
Nové autobusy
a linky

Od 1.ledna 2023 začnou městem 
Znojmem jezdit nové autobusy Měst-
ské autobusové dopravy.

Zajišťovat ji bude poprvé společ-
nost Autobusy Karlovy vary a.s. Nový 
dopravce nabízí cestujícím pohlednější 
a bezpečnější nástup do autobusu všemi 
dveřmi, nízkopodlažní vstupy, přestup-
ní jízdenky, upravené linky, ale také zce-
la nové trasy směřující na Cínovou horu 
a ulici Koželužskou u řeky Dyje. Platba 
jízdného bude možná hotově i kartou 
přímo v autobuse. Od 2. ledna bude na-
víc zahájen provoz nového Kontaktního 
centra IDS JMK na vlakovém nádraží. 
Podrobnosti včetně mapy linek MAD 
najdete na str. 8 a 9.  lp
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Rada města vydala programové 
prohlášení. Dokument nese název 
Otevřené město, odpovědné hospo-
daření a strategický rozvoj.

Společné programové prohlášení 
pro nadcházející čtyři roky stvrdili 
svými podpisy členové Rady města 
27. listopadu 2022.

Prioritou je dlouhodobý rozvoj Znojma
„Základním principem naší koa-

liční spolupráce je služba městu a jeho 
obyvatelům. Naše společná vize je ote-
vřené město přívětivé ke všem obča-
nům napříč generacemi a bez rozdílu,“ 
zdůraznila starostka města Znojma 
Ivana Solařová. „Na prvním místě se 
zaměříme na zlepšování podmínek pro 

spokojený život občanů, přičemž naší 
hlavní prioritou je dlouhodobý rozvoj 
Znojma a využití potenciálu města 
ve prospěch občanů. Budeme se cho-
vat otevřeně, férově a předvídatelně. 
Ke správě města budeme přistupovat 
důsledně s péčí řádného hospodáře,“ 
konstatovala.  Pokračování na str. 3.

Ples města
Společenské centrum Dukla uvítá 

14. ledna od 19.00 hodin hosty další-
ho ročníku Plesu města Znojma.

Přivítá je piano Michala Smrčky 
a saxofon Pavla Novotného. K tanci 
budou hrát Onkels a v programu Muzi-
kály naruby zazpívají Jan Kopečný, Petr 
Ryšavý a Josef Vágner. Taneční ukázky 
předvedou účastníci Star Dance hereč-
ka Veronika Khek Kubařová a tanečník 
Dominik Vodička. Vstupenky můžete 
pořídit již nyní v předprodeji.  lp

Vinobraní 
jako dárek

Darujte vinobraní, darujete zážitek.
Přemýšlíte o vhodném vánočním 

dárku pro rodinu, blízké či přátele? 
Pak pro vás máme tip – permanent-
ku za zvýhodněnou cenu 550/450 Kč 
na  Znojemské historické vinobra-
ní 2023, které se bude konat 8.–10. září. 
Vstupenky jsou již v předprodeji.  lp

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v čele našeho města jsem teprve krát-
ce, o to víc si vážím příležitosti popřát 
vám k nadcházejícím svátkům. Přeji 
vám všem krásné Vánoce, ať najdete čas 
a prostor pro sebe a své blízké, čas pro 
sváteční zastavení a nezapomenutelné 
chvíle u společného stolu. Dětem přeji 
bohatého Ježíška, a pokud to jen trochu 
půjde, i sněhovou nadílku. Mysleme pro-
sím i na ostatní, kteří takové štěstí nema-
jí. Možností, jak potěšit i je, je celá řada. 

Do nového roku 2023 vám přeji 
hodně zdraví a štěstí. Přidám také přá-
ní, aby se vás co nejméně dotkly sou-
časné ekonomické výkyvy, byť jejich 
dopady pocítí každý z nás. Věřím, že to 
společně zvládneme. Ze strany vedení 
města pro to uděláme maximum. 

Dovolím si při této příležitosti při-
pomenout, že Vánoce nejsou jen o tom, 
kolik, komu dáme dárečků pod strome-
ček, ale jestli si najdeme čas a věnujeme 
druhým svou pozornost. Platí to i pro 
nás, vedení města. Osobně budu usilo-
vat o to, abyste na radnici našli otevřené 
dveře a maximální podporu. Není to 
jen o tom, kolik dá radnice na to či ono 
peněz a dotací, ale jestli jsou představi-
telé města otevření, dokáží naslouchat 
občanům a upřímně se snaží pomáhat. 
Budu ráda, když si v budoucnu budeme 
moct říct, že jsme právě v tomto uspěli. 
Ani my samozřejmě nejsme dokonalí. 

Společně vše zvládneme
Ocením, když nás na případné nedo-
statky upozorníte, abychom to mohli 
příště udělat lépe. Závěrem vám všem 
děkuji za přízeň a podporu. 

Dovolím si také poděkovat všem 
zaměstnancům úřadu a příspěvko-

vých organizací města za jejich nasa-
zení a spolupráci, též děkuji kolegyním 
a kolegům v zastupitelstvu a členkám 
a členům výborů a komisí za  jejich 
práci. Těším se na další spolupráci.

 Ze srdce Ivana Solařová
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NOVÉ PARKOVIŠTĚ
U NEMOCNICE
Na místě neupraveného prosto-
ru na  hranici lesa a  komunika-
ce na ulici MUDr. Jana Jánského 
vzniklo nové parkoviště pro dvacet 
aut, včetně jednoho pro ZTP/ZTPP. 
Parkovací stání jsou šikmá z be-
tonové propustné dlažby. Město 
do úprav investovalo 1,3 milionu 
korun (vč. DPH). V ulici bylo také 
rekonstruováno veřejné osvět-
lení za  necelé 2  miliony korun 
(bez DPH).

OMEZEN PROVOZ
POKLADEN 
Ke konci roku bude omezen pro-
voz Městského úřadu Znojmo, 
23. prosince a 30. prosince si ob-
čané mohou vyřídit své záležitosti 
v čase 8.00–12.00, v ostatní dny je 
běžná otevírací doba. Platby kar-
tou budou na pokladnách úřadu 
přijímány pouze do 27. prosince, 
hotovostní platby pak do 29. pro-
since do 15.00, 30. prosince budou 
pokladny uzavřeny.

VOLBA PREZIDENTA – 
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ
SCHRÁNKY
Volba prezidenta ČR proběhne 13. 
a 14. ledna, případné druhé kolo 
pak 27. a 28. ledna 2023. V těchto 
dnech volič, který nebude moci 
ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů hlasovat ve volební 
místnosti, může požádat Městský 
úřad Znojmo na tel. 515 216 371, 
515  216  391 a  ve  dnech voleb 
okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat do přenosné 
volební schránky. Takové hlaso-
vání je možné pouze v případě, 
že se volič nachází v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který 
byla komise zřízena. Komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Podrobnosti 
najdete uvnitř LISTŮ.

KAM S VÁNOČNÍM 
STROMKEM
Svoz vánočních stromků bude 6., 
9., 13., 16., 20., 23., 27. a 30.  led-
na. Stromky sváží pracovníci FCC 
od  kontejnerových stanovišť 
na  komunální odpad. Prosíme 
občany, aby stromek na určené 
místo donesli a dbali tak na čis-
totu kolem svého bydliště. Další 
možnost je stromek odevzdat 
na sběrném dvoře na Dobšické 
ulici nebo v Příměticích. Tato služ-
ba je nadstandardem, který nelze 
nárokovat – není součástí poplat-
ku za odpad. 

Znojmo má vzdělaný úřad a sna-
ží se všem občanům usnadnit přístup 
ke službám. I těm s handicapem.

Městský úřad Znojmo získal stříbr-
né ocenění „Vzdělaný úřad“, a dokonce 
si oproti minulému roku polepšil o jed-
nu příčku. Ocenění uděluje Svaz měst 
a obcí České republiky v návaznosti 
na vzdělávací aktivity pracovníků úřadu. 

„Více než čtyřicet procent našich 
zaměstnanců prošlo v posledním roce 

Dobrý úřad prezentují vzdělaní úředníci
různými vzdělávacími kurzy. Rozvoj 
a zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
jsou pro nás důležité právě proto, aby-
chom mohli nabízet občanům stále 
kvalitnější služby a abychom drželi 
krok s nejnovějšími trendy,“ uvedla 
vedoucí personálního oddělení Mo-
nika Havlová. Přístup zaměstnanců 
ocenila i starostka města Ivana Solařo-
vá: „Gratuluji a děkuji zaměstnancům 
našeho úřadu za úsilí, které investují 

do své práce a dalšího vzdělávání. Jsem 
přesvědčená a  zároveň poctěná, že 
na úřadě pracují vzdělaní odborníci 
s vůlí pomáhat občanům.“ 

V rámci zvyšování kvality služeb 
pro veřejnost se dvanáct zaměstnanců 
zapojilo také do kurzů znakové řeči. 
„Snažíme se tímto zpřístupnit jednání 
na úřadě i těm občanům, kteří to mají 
kvůli existujícímu handicapu složitěj-
ší,“ dodala Havlová.  PK

Centrem projede 200 aut za hodinu

Město hledá způsob jak podpořit 
vznik nových ordinací.

Znojmo podpořilo v letošním roce 
vznik nové zubní ordinace Lu(c)ky-
Dent a novou kožní ambulanci DerMal 
Znojmo. Každá z nich obdržela dotaci 
města ve výši jednoho milionu korun. 
Novou zubní ordinaci najdou zájemci 
na Mariánském náměstí 8, kožní or-
dinace funguje na nám. Svobody 18.

Obě zmíněné ordinace byly pod-
pořené v  rámci programu Podpora 
vzniku ordinací zubních lékařů a am-
bulantních specialistů. Město v minu-
lém roce vypsalo také program Podpo-
ra vzniku ordinací praktických lékařů 
pro dospělé a praktických lékařů pro 
děti a dorost, kde se však nové lékaře 
získat nepodařilo. „To je palčivý pro-
blém, na  jehož řešení se zaměříme. 
Budeme hledat i další možnosti, jako 
je například rozšíření motivačního 
systému pro lékaře o další prvky, což 
vychází z našeho programového pro-
hlášení, ale třeba i zlepšení komuni-
kace s  nemocnicí nebo profesními 
lékařskými organizacemi. Samotný 
dotační program rozhodně zachová-
me, byť jsme změnili některé parame-
try. Určitou nadějí je, že tento program 
umožňuje i cestu převzetí stávajícího 

Vznikla další ordinace s podporou radnice

obvodu po končícím lékaři, aby ne-
docházelo k snižování počtu lékařů 
těchto oborů,“ vyjmenoval záměry 
nového vedení města místostarosta 
Jan Blaha odpovědný za sociální oblast 
včetně zdravotnictví.

Změna v obou dotačních progra-
mech schválená na prosincové Radě 
města Znojma se týká omezení posky-
tování dotací pouze malým podnikům, 
čímž se vyhneme složitým podmín-
kám veřejné finanční podpory, včetně 
režimu de minimis. Cílem je zabránit 
možnému čerpání dotací subjekty, 

které jsou součástí společností s vy-
sokými obraty, a  finanční podpora 
ze strany města by v  tomto případě 
neplnila účel, pro který byly tyto do-
tační programy zřízeny. Místostarosta 
Blaha také avizoval vytvoření pracovní 
skupiny, která se pokusí nadefinovat 
lékařské obory, kde je největší nedosta-
tek lékařů, a na ty se pak vedení města 
prioritně zaměří. „Uvidíme ale, co nám 
vyjde z chystaných jednání se zástupci 
lékařů, podrobných analýz, na kterých 
pracujeme, a co nám umožní legislati-
va,“ dodává na závěr.  PK

Radnice už rok monitoruje prů-
jezdnost městskou památkovou re-
zervací.

Od listopadu loňského roku jsou 
v  provozu průjezdové senzory pro 
měření intenzity dopravy v městské 
památkové rezervaci (dále MPR). Prů-
jezdnost městem měří celkem šest sen-
zorů. Dva senzory při vjezdu do města 
a čtyři při výjezdu z města. 

Vjezdy a výjezdy do města jsou 
monitorovány na ulici Pontassievská 

a nám. Svobody. Dva další výjezdy pak 
měří průjezdnost na ulici Kollárova 
a Kovářská. Každý senzor je napájen 
interní baterií a v případě potřeby je 
možné jej přemístit do jiné lokality. 

Počty vozidel a jejich délku lze sle-
dovat pomocí webové aplikace. Podle 
vyhodnocených statistik do centra měs-
ta vjede v průměru 226 vozidel za hodi-
nu, z toho je 112 osobních aut, 87 ná-
kladních aut a 27 vozidel nelze délkově 
určit. Největší frekvence průjezdu je 

mezi 11. a 17. hodinou, kdy každou ho-
dinu projede více než 200 vozidel. 

