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Stavba obchvatu Znojma pokračuje
Za účasti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra dopravy Dana Ťoka,
hejtmana Michala Haška a starosty
Vlastimila Gabrhela byla 28. července slavnostně zahájena stavba další
části znojemského obchvatu.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
SRPEN 2016

„Dostavba obchvatu je naprostou
klíčovou záležitostí pro město, ať už z pohledu projíždějících aut, nebo z pohledu
obyvatel Znojma. To, že jsme dnes zahájili
stavbu jeho další části, je pro město historickým milníkem,“ řekl starosta Znojma

Vlastimil Gabrhel. Dokončený celý obchvat bude sloužit především k odklonu
tranzitní dopravy mimo město Znojmo,
což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí
v celém městě. 
Pokračování na str. 2.

Dny otevřou
památky zdarma
Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti
brány nejzajímavějších památek a jejich prostor, které jsou jinak zčásti nebo
zcela nepřístupné. I letos představí
od 3. do 11. září největší stavebně-historické klenoty našeho města, a to zcela zdarma. 
Pokračování na str. 12.

Za mázhauz
pořádná odměna

 Poklepáním základního kamene odstartovali projekt, na který Znojmo dlouhodobě čeká, premiér Bohuslav Sobotka, ministr dopravy
Dan Ťok, hejtman Michal Hašek, starosta Znojma Vlastimil Gabrhel a další zúčastnění. 
Foto: archiv ZL

Pořádný mázhauz na Znojemském historickém vinobraní čeká pořádná odměna.
Kritérii vedoucí k odměně jsou dobový vzhled mázhauzu (výzdoba, označení), dobová hudba, dobové oblečení
obsluhy a prodávaný sortiment (tradiční moravské víno, burčák, sýry). Každé
splněné kritérium se rovná odměně
1 000 korun, maximum je tedy 4 000
korun. Přihlášky mohou provozovatelé
mázhauzů zasílat do 9. září na adresu
svatava.ruzickova@muznojmo.cz nebo
na adresu Město Znojmo, odbor majetkový, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo.
Více info podá S. Hegarová Růžičková,
tel.: 515 216 223. 
zp

Vinobraní znovu láká královy poddané. Těšme se!
Tři dny Znojemského historického
vinobraní přinesou od 16. do 18. září
i v tomto roce novinky. Svátky vína
a burčáku tak znovu skýtají dobrou
zábavu místním i návštěvníkům
z celé republiky, kteří na oblíbenou
akci přijedou.
Premiérově si užijete třeba noční
hudbu v ulicích, kterou uslyšíte vždy
po skončení hlavního programu až
od 22.30 hodin na ulicích Obroková,
Zámečnická, Přemyslovců a na Divišově náměstí. Posílena bude kyvadlová

 Krásné dámy vinobraní.

Foto: Z. Dvořák

doprava, která je pro všechny zdarma.
Odpočinek a klid najdete v relaxačních
zónách na ulici Přemyslovců a na nádvoří znojemského hradu. A letos bude
král rozhazovat mezi své poddané,
tedy návštěvníky vinobraní, také větší
množství stříbrných a zlatých mincí
než vloni. V tomto roce nesou logo
připomínající výročí 790 let Znojma.
O suvenýr je velký zájem a stříbrné groše proto půjdou v omezeném množství
i do prodeje na TIC. Ve čtvrtek 8. září
vyjde SPECIÁL Znojemských LISTŮ

věnovaný vinobraní i s podrobným
programem.lp
Do 31. srpna lze pořídit permanentku na vinobraní za zvýhodněnou cenu. V předprodeji v TIC
na Obrokové ulici ji dostanete za 300 korun pro dospělého
a 250 korun pro studenty, osoby
nad 60 let a také podnikatele
s provozovnami v centru města.
Od 1. září budou vstupenky o 50
korun dražší.
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SENIORŮM ZATEPLÍ STŘECHU
V srpnu začnou práce na zateplení
střechy staré části budovy Domova
pro seniory U Lesíka. Město tak investuje částku přes 3 miliony korun.
Stav střešního pláště je dlouhodobě nevyhovující a lokální opravy už
nejsou efektivní. Zateplením dojde
navíc k úsporám energií na vytápění. Práce potrvají zhruba tři měsíce.
Provede je znojemská firma S-A-S
STAVBY, která formou e-aukce podala nejvýhodnější nabídku.
OPRAVÍ ČÁST LOUCKÉ
A ULICI U BÍLÉ HLÍNY
Ulice U Bílé hlíny v Příměticích a část
ulice Loucké dostanou nové povrchy. Město ulice opraví na základě
špatného stavu silnic i podnětu
od bydlících. Opravy začnou v srpnu
a město budou stát 414 000 korun.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ S NOVÝMI
HOUPAČKAMI
Téměř tři desítky nových herních
prvků nainstaluje Městská zeleň
na 16 dětských hřišť ve městě i příměstských částech Znojma. Nové
houpačky, kolotoče, šplhací sestavu i věžovou herní sestavu najdou
děti na hřištích na Holandské, Rejdišti, Pražské, Dělnické, ale také
v Příměticích, Popicích a Konicích.
Městská zeleň do obměny herních
prvků investuje 446 000 korun.
Dodavatelem herních prvků je
firma Alestra z Kuřimi, která podala
nejnižší nabídku.
PLOVÁRNA ZAVŘE 15. ZÁŘÍ
Městská plovárna v Louce bude
od 1. září otevřena v podzimním režimu, tedy od 12.00 do 18.00 hod.
Provoz koupaliště pro tento rok
skončí 15. září.
KOLO UZAVŘE ULICE
Z důvodu zajištění zázemí startu
a cíle cyklistického závodu Kolo
pro život – Znojmo burčák tour
budou dva dny uzavřeny některé
ulice v dolní části města Znojma.
S úplnými uzavírkami musí řidiči
počítat 9. 9. od 12.00 do 16.30 hod.
v ulici Klášterní a 10. 9. od 12.00
do 16.30 hod. v ulicích Loucká,
Klášterní a Aninská. Objízdná trasa
není stanovena.
ŽLOUTENKA UDEŘILA.
MYJTE SI RUCE!
V souvislosti s narůstajícím počtem
případů virové hepatitidy typu A je
třeba dodržovat základní hygienu rukou, a to i v domácnostech.
Aktuální informace o vývoji epidemie a doporučení pro veřejnost
na www.khsbrno.cz

ZÁŘÍ | 17. STOLETÍ

Pověsti z podzemí a nejvyhledávanější atrakce
Jednoznačně nejvyhledávanější
turistickou atrakcí města je znojemské podzemí, které sehrálo v minulosti důležitou obrannou roli.
Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v České republice, ale i v rámci
střední Evropy. Systém podzemních
chodeb a sklepů je dlouhý téměř sedmadvacet kilometrů a má až čtyři
patra. Důvodem jeho budování byla
potřeba skladování vína i dalších zemědělských produktů, neboť Znojmo
bylo proslulé nejen svou bohatou úrodou, ale bylo i význačným obchodním
střediskem.
Dnes hraje znojemské podzemí
klíčovou roli v turistickém ruchu. Každoročně jej navštíví na 50 000 lidí,
čímž se stává nejpopulárnějším turistickou atrakcí města. Jihomoravský
kraj zařadil znojemské podzemí mezi
TOP 3 turistické cíle jižní Moravy.
Klasická prohlídková trasa v podzemí
měří cca 800 m a je zaměřena na prohlídku podzemních chodeb s výkladem o historii podzemí. Součástí této
trasy je expozice Tajemné podzemí
vytvořená na základě mýtů, starých
legend a pověstí.
Kdo by chtěl podzemí prozkoumat
netradičně, může vyzkoušet některou ze tří adrenalinových tras. Čtyři
kilometry mohou zájemci absolvovat
potmě pouze s čelovkou, v holínkách
a v ochranném oděvu. Budou se brodit
vodou, protahovat se úzkými místy
nebo lézt po velkých žebřících.
Na sobotu 24. září je připravena speciální akce Pověsti z podzemí.

 Dnes se již nestojí fronty na banány, ale na vstup do znojemského podzemí. Foto: archiv ZL

Zkrácená klasická prohlídková trasa
bude obohacena o hrané pověsti královského města Znojma O znojem-

ské věži a Jak Znojemští k lesům přišli. Vstup je pro návštěvníky každou
půlhodinu. 
zp, lp

ZÁŘÍ A HISTORIE
PRŮLET 17. STOLETÍM
Hra na schovávanou pod zemí
Dynamický ekonomický a stavební vývoj Znojma necitlivě zarazila třicetiletá válka
(1618–1648). Roku 1645 dobyli Znojmo Švédové a zle jej poplenili. Znojemští měšťané ale nalezli bezpečné útočiště hluboko pod svými domy v důmyslném labyrintu
podzemních chodeb. Traduje se, že Švédové našli liduprázdné město a děsily je kouře
z komínů, které sahají hluboko právě do znojemského podzemí. Vynucený návrat
obyvatelstva ke katolické víře sehrál pozitivní roli po stránce vzdělanostní a umělecké.
Do města byli uvedeni jezuité a kapucíni, kteří vystavěli své areály na spodní straně
Dolního (Masarykova) náměstí. Jako poděkování Panně Marii za záchranu města před
morovou epidemií byl na témže náměstí roku 1682 vybudován krásný barokní sloup.

Stavba obchvatu Znojma pokračuje
Pokračování ze str. 1.
Denně Znojmem projede až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé dopravní komplikace a nesnesitelné
životní podmínky. Vybudováním obchvatu dojde ke zvýšení plynulosti
dopravy, a tím i k úspoře nákladů
a snížení emisí. Dostavba obchvatu
tak bude znamenat velkou úlevu pro
všechny Znojmáky.
„Velké poděkování patří premiérovi Bohuslavu Sobotkovi i celé
vládě, hejtmanovi Michalu Haškovi i celému vedení Ředitelství silnic
a dálnic,“ zaznělo z úst starosty Gabrhela. Tím ale boj o obchvat nekončí.
„Čeká nás samozřejmě ještě hodně
práce, abychom obchvat dokončili.
Věřím ale, že se nám to podaří. Obchvat se stal prioritou vlády a tyto

konkrétní kroky to jen dokazují,“
doplnil Gabrhel.
Svatý Josef musel být přesunut
Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního
silničního obchvatu města Znojma.
Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí bude tvořit ucelený
obchvat města. V rámci přípravných
prací bývají někdy přemisťovány
i drobné stavby sakrální architektury,
jako jsou kapličky či sochy. V případě této stavby se jednalo o sochu
sv. Josefa, která musela být včetně
podstavce přesunuta o cca 100 metrů od stavby budoucího obchvatu.
Samotná socha byla po odborném
sejmutí dopravena do sochařského
ateliéru, kde před osazením na nový

podstavec byla zrekonstruována
a ošetřena.
Daleko větší stavebně technický
úkol tohoto charakteru čeká na Ředitelství silnic a dálnic na navazující
stavbě obchvatu I/38 Znojmo I, kde
v přípravě dojde k přestěhování kompletně celé kapličky. 
zp
DATA O STAVBĚ
délka: 3 532 metrů
kategorie: S 11,5/80
plocha vozovek: 63 700 m2
počet všech stavebních objektů: 48
zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
+ Froněk, spol. s r. o.
cena: 264 185 tis. Kč (bez DPH)
délka výstavby: 36 měsíců
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Propagace města se vyplácí.
Zájem turistů o Znojmo stoupá
Propagační materiály města s informacemi o ubytování, památkách
a možnostech zdejšího vyžití letos
na všech turisticky exponovaných
místech města miznou přímo raketovým tempem.
„To je jeden z ukazatelů, že Znojmo
navštěvuje stále více turistů,“ říká Jaroslav Chaloupecký ze Znojemské Besedy,
která se na přílivu turistů výrazně podílí.
Ačkoliv ještě není ukončena turistická sezona 2016, již nyní je jasné, že
podzemí i radniční věž budou i letos
patřit k nejnavštěvovanějším objektům města. „Od začátku roku k 31.
červenci navštívilo podzemí 29 264
lidí. Ve stejném období vloni to bylo
26 021. U radniční věže je nárůst ještě markantnější, zatím ji navštívilo
14 243 lidí. Ve stejném období v roce
2015 to bylo 9 865. Návštěvnost prudce
stoupá především v období nevlídného
počasí a vyprodáno bývá již v poledne,“ uvádí další pracovnice Besedy
Marcela Knotková. Stejně hovoří i Jiří

