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SPOLEČNOST

 Jan Grois s maskotem Znojemského adventu.  Foto: zp
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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

Darujte vinobraní
Spolu s  první adventní nedělí 

byl spuštěn předprodej vstupenek 
na Znojemské historické vinobraní 
11.–13. září 2020.

Udělejte radost a darujte cenově zvý-
hodněné permanentky (350/300 Kč). 
„Snažíme se nabídnout bohatý multi-
žánrový program. Několik folklórních 
vystoupení dechových i cimbálových 
muzik, alternativní interprety, ale 
i známá jména jako Richard Müller, 
Lenny, nebo zpěváka Jamese Harriese 
s kapelou. Další části programu bude-
me zveřejňovat postupně,“ zve za or-
ganizátory František Koudela, ředitel 
Znojemské Besedy.  lp

Čas letí jako bláznivý – slova pís-
ničky Karla Gotta jsou neúprosným 
faktem, který na konci starého roku 
nikoho příliš netěší. Ovšem hudba 
spojující generace, a to nejen ta Mis-
trova, bude tím, co bude ve Znojmě 
povzbudivě znít hned v začátku no-
vého roku 2020.

Nový rok začneme s muzikou
Tradičně jednou z  prvních hu-

debních akcí v roce bývá Ples města 
Znojma – 18. ledna vás zvou město 
Znojmo a Znojemská Beseda do sálu 
Společenského centra Dukla. Ne-
nechte si od 20.00 hodin ujít show 
nejznámější tribute skupiny Queenie, 
taneční vystoupení Natálie Otáhalové 

a Jana Ondera nebo moderátorskou 
dvojici Soňu Baranovou a Ondřeje 
Blaha. Od 19.00 hodin vás ve  foyer 
kromě welcome drinku čekají jazzo-
vé standardy v podání znojemských 
muzikantů Michala Smrčky (klavír) 
a Pavla Novotného (saxofon). 

 Pokračování na str. 2.

Kluziště 
na Sokolské

V pátek 20. prosince se veřejnosti 
otevírá ledové kluziště na Sokolské 
ulici. Po čtyřech letech tak město plní 
přání občanů, kteří si tuto ledovou 
plochu oblíbili.

Radnice zakoupila zbrusu no-
vou strojovnu s  modernější a  vý-
konnější technologií, díky které 
mohla provoz na ledovém kluzišti ob-
novit. Otevřeno bude denně od 9.00 
do 20.00 hodin, vstupné je 20 korun. 
Děti do  6 let mají vstup zdarma. 
Bruslit se bude až do konce jarních  
prázdnin.  zp

Milí spoluobčané,
blíží se konec roku, a tak se sluší, 

abychom se za uplynulými dvanácti 
měsíci ohlédli. 

Ve Znojmě se udála spousta věcí. 
Naplno se rozjela rekonstrukce staré 
školy Louckého kláštera, kde do dvou 
let vznikne moderní workshopové 
a  společenské centrum, zprovoznili 
jsme část obchvatu, dokončili jsme 
opravu veřejného prostranství v areálu 
pivovaru a zrealizovali několik projek-
tů, které jste si sami navrhli a odhlaso-
vali v rámci participativního rozpočtu 
Tvoříme Znojmo. V areálu pivovaru 
začala fungovat Enotéka, další velké lá-
kadlo pro nás místní i turisty, a za mo-
derní přístup ke správě města jsme 
byli oceněni v soutěži eGovernment. 
Jsem moc rád, že jsem se s vámi mohl 
celý rok setkávat a dostávat tak od vás 
zpětnou vazbu. Za to vám děkuji.

Do roku 2020 vstupujeme s vel-
kým odhodláním posunout Znojmo 
zase o kus dál. Tvrdě budu bojovat 
za dostavbu obchvatu tak, aby byl plně 
funkční, neboť to je jedna z klíčových 
věcí pro bezpečnost řidičů i chodců 
v našem městě. Chceme také zahá-
jit výstavbu krytého bazénu v Louce, 
po kterém všichni volají. O dalších 
investičních záměrech, kterých je příští 
rok opravdu hodně, se můžete dočíst 
na straně 3.

Rok 2019 však ještě není úplně 
u konce. Čekají nás nejkrásnější svátky 

Buďme k sobě v roce 2020 milejší
v roce. Dovolte mi proto, abych vám 
tímto popřál krásné a klidné Vánoce, 
dětem bohatého Ježíška a nám, dospě-
lým, zasloužený odpočinek v kruhu 
rodiny a přátel. 