Statistiky slouží zejména k tomu, 
aby se například při uzavření někte-
rých ulic mohlo lépe určit, který výjezd 
nebo vjezd do města použít k zacho-
vání plynulého průjezdu MPR, a ne-
docházelo tak ke kolonám. V nejbližší 
době bude těchto statistik například 
využito při plánování objízdné trasy 
při uzavírce Kollárovy ulice, kterou 
čeká oprava povrchu.  sch

 Lékařka Jana Malachová (vlevo) se zdravotní sestřičkou v nové ordinaci.  Foto: Archiv JM
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FALEŠNÝ POPLACH
Na  podatelnu Městského úřa-
du Znojmo poslal anonymní 
oznamovatel e-mail o umístění 
bomby na blíže neurčené škole 
ve Znojmě. Okamžitě byla infor-
mována Policie ČR, která dala 
pokyn k evakuaci všech mateř-
ských, základních a  středních 
škol. Evakuace trvala přibližně půl 
hodiny a týkala se více než devíti 
tisíc osob. Poté policie prověřila 
bezpečnost jednotlivých školních 
budov. Poplach vyhodnotila jako 
falešný a děti se tak mohly vrátit 
do lavic. Městský úřad při evakuaci 
nabídl své prostory jako případné 
dočasné zázemí pro děti a perso-
nál škol, čehož využila jedna škol-
ka. Zásahu se účastnilo minimálně 
75 příslušníků Policie ČR, ale také 
9 strážníků Městské policie. Sta-
rostka města Ivana Solařová útok 
ostře odsoudila a vyjádřila naději, 
že původce výhružného e-mailu 
bude vypátrán. Ocenila nasazení 
a profesionalitu příslušníků Policie 
ČR a Městské policie Znojmo.

NOVÉ VOZIDLO PRO STRÁŽNÍKY
Městská policie Znojmo převzala 
nové služební vozidlo Škodu Ka-
roq Ambition, které je speciálně 
upravené pro hlídkové činnosti 
a kontrolní služby strážníků. Nový 
vůz nahradí staré vozidlo. Obnova 
vozového parku městské policie 
má za cíl snížit náklady na pro-
voz a údržbu služebního vozidla 
a zvýšit akceschopnost strážníků. 
Nejnižší nabídku na  pořízení 
vozu podala firma Libor Suchý, 
autoprodejna za celkovou částku 
760 500 korun. 

PRVODÁRCI DAROVALI 
13 860 ML KRVE
Popáté se Nemocnice Znojmo 
zapojila do akce 450 ml NADĚJE. 
Přišlo na ni 45 dárců krve, z nichž 
33 darovalo vzácnou tekutinu po-
prvé, a to 19 mužů a 14 žen – mezi 
těmi byla i starostka Znojma Ivana 
Solařová a ředitelka OHK Znojmo 
Marie Jílková. Projekt 450 ml 
NADĚJE je primárně zaměřen 
na získávání bezplatných prvo-
dárců krve pro transfuzní oddělení 
nemocnic po celé republice.

NAVŠTĚVY V NEMOCNICI
S ohledem na nárůst respiračních 
onemocnění v  Jihomoravském 
kraji došlo v Nemocnici Znojmo 
k omezení návštěv u hospitalizova-
ných pacientů, a to pouze na středu 
a neděli od 14.30 do 16.30 hod. 
Nutností je používání respirátoru 
FFP2 v budově nemocnice. 

STALO SE

Prioritou je dlouhodobý rozvoj Znojma

Klienti Znojemské tepelné spo-
lečnosti mají prodloužené smlouvy.

Město Znojmo, jeho příspěvkové 
organizace i Znojemská tepelná spo-
lečnost (dále ZTS) mají nasmlouva-
né dodávky energií na celý rok 2023. 
Energie město zajistilo přes dodavatele 
na spotové burze. Burza také určí ak-
tuální cenu elektrické energie a plynu, 
přičemž za nákup energií město zaplatí 
maximálně cenu, která odpovídá vlá-
dou stanovenému stropu. „Pokud bude 
aktuální cena nižší, město z toho bude 

Město má zajištěné energie na rok 2023
benefitovat,“ informovala starostka 
Znojma Ivana Solařová.

Dodávky plynu má město zajiště-
né také pro ZTS, která dodává teplo 
pro přibližně dva tisíce znojemských 
domácností. Klienti ZTS mají již pode-
psané smlouvy na další rok a v polovině 
prosince budou znát i zálohy za dodáv-
ky tepla na příští rok. „Kalkulace na zá-
lohy zpracováváme, museli jsme počkat 
právě na potvrzení dodávek energií 
pro město i ZTS,“ uvedla radní Růžena 
Šalomonová. Ta také při této příležitosti 

zmínila, že „ZTS se musí v nadcháze-
jícím roce zaměřit na zlepšení tech-
nického zázemí, a především budov 
kotelen, které město ZTS pronajímá, 
ale neudržuje. I přesto, že Rada měs-
ta Znojma vykonávající funkci Valné 
hromady ZTS neumožnila větší inves-
tice do renovace kotelen, jsou kotelny 
funkční a provozuschopné jenom díky 
schopnostem a umu technické obsluhy. 
Minulé vedení tento stav k mému údivu 
přehlíželo, jenom nevím, zda úmyslně, 
nebo z nezájmu.“  PK

 Programové prohlášení vedení města Znojma. Zleva místostarostky Bohumila Beranová, 
Petra Svedíková Vávrová, starostka Ivana Solařová a místostarosta Jan Blaha. Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.
Programové prohlášení mimo ji-

ného obsahuje východiska a principy, 
kterými se bude rada města v násle-
dujících letech řídit. Součástí je jasně 
daná filozofie pro plánování a reali-
zaci investičních projektů. „Investice 
budeme plánovat nad rámec jednoho 
volebního období. Chceme mít při-
pravené projekty pro případ, že se 
naskytnou možnosti čerpání dotací,“ 
nastínila záměr rady Solařová. Ta také 
doplnila, že „rada bude řídit město 
systematičtěji, bude se opírat o princi-
py strategického řízení a oproti minu-
losti bude aktivně vyhledávat zdroje 
financování.“

Programové prohlášení je rozdě-
lené do devíti oblastí, přičemž každá 
oblast je rozvedena do několika kon-
krétnějších bodů. Celý text najdete 
na webu města znojmocity.cz v zálož-
ce Rada města Znojma. 

Oblasti programového prohlášení
  otevřené město a radnice
  ekonomika, hospodaření a řízení města
  investice a rozvoj města

  doprava, bezpečný pohyb po městě 
a cyklodoprava

  vzdělání a podpora místních pod-
nikatelů

  bezpečnost obyvatel a prevence kri-
minality

  životní prostředí, odpady, energetika 
a zeleň

  podpora seniorů, sociální péče 
a zdraví

  sport, kultura a cestovní ruch
 PK

Městské lesy Znojmo pracují 
na třetí etapě obnovy Městského le-
síka. Předpokládaný termín realizace 
je začátek roku 2023.

V současné době probíhá v poros-
tech za dohledu biologického a pro-
jektového dozoru vyznačování stromů 
určených ke kácení v rámci třetí etapy 
obnovy Městského lesíka. Následně 
proběhne příprava ploch před zalesně-

ním, které je plánováno na jaro 2023. 
Ve čtvrté etapě je naplánována oprava 
lesních cest a mostku přes potok Leska.

V lesíku už byly dokončeny prv-
ní dvě etapy prací. Pokáceno bylo 
na 650 stromů a následně v první eta-
pě bylo vysázeno 97 lip a 60 vzrostlých 
dubů. Všechny vysázené vzrostlé stro-
my byly zajištěny individuální ochra-
nou a zavlažovacími vaky. V rámci 

projektu Školní les bylo vysázeno ně-
kolik tisíc sazenic dubu, javoru, habru 
a lip. Do projektu se zapojily tři základ-
ní školy – ZŠ Pražská, ZŠ Václavské ná-
městí a ZŠ Mládeže. Děti pomáhaly při 
výsadbě a domluvena byla i dlouhodo-
bá spolupráce s lesníkem. Městské lesy 
Znojmo se nestarají pouze o Městský 
lesík, ale mají ve správě území o veli-
kosti 2 500 hektarů.  sch

Pokračují práce na obnově
Městského lesíka
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 26. ledna 2023, uzávěr-
ka je 16. prosince. 

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Be-
seda pořádají akce pro všech-
ny seniory s  trvalým bydlištěm 
na  území města a  v  jeho pří-
městských částech. Aktuální 
informace o  měsíčním progra-
mu získáte na tel. 515 300 251, 
731  401  918 nebo na  webu 
w w w. z n o j e m s k a b e s e d a . c z / 
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 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 léčeb-
nou péči nepřetržitě Zdravotnická 
záchranná služba – telefon 155, 
112.

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOST
BĚHEM SVÁTKŮ
V   d o b ě  v á n o č n í c h  s v á t k ů 
a na Nový rok budou ve Znojmě 
otevřeny tyto lékárny: 
24. 12. lékárna U Sv. Ducha, nám. 
Svobody 2, tel.: 515  224  175, 
25.  12. lékárna Na  Holandské, 
tel.: 515 227 711, 26. 12. lékárna 
Na Hvězdové, tel.: 515 248 444 
a  1. 1.  2023 lékárna U  Zlaté 
koruny na  Obrokové ulici, tel.: 
515 224 041.

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. 

Zajištění průběhu voleb vyžaduje 
koncentrované úsilí mnoha lidí, pra-
covníků úřadu počínaje přes řidiče 
a pomocníky ve volebních místnos-
tech až po členy volebních komisí. 

Dvoukolové prezidentské volby 
vyžadují nasazení takřka dvojnásobné. 
Zajištění průběhu voleb zahrnuje pří-
pravu místností, jejich úklid a vybave-
ní, což znamená například nachystání, 
polep a čištění bezmála 120 volebních 

Kolik stojí zajištění prezidentských voleb
uren, instalaci a úpravu stejného počtu 
volebních zástěn, přípravu volebních 
nástěnek, orientačních značek a navi-
gací, ale také aranžmá volebních stolů 
a praní a žehlení ubrusů, a samozřejmě 
následný úklid po volbách. Velké ná-
roky jsou také na vozový park a rychlé 
a komplexní zajištění distribuce a pře-
vozu volebních uren. Pro představu – 
zajištění voleb vyjde na 330 tisíc korun, 
což je částka o asi 120 tisíc vyšší, než 

tomu bylo v případě krajských a dvou-
kolových senátních voleb v roce 2020. 
„Přestože došlo k nárůstu cen pohon-
ných hmot oproti roku 2020 takřka 
o 50 procent a skokovému růstu inflace 
o další desítky procent, daří se nám 
cenu držet na přijatelné úrovni. Nákla-
dy na zajištění navíc uhradí stát, takže 
městské kasy se zajištění voleb tak-
řka nedotkne,“ uvedla místostarostka 
Znojma Petra Svedíková Vávrová.  PK

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se 
uskuteční volba prezidenta České re-
publiky.

Pokud jeden z kandidátů nezíská 
nadpoloviční většinu platných hlasů 
v prvním kole, proběhne druhé kolo 
volby 27. a 28. ledna. Do druhého kola 
pak postoupí dva kandidáti s nejvyšším 
počtem hlasů.

Již nyní je možné požádat 
o voličský průkaz

Pokud volič s předstihem ví, že se 
ve dnech voleb nebude nacházet v místě 
bydliště, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, může požádat příslušný obec-
ní úřad o vydání voličského průkazu. 
Voličský průkaz opravňuje voliče volit 
ve dnech voleb v jakékoliv volební míst-
nosti v České republice nebo na zastupi-
telském úřadě ČR v zahraničí. Voličský 
průkaz vydává obecní úřad obce, kde je 
volič přihlášen k trvalému pobytu a kde 
je zapsán v seznamu voličů. Volič, který 
je zapsán v tzv. zvláštním seznamu voličů 

Voličské průkazy pro volbu prezidenta
na zastupitelském úřadě ČR v zahrani-
čí, požádá v případě potřeby o vydání 
voličského průkazu příslušný zastupi-
telský úřad. Voliči s trvalým pobytem 
ve Znojmě mohou požádat o voličský 
průkaz na oddělení evidence obyvatel 
Městského úřadu ve Znojmě, v budově 
na ulici Pražská 59.

Žádost je možné podat 
několika způsoby
 Podáním žádosti v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče doručené na adresu: Městský 
úřad Znojmo, odbor správní, evidence 
obyvatel, nám. Armády 1213/8, 669 02 
Znojmo. Na obálku uveďte text „Voličský 
průkaz“.
 Podáním žádosti v elektronické po-
době zaslané prostřednictvím datové 
schránky voliče do datové schránky 
Městského úřadu Znojmo: ns4a987.

Žádosti učiněné shora uvedený-
mi způsoby musí být doručeny úřadu 
nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. 

do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin, a to 
pro první kolo volby. Žádost pro pří-
padné druhé kolo volby prezidenta musí 
být úřadu doručena nejpozději 20. led-
na 2023 do 16.00 hodin.
  Osobním podáním na přepážkách 
evidence obyvatel Městského úřadu 
Znojmo, Pražská 59 (v budově Policie 
ČR), a to nejpozději do 11. ledna 2023 
do 16.00 hodin. Pro případné druhé kolo 
volby lze o voličský průkaz požádat nej-
později 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Žádost o vydání voličského průkazu 
je možné stáhnout na stránkách města 
znojmocity.cz – dlaždice „Volby, eviden-
ce obyvatel a matrika“. Úřad voličský 
průkaz předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 
do vlastních rukou, nejdříve však 15 dnů 
přede dnem volby, tj. 29. prosince 2022.

Více informací k volbám lze zís-
kat na telefonních číslech: 515 216 391, 
515 216 371.  RS

Rada města Znojma ustavila od-
borné komise a komise pro příměstské 
části jako důležité poradní orgány. 

Ve Znojmě bude fungovat devět 
odborných komisí a deset komisí pro 
příměstské části.