Žák z Jihomoravského muzea: „Objekty muzea od ledna do července navštívilo o padesát procent návštěvníků
více než v roce předchozím.“
Lepší vodáckou sezonu oproti
loňsku hlásí také David Gros, vedoucí vodáckého centra Stará Vodárna:
„Spousta lidí se vrátila, protože řeka je
krásná a má dobré reference od vodáků, kteří Dyji spluli. V květnu a červnu byl velký zájem o vodácké kurzy
od mimoznojemských škol, červenec
a srpen pak patří větším vodáckým
skupinám, které pojímají řeku jako
tří až čtyřdenní dovolenou. S nárůstem aktivit na řece Dyji také vnímáme
i negativní reakce bydlících v okolí
i rybářů, a tady, si myslím, by byla dobrá vyšší míra tolerance směrem k návštěvníkům, které ve Znojmě, jakožto
turistické destinaci, potřebujeme. Hřiště v areálu využívají hlavně dospělí,
děti skoro vůbec. Ty přichází v rámci
organizovaných akcí, ale samy od sebe
nepřijdou a to je trochu škoda.“

O návštěvnosti v souvislosti
s hrozbou terorismu ve světě hovoří Jiří Vítek, majitel Illegal baru, jedné z nejnavštěvovanějších restaurací
ve Znojmě: „Oproti loňsku máme mezi
hosty určitě méně cizinců a je možné, že jde o důsledek situace ve světě.
Českých hostů je více a co nás těší,
vracejí se k nám nejen po celý svůj
pobyt na Znojemsku, ale třeba se u nás
zastaví i na cestě k moři,“ říká úspěšný
restauratér.
Naopak více zahraničních turistů
v ulicích vidí majitel průvodcovské
agentury Remo–Agency Lukáš David: „O Znojmo, jižní Moravu a Čechy
obecně je mezi Rakušany vzrůstající zájem. Může za to nejenom rostoucí kvalita gastronomie, servisu
a ubytovacích zařízení, ale i kulturní
nabídka. Překladem textů a brožur
a plakátů také získáváme solventní
zahraniční hosty, kteří jsou naši nabídkou nadšeni a rádi se do našeho kraje
vracejí.“ 
lp

Koncem září se vrátí do Dolního parku stromy
Poslední zářijový víkend proběhne v rámci další části revitalizace parku ve Znojmě výsadba adoptovaných
stromů, a to v dolní části Městského
parku. Adopce se těší vždy velkému
zájmu a všech 112 adoptovaných
stromů si tak budou moci majitelé
sami zasadit.
Adoptovat bylo možné tentokrát
85 nových a 27 stávajících stromů.
Za symbolickou částku 1000 korun obdržel dárce certifikát o adopci stromu,
děkovný dopis od starosty Vlastimila

Gabrhela a přímo u stromu se upevní
pamětní tabulka se jménem dárce.
Výsadby budou probíhat po menších
skupinách zájemců, jelikož v parku
stále probíhají rekonstrukční práce.
O časovém harmonogramu budou
zájemci včas informováni.
S revitalizací Dolního parku se
začalo letos na jaře a patří mezi největší investice města v letošním roce.
V rámci revitalizace bude v aleji doplněno až na 85 nových stromů, nejvíce
zastoupení bude mít Javor klen (58 ks),

 Budoucí podoba dolní části Městského parku.

dále Habr obecný (9 ks), Buk obecný
(6 ks), Dub letní (6 ks), Javor babyka
(3 ks), Třešeň ptačka (3 ks) a Magnolie
(3 ks). Rovněž se vysadí 180 keřů, přes
2 tisíce květin, cibulovin a trav a přes
2 tisíce půdopokryvných rostlin. Celá
alej se prodlouží o 40 metrů. Revitalizace zahrnuje také opravu povrchů
a cest, rekonstrukci a přesun cyklostezky i nové veřejné osvětlení a mobiliář.
Volba stromů prošla velmi dlouhým a pečlivým výběrem, kdy bylo
zvažováno estetické hledisko, dlouhověkost, náchylnost
k chorobám a adaptace
na podmínky Znojma.
Javor klen, který má
největší zastoupení,
byl vybrán jako nejvhodnější strom. Důvodem je nejen jednotný vzhled centrální
aleje, a tudíž kontinuita celého parku, ale
mezi přednosti tohoto
stromu patří dlouhověkost, odolnost proti
chorobám i vlivům
okolního prostředí,
bezpečnost, rychlý růst
a v porovnání s jinými
tradičními stromy je
jeho nespornou výhodou to, že se nejedná
Foto: vizualizace o alergen. 
tp
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STALO SE
PŘIBYLO OSM PROJEKTŮ
V Akčním plánu rozvoje města Znojma přibylo osm nových projektů.
Došlo také k aktualizaci částek rozpočtu u jednotlivých projektů. Každý si tak může zjistit, jaké projekty
jsou pro město v letech 2016–2017
prioritní, v jaké fázi se nacházejí
a jak nákladné budou. Aktualizovaný Akční plán je umístěn na webu
www.znojmo-zdravemesto.cz.
LIDÉ ROZHODLI
O DARU POSTIŽENÝM
Svaz tělesně postižených Znojmo
převzal šek v hodnotě 10 000 korun.
O daru rozhodli obyvatelé Znojma
a okolí v rámci projektu Energie
ze sousedství, kterou ve Znojmě před několika měsíci spustila společnost ARMEX ENERGY.
Cílem projektu je podpořit ve městech, kde má firma kamenné pobočky, neziskové aktivity místních
obyvatel.
REGISTR SMLUV UKLÁDÁ
Zákon o registru smluv, který vstoupil v platnost 1. července, ukládá
státním či veřejnoprávním institucím povinnost zveřejňovat nově
uzavřené smlouvy s plněním nad
50 000 korun bez DPH. Registr je
dostupný na portálu smlouvy.gov.
cz. Pracovníci MěÚ Znojmo provádí
nejen jejich evidenci, ale i vlastní
zveřejňování, a to přes informační systém GINIS od firmy Gordic.
Znojmo, ale zveřejňovalo smlouvy
už dávno před novelou zákona –
v rámci projektu Otevřená radnice.
DESET TISÍC NA HRADĚ
Dvě výstavy věnované výročí Karla
IV. zhlédlo na znojemském hradě
za dva měsíce přes deset tisíc návštěvníků. Výstava mistrovských
replik korunovačních klenotů byla
již ukončena, ale výstava nazvaná
Karel IV. a jihozápadní Morava
bude na hradě ve Znojmě pro
veřejnost přístupná až do 7. září.
HUDEBNÍ FESTIVAL
S VOC ZNOJMO POMÁHAL
Již podvanácté se v červenci konal
Hudební festival Znojmo. Letošní
ročník byl věnovaný hudbě W. A.
Mozarta, která přilákala 15 000 posluchačů. V kolekci Festivalových
vín byla i čtyři vína VOC Znojmo,
která byla zapojena do tradiční
charitativní dražby vín na koncertu
Pavlíny Senić v Uherčicích. Výtěžek
z dražby byl 100 000 korun a celý
byl věnován opětovně na opravy
zámku. S touto částkou pomohl festival památce již milionem
korun.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY budou speciálem o Znojemském historickém
vinobraní. Speciál vyjde 9. září,
uzávěrka je 29. srpna. Další vydání Znojemských LISTŮ pak vyjde
29. září, uzávěrka je 19. září.
ZA ODPAD NEZAPLATILA
PĚTINA OBYVATEL
Na zaplacení poplatku za odpad,
který je 400 korun na osobu, mají
občané Znojma čas vždy do konce
června daného roku. Dosud ho
neuhradila pětina obyvatel. Z celkových 13,3 milionu korun město
letos vybralo zatím jen 11,1 milionu
korun. Poplatek za odpad lze ještě
uhradit na pokladně městského
úřadu na Obrokové ulici, a to poštovní poukázkou, bankovním převodem či prostřednictvím služby
SIPO. Podrobné informace jsou
k nalezení na webu města Znojma
www.znojmocity.cz v sekci Městský
úřad – Odbory a oddělní – odbor
finanční, záložka Jak si vyřídit.
UZAVÍRKA NA HORNÍM NÁMĚSTÍ
Z důvodu pořádání Dne sociálních
služeb bude ve středu 7. září od 8.00
do 18.00 hodin úplná uzavírka
ve spodní části Horního náměstí –
od domu č. 1 na Václavském náměstí po dům č. 20 na Horním náměstí.
REGISTR VOZIDEL
Ve čtvrtek 22. 9. a v pátek 23. 9.
nebudou z organizačních důvodů
zajištěny některé služby registru
vozidel. Jde například o přihlášení
dovezených vozidel ze zahraničí,
technické změny na vozidlech, přestavby a jejich zápisy do technického průkazu.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne ve středu 7. září ve 12.00 hodin.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná, se kterou je třeba se předem na zápůjčce domluvit na tel.: 721 505 910.
INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat komerční i řádkovou inzerci.
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv
pracovní místo nebo brigádu,
mají možnost v LISTECH inzerovat
vždy zdarma! Ceník a veškeré informace jsou uveřejněny na www.
znojmocity.cz nebo je získáte na e-mailu: peterkova@znojemskabeseda.cz, tel.: 515 300 251.

Znojmo zavádí Mobilní rozhlas.
Dostanete zdarma informace
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádí Znojmo
novou službu – Mobilní rozhlas. Nově
tak získáte informace o dění v našem
městě pomocí různých komunikačních kanálů.
Služba je určena pouze obyvatelům Znojma a jeho městských části.
Budete zdarma dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění
v obci – všeobecné informace o dění
ve městě, upozornění na uzavírky silnic, pozvánky na kulturní a sportovní
akce a mnoho dalšího. Registrujte se
na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail. Registrační formulář v tištěné podobě je k dispozici na podatelně úřadu na Obrokové

1/12, kde jej můžete vyplnit a odevzdat.
Pro registrované občany je služba zdar-

ma! Zapojte se do naší moderní formy
komunikace a buďte v obraze.  zp, lp

O finálovou účast v Tourfilmu
bojuje deset spotů ze Znojma
O účast ve finále prestižního
49. Mezinárodní festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm bude
bojovat i deset snímků ze Znojma
– osm v národní soutěži TourRegionFilm a dva v mezinárodní sekci
Tourfilm.
Filmy do soutěže přihlásili jejich
tvůrci – bratři Jan a Vítězslav Otrubové
ze společnosti VideoBrothers. Většinu
z přihlášených filmů točili na zakázku pro město Znojmo, potažmo jeho
příspěvkové organizace. „Letos jsme
od roku 2009, kdy se pravidelně festivalu účastníme, přihlásili zatím nejvíce
filmů. Pevně věříme, že porota ocení
i rostoucí kvalitu zpracování a pestrost
oblastí, kterými se Znojmo dokáže
prezentovat,“ říká režisér Jan Otruba.
Propagačních filmů z dílny bratří
Otrubů má Znojmo již čtyřicet devět.

 Bratři Vítězslav a Jan Otrubové na Tourfilmu s jednou z mnoha cen, kterou na mezinárodním festivalu získali.

