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Znojmo dobře 
hospodaří 

Rating potvrdil dlouhodobě dob-
ré hospodaření města Znojma.

Díky odpovědnému hospodaření 
je Znojmo schopno i v těchto turbu-
lentních dobách tvořit rozpočtové pře-
bytky. V souhrnu za poslední tři roky 
vykázalo přebytek ve výši 112 milionů 
korun. Zvládne tak bez problémů splá-
cet investiční úvěr a zároveň financo-
vat balíčky pomoci občanům. sb

Město podporuje 
nemocnici

Znojmo podpoří milionem korun 
znojemskou nemocnici. Individuál-
ní dotaci z rozpočtu města schválili 
zastupitelé.

Nemocnice využije dotaci na zkva-
litnění poskytované péče, nákup vybave-
ní a modernizaci. Konkrétně na opravu 
podlah, vzduchotechniky, hygienických 
místností a nákup vybavení pro Oddě-
lení dlouhodobě nemocných a dalších 
prostor. „Modernizace vybavení prostor 
nemocnice, ale také kvalifikovaný per-
sonál souvisí s poskytováním kvalitní 
zdravotní péče na nejvyšší úrovni, a to 
je pro nás prioritou číslo jedna,“ uvádí 
místostarosta Pavel Jajtner.  sch

Více hodin 
pro veřejnost

Městský úřad ve Znojmě znovu 
rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost. 
Letos již podruhé.

Lidé si tak mohou své záležitosti vy-
řídit na úřadě nejen každou první sobotu 
v měsíci, ale nově také každou středu až 
do 18.00 hodin. Nutná je však rezervace 
předem. Více informací na str. 3.  lp

Každá změna k  lepšímu poutá 
pozornost. A jde-li o změnu, tak zá-
sadní, jakou je budoucí podoba are-
álu pivovaru v  historickém centru 
Znojma, pak jsou očekávání laické 
i odborné veřejnosti hodně veliká.

Dokončení rekonstrukce budovy 
bývalého pivovaru v areálu znojem-

Svět vína a kultury získává obrysy
ského hradu je společným cílem města 
Znojma a akciové společnosti Vinař-
ství LAHOFER. Spolupráci obou in-
stitucí stvrdili jejich zástupci v červnu 
letošního roku memorandem. 

Cílem je vytvořit v atraktivní loka-
litě unikátní vinařské, kulturní a spo-
lečenské centrum, které dodá tomuto 

místu ještě větší exkluzivitu a přitaž-
livost pro turisty i obyvatele Znojma. 
Aktuálně předložili brněnští architekti 
Ondřej Chybík a Michal Krištof městu 
několik variant řešení.  Představili je 
zástupcům města, památkové péče, 
Vinařství LAHOFER i místním archi-
tektům. Pokračování na str. 2.

Potravinová pomoc potřebným 
funguje ve Znojmě již řadu let. Nyní 
se ovšem provoz důležité aktivity vý-
razně rozšířil, a to od úterý 20. září 
do prostor České pošty na Horním 
náměstí (přístup z ulice Horní Česká).

„Přijmout v dnešní těžké době po-
moc není selhání, není to ostuda, není 
to důvod se stydět. Znojemským seni-
orům a samoživitelům, kteří se nachází 
v tíživé situaci, proto zdarma poskyt-

Znojmo nabízí potravinovou
pomoc nejen osamělým seniorům

neme základní potraviny,“ říká starosta 
města Znojma Jakub Malačka.

Potravinová pomoc je poskytována 
v rámci Charitní záchranné sítě, kdy jsou 
lidem vydávány potravinové a hygienické 
balíčky, a to zejména lidem bez domo-
va. „V poslední době ovšem evidujeme 
nárůst dalších lidí, kteří potřebují po-
moci. Jsou to především osamělí senioři 
a matky samoživitelky,“ konstatuje Evžen 
Adámek, ředitel Oblastní charity Znoj-

mo. Potravinové balíčky nově pomo-
hou seniorům starším 65 let, kteří bydlí 
sami ve Znojmě či v městských částech. 
Pomoc bude směřovat také k rodičům 
samoživitelům, kteří spolupracují se soci-
álním odborem Městského úřadu Znoj-
mo. Město zajistilo prostory k výdeji, a to 
včetně vybavení (židle, stoly…) a také 
finanční dotaci 400 000 korun na nákup 
potřebných potravin i na pokrytí perso-
nálních nákladů.  Pokračování na str. 9.
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ZNAK I VLAJKA 
PODLE HISTORIE
Město Znojmo má oficiálně opra-
vený znak i vlajku. Heraldik Jan Tej-
kal upozornil na to, že znak města 
není oficiálně zapsán v databázi 
Registru komunálních symbolů 
České republiky. Přistoupilo se 
proto k oficiální registraci. Znak 
i vlajka prošly pouze drobnými 
korekturami dle historických vy-
obrazení.

NOVÉ POVRCHY DVOU HŘIŠŤ
Nový povrch ve sportovní hale 
F. J. Curie již slouží sportovcům 
a v současné chvíli dochází k fina-
lizaci povrchu hřiště s umělou trá-
vou na Sokolské ulici. Dokončeno 
by mělo být do konce září. Zcela 
nové hřiště s  tartanovým povr-
chem bylo vybudováno v městské 
části Konice.

MĚSTO ŽÁDÁ O DOTACI 
NA JÍZDÁRNU
Znojmo žádá Ministerstvo kultury 
o dotaci na regeneraci jízdárny 
Louckého kláštera. Předpokládané 
náklady na realizaci jsou vyčísleny 
na 102,5 mil. Kč, přičemž dotace by 
mohla pokrýt 69,99 % uznatelných 
nákladů. Cílem je revitalizovat dal-
ší významnou část kláštera a získat 
tak adekvátní prostor pro pořádá-
ní kulturních akcí. Velkokapacitní 
sál, který by pojmul až 800 osob, 
ve Znojmě chybí. 

CERTIFIKÁT DOSTAL 
REKORDNÍ POČET ŽÁKŮ
Rekordní počet osmdesáti žáků 
ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše získalo 
Cambridge certifikát za úspěšně 
složenou zkoušku z anglického 
jazyka. V sále Centra Louka certi-
fikáty předával místostarosta Jan 
Grois. Jazykové certifikáty proplácí 
úspěšným studentům a žákům 
město Znojmo prostřednictvím 
svého projektu Kolumbus #1.

BEZPEČNĚJI V DALŠÍCH
PĚTI LOKALITÁCH
Městský kamerový systém bude 
rozšířen o  dalších pět lokalit. 
Na  bezpečnost ve  Znojmě tak 
bude dohlížet 35 kamerových 
bodů. Nová místa byla vytipována 
Městskou policií. Jde o  lokality 
na ulici Holandská, ve vnitrobloku 
ulic Sokolovská a Dukelských bo-
jovníků, na Masarykově náměstí, 
v Příměticích na ulici Krylova, kde 
budou kamery namířeny do ulice 
Poštovní a do vnitrobloku s dět-
ským hřištěm. Do nových kamero-
vých bodů město investuje téměř 
470 tisíc korun bez DPH.

Od 10. do 31. října 2022 mohou 
zájemci žádat o  podporu kultury, 
sportu, volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a seniorů, obnovy památko-
vě nechráněných nemovitostí v MPR, 
podporu sociálních služeb, rodinných 
aktivit.

Radní města Znojma schválili 
záměr poskytnutí dotací z rozpočtu 
města na rok 2023, které budou posky-
továny na základě vyhlášených dotač-
ních programů. Uvedené jsou na webu 
města (znojmocity.cz) pod odborem 
školství, kultury a památkové péče 
a pod odborem sociálním. Jeden sub-
jekt může podat maximálně 2 žádosti 
v rámci všech dotačních programů, 
zároveň však každou v jiné prioritě.

Můžete získat dotace nejen na kulturu
Žádost se podává v  termínu 

od 10. října do 31. října 2022 sta-
noveným způsobem. Musí být do-
plněna rozpočtem předpokládaných 
uznatelných nákladů a doložena všemi 
požadovanými přílohami. O žádostech 
budou nejprve jednat příslušné komise 
rady města a následně budou předlože-
ny k projednání radě a zastupitelstvu. 
Dotace budou poskytovány na základě 
uzavřených veřejnoprávních smluv.

Přijďte se poradit 5. října
Ve středu 5. října se budou v budově 

MÚ na nám. Armády 8 konat konzul-
tační schůzky, kde zájemcům o dotace 
poradí. Schůzky ohledně poskytování 
dotací administrovaných odborem 

školství, kultury a památkové péče 
budou v 6. patře v kanceláři č. 610 
(9.00–11.00, 13.00–16.00). Objednat 
se lze na e-mailu: anna.ruzickova@
muznojmo.cz nebo na tel. 515 216 576.

Pro žádosti o dotace na sociální 
služby a rodinné aktivity jsou kon-
zultační hodiny plánované v zasedací 
místnosti č. 625 v 6. NP (9.00–11.00,  
13.00–16.00). Objednat se lze na e-mailu:  
jitka.jurasova@muznojmo.cz, dita.
cetlova@muznojmo.cz nebo na  tel. 
515 801 662, 775 993 874. Kompletní 
informace najdou žadatelé na webo-
vých stránkách města (znojmocity.cz)  
pod příslušnými odbory (dlaždice 
na úvodní stránce – Sociální oblast 
a Školství).  sch, lp

Pokračování ze str. 1.
Město Znojmo obdrželo od archi-

tektonické kanceláře CHYBIK+KRIS-
TOF první rozpracované návrhy na re-
konstrukci dosud nevyužitých objektů 
v areálu pivovaru - ležáckých sklepů, 
spilky a sladovny. Studie nabízí několik 
variant řešení, přičemž důraz je kladen 
na uvolnění prostoru v okolí rotundy 
sv. Kateřiny a také odhalení ležáckých 
sklepů.

Jedna z variantních řešení proto 
navrhuje kompletní odstranění nad-
zemních prostor objektu, který je v těs-
né blízkosti rotundy a není památkově 
chráněný (viz vizualizace). „V pracovní 
skupině jsme jednotlivé varianty dů-
kladně projednali a doporučili jsme dále 
rozpracovat právě tuto variantu, která 
z rotundy může udělat nový středobod 
celého prostoru. Nechá ji v celé její kráse 
vyniknout ze zcela nových úhlů pohledu 
a zároveň umožní zpřístupnit dnes ne-
přístupné ležácké sklepy,“ uvedl starosta 
Znojma Jakub Malačka.

Zrekonstruovaný areál nabídne 
kromě expozic také prostory věnované 
obyvatelům Znojma. „Je důležité v rám-
ci projektu uvažovat s návrhem veřejně 
přístupných prostor, které budou sloužit 
místním obyvatelům. Konkrétně uvažu-
jeme nad prostorem například pro co-
work, workshopy nebo umělecké atelié-
ry, funkční náplň bychom rádi upřesnili 
v rámci diskuzí s veřejností,“ zmiňuje 
Ondřej Chybík. Studie také pracuje se 
zpřístupněním severní přístupové cesty, 
dopravním dopadem po rekonstrukci 
a dalšími vlivy realizace projektu.

Hlavní vizí celého projektu je vy-
tvoření jedinečného komplexu zaměře-
ného na zážitkovou prezentaci vinařství 

Svět vína a kultury získává obrysy

a regionu. Jeho součástí bude moderní 
vinařská výstava, ve které se návštěvník 
dozví zajímavým a interaktivním způ-
sobem vše o zrodu a výrobě vína, tradi-
cích a regionálních řemeslech. Prostory 
v budoucnu nabídnou také dětskou 
expozici, multifunkční sál i galerii. Po-
čítáno je také s  interaktivní expozicí 

 Aktuální pohled od kostela sv. Mikuláše.

 Vizualizace možného řešení – pohled od kostela sv. Mikuláše.

rotundy sv. Kateřiny. Mimo jiné zde 
vznikne společný prostor pokladen pro 
celý hradní areál, v němž působí další 
provozy a subjekty (například Expozice 
pivovarnictví, Jihomoravské muzeum). 
Důležitým atributem budou též nád-
herné výhledy na historické panorama 
města Znojma. sb, lp
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PLAVÁNÍ JEN POD STŘECHOU
Plavecká sezóna na venkovním 
koupališti v Louce skončila, provoz 
pro letošní rok ukončilo i  kou-
paliště v Mramoticích. Plavcům 
je nyní k  dispozici krytý bazén 
v Městských lázních Znojmo. Bližší 
informace o časech vyhrazených 
k  plavání veřejnosti naleznete 
na webu sportovisteznojmo.cz, tel. 
515 223 232.