Rada města se rozhodla snížit počet 
členů odborných komisí na sedm, od če-
hož si slibuje větší efektivitu a akceschop-
nost. Výjimkou z tohoto pravidla jsou Ko-
mise pro územní plánování a nakládání 
s majetkem, Komise dopravní a Komise 
pro prevenci kriminality, které budou dle 
potřeby doplněny o experty a odborníky. 
Do čela Komise pro územní plánování 
a nakládání s majetkem tak byla zvolena 
Ing. arch. Jana Kochová, předsedkyní 
bytové Komise se stala Mgr. Růžena Šalo-

monová, předsedou Komise pro školství 
Mgr. Jiří Šmahaj, předsedou Komise pro 
kulturu a cestovní ruch je Karel Blahůšek, 
v čele Komise pro sport nově stojí olym-
pionik Květoslav Svoboda, v čele Komise 
sociální a zdravotní je MUDr. Mgr. Bert 
Bartas. Ing. František Pokorný je v čele 
Komise dopravní, Ing. Oldřich Staněk 
je v čele Komise pro životní prostředí 
a v čele Komise pro prevenci kriminality 
je Ondřej Zelinka.

Nové vedení městských částí
V čele komisí pro městské části je 

složení následující: v Příměticích Ivo 
Novák, na Hradišti Tereza Kubíková, 
v Konicích Jindra Muchová, v Popicích 
Jan Fatura, v Mramoticích Martin Ho-

Rada města zvolila nové členy komisí
ráček, v Načeraticích Jitka Kubíková, 
v Derflicích Ondřej Kliner, v Kasárnách 
Zdeněk Procházka, v Oblekovicích, Bo-
humilicích a Nesachlebech Bohumila 
Gombárová a ve Znojmě – Louce Martin 
Pikola.

Zapojení občanů
Pravomoc zřizovat komise spadá 

podle zákona do vyhrazené pravomoci 
rady města. Činnost bývalých komisí 
tak byla ukončena zvolením „nové“ rady 
města na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva města 31. 10. 2022. 

Podle starostky města Znojma Ivany 
Solařové jsou komise jednou z možnos-
tí jak zapojit občany do rozhodování 
o chodu města.  sch
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Můj první měsíc na radnici se nesl 
v duchu tří hlavních aktivit. Přebírání 
úřadu, sestavování rozpočtu a schůzek. 
Přebírání úřadu považuji z velké části 
za uzavřené, rozpočet bude v  těch-
to dnech projednávat zastupitelstvo, 
ale maraton schůzek bude pokračovat 
i nadále. Svou úlohu místostarostky 
pro oblast kultury a památkové péče 
chápu především tak, že propojuji lidi, 
instituce a spolky a pomáhám s re-
alizací kulturních aktivit či obnově 
a rozvoji památek v našem městě. To 
samozřejmě není všechno. 

Společně s kolegyněmi a kolegy 
z  koalice jsme si vytyčili i  několik 
konkrétních cílů, které jsme promítli 
do našeho programového prohlášení. 
Čeká nás revize systému přidělování 
dotací pro sport a kulturu, který by měl 
být otevřenější a měl by také odrážet 
potřeby samotných spolků či sportov-
ních klubů. Chceme nadále rozvíjet 
kulturní život, a  to i v příměstských 
částech, a rozhodně budeme nadále 
podporovat činnost Znojemské Be-
sedy, jakožto garanta rozvoje kultury 
v našem městě. 

Osobně budu usilovat o vytvo-
ření vize dalšího rozvoje Louckého 
kláštera, což je nezpochybnitelná do-
minanta našeho města. Na začátku 
prosince jsem měla možnost mluvit 
s náměstkem jihomoravského hejt-
mana Jiřím Nantlem, se kterým jsme 
projednávali dotaci na rekonstrukci 
jízdárny v Louce. Držte palce. Také 
musím zmínit znojemskou knihovnu, 
která má hezky nakročeno k  rozší-
ření služeb a zvýšení komfortu pro 
vás, její návštěvníky. A i když to není 
téma dne, zejména kvůli ekonomické 
situaci, musíme se začít bavit o mo-
dernizaci knihovny, možná i o  jejím 
přesunu do prostor, které by více spl-
ňovaly kritéria pro knihovnu 21. stole-
tí. Závěrem chci poděkovat všem, kdo 
se podíleli na přípravě Znojemského 
adventu i programu rozsvěcování stro-
mečků v příměstských částech.  

Vážení spoluobčané, přeji vám 
krásné a  poklidné vánoční svátky 
a  těším se na  spolupráci v  dalších  
letech.

 Bohumila Beranová,
 místostarostka Znojma

Můj první měsíc na radnici

Opozice se prostřednictvím zastu-
pitele Jakuba Malačky pochlubila, že 
zanechala hospodaření města ve skvělé 
kondici, a  to dokonce s přebytkem 
hospodaření ve výši 40 milionů korun. 
Jedná se však o přebytek za třetí čtvrt-
letí, nikoli konečný účet. Větší problém 
ale vidím v  tom, že část finančních 
prostředků na účtech města zůstáva-
la ladem. Jde o  finanční prostředky 
na pokrytí plánovaných investic, na-
příklad stavbu bazénu v Louce. Minulé 
vedení nedokázalo svou investiční čin-
nost plánovat a efektivně řídit, takže 
peníze k tomu určené zůstaly fixované, 
aniž by je město mohlo použít jin-
de. Do rozpočtu navíc přitekly i mi-
mořádné příjmy z prodeje pozemků 
u Městského lesíka v hodnotě přibližně 
100 mil. korun. To se nebude opako-
vat. V tuto chvíli není ještě jasné, jaká 
bude závěrečná bilance hospodaření 
za rok 2022. Město je přitom zavázané 
k dostavbě bazénu v Louce, kde se 
cena dotýká astronomických 350 mil. 
korun (při započtení DPH) a rostou 
tlaky na navýšení rozpočtu na dokon-
čení stavby. Navíc stále čekáme na pro-

Jaký je skutečný stav 
hospodaření města?

placení devadesátimilionové dotace 
na bazén, kterou se minulé vedení tolik 
zaklínalo. Radnice má k dispozici ana-
lýzu hospodaření města od renomova-
né poradenské společnosti AQE, která 
není úplně lichotivá, a dokonce může 
podle AQE znamenat sníženou schop-
nost splácet závazky. Nejsem si jist, zda 
minulé vedení radnice udělalo vše pro 
zlepšení, nebo naopak v souvislosti 
s obřím úvěrem na bazén situaci zablo-
kovalo. Naštěstí to neznamená, že by 
byl nějakým způsobem ohrožen chod 
města nebo investiční aktivity, byť bu-
deme muset každý výdaj vážit dvakrát. 
Hned od našeho nástupu na radnici 
jsme intenzivně pracovali na přípravě 
rozpočtu na rok 2023, aby město ne-
muselo hospodařit v provizoriu, jako 
to bylo pod minulým vedením ještě 
v únoru tohoto roku. Rozpočtové pro-
vizorium totiž značně omezuje nové 
investice do rozvoje města, a  to ne-
můžeme dopustit. Naše politika není 
o vytváření dojmů, ale každodenní 
poctivé práci pro občany Znojma.

 David Štolpa,
 radní města Znojma

Vody veřejného mínění v místním 
znojemském „rybníčku“ čeří kauza ko-
misí v příměstských částech. Chápu, 
že skandál dobře prodává, ale realita je 
jinde, a proto chci uvést věci na pravou 
míru.

Nejprve si řekněme, že komise je 
poradním orgánem rady, která je opráv-
něna jmenovat jednotlivé členy. V mi-
nulosti tak komise bývaly velmi často 
tvořeny pouze nominanty z řad koalice. 
Což jsme odmítli a oslovili i opoziční 
politické subjekty. Své zastoupení v ko-
misích tak mají všechny strany napříč 
politickým spektrem. Proto, pokud je 
někde nářek, že ten či onen již není 
v novém složení komise, je to proto, 
že jej nikdo nenominoval. Tedy ani ta 
politická strana nebo hnutí, která jej 
navrhla v minulosti. Případně došla 
nominace ve chvíli, kdy byl již počet 
členů naplněn. Toto je realita.

Velký křik nastal ohledně před-
sednictví v Oblekovicích, kde do čela 
zasedla Bohumila Gombárová, dcera 
místostarostky Bohumily Beranové. Té 
je vytýkáno, že nemá v Oblekovicích 
trvalý pobyt. Kritici však ignorují fakt, 
že zde Beranovi nejenže žijí po čtvrtou 

generaci, ale mají tu i svou rodinnou 
firmu, kde paní Gombárová pracuje. 
Je tak pro místní dosažitelná prakticky 
denně. Tato dáma plná energie, nadšení 
a nápadů bude pro Oblekovice velkým 
přínosem.

Nyní ke komisi na Hradišti. Komise 
je již nyní v plném počtu sedmi členů 
a musím říct, že je velmi kvalitní. Její 
předsedkyní je Bc. Tereza Kubíková, 
dosavadní řádná členka této komise. 
Slečna Kubíková umí z hlediska své 
profese (psycholožka) velmi dobře jed-
nat s  lidmi, navíc na Hradiště vnese 
svěží vítr, nové nápady a směr. Je místní, 
vzdělaná a s prací v komisi má zkuše-
nost. Co jí vytknout? No jistě, příbu-
zenský vztah! Co na tom, že v minulosti 
toto vůbec nevadilo, co na tom, že se 
na roli předsedkyně dobře hodí? Kdo 
chce, důvod ke kritice si vždycky najde.

Nejen s těmito dámami, ale i s dal-
šími předsedy místních částí jsem se 
již setkala a mohu říct, že mám radost. 
Jsou to lidé, kteří Znojmo zase posu-
nou o kus dál. O to jediné by přece 
mělo jít…

 Petra Svedíková Vávrová,
 místostarostka města Znojma

Pravda o komisích 
v příměstských částech

Znojmo získalo druhé místo 
v soutěži My třídíme nejlépe. 

Autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s. a Jihomoravský kraj už 
tradičně vyhlásily soutěž My třídíme 
nejlépe. Soutěž potvrdila, že občané 
města Znojma třídí odpad velmi úspěš-
ně. Znojmo se umístilo na 2. příčce 
mezi městy s více než 10 000 obyvateli. 
Oproti loňskému roku si polepšilo 
o jednu příčku.

Na  slavnostním vyhlá-
šení, které se uskutečnilo 
v úterý 6. prosince v multi-
funkčním sále VIDA! Scien-
ce centra v Brně, převzali zá-
stupci nejlepších měst a obcí 
kraje ocenění za třídění od-
padů v  roce 2022. Ceny se 
rozdávaly v celkem 4 kate-
goriích podle velikosti obce. 
Kategorii nad 10 000 obyvatel 
ovládla Břeclav, stříbro patří 
Znojmu a na třetím místě se 
umístil Kyjov.

Do  soutěže se zapojilo 
670 obcí a měst Jihomorav-
ského kraje. Hodnotila se vy-

kazovaná data v systému EKO-KOM, 
především množství vytříděných od-
padů na  jednoho obyvatele a počet 
tříděných komodit na území jednotli-
vých obcí a měst. Výsledky byly hod-
noceny za období od 4. čtvrtletí 2021 
do konce 3. čtvrtletí letošního roku. 
Hodnocena byla, mimo jiné, i hustota 
sběrné sítě a sběr nápojových kartonů 
či kovových odpadů.  sch

Třídíme jako druzí v kraji

 Ocenění pro Znojmo.  Foto: Archiv ZL
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Jak je jejím dobrým zvykem, paní 
Šalomonová ráda dělá senzaci z věcí, 
které senzací ve skutečnosti nejsou. 
Rád vše uvedu na pravou míru.

Používali jsme několik let slu-
žební telefony a notebooky. Na konci 
mandátu jsme s IT oddělením řešili, 
jestli tato zařízení vrátit, nebo jestli si 
je odkoupíme, což byl běžný proces 
i v minulosti, když někdo končil. Děje 
se tak i na ostatních úřadech nebo 
v soukromých firmách.

Aby nebylo pochyb o ceně, bylo 
vše oceněno externí firmou. Po zo-
hlednění například opotřebení baterií 
atd. stanovila firma zůstatkovou cenu 
a v této výši jsme si zařízení odkoupili. 
Zůstatková cena byla stanovena přesně 
podle zákona.

Pokud bychom si je neodkoupili, 
IT oddělení by je zformátovalo a vy-
čištěné, použité zařízení by obdržel 
někdo jiný.

Vyjádření k článku paní 
Šalomonové o odkupu mobilů

Odkoupením techniky město 
o žádná data nepřišlo. všechny infor-
mace jsou totiž ukládány do informač-
ních systémů nezávislých na zařízení 
a všechny jsou uloženy na serverech. 
Tím rovněž padá spekulace, že jsme 
nechtěli, aby se někdo dostal k našim 
datům.

Informace o odprodeji byla zveřej-
něna 14. 10. 2022 na webových strán-
kách města Znojma.

Paní Šalomonová zdůrazňuje nut-
nost šetřit. Může začít u sebe! Není 
totiž úplně obvyklé, aby někdo pobíral 
důchod, a navíc byl uvolněný radní 
za 67 000 Kč/měsíčně. S odvody zdra-
votního a  sociálního pojištění stojí 
daňové poplatníky 100 000 Kč/měsíč-
ně, tedy více než milion ročně. Prosím 
porovnejte si to s údajnou kauzou se 
služebními telefony.

