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 Místostarosta Jakub Malačka představuje novinku: Portál občana.  Foto: pm

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 2019 | číslo 9 – ročník XXVIII. znojmocity_czznojmocity.cz

Pravidelné týdenní reporty z rad-
nice, informace o blokovém čiště-
ní a možnost vyjádřit svůj názor 
v anketách. To vše na-
bízí Mobilní rozhlas 
a aplikace Zlepšeme 
Česko. 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Jiřímu Svobodovi, Evženu Adám-
kovi, Jaromíru Čepičkovi a Zděňku 
Simkovi předal starosta Jan Grois 
Cenu města Znojma za rok 2019. Uči-
nil tak jménem všech zastupitelů, 
kteří každého z významných mužů 
odměnili dlouhotrvajícím potleskem 
ve stoje.

Čtyřem mužům tleskali na radnici ve stoje
Pedagogu Jiřímu Svobodovi byla 

Cena města Znojma udělena za vý-
znamný společenský přínos regionu 
Znojemsko v oblasti vzdělávání a spol-
kové činnosti. „Učitelů ve smyslu re-
gionálních buditelů až tak moc není. 
Jeden z nich je však nezpochybnitel-
ný – Jiří Svoboda, duchovní otec, za-

kladatel a čestný předseda Spolku přátel 
Hroznové kozy, jeden ze zakládajících 
členů Okrašlovacího spolku, propagá-
tor spisovatele Charlese Sealsfielda. To 
je jen malý výčet záslužných činností 
znojemského rodáka,“ uvedl dříve mís-
tostarosta Jan Blaha, který oceněného 
nominoval. Pokračování na str. 4.

Komunikovat s Městským úřadem 
ve Znojmě bude nyní možné i z pohod-
lí domova.

Komunikaci umožní nová elek-
tronická služba Portál občana, kterou 
nabízí město Znojmo. „Díky portálu si 
občan vyřídí spoustu záležitostí z vlast-
ního počítače a například kvůli žádosti 

Znojmo zavádí Portál občana
o kolaudaci nebo platbě poplatků již 
nemusí chodit na úřad. Stačí mít pouze 
přístup k internetu,“ říká místostarosta 
Znojma Jakub Malačka. 

Portál občana města Znojma je ap-
likace umožňující občanům, právnic-
kým osobám i dalším subjektům (dále 
jen uživatelé) komunikovat s úřadem 

pomocí moderních technologií z po-
hodlí domova či kanceláře v libovolný 
čas. Registrace je možná již nyní. Sa-
mozřejmě pro ty, kteří počítače nemají 
nebo je neumí plně obsluhovat, stále 
platí dosavadní režim. Tedy mohou vše 
vyřídit osobně v úředních hodinách.  
 Pokračování na str. 8.

Nové parkoviště
V  Příměticích za  bowlingem 

vzniklo nové parkoviště.
Alespoň trochu ulevit přímětické-

mu sídlišti se rozhodlo vedení města 
Znojma. Od soukromníka si plochu 
za bowlingem pronajalo, upravilo ji 
a nyní slouží k volnému parkování asi 
čtyřiceti aut. Vjezd na nové parkoviště 
v Příměticích je z ulice Krylova.  zp

Obchvat
odkloní dopravu

Stavba obchvatu, která aktuálně 
probíhá mezi kasárenskou a únanov-
skou křižovatkou, odkloní o víkendu 
28.–29. září veškerou dopravu na Pří-
mětice.

Úplná uzavírka je stanovena jed-
nak na silnici I/38 v úseku začínajícím 
ve směru od Jihlavy za kasárenskou 
křižovatkou a končícím ve Znojmě 
před zahrádkářskou kolonií v ulici 
Pražská (tj. v místě za křižovatkou 
ulice Pražská a  ulice Přímětická), 
tak i na nově vybudovaném mostu 
na Pražské. Objízdná trasa je navržena 
obousměrně. Uzavírka se dotkne i li-
nek autobusové dopravy. V případě ne-
příznivého počasí je navržen náhradní 
termín uzavírky 5.–6. října. Aktuálně 
stavěná část obchvatu od kasárenské 
po únanovskou křižovatku by měla být 
zprovozněna 7. října 2019.  zp
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
NA TÉMA NAŠE ZEMĚ
Město Znojmo vyhlašuje výtvar-
nou soutěž na téma „Naše země“. 
Hlásit se mohou mateřské i zá-
kladní školy. Soutěž je rozdělena 
do čtyř kategorií podle věku dětí 
(od 6 do 18 let). Uzávěrka je 6. lis-
topadu. Podmínky soutěže a re-
gistrační formulář jsou zveřejněny 
na webových stránkách města/
odbor školství, kultury a památ-
kové péče. Vybrané práce budou 
vystaveny v prostorách Městského 
úřadu Znojmo. Vernisáž proběhne 
u příležitosti Dne otevřených dveří 
radnice 17. listopadu.

STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE CYKLODOPRAVY
Zastupitelé na začátku září schválili 
Strategický plán rozvoje cyklistické 
dopravy. Určuje směr, kterým by se 
měla infrastruktura vyvíjet do roku 
2028 tak, aby byla síť cyklostezek 
a  cyklotras kompletní, spojitá 
a  bezpečná. Strategie vznikala 
na základě analýzy a za přispění 
občanů na veřejném projednání 
o problematice cyklodopravy. Do-
kument byl představen na Dni bez 
aut minulý týden a nyní je k přečte-
ní na www.znojmo-zdravemesto.cz 
v sekci Dokumenty.

ŠKOLA MĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ
Velké změny jdou vidět na jedné 
z budov Základní školy Jubilejní 
park. Už v půli září byla budova 
kompletně zbavena vnějšího 
opláštění a následně začala firma 
pracovat na zdění. Rekonstrukce 
čeká ale i vnitřní prostor budovy, 
včetně výměny stropních podhle-
dů a rekonstrukce sociálního zaří-
zení. Z  letošního rozpočtu bude 
při rekonstrukci proinvestováno 
12 milionů korun, celkové náklady 
činí 21,5 mil. Kč. Ty budou zařazeny 
do rozpočtu na rok 2020. Nový 
plášť domu ocení i desetitisíce ná-
vštěvníků Znojemského podzemí, 
kteří každoročně zavítají na naši 
nejnavštěvovanější památku.

DŮM POROZUMĚNÍ 
JE JAKO NOVÝ
Oprava městského domu na Sle-
pičím trhu, kde se také nachází 
vchod do Znojemského podzemí, 
je hotová. Dům má nyní novou fa-
sádu průčelí i nádvoří, opravily se 
kamenné prvky (včetně zrestauro-
vání erbu) i dveře. Součástí stavby 
je i nová soustava ochrany před 
bleskem. Celková investice města 
byla bezmála 3,4 miliony korun, 
z čehož přibližně 600 tisíc pokryje 
dotace z Ministerstva kultury. 

V  návaznosti na  přípravu roz-
počtu města Znojma pro rok 2020 
a zájem občanů o projekt Tvoříme 
Znojmo navštívil starosta Jan Grois 
opět všechny městské části. Drží se 
tak svého motta: „Znojmo není jen 
centrum.“ 

„S  lidmi jsem probíral, jak kon-
krétně můžeme zlepšit jejich životní 
podmínky v místě, kde žijí,“ řekl sta-
rosta Grois.

Diskutovalo se o participativním 
rozpočtu Tvoříme Znojmo, který má 
svůj vlastní proces, do kterého jsou ob-
čané vtažení od návrhu projektu, přes 
hlasování až po realizaci. Do měst-
ských částí, a to nejen za jejich komi-
semi, ale i na setkání s občany, jezdí 
starosta Grois pravidelně. Od loňského 
roku ke komisím pro 10 městských 
částí přibyla také komise Znojmo – 
Louka v dolní části města. „Iniciátory 
vzniku komise byli sami obyvatelé, což 

Složil spoluobčanům účty

je skvělé. Podobnou komisi bych si do-
kázal představit i v severní části města, 
kolem Kolonky, sídliště na Pražské. 

 Jan Grois navštívil i Mramotice: „Před setkáním jsem si udělal malou inventuru úkolů 
z  roku 2018 a 2019, abych občanům Mramotic složil otevřeně a bez vytáček účty, co se 
mně pro ně podařilo udělat a co ne. V roce 2018 občané na setkání vznesli 29 požadavků. 
Z toho se nám podařilo splnit téměř 80 %.“  Foto: Archiv ZL

Pokud se najdou aktivní občané od-
sud, budeme jen rádi,“ vyzývá aktivní 
spoluobčany Grois.  zp, lp

Od  srpna se pracuje v  areálu 
takzvané staré školy v  Louce, kte-
rá se má do července 2021 promě-
nit ve  společenské a  vzdělávací  
centrum. 

Jako první nastoupili v  Louce 
brněnští archeologové. Jejich rozsa-
hem dosud největší průzkum kláštera 
přinesl překvapivé nálezy. Současná 
budova staré školy prošla složitým 

Starou školu odkrývají archeologové
a dosti nepřehledným stavebním vý-
vojem. „Nejlepším a de facto jediným 
zdrojem informací o vývoji kláštera 
tak teď může být jen archeologický 
a stavebně-historický průzkum, díky 
kterým bude snad možné z docho-
vaných nálezů odvodit, jak klášter 
vypadal a  jak se vyvíjel do  dnešní 
podoby,“ říká architekt Vratislav  
Zíka.

Již v  přípravné fázi projektu se 
ukázalo, že velká část budovy bude asi 
mnohokrát přestavovanou, přesto pů-
vodní budovou ze 13. století. Nyní prů-
zkumy ukázaly další skutečnosti. „Na-
lezena byla pravděpodobně středověká 
zeď nějaké starší budovy, o které nikdo 
nevěděl, že tam kdy byla. V prostoru 
dvora byly odkryty základy již nestojící-
ho křídla křížové chodby i s kosterními 
pozůstatky premonstrátů a byla obje-
vena i téměř 2 metry široká základová 
zeď nejstarší románské fáze kláštera,“ 
popisuje některé nálezy Zíka.

Práce archeologů zblízka
Rekonstrukční práce na staré škole 

jsou realizovány v rámci přeshraniční-
ho česko-rakouského projektu COL – 
Centrum obnovy společného kultur-
ního dědictví. K průzkumům ve staré 
škole a archeologii obecně se uskuteční 
již pátý COL – workshop, na který jsou 
zváni všichni, kdo se o téma zajímají. 

Workshop proběhne 26. září 
od 9.00 hod. v areálu kláštera v Louce. 
Více informací k programu a k při-
hláškám naleznete na https://www.col-
conference.eu/events/col-workshop-5.

Rušno je i uvnitř školy
Postupně se také rozběhly prá-

ce uvnitř budovy staré školy – byly 
rozebrány podlahy, vybourány nové 
dveřní otvory a některé příčky. Chystá 
se oprava krovu, odvlhčení budovy, re-
konstrukce kanalizace, přípojek a dal-
ších rozvodů.  pm, lp Velká část budovy staré školy stojí na základech ze 13. století.  Foto: Archiv ZL



3ZNOJEMSKÉ LISTY 26. ZÁŘÍ 2019 Zpravodajství

DĚTI UŽ SEDÍ V LAVICÍCH
Do prvních tříd znojemských zá-
kladních škol nastoupilo po prázd-
ninách 387 žáků a do mateřských 
škol 320 dětí. Základní školy zřizo-
vané městem navštěvuje v novém 
školním roce celkem 3 936 dětí, 
mateřské školy pak 1 195 dětí. 
Spolu s kantory a rodiči je 2. září 
ve  školních budovách přivítali 
i zástupci vedení města.

REKONSTRUKCE MOSTU 
PŘES DYJI
Most, který vede přes řeku Dyji 
a spojuje ulici Koželužskou s ulicí 
Mlýnskou, byl 16. září definitivně 
pro veškerý provoz uzavřen. Jeho 
oprava potrvá do 30. listopadu 
2019. Město do rozsáhlé rekon-
strukce investuje téměř 9,7 mi-
lionů korun. 

PŘEDČASNĚ ZASTAVENÝ 
VLÁČEK 
V souvislosti s rekonstrukcí mostu 
přes řeku Dyji byl v  tomto roce 
k 15. září předčasně ukončen pro-
voz turistického kolového vláčku. 
Každoročně provoz vláčku končil 
poslední zářijový den. 

NA LEGIONÁŘSKÉ MAJÍ 
NOVOU SILNICI I CHODNÍK
Řidiči již jezdí po  zbrusu nové 
silnici v ulici Legionářská. Stavební 
práce spojené s rekonstrukcí pří-
pojek plynu a uložením nového 
plynovodu, začaly letos na  jaře. 
Svou práci tu odvedli také vo-
daři a vedle rekonstrukce silnice 
a vybudování nového ostrůvku 
na  křižovatce ulic Legionářská 
a Přímětická přibyl na jedné straně 
i nový chodník. Celkem tu město 
investovalo 7 milionů korun.

VAŠE NÁPADY 
JDOU DO FINIŠE
Vybrané projekty z prvního roč-
níku akce Tvoříme Znojmo již do-
stávají reálnou podobu. Většina 
je rozpracovaných, některé už 
jdou do finiše. Téměř hotové jsou 
úpravy budoucí zelené plochy 
ve vnitrobloku na náměstí Armá-
dy, kde vzniká nový přírodní herní 
a  relaxační prostor. Nové hou-
pačky pro děti na vozíku přibyly 
na hřištích v ul. Aninská, Pražská 
sídliště a v parku Kolonka. Hotové 
je víceúčelové hřiště pro hasičský 
sport v Mramoticích. Do konce 
roku by měla stát na náměstí Re-
publiky i nová telefonní budka 
podle návrhu umělce Maxima 
Velčovského, který svými origi-
nálními díly vždy poutá pozornost 
odborné i laické veřejnosti.