Pokud bych si měl přát něco osob-
ního, pak bych vyslovil přání, abychom 
jeden k druhému byli ohleduplnější, 
tolerantnější a milejší. Z dnešní společ-
nosti se tyto vlastnosti trochu vytrácejí 

a  já bych si moc přál, aby tomu tak 
nebylo. Věřím, že tím, že spolu bude-
me mluvit a že si budeme naslouchat, 
uděláme sami pro sebe, pro své okolí 
i naše krásné město mnohem více.

Milí přátelé, vše nejlepší do no-
vého roku. Ať vás v roce 2020 provází 
zdraví a štěstí!

 Jan Grois, 
 starosta města



Město Znojmo získalo první mís-
to v kategorii měst v soutěži eGovern- 
ment – The Best 2019. 

Jde o soutěžní sbírku nejzajíma-
vějších projektů elektronizace veřejné 
správy v Česku. Do soutěže vstoupilo 
s projektem pod názvem Znojmo – 
historické město pro moderní občany. 
Stěžejním cílem města Znojma nebyla 
jedna, ale série šesti klíčových akti-
vit (viz box), které usnadní občanům 
komunikaci s úřadem, a také naopak, 
úřad může aktivně komunikovat s ob-
čany a usnadnit jim fungování ve měs-
tě za použití moderních technologií. 

„Děkuji všem kolegům za  spo-
lupráci a úsilí vyvinuté při realizaci. 
Nebyla vždy jednoduchá, ale společ-
ným úsilím se nám, myslím, podařilo 
město posunout dál, což nám potvrdila 
i tato soutěž,“ řekl Jakub Malačka, kte-
rý město do soutěže přihlásil a v Praze 
také převzal cenu eGovernment – The 
Best 2019. 
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OMEZEN PROVOZ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
Ke konci roku 2019 bude omezen 
provoz všech budov Městského 
úřadu Znojmo (Obroková 1/12, 
nám. Armády 8, Pražská 59). 
V pondělí 23. 12. si občané mohou 
vyřídit své záležitosti do  12.00 
hodin, od  24. do  27. 12. bude 
úřad uzavřen. Otevřeno 30. 12. 
8.00–17.00, 31. 12. 8.00–12.00.

PROVOZ POKLADEN 
BĚHEM SVÁTKŮ
Během svátků bude omezen 
provoz pokladen ve všech budo-
vách Městského úřadu Znojmo 
(Obroková 1/12, nám. Armá-
dy 8, Pražská 59). Platby kartou 
bude možné provést do 23. 12. 
(do 12.00 hod.). Hotovostní plat-
by budou přijímány do 30. 12. 
(do  17.00 hod.). Otevřené po-
kladny budou 30. 12. 8.00–17.00, 
zavřené 27. a 31. 12. 2019. 

NABÍDNĚTE SI ŠTĚDROVKU
Štědrovka – tradiční česká vánoč-
ka –, ale také rybí a čočková po-
lévka, slovenská zelňačka i cukroví 
budou zdarma podávány na Štědrý 
den v centru Znojma. Vánoční štěd-
rovku podeváté pořádá Milan Jonáš 
s přáteli. Vánoční pokrmy, horký 
čaj i svařené víno nabídnou lidem 
24. prosince od 8.00 do 11.00 hod. 
u vánočního stromu na Masarykově 
náměstí. Pokrmy budou zdarma, 
přispět ovšem může každý podle 
svého uvážení. Dobrovolný příspě-
vek z Vánoční štědrovky bude ode-
vzdán jako každý rok potřebným. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
PRO ROK 2020
Jednání znojemského zastupitel-
stva se v roce 2020 budou konat 
24. února, 27. dubna a 15. června, 
a to vždy v 15.00 hod. v zasedací 
místnosti zastupitelstva na Obro-
kové ulici 1/12. Zasedání jsou veřej-
ná. Program jednání je k dispozici 
vždy minimálně týden dopředu 
na webu www.znojmocity.cz.