SPORTOVNÍ HALA 
OPĚT KE SPORTU
Sportovní hala Dvořákova poté, co 
ji do srpna využívala Oblastní cha-
rita Znojmo pro provoz materiální 
sbírky na pomoc Ukrajině, opět 
slouží pouze sportu. Nyní si v hale 
zase mohou sportovci zahrát 
tenis či badminton. Hala nabízí 
také wellness s bazénem, saunou 
a squashem. Podrobné informace 
o  provozní době sportoviště, 
ceníku či rezervacích naleznete 
na webu sportovisteznojmo.cz.

STAROSTA V MĚSTSKÝCH 
ČÁSTECH
V  průběhu tří týdnů navštívil 
starosta Znojma Jakub Malačka 
všechny městské části. Pokračoval 
tak v rozhovorech se spoluobčany 
o  tom, co místní trápí a  na  co 
důležitého je potřeba se zaměřit. 
Navázal tak na setkání se spolu- 
občany na jaře tohoto roku.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na Horním náměstí ve Znojmě se 
po dvou letech opět představily 
sociální služby Znojemska. Ná-
městí ožilo hudebními a tanečními 
vystoupeními. Zájemci využili 
možnosti vyzkoušet si například 
brýle simulující opilost, slepeckou 
nebo překážkovou dráhu na vo-
zíčku, gerontooblek simulující 
stařecký pohyb a mnoho dalšího.

PROCHÁZKA S LESNÍKEM
V Městském lesíku se uskutečnila 
další procházka s lesníkem, která 
dala nahlédnout do aktuální etapy 
revitalizace lesíka. Prezentaci vedl 
ředitel Městských lesů Znojmo 
Zdeněk Trojan. S postupem obno-
vy se přišly seznámit desítky lidí.

DEN BEZ AUT
Oblíbená akce Den bez aut přilá-
kala do Horního parku více než 
1000 dětí z místních mateřských 
a základních škol. Mnozí využili 
možnosti vyzkoušet si překážkovou 
dráhu na invalidním vozíčku nebo 
shlédnout biketrialovou show. 
Nechyběla ukázka první pomoci 
a na děti čekaly i drobné dárky.

STALO SE

Znojemský městský úřad je 
podruhé v tomto roce zpřístupněn 
i mimo stanovené úřední hodiny.

Už od letošního února mohou lidé 
každou první sobotu v měsíci využívat 
služeb správního odboru v budově 
městského úřadu na  ulici Pražská. 
Od 1. září má veřejnost nově možnost 
vyřídit si své záležitosti také každou 
středu až do 18.00 hodin. Nutná je 
však rezervace předem.

„Zájem občanů o využití prodlou-
žení úředních hodin na odboru správ-
ním je opravdu velký. Proto jsme se 
rozhodli zpřístupnit služby městského 
úřadu i mimo stanovené úřední hodi-

ny. Chceme vyjít vstříc těm občanům, 
kteří si z pracovních či jiných důvodů 
nemohou své záležitosti na úřadu zajis-
tit v běžných úředních hodinách. Nový 
systém budeme průběžně vyhodnoco-
vat a případně dle potřeby upravovat či 
vylepšovat,“ vysvětluje postup starosta 
Znojma Jakub Malačka.

Budovy městského úřadu na ulici 
Obroková, Pražská a na náměstí Ar-
mády byly dosud otevřené pro veřej-
nost každou středu od 8.00 do 17.00 
hodin. Nově jsou úřední hodiny 
prodlouženy až do 18.00 hodin, ov-
šem pouze pro zájemce na základě 
předchozí telefonické objednávky. Re-

zervaci lze učinit na telefonním čísle 
733 781 635, nejpozději do pondělí 
daného týdne.

Po letní pauze je také opět mož-
né využít prodloužené otevírací doby 
na správním odboru (MÚ Pražská 59) 
každou první sobotu v měsíci od 8.00 
do 12.00 hodin. Občané zde mohou 
požádat o vydání občanského průka-
zu, řidičského průkazu, cestovního 
dokladu, využít služby Czech Point 
či si vyřídit úkony na registru vozi-
del nebo evidenci obyvatel. Podrob-
ný rozpis úředních hodin naleznete 
na webu města znojmocity.cz (provoz-
ní doba MU).  sb

Dále rozšiřujeme hodiny pro veřejnost

Město Znojmo se podruhé zú-
častnilo motivační soutěže Přívětivý 
úřad a obhájilo jeho vrchní příčky. 

Zatímco vloni se městský úřad 
umístil na druhém místě v kraji, v le-
tošním roce mu patří příčka nejvyšší 
v krajské kategorii a celkově třetí místo 
za města v celé České republice.

„Znojmo uspělo ve velké konku-
renci. Do soutěže se přihlásilo 125 
obcí. Získané ocenění je pro nás vel-
kým závazkem. Snažíme se zkvalit-

ňovat služby poskytované veřejnosti 
a zároveň tyto služby v rámci mož-
ností rozšiřovat. Od  letošního roku 
si například mohou občané vyřizovat 
své záležitosti na odboru správním 
každou první sobotu v měsíci ane-
bo jsme například od  září každou 
středu prodloužili provozní dobu až 
do 18:00 hodin, tak abychom vyhověli 
i těm, kteří to v běžné pracovní době 
nestíhají. Zároveň jsme si ale vědo-
mi i dalších příležitostí ke zlepšová-

Máme nejpřívětivější úřad v kraji
ní,“ uvádí tajemník Zbyněk Spousta, 
který v Praze převzal cenu za město  
Znojmo.

Oceněná města mohou být po-
važována za nejpřívětivější právě pro 
svůj ucelený přístup při přemýšlení 
o zvyšování kvality služeb (od délky 
úředních hodin přes vývoj mobilních 
aplikací a přívětivost a rychlost komu-
nikace až po participační plánování 
nebo aktivity v pomoci při energetické 
krizi).  sch

Město Znojmo získalo 720 tisíc 
korun z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón pro rok 2022 
(dále jen Program). 

Program zpracovaný Minister-
stvem kultury ČR je určený pro vlast-
níky kulturních památek v městské 
památkové rezervaci a žadateli jsou 
ve Znojmě soukromé i právnické oso-
by. Z dotace je možné hradit pouze 
práce, které zachovávají historickou 
hodnotu nemovitých památek. Le-
tos se částka rozdělí mezi tři opra-
vy měšťanských domů. Patří sem 
oprava fasády v  havarijním stavu 
(Horní Česká 207/37), statické za-
jištění klenby a oprava poruch fasá-
dy (Velká Mikulášská 465/15) a  re-
konstrukce střešního pláště (Horní  
Česká 228/20).

Kromě podpory od ministerstva 
získají příjemci i podporu ze strany 

Na obnovu památek získali
tisíce, žádat už mohou další

města. Finanční spoluúčast (min. de-
setiprocentní) je totiž jednou z pod-
mínek při schvalování dotací sou-
kromým subjektům. Letos se částka 
rozdělí mezi tři projekty oprav měš-
ťanských domů. Mezi příjemci dotace 
jsou dvě fyzické a  jedna právnická 
osoba. 

Z vlastních zdrojů soukromí vlast-
níci hradí minimálně 40 % nákladů. 
Ministerstvo kultury se spolupodí-
lí částkou maximálně 50 % a město 
Znojmo minimálně 10 %. Celková 
spoluúčast města na financování výše 
zmíněných projektů je 210 tisíc korun.

Žádosti o podporu 
v roce 2023

Žadatelé z řad vlastníků kultur-
ních památek v městské památkové 
rezervaci mohou   žádat finance na ob-
novu svých nemovitostí v následují-
cím roce 2023.

Žádost je možné zaslat na adresu 
Městský úřad Znojmo, odbor investic 
a technických služeb, Obroková 2/10, 
669 02 Znojmo, a to na formuláři, kte-
rý je umístěn na webu znojmocity.cz 
(odbor investic a technických služeb, 
v záložce Tiskopisy). Jedná se o před-
běžnou žádost do anketního dotazníku, 
na jehož základě stanoví Ministerstvo 
kultury celkovou výši příspěvku pro 
město Znojmo. Ta je pak rozdělena mezi 
konkrétní žadatele, kteří budou měs-
tem vyzváni k dalšímu doplnění doku-
mentace potřebné k získání příspěvku. 
Na poskytnutí příspěvku podáním žá-
dosti nevzniká právní nárok. Nezbytnou 
přílohou žádosti je závazné stanovisko 
orgánu státní památkové péče na za-
mýšlené práce a položkový rozpočet 
nákladů obnovy památkového charak-
teru. Případné dotazy zodpoví Anna 
Růžičková, tel. 515 216 576, e-mail:  
anna.ruzickova@muznojmo.cz. sch, lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 20. října 2022, uzávěrka 
je 10. října. 

SVOZ BIOODPADU 
Ve Znojmě a v  jeho městských 
částech probíhá každý lichý týden 
svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy. 

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Be-
seda pořádají akce pro všechny 
seniory s trvalým bydlištěm na úze-
mí města a v  jeho příměstských 
částech. 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, 
Obroková ul., tel. 515 222 552.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. Na zápůj-
čce je nutné se předem domluvit, 
na tel. 515 300 249, 721 505 910. 
Zapůjčené kostýmy není třeba 
po použití prát ani čistit, jen je 
vrátit neponičené!

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

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

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

Volit své zástupce do Zastupitel-
stva města Znojma můžete v pátek 
23. září (14.00–22.00 hod.) a v sobotu 
24. září (8.00–14.00 hod.) 

Při vstupu do volební místnosti 
se musí každý volič prokázat platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem ČR. Po obdržení úřední obálky, 
případně hlasovacího lístku, který je 
pro volby do Zastupitelstva města 
Znojma vyhotoven v oboustranném 
provedení, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacího lístku, 
kde může hlasovací lístek upravit jed-
ním z uvedených způsobů:

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

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

  Volební stranu a dále v rámečku 
před jménem kandidáta další jednot-
livé kandidáty z ostatních volebních 
stran. V  tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kandidátům 
a z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitel-
stva obce. Ve Znojmě se volí 31 členů 
zastupitelstva, volič označí křížkem 
jednu volební stranu, a kromě toho 
dále jednotlivě 10 kandidátů z dalších 

volebních stran. Hlas se následně za-
počítá přednostně deseti jednotlivě 
označeným kandidátům a dále kan-
didátům z označené volební strany 
na prvních 21 místech. Pokud by byla 
tímto způsobem označena více než 
jedna volební strana nebo více kan-
didátů, než je stanovený počet členů 
zastupitelstva, byl by takto označený 
hlasovací lístek neplatný.

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných 
důvodů, zejména zdravotních, Měst-
ský úřad Znojmo, odbor správní na tel. 
č. 515 216 371, 515 216 391 a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, avšak pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. Kontakty 
do  volební místnosti jsou uvedeny 
v Oznámení o době a místu konání 
voleb na str. 7. 

lp, zdroj: Městský úřad Znojmo, 
odbor správní

Do 30. září můžete svým hlasem 
ovlivnit, který z nápadů vašich spo-
luobčanů v projektu Tvoříme Znojmo 
bude město realizovat. Vybírat může-
te ze sedmi návrhů.

Online hlasování o realizaci návrhů 
je v plném proudu. Aktuálně je na prv-
ním místě projekt II.etapa klidové zóny 
a multifun.sportoviště Oblekovice 
(za městské části) a projekt Minihřiště 
pro mrňousky (za město Znojmo).

Online hlasovat můžete:
 Prostřednictvím systému Mobilní 
Rozhlas Znojmo, ve kterém je možno 
udělit 5 kladných hlasů a 2 záporné 

Tvoříme Znojmo: Průběžné výsledky
hlasy. Přímý odkaz na hlasování je  
https://bit.ly/TvorimeZnojmo2023- 
Hlasovani.
 Prostřednictvím systému Portá-
lu občana Znojmo, kde je umož-
něno hlasování pouze občanům 
s ověřenou identitou a  trvalým by-
dlištěm na  území města Znojma 
nebo v městských částech. Hlasující 
rozdají 5 kladných a 2 záporné hla-
sy, jejichž hodnota se automaticky 
zdvojnásobí (stejně jako při fyzic-
kém hlasování). Hlasovat lze na webu  
portalobcanaznojmo.cz.

Oba systémy hlasování spolu na-
vzájem komunikují a je tedy zabezpe-

čeno, že hlasy od jedné osoby budou 
započítány pouze jedenkrát. Více infor-
mací na webu tvorimeznojmo.cz. sb

Město Znojmo vydalo obecně zá-
vaznou vyhlášku, kterou se zakazují 
míčové a jiné podobné hry v Horním, 
Středním, Dolním parku a přilehlém 
hradebním příkopu. 