STALO SE

Od října je možné žádat město 
o dotace na podporu kultury, sportu, 
volnočasových aktivit dětí, mládeže 
a seniorů, na podporu sociálních slu-
žeb či rodinných aktivit v roce 2020.

Dotační programy, které jsou 
uvedené na webu města Znojma pod 
příslušným odborem, stanoví priority, 
v rámci kterých lze podat žádost. Jeden 
subjekt může podat maximálně 2 žá-
dosti v rámci všech dotačních progra-
mů, zároveň však každou v jiné prioritě.

Žádosti lze podávat od 14. října 
do 31. října 2019 způsobem stanove-
ným v jednotlivých dotačních progra-
mech. Žádost musí být doplněna roz-
počtem předpokládaných uznatelných 
nákladů a doložena všemi požadova-
nými přílohami, které najdou žadatelé 
v dotačních programech. Ke správ-
nému vyplnění formulářů je nutné 
nastudovat Zásady pro poskytování 
dotací č. 6/2018 a podmínky daného 
dotačního programu.

Pozor, žádosti o dotaci lze vypl-
ňovat pouze na PC! Žádosti vyplněny 
rukou budou vráceny žadatelům bez 

Od října lze žádat o dotace
na kulturu, sport či sociální služby

projednání v orgánech města. I v  le-
tošním roce se uskuteční konzultační 
schůzky pro žadatele.

V pondělí 30. září se bude konat 
schůzka ohledně poskytování dotací 
administrovaných odborem školství, 
kultury a památkové péče, kde vám 
zodpoví případné nejasnosti a dotazy 
od 13.00 do 16.30 hod. v budově Měst-
ského úřadu Znojmo, nám. Armády 8., 
v 6. patře v kanceláři č. 610. Objednat 
se lze přes email: monika.vavrinova@
muznojmo.cz nebo tel. 515 216 576.

Pro žádosti o dotace na sociální 
služby a  rodinné aktivity jsou kon-
zultační hodiny plánované na středu 
9. října od 9.00 do 11.00 hod. v budově 
na nám. Armády 8, v zasedací míst-
nosti č. 625 v 6. NP.  Objednat se lze 
přes email: lucie.hartova@muznojmo.
cz nebo tel. 515 801 662.

O žádostech budou nejprve jednat 
příslušné komise rady města a násled-
ně budou předloženy k projednání 
radě a zastupitelstvu. Kompletní in-
formace najdou žadatelé na webových 
stránkách města.

Žadatelé mohou také kontaktovat 
pracovníky příslušných odborů:

O d b o r  š k o l s t v í , 
kultury a  památ-
kové péče – dotační 
programy Podpora 
sportu, Podpora kul-
tury, Podpora volno-
časových aktivit dětí, mládeže a seniorů 
a Podpora obnovy památkově nechrá-
něných nemovitostí na území Městské 
památkové rezervace Znojmo a v jejím 
ochranném pásmu a podpora reklamní-
ho označení provozoven na území MPR 
Znojmo roce 2020: Monika Vavřinová,  
monika.vavrinova@muznojmo.cz, 
515 216 576

Odbor sociální   – 
dot ačn í  prog ram 
Podpora sociálních 
služeb v  roce 2020 
a  Podpora rodin-
ných aktivit v roce 2020: Lucie Har-
tová, lucie.hartova@muznojmo.cz, tel. 
515 801 662, 739 389 002.  mp

Vláda v měsíci září projedná no-
velu zákona o  urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infra-
struktury. Starosta Znojma Jan Grois 
žádá, aby mezi prioritními stavbami 
byl i obchvat Znojma.

V příloze zákona jsou taxativně 
vyjmenovány dopravní stavby, které 
jsou považovány za prioritní a u kte-
rých bude díky novele zákona pro-
bíhat proces povolování, umísťování 
a schvalování staveb rychleji. Starosta 
města Znojma Jan Grois se proto dopi-
sem obrátil na předsedu vlády Andreje 
Babiše, vicepremiéra Jana Hamáčka 
a ministra dopravy Vladimíra Kremlí-
ka s žádostí o zařazení výstavby silnice 
I/38 Znojmo – obchvat do přílohy to-
hoto zákona.

Starosta Jan Grois k tomu uvádí: 
„Schvalovací proces, který probíhá 
již třináct let, dosud nedospěl k pra-
vomocnému rozhodnutí. Pokud by se 
obchvat Znojma dostal mezi prioritní 
stavby, znamenalo by to významné 
urychlení celé stavby.“ vysvětluje sta-
rosta Grois. Současná stavba probíhá 
za výjezdem z města na Prahu a má být 
zprovozněna 7. října. 

Starosta Grois žádá vládu: 
Věřím, že mé prosbě vyhoví

Druhé největší město 
stále čeká

Město Znojmo je druhým největ-
ším městem Jihomoravského kraje, 
a přesto se stále ještě nedočkalo svého 
silničního dopravního obchvatu, který 
by odvedl tranzitní dopravu z  jeho 
centra. Středem města prochází silnice 
I/38, která je nejen významnou spojni-
cí Jihomoravského kraje s Rakouskem, 
ale také frekventovanou mezinárodní 
trasou E59. Na tento vytížený silniční 
tah se ve Znojmě ještě připojuje další 
důležitá komunikace – silnice I/53. 
Vypjatá dopravní situace a s ní spojená 

vysoká koncentrace exhalací se v cent-
ru Znojma stále zhoršuje. Hlavní podíl 
na  tom nese samozřejmě nákladní 
tranzitní doprava.

Dopravou zatížené 
Kuchařovice a Suchohrdly

Popsaný problém však netíží jen 
Znojmo. „K tomuto kroku mě vedla 
také neutěšená situace v Kuchařovi-
cích a Suchohrdlech, i pro dopravu 
a bezpečnost v těchto dvou obcích je 
vyřešení současného stavu naprosto 
klíčové,“ dodává starosta Grois. Prá-
vě vedení obcí Kuchařovice a Sucho-
hrdly vyjádřila této aktivitě také velkou  
podporu.

„Věřím, že vrcholní představitelé 
státu mé prosbě vyhoví, neboť nechci, 
aby si naši občané mysleli, že v naší 
zemi existují občané několika kategorií. 
Jedni, pro které dokážeme stavby dů-
ležité infrastruktury urychlit, a druzí, 
kteří musí čekat celé roky. Znojemsko 
je okres s největším počtem obyvatel 
v rámci Jihomoravského kraje a zaslou-
ží si kvalitní dopravní infrastrukturu,“ 
uzavírá starosta Grois.   zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
24. října, uzávěrka je 14. října.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 2. října ve 12. 00 hodin.

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

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory 
pořádaných městem Znojmem 
a Znojemskou Besedou najdou 
zájemci každý měsíc v Turistickém 
informačním centru na Obrokové 
ulici nebo na  webových strán-
kách www.znojemskabeseda.cz/
poradane-akce/akce-pro-seniory. 
Počet míst na akcích bývá zpra-
vidla omezen.  Nová sezóna 
2019/2020 začíná v září.

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

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

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

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňsk á tř ída,  tel . 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00
Kaufland  ( Jarošova ul . ,  tel . 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel. 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00.

Pokračování ze strany 1.
Dalším oceněným, a to za chari-

tativní činnost a šíření dobrého jména 
města Znojma v zahraničí, byl dlou-
holetý ředitel Oblastní charity Znojmo 
Evžen Adámek. „Pan ředitel je význam-
nou osobností, která se zasloužila o to, 
že je občanům města Znojma dostupná 
široká nabídka kvalitních sociálních 
služeb. Za hranicemi České republiky 
navíc dělá dobré jméno Znojmu, a to 
zejména svojí dobrovolnickou činnos-
tí na Ukrajině,“ uvedl starosta Grois, 
který Evžena Adámka na cenu navrhl.

Ve zcela jiné oblasti působí posled-
ní dva ocenění. Jaromír Čepička a Zdě-

něk Simek jsou odborníci v zeměděl-
ství, zejména v oblasti ovocnářství, 
vinohradnictví a vinařství. Oceněni 
byli za dlouhodobou příkladnou or-
ganizaci výstav Znojemsko – zahra-
da Moravy a za odbornou podporu 
a  rozvoj znojemského zemědělství. 
Oba jmenovaní stáli u zrodu výsta-
vy, která je svým konceptem v rámci 
Znojemska a  jižní Moravy jedineč-
ná a umožňuje prezentaci i drobným 
pěstitelům regionu. Výstava, která se 
stala nedílnou součástí doprovod-
ného programu Znojemského his-
torického vinobraní, oslavila letos  
40. ročník.  zp, lp

Čtyřem mužům tleskali na radnici ve stoje

 Jaromír Čepička a Zděněk Simek se starostou Janem Groisem. Všichni ocenění obdrželi 
symbolický klíč k městu a pamětní písemné ocenění.  Foto: Archiv ZL  Evžen Adámek.  Foto: Archiv ZL

 Miroslav Hrabě jako král Jan Lucembur-
ský.  Foto: Archiv ZL

 Jiří Svoboda.  Foto: Archiv ZL

Mázhauzy místních vinařů na kaž- 
dém rohu, historické scény, rytířské 
turnaje, bohatý hudební program – 
takový byl 37. ročník Znojemského 
historické vinobraní, které navštívilo 
85 038 lidí.

Přijeli nejen z Česka, ale, jak po-
tvrdily informace z předprodeje, téměř 
z celé Evropy – Irska, Velké Británie, 
Belgie, Francie, Španělska, Slovenska, 
Polska, Turecka, Řecka, Chorvatska, 
Itálie a dalších zemí.

Hudebním produkcím zdárně 
sekundovala bohatá nabídka vín, bur-
čáku a gastronomických specialit tak-
řka na každém kroku. Vyhledávaným 
místem byla Středověká krčma i Ulička 
chudiny. Historická ležení a trhy byly 
v neustálém obležení davů lidí.

„Děkuji všem, kteří stojí za úspěš-
ným 37. ročníkem Znojemského his-
torického vinobraní,“ říká starosta Jan 
Grois. Poděkování si tak vedle režisé-

Vinobraním prošly desetitisíce 
návštěvníků a mistrovský úklid

ra průvodu Václava Berana a četných 
účinkujících zaslouží mnoho dalších, 
kteří vinobraní zajišťovali – od zdravot-

níků, městské i státní policie až k hasi-
čům. Velkými frajery oslav vína pak byli 
pracovníci úklidové služby – po celou 
dobu vinobraní udržovali město v ma-
ximální čistotě a během nocí zbavili 
ulice a náměstí zbytků bujarého veselí. 

K  charitativní novince letošní-
ho vinobraní – projektu Vinaři jdou 
na dřeň – se ve Znojmě do českého 
registrů dárců kostní dřeně zapsalo 
úctyhodných 70 lidí.

„Těší nás pozitivní reakce, které 
nám návštěvníci sdělují ať už přes 
sociální sítě, nebo osobně. Je to pro 
nás odměnou a hnacím motorem pro 
organizování dalšího ročníku, který 
bude 11.–13. září 2020,“ informuje 
František Koudela, ředitel pořádající 
Znojemské Besedy. Veškeré informace 
o vinobraní budou během celého roku 
postupně zveřejňovány na www.zno-
jemskevinobrani.cz nebo v oficiální FB  
události.  lp
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VINOBRANÍ POHLEDEM
STRÁŽNÍKŮ
V průběhu Znojemského historic-
kého vinobraní řešili strážníci 151 
událostí.
 Mezi ztracenými věcmi byly 
nejčastěji platební karty a mobilní 
telefony, které byly ve většině pří-
padů vráceny majitelům. Ve třech 
případech nahlásili rodiče zmizení 
svých dětí, které se naštěstí vždy 
po chvilce našly.
 Na programu byli i dva vanda-
lové, kteří ničili veřejný majetek – 
jednadvacetiletý muž si vysloužil 
pokutu za  pokus o  poškození 
informačního označníku v měst-
ském parku. Tisícikorunovou 
pokutu dostal muž, který na ulici 
Obroková ukopl odpadkový koš. 
 Poblíž pivovaru ležela na zemi 
opilá žena (3,1‰ alkoholu) a ko-
lem sebe měla svých 5 dětí. Stráž-
níci v tomto případě zkontaktovali 
úředníka odboru sociálního, se 
kterým bylo dohodnuto, že by se 
o děti mohl postarat přítel ženy. 
Věc bude mít dohru na oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí.
 Strážníci také pomohli patnácti-
leté slečně, kterou do hlavy udeřil 
sedmadvacetiletý muž. Slečna 
byla na místě ošetřena zdravotní-
ky a věc byla předána k dořešení 
přestupkové komisi.
 Seniorku, která se pohybovala 
pomocí chodítka a spletla si spoje 
kyvadlové dopravy, odvezli stráž-
níci ochotně domů.