Foto: Archiv VideoBrothers

„Natočená videa používáme hlavně
jako vizitku k propagaci města a podpoře cestovního ruchu, ať už jde o prezentaci na různých veletrzích, o šíření videí na facebooku či o reklamu

v televizi,“ dodává František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy, která má
propagaci města ve své gesci.
Mezi nejnovější videa patří i spot
o brownfieldu areálu pivovaru, který
je určen pro investory a má svou anglickou i německou verzi. „Areál tu
prezentujeme jako nemovitost s vlastním příběhem, zasazenou na slunný jih
Moravy s výhodnou polohou k velkým
městům. Jako možné využití uvádíme
obchodní prostory, galerii, hotel či
loftové byty,“ uvádí starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. V loňském roce
se dostal spot o znojemském adrenalinovém podzemí mezi deset nejlepších filmů do tří minut. Za posledních šest let pak získaly znojemské
propagační filmy již deset festivalových ocenění. Spoty jsou ke zhlédnutí
na www.youtube.com/znojmotv.  zp

Delegace z Retzu zavítala do pivovaru
i na Slavnosti okurek
Delegace z partnerského města
Retz zavítala na návštěvu Znojma
hned ze dvou důvodů. Svoji roli sehrálo i společné téma pořádání Dolnorakouské zemské výstavy.
Nejprve si členové delegace prohlédli znojemský pivovar a napili se
Znojemského piva, aby se poté přesunuli na Slavnosti okurek, kde ochutnali
pravou znojemskou okurku. Jelikož se
jedná o typickou plodinu obou regio-

nů, mohli tak porovnat, zda jsou lepší
znojemské nebo retzské okurky. Na setkání se opět debatovalo o Dolnorakouské zemské výstavě 2021, o kterou
se obě města ucházejí, i o prostorech,
které by se pro výstavy daly ve Znojmě

využít. Právě areál pivovaru je jednou
z možných variant.
Dolnorakouská zemská výstava
(Niederösterreichische Landesausstellung) je tradiční akcí, která se koná každé dva roky v jiném regionu Dolního
Rakouska. Akce se těší velkému zájmu
turistů. Návštěvnost se pohybuje mezi
350 000–500 000 návštěvníky. Znojmo
by se tak mohlo ukázat v celé své kráse
nemalému počtu turistů. 
zp, lp
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Svou zdravotní kartu
bude mít více stromů
Před dvěma lety se město připojilo
k portálu www.stromypodkontrolou.cz,
na kterém již mohou lidé nalézt pasporty stromů v Městském parku,
v Jubilejním parku a alejí na Pražské.
Nyní svou zdravotní kartu, jak lze
pasport stromu lidově nazvat, dostanou i další stromy ve městě.
Kromě stáří lze u každého stromu
dohledat jeho perspektivu, zdravotní
stav a případný navržený postup pro
jeho ošetření nebo kácení.
„Pasportizace stromů a zpřístupnění těchto informací na veřejně
dostupném webovém portále je jasným důkazem toho, že se o stromy
staráme svědomitě a dobře, i když se
nám zástupci spolků snaží namluvit
něco jiného. Občané si to mohou jednoduše zkontrolovat. Každý strom
chceme na místě ponechat tak dlouho,
jak jen to jde. Provádíme průběžnou
péči o stromy a sanaci jsme nuceni

volit až v těch případech, kdy jsou
stromy staré, nemocné a nebezpečné
ke svému okolí,“ říká starosta Vlastimil
Gabrhel.
Pasport stromů bude provádět specializovaná firma Safetrees například
v parku v Louce, kde bude zkoumat
všech 280 stromů. A dále také stromy
na hřbitově v Konicích a v Příměticích,
břízy a jeřáby na Městském hřbitově
nebo stromy na Žižkově a Máchově
náměstí. Celkem jde o 426 stromů.
Jakmile budou pasporty hotové, zanesou se na výše zmíněný webový portál.
Větší informovanost občanů o zeleni
ve městě a realizovaných opatřeních
jsou v souladu s projektem Rodiny
Okurkovy, který je zaměřen na odpady, čistotu a zeleň ve městě. Vznik
projektu a zapojení města do digitální
pasportizace stromů šlo v roce 2014
ruku v ruce. Více informací o projektu
na www.rodinaokurkova.cz. 
zp

Odneste použité baterie
na sběrná místa
Rodina Okurkova se letos připojí
k oslavám Evropského dne recyklace
baterií, který připadá na pátek 9. září.
Tento ekologický svátek může
podpořit každý tím, že začne doma
třídit použité baterie a poté je odevzdá na sběrných místech. Přispěje
tak k ochraně životního prostředí. Čím
více vybitých baterií se totiž dostane
do recyklačního procesu, tím méně

přírodních zdrojů je nutno vytěžit
k výrobě nových.
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech (ulice Dobšická a K Suchopádu v Příměticích),
v kontejnerech na elektro, kterých je
ve Znojmě celkem 15, a v budovách
městského úřadu, kde se nachází
kontejner na malé elektro. Snadnější
třídění v domácnosti umožní sběrná
krabička ECHOCHEESE, kterou si
můžete zdarma objednat na webové
stránce www.ecocheese.cz. Seznam
všech sběrných míst v celé České republice naleznete v nové interaktivní
mapě Ecobat mapa.ecobat.cz.  zp, lp

 Vybité baterie můžete vhodit do speciálních kontejnerů a krabiček umístěných i v budovách znojemského městského úřadu. 
Foto: archiv ZL
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Město chystá revitalizaci
zeleně na dalších místech
Revitalizovat zeleň za pomoci dotací z evropských fondů – to je cílem
znojemské radnice.
V plánu je výsadba stromů i keřů
a revitalizace trávníků. „Nyní nejsme
schopní říct, kolik stromů se přesně vysadí ani kolik nás to bude stát. Všechny
detaily vyplynou právě z projektové
dokumentace,“ říká Radoslav Habrdle,
ředitel Městské zeleně Znojmo.
Projektovou dokumentaci nutnou
k žádosti o dotaci pro město, potažmo
Městskou zeleň Znojmo, zpracuje firma Safe trees. Pokud město dotaci získá, k revitalizaci zeleně a výsadbě stromů dojde v příštím roce, a to v těchto

lokalitách: ulice Pražská (od ulice
Hvězdové po ulici Legionářskou),
kde je v plánu obměna aleje, Kolonka
(vnitroblok ulic Pražská, Slovenská,
Rumunská, Jugoslávská), kde se má
revitalizovat zeleň komplexně, dále
okolí hotelu Dukla (směrem k ulici
Dukelských bojovníků), kde má dojít
rovněž k celkové revitalizaci zeleně,
a pamatováno je i na Mramotice a tamní výsadbu nové aleje od koupaliště
směrem k rybníku i nové aleje severně od obce. Zda k revitalizaci v příštím roce opravdu doje, bude záviset
právě na získání dotace z evropských
fondů. 
zp

Mezinárodní den
bez aut i ve Znojmě
I v letošním roce se město Znojmo
připojí k mezinárodnímu Dni bez aut,
který se koná v rámci celorepublikové
kampaně Evropského týdne mobility
a jehož cílem je poukázat jaký dopad mají výfukové plyny na životní
prostředí. Ve Znojmě se bude konat
22. září.
Novinkou letošního roku je akce
ZNOJMO PĚŠKOBUSEM, kterou organizuje Zdravé město Znojmo ve spolupráci se Střediskem volného času.

Zájemci budou pomocí mapky plnit
úkoly v rámci stanovených tras a po jejich splnění dostanou malý dárek. Připraveno je také malování na obličej,
vyrábění dopravních značek, atrakce
připravované Cyklo Klubem Kučera,
koutek malých zdravotníků, Kámen
v pohybu aneb Nebuď balvan a další
aktivity připravované partnery Zdravého města Znojma.
Akce bude probíhat v okolí Horního
parku a na Komenského náměstí. Pro
žáky základních škol od 9.00 do 13.00
a pro veřejnost od 13.00 do 17.00. Více
na: www.znojmo-zdravemesto.cz.  tp

Kolo pro život míří na Znojemsko.
Zahrají mu Paroháči
Již potřetí zavítá jeden z největších závodů horských kol pro veřejnost Kolo pro život na Znojemsko,
a to v sobotu 10. září 2016, kdy se
uskuteční tradiční Znojmo Burčák
Tour Kooperativy. Závodit mohou
malí i velcí, pro které jsou připraveny
trasy v délce 16, 31 a 50 kilometrů.
Seriál Kolo pro život je určený pro
každého, kdo má rád horské kolo, jezdí
pravidelně nebo jen svátečně. Trasy
jsou přizpůsobené všem výkonnostním kategoriím. Součástí je dokonce speciální seriál pro děti se závody
od těch nejmenších dvouletých dětí
na odrážedlech až po třináctiletou
mládež. Dětské závody začnou v 9.00
hodin v Louckém klášteře.
Před polednem odstartuje hlavní
kategorie na 31 a 50 km, která vyráží

z Masarykova náměstí. Pojede se přes
ulici Vídeňskou směrem na Tasovice,
Strachotice, Jaroslavice. Ve 12.30 hod.
následuje v Louckém klášteře start
pohodové rodinné fitness jízdy v délce 13 km. V celém areálu Louckého
kláštera je připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké. Na své
si přijdou i cyklisté. Desítky stánků
nabídnou burčák, víno a kvalitní občerstvení. Hrát bude cimbálová muzika a Paroháči. Nachystána je i bohatá
tombola.
Přihlásit se do závodu lze do 7. září
přes webové stránky www.koloprozivot.
cz. Kdo se nestihne zaregistrovat, má
šanci se ještě přihlásit osobně v předvečer závodu v Louckém klášteře nebo
v den závodu hodinu před závodem.
Více info na www.koloprozivot.cz.  zp
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Příspěvek na obnovu památky
Do 15. října 2016 mají vlastníci
kulturních památek v Městské památkové rezervaci Znojmo možnost požádat na městském úřadě o příspěvek
na obnovu nemovité kulturní památky (popř. movité věci pevně spojené se
stavbou, pokud je tato stavba kulturní
památkou), a to pro rok 2017.
Příspěvek se poskytuje v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón a je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním
a obnovou autentických prvků a kon-

strukcí kulturní památky. Příspěvek
Ministerstva kultury ČR činí maximálně 50 % ceny obnovy a město Znojmo poskytuje dotaci minimálně 10 %
ceny obnovy. Žádost je možné zaslat
do 15. 10. 2016 na adresu Městský úřad
Znojmo, odbor majetkový, Obroková 2/10, 669 22 Znojmo, a to na formuláři, který je umístěn na internetových stránkách www.znojmocity.cz,
odbor majetkový, v záložce Tiskopisy. Případné dotazy zodpoví Alena Rybníčková, tel.: 515 216 259,
alena.rybnickova@muznojmo.cz.lp
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnosti k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V ČESKU
Restaurace Na Věčnosti ve Znojmě
hledá KUCHAŘE/KUCHAŘKU
20 000 Kč čistá mzda. Životopisy
na e-mail: ajasof@gmail.com,
tel.: 775 939 898.
EXCALIBUR CITY
přijme pro provozovny HATĚ
– KUCHAŘE, KUCHAŘKY
– PIZZA-KUCHAŘE / KUCHAŘKY
– POMOCNÉ KUCHAŘE / KUCHAŘKY
Brigádníky – bar/kuchyň
Své životopisy zasílejte na e-mail:
monika.bulinova@excaliburcity.com
tel.: 515 206 378.
Ardagh Metal Packaging
Czech Republic s.r.o.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě
SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK.
Požadujeme: SOU/SŠ technického
zaměření, technické myšlení,
manuální zručnost, samostatnost,
flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání.
Nabízíme: perspektivní zaměstnání,
příležitost i pro absolventy.
Benefity: příspěvek na stravování,

5 týdnů dovolené, příspěvek na PP,
odměny za pracovní věrnost firmě.
Životopisy zasílejte do 31. 8. na:
Ardagh Metal Packaging Czech
Republic s.r.o., o.z. Znojmo
Michaela Ambrozková
Průmyslová 715/24, Znojmo
Tel.: 515 284 130 nebo e-mailem
na Michaela.Ambrozkova@
ardaghgroup.com

se další cizí jazyky. Zaškolení v rámci
tréninkového programu, spolupráce
v mezinárodním týmu, péče
o mezinárodní obch. klientelu. Jisté
zaměstnání. Další vzdělávání, odměny,
benefity, moderní pracovní prostředí.

Montér/Instalatér vodo-topo-plyn
Monteur GHW
Straka GmbH, Hollabrunn
kremser@straka.at, Edith Kremser,
+43/2952/268358, Mzda dle KS
od 2.043,33 EUR/měs. brutto.