Cílem této vyhlášky je zabezpečení 
veřejného pořádku a ochrany veřejné 
zeleně na vymezených místech veřej-
ného prostranství. Důvod opatření 
vysvětluje starosta Znojma Jakub Ma-
lačka: „Stále častěji se setkáváme se 

stížnostmi občanů, kteří procházejí 
či projíždějí na kole městskými parky 
a poukazují na to, že kolem nich a je-
jich dětí střílí dospívající mládež ko-
pačáky hlava nehlava. Chtěli bychom 
zdůraznit, že tento zákaz není namířen 
proti sport milujícím obyvatelům, ale 
je to nástroj, který nám pomůže zvýšit 
veřejný pořádek na třech místech v na-
šich parcích, kde aktuálně spatřujeme 
největší problém.“ 

Další krok k bezpečnějším parkům
Parky mají sloužit zejména k od-

dechu. Všemi třemi městskými par-
ky navíc prochází cyklostezka, což je 
v kombinaci s míčovými hrami velmi 
nebezpečné. K podobným sportovním 
aktivitám jsou určeny sportoviště, hři-
ště při školských zařízeních a v měst-
ských částech, která jsou k  hrám 
přizpůsobená. Návrh vyhlášky posou-
dilo Ministerstvo vnitra a neshledalo ji 
v rozporu se zákonem.  sb

SBĚR HROZNŮ
Poptávám pracovníky na sběr 

hroznů do Rakouska.
Termín od 15. září 2022.
9 Eur/hod. Auto nutné. 

Kontaktní telefon 776 058 549.
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Naše město se chlubí svou historií 
a nádhernou krajinou kolem. Tolik 
náměstí jako má Znojmo svou veli-
kostí nemá žádné jiné město. Každé 
z nich by mělo mít svou jedinečnou 
podobu a jednotný ráz. Pod asfaltem 
a dlažbou jsou ukryty poklady, které 
by se mohly odkrýt pod skleněným 
poklopem. Znojmo je jako ale zašla-
paná perla. Doprava ve Znojmě je ne-
únosná a město se stává městem aut 
a kamionů.  Zahájím tedy intenzivní 
jednání s ŘSD a budu usilovat, aby se 
Znojmu ulevilo. 

Naše město se chlubí…
Politika ve Znojmě je roztříště-

ná, což Znojmu nesvědčí. Každý se 
chce zviditelnit a  zbytečně vše pak 
stojí na  jednom místě. Měli bychom 
táhnout za jeden provaz. Máme před 
sebou hodně práce – městské lázně, 
startovací byty pro mladé lidi, dopra-
vu, parkovací systém, parkovací dům 
a nelehkou situaci pro mnohé občany 
Znojemska.

Přeji všem a sobě, ať je nám lépe 
a obklopuje nás pohoda.

 Monika Proche, 
 vaše zastupitelka města Znojma

Již tento týden budete mít možnost 
si zvolit svého zástupce do vedení měs-
ta Znojma a já vás prosím o dvě věci. 
Za prvé jděte volit, važme si práva, že 
volit můžeme a využijme ho. Za dru-
hé dobře zvažte, komu 
svůj hlas dáte. 

Komunální volby 
jsou velmi specific-
ké, nejde v nich totiž 
v první řadě o volební 
programy, ale o  lidi, 
které si zvolíme, aby 
naše společné problé-
my řešili. 

Slibovat před vol-
bami umí každý a po-
pravdě některé sliby 
jsou jako ze science 
fiction. Zamyslete se tedy nad tím, zda 
vám i ostatní strany slibují jen to, co 
je reálné a co opravdu dokážou splnit. 

V neposlední řadě vybírejte zá-
stupce, za kterými jde vidět jejich prá-
ce.  My jí za poslední čtyři roky udělali 
opravdu hodně. Opravovali jsme silni-
ce, chodníky i parkoviště, revitalizovali 
jsme parky, sázeli stromy, oživovali 

Komunální politika je o lidech, 
za kterými je vidět jejich práce

dlouho nevyužívané areály a sportov-
cům modernizovali jejich zázemí. Ne-
zapomínali jsme ani na příměstské čás-
ti. V neposlední řadě jsme pomáhali 
rodinám i podnikatelům. Hlavně pro 

rodiny s dětmi a  se-
niory jsme připravili 
balíčky první pomoci 
a zapracovali na do-
stupnějším vzdělá-
ní. Podnikatele jsme 
v době krize nenechali 
padnout na  kolena, 
pomocnou rukou pro 
ně byl projekt Znojmo 
Zadax. 

Jsem přesvědčen 
o tom, že ti z vás, kteří 
chtějí, tu odvedenou 

práci vidí. Podařilo se nám posunout 
město Znojmo i v době, která vedením 
měst příliš nepřála. 

Odměnou za naši práci bude váš 
hlas, bylo mi ctí pro město Znojmo 
pracovat a velmi rád v tom budu po-
kračovat. 
 Karel Podzimek,
 místostarosta města Znojma

Výbor pro územní a  strategické 
plánování a  nakládání s  majetkem 
byl zřízen v  lednu 2021. Každý mě-
síc jsme se společně s dalšími deseti 
členy scházeli, abychom projednávali 
žádosti o prodeje pozemků, návrhy 
změn územního plánu, ale i koncepční 
a strategické záležitosti.

Zde jen namátkově několik bodů 
agendy za posledních 9 měsíců: bu-
doucnost tzv. Domečku; nová bytová 
zástavba Pod Městským lesíkem; stu-
die k pozemku po zbořeném hostinci 
U Modré hvězdy (naposledy Městské 
zeleně) na Pražské; možná výstavba 
městských bytů na Únanovské ulici; 
rozšíření domu s pečovatelskou služ-
bou u Městského lesíka aj.

Jako předseda výboru jsem ve-
dle nezbytných „úředních“ činností 
(podklady, podrobné zápisy) denně 
spolupracoval s odborem majetkovým, 
vyjednával pro město lepší podmínky. 
Prověřoval jsem též zprávy investič-
ního odboru, kde se mi vlastním še-
třením podařilo uspořit městské po-
kladně statisícové výdaje. Další úsporu 
představovaly stavebně-historické ana-
lýzy, které jsem pro město vypracoval 
za účelem veřejně prospěšného vyu-
žití tří měšťanských domů v centru 

Práce ve výboru byla intenzívní
města (Zámečnická 1, Obroková 23, 
Kovářská 19) a projektu pietní úpravy 
vojenského hřbitova na Horním před-
městí. Nachystal jsem koncepci pětiletí 
oslav 800 let města Znojma či návrhy 
názvů zastávek MAD. Zapojil jsem se 
též do jednání s ministerstvem ve věci 
Památkové zóny Znojmo aj.

Více než rok také předsedám pra-
covní skupině „Znojemský hrad 2026“, 
jejímž úkolem je příprava velkého pro-
jektu tolik chybějící muzejní expozice  
o dějinách královského města Znojma 
v prostorách vnitřního hradu. Termí-
nem pro splnění první etapy celkové 
vize je rok 2026, kdy vyvrcholí oslavy 
800 roků.

Mimoto jsem také představil svůj 
ideový záměr zřídit na území histo-
rického jádra města klidové pěší ko-
munikace, které občany a návštěvníky 
zajímavým způsobem provedou dosud 
nepřístupnými vnitrobloky a zpestří či 
zkrátí cestu při procházkách.

Jak vidno, práce v čele výboru byla 
pro mě intenzívní a pestrá. Spousta 
úkolů je však rozdělána a vyžaduje 
další čas a píli. Díky předem za Vaši 
podporu. Moc si jí vážím.

 Jiří Kacetl 
 (PRO ZNOJMO)

Jedním z  hlavních témat, které 
dnes trápí a stále více bude trápit naše 
občany, je udržení dostupného bydlení 
a energetická krize. Především střední 
třída, samoživitelé, senioři, invalidní 
důchodci, ale i rodiny s dětmi budou 
stále více patřit do této ohrožené sku-
piny, která toto zdražení pocítí nejvíce. 

Stále více rodin se také dotklo 
zdražení obědů na začátku školního 
roku, které tak opět prohloubilo roz-
díly mezi dětmi, které na školní obě-
dy mít nebudou. Proto prosazujeme 
příspěvky na obědy pro tyto skupiny 
obyvatelstva. Dále chceme přispět dě-
tem rovněž na volnočasové aktivity, 
na různé kroužky.

Palčivým problémem seniorů 
ve Znojmě je chybějící jídelna v DPS 
na Vančurově ulici. Město by podle nás 
mělo jídelnu obnovit a třeba i provo-
zovat.  Pro seniory bychom chtěli také 
vytvořit denní stacionář pro seniory. 
Také prosazujeme zrušení poplatku 
za svoz komunálního odpadu pro sta-
robní a invalidní důchodce a zrušení 
tohoto poplatku pro děti do 1. roku 
věku.  

Lidé potřebují slyšet, 
že za nimi stojíme!

Obecně říkáme, že současný balí-
ček pomoci města se nám zdá nedo-
statečný, ale určitě se ptáte, kde na to 
všechno chceme vzít? Základem je jas-
ně určit priority, tou je pomoc potřeb-
ným, na kterou chceme vyčlenit 10 % 
rozpočtu, tedy až sto milionů korun. 
V neposlední řadě se pak musíme za-
měřit na maximální využití dotačních 
titulů na pořízení solárních elektráren 
a tepelných čerpadel na budovy v ma-
jetku města a výrazně tak snížit nákla-
dy na provoz těchto objektů. 

Podle sociologů hrozí, že do chu-
doby může spadnout až 30 % domác-
ností. To nejsou jen senioři nebo mat-
ky samoživitelky, ale to jsou i lidé, kteří 
jsou považováni za střední třídu, úřed-
níci, učitelé, živnostníci a manuálně 
pracující. Ti všichni potřebují slyšet, že 
za nimi stojíme! Protože k čemu nám 
bude plavecký bazén, když nebudete 
mít na vstupné. K čemu nám bude 
hezké centrum města, když budeme 
mít tisíce lidí, co nevyjdou s penězi. 
 Tomáš Buršík, 

zastupitel města Znojma, Znojemská 
koalice ČSSD+KSČM+ZEMANOVCI
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Vážení Znojmáci, dne 7. 9. 2022 
proběhlo soudní jednání mezi měs-
tem Znojmem a  firmou K-Produkt 
Holding s.r.o. v rámci sporu o vlast-
nictví pozemku bývalých Jatek na ulici 
Průmyslová. Firma koupila pozemek 
od města v roce 2014 za zvýhodně-
ných podmínek s  tím závazkem, že 
zde vybuduje výrobní areál a vytvoří 
pracovní místa.

P ů v o d n í  t e r m í n 
na ukončení výstavby vý-
robního areálu, vyplývají-
cí z kupní smlouvy, firma 
nedodržela, a proto jí byl 
dodatkem prodloužený. 
Bohužel, ani druhý termín 
firma nedodržela a tehdejší 
zastupitelé proto dali firmě třetí šanci 
a druhým dodatkem opět posunuli 
termín realizace na únor 2021. Ani 
do tohoto třetího termínu však firma 
výrobní areál nedokončila a pracovní 
místa tak nevytvořila.

V původně uzavřené smlouvě byla 
klauzule umožňující městu odstoupit 
od smlouvy v případě, že firma své 
závazky nesplní. Proto zastupitelstvo 
v březnu 2021 od smlouvy odstoupilo. 

Soud o bývalá Jatka
Od té doby se město snažilo s firmou 
dohodnout v rámci mediačního řízení, 
které však firma ukončila.

Den po stání u soudu zaslala fir-
ma návrh na svolání mimořádného 
zastupitelstva s  tím, že k  původní 
ceně 3.150.000 Kč je ochotna připla-
tit 5.000.000 Kč. Zároveň však uvá-
dí, že v případě prodeje celého are-

álu je objektivně možné 
dosáhnout prodejní ceny 
24.500.000 Kč.

Z řešení sporů soudní 
cestou nemám radost. Po-
kud mám ale řádně zastu-
povat zájmy města, pak není 
možné přistupovat na  to, 
že porušit třikrát slib daný 

městu je v pořádku. Mým prvořadým 
úkolem je hájit zájmy města a občanů, 
nikoli neustálé ustupování soukromým 
developerům, kteří porušují to, k čemu 
se dobrovolně zavázali. V průběhu září 
bude vynesený rozsudek Okresním 
soudem ve Znojmě a já jsem přesvěd-
čený, že soud uzná argumenty města 
a rozhodne, že vlastníkem je město.

 Jakub Malačka
 starosta města Znojma

Městská policie musí být co nejblí-
že lidem a působit v rizikových lokali-
tách. Na bezpečnost se zaměřujeme již 
dlouhodobě a spolu s kolegy z hnutí 
Naše Znojmo v tom nehodláme po-
levovat.