OKRADLI SPÍCÍHO, LAPLI JE
V časných ranních hodinách za-
ujala strážníky dvojice mladých 
mužů v Horním parku.  Zajímali se 
o zjevně opilého muže, který dřímal 
na lavičce. Jakmile dvojice nikoho 
poblíž neviděla, začala muže opa-
trně šacovat tak, aby se nevzbudil. 
Poté mu výtečníci z pod hlavy vy-
trhli batoh a utekli asi o třicet metrů 
dál mimo světlo lamp na takzva-
nou cestu slávy. Neměli tušení, že 
jejich počínání celou dobu natáčeli 
na video strážníci. Přivolali si na po-
moc druhou hlídku, aby jim ani 
jeden z pachatelů ve tmě neutekl. 
Když zloději viděli přibližující se 
strážníky, zřejmě si mysleli, že se 
jedná o rutinní pochůzku, a tak 
jejich překvapení, když jim strážníci 
nasadili pouta, bylo očividné. Okra-
dený muž kromě batohu postrádal 
i mobilní telefon s doklady. Kvůli 
podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže omezili strážníci oba 
lapky na osobní svobodě a přivolali 
Policii ČR, která si je převzala k dal-
ším úkonům.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

 S oceněnými soutěžícími se na radnici setkal místostarosta Karel Podzimek ml. (na sním-
ku vlevo).  Foto: Archiv ZL

 I muži mají rádi pěkné upravené okolí domu, kde žijí. Důkazem je Asmir Hodžić a jeho 
práce na předzahrádce panelového domu.  Foto: Archiv ZL

Tradiční soutěž Rozkvetlé Znoj-
mo, vyhlašovaná každoročně zno-
jemskou radnicí, opět představila 
spoluobčany, kteří svým úsilím zkráš-
lují ulice našeho města.

V  kategorii nejlépe vyzdobené 
znojemské okno zvítězila Marie Pa-
velková (ul. Velká Františkánská), dru-
hé místo získala Vladimíra Nekulová 
(ul. Palliardiho) a na třetím místě se 
umístila Zuzana Havlásková (ul. Pod 
Soudním vrchem).

Nejlépe vyzdobený znojemský 
balkon nebo lodžii má Božena Veselá 

Lidé, co krášlí s radostí naše město

(ul. Větrná), druhé místo v katego-
rii obsadila Marcela Jordánová (ul. 
Na Výsluní) a třetí místo patří Jarmile 
Sherrerové (Načeratice).

Nejkrásnější předzahrádkou se 
mohou pochlubit Marie Wranová a Jo-
sef Bartes (Pražská ulice), tou druhou 
se stala předzahrádka Marie Vítám-
vásové (ul. Zimní) a třetí místo patří 
Asmiru Hodžićovi (ul. Pod Soudním 
vrchem). Porota také udělila zvláštní 
cenu Josefu Novákovi z Přímětic, kte-
rý zdobí ulici každý rok nádhernými 
záhony růží.  zp, lp

V Louckém klášteře se 23. a 24. září 
uskutečnilo XXV. zasedání Valného 
shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v České republice.

Síť přidružených škol UNESCO 
(dále jen Síť) je síť mateřských, zá-
kladních, základních uměleckých, 
středních, středních odborných a vyš-
ších odborných škol, které mají vypra-
covaný dlouhodobý projekt v rámci 
jednoho nebo více prioritních témat – 
například globální občanství a kultu-
ra míru a nenásilí, udržitelný rozvoj 
a udržitelný životní styl a mezikulturní 

Školy UNESCO si v Louce měnily zkušenosti
učení, podpora kulturní rozmanitosti 
a kulturního dědictví.

V České republice je celkem 54 při-
družených škol. Ve Znojmě je takovou 
školou od roku 2009 ZŠ JUDr. Josefa 
Mareše a MŠ, která také byla hlav-
ní hostitelkou Valného shromáždění. 
V rámci Sítě se „Mareška“ zaměřuje 
na rozvoj potenciálu dětí v klíčových 
oblastech života (rozvoj nadání a ta-
lentu, spolupráce s MENSOU, Klub 
nadaných dětí), na integraci žáků ci-
zinců ze zemí EU i zemí třetího světa 
(multikulturní, etická a osobnostní 

výchova, podpora žáků k  toleranci 
a spolupráci, cizí jazyky nebo přírodní 
vědy). Na programu byly tematické 
prezentace přidružených škol z celé 
republiky i tematické přednášky. Zase-
dání poskytlo příležitost pro výměnu 
zkušeností a informací mezi jednotli-
vými členy Sítě, vyhodnotilo její čin-
nost v uplynulém období a projednalo 
priority pro období další. Mezi disku-
tujícími byla ředitelka hostitelské zno-
jemské školy Eva Hubatková, starosta 
Znojma Jan Grois a místostarosta Jan 
Blaha.  pm

Dvakrát si v měsíci říjnu zaspor-
tujete ve Znojmě zdarma! Podzim-
ní Dny zdraví s mottem Ve zdravém 
těle zdravý duch! připadnou letos 
na 19. a 26. října.

Oblíbená série sportovních ak-
tivit představuje pro Znojmáky, ale 
nejen pro ně, několik možností, jak 
si protáhnout celé tělo a udělat něco 
pro své zdraví. Sportovní akci pod-
porující pohyb a zdravý životní styl 
v každém věku organizuje město pod 
hlavičkou Zdravé město Znojmo. Celý 
program odstartuje v sobotu 19. října 

Hýbejte se na Dnech zdraví
podzimním výšlapem ke třem vyhlíd-
kám pod vedením sportovního klubu 
Winners Nový Šaldorf. Výšlap začne 
v 10.00 hodin v Hnanicích (u hotelu 
Vinice Hnanice), kam zájemce dopraví 
z Masarykova náměstí ve Znojmě (zde 
je sraz v 9.30, nutná registrace pro 
bus do 14. října). Výšlap povede přes 
vyhlídku nad Šobesem, Seasfieldův 
kámen, Trauznickým údolím, kolem 
znojemské přehrady a celá procházka 
bude zakončena u kostela sv. Mikuláše.

Druhá část programu je napláno-
vaná na následující sobotu 26. října 

ve sportovní hale F. J. Curie, a to již 
druhým Fitness kongresem. Od 9.00 
do 18.00 hodin bude připraven den 
plný sportu a odborných přednášek. 

Přijďte si vyzkoušet kroužky
Vítaní jsou nejen dospělí, ale i děti, 

pro které si v dětském koutku připra-
ví program Středisko volného času 
(dále SVČ), které od pondělí 21. 10. 
do  pátku 25. 10. otevře své brány 
veřejnosti. Vybrané kroužky si mo-
hou zdarma vyzkoušet děti, mládež  
i dospělí.   lp
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SLOVO ZASTUPITELE

V  únoru tohoto roku vyhlásilo 
město Znojmo architektonickou sou-
těž na  vodní prvek na  Horním ná-
městí a  její výsledky byly těsně před 
prázdninami zveřejněny. Vítězný návrh 
však u velké části znojemské veřejnosti 
vzbudil nemalé rozpaky: jednak pro 
svoji až podezřelou podobnost s kašnou 
na náměstí Svobody v Brně, jednak pro 
nerespektování historického odkazu. 
Soutěži bohužel nepředcházelo zpra-
cování stavebně-historického vývoje 
náměstí, zdejší kašny a kašen ve zno-
jemské památkové rezervaci obecně.

Proto jsem pro vás připravil 
miniseriál o  historických kašnách 
ve Znojmě. Bez poznání kulturně-his-
torických hodnot našeho unikátně 
dochovaného městského prostoru se 
totiž nelze dobrat k žádnému odpo-
vědnému rozhodnutí. Přísná kritéria 
státní památkové péče musejí platit 
pro každého: Nelze přece na  jedné 
straně na občanech, majitelích domů 
v památkové rezervaci, vymáhat do-
držování přísných zásad, a na druhé 
straně pak mocenským politickým 
tlakem prosazovat odvážná až kontro-
verzní soudobá architektonická řešení, 
která by u obyčejného člověka neprošla 
a která se příčí současnému poznání 

Znojemské historické kašny
kulturně-historických hodnot. Náš 
seriál začneme na Dolním náměstí 
a skončíme na náměstí Horním, které 
nás bude zajímat pochopitelně nejvíce.

Kamenná kašna na Dolním 
(Masarykově) náměstí

Kašna zde stála již v období rene-
sance v 2. polovině 16. století a jejím 
ústředním prvkem byla socha nahého 
Neptuna s trojzubcem. V období vr-
cholného baroka, v 1. polovině 18. sto-
letí, nahradila římského boha všech 
moří socha katolického světce Jana 
Nepomuckého, tehdy nově svatořeče-
ného patrona českých zemí. Dnes tuto 
sochu najdeme o něco níže, u zdi ka-
pucínského kláštera. V roce 2010 byla 

pěkně restaurována. Dnešní podoba 
kašny je nicméně torzem dekorativ-
nějšího řešení z roku 1865 (viz foto 1): 
dochován je původní osmiboký bazén 
a středový dřík; nedochovala se však 
původní mísa v podobě velké mušle 
a vrcholový keramický chrlič v podobě 
řeckého posla moří Tritóna. Voda pů-
vodně tryskala z úst hlavy hada, kterou 
Tritón držel ve svých rukou. Voda do-
padala do mísy a odtud stékala záhyby 
mušle do bazénu. Dojem z kašny byl 
tedy velmi působivý. Zatímco mušlová 
mísa byla poškozena a odstraněna již 
na začátku 20. století, Tritón na kašně 
vydržel až do závěru druhé světové vál-
ky. Poškozený originál byl poté z kašny 
sejmut a uložen v lapidáriu Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě (viz foto 2). 
Místo Tritóna byla na kašnu v 90. le-
tech 20. století patrně bez znalosti věci 
osazena zcela nepatřičně replika sošky 
Rolanda z pranýře v městečku Šatov 
(její originál se nachází rovněž v  la-
pidáriu muzea ve Znojmě). Již v roce 
2017 jsem upozornil starostu města 
Ing. Gabrhela a místostarostu (dnes 
starostu) Groise na současnou nevyho-
vující podobu a navrhl rehabilitaci kaš-
ny do historické podoby z roku 1865, 
dobře doložené fotografiemi i plány. 

Mušlovou mísu i repliku sochy Tritóna 
s vodotryskem by nebylo problém opět 
zhotovit a osadit na místo, kam pat-
ří. Na jaře letošního roku dokončená 
oprava kašny však moje připomínky 
bohužel nevzala vůbec v potaz. Velká 
škoda. Mohli jsme mít o  jednu zno-
vuobjevenou historickou atrakci navíc.

Příště: Historické kašny na Miku-
lášském náměstí, u Napajedelské brány 
a v Jirchářích.

Jiří Kacetl, 
historik a zastupitel města

Zastupitelstvo 2. září rozho-
dovalo o žádosti ZNOJEMSKÝCH 
ORLŮ o navýšení již dříve po-
skytnuté dotace o 1 milion korun. 
A stejně jako fotbal, měli i hoke-
jisti vůči Znojmu dluhy. A co víc – 
nejen dluhy, které měli splácet dle 
splátkového kalendáře, ale ten 
nedodržovali a se splácením si asi 
hlavu moc nelámali. A světe div se, 
když chtěli další peníze, najednou 
vše, co dle splátkového kalendáře 
dosud dlužili, uhradili. Ale pozor, 
až těsně před jednáním zastupitel-
stva. Bohužel ne celý dluh, dlužní-
ky města jsou i nadále, uhradili jen 
to, co jim předepisoval splátkový 
kalendář. Zatímco občan, pokud 
městu dluží jakoukoliv částku, jen 
těžko po městu může něco po-
žadovat. U sportovců je to jinak. 
Ale tak tomu nebylo vždy. Zvláštní 
praxe současnosti, kdy se na dlužníka 
s podepsaným splátkovým kalendářem 
pohlíží, jako by dluhy neměl, je velmi, 
opravdu velmi podivná. A tak jsem 

Dvojí metr znojemské radnice?

i na zastupitelstvu žádala nastavení 
jasných pravidel. Dokud kdokoli, ať 
fyzická či právnická osoba, dluží ja-
koukoliv částku, neměl by dostat nikdo 
nic. Pořádek je pořádek a my přeci 

SLOVO ZASTUPITELE

rozhodujeme ne o vlastních, ale 
o penězích našich občanů. I s těmi 
bychom měli nakládat nejen hos-
podárně, ale hlavně spravedlivě 
vůči všem a bez rizika, že o ně 
město přijde. A tak doufám, že se 
pravidla pro příští dotační období 
vrátí tam, kde měla zůstat. Prostě 
a dobře město by mělo poskytovat 
peníze jen těm, kteří nemají vůči 
městu dluhy. Jinými slovy jsou 
spolehlivými partnery.

I přesto, že majitelé ZNOJEM-
SKÝCH ORLŮ mohou být při 
neplnění splátkového kalendáře 
vůči městu Znojmu považová-
ni jen stěží za seriózní partnery, 
zastupitelstvo jim dotaci ve výši 
1 milionu korun schválilo hlasy 
21 z přítomných 29 zastupitelů.

Zastupitelky za SPD za výše 
uvedených okolností s poskytnutím 
další dotace nesouhlasily.

Za klub SPD 
Mgr. Růžena Šalomonová, 

zastupitelka

 Mgr. Růžena Šalomonová  Foto: Archiv ZL

Uspěli 
v angličtině

Místostarosta Znojma Jan Blaha 
předal jazykové certifikáty dalším 
žákům a žákyním znojemským škol, 
a to za úspěšně složené zkoušky z an-
glického jazyka. Na radnici je přijal 
spolu s jejich řediteli i pedagogy.

V zasedací místnosti radnice se 
setkali žáci hned ze dvou škol. Ze ZŠ 
Pražská dorazilo v doprovodu ředitele 
Pavla Trulíka pět úspěšných žáků a ře-
ditelka ZŠ Mládeže Romana Loydová 
jich přivedla dokonce čtrnáct. Všichni 
složili zkoušky Cambridge v různých 
věkových kategoriích, které dokládají 
úroveň jejich jazykových dovedností.