PRÁCE V RAKOUSKU
UPLATNĚNÍ PRO MATURANTY
Berufseinsteig Maturanten
LKW Walter Internationale
Transportorganisation AG
Centrála Vídeň/Wiener Neudorf
AT-2355 Wiener Neudorf
IZ NÖ-Süd, Straße 14
Žádost online na odkazu http://
www.lkw-walter.cz/cs/uchazec/
volna-mista/14
Management náboru uchazečů
Wr. Neudorf: Melanie Schmid,
tel. +43 5 7777-2280, Gabriele
Vollnhofer, tel. +43 5 7777-2247
Ukončené vzdělání obchodního
směru, dobrá znalost NJ, zájem učit

Strážníci nejsou jen botičkáři. Jejich úkolem
je prevence i kontrola mladistvých
Strážník = botičkář. To je možná
obraz strážníka, jak jej vnímá část
lidí. Do pravdy to má ovšem hodně
daleko.
„Řešení špatně zaparkovaných
vozidel je samozřejmě jedna z našich
povinností a možná právě tímto způsobem si nás lidé zaškatulkují. Činnost městské policie je ale široká –
od preventivních akcí přes kontrolu
mladistvých na alkohol či hazard až
po součinnost se státní policií, například v případě rizikových fotbalových
nebo hokejových zápasech. Strážník
musí během své služby řešit různorodé
problémy,“ říká ředitel Městské policie
Znojmo Ivan Budín.
Dopravní přestupky sice tvoří většinu řešených přestupků, ve srovnání
s jinými městskými a obecními policiemi je však podíl dopravních přestupků na celkovém počtu řešených přestupků výrazně nižší. Oblast dopravy
je navíc jedna z nejvíce regulovaných
oblastí, proto logicky vévodí i statistikám: přestupky jsou více viditelné,
a tak i snadno postřehnutelné. V rámci znojemské městské policie se však

opravdu jedná jen o jednu z mnoha
činností.
„Běžně kontrolujeme objekty škol
a školek, zda se v nich nepohybují
nepovolané osoby. Zaměřujeme se
na kontrolu mladistvých, zda nepijí
alkohol nebo nehrají hazardní hry.
Pohybujeme se v parcích a kolem dětských hřišť, kde se zdržují neukázněné
děti a mládež. Nápomocni jsme v případě nejrůznějších kulturních akcí,
které se ve Znojmě konají. V neposlední řadě nám znalost místního prostředí a lidí pomáhá k preventivním
zásahům,“ doplňuje Budín.
Výjimkou nejsou ani kontroly psů,
rušení nočního klidu, kontrola bezdomovců nebo černých skládek. Preventisti pravidelně navštěvují mateřské
i základní školy, učí děti, jak se správně
chovat na přechodu pro chodce, kam
patří odpadky nebo co dělat v případě, že narazí na injekční stříkačku
například na pískovišti. O přednášky
preventistů mají zájem i senioři z domovů pro seniory a pečovatelských
domů, kde se probírají nejnovější finty
podvodníků.

Přestože si strážníci musí často vyslechnout různé nadávky, jejich důvěryhodnost u občanů stoupá. O tom, že
se Městská policie Znojmo stále více
dostává do povědomí občanů jako instituce, která má zabezpečit veřejný
pořádek a pomáhat jim při obtížích, by
mohl dokládat počet přijatých oznámení a stížností na lince 156. Rok od roku
telefonátů přibývá,“ dodává Budín.
„Nedávno jsme přijali i poděkování
od jedné obyvatelky Znojma za to, jak
strážníci pomohli její sestře. Nesmírně

si toho vážíme, neboť pomáhat lidem je
naše hlavní práce. A jsme rádi, pokud to
někdo ocení,“ dodává závěrem Budín.
S čím se ale Městská policie Znojmo potýká, je nedostatek strážníků.
Do svých řad proto hledá nové posily. Na pozici strážníka obecní policie
se mohou zájemci hlásit průběžně.
Předpokládá se přijetí až šesti nových
strážníků tak, aby byly naplněny stavy Městské policie. Více informací
na www.znojmocity.cz pod odkazem
na Městskou policii Znojmo. 
zp
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE ZA DVEŘMI
Vzdělání jako jednička na seznamu priorit města.
Do svých škol poslalo desítky milionů korun
Dostatek míst v mateřských
školkách, příjemnější a komfortnější
prostředí pro žáky i učitele, investice v řádech desítek milionů korun
do objektů škol a školek z rozpočtu
města, snaha o modernizaci učeben
z evropských fondů nebo podpora jazykového vzdělávání na všech
stupních – to jsou konkrétní příklady, že vzdělání je prioritou znojemské radnice.
Nejde o žádné klišé, ale o fakt.
„Investice do vzdělání je investicí
do budoucnosti našich dětí, proto
na ní nešetříme, ale naopak se snažíme z omezeného rozpočtu města
do našich škol a školek a do podpory výuky cizích jazyků investovat co
možná nejvíce peněz,“ říká starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
„Od začátku je pro nás také důležité, abychom disponovali dostatkem
míst v mateřských školkách. Díky
tomu jsme schopni jako jedno z mála
měst v republice přijmout do školky všechny tříleté děti,“ dodává
starosta.

 Poprvé půjde do znojemských škol v září 488 dětí. Školy otevřou dohromady jednadvacet prvních tříd. 
Foto: archiv ZL

Radnice se však snaží pomáhat
i tam, kde jsou jinak její kompetence
nulové. Ze zákona je město zřizovatelem mateřských a základních škol, kdežto střední školy zřizuje kraj. „V rámci
projektu Znojmo mluví anglicky jsme
již před třemi lety zavedli, že každému
Znojmákovi, který je studentem nebo
čerstvým absolventem a získá jazykový
certifikát z němčiny nebo angličtiny, tak
mu ho radnice proplatí. A studenti toho
čile využívají, z čehož mám radost,“
doplňuje starosta. Na střední školy myslelo město ještě v jedné věci.
Ve Znojmě má vzniknout Centrum odborného vzdělávání se zaměřením na zemědělství a město tento
záměr podpoří přenecháním pozemku, který byl dosud v jeho vlastnictví.
Právě na tomto pozemku má totiž centrum vzniknout. Více informací o novém Centru odborného vzdělávání si
můžete přečíst na straně 5. A právě
tématu škol, školek a vzdělávání obecně věnujeme tyto dvě strany. Přejeme
všem nejen hezký první školní den, ale
i úspěšný celý školní rok! 
zp

O prázdninách se do školních budov stěhovali řemeslníci
Sotva opustili budovy znojemských základních a mateřských škol
poslední žáci, aby si užili dvouměsíční prázdninové volno, na jejich místa
nastoupili ve většině školních budov
řemeslníci.
„V uplynulých čtyřech letech jsme
do oprav a vybavení škol a školek investovali desítky milionů korun s cílem
zpříjemnit dětem i pedagogům prostředí našich školských budov. Se zvelebováním škol a školek pokračujeme

i letos,“ zdůrazňuje místostarosta Jan
Grois. Celkově poputuje letos do škol
a školek přes 24 milionů korun. Většina
investic jde do základních škol, celkem
18,5 milionu korun. Kromě havarijních
stavů, výmaleb prostor nebo nových
povrchů se řeší i opravy a vybavení kuchyní a jídelen nebo rekonstrukce fasád
a výměna oken. Přes 5,7 milionu korun
investuje město do mateřských škol.
Všechny opravy vzešly z požadavků
ředitelek a ředitelů. 
zp

VÝČET OPRAV A INVESTIC ZNOJEMSKÝCH ŠKOL
MŠ Holandská
MŠ nám. Republiky
MŠ Pražská
MŠ Dělnická
MŠ Přímětice
ZŠ Prokopa Diviše Přímětice
ZŠ Pražská
ZŠ Pražská,
odl. pracoviště Slovenská
ZŠ JUDr. Mareše
ZŠ JUDr. Mareše,
odl. pracoviště Konice
ZŠ Václavské náměstí

 Oprava vestibulu na základní škole na Pražské.

Foto: archiv školy

 prava chodníků v areálu – I. etapa, nákup vybavení
O
kuchyně
Opravy budovy
Elektroinstalace a rekonstrukce soc. zařízení + výmalba
(budova č. 1), oprava chodníků v areálu – II. etapa, výměna krytů radiátorů ve třídách, nákup vybavení kuchyně
Oprava chodníků v areálu, vybudování úložiště pro
skladování potravinářských odpadů
Oprava fasády, obklady kuchyňských přípraven, výmalba prostor
Rekonstrukce střechy (včetně zateplení), oprava kuchyně a školní jídelny, výměna vstupních dveří
Oprava podlahy v tělocvičně, oprava šaten pro 1. třídy,
úprava vestibulu školy
Oprava podlah ve 4. třídách
 ýměna osvětlení a elektroinstalace, oprava sprch
V
v tělocvičně, oprava podlah ve třídách a na chodbách
Výměna oken
 prava hlavních dveří, postupná výměna radiátorů,
O
nové dveře na toalety
Oprava podlah, výmalba prostor

ZŠ Václavské náměstí,
odl. pracoviště Jubilejní park
ZŠ Mládeže
 prava sportovních povrchů, zateplení střechy dílen
O
a výměna vikýřů, oprava podlah ve třídách, výměna
oken do dvora – I. etapa, oprava fasády tělocvičny,
výměna radiátorů ve školní jídelně
ZŠ nám. Republiky
Výměna oken – 1. a 2. patro, nákup vybavení kuchyně
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V ZÁŘÍ SE VRACÍ DĚTI ZPÁTKY DO ŠKOLY
Ve Znojmě vznikne centrum Radnice proplatila další
odborného vzdělávání
jazykové zkoušky
Jihomoravský kraj jako zřizovatel ve vlastnictví města Znojma. Město zísstředních škol vybral Střední odbor- kalo pozemek v roce 2003 a byl zařazen
nou školu na Dvořákově ulici ve Zno- do ploch na bydlení. Ještě předtím si jej
jmě jako Centrum odborného vzdě- však pronajala SOŠ Znojmo, Dvořákolávání se zaměřením na zemědělství. va a ze strany Státního pozemkového
Centrum vznikne na Přímětické úřadu bylo umožněno využití pozemku
ulici a budou ho využívat i žáci střed- k výsadbě dotované vinice s udržitelních škol kraje podobného typu nejen ze ností do roku 2032. Město tím pádem
Znojemska. Město tento záměr podpoří nemůže plochu využít jako plochu pro
přenecháním pozemku, který byl dosud bydlení, a proto ji bezúplatně převedla
v jeho vlastnictví a na kterém má cent- zpět Státnímu pozemkovému úřadu,
rum vzniknout. Schválilo to znojemské který ji má převést právě na školu.
„Vybudování centra
zastupitelstvo na svém
bude probíhat ve dvou etačervnovém jednání.
pách. První etapou je poří„Krajskou střední
zení moderní zemědělské
zemědělskou školu jsem
mechanizace, na kterou
doporučil ministrovi
jsme díky podpoře Jihozemědělství jako krajmoravského kraje požáské centrum excelence
dali o dotaci 6,5 miliónu
v zemědělských oborech.
korun do Integrovaného
Prohlédl jsem si jednu ze
regionálního operačního
školních vinic a diskutoprogramu (IROP). Další
val s vedením o plánech
na rozvoj školy, o zkuše-  Odborníci, třeba i na pří- dotaci ve výši 1,65 milionu
nostech se získáváním pravu pravého anglického korun bychom měli získat
žáků na zemědělské obo- čaje, jsou na trhu práce stále od Ministerstva zemědělvíce žádaní. Foto: archiv ZL
ství. Obě dotace by měly
ry, o spolupráci s Agrární
komorou ČR a zemědělskými firmami pokrýt nákup strojů s moderními systéze Znojemska. Jako jihomoravský hejt- my, kterými bude centrum disponovat,“
man přikládám zemědělskému vzdě- uvedl Josef Brouček, ředitel SOŠ Znojmo,
lávání velký význam, čeká nás masivní Dvořákova.
Přípravy na druhou etapu projektu
obměna pracovníků v zemědělství,“
sdělil jihomoravský hejtman Michal odstartují během příštího roku. V rámHašek při své květnové návštěvě Zno- ci činnosti centra se však realizují aktivity i pro žáky středních škol kraje se
jemska.
Pozemek, na kterém centrum v bu- zemědělským zaměřením už nyní – ať
doucnu vznikne, se nachází na rohu ulic jde o První česko-rakouskou zeměděltp
Přímětické a Trentské a doposud byl skou výstavu či Soutěž v orbě. 

Do školek půjdou téměř
čtyři stovky dětí
Od září nastoupí do znojemských
mateřských škol 373 dětí. „Opět mohly být přijaty všechny tříleté děti, které přišly k zápisu,“ uvedl místostarosta Jan Grois.
„V letošním roce jsme přistoupili
k novému modelu zápisu do mateřských škol, který tentokrát probíhal
ve čtvrtek v průběhu celého dne. Ředitelky mateřských škol hodnotily po zápisech změnu termínu konání pozitivně s tím, že rodiče mohli v průběhu
dne ještě doplnit chybějící podklady,
například vyjádření lékaře,“ dodává
Denisa Krátká, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče.