Iniciovali jsme vznik detašova-
ného pracoviště na sídlišti v městské 
části Přímětice, kte-
ré v  nadcházejících 
dnech zahájí svůj pro-
voz. Společně s naši-
mi strážníky zde bude 
působit Klub Coolna, 
protože víme, že pre-
vence a  práce s  naší 
mládeží je nesmírně 
důležitá. Detašova-
né pracoviště bude-
me chtít také rozšířit 
v  okolí vnitrobloku 
na Dukelské a dalších 
částech města a městských částí.

Nově také probíhají pravidelné 
porady se státní policií, které jsou klí-
čové ke koordinaci těchto bezpečnost-
ních složek. Jsem nesmírně rád, že se 
nám podařilo domluvit smíšené hlídky 

Bezpečnost našich občanů 
je pro nás důležitá

městské a státní policie, které dohlížejí 
na pořádek v městských parcích.

Někteří občané si stále městskou 
policii spojují s „botičkáři“. Přitom již 
od roku 2018 botičky na neukázněné 
řidiče nepoužíváme. Naopak měst-
ská policie prošla za poslední roky 
významnou obměnou a jejím primár-

ním úkolem je veřejný 
pořádek.

Mimo jiné stráž-
níci od letošního roku 
přistupují také k zaba-
vování alkoholu v odů-
vodněných případech. 
Což se v některých lo-
kalitách osvědčilo.

Strážníky jsme vy-
bavili moderním vyba-
vením, jako je napří-
klad termokamera pro 
kontroly zahrádkářské 

kolonie či automatizované externí 
defibrilátory, které již několikrát při 
záchraně života museli použít.
 Vlastimil Tima
 radní města, pověřen vedením 
 Městské policie Znojmo

před několika měsíci jsme přišli 
s prvním balíčkem pomoci proti stá-
le zvyšující se inflaci. Uvědomujeme 
si, že v důsledku stále rostoucích cen 
potravin a energií se může spousta 
občanů dostat do závažných potíží. 
Ohrožené skupiny jsou matky samoži-
vitelky, mladé rodiny s dětmi a senioři. 
Myslím si, že povinností státu a veřej-
ného sektoru je pomoci všem lidem, 
kteří poctivě celý život pracovali, platí 
daně a vychovávají děti. Válka je vždy 
něco mimořádného a  nejde prostě 
říct, že by se měl každý starat sám 
o sebe, neboť v krizových situacích, 
jako je tato, selhávají základní tržní 
mechanismy.

Náš první balíček pomoci se 
soustředil na mladé rodiny, seniory, 
nájemníky v  jakémkoli typu bydlení 
i vlastníky nemovitostí. Rodinám po-
máháme se startem do nového školní-
ho roku tím, že proplácíme kroužky 
a nabízíme obědy zdarma. Seniorům 
jsme snížili na  polovinu poplatek 
za odpady. Nájemníkům jsme zafixo-
vali nájemné v městských bytech. Za-
fixováním nájemného se snažíme sti-
mulovat celý nájemní trh ve Znojmě, 

tak aby nedošlo ke skokovému zvy-
šování. Na rozdíl od jiných měst jsme 
nezvýšili sazbu daně z nemovitosti, 
čímž pomáháme druhé skupině, která 
bydlí v soukromém typu bydlení.

Uvědomujeme si, že pomoc musí 
být cílená a dlouhodobě rozpočto-
vě udržitelná, proto spolupracujeme 
s Masarykovou univerzitou a budeme 
mapovat situaci seniorů a domácností, 
abychom mohli přijít s dalšími opatře-
ními, které opravdu pomohou. 

Již teď ve  spolupráci s Oblastní 
charitou Znojmo pracujeme na vy-
tvoření potravinové banky, která bude 
v první fázi zaměřena na seniory a sa-
moživitele, jimž v  případě potřeby 
poskytne zdarma základní potraviny. 
Z vlastní zkušenosti, protože mám rov-
něž rodiče v důchodu, však vím, že je 
pro občany důležité, aby měli v těžkých 
dobách nějakou jistotu, že jim někdo 
pomůže, pokud to není schopná udělat 
vláda, musíme to zajistit my.

 Jan Grois
 místostarosta města Znojma

Vážení a milí přátelé,

Mým celoživotním mottem je po-
máhat. Proto mě zajímá také místo, 
kde žiji a jaké jsou jeho plány do bu-
doucna. Aby bylo zajištěno, že se město 
postará o všechny své občany, seniory 
nevyjímaje.

Jako dlouholetý lékař a primář He-
matologicko-transfuzního oddělení 
Nemocnice Znojmo 
vnímám, že obyvatel-
stvo stárne a že se zá-
roveň dožíváme stále 
vyššího věku. Je proto 
potřeba myslet dopře-
du a připravit se na to, 
že bude nutné navýšit 
kapacitu v zařízeních 
pro seniory.

Již nyní proto pra-
cujeme na projektu vý-
stavby nového domova 
se zvláštním režimem. Na zastupitel-
stvu jsme již schválili koupi pozemku 
nedaleko Centra sociálních služeb pro 
tuto výstavbu. Máme zpracovanou 
ověřovací studii, díky které víme, že je 
optimální tento záměr v daném místě 
realizovat. Umístění těchto budov ved-

Nový domov 
pro znojemské seniory

le sebe a zároveň nedaleko nemocnice 
přináší pozitivní synergické efekty.

Na výstavbu nové budovy se poku-
síme získat státní či evropské dotace. 
Díky dotačním titulům tak nedojde 
k  zatížení rozpočtu města Znojma 
a bude reálné stavbu postavit.

Novou budovu chceme koncipo-
vat tak, aby odpovídala 
nejmodernějším stan-
dardům péče o seniory. 
Zároveň si uvědomuji, 
že poskytování těch-
to služeb není pouze 
o pěkném pokoji. Nový 
domov musí umožňo-
vat maximální sociali-
zaci seniorů s dalšími 
věkovými skupinami. 
Zapojování klientů 
domova pro seniory 

do společných aktivit s dětmi z na-
šich mateřských a základních škol je 
příkladem, jak tyto věkové skupiny 
propojovat.
 Jan Simonides
 Primář Hematologicko-transfuzního 
 oddělení Nemocnice Znojmo
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Ve  Znojmě se v  Centru Louka 
uskutečnila jednodenní konference 
na  téma Fotovoltaika v  památko-
vě chráněných územích. Navazovat 
na ni budou další odborné diskuze 
v příštím roce.

Konference řešila fotovoltaiku v památkové zóně
Zvyšující se ceny energií vedou 

k masivnímu zájmu široké veřejnosti 
o využívání alternativních, obnovitel-
ných a soběstačných zdrojů energie. 
Jedním z nejčastějších řešení je insta-
lace různých druhů fotovoltaických 

Město Znojmo uzavřelo memo-
randum se společností FCC Česká 
republika.

Společným cílem je prověřit 
možnost vybudování základny pro 
výrobu tuhého alternativního paliva 
(dále TAP) z energeticky využitelných 
odpadů a  jeho využití jako jednoho 
z budoucích zdrojů pro výrobu tepla 
ve Znojmě. „Abychom byli schopni 
zajistit a udržet přijatelnou cenu ener-
gií pro naše občany, musíme být co 
nejvíce energeticky soběstační. Proto 
jsme otevřeli otázku TAPu, ale také 
fotovoltaiky v  městské památkové 
rezervaci či rozšíření již fungujícího 
vytápění pomocí štěpky. Na projekt 
energetických úspor jsme dostali 90% 
dotaci od Národní rozvojové banky,“ 
vysvětluje starosta Znojma Jakub  
Malačka.

Pomoci může tuhé 
alternativní palivo 

Společnými silami se budou město 
a společnost FCC podílet na přípravě 
studie k využití TAP jako zdroje vy-
tápění některých městských kotelen. 
„FCC má zájem na projektu s městem 
Znojmem spolupracovat a poskytovat 
městu podporu a konzultace při pří-
pravě a případně se na realizaci pro-
jektu podílet,“ říká generální ředitel 

Znojmo chce být co nejvíce energeticky soběstačné

FCC Pavel Tomášek. „Předpokládáme, 
že případná realizace bude vyžadovat 
rekonstrukce či pořízení nových kotlů 
a kotelen v souladu s požadavky studie. 
Tyto úpravy by byly hrazeny z rozpoč-
tu města,“ uvedl Jakub Malačka. 

Projekt ale bude realizován jen 
v případě, kdy bude garantovaná jeho 
ekonomická výhodnost na  základě 
dalších analýz a studií. 

Štěpka už hřeje. Mohla by více?
Objekt Městské zeleně už měs-

to vytápí štěpkou, kterou si příspěv-
ková organizace sama vyrábí. Nyní 
bude studií prověřeno, zda by bylo 
možné tento způsob vytápění rozšířit 
i na další objekty ve vlastnictví města. 
Štěpka je místně dostupná, Městské 
lesy Znojmo jsou ve své podstatě jejím 
producentem. Vytipováno bylo pět 

kotelen. Studie vyhodnotí mož-
nosti částečné či plné náhrady 
zemního plynu tímto palivem, 
včetně stanovení dopadů těchto 
změn na budoucí cenu tepelné 
energie. 

Znojmo už získalo 
podporu

Město Znojmo získalo 
od  Národní rozvojové banky 
podporu ve výši 90 % na pří-
pravu energeticky úsporných 
projektů řešených metodou EPC 
(Energy Performance Contrac-
ting). EPC je komplexní služ-
ba, která v sobě zahrnuje návrh 
úsporných opatření, přípravu, 
realizaci a zajištění financová-
ní projektu vedoucí k úsporám 
energie. Investiční náklady hra-
dí dodavatel a úsporná opatření 
jsou několik let splácena z dosa-

žených úspor. Pro aplikace EPC bylo 
vytipováno čtrnáct budov ve vlastnic-
tví města, mezi kterými jsou admini-
strativní budovy, sportovní zařízení, 
školy, domy zvláštního určení a další. 
Činnosti směřující k  energetickým 
úsporám by zahrnovaly výměny zdrojů 
tepla a ohřevu teplé vody, osvětlení, 
rekuperace, chlazení, modernizace, 
zateplení a další.  sb, lp

zařízení na střechy budov. Toto řešení 
je však velmi problematické na územích 
pod plošnou památkovou ochranou, 
jako jsou městské památkové rezervace 
a zóny či chráněné krajinné oblasti. A to 
nejen přímo v chráněné oblasti samot-
né, ale také v jejím širším okolí, které 
může chráněnou oblast ovlivňovat.

„S ohledem na rychle rostoucí ná-
klady energií se zvyšuje zájem obyvatel 
i v chráněných oblastech o informace, 
jak začít využívat obnovitelné zdroje 
energií a tím ušetřit alespoň část nákla-
dů. Proto jsem již v březnu letošního 
roku toto téma otevřel a začali jsme 
s kolegy připravovat odbornou konfe-
renci,“ vysvětluje starosta města Jakub 
Malačka, pod jehož záštitou a záštitou 
Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska (dále jen SHS ČMS) se 
konference Fotovoltaika v památkově 
chráněných územích uskutečnila.

Cílem byla odborná diskuse, zhod-
nocení současného stavu legislativy, 
technologických možností a ekono-
mických bilancí dostupných řešení. 
Zdaleka tedy nešlo jen o polemiku nad 

estetickou stránkou věci, která je při 
debatách o památkové ochraně v očích 
veřejnosti často středem pozornosti.

Chystá se konference Město 
a životní prostředí

Na výše zmíněnou problematiku 
by měla v příštím roce navázat kon-
ference Město a životní prostředí. Za-
bývat se má hospodařením s vodou, 
dopravou a parkováním, opatřením 
proti důsledku klimatických změn, 
ochranou střešní krajiny a podobně.

Témata obou konferencí skvěle za-
padají do širšího konceptu konferencí 
pořádaných SHS ČMS. Zájem Znojma 
je, aby obě tyto odborné diskuze 
na sebe navázaly, a to nejen tematicky, 
ale i místem konání. Znojmo by se tak 
stalo pilotním městem, které umožní 
téma fotovoltaiky v historických měs-
tech veřejně otevřít a ve spolupráci 
s odborníky hledat možná řešení. Za-
stupitelé již schválili podání přihlášky 
k pořádání konference Město a životní 
prostředí ve Znojmě v termínu od 5. 
do 7. října 2023.  sb, lp Sál Centra Louka zaplnili účastníci konference.  Foto: Archiv ZL

 (zleva) Obchodní ředitel FCC Petr Morávek, generální ředitel FCC Pavel Tomášek a  starosta 
města Znojma Jakub Malačka při podpisu memoranda.  Foto: sb
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Znojmo zavádí další kroky k po-
sílení třídění odpadů. Týkají se byd-
lících v rodinných domech i obyvatel 
městských částí.