Stále se potvrzuje, že zájem domlu-
vit se s lidmi na celém světě u mladých 
lidí neklesá. Úspěšní absolventi mají 
možnost si zažádat o proplacení jazy-
kového certifikátu v rámci projektu 
Kolumbus, pokud splňují podmínky 
projektu. Jednou z těch zásadních je 
mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho 
městských částech. Všem žákům gratu-
lujeme a přejeme jim mnoho úspěchů 
při dalším studiu cizích jazyků!  pm



PFNONWOVENS CZECH s.r.o.,
hledá do výrobního závodu ve Znojmě Příměticích

spolupracovníky na pozice:

OBSLUHA LINKY (OPERÁTOR)
Náplň práce: balení a značení výrobků | práce na směny v 12hod. nepřetr. 
provozu, jízda s vysokozdvižným vozíkem (práce vhodná i pro ženy) | nástupní 
měsíční hrubá mzda 31 500 Kč (liší se dle příplatků za směňování) | průměrná 
měsíční hrubá mzda 33 500–34 500 Kč (zahrnuje všechny příplatky a benefity).
Očekáváme: SŠ/SOŠ vzdělání, případně výuční list, technický směr výhodou | 
praxe v řízení VZV výhodou | AJ nebo práce s PC výhodou.

OPERÁTOR – ŘEZAČ
Náplň práce: obsluhuje řezačku | práce na  směny v  12hodinovém 
nepřetržitém provozu | nástupní měsíční hrubá mzda 34 000 Kč (liší se dle 
příplatků za směňování) | průměrná měsíční hrubá mzda 36 000–37 000 Kč 
(zahrnuje všechny příplatky a benefity).
Očekáváme: SŠ/SOŠ, technický směr výhodou | práce na PC a AJ výhodou.

ZÁSTUPCE PŘEDÁKA
Náplň práce: obsluhuje výrobní zařízení, řídí a organizuje práci malého 
kolektivu | práce na směny v 12hod. nepřetr. provozu | nástupní měsíční hrubá 
mzda 36 500 Kč (liší se dle příplatků za směňování) | průměrná měsíční hrubá 
mzda 39 500–40 500 Kč (zahrnuje všechny příplatky a benefity).
Očekáváme: SŠ/SOŠ, technický směr výhodou | zkušenosti s řízením malého 
kolektivu | AJ a práce na PC.

Zájemci mohou poslat své žádosti nebo profesní životopis
na e-mail: hr@pfnonwovens.cz nebo na adresu:  

PFNonwovens Czech s.r.o., personální oddělení, Přímětická 86,  
669 02 Znojmo, případně mohou vyplnit žádost o zaměstnání  

na www.pfnonwovens.cz či ji získat na recepci.

Operátor ve strojírenství
Ohodnocení v závislosti na výkonu až 30.000,  

po zapracování až 35.000 Kč  
 

Posílejte životopisy: sabatova@az-pokorny.cz
Nebo volejte +420 515 300 153

AZ-Pokorny, s.r.o. │ 671 73 Čermákovice | www.azpcz.cz

Přijmeme spolupracovníky na pozici:

Přední český výrobce
nerezových trubek a hadic!

Náplň práce: Hledáme:

Nabízíme:

• Výroba a kompletace výrobků z             
   nerezového vlnovce. 
• Obsluha jednoduchých                             
   poloautomatických strojů a zařízení     
   (svařovací, lisovací poloautomaty) 

• Manuální zručnost, fyzickou  
   zdatnost, chuť učit se  
   novým věcem. 
• Výhodou je praxe ve strojírenství. 

• Měsíční prémie až 20 %. 
• Zajímavé mimořádné odměny. 
• 5 týdnů dovolené. 
• 1,000 Kč Bonus za naplnění fondu             
    pracovní doby. 
• 10, 000 Kč Bonus za doporučení nového 
    zaměstnance 
 

• Zaučení a praxi v oboru. 
• Příspěvek na stravování ve firemní      
   kantýně. 
• Možnost připojit k firemnímu                 
   mobilnímu tarifu. 
• Odměny za zlepšovací návrhy 
• Odměny k jubileím 
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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.

Kolumbus našel nabídky za vás

Společnost RWT Plus CZ s.r.o. 
na dlouhodobý úvazek hledáme spolupracovníky na pozici

KONSTRUKTÉR/KRESLIČ VÝKRESŮ
TVARU A VÝZTUŽE 40 h/Plný úvazek
Náplň práce 
• Podpora oddělení statiky 
• Vytváření konstrukčních výkresů, výkresů tvaru a výztuže v CAD

Váš profil 
•  Absolvent SŠ nebo VŠ staveb. směru, zejména v oborech statika nebo 

pozemní stavby
• Znalost tvorby výkresů výztuže v programu Nemetschek Allplan výhodou 
• MS Office, doplňkově AutoCAD a Revit 
• Dobrá znalost NJ (min. B1) 
• Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme 
•  Odpovídající finanční ohodnocení v závislosti na kvalifikaci 

a zkušenostech
• Pružnou pracovní dobu 
• 25 dní dovolené 
• Teambuildingové akce

V případě zájmu zašlete své CV na e-mail: office@rwtplus.cz – Ing. Petr 
Čada. Nástup možný ihned! 

 woschitzgroup.com/rwt-plus-cz

EXCALIBUR CITY PŘIJME!!!
pro provozovny Hatě

servírky/číšníky 
kuchaře/kuchařky 

pomocné kuchaře/kuchařky 
Brigádníky – bar/kuchyň

Své životopisy zasílejte na: monika.bulinova@excaliburcity.com

PARADISE CASINO ADMIRAL a.s., Hatě
nabízí práci na pozici

RECEPČNÍ 
12hodinové směny (krátký/dlouhý týden)

Požadujeme: základní znalost NJ, základní znalost PC,  
příjemné vystupování a vstřícná komunikace, pečlivost a spolehlivost.

Nabízíme: stálý PP, zaškolení v rámci pracovního poměru (včetně NJ),  
příplatky za noční směny a víkendy a další firemní benefity.

Kontaktní osoba:  
Alena Plačková, aplackova@casinoadmiral.cz, +420 722 963 511.



Ještě lepší 
spojení

Do 30. září se můžete zapojit do an-
kety, která má ještě více zlepšit komuni-
kaci mezi radnicí a vámi občany.

Znojemská radnice spojila síly 
s  Institutem veřejné správy při Ma-
sarykově univerzitě. Její průzkum má 
vyhodnotit, co lidé sledují a preferují. 
Hodnotí se jak komunikace pomocí 
tradičních médií, tak i pomocí těch no-
vých, zejména sociálních sítí. Zapojte 
se, prosím, do naší ankety – dotazník, 
jehož vyplnění vám nezabere víc než 
pár minut, naleznete na www.mobil-
nirozhlas.cz/Znojmo-
Komunikuje. Dotazník 
můžete načíst také z QR 
kódu.  lp
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Ulehčujeme vám vyřizování na úřadě

Pokračování ze str. 1.
Pro jednodušší a efektivnější ko-

munikaci s městským úřadem se mů-
žete zaregistrovat již nyní na stránkách 
www.portalobcanaznojmo.cz. Hned 
na úvodní stránce se objeví možnost 
registrace, a ta je trojí: 

  Registrace nového uživatele bez 
ověření identity. Takto registrovaný 
uživatel nemá možnost využít všechny 
funkcionality portálu. Lze například 
najít formulář, vyplnit jej a odeslat, ale 
nelze sledovat stav vyřízení, nelze si 
dohledat své pohledávky a případně 
učinit i jejich úhradu. Navíc následně 
musí na úřad dojít potvrdit, že formu-
lář zaslal skutečně on.  
  Registrace nového uživatele s ná-
sledným ověřením identity pomo-
cí MojeID (zjednodušené přihlášení 
na různé e-shopy a další portály) nebo 
pomocí vyplnění registrace na portálu 
občana (podobná jako při vytvoření 
e-mailového účtu). Identitu uživatele 
ověří na podatelnách Městského úřadu 
po předložení občanského průkazu 
a vytištěného registračního formuláře 
v sekci Formuláře – Registrace. Takto 
registrovaný uživatel může využívat 
veškeré funkcionality.
 Registrace uživatele, který má již stá-
tem ověřenou identitu (eIdentita, Da-
tová schránka). Díky ověřeným úda-
jům již není potřeba chodit na úřad. 
Po registraci a přihlášení do systému 

Znojmo zavádí Portál občana. Komunikovat 
s úřadem můžete z pohodlí domova

lze rovnou využívat veškeré funkcio- 
nality. 

Po úspěšné registraci může uživa-
tel využívat tři základní funkcionality. 
Tou první je možnost najít potřebný 
formulář či žádost různých odborů 
úřadu a  podle způsobu registrace 
s ním dále pracovat.  Druhá funkce je 
sledování vlastních závazků vůči městu 
(závazky, poplatky, nezaplacené poku-
ty, např. i od Městské policie aj.). Třetí 
službou je možnost uhradit poplatky 
elektronicky. 

„Podle toho, jakým způsobem je 
uživatel registrovaný, má také různé 
možnosti využití portálu. Nejvíce mož-
ností mají uživatelé s ověřenou identi-
tou. Ti mohou najít potřebnou žádost, 
vyplnit ji, rovnou elektronicky odeslat 
příslušnému úředníkovi, a dokonce 
sledovat stav vyřízení žádosti. Mohou 
sledovat i poplatky, které musí ještě 
daný rok uhradit,“ vysvětluje Malačka. 

Znojmo je pátým městem v ČR, 
které ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra Portál občana zavedlo s tím, že 
dochází k předávání dat u již jednou 
ověřených občanů a postupně chce 
jeho funkce rozšiřovat. „Městský úřad 
Znojmo má přibližně 250 formulářů. 
Dvě desítky nejčastěji využívaných 
jsme zařadili do portálu. Podle reakcí 
občanů jej budeme rozšiřovat. Touto 
formou se v budoucnu budou podávat 
také veškeré žádosti o dotace,“ uzavírá 
Malačka.  pm

Při vyřizování záležitostí na Měst-
ském úřadě ve Znojmě vám poradí 
přímo v budově radnice.

Na podatelně městského úřadu 
na adrese Obroková 1/12 bylo zříze-
no místo, které slouží lidem jako in-
formační centrum úřadu. Pracovnice 
vám pomůže nasměrovat vaše kroky 
na správný odbor či do kanceláře, kte-
rou hledáte, a zároveň může poskyt-
nout kontakty na správného úředníka.

Nově zde mohou občané hledat 
také své ztracené věci. Místo totiž bude 
sloužit i pro ukládání ztrát a nálezů. 
Nalezené věci sem mohou nosit ob-
čané a stejně tak sem doputují i věci, 
které na svých pochůzkách naleznou 
strážníci městské policie, nebo i  ty, 
které k nim odevzdali občané.  pm

Na radnici poradí i uloží ztracené věci

 Nové okénko s nápisem Informace naleznou občané ve vestibulu budovy Městského 
úřadu Znojmo v Obrokové ulici 1/12.  Foto: pm
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Vítáme vaše nápady v projektu Tvoříme Znojmo

 První kolo hlasování na veřejné prezen-
taci návrhů projektu Tvoříme Znojmo. 
 Foto: Archiv ZL

Od 16. září běží online hlasování 
k  jednotlivým projektům Tvoříme 
Znojmo. Právě veřejnost svými hlasy 
rozhodne, které z projektů se budou 
v  roce 2020 realizovat. Hlasování 
bude probíhat až do 13. října.

První kolo hlasování se uskuteč-
nilo 10. září na veřejné prezentaci ná-
vrhů. Nyní mají možnost vyjádřit se 
k  jednotlivým projektům i občané, 
kteří se prezentace nezúčastnili. Hla-
sování lze provést prostřednictvím 
systému Mobilního rozhlasu (přímý 
odkaz http://bit.ly/anketa2020).

Do hlasování je zařazeno 23 pro-
jektů, které splnily potřebné náležitosti 
(viz grafika seznamu projektů seřaze-
ných abecedně). 

Každý hlasující může hlasovat pou-
ze jednou a udělit 5 kladných a 2 zápor-
né hlasy. Po sečtení hlasů z obou kol 
hlasování se vytvoří pořadí projektů, 
které určí, jaké projekty se v příštím 
roce budou realizovat. O průběhu hla-
sování budeme informovat v tiskové 
zprávě v polovině hlasování i na face-
bookové stránce Tvoříme Znojmo.

Lidé zaregistrovaní do  systému 
dostali informaci o hlasování auto-
maticky (registrace je stále možná 
na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz).  

Vyberte si ty nejlepší: Online hlasování
s vašimi nápady bylo spuštěno

www.tvorimeznojmo.cz  

Hlasujte pro projekty, 
které vás nejvíce oslovily!

Dětské hřiště pro děti 0-6 let (Přímětice MANSBERK)
DiskGolf (Loucký park)
Historický vinařský lis Konice
Kulturní dům - oprava fasády se vstupním prostorem (Konice)
Nábřeží Dyje jako místo k odpočinku i aktivnímu sportování
Nové parkoviště u hřbitova Hradiště
Obnova třešňové aleje u Konic
Oprava fasády u KD Oblekovice a renovace sociálního zařízení
Oprava vstupní brány ke hřbitovu, zpřístupnění hřbitova hendikepovaným a 
úprava zelených ploch (Popice)
Přímé cyklistické a pěší propojení ul. Palliardiho-Riegrova
Revitalizace prostor u kaple a na hřbitově v Mramoticích
Revitalizace sportovní plochy hřiště vč. doplnění herních prvků (Načeratice)
Sportovní hřiště pro teenagery (Přímětice MANSBERK)
Upgrade dětských hřišť (Přímětice – sídliště)
Úprava okolí kostela staré Přímětice
Víceúčelové hřiště Kasárna
Vybudování venkovní lezecké stěny u sportovní haly na ulici F. J. Curie
Vyhlídka v parku nad Louckým klášterem
Výměna vchodových dveří u KD Oblekovice a vstupních dveří u bývalé knihovny
Vypracování studie rekonstrukce „tancplacu“  v Mramoticích a 1. etapa výstavby
Workout hřiště (křižovatka ulic Hálkova a Úprkova)
Zeleň u hřbitova na Hradišti
Život v trávě (park u Louckého kláštera)
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Hlasovat mohou samozřejmě i ti, kte-
ří do platformy Mobilního rozhlasu 
zapojení nejsou. Odkaz na anketu je 
umístěn také na webových stránkách 
projektu Tvoříme Znojmo (www.
tvorimeznojmo.cz) a na FB Tvoříme 
Znojmo (https://www.facebook.com/
tvorimeznojmo.cz).  pm

Vedení města má zájem na spo-
lupráci nejen s občany mladé gene-
race, ale i  se seniory. Právě u  nich 
nyní město a Městská policie hledají 
pomoc při snaze zvýšit bezpečnost 
dětí na  přechodech u  škol hlavně 
v ranních hodinách. 