 Jan Grois,
 zastupitel města Znojma

Vážení Znojmáci,
v tomto článku nečekejte politiku. Po-
litických "přestřelek" bylo pro letošní 
rok už myslím dost. Konec roku je 
za dveřmi a  já bych rád využil této 
příležitosti a  popřál Vám i  Vašim 
blízkým krásné a pohodové vánoční  
svátky. 

Zastavme se chvíli v  tom uspě-
chaném čase. Zpomalme, načerpejme 
novou energii a najděme si čas na sebe 
a své nejbližší. Právě čas je to nejcen-
nější, co můžeme někomu darovat. 

Doufám, že si najdete čas na po-
hádky, koledy, cukroví a další tradice, 
které k těmto svátkům neodmyslitelně 
patří. 

Přeji Vám, ať je závěr roku pro vás 
plný klidu, pohody a lásky. Do nové-
ho roku Vám i Vašim blízkým přeji 
především hodně zdraví, úspěchů, 
splněných přání, úžasných zážitků 
v kruhu těch nejbližších a dětem ať 
jsou spokojené s  tím, co jim nadělí  
ježíšek. 

 Krásné a požehnané Vánoce!

Šťastné a veselé Vánoce

N o v á  r a d n i č n í  k o a l i c e 
ANO+SPD+Svobodní měla na zase-
dání zastupitelstva 28. 11. v úmyslu 
zvolit nové zástupce do různých or-
ganizací a společností, ve kterých má 
město Znojmo nějakou účast. Je to 
logické. Každá vládní garnitura chce 
mít na takových postech „svoje lidi“. 
Nicméně podle našeho názoru kvalita 
nových zástupců by neměla ohrožovat 
pověst našeho města navenek.

Tato naše obava se týká přeshra-
ničního spolku tří měst „Interkom 
Hollabrunn–Retz–Znojmo“, který 
vznikl před 13 roky kvůli snazšímu 
získávání dotací do regionu na po-
mezí Moravy a  Dolních Rakous. 
Díky spolku bylo realizováno několik 
úspěšných projektů. Sám osobně jsem 
měl v  roce 2017 tu čest být jedním 
z  kurátorů společné přeshraniční 
výstavy Znojemska a  Holabrunska 
s názvem „U nich i u nás / Drent und 
herent“. Další projekty napomáhaly 
propojování firem, živností, zaměst-
nanosti na  obou stranách hranice 
apod. 

Dosavadním zástupcem města 
Znojma v uvedeném spolku tří měst 
byl náš zastupitel Mgr. Lukáš David, 

Kdo bude zastupovat 
Znojmo u rakouských 
partnerů?

který se v daném regionu profesně 
pohybuje již řadu let. Vytvořil a pro-
pojil zde desítky důležitých kontaktů 
a  známostí. Máme za to, že z  jeho 
diplomatického umu a profesionál-
ní znalosti německého jazyka může 
město Znojmo těžit i nadále.

Proto jsme se již minulý týden 
obrátili na místostarostu Jana Blahu 
za vítězné ANO, aby výměnu v tomto 
konkrétním spolku zvážilo a Lukáše 
Davida v  zájmu kontinuity obrazu 
Znojma směrem k našim partnerům 
v  Dolním Rakousku ve  funkci po-
nechalo. Jen dodávám, že se jedná 
o funkci čestnou, bez nároku na od-
měnu. 

Bohužel naše žádost zůstala bez 
odpovědi. Městští radní zastupitelům 
doporučili Lukáše Davida odvolat 
a na jeho místo zvolit Květoše Svobo-
du, zastupitele za SPD. Zastupitelstvo 
ve věci nerozhodlo, neboť nová koa-
lice neměla kvůli absenci Dr. Bartase 
potřebnou většinu ke změně. V pro-
sinci se zastupitelstvo k problematice 
vrátí. Uvidíme, zda naše žádost bude 
oslyšena, či definitivně zavržena.

 Jiří Kacetl,
 PRO ZNOJMO

Bývalý starosta se chlubil, kolik 
projektů má nachystaných pro město 
Znojmo, které nám bývalé vedení 
města podle jejich slov naservírovalo 
v mašličkách. Předně musím říct, že 
je obtížné dobrat se ucelených infor-
mací, neboť prakticky neexistuje pře-
hled projektů, které jsou v realizaci, 
případně mají hotovou projektovou 
dokumentaci či jsou třeba jen ve fázi 
nápadu.

Jeden projekt – Jízdárna v Louce, 
čeká na schválení dotace, na čemž usi-
lovně pracujeme. Nicméně polovina 
projektů je v podobě architektonické 
studie, nebo dokonce ve fázi posou-
zení využitelnosti dané stavby nebo 
lokality. Některé projekty jsou již ča-
sově překonané, protože se tvořily 
před mnoha lety.

Proč s projekty radnice nedoká-
zala pohnout, když jsou údajně tak 
skvěle připravené? Možná minulé ve-
dení města nebylo schopné produko-
vat nic než nápady, které se dají dobře 
využít pro PR politiků.

Osobně si nemyslím, že Znoj-
mo potřebuje další kašny, průchody 
z Dolní České na náměstí TGM nebo 
obří parkovací dům, když nemáme 
vyřešené parkování ve městě a mnoho 
dalšího.

Potřebujeme projekty,  které 
usnadní každodenní život obyvate-
lům. Bohužel jsme zjistili, že radnice 

v minulosti málo vyhledávala dotační 
příležitosti. V jiných městech to fun-
guje, dotace využívají nejenom na in-
vestice, ale i na projekty. Vše z peněz 
Evropské unie!

Město nemá za úkol pouze budo-
vat nové nebo přetvářet dosluhující 
budovy či areály, ale především spra-
vovat a  zhodnocovat svůj majetek. 
Kdyby to předešlé vedení města dě-
lalo, nemuseli bychom teď třeba řešit 
katastrofální stav městských kotelen, 
které se minimálně osm let vůbec 
neřešily!

Kdyby město aktivně vyhledávalo 
dotační příležitosti, měli bychom více 
peněz na investice, třeba na celkovou 
revitalizaci nám. Svobody, včetně bu-
dovy totálně zanedbaných lázní. Mi-
nulé vedení se sice rozhodlo zbourat 
panelák v Horním parku za Komerční 
bankou, což je samo o sobě zakázka 
za miliony, nicméně nemá domyšle-
ný zbytek. Samotní úředníci bourání 
nedoporučovali, nýbrž chtěli tuto bu-
dovu využít pro potřeby města.

Naše cesta je jiná. Naše koalice 
bude postupovat systematicky a s roz-
vahou, projekty budeme plánovat 
předem tak, aby sloužily občanům. 
Nebudeme se bránit podnětům 
od občanů, ale ani smysluplné spolu-
práci se členy bývalého vedení města.

 Radomír Kaman,
 radní města Znojma

Jakub Malačka,
za hnutí Naše Znojmo

Mluvit nestačí



Předplatní jízdenky, 
bezplatná přeprava a slevy

Jízdenky na bankovních kartách, 
čipových klíčenkách, čipových prů-
kazkách ZDS PSOTA i papírové před-
platní jízdenky zůstávají nadále platné 
a nemusí se měnit. V tomto případě 
lze nastupovat všemi dveřmi vozidla 
a není nutné ukazovat jízdenku řidiči 
při nástupu (pokud k tomu řidičem 
nebo kontrolním pracovníkem nebu-
dete vyzváni).
 Bezplatná doprava platí pro starobní 
důchodce, invalidní osoby ve 3. stupni 
bez věkového omezení, osoby invalid-
ní v 1. a 2. stupni starší 50 let a nositelé 
zlatých plaket prof. MUDr.  Jánské-
ho. Tito budou mít dopravu i nadále 
zdarma.
  Předplatní jízdenku na klíčenku, 
samolepku, bankovní kartu nebo pří-
padně i na původní kartu ZDS PSO-
TA lze zakoupit elektronicky (přes  
eshop.idsjmk.cz) nebo přímo osobně 
v Kontaktním centru IDS JMK na vla-
kovém nádraží ve Znojmě.

Systém Znojmo jede! 
a nové kontaktní centrum

V pondělí 2. ledna 2023 bude za-
hájen provoz Kontaktního centra IDS 
JMK v nové lokalitě – na znojemském 
vlakovém nádraží. To bude pomáhat 
nejen s jízdným a jízdenkami po městě 
Znojmě, ale po celém Jihomoravském 
kraji. Testovací otevírací doba bude kaž- 
dý pracovní den od 7.00 do 14.00 ho-
din, v pondělí a středu bude prodlou-
žena od 7.00 do 16.00 hodin. Provozní 
doba bude dle zájmu zákazníků pří-
padně upravena.  sch
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S příchodem nového roku bude 
městskou autobusovou dopravu 
ve  Znojmě poprvé zajišťovat spo-
lečnost Autobusy Karlovy Vary. Se 
změnou dopravce přijde několik dů-
ležitých novinek a změn.

Přepravu cestujících budou zajiš-
ťovat zcela nová vozidla Mercedes MB 
CONECTO a  ISUZU NOVO CITI 
LIFE. Půjde o autobusy nízkopodlažní 
vybavené klimatizací. Ve vozidlech bu-
dou kromě validátorů i sčítače cestují-
cích pro lepší přehlednost vytížení linek.

Od 1. ledna 2023 také začnou platit 
nová opatření na autobusových linkách 
801 až 809. Nové jsou dvě linky 806 
a 807. Velkou změnou pro cestující 
bude zavedení nástupu všemi dveřmi, 
přednostně druhými a třetími (podrob-
né schéma vidíte na obrázku). „Věřím, 
že lidé novinky ocení a brzy si na nový 
systém zvyknou. Důležitá zpráva pro 
všechny je, že cena nejlevnější jízden-
ky pro jízdu po Znojmě bude 10 Kč,“ 
uvedla starostka Ivana Solařová.

Nové trasy a jízdní řády
Nové autobusy zajistí dopravu 

po mírně upravených trasách linek 
801, 802, 803 a 804. Linka 805 bude 
sloučená s  linkou 804. Vzniknou ale 
ještě dvě nové linky 806 a 807. 806 
obslouží Cínovou horu a v druhém 
směru ulici Melkusovu a 807 pojede 
z Přímětic k ulici Koželužské. I nadále 
zůstanou zachovány noční linky 808 
a 809. Se změnami budou připrave-
ny na autobusových zastávkách nové 
jízdní řády.

Linka 801 – Hradiště–Železniční sta-
nice–Suchohrdly–Kuchařovice–Nová 
nemocnice
Linka 802 – Nová nemocnice–Že-
lezniční stanice–Nový Šaldorf–Ob-
lekovice
Linka 803 – Nová nemocnice–Praž-
ská–Železniční stanice–Dobšice

Od Nového roku vyjedou do ulic Znojma nové 
autobusy. Nejlevnější jízda bude za 10 korun

Linka 804 – Oblekovice–Železniční 
stanice–Nová Nemocnice–Přímětice
Linka 806 – Cínová hora–Horní ná-
městí–Plovárna Louka
Linka 807 – Přímětice–Horní náměs-
tí–Dyjská
Linka 808 – Železniční stanice–Pří-
mětice–Mramotice–Kasárna–Hradiště
Linka 809 – Železniční stanice–Ko-
nice–Popice
Linka 825 – Znojmo, aut. nádr.–Hlu-
boké Mašůvky, host.

Platba hotově nebo kartou. 
Novinka – přestupní jízdné

Jednorázové jízdenky si bude 
možno zakoupit přímo ve voze, a to 
hotově u  řidiče. Novinkou je zave-
dení přestupní jízdenky (dvě zóny), 
která bude platit 45 minut. Její cena 
je 20 Kč. Levnější a rychlejší varian-

tou bude platba kartou u řidiče nebo 
ve validátoru (oranžová krabička – viz 
foto). Pokud chce cestující jízdenku 
jen po Znojmě (zóna 800), pak stačí 
nastoupit prostředními dveřmi a k va-
lidátoru přiložit svoji bankovní kartu. 
Cena této jízdy je 10 Kč. V případě 
dalšího přestupu do jiného autobusu 
v něm opět přiloží kartu k validáto-
ru. Za jízdu s přestupem do 30 minut 
zaplatí jen 16 Kč. Systém si pamatuje 
všechny jízdy za den a maximální část-
ka, která může být za den naúčtována, 
je 40 Kč (denní limit).

Pokud budete chtít jinou jízdenku 
či zakoupit jízdenku pro spolucestují-
cího, pak stačí na dotykové obrazovce 
zvolit potřebnou jízdenku a přiložit 
bankovní kartu. Takže zcela jednoduše 
zvolíte jízdenku a následně přiložíte 
bankovní kartu.

Všechny potřebné informace, 
letáky a mapy linek jsou  

ke stažení na webu  
znojmojede.cz.

 Validátor bude umístěn uprostřed auto-
busu. Ilustrační foto.