Město nově od září nabízí obča-
nům, kteří bydlí v  rodinném domě 
ve městě, možnost získat zdarma sběr-
né nádoby – žlutou na plast a modrou 
na papír. Možnost získat sběrné nádo-
by na tříděný odpad se týká přibliž-
ně 1 800 nemovitostní, ke kterým by 
v případě zájmu mohlo být přiděle-
no až 3 600 nádob na třídění papíru 
a plastu. Občané si navíc budou moci 
vybrat, zda zvolí nádobu o objemu 
120 nebo 240 litrů. 

Poukázky na nádoby (popelnice) 
jsou zájemcům vydávány na Odboru 
investic a technických služeb – Obro-
ková 2/10, 669 02 Znojmo, 2. NP, dv. 
č. 106. Nádobu je mož-
né následně vyzvednout 
na sběrném dvoře na ul. 
Dobšická 10a, Znojmo.

Každý žadatel  se 
musí prokázat občan-
ským průkazem pro 
ověření bydliště a  pro 
vyplnění dodacího listu 
na bezplatné zapůjčení 
sběrné nádoby. Na  jed-
nu adresu bude přidě-
lena vždy jedna nádoba 
od  druhu. Svoz nově 
vydaných nádob bude 

zahájen 1. října 2022. Frekvence svo-
zu plastu bude jedenkrát za čtrnáct dní 
a papíru jedenkrát za měsíc. Zapůjčení 
nádoby je bezplatné a občanům ne-
vznikají žádné další náklady na svoz 
tříděného odpadu.

Větší kontejnery 
pro městské části

Druhé opatření se týká obyvatel 
městských částí. V současné době je 
v městských částech přiděleno 1 187 ná-
dob na plast a 1 047 nádob na papír 
o objemu 120 litrů. Obyvatelé budou 
mít novou možnost požádat o větší 
nádoby na třídění o objemu 240 litrů. 
Výměna nádob je bezplatná a město 
k ní přistoupí po novém roce. O po-
drobnostech vás budeme na stránkách 
LISTŮ informovat.  sb, lp

Vyberte si žluté, modré 
i větší nádoby k třídění

Třicet kontejnerů na tříděný od-
pad na území města Znojma je opat-
řeno senzory. Novinka pomůže opti-
malizovat svozy odpadů a poskytuje 
praktické informace i občanům. 

„Pro tento krok jsme se rozhodli 
ve spolupráci se svozovou společností 
FCC Znojmo. Naším společným cí-
lem je nejen optimalizace svozových 
tras, ale i možné snížení provozních 
nákladů. Data zároveň zpřístupňu-
jeme občanům, aby před vynesením 
odpadků věděli, jak je daný kontejner 
zaplněný,“ říká starosta města Znojma 
Jakub Malačka.

Jedná se o efektní nástroj na sle-
dování stavu naplnění kontejnerů 
na tříděný i komunální odpad. Tento 
nástroj by měl městu poskytnout nové 
informace, jako například kdy a  jak 

Na plné kontejnery 
upozorní senzory 

se kontejner plní. „Jedná se o první 
etapu realizace, pro kterou jsme vy-
brali dvanáct podzemních kontejnerů, 
u kterých je optimalizace velmi po-
třebná, a dalších osmnáct nadzemních 
kontejnerů v lokalitách, kde evidujeme 
určité problémy. Pokud se nám ten-
to systém osvědčí, chtěli bychom ho 
postupně dále rozšiřovat,“ vysvětluje  
starosta.

Informace o naplnění kontejnerů 
jsou přístupné veřejnosti prostřednic-
tvím mobilní aplikace Waste moni-
toring app Sensoneo. Aplikace ukáže 
uživateli lokality kontejnerů opatřené 
senzorem. Jednoduchým barevným 
označením rozliší plné a prázdné kon-
tejnery. Občan si tak z pohodlí do-
mova může před vynesením odpadu 
vyhledat nejbližší volný kontejner.  sb

Rodiny s  dětmi, senioři či hen-
dikepovaní ušetří. Zastupitelé roz-
hodli, které skupiny obyvatel budou 
osvobozeny od  plateb za  odpady 
ve Znojmě. Nová vyhláška začne pla-
tit od 1. ledna 2023.

Výše poplatku za odpady zůstá-
vá stejná ve výši 600 korun na osobu 
ročně. Vedení města ovšem navrhlo 
úpravu vyhlášky o místním poplat-
ku v systému odpadového hospodář-
ství. Úprava má pomoci obyvatelům 
Znojma v  současné nelehké době. 
„Vnímáme, že nadcházející roky mo-
hou být vzhledem k ekonomické situ-
aci pro řadu občanů obtížnější. Zvyšují 
se ceny energií, roste inflace a s  tím 
rostou i výdaje domácností.

Tímto krokem se snažíme pomoci 
těm skupinám obyvatel, které jsou nejví-

Kdo ušetří za odpady
ce ohroženy. Tedy rodinám s dětmi, se-
niorům či hendikepovaným,“ přibližuje 
starosta města Znojma Jakub Malačka.

Kromě osob, které jsou od poplat-
ku osvobozeny ze zákona, nebudou 
ve Znojmě od nového roku za svoz od-
padu platit ještě další skupiny obyvatel.

Jedná se o novorozené děti, osoby 
pobírající invalidní důchod a držitele 
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. 

U novorozených dětí bude změna 
provedena automaticky, díky propojení 
s registrem obyvatel, a rodiče tak nemu-
sí nic dalšího vyřizovat. Hendikepovaní 
a  lidé v  invalidním důchodu budou 
muset o úlevu zažádat na Finančním 
odboru Městského úřadu Znojmo.

Úlevu ve výši 50 % získají lidé star-
ší 65 let, kteří od nového roku budou 
tedy hradit částku 300 korun.  sb

 Kontejnery na tříděný odpad. Foto: Archiv ZL

 Stoupá zájem o základní i trvanlivé po-
traviny.  Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1
Výdej potravinových balíčků za-

jišťuje Oblastní charita Znojmo. Její 
ředitel Evžen Adámek uvedl: „Nejžá-
danější jsou základní potraviny jako 
těstoviny, luštěniny, mléko, mouka, ale 
i konzervy.“ 

Jak získat balíček potravin 
Pro získání balíčku bude stačit 

splnit základní pravidla. Předložit 
občanský průkaz či nájemní smlou-
vu k prokázání věku a místa bydliště. 
Senioři navíc předloží prohlášení, že 
bydlí v bytě sami. Rodiče samoživite-
lé pak musí být evidováni v databázi 
sociálního odboru Městského úřadu 
Znojmo. Tito občané budou mít nárok 
na potravinový balíček jedenkrát v ka-
lendářním měsíci. 

Výdej v prostorách České pošty 
bude určen pouze pro seniory a sa-
moživitele a  probíhat bude každý 
týden v pondělí, úterý a ve čtvrtek 
od 10.00 do 14.30 hodin. Zachován 
nadále zůstává výdej potravinových 
balíčků pro osoby bez domova, který 
již řadu let probíhá v prostorách na uli-
ci Dolní Česká. 

Pomoc můžeme rozšířit 
Jak uvedl starosta Malačka, jde 

o první etapu pomoci skupinám osob 
ohrožených vzrůstajícími náklady. 
„V následujících fázích lze rozšiřovat 
pomoc o další cílové skupiny, nebo 
o další materiální pomoc – zejmé-
na o základní hygienické potřeby, dle 

potřeb jednotlivých cílových skupin. 
Samozřejmě je pro nás priorita, aby se 
lidé vůbec nedostávali do situace, kdy 
by tuhle službu museli využít. Proto 
ve spolupráci s Masarykovou univer-
zitou mapujeme sociální situaci rodin 
a seniorů ve Znojmě,“ upřesňuje sta-
rosta. Zároveň poděkoval za pomoc 
a spolupráci Oblastní charitě Znojmo. 

Pokud by chtěl někdo z občanů po-
moci, může kontaktovat pro více infor-
mací Karla Dvořáka, tel. 731 619 873.

  sb, lp

Znojmo nabízí 
potravinovou pomoc...



10 ZNOJEMSKÉ LISTY 22. ZÁŘÍ 2022Sociální služby a společnost

Malí i  velcí běžci a  sportovní 
nadšenci jsou zváni v neděli 9. října 
v 10.00 hod. do Beach Clubu u Louc-
kého kláštera, kde odstartuje charita-
tivní ADRAběh s heslem BĚŽÍM PROTI 
SAMOTĚ. 

Devátého ročníku se účastní Dob-
rovolnické centrum ADRA Znojmo, 
ve spolupráci s běžeckým týmem Rab-
bits Znojmo. „Zapojit se do běhu nabí-
zíme všem zájemcům z řad veřejnosti. 
Můžete se přihlásit jako jednotlivec, 
dvojice, rodina nebo tým. Připraveny 
jsou dvě trasy kolem řeky Dyje. Pro 
běžce bude trať dlouhá 5,5 km a  ti, 
kteří chtějí jít procházkou, mohou ujít 
příjemných 3,5 km,“ zve Dana Aulík 
Faragová, vedoucí DC ADRA Znojmo. 
Důvod charitativního běhu je nasnadě. 

Pojďme společně 
běhat proti samotě

V rámci Evropy se totiž Česko řadí 
mezi země s nejvyšším podílem osa-
mělých seniorek a seniorů. Smutnou 
bilanci potvrzuje fakt, že v samostat-
ných jednočlenných domácnostech 
žije v Česku kolem 750 tisíc starších 
lidí. Každý pátý senior se většinu času 
cítí osaměle! Zhruba stejný podíl se 
nemá komu svěřit s osobními věcmi.  
Jedinou blízkou osobou jsou často 
dobrovolníci, které ke spolupráci vítá 
znojemské centrum ADRA.

„Zaplacením registračního poplat-
ku podpoří každý účastník naše ADRA 
dobrovolníky, kteří navštěvují právě 
osamělé starší spoluobčany ve Znojmě. 
Více o smyslu pomoci a online regist-
raci najdete na webu adrabeh.cz,“ říká 
Dana Aulík Faragová.  lp

S novým školním rokem se na pře-
chody v blízkosti škol vrátili strážníci 
Městské policie Znojmo. Společně se 
seniory dohlížející na bezpečnost dětí 
při přecházení vozovky.

Bezpečnost školáků na nejfrek-
ventovanějším přechodu na náměstí 
Republiky zajišťují strážníci městské 
policie. Dalších deset přechodů pro 
chodce hlídá jedenáct seniorů. Každé 
ráno od 7.00 do 8.00 hodin je najdete 
v blízkosti základních škol na ulicích 

Na bezpečí dětí dohlíží 
strážníci i senioři

Pražská, Legionářská, Přímětická, 
Loucká, Smetanova, Palackého, 17. lis-
topadu, u Jubilejního parku a na Kří-
žovém náměstí v Příměticích. V rámci 
projektu Senioři u přechodů, který 
ve Znojmě zdárně běží od roku 2020, 
byli všichni pomocníci městské poli-
cie řádně proškoleni z první pomoci 
a z dopravních předpisů. Tito senioři 
jsou tak oprávněni zastavovat vozidla 
před přechodem pro chodce. 

 lp, zdroj: MP Znojmo

Do školních lavic se po prázdni-
nách i ve Znojmě vrátily tisíce dětí. 
Poprvé do třídy vkročilo také 437 prv-
ňáčků. 

Znojemské základní školy navště-
vují více než čtyři tisíce žáků, ma-
teřské školy pak kapacitně pojmou 
téměř tisíc dvě stě dětí. V  novém 
školním roce 2022/2023 nastoupi-
lo 437 prvňáčků a 354 nových dětí 
do mateřských škol. Spolu s pedagogy 
a rodiči je ve školách slavnostně při-
vítali i zástupci vedení města. Starosta 
Jakub Malačka pozdravil prvňáčky 

Prvňáčky a žáky přivítali
i zástupci radnice

na Základní škole JUDr.  J. Mareše. 
Místostarosta Karel Podzimek zamířil 
na Základní školu Pražská a místosta-
rosta Pavel Jajtner na Základní školu 
Mládeže. Žáky a pedagogy na nám. 
Republiky uvítal místostarosta Jan 
Grois, který má školství v gesci. Ten 
navíc uvedl: „Osobně mám také vel-
kou radost z nových či opravených 
sportovišť ve  školních areálech. Ať 
už je to nové multifunkční hřiš-
tě v konické škole nebo workouto-
vá hřiště u základních škol Pražská  
a JUDr. Mareše.“  sb

Ve  středu 5. října se v  centru 
Znojma uskuteční sbírková charitní 
akce KOLÁČ PRO HOSPIC. 