S projektem zapojit seniory při do-
hlížení na přechodech se město inspiro-
valo v Liberci, kde již podobný projekt 
funguje. V ranních hodinách se denně 
u přechodů u některých znojemských 
škol pohybují strážníci. Z kapacitních 
důvodů se ale nedaří posílit hlídko-
vání u všech škol a školek. „Zájemci 
z řad seniorů nám tak pomohou zvýšit 
bezpečnost nejmenších dětí při přechá-
zení, a zároveň tím strážníkům uvol-
ní ruce, aby se mohli věnovat jiným 
přechodům,“ vysvětluje Ivan Budín, 
ředitel strážníků. Upřesňuje, že hledají 
zatím sedm seniorů, kteří by od 7.00 
do  8.00  hodin dohlíželi na  přecho-

dy v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, 
JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, 
Mládeže a náměstí. Republiky. Odmě-
na za odvedenou práci bude 120 ko-
run/hodinu. V průběhu měsíce října 
bude Městská policie Znojmo přijímat 
přihlášky a v listopadu vybere vhodné 
zájemce. Výhodou je zkušenost s říze-
ním vozidel, neboť zájemce by se měl 
orientovat v dopravě a mít schopnost 
předvídání. Senioři by tak mohli nastou-
pit na přechody od začátku roku 2020.

Jak se přihlásit
Na služebně Městské policie Znoj-

mo vyplnit přihlášku, či ji odeslat pí-
semně na ul. Jana Palacha 2, Znojmo 
669 02 anebo ji zaslat naskenovanou 
na e-mail prechody@mp.muznojmo.cz.  
Přihláška bude ke  stažení na www.
mestskapolicie.cz. Informace podají 
na tel. čísle: 515 225 555 strážníci Petr 
Hladký a Eva Smutná.  pm, lp

Znojmo volá na pomoc seniory

Zapojení veřejnosti do  rozvoje 
města je pro každou obec důležité. 
Stejně tak je ale důležité, aby město in-
formovalo občany o dění v jejich okolí.

K tomu Znojmo využívá různé ko-
munikační kanály. Jednoznačně nejvíce 
informací z radnice se dozví uživatelé 

Komunikujte s námi 
na sociálních sítích!

sociálních sítí a chytrých technologií. 
Město Znojmo najdete na všech oblí-
bených sociálních sítích. „Najdete nás 
na Facebooku, kde vám rádi odpovíme 
nebo poradíme, na Twitteru najdete 
nejvýznamnější zprávy a  informace 
a na Instagramu hlavně poukazujeme 
na krásy města Znojma. Na YouTube 
potom můžete odkázat mimoznojem-
ské a ukázat jim atmosféru znojem-
ských akcí na videích nebo se podívat 
na reportáže,“ vyjmenovává komuni-
kační kanály města Zuzana Pastrňáko-
vá, tisková mluvčí Znojma.

Občané mohou být také v obraze 
díky Mobilnímu rozhlasu, díky kte-
rému dostávají SMS zprávy a e-maily 
o dění v obci, upozornění na uzavírky 
silnic, pozvánky na kulturní a sportov-
ní akce a mnoho dalšího.  pm
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 Jana Puchegger Chadalíková.
  Foto: Archiv JPCH

Rodina, přátelé i  veřejnost se 
na konci srpna rozloučili s ředitelkou 
Chráněných dílen Znojmo – Sansi-
mon Janou Puchegger Chadalíko-
vou. Žena s velkým srdcem několik let 
statečně bojovala se zákeřnou nemo-
cí. Svůj boj 23. srpna 2019 prohrála.

Jana celý svůj život zasvětila práci 
pro druhé. Pořádala tábory pro děti 
i charitativní akce, pracovala se zrako-
vě postiženými, finančně podporovala 
potřebné, jezdila pomáhat na Ukra-
jinu, kterou propagovala na mnoha 
svých besedách, a prezentovala práci 
svých kolegů na akcích města – napří-
klad Dnu sociálních služeb, ale i mimo 
hranice Znojma a regionu.  

Od roku 2015 stála v čele Chráně-
ných dílen Sansimon, které poskytují 
zaměstnávání osobám se zdravotním 
znevýhodněním, a pod jejíchž správu 
patří i dva charitativní obchody Bal-
tazar na Divišově náměstí ve Znojmě. 

Odešla žena, která celý 
život pomáhala druhým

„Odcházení z tohoto světa je vždy 
smutné,“ reagovali na smutnou zprá-
vu její bývalí kolegové z Tyflo Centra 
Brno. V případě Jany odešla laskavá, 
usměvavá žena, která měla nezlomnou 
víru v život a  lidi, a měla obrovské 
pochopení pro lidské bolesti i radosti. 
 Ľuba Peterková

Sociální odbor znojemského  
m ě s t s k é h o  ú ř a d u  r e a l i z u j e 
od září 2019 projekt s názvem Podpo-
ra a rozvoj profesionální realizace so-
ciální práce v ORP (obec s rozšířenou 
působností – pozn.red.) Znojmo. Díky 
němu budou nově další dva pracovní-
ci pomáhat potřebným.

Projekt je zaměřený na podporu 
sociálního začleňování osob sociálně 
vyloučených nebo sociálním vylouče-
ním ohrožených (dále klient). 

„Projekt má podpořit klienty 
v evidenci našeho sociálního odboru, 
s takzvanými vícečetnými riziky, kte-
ří jsou sociálně vyloučení či sociálním 
vyloučením ohrožení. Jedná se o osoby 
s finančním předlužením, o oběti domá-
cího násilí, nebo o klienty bez domova 
a případně i o osoby ohrožené závislost-
mi či limity nepříznivého zdravotního 
stavu,“ upřesňuje Stanislav Maar, ve-
doucí sociálního odboru MěÚ Znojmo. 

Projekt ve svých cílech řeší: dosavad-
ní nedostatečné pokrytí sociální práce 
v přirozeném prostředí výše zmíněných 
klientů v ORP Znojmo; místní, finanč-
ní a časovou nedostupnost návazných 
služeb směřující k podpoře sociálního 
fungování klienta, tedy jednotlivce, sku-
piny či komunity v životě obce; zmírnění 

Znojmo posílí přímou 
sociální práci a podpoří 
sociálně vyloučené

rizikové sociální situace s cílem znovu 
začlenění do běžného života.

Klíčovou aktivitou pro splnění cílů 
bude v rámci realizace zajištění přímé 
sociální práce v přirozeném prostředí 
klientů, a to terénními sociálními pra-
covníky a následnými službami, které 
vychází z dosavadních zjištěných potřeb 
osob z cílové skupiny. 

Po celou dobu realizace projektu 
tak bude využíváno nástrojů podpory 
na multidisciplinární platformě, přípa-
dových konferencí, odborného pora-
denství s využitím mediačních technik 
a dluhového poradenství.  Celkem by 
projektem mělo být za dobu jeho rea-
lizace podpořeno minimálně 90 osob 
z cílových skupin projektu. lp

NÁZEV PROJEKTU: 
Podpora a rozvoj profesionální 
realizace sociální práce v ORP 
Znojmo, registrační číslo  
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010666

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: 
Projekt je spolufinancován z OP 
Zaměstnanost prostřednictvím 
ESF a ze státního rozpočtu ČR. 
Zdroj: SO MÚ Znojmo

V závěru prázdnin navštívili zá-
stupci místního Rotary klubu Znojmo 
Hematologicko-transfuzní oddělení 
(dále HTO) znojemské nemocnice, 
aby zde předali dar s  několikerým 
benefitem.

Darem byly skleničky a  šálky, 
ve kterých jsou nyní dárcům při odbě-
rech podávány nápoje a káva. Dosud 
byly podávány v jednorázových plasto-
vých kelímcích. „Měsíčně bylo použito 
až 3 000 kelímků a 300 plastových šál-
ků, které jako odpad končily ve spalov-
ně. Náhrada plastů za sklo a keramiku 
je nejen ekologičtější, ale ve finančním 
vyjádření to představuje úsporu ne-
mocnice 17 500 korun každý měsíc. 
A v neposlední řadě vedení oddělení 
i  jeho zaměstnanci považují za velký 
přínos také zvýšení kultury podávání 
nápojů,“ uvedl prezident znojemského 
Rotary klubu Vojtěch Jaroš.

Společně s rotariány byli při pře-
dání daru také čtyři studenti, účastníci 
Rotary programu mezinárodní výměny 

Dar od rotariánů
už slouží nemocnici

mládeže. Viktor z Hrušovan nad Je-
višovkou byl v loňském školním roce 
na Tchaj-wanu. Ostatní jsou z Mexika, 
USA a Tchaj-wanu a svůj pobyt v Česku 
začínají. Primář HTO Jan Simonides 
jim ukázal oddělení z pohledu dárce 
krve a stručně je seznámil s tím, co je 
náplní jeho další práce. Rotariáni i stu-
denti pak primáři poděkovali za spon-
tánnost, s jakou se mladým lidem vě-
noval. „Benefitem pro nás rotariány je 
radost z možnosti přispět ke zlepšení 
života v našem regionu i z toho, že jsme 
se mohli zapojit do ochrany životního 
prostředí, která musí být celosvěto-
vou záležitostí. Znojemské nemocnici 
za  tuto možnost děkujeme,“ doplnil 
Vojtěch Jaroš, který ovšem s myšlenkou 
na opakované použití hrnků i kelím-
ků stále pracuje, především s využi-
tím na velkých společenských akcích. 
A protože rotariáni jsou lidé činu, je 
více jak pravděpodobné, že již nyní 
připravují cestu k realizaci svého eko-
logického nápadu. lp, J. Výmola

 Hosty v nemocnici uvítali primář Jan Simonides (uprostřed s modrým certifikátem), vrch-
ní sestra Elena Voznicová a doktor Pavel Jajtner. Společně se pak na památku postavili před 
objektiv fotoaparátu.  Foto: Viktor Kerel

Týden sociálních služeb České re-
publiky, který se koná od 7. do 13. říj-
na, bude mít i ve Znojmě a regionu 
pestrý program.

Veřejnosti se na desítkách akcí před-
staví sociální služby působící na Zno-
jemsku, například Oblastní charita 
Znojmo, Centrum sociální služeb Znoj-
mo, Společnost Podané ruce, Dobro-
volnické centrum ADRA a také Odbor 

sociální Městského úřadu ve Znojmě 
a další subjekty. Zájemce čekají před-
nášky, workshopy i zábavné aktivity. 
Zajímavé akce nabízí i Zámek Břežany, 
Chráněné bydlení v Šanově nebo Domo-
vy pro seniory Hostim, Jevišovice, Pla-
več, Božice. Podrobný program najdete  
na www.socialnisluzby-znojemsko.cz, 
www.znojmocity.cz. Vstup na všechny 
akce je zdarma.  lp

Týden sociálních služeb 
nabídne desítky akcí



Plemeno: kříženec ridgeback | Věk: cca 4–5 let
Angye je velmi temperamentní hodná fenka, je čistotná, umí chodit na vodít-
ku a je docela poslušná. Kontakt s jinými psy je nutno vyzkoušet. Je vhodná 
do aktivní rodiny, spíše k odrostlým dětem. Byla by spokojena v domě s pří-
stupem na dvorek nebo zahradu. Nenechávejte ji čekat, v kotci velmi teskní. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Angye
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Střední škola technická Znojmo 
v Uhelné ulici bude, vedle oficiálního 
názvu, nově používat při komunikaci 
s veřejností zkrácenou formu – název 
Uhlárka.

Zkrácený název má symbolizovat 
mezník v historii technického vzdělá-
vání ve Znojmě a okolí. S novou kon-
cepcí a především s novým vedením se 
škola otevírá veřejnosti a chce nabízet 
kvalitní vzdělání. Změnou svojí image 
a filozofií fungování má Uhlárka am-
bici stát se lídrem v oblasti technické-
ho vzdělávání na Znojemsku. Tech-
nické obory a řemesla jsou neustále 
žádány zaměstnavateli i spoluobčany 
ve Znojmě i celé České republice.

Hlavním tahounem školy je čtyř- 
letý maturitní obor Elektrotechnik, 
který je doplňován učebními obory 
elektrikář, autoelektrikář, instalatér, 
karosář, tesař, truhlář, obráběč kovů, 
strojní mechanik a zedník. Už nyní se 
standardně v rámci Elektrotechniky 
vyučuje oblast informačních technolo-
gií – zejména programování, moderní 
technologie a robotika.

Uhlárka není školou pro propadlíky

„Škola navíc ve spolupráci se svým 
novým partnerem firmou ČEZ bude 
studentům v  rámci studia nabízet 
možnost exkurzí, stáží a školení v ja-
derné elektrárně Dukovany, čímž se 
otevírá možnost uplatnění žáků přímo 
v ČEZu i u ostatních prestižních za-
městnavatelů v České republice i v za-

hraničí,“ uvedl Jiří Vojtěch, od 1. srpna 
2019 nově zvolený ředitel Uhlárky.