ZMĚNA V NÁZVECH ZASTÁVEK MAD
Albert Brněnská / nově: Brněnská, 
hypermarket 
Dobšice, Autocentrum Psota / Dobšická, 
autocentrum
Dobšická, u Baumaxu / Dobšická, 
nákupní zóna
Družstevní, Dřevotvar / Družstevní, 
stanice STK
Hradiště, Jednota / Hradiště, sýpka
Konice, JEDNOTA / Konice, hostinec
Marešov, Melkusova / Melkusova, 
plavecký bazén
Melkusova – koupaliště / Plovárna Louka
Nám. Svobody, Fiala / Nám. Svobody, 
Horní brána
Nová nemocnice / Nemocnice
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, 
Sedlešovice / Sedlešovice
Oblekovice, Bohumilice I / Bohumilice, ves
Oblek., Bohumilice II / Bohumilice, mlýn
Oblek., Nesachleby / Nesachleby
Oblek., restaurace / Oblekovice, Evropská
Oblek., Casino / Oblekovice, U Řeky
Popice / Popice, u kostela

Pražská, BILLA / Pražská, Legionářská
Pražská, Policie ČR / Pražská, Kolonka
Pražská, Motorest / Pod Soudním vrchem
Přímětice, Krystal Park / Přímětice, 
Slunečná
Přím., sklep / Přímětice, Křížový sklep
Přím., SKLOSTROJ / Přímětice, Sklářská
Přím., SOU / Přímětická, učiliště
Přím., rest. Bristol / Přímětická, 
U Sirotčince
Suchohrdly, zahrádky / Suchohrdelská, 
zahrádky
Nový Šaldorf, škola / Šatovská, u staré školy
Vídeňská, Silnice / Vídeňská, Pražákova

NOVÉ ZASTÁVKY NA LINKÁCH 806 a 807
806 –  Cínová hora točna
 Cínová hora střed
 Nám. Republiky
 Koželužská, u lávky
 Koželužská, u mostu
807 –  Pontassievská
 Horní Česká
 nám. Svobody, Horní brána

NÁSTUP TŘETÍMI
DVEŘMI

Nastupuji s předplatní jízdenkou  
nebo s aplikací IDS JMK Poseidon.

NÁSTUP PRVNÍMI
DVEŘMI

Nastupuji v případě, že chci platit hotovostí
či bankovní kartou přímo u řidiče..

NÁSTUP DRUHÝMI
DVEŘMI

Nastupuji v případě, že platím bankovní 
kartou ve validátorech, nebo nastupuji 

s jízdenkou z aplikace IDS JMK Poseidon.
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Železniční stanice

Autobusové nádraží

Víde�ská,
Na Rejdišti

Víde�ská,
Pražákova

Pr�myslová,
KERAMIKA

Pr�myslová,
u lávky

Pr�myslová,
u h�bitova

Dobšická,
nákupní zóna

Dobšická,
autocentrum

Dobšice,
sídliště

Dobšice,
mate�ská škola

Dobšice,
restaurace

Dobšice,
požární zbrojnice

Ulice 28. �íjna

Van�urova,
DPS

ZNOJMO
NEMOCNICE

ZNOJMO

ZNOJMO
NOVÝ ŠALDORF

Jubilejní park

Náměstí
Komenského

Horní
náměstí

Pražská,
Kolonka

P�ímětická,
U Širot�ince

P�ímětická, Resslova

P�ímětická, rozcestí
k Městskému lesíku

P�ímětice,
Slune�ná

P�ímětice,
Sklá�ská

P�ímětice,
Plenkovická

Mramotice,
u h�bitova

Kasárna, rozcestí

Mramotice,
rozcestí

Mramotice,
u školky

P�ímětice,
sídliště

P�ímětice,
K�ížový sklep

Pražská, 
Legioná�ská

Pražská,
sídliště

Hradiště,
hájenka

Náměstí  
Svobody,

lázně

Mariánské
náměstí

Náměstí
Republiky

Lužická

Jarošova
Palackého

Gagarinova

Legioná�ská

Náměstí
Armády

Dobšická,
u h�bitova

Suchohrdelská,
h�bitov

Suchohrdelská,
zahrádky

Suchohrdly,
rozvodna

Suchohrdly, prodejna

Suchohrdly, škola

Suchohrdly,
kurty

Kucha�ovice, H&M

Kucha�ovice, obchod

Kucha�ovice, u kostela

Městský lesík

Kasárna

Kucha�ovice,
točna

Hradiště,
sýpka

Pod Soudním
vrchem Nemocnice

P�ímětice,
h�bitov

P�ímětice,
točna

Mramotice,
u čekárny

Víde�ská,
u školy

Dukelská,
sídliště

Brněnská,
sídliště

Družstevní,
autoservis

Družstevní,
STK

Melkusova,
plavecký bazén

Sedlešovice

Nový Šaldorf,
bytovky

Konice, rozcestí 1.0

Konice,
pod kopcem

Konice,
hostinec

Popice,
u hospody

Popice,
u kostela

Nový Šaldorf,
Modré sklepy

Nový Šaldorf,
autosalon

Šatovská,
u staré školy

Plovárna
Louka

Dukelská,
u mostu

Oblekovice,
U �eky

Oblekovice,
st�ed

Bohumilice,
ves

Bohumilice
mlýn

Na�eratice,
hostinec

Derflice

Nesachleby

(432 · 810 · 811 · 812 · 813 · 814
— n�které školní spoje)

(432 · 810)

(818 · 819 · 820 · 821
— n�které školní spoje)

památková zóna
Znojmo

Cínová hora
 to�na

Cínová hora
 st�ed

P�ímětice,
k Suchopádu

P�ímětická, u�iliště

808

U lesíka

Koželužská
u mostu

Víde�ská,
Na Rejdišti

Koželužská
u lávky

Horní 
�eská

Pontassievská

Náměstí Svobody
Horní Brána

Horní 
náměstí

ZÓNA
800

ZÓNA
800

ZÓNA
800

ZÓNA
800

ZÓNA
800

Mramotice

P ím tice

Kasárna

zahrádká ská kolonie
Cínová hora

KUCHA OVICE

SUCHOHRDLY

DOBŠICE

Nesachleby

Oblekovice

Na eratice Derflice

NOVÝ ŠALDORF-
-SEDLEŠOVICE

pr myslová
zóna

historické
centrum

Konice

Popice

811810 813
819

812432108
817816 818815

822821820
814

818819820

818

818

819820

821

814815816817

811812813

81
2

81
1

81
3

817

81
5

81
5

815

81
6

81
4

822

82
18
22

432108

108

810

818

825

825

82
5

825

825

809

809

S8 S81 S82

S8S81

S8
2

S8
2

S81

ExPP

S8 ExPP

809

809

808

808

808

80
8

80
8

807
806

804

804

804

804

804

806

806

803

803

803

803

803

80
3

807

807

802

802

802

80
2

802

80
6

806

806

801

801

80
1

80
1

801

801

801

801

801

S81 » Moravské Bud�jovice

S82

S8

» Šatov — Unterretzbach [AT] — Retz [AT]

ExPPMikulov — Šakvice — Brno «
Mikulov — B�eclav «

» Jihlava / Ok�íšky

818 » Šatov

813 » �ernín — Hostim
812 » B�ha�ovice — Rouchovany (— elektrárna Dukovany)
811 » Tvo�ihráz — Želetice — Trst�nice

814 » Jevišovice — Biskupice-Pulkov

815 » Vranovská Ves  — Moravské Bud�jovice (— Jihlava)

815 » Kravsko —Vranovská Ves  — Moravské Bud�jovice (— Jihlava)
825 » Kravsko — Plenkovice (— Hluboké Maš�vky)

817 » Mašovice — Vranov nad Dyjí

820 » Slup — Hrádek — Hevlín

108Brno  (expresní spoje) «
108Lechovice — Poho�elice — Brno «

432Moravský Krumlov — Ivan�ice «

816Vranov nad Dyjí — Vrat�nín «

810Oleksovice — Miroslav «

821Tasovice — Hrádek — Božice «
822Lechovice — Božice — Hrušovany «

819 » Vrbovec — Hat�, Freeport

7’

3’

1’

2’

1’

1’
1’

7’

ZNOJMO
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

101

S2

Autobusová linka
Bus route

Méně než 3 spoje denně
Fewer than 3 services per day

Vlaková linka
Train line

Autobusové nádraží
Major bus station

Autobusová zastávka
Bus stop
Konečná zastávka
Terminus stop
Jednosměrná zastávka
One-way stop

Vlaková stanice
Train station

Docházková vzdálenost
Walking distance

Jede jen v pracovní dny
Weekday service only

Nemocnice
Hospital

8’

999

Legenda
Key

síť linek IDS JMK ve Znojmě (zóna 800) — platné od 1. 1. 2023
Drobné změny ve vedení linek a v zastávkách vyhrazeny!

IDS JMK route network in Znojmo (Zone 800) — valid as of 1.1.2023

Městskou dopravu ve Znojmě financuje město Znojmo. 
Zajišťuje ji dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Regionální autobusy a vlaky financuje Jihomoravský kraj.
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 V chladné listopadové noci nalévali žáci svoji výbornou horkou polévku každému pří-
chozímu.  Foto: Archiv školy

Po  dvou letech pauzy zorgani-
zovalo Centrum sociálních služeb 
Znojmo další ročník akce Noc venku. 
Vrátila se, aby zážitkovou formou 
zprostředkovala lidem „běžné fungo-
vání“ člověka žijícího na ulici. 

Zásadní zásluhu na programu Noci 
venku mají pracovníci sociální služby 
Azylový dům společně s dalšími subjek-
ty. Do aktivity se tak opětovně zapojili 
žáci střední školy na Přímětické ulici 
(SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo). Kon-
krétně oboru Sociální činnost a Ku-
chař-číšník. Lidem, kteří si chtěli vy-
zkoušet přenocovat v chladném počasí 
venku, ale i lidem bez domova, uvařili 
kuchaři z vlastních zásob polévku, čaj 
a kávu. Žáci oboru Sociální činnost 
rozdávali jídlo a pití příchozím.

„Problematika osob bez domova 
se vyučuje v předmětu Sociální péče. 
Je to téma, o kterém je potřeba mluvit. 
Žáci se seznámí s příčinami, proje-

vy i důsledky bezdomovectví. Získají 
přehled sociálních služeb pro lidi bez 
domova a do některých služeb se také 
v rámci odborných exkurzí podívají. 
Noc venku boří předsudky vůči těmto 
lidem a zároveň nabízí návštěvníkům 
akce kromě tematického kulturního 
programu také možnost vyzkoušet 
si na vlastní kůži nocování na ulici. 
Zkrátka upozornit na  to, jaké to je 
nemít střechu nad hlavou,“ popisuje 
Marcela Sabová, vedoucí oboru Soci-
ální činnost.

Jak vnímá sociální aktivitu, popsa-
la žákyně 1. ročníku Blanka Budínová: 
„Jsem ráda, že se této akce můžu se 
spolužáky účastnit. Ráda pomáhám 
potřebným a vím, že i s cílovou sku-
pinou budu moci pracovat, až úspěš-
ně dokončím obor Sociální činnost.“ 
Vyzkoušet si Noc venku mohli zá-
jemci 24. listopadu 2022 u chrámu  
sv. Mikuláše.  lp, zdroj: M.Sabová

Pomáhali překonat 
noc na ulici

Od 1. do 15. ledna 2023 opět po-
tkáte nejen v ulicích města koledníky 
aktuální Tříkrálové 
sbírky.

Sbírka, kterou kaž- 
doročně pořádá Ob-
lastní charita Znojmo, 
je nedílnou součástí 
vánoční tradice a po-
selstvím dobré vůle, 
radosti a  solidarity. 
Umožňuje veřejnosti 
podílet se na pomoci potřebným. Ko-

Tříkrálová sbírka
ledníci se zapečetěnými pokladnička-
mi budou od lidí vybírat dobrovolné 

příspěvky, které ná-
sledně charita rozdělí 
na pomoc těm, kteří 
neměli radostný start 
do života. V přímém 
přenosu z  Městské-
ho divadla Brno také 
můžete shlédnout 
v neděli 8. ledna 2023 
na ČT 1 v 18.00 hod. 

tradiční Tříkrálový koncert.  lp

Truhláři z Přímky vyjeli v sestavě 
dvou hochů a jedné dívky na Mistrov-
ství České republiky.

Mistrovství oboru Truhlář se ko-
nalo v Bystřici pod Hostýnem. Zno-
jemskou střední školu (SOU a SOŠ SČ-
MSD, Znojmo) reprezentovali Václav 
Štancl, Klára Kočková a Jakub Kopecký 
z 1. ročníku.

O jménech postupujících na mis-
trovství rozhodlo školní kolo soutěže 
ve zručnosti. Účastníci měli za úkol 
vyrobit krmítko pro ptáčky, přičemž 
museli dodržet správný technologický 
postup a použít předepsané truhlářské 
spoje, které se již od začátku školního 
roku naučili.

„Nebylo jednoduché vybrat jen tři, 
kteří budou bojovat za barvy Přímky. 

Truhláři z Přímky 
na Mistrovství ČR

Všichni si totiž vedli mimořádně dob-
ře a ukázali, že truhlařina, kterou si vy-
brali za svou profesi, byla tou správnou 
volbou,“ sdělil Pavel Dvořák, vedoucí 
oboru Truhlář.

Hodnotící komise ve složení Pa-
vel Slabý a Roman Fendrich, mistři 
odborného výcviku, a Pavel Dvořák, 
učitel odborných předmětů, nakonec 
rozhodla, že první místo obsadil Vác-
lav Štancl, druhé Klára Kočková a třetí 
Jakub Kopecký. Všem poblahopřál 
ředitel školy Libor Hanzal a společ-
ně s vedoucím oboru jim předali di-
plomy a věcné ceny. Konečné pořadí 
soutěžících z Mistrovství ČR nebylo 
do uzávěrky Znojemských LISTŮ ještě 
známo. 

lp, zdroj: P. Dvořák, L. Karpíšková

 Vítězům a zároveň nominovaným osobně pogratuloval ředitel školy Libor Hanzal. 
 Foto: Archiv školy

Strážníci Městské policie Znojmo 
řeší během každodenní služby celou 
škálu případů, od drobných přestupků 
až po závažnější přečiny. Mezi ně patří 
i případy se sebevražednými úmysly.