Od 9.00 do 17.00 hod. se může ve-
řejnost seznámit s Domácím hospicem 
Znojmo a koupí sladkého koláčku při-
spět na tuto stále využívanější službu. 
Za příspěvek pořídí Oblastní chari-
ta Znojmo kompenzační a zdravotní 
pomůcky pro pacienty. Akce Koláč 
pro hospic je pořádána u příležitosti 
Světového dne hospice a paliativní 
péče a má za úkol informovat veřejnost 
o možnosti paliativní medicíny v rám-
ci hospicové péče. Velké poděkování 
tak znojemská charita směřuje všem 

Pomoc chutná sladce
lidem, kteří svým příspěvkem pomo-
hou druhým.  lp

V týdnu od 3. do 9. října 2022 se 
bude konat celorepubliková akce Tý-
den sociálních služeb ČR. 

V těchto dnech budou v rámci so-
ciálních služeb na Znojemsku pořádá-

ny různé aktivity, dny otevřených dveří 
i workshopy. Pro aktuální přehled pořá-
daných akcí sledujte web kpzn.cz nebo 
facebookovou stránku Komunitní plá-
nování sociálních služeb Znojemska.  lp

Týden sociálních služeb ČR

 Za pomoc získáte sladkou odměnu. 
 Foto: Archiv ZL
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NevoStudent je název speciální-
ho stipendijního programu, který Ne-
voga spustila v novém školním roce 
pro svou partnerskou školu Uhlárku 
(Střední školu technickou Znojmo).

„Naším cílem je motivovat žáky 
ke studiu technických oborů a vycho-
vat si v ideálním případě perspektivní 
zaměstnance naší firmy. Budoucnost je 
v automatizaci a robotizaci, a k tomu 
potřebujeme takříkajíc šikovné čes-
ké ručičky. Chceme žáky podpořit 
v  jejich profesním rozvoji a  také je 
motivovat finančně,“ říká Petr Pokor-
ný, prokurista společnosti Nevoga, 
která si klade za cíl být nápomocna 
v  procesu navrácení celospolečen-
ské prestiže řemeslům a technickým  
dovednostem.

Uhlárku již společnost podporuje 
různými způsoby: od povinných praxí 
pro studenty přes školní exkurze až 
po finanční pomoc pro návštěvy vele-
trhů. Zavedla prohlídky svého areálu, 

NevoStudent cílí 
na žáky i rodiče

které chce rozšířit i na školy základní. 
Cílovými skupinami totiž nejsou jen 
žáci a studenti, ale také jejich rodiče. 
A v neposlední řadě i výchovní poradci 
působící na základních školách. Při 
rozhodování o budoucím vzdělávání 
by měli reflektovat fakt, že absolventi 
s technickými znalostmi a dovednost-
mi najdou, nejen v Nevoze, vždy dob-
ré uplatnění a dobře placenou práci 
v hezkém a čistém prostředí.

„Spolupráce s Nevogou žáky po-
zitivně motivuje a nám umožňuje se 
soustředit na zlepšení náplně a pod-
mínek studia. Zpracovali jsme revizi 
školních vzdělávacích plánů, což jsou 
v podstatě osnovy učiva, abychom se 
více soustředili na to, co si žádá sou-
časný evropský pracovní trh.“ uvádí 
Jiří Vojtěch, ředitel Uhlárky. První sti-
pendisty bude mít program NevoStu-
dent již tento školní rok. Zájem je ze 
strany mladých lidí i jejich rodičů.

  lp, zdroj: Z.Pastrňáková

personal@nevoga.com | 778 797 978
     nevoga.com |      nevogaznojmo |      nevoga_znojmo

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

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE V NĚMČINĚ K RUKÁM PANÍ MARIA LEITNER.

• zázemí topmoderní firmy
• zkušený a profesionální tým
• atraktivní finanční ohodnocení,  
 13. plat
• zvýhodněný mobilní tarif
• dotované stravování
• možnost dalšího vzdělávání

NABÍZÍME: VAŠE SCHOPNOSTI:

NÁKUPČÍ

• SŠ vzdělání ekonomického směru
• zkušenosti v oblasti nákupu výhodou
• znalost německého a anglického  
 jazyka na úrovní B2
• systematičnost a schopnost hledat  
 řešení
• komunikativnost a práce v týmu

Oblíbené podzimní Dny zdraví, to 
je víkend plný procházek, běhu nebo 
cyklistiky. 

Neseďte doma a  přijďte od  20. 
do 23. října protáhnout své tělo a něco 
se o něm dozvědět.

Chybět nebude přednáška o zdra-
vém životním stylu a  pro rodiče 
s dětmi bude připravena procházka 
s vodníkem kolem řeky Dyje. Po pro-
cházce se můžete těšit na opékání špe-
káčků. Akci pořádá město Znojmo 
pod záštitou projektu Zdravé město  
Znojmo.

PROGRAM
Čt 20. října 
Přednáška Základy zdravého život-
ního stylu 
Podzimní Dny zdraví začínají přednáš-
kou, na které se dozvíte o základech 
zdravého životního stylu a prevenci ci-
vilizačních onemocnění, jako je astma, 
alergie, ekzémy, vysoký krevní tlak, 
cukrovka, obezita, chronické záněty 
apod. Nastíněny budou základní pilíře 
stravování a celkový pohled na důvody 
vzniku nemocí. Přednáška se koná 
od 16.00 hodin v dolním sále Znojem-
ské Besedy.

Pá 21. října
CityTrail 
V pátek se bude pokračovat již čtvr-
tým ročníkem závodu CityTrail Pod 
lampami, večerním tříkilometrovým 
závodem pro amatéry a nadšence. Start 
je v 19.00 hodin od vodáckého centra 

Podzimní Dny zdraví zvou 
do přírody i na přednášku

Stará vodárna. Trať závodníky provede 
nejkrásnějšími uličkami našeho města. 
Registrace do závodu bude spuštěna 
21. září na webu skwinners.cz, kde se 
dozvíte i další podrobnosti k závodu 
(mapa, kategorie, startovné atd.).

So 22. října
Podzimní procházka nebo výběh 
s Winners Znojmo a večerní vodnic-
ká procházka pro rodiny s dětmi 
V sobotu se můžete vydat na  trasu 
z  Podmolí přes Šobes do  Znojma. 
K výběru máte, zda tuto trasu zdo-
láte pěšky, nebo během. Odjezd je 
v 9.00 hodin z autobusového nádraží.
Večer je pro rodiny s dětmi připra-
vena vodnická procházka. Vychází se 
v 18.30 z prostranství u sedlešovické-
ho mostu. Půjde se krátkou stezkou 
směrem k sedlešovickému splavu. Pro 
děti jsou připraveny drobné dárečky 
a po procházce si na grilovišti můžou 
opéct špekáček.

Ne 23. října
Cyklistický výlet pro rodiče s dětmi 
s Winners Znojmo 

Neděle bude patřit velkým i ma-
lým cyklistům. Odjezd je v 9.00 hodin 
z autobusového nádraží, odkud vás 
cyklobus odveze do rakouského Retzu. 
Odtud je naplánována trasa dlouhá 
cca 18 km vedoucí přes Heiliger Stein, 
Šatov a směr Znojmo. Cíl je na parko-
višti v Novém Šaldorfu U Tří Jasanů. 
Všechny aktivity Podzimních Dnů 
zdraví jsou zdarma! sch

Až do 30. listopadu 2022 mají lidé 
v exekuci možnost významně snížit 
výši svých dluhů, a to prostřednic-
tvím akce Milostivé léto II. 

Ta dává příležitost dlužníkům, 
kteří chtějí vyrovnat své závazky vůči 
státu a  veřejnoprávním institucím, 
snížit svoji zadluženost. Podmínkou 
využití Milostivého léta II je zaháje-
ní soudně vymáhané exekuce před 
28.  říjnem  2021, vedené pro dluh 
u veřejnoprávního subjektu (zdrav.
pojišťovna, Česká televize, Český roz-
hlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské 
dopravní podniky a další obecní, kraj-
ské či státní organizace). Nejpozději 
do 15. 11. 2022 je třeba doručit exeku-

Milostivé léto znovu pomáhá
lidem zatočit s exekucemi

torovi doporučený dopis se sdělením, 
že využíváte Milostivé léto II. V dopise 
stačí požádat o vyčíslení dlužné jistiny 
a sdělení čísla účtu, na který se mají 
zaslat peníze. Vzor dopisu je k nale-
zení na webu milostiveleto.cz. Dále je 
třeba zaplatit na sdělený účet dlužnou 
jistinu a poplatek 1 815 Kč (na účtu 
exekutora musí být do 30. 11. 2022). 
Na webu milostiveleto.cz si můžete 
zkontrolovat, zda se na vaši exeku-
ci Milostivé léto vztahuje. Najdete 
tam další doplňující informace. Do-
tazy je možno psát také na  e-mail  
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz nebo 
zavolat (Po–Pá 9.00–22.00 hod.) 
na Help linku 770 600 800.  sch, lp
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Cenu města Znojma za rok 2022 
získaly čtyři významné osobnosti 
a jeden kolektiv. Poděkování za vy-
nikající práci zamířilo i  do  oblasti 
vinařství.

Cenu převzaly z  rukou starosty 
Znojma Jakuba Malačky, který oceně-
ným za  jejich vynikající práci podě-
koval. Za dlouholetou práci ve vinař-
ském podnikatelském světě poděkoval 
za zastupitele také Pavlu Vajčnerovi. 
Odborník ve vinařství stál u vzniku 
společnosti Znovín Znojmo, kterou 
velmi úspěšně řídil po dobu třiceti 
let. Pod jeho vedením se stala jednou 
z největších vinařských společností 
regionu, který úspěšně reprezentuje 
i ve světě.

Prvním byl kolektiv Oblastní cha-
rity Znojmo, a  to za nadstandartní 
zapojení do nových sociálních projek-
tů, které pomáhají potřebným lidem, 
a za nezastupitelnou činnost v oblas-
ti sociální, zdravotní a humanitární. 
Cenu převzala Radka Růžičková.

Za  významnou podnikatelskou 
činnost v oblasti cyklosportu a za roz-

Cenu města Znojma převzal lékař, 
duchovní, charita i sportovci

voj cykloturistiky ve Znojmě byl oce-
něn Miroslav Kučera. Organizátor 
celé řady závodů vychoval spoustu 
mladých cyklistů a věnoval se i pří-
pravě profesionálních cyklistů. Jeho 

jméno je stále spojeno s organizací 
velkých cyklozávodů.

Cenu města převzal také Bedřich 
Fendrich, který patří k významným 
osobnostem historie československé-

 Poděkování zastupitelů směřovalo k (zleva) Bedřichu Fendrichovi, Radce Růžičkové za-
stupující Oblastní charitu Znojmo, Jindřichu Bartošovi, Pavlu Vajčnerovi, Miroslavu Kučero-
vi a Miroslavu Kavkovi.  Foto: Archiv ZL

 Veselo bylo v mázhauzech i v ulicích města.  Foto: Archiv ZL

ho motocyklového sportu. Za svou 
dlouhou kariéru vyhrál 31 mistrov-
ských závodů a 8krát slavil titul mistra 
Československa. Inspiroval malé i vel-
ké motocyklové nadšence ve Znojmě 
i v celém tehdejším Československu.

Třetí oceněnou osobností se stal 
Mons. P.  Jindřich Bartoš za  velmi 
aktivní dlouholetou duchovní a pas-
torační činnost ve Znojmě a v pří-
hraničí. Stojí za  obnovou několika 
velkých sakrálních památek města. Byl 
u vzniku Nadace pro obnovu církev-
ních památek děkanství znojemského. 
Aktivně se spolupracovníky prezentuje 
pro veřejnost církevní rok, zejména vá-
noční a velikonoční svátky i duchovní 
program vinobraní.

Za celoživotní lékařskou činnost 
ocenili zastupitelé MUDr. Miroslava 
Kavku, dlouholetého ředitele Nemoc-
nice Znojmo, který se významně po-
dílel na rozvoji česko-rakouské spolu-
práce v oblasti zdravotnictví. Pod jeho 
primariátem se chirurgické oddělení 
vypracovalo na vysokou odbornou 
úroveň.  sch, lp

Po dvouleté pauze ožilo o víken-
du 9.–11. září centrum města Zno-
jemským historickým vinobraním.

Představilo třináct scén, novou 
odpočinkovou zónu, novou scénu in-
kvizičního soudu, desítky vinařských 
mázhauzů a přes dvě stovky programo-
vých hudebních a historických bodů.