„S dalšími významnými partnery 
školy, jako jsou Znojemské strojírny, 
Tamura, Nevoga, TOS, Haas Profile, 
stavebniny DEK a mnoha ostatními, 
přináší škola pro studenty učebních 
oborů možnost praxe přímo u těchto 

firem, včetně nabídky stipendií a další-
ho pracovního uplatnění po dokončení 
studia. Momentálně je po řemeslnících 
vysoká poptávka nejen u nás, ale i v za-
hraničí. Poloha města při hranicích 
s Rakouskem nabízí i zvýšený poten-
ciál přístupu na evropský pracovní 
trh,“ konstatoval ředitel Vojtěch.

„Pro zvýšení zájmu o  technické 
obory a řemesla je potřeba, aby škola 
žákům nabízela kvalitní zázemí, per-
spektivu do zaměstnání a spolupraco-
vala se základními školami ve Znojmě 
a okolí, které nezastupitelně působí 
na žáky i  jejich rodiče,“ říká Jaromír 
Příkazský, zástupce ředitele pro vše- 
obecně vzdělávací předměty.

Proto také nyní vedení školy staví 
svoji filozofii na mnohem více otevře-
né komunikaci směrem k rodičům, 
obyvatelstvu, veřejným institucím 
a sociálním partnerům, kteří jsou dal-
ším nezbytným předpokladem pro 
úspěšné zajištění vzdělávání ve smyslu 
služby veřejnosti. Pověst, že Uhlárka 
je školou pro propadlíky, už dávno 
neplatí.  JP, lp

 V nových výukových prostorách školy se sešli (zleva) nový ředitel Uhlárky Jiří Vojtěch, mís-
tostarosta Znojma Jan Blaha a vedoucí učitel odborného výcviku Jaroslav Dvořák.  Foto: lp

Od roku 1990 se vždy 1. října slaví 
Mezinárodní den seniorů, který je vě-
nován našim rodičům, prarodičům, 
babičkám a dědečkům.

Osobní pozvánku zaslal spoluobča-
nům místostarosta Znojma Jan Blaha: 
„Vážení a milí senioři, budu rád, když 
se pro vás Den seniorů stane pěkným 
a užitečným zážitkem. Doufám, že při-
jmete naše pozvání a umožníte nám 

Den seniorů
tak vyjádřit díky vám všem, kteří jste 
významnou součástí našeho města.“ 

Udělejte svým seniorům radost tím, 
že je doprovodíte na akce, které jsou 
v rámci Rodinné politiky města Znojma 
na tento den naplánované. Konkrétní 
časy, místa a názvy akcí najdete v pro-
gramu na Den seniorů 2019, který je 
vyvěšen na webových stránkách města 
Znojma (www.znojmocity.cz).  lp

Creative English: 
Kurzy angličtiny pro děti
Pro děti od 6 do 8 let se v prvním říjnovém týdnu otevírá kurz anglického jazyka. 

Výuka bude probíhat individuálně (v kurzu je maximálně osm dětí), zábavnou 
formou pod vedením zkušené pedagožky. Místo výuky je v zrekonstruovaném 
příjemném prostředí v centru města Znojma. Informace získají zájemci na tel. 
724 519 500 nebo na e-mailu: barbora.lancouchova@seznam.cz.  lp

Oslavte 100. výročí založení české-
ho gymnázia ve Znojmě 1919–2019.
Pátek 11. října – 10.00 hod. Slavnost-
ní průvod studentů a pedagogů vyjde 
od budovy Gymnázia Dr. Karla Polesné-
ho na Komenského nám. Sobota 12. říj-
na – 12.00 hod. Den otevřených dveří 

Gymnázium slaví 100 let
v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného. 
19.00 Slavnostní galavečer v Městském 
divadle Znojmo. K oslavám jsou srdečně 
zváni absolventi, bývalí zaměstnanci, 
přátelé školy i zájemci o studium. Vstu-
penky jsou k prodeji v budově školy. 
Bližší informace na www.gymzn.cz. lp
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Když Zdeňka Severinová zakláda-
la v roce 2010 Dobrovolnické centrum 
ADRA Znojmo, netušila, že tým lidí, 
kteří nezištně pomáhají druhým, po-
vede dlouhých devět let. Nyní pro ni 
nastal čas změny. Svoji neutuchající 
energii a lásku k druhým bude teď nej-
více směřovat k další bohulibé činnos-
ti – rodině, která je pro ni nejdůležitější 
na světe. Jak ale přiznává: „Na začát-
ky v ADRA nikdy nezapomenu!“

Znáte už svého nástupce?
Ano, mojí nástupkyní je od září 

paní Dana Aulík Faragová.

Vzpomenete si na  úplné začátky 
vzniku ADRA ve Znojmě? 

Dnes už se to skoro ani nezdá, 
ale začátky byly velice těžké. Vše se 
budovalo od nuly, neměli jsme peníze, 
dobrovolníky, sháněli jsme prostory. 
Bylo to začátkem roku 2010, kdy mě 
oslovil tehdejší ředitel ADRA ČR pan 
Jan Bárta, jestli bych nechtěla zalo-
žit dobrovolnické centrum. Společně 
s panem Josefem Peterkou, který měl 
v té době na starosti humanitární sklad 
ve Znojmě, jsme zjišťovali potřebu této 
služby lidem. Zjistili jsme, že potřeba je 
velká a organizace mají o dobrovolníky 
zájem. Samotné centrum bylo založe-
no v září 2010 a následovalo devět let, 
kdy jsme společnými silami s našimi 
dobrovolníky, dárci a partnery mohli 
rozdávat radost potřebným lidem.

Jak fungovala spolupráce s dalšími 
subjekty ve Znojmě? 

Spolupráce se sociálními a zdra-
votními organizacemi a  ostatními 
subjekty byla vždy perfektní. Společně 
nám vždy šlo o jedno – pomoc klien-
tům, kteří jsou osamělí a potřebují 
pomoc především po psychosociální 
stránce. Skvělá spolupráce byla s měs-
tem Znojmem, které nás celé roky 
velice podporovalo.

A splnil vaše očekávání program Pět P 
zaměřený na sociálně ohrožené děti?

Kolegyně Adélka Kubalíková při 
studiu na vysoké škole v Českých Bu-
dějovicích fungovala v programu Pět 
P jako dobrovolník. Na základě jejích 
zkušeností a potřeby jsme se rozhodly 
program v roce 2012 založit i  tady. 
Programem prošla celá řada dětí a dle 
zpětné vazby měl a má výrazný pozi-
tivní dopad, takže naše očekávání byla 
rozhodně splněna.

Čím se můžete za  léta ve  vedení 
ADRA Znojmo pochlubit?

Myslím, že pomáháme-li ze srdce 
ostatním, nejde to s chlubením moc 
dohromady. Vždy jsem cítila Boží při-

Nebuďme lhostejní k obtížím ostatních

znání se k naší práci, neboť to je pro mě 
také velice důležité. Jsem moc ráda, že 
jsem měla při sobě dlouhodobě skvě-
lé kolegy. Byla to především týmová 
práce. Kdybych ale měla říct, z čeho 
jsem měla největší radost, tak to byly 
ty úsměvy osamělých lidí, kteří niko-
ho neměli. Rozzářené oči těch, kteří 
prožívali něco těžkého a kteří se o to 
mohli dělit s našimi úžasnými dob-
rovolníky. Mám také velkou radost, 
že se mi společně s bývalým kolegou 
Jakubem Dostálem podařilo rozjet 
dobrovolnictví v Brně a později založit 
druhé dobrovolnické centrum ADRA 
v Jihomoravském kraji.

… a kde vidíte rezervy?
Jednou z největších výzev je fi-

nancování aktivit dobrovolnického 
centra, protože na pomoc seniorům, 
handicapovaným, nebo lidem, kteří si 
přivodili negativní následky špatnými 
životními rozhodnutími, se obtížně 
shání peníze. Přestože jsme nakonec 
vždy našli ochotné dárce a partnery, 
není to jednoduché. Myslím, že celko-
vě by bylo dobré, kdybychom se jako 
jedinci více zajímali o potřeby druhých. 
Každý může pomoci jiným způsobem, 
ale hlavní je nebýt lhostejní k obtížím 
ostatních. Někdy pomůže dobrovolnic-
tví, jindy drobný dar a jindy zase, když 
k sobě budeme laskavější, trpělivější 
a empatičtější.

Jak jste získávali dobrovolníky?
Dobrovolníky jsme získávali pro-

pagací – letáky, články v novinách, 
na webových stránkách, přednáškami 
pro širokou veřejnost a samozřejmě 
i osobním oslovením.

Dojal vás některý z životních osudů 
klientů?

Za ty roky jsem se setkala se spous-
tou příběhů, ať už veselých nebo smut-

ných. Letos mě velmi dojalo, když  jsem 
uváděla novou dobrovolníci ke klien-
tovi, který nikoho nemá. Pán byl tak 
šťastný, že za ním bude někdo chodit 
a věnovat svůj čas. Neustále děkoval, 
pak se rozplakal a nakonec se rozpla-
kala i dobrovolnice. Zase jsem si uvě-
domila, že dobrovolnictví má smysl.

Máte osobně nějaké nesplněné pra-
covní přání?

Snad jen to, aby se zapojilo do dob-
rovolnické služby více dobrovolníků 
a aby svoje rozhodnutí pomoci neod-
kládali, až budou mít třeba více času. 
Takové to až…

Stále je mezi námi dost lidí, kteří 
si myslí, že pomáhat zadarmo není 
normální.

Bude pokračovat spolupráce s patro-
nem ADRA Znojmo Mirkem Hra-
bětem?

Mirkovi jsme vděční za všechny 
ty roky, co nám pomáhal s propagací, 
ale do budoucna již jako patron po-
kračovat nebude. Má v Praze spoustu 
dalších aktivit a do Znojma se už tak 
často nedostane. Určitě ale budeme 
dále v kontaktu a bude Adře dál fandit.

Můžete prozradit, proč odcházíte 
z práce pro ADRA vlastně na vrcholu 
tvůrčích sil?

O odchodu jsem přemýšlela delší 
dobu. Přes všechnu radost, kterou tato 
práce obnáší, je také velice náročná. 
Devět let je dlouhá doba a někdy je 
v životě čas posunout se dál. Hlavním 
důvodem je rodina, která je pro mě 
velmi důležitá. V červenci se mi naro-
dila první vnučka Sára a ráda bych jí 
a rodině byla co nejvíce nablízku, proto 
se do konce roku budu trvale stěhovat 
do Olomouce, kde začne moje nová 
životní etapa, na kterou se velmi těším.

 Ľuba Peterková

 Zdeňka Severinová uprostřed obětavých dlouholetých dobrovolnic.  Foto: Archiv ZL

 Záběr z vystoupení Screamers.
 Foto: Archiv ZL

Vydejte se 
na Den charity

U  příležitosti Dne Charity se 
27.  září můžete vydat na  Charitní 
pouť ze Šatova do Hnanic.

Sraz účastníků je v 8.45 hod. na vla-
kovém nádraží ve Znojmě. Ze Šatova se 
jde do Hnanic pěšky, kde se před koste-
lem setkáte s poutníky z Charity Retz. 
V 11.00 hod. se v kostele sv. Wolfganga 
uskuteční česko-německá mše.  lp

Bazárek 
od Sluníčka

V neděli 20. října najdete v sále 
KSC Dukla Bazárek dětského obleče-
ní, který každoročně pořádá znojem-
ská Agentura Sluníčko.

Od 9.00 do 14.00 hodin tam hlavě 
rodiny mohou pořídit za příznivé ceny 
nejen oblečení pro kojence, děti a nově 
i juniory, ale také obuv, hračky, stolní 
hry, kočárky, ohrádky a sportovní po-
třeby. Nově zde najdou pěkný kousek 
do šatníku také maminky, babičky, táto-
vé i dědečci. Připraven bude samozřej-
mě koutek s dílnou pro děti. Neprodané 
věci pak můžete, jako pokaždé, věnovat 
Oblastní charitě Znojmo, novorozenec-
kému oddělení znojemské nemocni-
ce, oddělení dlouhodobě nemocných 
a dalším institucím, které Agentura 
Sluníčko podporuje. Vstup na bazárek 
je zdarma.  lp

V divadle
je změna!

Screamers přijedou do Znojma už 
7. října! Nikoli 17. října, jak je mylně 
uvedeno na některých vstupenkách.

Nové představení skupiny Screa-
mers, která pravidelně každý rok na-
bízí svým znojemským příznivcům 
originální zábavu, se jmenuje Screa-
mers vás baví. Umělci z této specifické 
travesti taneční a pěvecké skupiny se 
na pódiu znojemkého divadla předsta-
ví od 19.00 hodin.  lp
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 Návštěvníci budou mít možnost pří-
mého kontaktu s  výtvarníky, při kterém se 
mohou dozvědět něco více o  výtvarném 
řemesle i o umění samotném.  Foto: Archiv ZL

 Na natáčení pohádky Hodinářův učeň na zámku v Uherči-
cích se podílel i oblíbený herec Viktor Preiss.
  Foto: Archiv ZnojmoRegion

Devátý ročník Dnů otevřených 
ateliérů umožní 28. a 29. září milovní-
kům umění opět nahlédnout za opo-
nu výstavních síní, do ateliérů a dílen 
výtvarníků.