K letošním zápisům přišlo celkem 410 dětí, z toho 27 z jiných obcí.
Největší zájem rodičů byl tradičně
o mateřskou školu na Holandské (90),
na Pražské (68) a na Dělnické (66).
Z celkového počtu zapsaných dětí bylo
47 dětí mladších 3 let. Zájem byl také
o školy v městských částech Konice a Mramotice, kam k zápisu přišlo
22 dětí.
Kapacita mateřských škol není
v tuto chvíli zcela naplněna, rodiče
mohou své děti ještě zapsat na dvě
mateřské školy Pražská a Slovenská (odloučené pracoviště ZŠ
a MŠ Pražská). 
tp

Znojemská radnice v rámci projektu Kolumbus a jeho části Znojmo
mluví anglicky zaměřuje na podporu jazykového vzdělávání na všech
úrovních vzdělávání.
Zvýšit si svou jazykovou vybavenost, aniž by je to stálo jedinou korunu,
mohou studenti základních, středních
a vysokých škol a čerství absolventi,
kteří mají trvalý pobyt ve Znojmě a jeho
městských částech. V rámci projektu
Znojmo mluví anglicky jim totiž radnice při splnění ostatních kritérií, kterým
je například dosažená úroveň jazykové
zkoušky, hradí úspěšně složený certifikát z angličtiny a němčiny.
Za první polovinu letošního roku
této možnosti využilo 32 lidí, přičemž

radnice jim uhradila úspěšně složené
zkoušky v celkové výši 86 000 korun.
Certifikátům dominovala angličtina
(72 %), zbylých 28 % certifikátů bylo
z jazyka německého. Do statistiky se
projevil i fakt, že radnice od roku 2014
proplácí i zkoušky z angličtiny žákům
základních škol. 
zp

 Na znojemských školách dobře ví, že
znalost alespoň jednoho cizího jazyka je
dnes při hledání práce téměř nutností.

Foto: archiv ZL

Projekt Znojmo mluví anglicky je součástí projektu Kolumbus. Ten
spustila znojemská radnice na podzim roku 2012. Projekt Kolumbus
má za cíl objevovat nová pracovní místa a zvýšit konkurenceschopnost Znojmáků na trhu práce. V rámci projektu znojemská radnice
například pomáhá zvýšit jazykovou vybavenost svých občanů nebo
vyhledává nové pracovní příležitosti doma i v sousedním Rakousku.
Více na www.znojmokolumbus.cz.

Zmodernizované učebny by mohli
využívat i handicapovaní
Znojemská základní škola na náměstí Republiky by ráda díky dotačnímu programu zkvalitnila podmínky
pro vzdělávání svých žáků vybudováním nových učeben a modernizací
učeben dosavadních.
Město tento záměr podpořilo:
zastupitelé na konci června schválili
podání žádosti o dotace a spolufinancování projektu a škola tak může začít
svůj boj o dotaci.
Základní škola na náměstí Republiky plánuje v rámci projektu Zvýšení
kvality a dostupnosti pro vzdělávání
a celoživotní učení zmodernizovat
učebny pro jazykové vzdělávání, přírodovědné a technické předměty
a zbudovat nové učebny pro žáky se
specifickými poruchami učení v rámci
inkluzivního vzdělávání. Zároveň by
se společně s vybudováním bezbariérového prostředí opravila schodiště

a jejich obložení a rovněž by se vytvořily
učebny pro realizaci tzv. společného
vzdělávání. Tímto by se ve škole mohli
vzdělávat i handicapovaní žáci. Podmínkou pro realizaci těchto investic je
získání dotace. Tato modernizace by
probíhala v jednotlivých etapách v letech 2017–2019 a celkový rozpočet je
odhadován na rozmezí 30–40 milionů
korun. Celých 85 % hodnoty by v případě získání dotace bylo hrazeno z fondů
Evropské unie, 5 % ze státního rozpočtu
a na zbylých 10 % by přispělo město
Znojmo (šlo by o cca 4 miliony korun).
Škola by rovněž přivítala, aby zrekonstruované učebny následně využívaly ke svým aktivitám i mateřské
školy. V rámci projektu škola zamýšlí realizovat pro žáky MŠ prožitkové
programy, jejichž cílem je zvyšovat
manuální zručnost a technickou představivost dětí předškolního věku.  tp
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Sociální služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM

Kdy se obrátit na sociálně
terapeutické dílny?
Sociálně terapeutická dílna je
ambulantní sociální služba poskytovaná lidem se zdravotním postižením, kteří se v důsledku své nemoci
nemohou uplatnit na otevřeném
trhu práce.
Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali
základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Pracovníci sociálně terapeutických
dílen nacvičují a upevňují s uživateli
jejich motorické, psychické, sociální
a pracovní schopnosti a dovednosti. Takové nácviky většinou probíhají
během různě zaměřených pracovních
činností (práce se dřevem, textilem,
papírem, drátem, korálky, keramickou hlínou atd.). Uživatelé si postupně
rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku,
učí se novým činnostem, zlepšují svou
schopnost setrvat u jedné činnosti
a dokončit výrobek. Díky pravidelné
docházce se učí znovu dodržovat určitý denní režim.

Sociálně terapeutické dílny
nabízejí:
 u
pevňování a zprostředkování kon-

taktu s přirozeným prostředím

 n
ácvik samostatnosti při cestování,

orientace ve městě a celkově vnějším prostředí
 n
ácvik dovedností a péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu
začlenění
 n
ácvik péče o domácnost (praní,
vaření, úklid)
Na Znojemsku je možné využít služby u Oblastní charity Znojmo:
Dílna sv. Kláry, Mikulášské nám. 12,
Znojmo 669 02, tel.: 733 755 938,
e-mail: klara@znojmo.charita.cz,
www.znojmo.charita.cz
Cílová skupina jsou osoby s chronickým duševním onemocněním
ve věku 19–64 let při nástupu.

Den sociálních služeb
má program pro všechny
Den sociálních služeb nese letos
podtitul Jeden svět pro všechny. Sedmý ročník nabídne bohatý program
ve středu 7. září na Horním náměstí
ve Znojmě.
Nenechte si ujít představení jednotlivých sociálních služeb Znojemska, workshop pletení sítí, malování
na obličej, stolní fotbálek či výtvarná
tvoření. V průběhu dne budou pro zá-

jemce připraveny také soutěže o ceny.
Hlavními pořadateli akce jsou město Znojmo a Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska, kteří
stojí i za další připravovanou aktivitou pro veřejnost. A tak se můžete
ve dnech 3.–9. října podívat na Týden sociálních služeb České republiky. Více na webových stránkách
www.socialnisluzby-znojemsko.cz.  lp

PROGRAM NA PÓDIU
10.00–10.10
Zahájení – představitelé města Znojma
10.10–10.25
Bubnování – Ateliér Samuel
10.25–10.50
Divadelní představení – Rudé boty I. – Salebra, o.s.
11.00–11.30
Každý může tančit – Dr. Veleta, DS Plaveč, p.o.
11.45–12.00
Vystoupení s asistenčním psem – Liga vozíčkářů
12.05–12.20
Hudební vystoupení – Zámek Břežany, p.o.
12.40–12.55
Pohádka – Domov pro matky a otce v tísni
13.10–13.35
Divadelní představení – Rudé boty II. – Salebra o.s.
13.50–14.00
Taneční vystoupení – DS Jevišovice, p.o.
14.10–14.20
Canisterapie – Domov Božice, p.o. + ADRA, o.p.s.
14.40–15.00
Pavel Kubíček – zpěvák – Tyfloservis, o.p.s.
15.15–15.30
Hudební vystoupení – Zámek Břežany, p.o.
15.30–15.45
Pohádka – Rodinné centrum Maceška
15.45–16.05
Ukázka sebeobrany – Krav Maga
16.05–16.25
Pěvecký sbor Libohlásek
16.25–16.45
Pěvecký sbor Znoimia
16.45–17.00
Vyhlášení soutěže
17.00
Slavnostní zakončení, společná píseň

Konipaska hledá podporu
Spolek Konipaska, zajišťující
ve spolupráci s Oblastní charitou
Znojmo Domácí hospicovou péči
na Znojemsku, založil speciální bankovní účet 2501010898/2010 a vyhlašuje veřejnou sbírku.
Určena je k získání finančních prostředků, konkrétně 300 000 korun,
na nákup osobního vozu pro přepravu zdravotních pomůcek a k dalšímu využití hospicové péče. „Tímto
rozšířením našich služeb a činností
chceme zvýšit flexibilitu a komfort
hospicových služeb, které poskytuje-

me našim pacientům,“ uvedl David
Hes, předseda spolku Konipaska, který
mimo jiného již několik let pořádá
akci Vítáme prázdniny s The Tap Tap.
Pravidelnými hosty jsou na ní hokejisté HC Orli Znojmo, další sportovci i vinařství. Výtěžek z charitativní
aktivity putuje vždy znojemské oblastní charitě a neziskové organizaci
The Tap Tap. „Velké poděkování patří
již nyní obci Chvalovice za poskytnutí dotace 100 000 korun na nákup
osobního vozidla,“ uvedl Hes. Více
na www.konipaska.cz. lp

Hoďte koulí daleko!
Pro seniory od 60 let výše připravuje Česká unie sportu velký turnaj
v pétanque. Turnaj se uskuteční v areálu Domova pro seniory na Vančurově ulici ve Znojmě ve středu 21. září
od 9.30 hod. Počítáno je s účastí seniorů

z okresu nejen Znojmo, ale také z Moravského Krumlova, Miroslavi, Prosiměřic a Jevišovic. Informace a přihlášky, které můžete zasílat do 31. srpna,
získáte u sekretáře ČUS Romana Švarce
(tel.: 728 143 021). 
lp

Ochutnávka, jak mohou děti trávit čas
Středisko volného času Znojmo
připravilo na 1. září ve svém areálu
a v prostorách bývalých bazénů v Horním parku ochutnávku činností, které nabízí dětem a mládeži. Přijďte si

od 10.00 do 14.00 vyzkoušet, co všechno můžete dělat ve volném čase. Připraveny jsou atrakce jako skákací hrad,
facepainting, výroba placek, soutěže
a další aktivity. lp

Znojmo skončilo čtvrté v soutěži
Obec přátelská rodině

 Společné aktivity rodiny.

Znojmo si ze soutěže Obec
přátelská rodině, do které se letos
přihlásilo, odneslo ve své kategorii
krásné 4. místo. A i když se vítězem
stalo Valašské Meziříčí, soutěž potvrdila, že Znojmo patří mezi aktivní
města v oblasti rodinných aktivit.
Znojmo se snaží rodinnou politiku
komplexně realizovat od roku 2015.
Díky vzájemné spolupráci s mnohými dalšími subjekty z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb,
volnočasových aktivit se již podařilo
vymyslet řadu nových aktivit podporujících rodinu, jako například akce
v rámci Národního týdne manželství či

Týdne pro rodinu.
„Naším společným
cílem je, abychom
skrze rodinnou politiku podpořili rodiny tak, aby mohly
naplňovat své poslání a aby se jim
tady dobře žilo. Důležité je, že mnohé
dílčí aktivity a akce
Foto: archiv ZL byly realizovány již
dříve ze strany různých neziskových a jiných organizací.
A za to patří všem velké poděkování.
A přestože jsme teprve na počátku
rozvoje této oblasti, tak čtvrté místo
v soutěži považujeme za úspěch,“ říká
Šárka Gambasová, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Právě
tento odbor má realizaci rodinné politiky na starost.
Podporovat rodinu a rodinný život se vedení města snaží i dalšími
způsoby. A už nyní je proto plánovaná
na pátek 30. září další velká akce – Den
seniorů s pestrým programem, o kterém přineseme podrobnosti v zářijovém vydání LISTŮ. 
zp, lp
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Veronika umírá a objevuje svět.
Studenti jí ho přenesli na pódium
V Městském divadle ve Znojmě
sklidili potlesk studenti Gymnázia
Dr. Karla Polesného ve Znojmě.
Aplausu se jim dostalo za představení Veronika, kterou podle bestselleru
Paula Coelha sami nastudovali.
Za nápadem stojí student zmíněného gymnázia Petr Mrkvička, jinak
také král znojemského majálesu 2016.
„Napadlo mě vytvořit nějaké divadelní představení, protože mi přišlo líto, že na naší škole není žádný
dramatický kroužek nebo podobné
vyžití. Jako podklad mi posloužila
kniha Veronika se rozhodla zemřít
od brazilského spisovatele Paula Coelha,“ říká režisér divadelního kusu
Petr Mrkvička. Společně s Kateřinou
Bačovou a Terezou Vlkovou dali dohromady základní osnovu a Kateřina
také napsala scénář. Je o dívce, která,
ač má vše, či možná právě proto, že má
všechno, se pokusí o sebevraždu. Přežije a v psychiatrické léčebně jí lékař
oznámí, že její srdce vydrží maximálně
týden. A právě v těchto posledních
dnech života zažívá Veronika největší
překvapení, krutou pravdu, ale i velkou lásku.