Takto se v prosincové noci na stráž-
níky obrátil mladý muž, který jim sdě-
lil, že na terase jednoho znojemského 
hotelu sedí žena a pravděpodobně se 
chystá skočit dolů. Strážníci ve spolu-
práci s přivolanou hlídkou Policie ČR 
situaci na místě zvládli a rozrušenou 
ženu předali do péče záchranné služby. 
K podobné události došlo také o něko-
lik dnů dříve, kdy zasahovali na želez-
ničním mostě přes řeku Dyji. Tentokrát 
šlo o muže ve  špatném psychickém 
stavu, který uvažoval o ukončení života 
po rozchodu s přítelkyní. 

Zachránili dva životy
„Obdobné případy čas od času řeší-

me, nicméně v době blížícího se konce 
roku se objevují o něco častěji. Souvisí 
to nejspíš s každoročním bilancová-
ním, letos se do toho může promítnout 
i určitá ekonomická situace a nejistota 
obecně,“ uvažuje ředitel Městské policie 
Znojmo Petr Hladký a dodává: „Věnuje-
me patřičnou pozornost osobnostnímu 
rozvoji a výcviku psychické odolnosti 
našich strážníků, aby byli připraveni 
pomáhat občanům i v tomto směru.“ 
Příkladem může být školení z  října 
minulého roku zaměřené na krizovou 
komunikaci, využitelné například právě 
při práci strážníků s potenciálními se-
bevrahy. Díky připravenosti jednotlivců 
tak strážníci pomohli zachránit dva 
lidské životy.  KP, lp



čtyřletý
pro žáky z 9. tříd ZŠ / specializace v rámci seminářů / 
sportovní třída s rozšířenou výukou TV – s ideálním 
zázemím (tělocvična, posilovna, lezecká stěna, 
gymnastický sál, atletický stadion)

osmiletý 
pro žáky z 5. tříd ZŠ / během studia možnost výuky 
matematiky v AJ / projektová výuka zeměpisu i v AJ /  AJ 
a NJ i s rodilým mluvčím / laboratorní cvičení z chemie, 
fyziky, biologie v moderně vybavených učebnách

dvojjazyčný 
pro žáky ze 7. tříd ZŠ / šestileté studium s intenzivní 
výukou NJ s českými i rakouskými učiteli / v průběhu 
studia rozšířená výuka AJ a výuka v NJ (dějepis,  
zeměpis, matematika, ZSV) / zahraniční exkurze 
a výměnné pobyty / partnerské školy v Německu, 
Rakousku a Holandsku 

Jsme partnerskou školou MU Brno,  
fakultní školou Filozofické fakulty MU Brno  
a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Gymnázium Dr. Karla Polesného
nám.  Komenského 4, 669 75 Znojmo, tel.  515 225 835, 515 266 160, 515 266 175, gymzn.cz

20. 1. 2023 od 12.00 do 17.00

Den otevřených dveří 
prohlídka školy, náhled do výuky, prezentace  

jednotlivých předmětů, vídeňská kavárna

beseda s vedením školy: 13.00, 14.30, 16.00

Vyber gympl!
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I v příštím roce bude pokračovat 
Letní škola s  Kolumbem. Půjde již 
o  třetí ročník úspěšné aktivity pro 
mladou generaci.

Letní škola s Kolumbem je projekt, 
který se poprvé rozběhl v roce 2021 
na znojemských základních školách. 
Cílem bylo po covidové době více spo-
jit děti ve společných aktivitách. Každá 
zapojená škola si pro děti vymysle-
la osobitý zábavný a zároveň poučný 
program. „Myslíme, že jsme úspěšně 
zvládli děti motivovat a zabavit a zá-
roveň naučit spolupráci a vzájemné 
pomoci,“ shodli se ředitelé škol. S od-
stupem měsíců hodnotí projekt jako 
velmi zdařilý nejen ředitelé, ale i děti 
a jejich rodiče, proto bude letní škola 
pokračovat i v příštím roce opět ve fi-
nanční režii města Znojma.

Letos podruhé
V letošním druhém ročníku po-

skytlo město školám pro realizaci 
potřebnou finanční podporu ve výši 
696 773 Kč. Do projektu se zapojilo pět 
základních škol zřizovaných městem 

Letní škola s Kolumbem bude pokračovat

a celkem ho absolvovalo 370 žáků 1. 
a 2. stupně. „Program byl opravdu 
pestrý a  rozmanitý. Někteří si hráli 
na super hrdiny, Harryho Pottera, in-
diány, putovali s piráty z Karibiku nebo 
krotili zlé živly. Věříme, že i v následu-
jícím roce si děti přijdou na své a pro-
žijí nezapomenutelný týden, ve kterém 

 Letní škola na Základní škole Václavské náměstí.  Foto: ZL

 Sportovní kroužky jsou dětmi vyhledávané.  Foto: Archiv ZL

se nejen pobaví, ale i poučí,“ uvedl 
k druhému ročníku místostarosta Jan 
Blaha, který má v gesci školství.

Jedem dál!
Projekt Letní škola s Kolumbem 

bude pokračovat v  nadcházejícím 
roce s výraznou finanční podporou 

ve výši 1 000 000 korun. Částka byla 
zařazena do rozpočtu města Znojma 
na rok 2023. „Projekt vnímáme jako 
zásadní i v rámci podpory prorodin-
ných aktivit, které chceme i nadále 
rozvíjet. Na vzdělávání a volnočaso-
vých aktivitách dětí rozhodně nechce-
me šetřit,“ zdůraznil místostarosta 
Blaha. 

Letní školy budou na zapojených 
školách probíhat v měsících červe-
nec a  srpen. Zapojení základních 
škol do projektu je dobrovolné, a  to 
na základě zaslané žádosti zřizovateli 
do 31.  ledna 2023. Stejně tak bude 
dobrovolná účast dětí. V  příštím 
roce bude pokrývat úhradu nákladů 
na  stravování zcela město Znojmo. 
V letošním roce se rodiče spolupodíleli 
na úhradě stravného ve výši 100 korun  
na den.

Bližší informace o organizaci Let-
ních škol s  Kolumbem v  roce 2023 
budou zveřejněny po přijetí přihlá-
šek jednotlivých škol, jak na webových 
stránkách města Znojma, tak i na strán-
kách zapojených škol.  sch, lp

Město Znojmo aktuálně finančně 
přispělo rodičům téměř pěti stovek 
dětí, kteří teď mohou navštěvovat 
zájmové aktivity a kroužky. 

V  rámci opatření Kroužek pro 
každé dítě mohli rodiče v  nepříz-
nivé finanční situaci získat příspě-
vek na zájmové aktivity svého dítěte 
ve výši 1 600 korun. Město tak přispělo 
na kroužek 473 dětem v celkové částce 
673 070 korun.

Žádosti byly přijímány od 1. září 
do 31. října 2022. V tomto termínu při-
jal odbor školství, kultury a památkové 
péče celkem 501 žádostí. Rada města 
Znojma následně podpořila žádos-
ti, které splňovaly 
podmínky projek-
tu. V případě něko-
lika žádostí město 
nemohlo vyhovět. 
Šlo o žádosti, které 
nesplňovaly pod-
mínky projektu, 
napřík lad tr va-
lé bydliště dítěte 
ve městě Znojmě, 
věk dítěte nebo 
bezdlužnost vůči 
městu Znojmu.

Podpořené volnočasové aktivity 
dětí byly rozmanité. Šlo například o hu-
dební vzdělávání, sportovní aktivity, 
tanec nebo také jazykové kroužky.

Rada města se zabývala i  mož-
nostmi budoucí podpory kroužků pro 
děti. „Rozhodně budeme podporovat 
mimoškolní aktivity dětí i nadále. Ob-
zvlášť se budeme snažit podporovat 
rodiče a děti s ohledem na aktuální 
nepříznivou ekonomickou situaci. 
Přesto se budeme zamýšlet nad nasta-
vením dotačního programu, abychom 
podporovali na prvním místě ty, co to 
skutečně potřebují,“ uvedl místosta-
rosta Znojma Jan Blaha. sch, lp

Znojmo podpořilo
téměř pět set dětí
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Nejen o  Vánocích můžete vyu-
žít dárek, který všem návštěvníkům 
a obyvatelům Znojma i Znojemska 
připravil neziskový spolek Znojmo-
Region. 

Tato destinační společnost, zastu-
pující turistickou oblast Znojemsko 
a  Podyjí, spustila letos novou ver-
zi webu (www.znojmoregion.cz) se 
spoustou praktických informací i no-
vých funkcí. Každý, kdo hledá tipy 
na zajímavá místa, výletní trasy nebo 
akce z celého Znojemského okresu, tak 
nyní najde vše přehledně na jednom 
místě. A navíc s možností využít in-
teraktivní mapu, vyhledávání a třídění, 
které asi nejvíce ocení v  rozsáhlém 
Kalendáři akcí. Novinkou je také mož-
nost si sestavit vlastní dovolenkový 
itinerář – stačí si z široké nabídky tu-
ristických cílů a akcí označit ty své jako 
oblíbené „srdcovky“.

Nově web obsahuje i sekci urče-
nou speciálně skupinám, nabízející 
tipy na zážitky a doporučené služby 
pro pořadatele konferencí, kongresů 
a firemních akcí, nebo pro svatby, sou-
kromé oslavy a společenské akce, ale 

Dárek pro všechny návštěvníky Znojemska zaujal i odborníky
i pro školy, tábory a další dětské skupi-
ny. Najdete zde ovšem také ke stažení 
a vytištění všechny tiskové propagační 
a  informační materiály, které Znoj-
moRegion vydává, také konference 
a poznávací exkurze, které organizuje, 
seznam veletrhů, kterých se účastní, 
anebo přehled veškeré domácí i přes- 
hraniční spolupráce zahrnující jak tu-
ristická informační centra a cestovní 
kanceláře, tak média, filmaře či kon-
gresové a eventové agentury.

Nejde přitom o zcela nový portál 
ZnojmoRegionu, ale o výrazně upra-
vený původní web, který prošel vizuál-
ním a obsahovým upgradem a zásad-
ním rozšířením funkcí uživatelských 
i administračních. Této změny si letos 
v listopadu navíc povšimli i renomo-
vaní odborníci – spolek KvaliKom, 
sdružující nezávislé profesionály a spe-
cialisty na komunikaci. Ten vyhodnotil 
novou podobu webu ZnojmoRegionu 
jako druhou nejlepší v Jihomoravském 
kraji a sedmnáctou v ČR. Ze stovek tu-
zemských turistických portálů se jich 
přitom do soutěže samotné zařadilo 
k hodnocení celkem šedesát.  IN  ZnojmoRegion přeje všem čtenářům radostné Vánoce a šťastný Nový rok.

 Kouda’s Quartet a jeho mrznoucí jazz nemůže na jazzfestu chybět.  Foto: L. Jíšová

Na  více než čtrnáct koncertů, 
kopání písku i  tančírnu se mohou 
od 19. ledna 2023 těšit návštěvníci 
dalšího ročníku JazzFestu Znojmo 
s podtitulem Wine Goes to Jazz. 

V  klubech, galerii, vinárnách, 
na ulici v centru města bude znít jazz 
v mnoha jeho podobách. Hudebně 
se i  letos propojí znojemský festival 
s rakouským JazzClubem v Drösen-
dorfu. Program pokryje časový úsek až 
do jarního březnového měsíce.

JazzFest zahájí ve čtvrtek 19. ledna 
kytarista Will Johns, jeden z nejvýraz-
nějších britských bluesových inter-
pretů na světě, o kterém se říká, že se 
narodil s hudbou v krvi.

Další den bude věnován oblíbené-
mu Jazzovému večeru v klubech, kdy 
se v krátkém časovém úseku jedné noci 
rozezní koncerty na několika místech 
v centru města.

Sobota dodrží pravidlo nejen mrz-
noucího jazzového koncertu na Ob-
rokové ulici, ale také se bude opět dle 
tradice v Novém Šaldorfu kopat písek 
pro Vídeň a večer se zde obecní sál 
rozvlní swingovou tančírnou. Posled-
ní lednový koncert bude ve sklepení 

Lednový Jazzfest rozprostřený až do jara. 
Hrajeme, nezdražujeme!