Po  dva dny, ponejvíce v  čase 
od 10.00 do 17.00 hod. (může se lišit 
podle ateliérů), vybízí veřejnost podívat 
se nejen na umělecká díla, ale i na místa 
jejich zrodu. V letošním roce se v Jiho-
moravském kraji přihlásila téměř deva-
desátka výtvarníků, sdružení a galerií 
a připojili se tak k Jihočeskému kraji, 
Vysočině a Dolnímu Rakousku, kde 
budou ateliéry otevřeny o dalších víken-
dech v říjnu. Kontakty na jednotlivé ate-
liéry a podrobné info najdete na webu 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 
která celou akci organizuje.  lp

Dny otevřených ateliérů 
zvou k nahlédnutí

OTEVŘENÉ ATELIÉRY 
na Znojemsku

Dům umění – JMM ve Znojmě, 
Masarykovo nám. 11, tel. 515 226 529,  
frecer@muzeumznojmo.cz,  
www.muzeumznojmo.cz.

GaP / Galerie a prostor,  
Znojmo, Kollárova 27, tel. 737 990 973,  
andrea@umenidoznojma.cz,  
www.galerieaprostor.cz.

Hrubý Miroslav,  
Hrušovany nad Jevišovkou, 
Znojemská 1054, tel. 774 376 501, 
miroslavhruby@post.cz.

Kašpárek Pavel,  
Znojmo, Na hrázi 65, tel. 776 761 586,  
pavel.kasparek@post.cz,  
www.kasparekfineart.com.

Kotlaříková Jana,  
Hrušovany nad Jevišovkou, 
Cukrovarská 772, tel. 774 039 593, 
janakotlarikova@email.cz,  
www.keramika-kotlarikova.cz.

Ryšavý Jiří,  
Vranov nad Dyjí, Junácké údolí 218,  
tel. 775 270 142, jirirysavy@seznam.cz. 

Škodák Jiří,  
Vranov nad Dyjí, Náměstí 174,  
tel. 603 775 350, jiri.skodak@seznam.cz,  
www.skodak.weebly.com

Jak úspěšná je spolupráce desti-
nační společnosti ZnojmoRegion s fil-
movou kanceláří Brna a Jihomorav-
ského kraje, můžete vidět na vlastní 
oči v kinech.

Už druhým rokem ZnojmoRegion 
doporučuje vhodná místa pro natáče-
ní českých i zahraničních filmů nebo 
televizních seriálů a pomáhá s před-
stavováním lokací nebo kontaktová-
ním vlastníků a provozovatelů. Díky 
tomu se na plátnech kin, obrazovkách 
a monitorech objevují místa z celého 
znojemského regio-
nu. Divák tak může 
např ík lad v   nové 
pohádce Hodinářův 
učeň rozpoznat Stát-
ní zámek Uherčice, 
v  komedii Poslední 
aristokratka zámek 
v Jaroslavicích anebo 
v krátkém filmu Hra-
nice identifikovat bý-
valý hraniční přechod 
C h v a l o v i c e - H a t ě 
a okolí. Letos na jaře 
se na Znojemsku na-
táčelo i pokračování 
historického velkofil-
mu Marie Terezie II. 
a  filmový štáb vyu-

ZnojmoRegion 
v hledáčku filmařů

žil exteriéry vodního mlýna ve Slupi 
nebo areál jaroslavického zámku. Díky 
dohodě mezi Českou televizí a měs-
tem Znojmem se například v lokalitě 
Na Káře připravuje natáčení další řady 
detektivně-historické sérii oblíbeného 
seriálu tentokrát s názvem „Četníci ze 
Znojma“. Na 9. a 10. října je připravena 
speciální poznávací exkurze po Zno-
jemsku pro zástupce filmových štábů 
a lokátory, kteří se zaměří na neokou-
kaná, neznámá, nezvyklá až bizarní 
místa.  in, lp

Znojemští  Orli  vstoupi-
li do  nové hokejové sezóny 
a na konci září i v říjnu je čeká 
intenzivní zápasový program. 

Také letos  se  spoléhaj í 
na podporu svých věrných fa-
noušků, kteří na tribuny Nevoga 
arény míří pravidelně v tisícových 
počtech. Vstupenky na utkání 
EBEL je od letoška možné nově 
pořídit na internetu se slevou.

Jednorázové vstupné pro zá-
kladní část Erste Bank Eishockey 
Ligy 2019/20 je stanoveno na 139 Kč, 
což je standardní cena platná do 7 dnů 

Orli válčí o body 
v mezinárodní konkurenci

před utkáním. Vstupenky je možné 
nakoupit za nejlepší cenu na internetu, 
konkrétně na adrese hcorli.enigoo.cz. 

S blížícím se zápasem a růstem 
zájmu fanoušků pak cena mírně roste. 
Od 6 dnů před utkáním mohou zájem-
ci vstupenku zakoupit za 149 Kč, v den 
utkání pak za 159 Kč. Studenti a senio-
ři mají nadále k dispozici zvýhodněné 
vstupenky, ty stojí 100 Kč a lze je za-
koupit pouze fyzicky na pokladně zim-
ního stadionu po předložení dokladu.

Od  nové sezóny je kapitánem 
Orlů Radim Matuš. Ten si tuto funkci 
zkouší v seniorském hokeji poprvé. 

Jak se s  rolí kapitána změní vaše 
funkce v týmu?

Hokejově jsem vyrůstal v Třinci, 
kde jsem se učil od největších hoke-
jových jmen, takže zhruba vím, jak by 
se měl kapitán chovat. Nějakým zvlášt-
ním způsobem nechci své chování mě-
nit. Důležité je, abychom cítili, že jsme 
jeden tým, a na střídačce to trochu 
žilo. Proto je potřeba kluky hecovat. 
To jsem dělal ještě, když jsem kapitán 
nebyl, a teď v tom budu pokračovat.

Čím jste si tuto funkci získal?
Myslím, že mi tím klub ukazuje, 

že mi věří. Možná je to také odměna 
za  to, že už tu budu třetím rokem. 
Beru to jako velkou výzvu a doufám, 
že budu úspěšný.

Už jste byl někdy kapitánem?
Jen v  juniorských kategoriích. 

Radim Matuš: Kapitánské „céčko”? 
Doufám, že budu úspěšný

V  profesionálním hokeji to bude  
poprvé.

Jak jste si oblíbil Znojmo?
Moc. Manželka tu má práci i ka-

marádky. Cítíme se tu jako doma.

Jaké máte v letošní sezóně cíle?
Jsem člověk, který chce vyhrávat. 

Ať už jeden, dva zápasy, či celou sezó-
nu. Začínáme už v neděli. Doufám, že 
vítězně. Budeme makat pořád naplno. 
Zastavit se chci až v dubnu. Cíl je jasný. 
Chci tu ligu vyhrát.

Co pro to uděláte?
My sami jdeme vždy na led s tím, 

že chceme vyhrát. Sport je vrtkavý. Jed-
nou jste nahoře, jednou dole. Zní to sice 
jako fráze, ale je to pravda. Je to i o štěstí 
a o tom, jak si vše sedne. Kluci, kteří teď 
nově přišli, si v kabině se všemi sedli 
a ukázali dobrý charakter. Už od léta uka-
zujeme, že jsme dobrá parta. To je dobře, 
protože pokud tým funguje v kabině, tak 
funguje i na ledě.  Archiv HC ORLI

Zápasový program Orlů – EBEL

Pá 27. 9. Dornbirn – Znojmo 19:15

So 28. 9. Salzburg – Znojmo 19:15

Pá 4. 10. Znojmo – Klagenfurt 18:30

Ne 6. 10. Fehérvár – Znojmo 17:30

Pá 11. 10. Znojmo – Vídeň 17.30

Ne 13. 10. Znojmo – Linz 17:30

Pá 18. 10. Bolzano – Znojmo 19:45

Ne 20. 10. Znojmo – Salzburg 17:30
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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: září Po–Ne 9.00–17.00, 
říjen až duben Po–So 10.00–17.00, 
Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 

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

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září 9.00–17.00, říjen až 
duben Út–Ne 10.00–16.00 (poslední 
vstup je půlhodinu před zavírací 
dobou).

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová). 
Otevřeno: denně 9.30 a 13.30, v 16.00 
prohlídka města s průvodcem.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně 9.30–17.30. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Otevřeno: září Út–Ne 
9.00–17.00, říjen až březen zavřeno.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: celoročně Po–St, Pá–Ne 
9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So  
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. 

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

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno po telefonické domluvě: 
do 30. září, říjen až duben zavřeno.

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září až říjen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: září denně 9.00–16.00, 
říjen až duben Út–So 9.00–16.00.
JIŽNÍ PŘÍST. CESTA otevřeno: září, 
říjen 9.00–16.00.

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

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu Znojmo, 
tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: září So, Ne 9.00–19.00.

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

26. 9. MINIPÁRTY S KARLEM 
ŠÍPEM
Host J. A. Náhlovský. 19.00.

27. 9. NALEVO OD VÝTAHU
Komedie. Jedny zabouchnuté dveře, 
žárlivý milenec a plachý výtvarník 
Yan má problém. Hrají: R. Vojtek, 
L. Zbranková a další. 19.00.

2. 10. DVA NAHATÝ CHLAPI
Seriozní advokát, věrný manžel 
a otec dvou dětí, se jednoho dne 
probudí nahý v posteli se svým 
kolegou z práce. Hlavní role: 
M. Zounar a M. Kraus. 19.00.

7. 10. SCREAMERS VÁS BAVÍ
Představení taneční a pěvecké 
travesti skupiny. Screamers jsou 
mistry parodie a nadsázky. 
19.00.

9. 10. HORSKÁ DRÁHA
Když si starší lev salónů přivede 
do svého luxusního bytu mladou 
atraktivní dámu. Hrají: M. Kňažko, 
J. Ježková. 19.00.

15. 10. LADISLAV ZIBURA – 
PĚŠKY MEZI BUDDHISTY 
A KOMUNISTY
Cestovatelská projekce známého 
spisovatele a cestovatele. 19.30.

21. 10. MADAM RUBINSTEIN
Poslední léta života originální 
Australanky Heleny Rubinstein, 
průkopnice kosmetického průmyslu. 
Hrají: D. Syslová, M. Steinmasslová, 
J. Hána. 19.00.

23. 10. GAZDINA ROBA
Drama o vášni, snech a touze, 
které není možné naplnit.  
Hrají:P. Sklářová / M. Slowiková, 
P. Sutorý / R. Urban a další. 
19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu 
kina. (Po 12.00–17.00, Út–Pá 
12.00–17.30).

KONCERTY

28. 9. TY SYČÁCI
Dům Na Věčnosti – prvky rocku, 
jazzu, moravského folklóru a world 
music. Kapela, která plní české kluby 
už devatenáctým rokem. 20.30. 

29. 9. NOVÉ TV
Znoj. Beseda – kabaretní představení 
o jedné nízkonákladové televizní 
stanici a o věku informací. Hrají herci 
Kočovného divadla Ad Hoc. 19.00.

2. 10. DANA ŠŤASTNÁ A CIMBÁL
Znoj. Beseda – koncert 
mezzosopranistky Dany Šťastné 
a cimbalistů Petra a Nikol 
Spěvákových. 19.00.

3. 10. BLANKA ŠRŮMOVÁ A JAN 
SAHARA HEDL
VŠ klub Harvart – akustický koncert 
bývalé frontmanky Tiché dohody 
a zakladatele skupiny Precedens v triu 
s kytaristou Tomášem Valáškem. 
Vstupenky na tel. 515 221 865. 19.30.

4. 10. QUEENIE VE ZNOJMĚ! 
KSC Dukla – QUEENIE si zakládají 
na přesném autentickém pojetí písní 
Queen. Jedna z nejuznávanějších 
Queen tribute kapel na světě. 20.00.

10. 10. MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Městské divadlo – hrají 
J. Ryšánková – housle, J. Jahoda – 
housle, M. Zicha – violoncello. 19.00.

24. 10. IVETA JIŘÍKOVÁ 
A VLADIMÍR CHMELO
Městské divadlo – Iveta Jiříková 
a Vladimír Chmelo ve společném 
operním galakoncertu. 19.00. Více 
na str. 15.

VÝSTAVY

Do 31. 1. 2020 PECUNIA NON 
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 
i starého fondu numismatické 
sbírky JMM Znojmo od antiky 
po současnost.