„Začali jsme zkoušet v prostorách
školy. Postupně jsme verbovali kamarády - ať už ty, kteří měli nějakou
zkušenost s divadlem, tak i ty, kteří
v životě na jevišti ani pódiu nestáli.
Zkoušeli jsme dvakrát týdně po škole,
ale byl trochu problém, abychom se
vždy všichni na zkouškách sešli. Poprvé, kdy jsme hru hráli opravdu se vším
všudy, byla právě premiéra. Po počátečních drobných chybách, jsme se
postupně zdokonalili a po několika
reprízách nám bylo líto, že se musíme
s tak skvělou půlroční prací rozloučit.
Nejdůležitější a hlavní složkou tohoto
podle reakcí publika úspěšného projektu byla určitě naše snaha a zapálení
pro věc. Pro někoho to bylo poprvé
a naposled, ale všichni do jednoho
jsme si hraní na divadle užili a určitě na to budeme dlouho vzpomínat.
Takže poděkování patří mým teď už
kolegům, vedení školy, Znojemské
Besedě a paní Maryle Vlkové, která
nám na poslední chvíli pomohla vychytat všechny nedostatky jako jevištní
mluvu, příchody a odchody z jeviště
a další. Všem moc děkujeme!“ uzavřel
Petr Mrkvička. 
lp

Školství, společnost
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Na západě Evropy
u Atlantského oceánu

 Ve volném čase děvčata navštívila několik historických měst a zažila světoznámý festival
São João, který je okouzlil. 
Foto: archiv školy

Osm studentek SOU a SOŠ, SČMSD ve Znojmě absolvovalo zahraniční stáž v Portugalsku. Pracovní
pobyt studentek v projektu mobilit
osob pod názvem Nebojme se práce
v zahraničí se uskutečnil ve městě
Braga v rámci programu Erasmus+
a byl podpořen finančními prostředky Evropské komise.
Nela Kadlečíková, Marie Horáková
a Pavlína Pospíšilová, studující Cestovní
ruch, pracovaly v cestovní kanceláři, kde
se naučily komunikovat se zahraničními klienty, uzavírat cestovní smlouvy
a vyřizovat objednávky. Kateřina Mi-

chálková obohatila své odborné znalosti
v kosmetickém salonu při provádění
manikúry i masáží. Budoucí kadeřnice
Jana Polášková se naučila vytvářet nové
pánské i dámské střihy. Michaela Mohelová, studentka oboru Podnikání, obchod a služby, získala povědomí o nákupu a prodeji zboží ve stylovém obchodě
s cukrovinkami. Tereza Horáčková, studující obor Sociální činnost, využila své
znalosti z psychologie při práci s klienty
denního stacionáře. Nikola Amerlingová, studentka oboru Hotelnictví a turismus, pracovala v hotelu Ibis například
v hotelové recepci. 
lp

Nick

 Poselství hry Veronika spočívá, stejně jako v knižní předloze, v uvědomění si, jak moc je
každý okamžik na Zemi vzácný. 
Foto: P. Prokůpková

Ve vodojemu vystaví fota
Vedení znojemské divize Vodárenské akciové společnosti spolu se
svými partnery vyhlašuje fotografickou soutěž na téma Voda je život.
Ještě do 26. srpna je možné
do soutěže podat fotografie formátu
20 × 30 cm s uvedeným názvem snímku, jménem a adresou autora, včetně
data pořízení (snímek nesmí být starší
než jeden rok). To vše uvedené na zadní straně práce. Dílo je třeba doručit

na adresu VAS, Kotkova 20 ve Znojmě.
Fotografie mohou být analogové i digitální, barevné i černobílé.
Autory tří vítězných snímků ocení
partner soutěže – ateliér Foto Mašek
– hodnotnými poukazy. V prostorách
budovy vodojemu na náměstí Republiky pak bude v době Znojemského
historického vinobraní 16.–18. září
připravena vernisáž všech oceněných
snímků. 
lp

Věk: 1,5 roku
Plemeno: kříženec mastifa
Nick je odrostlé hodně aktivní i mazlivé štěně. Zatím neumí základní povely.
S ostatními pejsky ale nemá problém, nejraději má hry s míčky. Vhodný je
ke sportovně založené rodině, nejlépe do rodinného domu se zahradou.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
&

Tereza Semotamová (Dobšice)
Robert Běťák (Dobšice)

&

Hana Bajcarová (Jevišovice)
David Tácha (J. Hradec)

&

Andrea Szabóová (SR)
Alexandr Póla (Praha)

&

Petra Beláková (Znojmo)
Michal Velocha (Znojmo)

&

Denisa Vejtasová (Suchohrdly)
Petr Böhm (Znojmo)

&

Jana Komíčková (Bezkov)
Radek Kazdera (Hluboké Mašůvky)

&

Zuzana Omelková (Přímětice)
František Rubáček (Jaroslavice)

&

Ivana Dřevínková (Šatov)
Tomáš Hlůšek (Šatov)

&

Dominika Salavcová (Přímětice)
Jaroslav Sitár (Chvalovice)

Jana Jaskulová (Znojmo)
&
Martin Pospíšil (Přímětice)

&

Marcela Straková (Oblekovice)
František Svoboda (Oblekovice)

&

Šárka Bartoňová (Šatov)
Josef Turek (Šatov)

&

Květa Brychtová (Znojmo)
Jiří Šrámek (Znojmo)

&

Iva Nováčková (Znojmo)
Luboš Meister (Oblekovice)

&

Zuzana Luxová (Strachotice)
Jindřich Laky (Znojmo)

&

Petra Šimáková (Únanov)
Pavel Princ (Mikulovice)

&

Barbora Chovancová (Hrabětice)
Miroslav Černý (Suchohrdly)

První kameny zmizelých ve Znojmě
sedí v dlažbě na Rudoleckého ulici
Na ulici Rudoleckého ve Znojmě
byly v dlažbě usazeny první Kameny
zmizelých.
Kameny zmizelých (německy Stolpersteine - Kameny úrazu) se v posledních letech umisťují do dlažby chodníků v mnoha evropských městech vždy
před domy, odkud za druhé světové
války byli do koncentračních táborů odvlečeni nevinní lidé židovského
původu. Každý takový „kámen“ připomíná jednoho zmizelého, má tvar
velké dlažební kostky, do jejíž svrchní
plochy, provedené z mosazi, je vyryto
jméno člověka s jeho základními údaji.
Před 2. světovou válkou se v tehdy
dvojjazyčném městě Znojmě hlásilo
k židovskému vyznání necelých sedm
stovek osob. Zpravidla se jednalo o rodiny náležející k sociálně vyšší třídě,
podnikající ve finančnictví či průmyslu. Mezi nejvýznamnější patřila
i rodina Alfreda Weinbergera, který
nechal ve 20. století vystavět na dnešní
Rudoleckého ulici hned několik rezidenčních domů. Mimo jiných i vilu
číslo 19, která je v majetku města využívána jako mateřská školka (známá
Weinbergerova vila).
Když ve věku 34 let zemřel Weinbergerův syn Bedřich, zanechal
po sobě manželku Irenu a malého
synka. Zatímco většina rodiny před
nacistickým pronásledováním ze Znojma včas uprchla již v září 1938, vdova

 Lilian Sicularová se zdraví s ředitelem znojemské továrny Laufen Robertem Šimkem.
Znojemská keramika kdysi patřila jejímu dědečkovi Oskaru Lichtensternovi.  Foto: archiv OS

Irena se synem Jiřím ve městě zůstali. Důvodem byl Irenin citový vztah
s důstojníkem československé armády.
Po roce 1940 byli Irena i jedenáctiletý
Jiří odvlečeni do koncentračního tábora v Terezíně, kde po nich stopa končí.
Po válce byli prohlášeni za mrtvé.
„Mnoho obětí druhé světové války
zmizelo, jejich příbuzní ani nevědí,
kde mají hroby. A vlastně ani neexistuje žádný úplný seznam znojemských
obětí. V této oblasti je třeba provést
důkladný výzkum. Na položení prvních kamenů zmizelých ve Znojmě
spolupracoval Okrašlovací spolek s rodinou obětí, která své předky našla,

a tak instalaci i výrobu kamenů financovala,“ uvedl Jiří Kacetl za Okrašlovací spolek ve Znojmě, který položení
kamenů organizoval.
Potomci znojemské rodiny Weinbergerů dnes žijí v USA. Dcera Hanuše
Weinbergera, druhého Alfrédova syna,
Lilian Sicularová, navštívila Znojmo
po útěku v roce 1938 již dvakrát. Na jih
Moravy přijela tato 83letá dáma i letos. Důvodem byla právě slavnostní
instalace kamenů za její tetu Irenu
a bratrance Jiřího před dům číslo 21
na Rudoleckého ulici. Kameny zhotovil a položil berlínský umělec Gunter
Demnig. 
jk, lp

Dny otevřou zdarma památky.
Mountain Bike Poprvé i na Hradišti
mezi vinicemi
V sobotu 24. září v 9.30 hodin
odstartuje třetí ročník závodu horských kol MOUNTAIN BIKE VINICE
HNANICE.
Trať vede především terénem.
Pouze krátké úseky vedou po asfaltové komunikaci. Závodníci si mohou
vybrat ze tří délek závodních tras přibližně 20, 40 a 60 km, pojedou jeden
až tři okruhy. Děti a mládež mohou
startovat v kategoriích odrážedla, a to
4–6 let, 7–9 let, 10–12 let a 13 a 14
let na tratích v blízkosti areálu hotelu Vinice Hnanice, kadeti a junioři
závodí na velkých okruzích. Závod,
vedoucí rozhraním NP Podyjí nejvíce
podél vinohradů a polních cest, pořádá
hotel Vinice Hnanice ve spolupráci
se spolkem Cyklo Klub Kučera Znojmo. Bližší informace o závodě a přihlášky: www.vinice-hnanice.cz nebo
www.cykloklubkucera.cz 
lp

Pokračování ze str. 1.
Město ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Nadačním
fondem svatého Hypolita na Hradišti
otevře devět památek a muzeí. Poprvé se zapojí i Muzeum Velké Moravy
na Hradišti, které přibližuje bohatou
historii Hradiště od hlubokého pravěku. Hlavní pozornost je věnována období od 8. do 10. století, tedy
době velkomoravské. Pamatováno je
i na doprovodné akce v minoritském
klášteře, v Domě umění a na znojemském hradě. 
lp
ZDARMA BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY
TYTO PAMÁTKY
3. 9. PREMONSTRÁTSKÝ
KLÁŠTER V LOUCE, 9.00–17.00
5. 9. VLKOVA VĚŽ, 10.00–18.00
5. 9. STŘELNIČNÍ VĚŽ, 9.00–17.00
6. a 7. 9. ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ,
9.00–17.00

9. 9. MINORITSKÝ KLÁŠTER,
9.00–11.30, 12.00–17.00
Výstava Řeč kamene. Doprovodná
akce k výstavě Schůzka s upovídanými
kameny 15.00
9. 9. ZNOJEMSKÝ HRAD,
9.00–17.00
Putování historií (nejen) znojemského
hradu – kostýmované prohlídky pro
školní skupiny. V rolích historických
postav vystoupí žáci 5.B ze ZŠ a MŠ
Pražská (nutná rezervace na e-mail:
edukace@muzeumznojmo.cz, tel.:
515 225 26).
10. 9. RADNIČNÍ VĚŽ, 9.00–17.00
10. 9. DŮM UMĚNÍ, 9.00–11.30,
12.00–17.00
Výstava: Pavel Černý – Průřez tvorbou
Doprovodná akce: Barevné stromořadí
– výtvarná dílna pro malé i velké
10. 9. MUZEUM VELKÉ MORAVY
– HRADIŠTĚ, 9.00–16.00 hod
11. 9. RADNIČNÍ VĚŽ, 9.00–17.00