„Na 38. ročník zamířilo 84 887 ná-
vštěvníků, a to nejen z České republiky, 
ale i ze Slovenska, Německa, Polska, 
Rakouska, Francie, Itálie, Chorvatska, 
Irska, Řecka nebo Austrálie. Jsme rádi, 
že se naše vinobraní řadí mezi světo-
vé festivaly, což samozřejmě přispívá 
k podpoře cestovního ruchu Znojma 
a celého Znojemska,“ říká František 
Koudela, ředitel Znojemské Besedy. 
Na několika scénách vystupovala umě-
lecká tělesa různých žánrů. Mezi účin-
kujícími byly historické soubory šer-
mu Albion, Honorata a Merlet, ohňová 
show skupiny In Flamenus, dobovou 
hudbu zprostředkovaly Lucrezia Bor-
gia, Holba, Tempus, Gnomus, Krless 
nebo BraAgas. Lidé tleskali umění 
rytířskému společnosti Štvanci i po-
pulárním zpěvákům.

„Pečlivě vybíráme interprety tak, 
abychom nabídli průřez české a slo-

Král a tisíce návštěvníků z celého světa

venské hudební scény,“ říká František 
Koudela. Vrcholem byl opět velkolepý 
průvod krále Jana Lucemburského.

„Večerní průvod nám zkompliko-
val déšť. Máme zodpovědnost nejen 
za návštěvníky, ale samozřejmě také 
za účinkující v průvodu, kterých letos 
bylo bezmála 500. Museli jsme zvážit 
varianty, co může nastat, když déšť 
zesílí. Na seřadišti průvodu jsme ještě 
pár minut před osmou hodinou řešili, 
zda opravdu můžeme vyrazit do ulic. 
Nakonec jsme se ale s režisérem prů-
vodu dohodli, že návštěvníky o průvod 

Městská knihovna ve Znojmě na-
bízí na podzimní dny spoustu akcí 
pro malé i velké čtenáře i pro širokou 
veřejnost.

Na začátku září se rozběhl další 
ročník Akademie 3. věku čili přednáš-
ky pro studenty vyššího věku. V rám-
ci autorského čtení série Spisovatelé 
do knihoven uvítá znojemská knihov-
na v pátek 23. 9. spisovatelku Irenu 
Šťastnou. Do Herny nejen pro dříve 
narozené se mohou podívat zájemci 
27. 9. Herna probíhá v knihovně kaž-
dých čtrnáct dní až do 31. 1. 2023, vždy 
od 9.30 do 11.00 hod.

Ve spolupráci s rakouskou knihov-
nou v Retzu jsou připraveny konverzač-
ní setkání pod názvem Babylon. Nej-
bližší bude 18.10. „Setkáte se se svými 
sousedy, procvičíte si jazyk a navážete 
nová přátelství. Úroveň cizího jazyka 
nerozhoduje! Kávu a koláče máme,“ 
říká s úsměvem ředitelka knihovny Jana 
Sikorová. Více informací k Babylonu 
podá Blanka Hálová, tel. 725 628 357. 
Trénovat hlavu a zlepšit si tak paměť 
můžete v knihovně 4. 10. od 17.00 hod. 
Více informací na webu knihovnazn.cz, 
tel. 515 224 346.  lp

Co chystá 
knihovna

nepřipravíme. S tím už pak souviseli 
složité přesuny všech zúčastněných, 
abychom je nenechali na zpáteční cestě 
v mokrých kostýmech. Právě účinkují-
cí byli nejsilnějším hnacím motorem. 
Dali nám najevo, že jsou připraveni si 
průvod užít, a  to za  jakéhokoliv po-
časí. Teď jsme rádi, že jsme to zvládli. 
A všichni si tak i s návštěvníky může-
me odnést krásné zážitky z letošního 
vinobraní,“ uvedl František Koudela. 
Další ročník Znojemského historické-
ho vinobraní se bude konat 8. až 10. 
září 2023.  KS, lp
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Plemeno: kříženec pod kolena | Věk: 3 roky 
Nový domov hledá kastrovaná fenka Bella. Je čistotná a nenáročná. S dalšími 
psy se snese velmi dobře, je společenská a nekonfliktní. Jelikož je bojácná, 
nedoporučujeme ji k malým dětem. Nejlépe by si rozuměla se starším člo-
věkem, ideálně do domu/bytu. Při delším pobytu na zahradě o samotě utíká.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

BELLA

Středisko volného času Znojmo 
připravilo nový kroužek Divadýlko 
pro děti od 5 let.

Středisko vedle desítek zájmových 
kroužků nabízí i kroužek dramatický, 
který navštěvovali malí herci již minu-
lá léta. Letos k němu přibyde novinka 
– Divadýlko pro nejmladší zájemce. 
Oba kroužky povede Tereza Holubová. 
„Divadýlko mohou navštěvovat děti 
již od pěti let. Nepůjde pouze o nácvik 
divadelní hry, kterou na konci roku 
zahrají v divadle, ale budeme pracovat 

Divadýlko pro nejmladší
s hlasem, artikulací, fantazií, zazpí-
váme si a povíme si hravou formou 
něco o divadelním světě,“ uvádí Tereza 
Holubová. Obě herecké skupiny se-
cvičí pohádky, které napsala. Kroužky 
budou vždy ve středu, a to Dramatický 
(15.30–17.00, věk 9–15 let) a Divadýl-
ko (17.00–18.00, věk 5–8 let).

První schůzka obou kroužků se 
uskuteční ve středu 5. října v prosto-
rách SVČ Znojmo. Zájemci se mohou 
na oba kroužky přihlásit na webových 
stránkách svcznojmo.cz.  TH, lp

Příznivci vodní zábavy jsou zváni 
na Festival dračích lodí do přírodního 
areálu vodních sportů pod sedlešo-
vickým mostem v blízkosti Louckého 
kláštera.

Letošní 14. ročník je od  21. 
do 24. září opět určen zejména veřej-
nosti. Plavbu na elegantních lodích 
včetně projetí hlavní závodní trati si 
tak může vyzkoušet každý, kdo přijde. 
Festival začíná ve středu dopoledne 
dobrodružnými plavbami pro děti 
mateřských a základních škol. O den 
později, ve čtvrtek dopoledne, se po-
jedou závody základních a středních 
škol. V pátek odpoledne pak probí-

Řeku Dyji rozčísnou 
štíhlé dračí lodě

hají oficiální tréninkové jízdy posá-
dek přihlášených k hlavnímu závodu. 
Ten vrcholí v sobotu 24. září, kdy se 
od 11.00 hod. jedou veřejné závody 
na  velkých dračích lodích v  rámci 
12. Neoficiálního Mistrovství Světa 
amatérských posádek. Účastníci závo-
dů se mohou těšit na závody i na divác-
ky atraktivní podvečerní Gladiátorské 
sprinty. Festival představí ve čtvrtek 
od 12.00 hod. i  rychlostní kanoisty 
ve vloženém exhibičním závodě. Děti 
se budou moci bavit na atrakcích, kte-
ré pro ně organizátoři připraví. Po-
drobné informace najdete na webu  
dracifestznojmo.cz.  lp

 Na vodě bývá při závodech pořádně rušno. Foto: Archiv ZL

V sobotu 1. října se ve Vranově 
nad Dyjí uskuteční Kaskáda Race – 
třetí překážkový závod, který se bude 
konat na Vranovské pláži. Registrace 
běží online nebo se můžete registro-
vat na místě.

Trať o délce 5+ km doplněna o 20+ 
překážek nabídne nevšední zážitek pro 
všechny sportovce, kteří Vranovskou 
přehradu tentokrát okusí trochu jinak. 
Startovat se bude přímo na Vranovské 
pláži. Trasa povede přes místní lávku, 
hráz Vranovské přehrady a ochran-
ným pásmem Národního parku Pody-
jí. Trasa tedy skýtá krásnou přírodu, 
ale zároveň však náročné stoupání 
v takzvaném kopci snů. 

Organizátoři nezapomínají ani 
na malé závodníky. V pátek 30. září 

Kaskáda Race láká 
na krásu přírody

proběhne v  dopoledních hodinách 
závod pro žáky 2. stupně základních 
škol. V sobotu 1. října od 13.00 hodin, 
tedy po hlavním závodu dospělých, 
bude připravena trať pro děti ze široké 
veřejnosti.

Registrovat se lze jako jednotli-
vec nebo jako 3 až 5členný tým. Kaž-
dý registrovaný sportovec se může 
těšit na účastnickou medaili, dárky 
od  sponzorů, jedno jídlo a pití dle 
výběru a  vítězové pak samozřejmě 
na hodnotné ceny. Registrace a veš-
keré informace naleznete na  webu 
kaskadarace.cz nebo na  facebooko-
vých stránkách Kaskáda Race. Je 
možné se registrovat i na místě. V pří-
padě dotazů můžete využít e-mail  
info@kaskadarace.cz.  sch, lp

VÝTVARNÝ KURZ 
SIMONY DUNGLOVÉ PRO 50+

Techniky – tužka, uhel, rudka, pastel, pastelka,
 portrét, figura, zátiší.

Vede výtvarnice Simona Dunglová
3. října – 5. prosince 2022

každé pondělí 13.00–15.00 hod.
Městská knihovna Znojmo, Zámečnická 288/9

Zájemci se mohou hlásit na vitonova@knihovnazn.cz. 
Počet účastníků je omezen!



KONCERTY

27. 9. SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

Kostel sv. Mikuláše – zazní dílo 
J. Haydna. 18.00. 

4. 10. PETRA JANŮ / 50 LET 
NA SCÉNĚ
Městské divadlo – legenda české 
hudební scény zazpívá to nejlepší ze 
svého bohatého repertoáru. 19.00.

5. 10. FRAGILE 
Městské divadlo – slovenská vokální 

skupina s herečkou Soňou Norisovou 
zazpívají známé hity v jedinečném 
hlasovém podání. 19.00.

8. 10. DĚTI A HUDBA
Kostel sv. Václava v Louce – společné 
vystoupení čtyř ZUŠ z Česka v rámci 
Mezinárodního hudebního festivalu 
Silberbauerovo hudební Podyjí. 
Celý program festivalu na webu 
hudebnipodyji.eu. 18.00.

13. 10. VESNA a MICHAL HRŮZA
Městské divadlo – dvojkoncert 
Michala Hrůzy a kapely Vesna. 19.00. 
Více na str. 15.

20. 10. KAREL PLÍHAL 
Městské divadlo – recitál oblíbeného 
písničkáře prokládaný jeho jemným 
humorem. 19.30.

VÝSTAVY

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

Josef Haydn: 
Sedm posledních  

slov Vykupitelových  
na kříži

 
orchestrální verze  

v nastudování souboru  
MUSICA NOVA (Jedovnice) 

se záznamem meditace  
Radovana Lukavského

dirigent:  
Jaroslav Martinásek

Svato- 
václavský 
koncert
27. 9. 2022
Znojmo, kostel sv. Mikuláše

18.00
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Vstupenky lze dočasně (po dobu 
rekonstrukce atria) zakoupit v TIC, 
Obroková ul. 10.
 
RADNIČNÍ VĚŽ
Zavřeno do října 2023 z důvodu 
rekonstrukce. 

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne  
9.00–17.00.

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Prašná, Nová). 
Otevřeno: duben až říjen, denně 
prohlídky v 9.30 a 13.30. V 16.00 hod. 
možnost prohlídky města Znojma 
s průvodcem. Sraz účastníků je 
u TIC, Obroková ul.

BAZILIKA NANEBEVZETÍ 
P. MARIE A SV. VÁCLAVA 
V LOUCE
Komentované prohlídky: časy lze 
zjistit na tel. 537 020 700. Prodej 
vstupenek v TIC Louka a TIC 
Obroková.
             
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. Za deště a nevhodných 
klimatických podmínek je zavřeno.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 
9.00–17.00, So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice. 
Otevřeno: celoročně Út–So  
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.

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

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až říjen po tel.
domluvě.

MUZEUM MOTORISMU 
a expozice hraček
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: září denně 9.00–17.00, 
říjen Út–Ne 9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM (TIC) 
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září až říjen Po–Pá 
8.00–18.00, So–Ne 9.00–17.00, 
(přestávka 12.30–13.00).

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

TIC – CENTRUM LOUKA
tel. 537 020 700, 
e-mail: ticlouka@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen až říjen denně 
9.00–17.00. 

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 777 323 136, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: 14. září až říjen So 10.00–17.00, 
Ne, svátky 10.00–15.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ 
INFOCENTRUM
Loucká 32a (areál Beach clubu 
Znojmo), tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Půjčovna kol, elektrokol, koloběžek 
a šlapacích kár. 
Otevřeno: červen až říjen denně 
9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

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

KINO SVĚT

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel. 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC, Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

27. 9. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
tentokrát NA HORÁCH
Kdo má vynášet smetí, proč se 
chlapi nikdy neptají na cestu a jak 
se správně vymačkává zubní pasta? 
Hrají: V. Kratina, D. Homolová, 
I. Jirešová, M. Sitta. 19.00.