NOVINKA: GaP/ Galerie a Prostor
Kollárova 27, facebook GaP / Galerie 
a Prostor, tel. 605 288 985
Galerie s kavárnou otevřena  
Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–22.00,  
So 9.00–22.00, Ne 9.00–18.00. 
20. 9. – 23. 11. JAN GEMROT – 
výstava děl předního představitele 
mladé české umělecké scény.
1. a 3. 10. FILM 
A ARCHITEKTURA – promítání 
dokumentu BAUHAUS SPIRIT, 19.30.
Od 3. 10. ATELIÉR DĚTEM – 
výtvarný kurz (5–12 let), 17 lekcí, 
přihlášky: info@umenidoznojmo.cz.
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÝSTAVU

Expresivní fotografie Moniky Baštové  
vás přenesou do doby husitské

V  Domě umění vystavu-
je talentovaná znojemská 
fotografka Monika Bašto-
vá (na snímku). Veřejnosti 
předkládá své originální fo-
tografie „Husité“ plné emocí 
a exprese. Snímky vznikaly 
ve  spolupráci se znojem-
skou skupinou Lucrezia 
Borgia, která na téma husi-
tů připravila další ze svých 
hudebních klipů inspirova-
ných mezníky českých dě-
jin. V hledáčku svého foto-
aparátu zachytila Monika 
Baštová mistrně drsnou část 
naší historie představovanou převážně znojemskými ochotníky a nad-
šenci. Výstava fotografií potrvá do 10. října. lp

 PŘEDNÁŠKU

Ať už jste si o Indii mysleli cokoliv, rychle vás vyvede z omylu

Cestovatel Jakub Venglář bude 17. října ve Znojemské Besedě vyprávět 
o putování Indií. Obrovská, přelidněná a velmi kontrastní – taková země 
je Indie. „Kdo rozdýchá prvotní šok, může se mezi všudypřítomnou 
bídou pustit do pátrání po epochálních monumentech či přírodních 
perlách nevídaných krás,“ říká o Indii cestovatel. Můžete na ní být připra-
veni jakkoliv chcete – přečíst desítky článků, zhlédnout filmy, povídat si 
s lidmi, kteří tam byli, ale realita vás stejně ohromí tak, že chvíli budete 
jen stát a přemýšlet, jestli vaše letadlo náhodou nemělo skrytý mezi-
planetární motor. Indie je zkrátka jedinečná cestovatelská zkušenost 
ostrá jako kuřecí kari den po konzumaci. Cestovatelský stand up Jakuba 
Vengláře Indie: těžko uvěřitelná země začne v 18.30 hodin.  lp

 KONCERT

Operní pěvci Iveta Jiříková a Vladimír Chmelo  
se pustí i do slavného muzikálu

Ve znojemském divadle vystoupí 24. října Iveta Jiříková (na snímku), hos-
tující sólistka Národního divadla, představitelka hlavní role v opeře Libuše, 
a Vladimír Chmelo, držitel ceny Thálie, vyhledávaný interpret francouz-
ských a italských oper, stálý host Metropolitní opery v New Yorku. Na spo-
lečném galakoncertu zazní árie, duety a skladby od Dvořáka, Mozarta, 
Verdiho i Pucciniho. V Gershwinově Porgy and Bess zabrousí operní pěvci 
i do muzikálového žánru. Oba umělce doprovodí Prešpurské trio.  lp

Od 7. 10. KURZ OLEJOMALBY –  
výtvarný kurz pro mládež  
a dospělé, 17 lekcí, přihlášky:  
info@umenidoznojmo.cz.
18. 10. EVA TURNOVÁ A TOMÁŠ 
HRADIL – autorské čtení 
spisovatelů, 19.30.
25. 10. NA ROVINU – Talk Show 
FILIPA TELERA se zajímavými 
lidmi, 20.00.

7. 5. – 29. 9. PROCITLÉ SKLO 
Znojemský hrad – výstava ucelené 
sbírky brusírny skla pana Langera 
v Šatově.

7. 5. – 29. 9. ZNAIM/ZNOJMO 1809 
Znojemský hrad – výstava k výročí 
210 let od napoleonské bitvy u Znojma.

2. 7. – 6. 10. STARÉ ZNOJMO 
NA SKLENĚNÝCH DESKÁCH
Dům umění – vůbec první prezentace 
fotografií ze skleněných deskových 
negativů, které zachycují záběry 
na Znojmo a okolí z 19. a 20. století. 

30. 8. – 10. 10. MONIKA 
BAŠTOVÁ – FOTOGRAFIE
Dům umění – výstava fotografií 
talentované znojemské fotografky. 
Více na str. 15.

6. 9. – 17. 11. FENOMÉN 
CHARLEMONT
Dům umění – život a tvorba 
umělecké rodiny Charlemontů. 

20. 9. – 10. 11. CO JSTE JEŠTĚ 
NEVIDĚLI: ARCHEOLOGIE  
2014–2018
Minoritský klášter – výsledky 
záchranných archeologických výzkumů 
realizovaných Jihomoravským muzeem 
mezi léty 2014–2018.

14.–17. 10. ŽIVÉ HOUBY V MUZEU
Dům umění – tradiční výstava hub.

11. 10. – 17. 11. IVETA 
POLCAROVÁ – KRESBY
Dům umění – nevšední výstava 
tajuplného světa ilustrací.

DALŠÍ AKCE

26.–29. 9. FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
Řeka Dyje u Louckého kláštera – 
závody i program probíhají 
pod sedlešovickým mostem. 
Vstup zdarma, více na webu 
dracifestznojmo.cz.

27.–28. 9. BURČÁKFEST
Loucký klášter – ochutnávky 
burčáků, vín, kulinářských specialit 
a bohatý kulturní program. 

28. 9. MICHAL JE KVÍTKO
KSC Dukla – představení pro děti 
herce Michala Nesvadby. 16.00.

5. 10. OSLAVA PRVNÍHO VÝROČÍ 
ROKU TECHNOPARKU ZNOJMO
Technopark Znojmo, Brněnská 
31 – zábava pro širokou veřejnost. 
Vystoupí hvězdy pořadů Na Stojáka 
a Comedy Club, losování o dary, 
projížďka v nových autech 
i na kolech, fotokoutek, pro děti Face 
Painting a skákací hrad, občerstvení. 
Vstup zdarma. 10.00–15.00.

6. 10. VELKÉ SETKÁNÍ 
SBĚRATELŮ 
KSC Dukla – setkání v sále a předsálí 
sběratelů všech oborů. 8.00–12.00.

17. 10. INDIE: TĚŽKO 
UVĚŘITELNÁ ZEMĚ
Znoj. Beseda – cestovatelský 
stand up Jakuba Vengláře. 18.30. 
Více na str. 15.

19. 10. V HARMONII 
S PŘÍRODOU
Zelenářská 19/16, vchod nad 
radniční pasáží – prohlídka města 
s oranžovými a naturálními víny. 
Rezervace na www.navajn.cz, 18.00.

18. 10. LiStOVáNí.cz: MÉ DĚTSTVÍ 
V SOCIALISMU

Znoj. Beseda – soubor povídek více 
než šedesáti osobností předvedou 
ve scénickém podání Pavel Oubram 
a Věra Hollá. 17.00.

19.–20. 10. VŠEOBECNÁ 
OKRESNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA 
Hradiště, kultur. dům – výstava 
králíků, drůbeže a holubů, okrasné 
ptactvo, závody v králičím Hopu, 
občerstvení. 19. 10. 10.00–18.00, 
20. 10. 8.00–12.00.

20. 10. BAZÁREK DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ
KSC Dukla – charitativní akce. 9.00. 
Více na str. 12.

Rodinné centrum MACEŠKA, 
Pražská 80, Znojmo
www.maceskaznojmo.cz
POZNEJ SÁM SEBE – série 
workshopů pro osoby pečující, vede 
Petr Kolouch. Vždy 14.00–18.00.
19. 10. Strach, úzkosti a panika – jak 
se nenechat ovládnout. 
9. 11. Komunikační dovednosti a emoce.
7. 12. Relaxační techniky a cvičení.
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Mistr České republiky v  cyklo- 
trialu 2019, mistr Evropy a mistr světa 
v biketrialu 2019 – všechny tyto titu-
ly letos vybojoval mladý znojemský 
sportovec René Vymětal. 

Teprve čtrnáctiletý žák přímětic-
ké základní školy sklízí úspěchy v zá-
vodech tuzemských i zahraničních. 
Jeho výkonost ho dokonce posunula 
do kategorií o třídu vyšší, než odpo-
vídá jeho věku. Ve  svých věkových 
kategoriích na závodech v Česku totiž 
těžko hledal srovnatelného soupeře. 
V českém seriálu mistrovství republiky 
v biketrialu tak jezdí kategorii Junior 
(16–18 let), a v cyklotrialu kategorii 
Kadet (15–16 let).

René se v roce 2019 zúčastnil osm-
nácti závodů v Česku a na Slovensku, 
tří reprezentačních závodů a do zimy 

Mladý znojemský 
biketrialista dobývá svět

jej dalších šest závodů čeká. Pro své 
tréninky využívá místní možnosti, jako 
je lom v Mašovicích, skály v Gránickém 
údolí nebo na Pražské za vodárnou. 
Často jezdí na tréninky do trialparků 
v Kyjově, Sklence u Prahy nebo nejra-
ději do Veselí nad Moravou.  pm

Největší úspěchy sezóny 
 Mistr republiky v cyklotrialu ve své 
věkové kategorii Minime. 

 Vedoucí pozice v seriálu mistrov-
ství ČR v kategorii Junior (16–18 let). 

 Vedoucí pozice v seriálu českého 
poháru mládeže v cyklotrialu v kate-
gorii Kadet (15–16 let).

 Mistr Evropy v biketrialu 2019.

 Mistr světa v biketrialu 2019.

 O své úspěchy se talentovaný sportovec podělil na setkání na znojemské radnici, kde ho 
přijali místostarostové Znojma Jan Blaha a Karel Podzimek (na snímku vpravo). Vlevo stojí 
Reného tatínek a trenér v jedné osobě.  Foto: Archiv ZL

 Na kostkách v centru Znojma bylo závodníkům ještě hej.  Foto eks

Znojemský Burčák Tour Koopera-
tivy se stal v minulých letech nejoblí-
benějším dílem cyklistického seriálu 
závodů Kolo pro život. Také letos se 
na start znojemského mítinku posta-
vilo více než dva tisíce cyklistů.

Na ty letos čekala diametrálně od-
lišná trať. Ani ne tak svým profilem či 
trasou, ale povrchem. Déšť totiž změnil 
polní cesty v okolí Znojma v blátivou 
kalvárii a závodníci po dojezdu do cíle 
ze všeho nejvíc připomínali vojenské 
cvičence z propršené spartakiády roku 
1980. S nástrahami rozbahněných cest 
se v hlavním závodu na 52 km nejlé-
pe vypořádali závodníci domácího 
Ethicsportu. Do cíle dojel jako první 
Jan Strož o pár vteřin před Pavlem 
Boudným. Třetí skončil strakonický 
Jaromír Skála a na čtvrtém místě byl 
další zástupce Ethicsportu Jan Raj-
chart. Znojemský tým pak měl v de-
sítce ještě sedmého Marka Bartuňka 
a osmého Dominika Prudka. Ženám 
na delší trati kralovala Klára Pavelková 
před Zuzanou Šafářovou a Barborou 
Průdkovou. 

Na kratší trati zvítězil Kristián Zi-
mány před Liborem Šarounem a Ro-
bertem Landsmanem. Mezi ženami 
byla nejrychlejší Tereza Beranová před 
Bohdanou Půlpánovou a Janou Kun-
tovou. 

„Na závod se pravidelně připravu-
jeme skoro celý rok. Prakticky skončí 
jeden ročník, všechno uklidíme, pošle-
me vyhodnocení a poděkování na pří-
slušná místa, pak si trochu odpočineme 
a začneme chystat ročník nový. Letošní 
příprava rozhodně podceněna nebyla. 

Kolo pro život přilákalo
přes dva tisíce cyklistů

Stejně jako v předchozích ročnících 
se celý tým přípravě závodu věnoval 
s velkým úsilím mnoho měsíců do-
předu. Naším cílem vždy bylo a je, aby 
spokojenost a bezpečnost všech účast-
níku „našeho závodu“ byla na maxi-
mální možné úrovni. Myslím si, že 
předchozích 5 ročníků svědčí o tom, 
že si Burčák Tour oblíbili cyklisté z celé 
republiky a nemáme se za co stydět. 
Letos ale bohužel nevyšlo to hlavní, co 
ještě žádný pořadatel nedokázal ovliv-
nit – počasí. Nejpesimističtější před-
pověď nám hlásala, že spadne 8 mm 
srážek, skutečnost byla pětkrát horší 
(45 mm). Na poslední chvíli jsme se 
snažili zachránit, co bylo v naší moci. 
Upravili (zkrátili) jsme kratší závodní 
trasu C a především nezávodní trasu D 
pro rodiny s dětmi tak, aby bikeři dojeli 
do cíle co nejbezpečněji. Bezpečnost je 
v extrémních situacích to nejdůležitější. 
Věřte, že víc v dané chvíli nebylo mož-
né udělat,“ uvedl ředitel znojemského 
závodu Miroslav Kučera.

Pro příští rok prý pořadatelé pro 
jistotu nachystají dvě různé trasy. „Cí-
lem pro příští rok je přichystat dvě 
varianty tras – suchou a mokrou. Roz-
hodně ale nemůžeme zaručit, i když se 
pojede tzv. mokrá varianta, že přijedou 
všichni závodníci do cíle jako cukrové 
panenky. Je nutné si uvědomit, že ne 
všude, kde bychom chtěli, můžeme 
vést trasu. Jak z pohledu vlastníků po-
zemků, tak, a na to klademe všichni 
největší důraz, z pohledu bezpečnosti 
účastníků závodu. Je to závod hor-
ských kol a bláto je součástí tohoto 
sportu,“ dodal Miroslav Kučera.  eks

Na 160 plavců z 26 klubů závo-
dilo na  velké ceně Města Znojma 
na plovárně v Louce. Pořadatelé pro 
ně připravili 900 startů. 

Hlavní závod na 200 m znak vy-
hrál Jan Sazovský, mezi ženami na po-

loviční trati byla nejrychlejší Lucie 
Svěcená z Žatce. Jinak na Velké ceně 
nejvíce zářil domácí Adam Hlobeň, 
který mimo jiné ve Znojmě vyhrál 
závody na 100 i 200 m volný způsob či 
na 200 m motýlek.  eks

Fotbalisté 1. SC Znojmo po špat-
ném vstupu do Moravskoslezské fot-
balové ligy angažovali jako sportov-
ního manažera Milana Valachoviče. 

Ten přivedl jako posilu Brazilce 
Lucase Carvalha Serru a do Znojma se 

vrátil také Kathon Kenroy St. Hillaire. 
S  jejich pomocí se tým zvedl a do-
kázal doma porazit Frýdek-Místek 
2:1 a vyhrál také na hřišti Slovácka B 
3:2. V tabulce je Znojmo s 11 body  
dvanácté.  eks

Hvězdou Velké ceny byl Adam Hlobeň

Posily fotbalistům pomohly k bodům