 Na znojemské radnici ocenili Annu
Kalousovou, bojovnici partyzánského
odboje v době 2. světové války, působící
na území tehdejší Jugoslávie. Medaili 2.
stupně, kterou paní Kalousové u příležitosti jejích 92. narozenin udělil Ústřední
výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, převzala z rukou místostarosty
Jana Blahy a Vratislavy Skřivánkové,
členky Ústředního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu. Anna
Kalousová se po válce přestěhovala
do Česka. Celý život se živila jako fotografka. Dnes žije v DPS na Vančurově
Text a foto: zp
ulici ve Znojmě. 
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Schválili podobu Lidlu Divadelní předplatné valem
mizí, volná je hudba
v Malé Louce
Lokalita Malé Louky, pro kterou
radnice hledá investora, se má stát
novým místem pro bydlení pro stovky
Znojmáků.
Kromě ploch pro bydlení či veřejnou zeleň je součástí lokality také
pozemek v soukromém vlastnictví
společnosti Lidl, která zde plánuje vybudovat a otevřít nový obchod. Jeho
podobu schválili znojemští radní.
Regulační plán Malé Louky stanoví podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb.
Výjimkou je právě pozemek ve vlastnictví Lidlu, pro který nebylo v době
zpracovávání regulačního plánu
známo konkrétní využití. Vzhledem
k tomu, že se jedná o pohledově exponované místo, požadovalo město, aby

byla pro tento pozemek zpracována
územní studie, která navrhne nejen
umístění stavby, ale i její architektonické řešení.
Objekt Lidlu je navržen jako
střídmá stavba orientovaná k ulici
Vídeňská, z níž se do něj bude také
vstupovat. Architektonická koncepce
objektu je atypická, i když zároveň
odkazuje na typové znaky obchodních objektů investora. Znakem je
také vyšší míra prosklení s průhledem do interiéru obchodu. Počítá se
také s vybudováním parkoviště pro
99 aut. Podmínkou pro funkčnost
plochy je realizace dopravního napojení Malé Louky na Vídeňskou třídu
a realizace příslušných sítí technické
infrastruktury. 
zp

Sysli na vinici nesou
ocenění pro vinaře
Sysli na vinici je zcela nové
ocenění, které mohou získat čeští
i moravští vinaři pracující v souladu
s přírodou.
Speciální zlatou
ochrannou známku s vyobrazeným
syslem dostanou
nyní vinaři, kteří
na svých vinicích
hospodaří způsobem
umožňujícím v daném místě život
dnes již vzácným syslům. Ochranná
známka Sysli na vinici vznikla v rámci projektu Realizace opatření záchranného programu sysla obecného
na jižní Moravě, který je financován
z Evropského hospodářského fondu
a z Ministerstva životního prostředí. Na projektu spolupracuje obecně
prospěšná společnost ALKA Wild-

life, partnerem je Muzeum Karlovy
Vary. První ochrannou známku získaly
v červnu vinice ve Velkých Pavlovicích.
„Víme, že na Znojemsku se sysli
vyskytují na vinicích v Hnanicích,“ informovala Kateřina Poledníková, ředitelka společnosti ALKA, která známku
vlastní. Dodala, že inspirací k udílení
ocenění bylo sousední Rakousko.
Známka bude vinařům předávána
přímo jen pro víno vyprodukované
ve viniční trati s výskytem sysla v daném roce a není trvalá. „Vinař dostane
malé samolepky na lahve, větší na dveře a vysvětlující leták pro zákazníky,“ uvedla Poledníková. Vinaři, kteří
splňují na svých vinicích podmínky
ochrany vzácného sysla, se mohou
o ochrannou známku sami přihlásit. Více na www.syslinavinici.cz nebo
www.alkawildlife.eu. 
lp

 Sysel neškodí na vinicích ani v sadech. Dříve byl plošně rozšířený druh považovaný
za škůdce. Jeho výskyt ohrozily především změny v krajině. V současnosti je v Česku 4500
až 5000 syslů zhruba na pětatřiceti izolovaných drobných lokalitách.  Foto: K. Poledníková

Pro novou divadelní sezonu dla Na zábradlí Praha Korespondence
2016/2017 připravilo Městské diva- V + W nebo vynikající herečku Taťánu
dlo ve Znojmě abonmá čítající tři Medveckou ve hře Když teče do bot.
Zájemci o předplatné skupin
činoherní skupiny a jednu hudební.
V tuto chvíli lze ještě zakoupit skupi- A a X si mohou abonmá zakoupit
nu A – činohry pro náročného diváka v TIC na Obrokové ulici. Abonena hudební skupinu X. Ostatní jsou ti vždy obdrží poštou měsíční program divadla a informace mohou
vyprodány.
Zájem o místa v hledišti je veliký. získat i na webu Znojemské BeseStále je ale možné si vybrat ještě z jedné dy www.znojemskabeseda.cz nebo
lp
skupiny činoherní nebo hudební, která na www.vstupenkyznojmo.cz. 
přiveze brněnskou
skupinu Javory,
zpěvačku Lenku
Filipovou nebo
famózní kytaristy Štěpána Raka
a Michala Svobodu či slovenskou
vokální kap elu
Fragile, ve které zpívá herečka
Soňa Norisová.
V činohře skupiny A uvidí diváci
třeba Romea a Julii v provedení Divadelního spolku  Taťána Medvecká a Lilian Malkina přijedou do znojemského
Kašpar, hru Diva- divadla se hrou Když teče do bot. 
Foto: Divadlo Viola

Nahlédněte do ateliérů
a pod prsty umělců
O víkendu 24. a 25. září můžete stava historických fotografií z Bítova.
nahlédnout do ateliérů, kde vznikají
„Ze Znojemska se Dnů účastní
umělecká díla.
například i malíř Jiří Ryšavý z Vranova
Dny otevřených ateliérů jsou na- nad Dyjí, který by měl mít větší výstabídkou pro ty, kteří chtějí proniknout vu ve Znojmě a pak i příští rok u nás
do tajů řemeslného zpracování děl v Hodoníně,“ říká kurátor projektu Jan
a průběhu jeho zrození. Ve Znojmě Buchta z Galerie výtvarného umění
se tak můžete setkat s fotografem Pe- v Hodoníně, která celou akci organitrem Černohorským a prohlédnout zuje. Nejaktuálnější informace o ní
si jeho portréty i experimentální najdete na www.gvuhodonin.cz. V Jifotografie. Ateliér na adrese Praž- homoravském kraji se k akci přihlásilo
ská sídliště 8a, Znojmo otevře ve- přes sto výtvarníků, sdružení a galerií
řejnosti v sobotu 24. září od 10 a připojují se tak k Jihočeskému kraji,
do 17. hodin. Malíř a výtvarný peda- Vysočině a Dolnímu Rakousku, kde
gog Pavel Kašpárek bude návštěvní- budou ateliéry otevřeny v dalších víky svého ateliéru očekávat na adre- kendech na přelomu září a října. lp
se Na Hrázi 65, Znojmo
od 10.00 do 17.00 hodin
24. i 25. září.
Ke D nů m ote v ře ných ateliérů se připojilo
i Jihomoravské muzeum
ve Znojmě. V Domě umění na Masarykově náměstí
bude po oba dny otevřena
stálá expozice Staré umění
Znojemska, Medailér Jan
Tomáš Fischer a Mince
Zemí Koruny české a vý-  Šípky od znojemského malíře Pavla Kašpárka. Foto: PK
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Společnost

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen, září
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. června až 2. října
Út–Ne 9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen, červen, září denně
9.00–17.00, červenec a srpen denně
9.00–18.00 (poslední prohlídka
30 minut před zavírací dobou).

www.muzeumznojmo.cz. Otevřeno
po domluvě 30. dubna až 2. října.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. Otevřeno:
28. května až 29. září Po–Ne 9.00–17.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz. Otevřeno:
o prázdninách denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: červen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00,
červenec až srpen Po–Pá 8.00–19.00,
So 9.00–13.00, 13.30–19.00,
Ne 10.00–13.00, 13.30–18.00.

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu, denně ve 14.00.
Sraz zájemců a prodej vstupenek je
na pokladně radniční věže.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: květen až září Po–Ne
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta
otevřeno: květen až září Po–Čt, Ne
9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. června až 2. října Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka čtvrt
hodinu před zavírací dobou). Vstup
pouze za příznivých klimatických
podmínek!

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: květen až září Po–Čt
10.00–18.00, Pá–So 9.00–19.00,
Ne 9.00–15.00 včetně svátků.

MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až 2. října Po–Ne
9.00–11.30, 12.00–17.00. Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Černé řemeslo, Zbraně orientu, Pravěcí
zemědělci – nová expozice archeologie.

MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno:
červen So, Ne a svátky 9.00–19.00,
červenec až srpen denně 9.00–19.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
tel.: 736 465 085, 515 282 211,

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz. Otevřeno:
Út, Čt 10.00–16.00, ve studovně

s přístupem na internet. Návštěvy je
nutné hlásit nejméně den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici, tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
26. 10. JANA KIRSCHNER –
TAKMER SÓLO
Podzimní tour vynikající slovenské
zpěvačky, na kterém zazní její největší
hity. 19.00. Vstupenky již nyní
v prodeji na TIC.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
26. 2. – 25. 9. POKLADY
Z MORAVSKÝCH SKAL
Minoritský klášter – drahé
a dekorační kameny pocházejících
z okolí Znojma a jižní části
Českomoravské vrchoviny.
3. 5. – 7. 9. KAREL IV.
A JIHOZÁPADNÍ MORAVA
Znojemský hrad – výstava je součástí
celostátní připomínky narození Karla
IV.
17. 6. – 1. 9. DOSTAVENÍČKO
S KLOBOUKY
Minoritský klášter – výstava
současných klobouků z dílny
Magdaleny Kopotové z Brna, kterou
obohatí historické exponáty z její
sbírky.
3. 8. – 30. 9. FEMME – PAVLÍNA
PROKŮPKOVÁ
Dům Na Věčnosti – výstava fotografií
znojemské fotografky doplněná
o básně Anny Novak.
12. 8. – 17. 9. PAVEL ČERNÝ
Dům umění – průřez tvorbou
znojemského výtvarníka.
15. 9. – 18. 9. ZNOJEMSKO –
ZAHRADA MORAVY 2016
Loucký klášter – výstava ovoce,
zeleniny, květin a produktů, Terroir
znojemských vín 2016 – výstava
hroznů, burčáků a vína, soutěž
časopisu Receptář Produkt roku.
9.00–18.00.

KONCERTY
28. 8. TRADIČNÍ PROMENÁDNÍ
KONCERT
Horní park – promenádní
koncert v historických kostýmech
za doprovodu dobové hudby.
14.00–16.00.
28. 8. CAROLUS ET WENCESLAUS
Kaple sv. Václava – z cyklu koncertů
k 700. výročí narození Karla IV.,
hudba a recitace doby slavného
panovníka.
Účinkuje MOTUS HARMONICUS:
I. Shaw (zpěv, gotická harfa),
M. Winter (středověká příčná flétna),
J. Michl (vielle) a J. Bartoš Sturz
(recitace). 19.00.
11. 9. RETZER LAND BRASS
CONNECTION
Kostel sv. Kříže, Horní Česká
– vystoupení umělecké školy z Retzu.
18.00.

DALŠÍ AKCE
26. 8. KRÁL VÍN
Klášter v Louce – poprvé ve Znojmě
degustace nejlepších vín soutěže
KRÁL VÍN. 18.00–22.30.
Více na str. 15.
28. 8. NECKYÁDA NA DYJI
Řeka Dyje U Obří hlavy
– recesistická akce na řece Dyji
od 13.00. Více na str. 15.
8. 9. KURZ SEBELÉČENÍ –
KONTROLA MYSLI
Budova Telecomu, Pražská ulice
– Máte zdravotní nebo finanční
problémy? Kurz na uklidnění,
zjištění příčiny a vyřešení
problému začne 8. 9. v 18.00.
Přihlášky na jirinapa@seznam.cz
8. 9. – 12. 9. BIBLICKÝ FESTIVAL
Kaple sv. Václava, Mikulášské
nám. 3. ročník festivalu. Vstupné
dobrovolné. Aktuální informace
www. facebook.com/baptiste.znojmo
8. 9.	Karel Řežábek – recitál písní,
18.00.
9. 9.
Bible kralická – národní
klenot – přednáška J. Plevy:
Jak se setkat s Bohem, 18.00.
10. 9.	Promluva, křesťanské písně,
19.00.
11. 9.	Přednáška teologa
D. Drápala, 19.00.
12. 9.	Základy křesťanství –
seminář kazatele Miroslava
Čížka, 18.00.
10. 9. NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
Klášter v Louce – degustace vín
z Národní soutěže vín Znojemské
podoblasti. 10.00–20.00.
Více na str. 15.
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11. 9. NAJDI, POZNEJ,
OCHUTNEJ
Školka Dobromysl (Školní 10,
Znojmo) – naučná vycházka
s botanikem Radomírem Němcem
a následně v údolí Gránického
potoka program pro děti od 3
do 8 let v doprovodu rodiče.
Sraz v 9.00 u školky. Více info
a přihlášky nejpozději do pátku 9. 9.
na pulsatilla@pulsatilla.cz (počet
dětí a jejich věk). Spolufinancováno
městem Znojmem.
16. 9. – 18. 9. ZNOJEMSKÉ
HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Znojemské LISTY / SPECIÁL
s podrobnostmi k letošnímu ZHV
vyjdou 8. září.
21. 9. TURNAJ V PÉTANQUE
PRO SENIORY
DPS Vančurova – velký turnaj pro
seniory nad 60 let. Od 9.30.