U císaře Zikmunda, kam se 23. led-
na chystá Gilad Atzmon. Špičkový 
jazzový saxofonista žijící v Londýně, 
kde jako hráč na saxofon patří k velmi 
vyhledávaným jazzovým hudebníkům. 
Jazzfest bude pokračovat koncerty 
také v únoru, kdy mimo jiných přijede 
s koncertním vystoupením dlouholetý 

patron festivalu Petre Lipa, a připrave-
ny jsou hudební lahůdky až do jarního 
měsíce března. Celý program JazzFes-
tu (19. 1. – 24. 3. 2023) je zveřejněn 
na webu jazzfestznojmo.cz a vstupen-
ky na jednotlivé koncerty jsou již k dis-
pozici v předprodeji. A dobrá zpráva 
na závěr – organizátoři festivalu cenu 

vstupenek (od 100 do 350 Kč) v aktu-
álním ročníku nezvýšili! lp

PROGRAM (do konce ledna)
čtvrtek 19. 1.
19.00 Will Johns
> sklepení U císaře Zikmunda

pátek 20. 1. Jazzový večer v klubech
18.00 Šarivari Swing Band
> VŠ Klub Harvart
19.30 Sakobi trio
> GaP
21.00 Jazzy Talking
> sklepení U císaře Zikmunda
22.00 Ladian Project
> Na Věčnosti

sobota 21. 1.
10.00–13.00 Zmrzlý jazz: Kouda’s Quartet
> Obroková ulice
10.00–18.00 Zimní kopání písku
> Vinné sklepy Nový Šaldorf
19.00 Tančírna Swing Kong Orchestr
> Nový Šaldorf, Obecní sál

pondělí 23. 1.
19.00 Gilad Atzmon
> sklepení U císaře Zikmunda
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Plemeno: kočka evropská | Věk: 3 až 4 měsíce
Nový domov hledá krásný umazlený kocour Kubíček. Kubík je velmi přá-
telský, je čistotný a velmi hravý, a ve společnosti dětí by byl velmi šťastný. 
Vrnícímu mourovatému koťátku nevadí ani psí kamarádi. Určitě je vhodný 
do domu nebo i bytu. Přejeme Kubíčkovi, aby strávil vánoční svátky doma, 
v náručí milujících lidí.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

KUBÍČEK

Dvoudenní cestovatelský festival 
Cesty světem uvítá návštěvníky 20. 
a 21. ledna 2023 v prostorách vysoké 
školy na Loucké ulici ve Znojmě. 

Milovníci dálek tělem i duší, nad-
šenci z  krásy a  rozmanitosti Země 
i  zvídaví diváci dostanou v  deseti 
vstupech pořádnou nálož dobrodruž-
ství, které jim zprostředkují ostřílení 
cestovatelé.

Festival zahájí v pátek 20. ledna 
Viktorka Rys, která cestuje s ultraleh-
kou výbavou, bez letadel a nízkonákla-
dově. Takto vybavena se vydala pěšky 
po Banátu. Hranický cestovatel Tomáš 
Vejmola alias Tomík na cestách se vy-
dal na další „pomalou“ cestu, tentokrát 
na černý kontinent. Mart Eslem absol-
voval týdenní pobyt ve tmě. Terapie 
tmou mu ukázala, jak úžasné je být 
opravdu přítomný ve svém vlastním 
životě. O své zkušenosti bude Mart 
hovořit od 20.30 hod.

Sobotní program začne přednáškou 
Nicolette Havlové, která bude vyprá-
vět o svém splněném snu dojít pěš-
ky do Asie. Dozvíte se, jaké je to být 
osamocen v horách nebo být provdán 
na rumunsko-srbských hranicích. Sám 

Cesty světem: Všichni se ptají, proč tam pořád lezu

kolem světa se vydal Tony Danilov, 
který se narodil v Bělorusku, ale kvůli 
svíčkové je z něj Čech. Cestovatel a fil-
mař Petr Horký se podělí o své zážitky 
z největší polární výpravy. „Všichni se 
mě ptají, proč tam proboha pořád lezu, 
tak jsem si řekl, že to konečně prozra-
dím,“ říká polárník, režisér a youtuber 
Petr Horký. Před publikem ho bude 
střídat fotograf Pavel Svoboda s před-

náškou 46 dní treku Nepálem, protože 
Nepál je láska na celý život. Lidé jezdí 
do Nepálu kvůli horám a vrací se kvůli 
lidem. V 16.30 začne vyprávět Martin 
Půlpán o své cestě z Evropy do Číny.  
Festival Cesty světem 2023 zakončí 
čtením ze svých cestovatelských deníků 
jeho organizátor Bronislav Mikulášek. 
„Rád bych cestoval víc. Rád bych toho 
ještě více poznal a viděl. Zjistil jsem, že 

na cestování mě ohromně baví dobro-
družství, volnost, jinakost a originali-
ta zemí a lidí. Ale také jsem zjistil, že 
na pozadí svých zážitků ze světa v nich 
mohu uvidět a poznat i sám sebe,“ říká 
Broněk Mikulášek. Možná svým vyzná-
ním prozradil pomyslný hnací motor, 
který nutí lidi vyrážet na cesty do svě-
ta… a pak nám o nich vyprávět.  lp

Pátek 20. 1.
18.00 Viktorka Rys – PĚŠKY DO BANÁTU
19.30 Tomáš Vejmola – AFRIKA S TUK- 
TUKEM
20.30 Mart Eslem – ODPOVĚDI LEŽÍ 
VE TMĚ

Sobota 21. 1.
10.00 Nicolette Havlová – POUTÍ K BRA-
NÁM K ORIENTU
11.30 Tony Danilov – SÁM KOLEM SVĚTA
13.30 Petr Horký – NEJVĚTŠÍ POLÁRNÍ 
VÝPRAVY
15.00 Pavel Svoboda – 46 DNÍ TREKU 
NEPÁLEM
16.30 Martin Půlpán – Z  EVROPY 
DO ČÍNY
18.00 Bronislav Mikulášek – SUPER 
ŠPEKY Z MÝCH CEST

 Petr Horký při cestě na nejvyšší horu Antarktidy.  Foto: petrhorky.cz

Máte rádi zimní přírodu a zajímá 
vás, kdo v našich lesích žije? Pak do-
poručujeme zapsat si do únorového 
kalendáře datum 11. 2. 2023 a vyrazit 
na procházku s lesníkem.

Městské lesy Znojmo připravují 
pro veřejnost na 11. únor komento-
vanou vycházku s názvem Po stopách 
zvěře. Účastníkům se na ní dostane 
odpovědí na otázky, jak poznám, že les 
není opuštěný, i když žádné zvíře nevi-
dím? Je srst jezevce hebká? Dozvíte se, 
že stopa nemusí být jen otisk v blátě 
nebo sněhu.

Zájemci musí počítat s náročněj-
ším terénem mimo běžné cesty. Sraz 
účastníků bude v 13.30 na lesní cestě 
za Citonicemi směrem na Bezkov. Při-
jet můžete vlakem, autobusem, par-
kování bude možné na travnaté ploše 
u silnice. Na dvouhodinovou vycházku 
doporučují organizátoři nejen pevnou 
obuv, nejlépe kotníkovou, ale také tep-
lé vrstvené oblečení, svačinu, čaj.

Vycházka není vhodná pro ko-
čárky!! Registraci si můžete udělat již 
nyní na kontaktním mailu trojanova@
lesyznojmo.cz.  lp

Vydejte se po stopách zvěře

Veřejnost si může zabruslit nejen 
v centru města, ale také v rozšířených 
hodinách na zimním stadioně.

Lidem, kteří si chtějí zabruslit, 
a zvláště pak začátečníkům, je k dis-
pozici kluziště s umělým povrchem 
na  Horním náměstí. V  provozu je 
denně. Vstup je zdarma. Pro přícho-
zí je připraveno občerstvení, uzamy-
katelné skříňky a  broušení bruslí. 
Lidé mohou využít i  ledovou plochu 
na zimním stadionu, kde byly hodiny 

Sklouzněte se na dvou kluzištích
vyhrazené k bruslení pro veřejnost 
rozšířeny. Standardně vždy v pondělí 
a ve čtvrtek v čase 17.00–18.00 hod., 
denně o  vánočních svátcích a  dále 
podle aktuálního rozpisu, který je 
zveřejněn na  webových stránkách 
sportovisteznojmo.cz. Informace do-
stanou zájemci i na telefonním čísle 
vrátnice 733 508 802. Ceny veřejné-
ho bruslení na zimním stadionu jsou 
pro dospělého 40 Kč, pro děti 25 Kč  
a senioři 65+ 25 Kč.  lp



20. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 
STADTMUSIK HOLLABRUNN
Městské divadlo – tradiční koncert 
rakouských umělců. 19.30. Více 
na str. 15.

VÝSTAVY

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

ZNOJEMSKÝ ADVENT

Čt 15. 12. 
Štukový sál Znojemské Besedy
16.00–17.00 Veselé Vánoce 
s Čabíkem – pro děti

Pá 16. 12. 
Masarykovo náměstí
9.30 Grinch – zimní kino
16.00 Veselé Vánoce přejí 
chobotnice – zimní kino
18.00 S tebou mě baví svět – zimní kino

So 17. 12. 
Masarykovo náměstí
15.30 LuckySings – koncert
17.00 Kapela Radosti – koncert
Modlitebna CASD, Veselá 20
17.00 Příběh z Betléma

Ne 18. 12. 
Masarykovo náměstí
10.00–15.00 Historické řemeslné dílny
10.30 Hudební škola Yamaha
14.00 Mini vánoční show s Niki
14.30 Program pro děti – Elfové: 
Impérium zábavy
16.00 PoZemi – koncert
17.30 Pěvecké sdružení Vítězslav 
Novák – koncert

Pá 23. 12. 
kostel sv. Mikuláše
19.00 KVĚTINKA – adventní koncert 
country skupiny

So 24. 12. 
Masarykovo náměstí
8.00–11.00 Vánoční štědrovka – 
rozdávaní tradičních vánočních 
pokrmů

Ne 25. 12. 
Horní park
10.00 Vánoční běh Elektrokov 
Znojmo
kostel sv. Mikuláše
18.30 J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ – koncert Pěvecké 
sdružení Vítězslav Novák

Po 26. 12. 
kostel Nalezení sv. Kříže
15.30 Vánoční koncert Znojemského 
komorního orchestru, sólistů 
a Chrámového sboru kostela Nalezení 
sv. Kříže
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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: listopad až červen Po–Ne 
9.00–17.00 (poslední prohlídka je 
v 16.00 hod.). 

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 
A PROHLÍDKY MĚSTA 
Hradební opevnění bude možné 
navštívit opět od dubna 2023. 
Listopad až březen možnost prohlídky 
města pro skupinku minim. 5 osob. 
Rezervace nutná tři pracovní dny 
předem. Na přesném čase se zájemci 
o prohlídku domluví s pracovníkem 
Turistického informačního centra 
na tel. 515 222 552. 

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. 
Listopad až březen zavřeno.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno do 31. října So–Ne 
9.00–17.00. Za deště a nevhodných 
klimatických podmínek je zavřeno. 
Listopad–březen zavřeno.

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

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

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

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo–Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Listopad až duben zavřeno.

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM (TIC)
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: leden Po–Pá 8.00–18.00, 
19.–31. 12. Po–Pá 9.00–17.00, So, Ne 
a svátky zavřeno.

TIC – CENTRUM LOUKA
tel. 537 020 700, 
e-mail: ticlouka@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá 
9.00–17.00, So–Ne, svátky 10.00–14.00. 

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: listopad až duben  
St–Ne 9.00–16.30.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 777 323 136, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: listopad až duben zavřeno.

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 i mimo otevírací 
dobu. 
Otevřeno: listopad až březen So–Ne, 
svátky 9.00–19.00. 

KINO SVĚT

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

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.
20. 12. Babylon – Konverzační 
setkání se sousedy ve spolupráci 
s rakouskou knihovnou v Retzu. 
Úroveň cizího jazyka nerozhoduje! 
16.30. Více info B. Hálová, 
tel. 725 628 357. 
20. 12. Herna nejen pro dříve 
narozené – 10.00. Více info 
B. Hálová, tel. 725 628 357. 

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. 

23. 1. HLEDÁM MILENCE, 
ZN. SPĚCHÁ
Černá komedie, ve které hrají 
a alternují například M. / V. Nová, 
E. Decastelo, M. Šimůnek nebo 
Václav Upír Krejčí. 19.00.

24. 1. KAFE U OSMANYHO
Osobité vyprávění módního návrháře 
Osmanyho Laffity. Moderuje E. 
Decastelo / B. Mottlová. 19.00. 

KONCERTY

14. 12. FRANCOUZSKÉ VÁNOCE 
V PÍSNÍCH A CHANSONECH 
Znojemská Beseda, Štukový sál – 
komorní koncert MICHALA 
SVOBODY (kytara) a RADKY 
RUBEŠOVÉ (zpěv). Chansony, árie, 
francouzské milostné písně i skladby 
inspirované lidovou hudbou. 19.00.

17.12. VÁNOČNÍ KONCERT: ALEŠ 
SLANINA A HOSTÉ
Městské divadlo – sólista MD Brno 
a jeho hosté Z. Jandová, A. Zelová, 
J. Mach, I. Krulová (flétna), 
A. Rolečková (violoncello) a L. Císařová 
(piano). 19.00. Předprodej vstupenek: 
L. Rivolová, 736 426 040. 

18. 12. ZASNĚŽENÝ PRÁH
Chrám sv. Mikuláše – vánoční 
kantáta na texty básníka Bohuslava 
Reynka a lidových koled. 17.00. Více 
na str. 15.

12. 1. 2023 HRADIŠŤAN & JIŘÍ 
PAVLICA
Hradišťan je ojedinělé seskupení 
s vysokou uměleckou i interpretační 
úrovní, které svou tvorbou opět 
překročí hranice hudebních žánrů. 
19.00.
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kostel sv. Mikuláše
18.00 Vánoční koncert Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka 
s pěveckým sborem Gymnázia 
Dr. Karla Polesného

So 31. 12. SILVESTR 2022 
Masarykovo náměstí
17.00 Program pro děti s Milanem 
Jonášem
17.30 Luděk Minka – koncert
18.30 Program pro děti s Milanem 
Jonášem
19.00 Ohňostroj
Městské divadlo Znojmo
16.00, 19.00 Jsem doma, zlato! 

