovat se nanejvýš mručením. A hlavně své ro-
diče přestanou považovat za bohy. Věda tvrdí, že jsou v tom nevinně. 
Ale stejně – nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě 
nestvořil. Román o lásce mezi rodiči a dětmi, kde jsou emoce vyhrocené 
jako na bitevním poli. Vstupenky už jsou na TIC (Obroková ul.).  lp
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Po téměř dvou letech se podařilo 
uskutečnit mistrovství České repub-
liky v gymnastickém aerobiku s ote-
vřenou účastí pro reprezentační týmy 
ze zahraničí. Znojemský klub Aerobic 
Professional Znojmo se vydalo repre-
zentovat devět závodnic. Ve čtvrtek si 
všechny zkusily plochu na pódiovém 
tréninku, aby následující den mohly 
podat svůj nejlepší výkon a pokusily 
se zabojovat o titul.

Páteční kvalifikace a zároveň mist-
rovství republiky pro české reprezen-
tantky začala kategorií ND, kde jako 
první svoji sestavu předvedla Karolína 
Caklová. Kája zajela technicky čistou 
sestavu a skončila jako šestá nejlepší 
Češka. Následovala Nela Matoušková 
a její teprve třetí závod s novou cho-
reografií. Svým elegantním projevem 
zaujala všechny rozhodčí a obsadila 
dvanácté místo. Dominika Kořínková 
a Anna Marie Křenecká vybojovaly 

Tři tituly z mistrovství republiky patří Znojmu!
hned dva tituly. 
Obě dvě předved-
ly perfektní vý-
kony jak po tech-
nické stránce, tak 
i po té umělecké. 
S   p ř e h l e d e m 
zvládly všechny 
prvky obtížnosti 
i nápadité gym-
n a s t i c k é  p ř e -
chody a od roz-
hodčích dostaly 
stejnou známku 
15.900 bodů. O vítězce kategorie mu-
sela tedy rozhodnout známka od tech-
nického panelu, kterou měla o pou-
hých pět setin bodu vyšší Dominika 
a tím pádem získala titul Mistryně ČR 
2021. Její nejlepší kamarádka Anička 
si odvezla titul Vicemistryně ČR 2021. 

V kategorii trií přidala titul vice-
mistrů trojice ve složení Matoušková, 

Caklová a Kořín-
ková.  Děvčata 
předvedla kva-
litní sestavu se 
skvělou synchro-
nizací a pouhých 
pět setin bodu je 
dělilo od prvního 
místa. Se znám-
kou 15.100 bodů 
z í ska ly  dr u hé 
místo a kvalifiko-
valy se do finále.

Ú č a s t n i c e 
mistrovství světa 2021 Natali Fučí-
ková v kategorii starších žákyň na-
stoupila na plac sebevědomě a s chutí 
bojovat o titul. Bohužel jedna nevy-
dařená skoková kombinace a přešlap 
ji stály potřebné body a Natálka tak 
obsadila páté místo. O 15. a 16. mís-
to se se stejnou známkou podělily 
Pavla Tkadlecová a Eliška Kročilo-

vá. Poslední zástupkyní této nejvíce 
obsazené kategorie byla Eliška Kra-
tochvílová, která na  svém prvním 
mistrovství mezi staršími žačkami 
obsadila s  technicky povedenou  
sestavou 29. místo.

Juniorka Anna Klepáčková skonči-
la jako sedmá nejlepší Češka.

Ve finálových závodech s meziná-
rodní účastí, do kterého se z každé ka-
tegorie probojovalo pouze 9 nejlepších 
závodníků, skončilo znojemské trio 
na šestém místě, zabodovaly závod-
nice z Rumunska a Německa. Více se 
vydařila sóla, svoje umístění z MČR 
zopakovaly jak Dominika Kořínková, 
tak i Anička Křenecká, které za se-
bou nechaly Rumunky, Rakušanku 
i soupeřku z Prahy, předběhla je pouze 
závodnice z Německa, která suverénně 
vyhrála. Za ní na stříbrné pozici skon-
čila Dominika a bronzovou medaili si 
odvezla Anička.  Sabina Ondrová

P o s l e d n í  z á ř i j o v ý  v í k e n d 
ve Znojmě byl ve znamení Festivalu 
dračích lodí, tentokrát s přídomkem 
Světové hry s odkazem na nedávno 
konanou olympiádu. 

Na rozdíl od  té velké akce v  Ja-
ponsku ale ve Znojmě panovala pod-
statně zábavnější atmosféra. Počet po-
sádek i vzhledem k proticovidovým 
opatřením sice letos nebyl tak vysoký 
jako obvykle, nálada byla ale opět 
výtečná, jak už je na  této akci zvy-
kem. Pořadatelský tým v čele s Petrem 
Štěrbou a Kopeckým opět odvedl ne-
uvěřitelnou práci a připravil tři dny 
plné zábavy a sportu. Ve čtvrtek byly 
na programu závody mateřských škol 
a  prvního stupně škol základních. 
V pátek si pak změřili síly starší děti 
a středoškoláci. No a v sobotu už vy-
pukly celodenní boje dospělých týmů, 
které si podobně jako v minulých le-
tech mohly vybrat stát, pod jehož vlaj-
kou budou startovat. V hlavním závo-
dě na 160 m zvítězily Tasovice před 
Pitcairny z Popic a Loděnicí Znojmo. 
Cenu za nejzábavnější kostým, který 
nejlépe charakterizoval stát a daná 
posádka jej virtuálně reprezentovala, 
získaly rovněž Tasovice za své ztvár-
nění Tahiti.  eks

VÝSLEDKY
HLAVNÍ ZÁVOD 160 M

Kategorie SPORT
1.  Obec Tasovice (Tahiti)
2.  Pitcairni Popice (Pitcairnovy  

ostrovy)
3.  Loděnice Znojmo (Amerika)

Kategorie FUN
1.  EFG (Hong Kong)
2.  Rudý ďábli z Belgie (Belgie)
3.  Dobrý ročník (Moravské Slovácko)
4.  Dračí Zdech Vitčice (Nový Zéland)
5.  Saint Gobain Adfors Hodonice 

(Francie)
6.  Dragonfly (Norsko)
7.  Combatante (Japonsko)
8.  Dračí Lokomotiva (Finsko)
9.  Draci z Pryglu (Ukrajina)

Kategorie HOBBY
1.  Korzáři a rychtáři (Jamajka)
2.  Perun Hluboká (Itálie)
3.  Dračice Znojmo (Francie)

Kategorie FIRMY 
1.  EFG (Hong Kong)
2.  Saint Gobain Adfors Hodonice 

(Francie)
3.  Korzáři a rychtáři (Jamajka)

 Anna Marie Křenecká.  Foto: Sabina Ondrová

Festival dračích lodí 
nadchl Znojmo