22. 9. POHÁDKOVÝ LES
Městský lesík – akce pro rodiče
s dětmi. 15.00–17.00.
23. 9. NOC SOKOLOVEN
Sokolovna – celostátní akce, spaní
ve znojemské sokolovně, prohlídka
budovy. Program pro zájemce všech
věkových kategorií. 17.00–22.00.
24. 9. BAZÁREK AGENTURY
SLUNÍČKO
Jízdárna Louckého kláštera – tradiční
Bazárek dětského a kojeneckého
oblečení, obuvi, kočárků, hraček
a sportovních potřeb pro děti.
9.00–14.00. Více na www.
agenturaslunicko a na str. 15.
24. 9. MONTESSORI WORKSHOP
S HANOU MOKROU
Školka Dobromysl (Školní 10,
Znojmo) – podrobnosti na webu
http://skolkadobromysl.cz/.

Přátelé Hroznové kozy zarazí horu
V soboru 10. září se před kostelem
v Havraníkách sejdou členové Spolku
přátel Hroznové kozy a veřejnost, aby
společně zarazili horu.
Průvod hotařů s Hroznovou kozou
se ve 14.00 hod. vydá z Havraníků
do Popic. Cestou zarazí horu u ochut-

návkového stánku Znovínu ve Starých
vinicích v Havraníkách. Zakončení
akce proběhne ve stodole u Muzea
Ch. Sealsfielda v Popicích. Cestou zahraje cimbálová muzika. Bližší informace na webu Spolku přátel Hroznové
kozy. 
lp

Národní soutěž vín v září
Po dvou letech se ve vinařském
Znojmě opět koná Národní soutěž
vín Znojemské podoblasti. V sobotu
10. září jsou všichni srdečně zváni
na výstavu vín přihlášených do této
soutěže.
V krásných prostorách kláštera
dominikánů na Dolní České bude
možné degustovat více než 200 vín.
Národní soutěž vín Znojemské podoblasti pořádá spolek VOC Znojmo
ve spolupráci s Národním vinařským
centrem a Svazem vinařů ČR, za podpory Vinařského fondu ČR.
Soutěž nabídne celou škálu bílých,
růžových a červených vín. Těšit se mů-

žete i na sekty. Komise degustátorů,
která má za úkol vybrat ta nejlepší vína
ze všech přihlášených vín, zasedne
30. srpna. Kolik zlatých, stříbrných
a bronzových medailí udělí, bude známo až na výstavě. Nejlepší vína pak
postupují do celostátních kol soutěže,
kde se utkají o prestižní místo v Salonu
vín ČR a o titul absolutního Šampiona. Výstavu vín bude možné navštívit
v sobotu 10. září od 10.00 do 20.00 hodin. Degustace probíhá formou placených bločků. K tanci a poslechu všem
návštěvníkům Národní soutěže vín
zahraje cimbálová muzika Kyjovsko.
Vstup je zdarma. 
zp, lp

Vybrali nejlepší okurky
Na Okurkových slavnostech soutěžili lidé nejen o nejlepší nakládané
sterilizované okurky a rychlokvašky,
ale také ve zručnosti při plnění zavařovacích sklenic na čas.
Mezi dvaadvaceti vzorky vybrala komise nejlepší nakládačky, které
do soutěže přinesl Miroslav Pecháč ml.
Za ním skončila Zuzana Boudová
a třetí příčku obsadila Zuzana Hovor-

ková. Z patnácti vzorků rychlokvašek
měl nejlepší Petr Prokeš. Druhé místo
brala Nikola Karlingerová, třetí Miroslav Pecháč. Zručnost při skládání okurek do zavařovačky předvedlo
dvacet soutěžících. Nejrychlejší prsty,
a tudíž nejdříve naplněnou sklenici
měla Jana Ondráčková. Druhé místo
patří Veronice Ambrožové a třetí Drahomíře Opatřilové. 
lp
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NENECHTE SI UJÍT


KRÁL VÍN

V srpnu poprvé ve Znojmě Král vín. Zavítejte na Královský košt
V pátek 26. srpna bude vůbec poprvé ve Znojmě velká pultová degustace 600 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky určená nejširší
veřejnosti, milovníkům vín i odborníkům. Proslýchá se, že vinaři přihlásili letos nejvíce vzorků vín, a to až 1 200. Královský košt byste si tak rozhodně neměli nechat ujít. V klášteře v Louce budete moci bez omezení
ochutnávat všechna vystavená vína. Těšit se můžete i na snoubení speciální plantážní čokolády s vínem. Na nádvoří Louckého kláštera bude
navíc připraven doprovodný kulturní program a grilované speciality.
Hrát bude cimbálová muzika Denár, zazpívá Václav Noid Bárta s kolegy z připravovaného muzikálu Bonnie&Clyde i sólista opery Národního
divadla Václav Hajduch. Program začíná v 18.00 a končí ve 22.30 hodin.
Doporučujeme rezervaci vstupenek. Ve 21.00 hod proběhne jejich slosování a výherci na místě obdrží věcné ceny. Více informací na www.
kralvin.cz v sekci Královské košty – Znojmo. 
lp


NECKYÁDA

Mistr světa amoleta míří na vodu.
Opět bude předvádět originální necky!
Popáté se bude na řece Dyji ve Znojmě konat Neckyáda s podtitulem Mistr
světa amoleta aneb Proč bychom se
netopili. Na dobrou zábavu spojenou
s plavbou originálních necek po vodě
zvou všechny lidi bez rozdílu věku pořadatelé recesistické akce, kterými jsou
přátelé z „Dyjské vsi“ (ve skutečnosti
z Koželužské ulice). Neckyáda vypukne hned po registraci plavidel v neděli
28. srpna pod přehradou na řece Dyji.
Registrace podomácku sestavených
lodí, vodních vznášedel, vorů a dalších
plavidel je od 13.00 hodin u nové loděnice (vedle přehrady). 
lp  Foto: Izzy Cooper


VÝSTAVA

Karel IV. a jeho doba jsou na znojemském hradě
Zatímco replikami korunovačních klenotů Karla IV., které byly ještě nedávno k vidění na znojemském hradě, se nyní pyšní výstavní prostory
v Českém Krumlově, druhá z výstav věnovaná osvícenému panovníkovi
je na hradě stále přístupná veřejnosti. Výstava nazvaná Karel IV. a jihozápadní Morava představuje aktivity Karla IV. nejprve coby moravského
markraběte, později českého krále, římskoněmeckého krále a nakonec císaře v prostoru jihozápadní Moravy, historického Znojemského kraje, ale
i sousedního severního Dolního Rakouska. Kromě zajímavých dějinných
příběhů se návštěvník seznámí s významnými stavebními památkami
z období Karlovy vlády v regionu. Výstava je přístupná do 7. září. lp


BAZÁREK

Užijte si s dětmi Bazárek v jízdárně Louckého kláštera
Bazárek Agentury Sluníčko můžete navštívit v sobotu 24. září v jízdárně
Louckého kláštera. Od 9.00 do 14.00 hod. si budete moci pořídit „z druhé
ruky“ pěkné dětské a kojenecké oblečení, obuv, hračky a sportovní potřeby pro děti, a ještě pomůžete potřebným. „Neprodané věci můžete opět
darovat dětem z Dětského domova a Oblastní charitě Znojmo,“ uvedla
Libuše Drozdová z Agentury Sluníčko. Pro děti bude připravena dětská
dílna, malování na obličej a skákací hrad. Záštitu nad Bazárkem převzal
místostarosta Znojma Jan Grois. Více na www.agenturaslunicko.cz, tel.:
722 922 020. Vstup je zdarma. 
lp
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Sport

Majitel Orlů Pavel Ohera: „Nikdy nebudeme
kupovat hvězdy, ale věříme naší cestě“
Leží na něm tíha odpovědnosti
za hokej ve Znojmě. Majitel Orlů Pavel Ohera se před zahájením nové
sezóny vyjádřil k novinkám, které se
v klubu i na stadionu přes léto odehrály.
Když se vrátíme na skok k loňské
sezóně. Jak vzpomínáte s odstupem
času na finálovou účast a následný
velký zájem o znojemské hráče ze
strany ostatních klubů?
Před sedmi lety jsme začínali prakticky od nuly. Dvě sezóny jsme působili v první české lize, nyní hrajeme prestižní Ligu mistrů a v loňském ročníku
jsme dosáhli na stříbrné medaile v mezinárodní EBEL. Někteří hráči odešli,
ale to je dáno tím, že jim v jiných klubech byly nabídnuty lepší peníze. Ale-

naplnit rozpočet tak, jak si představujeme. Stále jsme ale oproti ostatním
klubům v lize popelka.

spoň se tak ukázalo, že z našeho klubu
se hráčům otevírají cesty do extraligy
i do zahraničí. Pokud nepřijde nějaký
zázračný partner, nikdy nebudeme
klubem, který bude kupovat hvězdy.
Toto je naše cesta a věřím, že noví hráči
ty odejité nahradí.
Hlavním sponzorem klubu se
stala firma Nevoga. Pociťujete
po loňském úspěchu zvýšený zájem
i ze strany sponzorů?
Ten zájem určitě není způsoben
pouze úspěchem v minulé sezóně,
ale odráží dlouhodobou práci klubu.
Máme radost, že se nám podařilo sehnat několik nových větších partnerů,
z nichž Nevoga je opravdu partnerem
největším. Vedeme samozřejmě ale
i další jednání. V současnosti máme

několik partnerů, kteří nám přispívají
kolem milionu korun. Nestojíme jen
na jediném, ale i přesto sháníme dál
generálního sponzora. Spousta věcí je
rozjednaných. V případě, že nám ještě
některé věci vyjdou, budeme schopni

Na stadionu se momentálně
opravuje střecha. Jsou v plánu i jiné
rekonstrukce?
Jsme rádi, že oprava střechy je
v plném proudu, protože do haly už
zatékalo. Příští rok by se měl natřít i její
podhled, tedy spodek střechy. Letos
bychom ještě chtěli zrekonstruovat
prostory toalet a opravit bufety. Jednáme s městem, že by se navýšil i počet
kabin pro mládež na protilehlé straně,
tedy vedle kabiny hostů. Prostory na to
jsou. Dětí máme hodně a trochu nám
to tady začíná být těsné. V budoucnu
bychom chtěli vyměnit i sedačky, které
už mají za sebou spoustu let.

V Příměticích měli 3. ročník
míčového šestiboje dvojic
Již třetí ročník MÍČOVÉHO ŠESTIBOJE SMÍŠENÝCH DVOJIC přinesl skvělou atmosféru a dramatické
sportovní příběhy v šesti disciplínách.

 Medailisté šestiboje smíšených dvojic.

Foto: Renáta Bártová

Velké poděkování směřuje ze strany
organizátora Lubora Bárty Základní
škole Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo.
„V rámci organizace celého dne nám
vyšla škola maximálně vstříc,“ říká Lu-

bor Bárta. Naprosto skvěle nás podpořil
také fotbalový oddíl TJ Sokol Přímětice,
který nám poskytl prostory, zajistil celodenní občerstvení a připravil vhodné
podmínky na jednotlivých sportovištích. Spolupráci místních s Luborem
Bártou hodnotili na vlastní kůži účastníci šestiboje na jedničku. Z možností,
které sportovní areál nabízí, byli účastníci šestiboje nadšeni. V turnaji se představilo celkem třináct dvojic ze Znojma
a okolí, ale také ze Sokolova, severní
Moravy a Brna. Na stupních vítězů třetího ročníku MÍČOVÉHO ŠESTIBOJE
SMÍŠENÝCH DVOJIC stáli: 1. místo
Jarda Solik a Eva Novotná z Frýdlantu
(41 b), 2. místo Tomáš a Aneta Muchovi
z Přímětic (30 b), 3. místo David Gros
a Dagmar Štrausová ze Znojma (29 b).
Výsledky všech týmů najdete na www.
luborbarta.cz. 
rb
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