2. 10. LINDA
Komedie o úspěšné manažerce 
v kosmetické firmě, které začne 
šlapat na paty mladší kolegyně 
a jí se postupně hroutí svět. 
Hrají: K. Brožová, A. Procházka, 
Š. Vaculíková a další. 19.00.

3. 10. NA POSLEDNÍ CHVÍLI
S anglickým humorem řeší malér. 
Londýnský taxikář John Brown 
si dvacet let tajně užívá života 
se dvěma manželkami. Hrají: 
V. Vydra, M. Zahálka, J. Boušková / 
Z. Slavíková a další. 19.00.

7. 10. OBLUDÁRIUM
Travesti show skupiny SCREAMERS. 
19.00.

14. 10. HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Tak jako slunečnice každým dnem, 
otáčí se za sluncem… Hrají členové 
DS M. Výhodové. 19.00.

21. 10. ŽENITBA

Oženit zarputilého starého mládence 
Podkolatova se snaží dohazovačka 
Tekla i jeho přítel Kočkarev. V domě 
nevěsty se ovšem objeví ženichů 
trochu víc. Hrají členové DS Rotunda, 
v hlavní roli K. Tomek. 19.00.
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2. 4. – 30. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – stálá výstava. 
Nevšední pohled na místní lidové 
tradice a obyčeje. 

2. 4. – 30. 10. STŘETY / HUGO 
LEDERER / 1871 / ALEXANDER 
POCK
Znojemský hrad – výstava dvou 
znojemských rodáků (nar. 1871) 
sochaře Hugo Lederera a malíře 
Alexandera Pocka.

2. 4. – 30. 10. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – tajemství šatovské 
brusírny.

5. 8. – 30. 10. POHŘBY V MLADŠÍ 
DOBĚ KAMENNÉ
Minoritský klášter – hroby lengyelské 
kultury v oblasti jižní Moravy 
a Dolního Rakouska. Nejen tradice 
a rituály našich předků.

12. 8. – 20. 11. OBRAZEM 
DO KRAJINY 
Dům umění – vcházení 
do krajinomalby a fotografie. Pohled 
do přírody a památek NP Podyjí.

14. 9. – 31. 10. OBRAZY ZNOJMA 
Galerie Grand Café, Václavské nám. – 
poslední výstava Galerie.

DALŠÍ AKCE

21.–24. 9. FESTIVAL DRAČÍCH 
LODÍ 
Areál vodních sportů u sedlešovického 
mostu – 14. ročník oblíbené vodní 
akce pro veřejnost. Více na str. 13.

22. 9. SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ 
CYKLOTURISTIKY 
Komenského nám. – program 
a Spanilou jízdu v rámci Evropského 
týdne mobility připravil Cyklo klub 
Znojmo. 13.00–18.00.

 NENECHTE SI UJÍT

 VINOBRANÍ U SOUSEDŮ

Na 69. ročníku vinobraní zase poteče víno z kašen

Již více než 65 let zve rakouský Retz, 
partnerské město Znojma, vždy po-
slední víkend v září na slavnost vína. 
Letos 69. ročník Vinobraní Retz skýtá 
23. až 25. září návštěvníkům jedi-
nečné zážitky i tradiční průvod vina-
řů. Náměstí (Retzer Hauptplatz) bude 
po dobu tří dnů patřit oslavám vína, 
pestrému množství zvyků a  tradic 
a zábavnému programu. Samozřej-
mě nebudou chybět ani dvě proslulé 
kašny, ve kterých se během vinobra-
ní změní voda ve víno (neděle). Vstupenky lze koupit za zvýhodněnou 
cenu v předprodeji. Aktuální informace najdete na webu retzer-land.at/
weinlesefest.  lp

 DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

Již po dvanácté otevřou veřejnosti své ateliéry umělci i galerie 

Ve Znojmě a jeho nejbližším okolí se budete moci podívat do šperkařského 
ateliéru Ivety Hlobilové, malířského a fotografického ateliéru Pavla Kašpár-
ka, sochařského ateliéru Zdeňka Maixnera, k malíři Jiřímu Ryšavému nebo 
do fotoateliéru Michala Schneidera. K návštěvě výstavy malířů Juraje Flore-
ka a Juraje Tomana zve do GaPu / Galerie a Prostoru Andrea Krejčí. Zájemce 
uvítají 24. až 25. září, zpravidla v čase od 10.00 do 17.00 hod. Události se 
účastní také Jihomoravské muzeum ve Znojmě. O víkendu tedy budete 
moci navštívit zdarma výstavu Vcházení do krajinomalby a fotografie v pří-
zemí Domu umění. Více o časech vstupů a místech zapojených umělců 
a ateliérů naleznete na webu (www.d-o-a.cz).  lp

 MEDOVÝ DEN

Zábava i fakt, že bez včel  
by to nešlo

Znojemská organizace Českého 
svaz včelařů pořádá 28. září pro 
veřejnost Znojemský medový den. 
Připraven je program pro děti, sou-
těže i ukázka starého drátenického 
řemesla. Vedle zábavy také nená-
silně připomene fakt, že včely byly 
světovou organizací Earthwatch 
Institute na schůzi Královské geo-
grafické společnosti v  Londýně 
prohlášeny nejdůležitějšími živými 
tvory na Zemi. Přitom se letos za-
řadily na smutný seznam ohrože-
ných druhů.  lp

 KONCERT

Krásná Vesna a Michal Hrůza

Městské divadlo ve Znojmě představí ve čtvrtek 13. října netradiční 
hudební spojení. O zážitek se publiku postará dvojkoncert Michala 
Hrůzy a dívčí kapely Vesna. Charismatický zpěvák a skladatel, který má 
v rukávu nesčetně hitů včetně notoricky známých písní jako 1+1 nebo 
Voda Živá, se spojil s éterickou pěticí žen, které propojují folklór s po-
pem a na kontě mají i nominaci na Ceny Anděl. Souznění melancholic-
kého pop rocku Michala Hrůzy a energetického vystoupení Vesny skýtá 
pro příznivce soudobé hudby příjemný večer. První tóny dvojkoncertu 
zazní na pódiu divadla v 19.00 hodin.  lp

26. 9. DEN SENIORŮ
Městské divadlo – bohatý program 
ke svátku seniorů. 16.00.  
Více na str. 10.

28. 9. DIVIŠ KROTITELEM 
BLESKŮ
Dům umění – tvořivá hravá dílnička 
pro děti od 18 měsíců. 10.00.

29. 9. INKVIZICE, ČARODĚJNICE, 
KOLONIALISMUS
Kostel sv. Václava – černé kapitoly 
církevních dějin, a co s nimi? 
Přednáší T. Petrášek. Benefiční akce 
na podporu opravy kostela sv. Václava 
v Louce. Vstupné dobrovolné. 18.00.

4. 10. VÍTEJTE V ÍRÁNU
Znoj. Beseda – přednáška cestovatele 
Kuby Vengláře. 18.00.

7. 10. VEČER SOKOLSKÝCH 
SVĚTEL
Zelená lávka přes řeku Dyji (z ulice 
Koželužské ke studánce Cendelínce) – 
vzpomínka na umučené Sokoly 
ve II. světové válce. Kdo si přinese 
lodičku se svíčkou, bude ji moci pustit 
po proudu řeky. Sraz v 17.30.  

8. 10. MEZINÁRODNÍ DEN 
ARCHEOLOGIE
Minoritský klášter – den archeologie 
tematicky spjatý s výstavou Pohřby 
v mladší době kamenné. Tvořivé dílny 
pro děti. Dotazy zodpoví archeoložka 
a kurátorka výstavy Alena Nejedlá. 
10.00–16.00.

9. 10. BĚŽÍM PROTI SAMOTĚ
Beach club v Louce – charitativní 
ADRAběh. Start v 10.00. Více na str. 10.

18. 10. GR20: NEJTĚŽŠÍ TREK 
EVROPY 
Znojemská Beseda – s batohem 
pod 3,5 kg na cestách aneb přednáška 
o ultralehkém cestování. 18.30

Město Znojmo ocenilo nejkrás-
nější květinovou výzdobu oken, bal-
konů a předzahrádek domů a bytů. 
Ceny vítězům soutěže Rozkvetlé 
Znojmo předal místostarosta města 
Karel Podzimek.

V  kategorie nejlépe vyzdobené 
okno zvítězila Marie Pavelková a dru-
hé místo obsadila Anna Hobzová. 
V kategorii nejlépe vyzdobený balkon 
nebo lodžie se na prvním místě umís-
tila Dagmar Veselá, na druhém Marta 
Papoušková a třetí místo patří Blance 
Litavcové.

Rozkvetlé Znojmo 
má své vítěze

Kategorii nejlépe vyzdobená 
předzahrádka vyhráli manželé Pod-
sedníkovi, na druhém místě se umístil 
Asmir Hodžić a na třetím Karel Bětík. 
„Soutěž je každoroční stálicí a letos se 
vyhlašovala již po patnácté. Za snahu 
občany odměňujeme poukazy do Za-
hradnictví městské zeleně Znojmo 
a osobně jsem moc rád, že zkrášlování 
Znojma a  okolí není jen doménou 
žen, ale že se zapojují i muži. Je vidět, 
že lidem ve Znojmě záleží na tom, aby 
bylo krásné. Všem moc děkuji,“ řekl 
místostarosta Podzimek.  sch
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Nová palubovka městské haly 
ve Znojmě byla o třetím zářijovém 
víkendu svědkem už 47. ročníku Bur-
čákového turnaje ve volejbale.

Do Znojma se sjelo celkem devět 
ženských týmů z celé republiky, domácí 
volejbalistky z Přímětic spojily své síly 
s Brňankami z Moravské Slavie a obsadily 
celkově šesté místo. Vítězem se stal tým 
s netradičním názvem Navoněný bídy 
tvořený hráčkami Českých Budějovic.

Pořadí
1. Navoněný bídy
2. Brno-Juliánov
3. Lokomotiva Fosfa Břeclav
4. SK Třebín ČB
5. TJ Junior Brno
6. V Rozkladu
7. Šlapanice ženy FŇ
8. VK Šelmy
9. Dačice eks

Burčákový turnaj vyhrály 
Navoněný bídy

 Tým z Českých Budějovic se stal vítězem burčákového turnaje.  Foto: eks

 Start hlavního závodu na znojemském náměstí TGM.  Foto: eks

 Záběr ze závodů na 100 m polohově žen.  Foto: eks

Na  plovárně v  Louce se o  prv-
ním zářijovém víkendu uskutečnil 
55. ročník Velké ceny města Znojma 
v plavání. 

Pořadatelský tým TJ plavání Znoj-
mo připravil opět kvalitní závody, kte-
rých se zúčastnili plavci a plavkyně 
od nás i ze zahraničí. 

O jedinou domácí medaili se po-
starala nestárnoucí Veronika Kolní-

ková z TJ plavání Znojmo, která vybo-
jovala bronz na 200 metrů polohově. 
Další z domácích plavců Filip Čajka 
byl 5. na 100 metrů znak.

Pět umístění v první desítce přidali 
zástupci Plaveckého klubu Znojmo 
Barbora Grégerová, Antonín Navrkal 
a Markéta Navrkalová. 

Mezi týmy zvítězil PK Slávia VŠ Plzeň 
před Ostravou a SKUP Olomouc.  eks

V Louce se konala 55. Velká cena v plavání

Stovky cyklistů opět zamířily po-
čátkem září do Znojma, aby si zde 
užily nejoblíbenější závod seriálu 
Kolo pro život, kterým je už několik 
let Znojmo Burčák tour Kooperativy.

Na startu bylo vedle mnoha ama-
térských závodníků a hobby jezdců 
také několik zvučných jmen včetně 
olympijského vítěze Jaroslava Kulha-
vého. Ani on ani další legendární cyk-
lista Petr Vakoč se ale na cílové pásce 
jako první neobjevili. Prestižní trať B 
na 54 km projel nejrychleji slovenský 
biker Tomáš Višňovský z celku Čes-
ká spořitelna Accolade za 1:29,10.1. 
Na druhém místě byl Matouš Ulman 
(Česká spořitelna Accolade), třetí do-
jel Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 
a čtvrtý byl Karel Hník z domácí stáje 
D2 Mont Merida Cykling Team.

V ženách zvítězila Klára Pavelko-
vá (SupGirls).

Zatímco sobota patřila hlavně zá-
vodníkům, neděle byla určena dětem 
a tzv. Family jízdě, kde už šlo skutečně 
hlavně o zábavu a tu ve Znojmě, jak se 
účastníci shodli, umí.  eks

Znojemské Kolo pro život opanoval Višňovský