TRUBAČI  
Vlkova věž do 22. 12. úterý a čtvrtek 
18.00–18.30

PONOCNÝ  
Centrum města do 23. 12.  
pátek až neděle 17.00–19.00

OHRADA S OVEČKAMI 
Hradní ulice do 27. 12.

VYHLÍDKOVÉ KOLO  
Komenského náměstí do 8. 1.

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
Kostel sv. Václava v Louce do 8. 1.

ADVENTNÍ KONCERT 
kostel sv. Václava v Louce
17. 12. Znojemské žestě 
a hosté, 17.00, vstupné dobrovolné

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
23. 12. Průvod s živým Betlémem 
v 17.00 z kláštera na Dolní České 
ke kostelu sv. Jana Křtitele 

BOHOSLUŽBY
24. 12. Vánoční mše sv. pro děti – 
15.00 kostel sv. Mikuláše, 16.00 
kostel sv. Kříže, Noční mše svatá – 
22.00 kostel sv. Kříže, 24.00 kostel 
sv. Mikuláše
25. 12. Mše svatá – 8.00 a 10.00 kostel 
sv. Kříže, 9.00 kostel sv. Mikuláše, 
11.00 kostel sv. Alžběty, 18.00 kostel 
sv. Michala
26. 12. Mše svatá – 8.00 a 18.00 kostel 
sv. Kříže, 9.00 kostel sv. Mikuláše
31. 12. Mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok – 15.00 kostel 
sv. Mikuláše, 17.00 kostel sv. Kříže
1. 1.  Mše svatá – 8.00 a 10.00 
kostel sv. Kříže, 9.00, 18.00 kostel 
sv. Mikuláše, 11.00 kostel sv. Alžběty, 
18.00 kostel sv. Michala

VÁNOCE 
V JIHOMORAVSKÉM 
MUZEU
Minoritský klášter
4. 11. – 26. 2. Vídeň na talíři aneb 
Kulinářské dědictví našich babiček
Dům umění

 NENECHTE SI UJÍT

 KONCERT INSPIROVANÝ BÁSNÍKEM

Vánoční kantáta na texty básníka Bohuslava Reynka 

V chrámu sv. Mikuláše ve Znojmě se 18. prosince v 17.00 hodin usku-
teční koncert odkazující na dílo velkého básníka Vysočiny Bohuslava 
Reynka (1892–1971), od jehož úmrtí uplynulo v minulém roce padesát 
let. K tomuto výročí vznikl hudebně-výtvarný projekt Zasněžený práh: 
Vánoční kantáta na texty básníka i lidových koled. Účastní se ho nejen 
muzikanti a zpěváci z dívčího pěveckého sboru Prímadonky, ale také 
výtvarníci ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě. V místě koncertu se 
také uskuteční malá výstava všech prací mladých výtvarníků. Reynkovy 
básně a vánoční koledy tak dostávají nejen hudební, ale i výtvarnou 
podobu.  lp 

 ČESKÝ DESIGN

Na výstavu i pro originální dárky si zajděte do GaPu 

Zastavte se v  GaPu 
na  kávu i  na  nákup 
dárků pro sebe nebo 
své blízké, které oslo-
vují krásné věci z ru-
kou českých umělců. 
GaP / Galerie a Pro-
stor v Kollárově uli-
ci ve Znojmě nabízí 
do  11. ledna  2023 
Vánoční Pop up čili 
nový formát prodej-
ní výstavy současné-
ho designu. K výbě-
ru budou vázy studia 
Křehký, Milana Peka-
ře (viz foto), značky 
QUBUS, Terezy Hruš-
kové a Jakuba Berdy-
cha, keramika z dílny Maxima Velčovského, stojany na knihy, literatura 
nejen o umění, autorské plakáty, hrnky a spoustu dalšího!  lp

 LISTOVÁNÍ

Třešně v rumu ve Štukovém sále

Znojemská Beseda vás zve na další scénické čtení projektu Listovani.cz. 
Ve Štukovém sále představí 12. ledna herečka Petra Bučková knihu Mi-
chaely Janečkové Třešně v rumu. Obsah je více než zajímavý: Třicetiletá 
Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize, potlačila svůj pud sebezá-
chovy a rozhodla se cestovat po Kubě se svým o čtyři dekády starším 
cholerickým dědou komunistou a partou důchodců. Když balila kufry, 
netušila, co ji čeká. Listování začíná v 17.00 hodin.  lp

 NOVOROČNÍ KONCERT

Stadmusik Hollabrunn přinese do divadla hudební eleganci   

Znojemské divadlo rozezní umění rakouských muzikantů. Veřejnost 
je v pátek 20. ledna od 19.00 hodin srdečně zvána na tradiční Novo-
roční koncert Stadtmusik Hollabrunn. Pozvánka platí i k novoročnímu 
přípitku Rakousko-české hospodářské společnosti v 18.00 hod. v před-
sálí divadla. Program koncertu každoročně sestavuje kapelník Herbert 
Klinger jako pestrý průřez všemi žánry, tedy od klasiky až po současnou 
hudbu. Výtěžek z koncertu bude opět věnován dvojjazyčné mateřské 
Školce bez hranic v Mitterretzbachu. Vstupenky se báječně hodí jako 
dárek pod stromeček, tak neváhejte s rezervací (na tel. 603 453 021 
nebo mailu rpavlikova@contrasta.eu), zakoupit je lze také na TIC, Obro-
ková ul.   lp

24. 11. – 2. 1. Originální rukodělné 
výrobky klientů Ateliéru Samuel 
a Dílny sv. Kláry
25. 11. – 18. 12. Vánoce 2022 – 
výstava Patchworkového klubu 
Znojmo
25. 11. – 22. 1. Vánoce v měšťanské 
rodině – ze sbírky Muzea hraček 
v Rychnově n. Kněžnou
21. 12. – 30. 12. Vánoční tvoření 
v muzeu – samoobslužná vánoční 
dílnička pro děti

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, www.galerieaprostor.cz,  
fb, tel. 737 990 973
2. 12. – 11. 1. 2023 VÁNOČNÍ POP 
UP v GaPu – prodejní výstava. Více 
na str. 15.
16. 12. Na_rovinu s Markem Orko 
Váchou – talkshow s hostem herce 
Filipa Tellera. 20.00.
17. 12. Sofie čte o Vánocích – dětem. 
16.00.
17. 12. TANČÍRNA – NOVINKA! 
Leden až duben vždy každou druhou 
sobotu od 19.00.
18. 12. Zpívání koled s Kristínou – 
vánoční koncert. 16.00.
3. 1. 2023 Kurz řemesel – papírové 
obaly a technika candy bag. Různé 
řemeslné techniky každé úterý 
od 17.30.

DALŠÍ AKCE

RODINNÉ CENTRUM 
MACEŠKA
Pražská 80 – areál MŠ Pražská, 
www.maceskaznojmo.cz, 
tel 773 670 915
15. 12. Meditace s Jočerem – setkání 
s léčitelem J. Červienkou, 17.30.
16. 1. 2023 Dítě není dospělák – 
seminář speciálního pedagoga 
a terapeuta Jiřího Haldy. 16.00.

8. 1. KOUZLA SKŘÍTKŮ
Znojemská Beseda – veselá 
pohádka ze série Nedělní pohádky 
tentokrát o dvou malých domácích 
skřítcích a jejich dobrodružství. 
15.00 a 16.30.

12. 1. LISTOVÁNÍ: Třešně v rumu
Znojemská Beseda – další z řady 
scénického čtení LiStOVáNí.cz, 
ve kterém herečka Petra Bučková 
představí knihu Michaely Janečkové 
Třešně v rumu. 17.00.

14. 1. PLES MĚSTA ZNOJMA
SKC Dukla – tradiční ples města 
zahajuje společenskou sezónu 
v novém roce. 19.00. Více na str. 1.

20.–21. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE, Loucká 21 – festival 
cestovatelů, zážitků a setkání 
s veřejností, doprovodné akce. Více 
na str. 13. 
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V  září roku 1997 se setkali tři 
hokejoví nadšenci – Hynek Blaha, 
Marek Kovář a  Mojmír Kladník, 
a  přesvědčili své sportovní okolí, 
že se pokusí navázat na  úspěšné 
hokejové roky znojemského hoke-
jového přeboru a znovu jej uvedou 
„v  život“. V  této době žilo Znojmo 
hokejovou euforií Orlů a do Nagana 
chybělo ještě sedm měsíců, a přesto 
se rozhodli, že to zkusí. Letos slaví 
tento nápad 25. výročí a  je proto 
nabíledni si pozvat k zodpovězení 
několika otázek člověka, který stál 
u  zrodu této ligy a  jako jediný ze 
zakládajících členů ligu vede dále, 
Hynka Blahu.

Nedá mi na úvod nezeptat se, jak 
se daří?

Co se týče ligy, vše je super. Le-
tošní ročník je pro nás nejen výji-
mečný svým výročím, ale i  rekord-
ní, co se týče počtu týmů hrajících 
Okresní přebor. Letos se do tří Divizí 
Znojemské hokejové ligy přihlási-
lo 23 hokejových mužstev! V přes-
ných číslech to činí 397 hokejistů  
okresu Znojmo! 

Tak to je neuvěřitelné. Ale není to 
náročné na řízení? Zimní stadion 
není nafukovací…

To je pravda. A abych řekl prav-
du, měl jsem z  toho před začátkem 
sezony trochu obavy. Ale co bychom 
byli s celým osazenstvem vedení ligy 
za manažery, kdybychom se této výzvě 
nepostavili (smích). Ale zpět k otázce. 
Určitě to je náročné. Proto jsme zvolili 
s vedením Zimního stadionu Fran-

tiškem Šebelou stejnou strategii jako 
loni, kdy v prvních podzimních měsí-
cích „tlačíme“ na odehrání co nejvíce 
soutěžních zápasů, aby se po Novém 
roce porce zápasů „zpomalila“ a týmy 
se mohly připravovat na play-off. 

Vedení ligy? Kdo se s tebou o chod 
ligy stará?

Už jsme zůstali prakticky jen dva. 
Já a za rozhodčí Pavel Novák. Všich-
ni, které jsme vždy oslovili, aby nám 
s  ligou pomohli, vydrželi rok, maxi-
málně dva. 

Zmínil jsi rozhodčí. Už se jejich po-
čet zvýšil? Minule, když jsme spolu 

hovořili, byli rozhodčí nedostatko-
vým zbožím...

Asi máme velké štěstí, ale ZNHL 
má rozhodčích dost. Vychází to určitě 
i z  toho, že liga je registrována jako 
Okresní přebor na ČSLH, teď vlastně 
Českém hokeji. Navíc se projevuje 
i pozitivní přístup Pavla Nováka, jako 
předsedy komise rozhodčích, kte-
rý navázal na výbornou práci svého 
předchůdce, pana Jaroslava Peřinky.

Nedá mi to se nezeptat, co podpora 
Města Znojma?

Pro letošní rok jsme získali 10 tis. 
korun, což je… mno, díky i  za  ně 
(smích). Administrativa takové ligy 

Okresní přebor v ledním hokeji zahájil svoji 25. sezonu!

 Zleva Libor Tůma, Petr Klaška a Hynek Blaha během nedávného přátelského utkání 
s Hobby Zetor Brno.  Foto: Archiv ZHL

 HC Ctidružice – vítěz divize A 2022.  Foto: Archiv ZHL  Dolní Dubňany – vítěz divize B 2022.  Foto: Archiv ZHL

je celkem náročná a vzhledem k po-
čtu účastníků se i celkem prodražu-
je. Jsme rádi, že nás město podpoří 
alespoň těmi 10 tisíci, a přitom bu-
deme i  doufat, že nové osazenstvo 
radnice uvidí v hokejové lize přínos, 
kdy organizovaně sportuje necelých 
400 lidí. Když to vezmeme ale i eko-
nomicky, liga je určitě pro rozpočet 
města Znojma taky slušným přispěva-
telem. Například v loňské sezoně jsme 
zaplatili za pronájem ledové plochy 
bezmála půl milionu korun. V letoš-
ním roce to bude celkem dokonce 
necelých 700 tis. 

Jaké jsou plány pro rok 2023?
Bude to znít s podivem, ale chtěli 

bychom příští ročník ještě o několik 
týmů rozšířit. Už se nám dva zájemci 
přihlásili, takže snad jim nadšení vy-
drží a příští rok je u nás v „hokejové 
rodině“ přivítáme? 

Co závěrem?
A  co závěrem? Všem hráčům 

chceme popřát sezonu, kde si zahra-
jí hokej hlavně pro radost. Sice jde 
i o ten výsledek, ale hlavně by mělo 
jít o tu radost ze sportu a hokeje. A to 
vždy s respektem k soupeři, protože 
vždy ráno musíme všichni vstát a  jít 
do práce. A jelikož je již adventní čas 
a neúprosně se blíží svátky vánoční 
a  Nový rok, rád bych popřál všem 
hráčům, rozhodčím a všem rodin-
ným příslušníkům klidné a pohodové 
prožití Vánoc, dětem bohatého Ježíš-
ka a hlavně hodně zdraví a úspěchů 
v roce 2023.

 Děkuji za rozhovor. Lidun