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků bude 
probíhat 6., 13., 20., 27. ledna 
a 3. a 10. února 2020. Stromky se 
budou svážet od sběrných míst. 
Prosíme občany, aby svůj vánoční 
stromek na určené místo donesli 
a dbali tak na čistotu kolem svého 
bydliště. Další možností je stro-
mek odevzdat ve sběrném dvoře 
na Dobšické ulici a v Příměticích. 
Tato služba je nadstandardem, 
který nelze nárokovat – není sou-
částí poplatku za odpad.

Znojmo je nejlepším městem s IT projekty

Portál občana města Znojma

Rozšíření Mobilního rozhlasu – 
avizování blokového čištění

Participativní rozpočet

Platební QR Kiosek

Elektronizace parkovacích  
automatů

Zavedení Tiché linky

 „Jsem moc rád, že vedle sebe mám mladé profesionály, jako je místostarosta Jakub 
Malačka, který má na získání ceny lví podíl,“ nechal se slyšet starosta Jan Grois (na snímku 
s místostarostou Malačkou).  Foto: Archiv ZL

Elektronizace ve Znojmě ovšem 
podle místostarosty nekončí. „Portál 
občana bude rozšířen o část na pří-
jem žádostí o udělení dotací (sport, 
kultura aj.), odkud budou data pře-
dávána finančnímu odboru pro další 

využití. Jedná se tedy o v podstatě 
nikdy nekončící projekt,“ prozrazuje 
plány do budoucna Malačka. Popis 
oceněného projektu najdete na: htt-
ps://www.egovernment.cz/inpage/
znojmo.  pm, lp

Znojemská radnice pracuje 
na tvorbě nového strategického do-
kumentu Plán podpory sportu měs-
ta Znojma. Součástí procesu je i do-
tazníkové šetření k zjištění názoru 
veřejnosti na  oblast 
sportu a sportovní in-
frastruktury ve měs-
tě. Svůj názor mohou 
lidé vyjádřit online 
do 31. prosince 2019.

Sportovní infrastrukturu považuje 
vedení radnice za jeden ze stavebních 
kamenů občanské vybavenosti a důle-

Vyjádřete se ke sportovním aktivitám ve městě
žitou součást života ve městě. Cílem 
šetření a následné tvorby dokumentu 
je vymezení dlouhodobých cílů a defi-
nic opatření, která povedou k zajištění 
lepší dostupnosti sportovních aktivit.

Samotný dotazník je rozdělen 
do několika oblastí. Respondent může 
ohodnotit sportovní infrastrukturu, 
nabídku sportovních aktivit nebo 
odpovědět na otázky o cyklodopravě 
a nakonec vyjádřit i vlastní podněty 
na zlepšení. Samostatné dotazníkové 
šetření proběhne zvlášť i ve školských 
zařízeních a sportovních klubech.

„Strategický dokument Plán pod-
pory sportu ve Znojmě je zpracováván 
v rámci projektu Strategický rozvoj 
města Znojma, na který jsme získali 
dotaci z Evropské unie a státního roz-
počtu,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana 
Pastrňáková.  pm, lp

Dotazník je možné vyplnit online 
do 31. prosince 2019. 

Naleznete ho pod odkazem 
http://bit.ly/dotazniksportznojmo.

Pokračování ze str. 1.
V lednu také odstartuje v novém 

módu JazzFest Znojmo (17. 1. – 26. 2.).
Překvapit pod stromečkem vstu-

penkou na novinku, Stříbrný ples, 
můžete své babičky a dědečky, tety 
i strýčky, ale nejen je. Společenské se-

Nový rok začneme s muzikou
tkání starší, střední i mladší generace 
nasazuje město a organizátor Znojem-
ská Beseda vůbec poprvé 27. února 
v čase 16.00 až 22.00 hodin. Opět v sále 
Dukla zahraje k  tanci a pro netan-
čící také k poslechu dechová kapela 
Túfaranka, cimbálová muzika Denár 

a zazní i hudba v úvodu zmíněného 
Mistra v podání Jana Mlčocha čili Ka-
rel Gott cover. Vstupenky na Stříbrný 
ples (100 Kč) jsou již v předprodeji 
v TIC (Obroková ulice). Na stejném 
místě pak pořídíte i vstupenky na Ples 
města Znojma i další akce.  lp
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DOTACE PRO SVŠE ZNOJMO
Zastupitelé schvál i l i  dotaci 
300 000 korun pro Soukromou vyso-
kou školu ekonomickou ve Znojmě, 
a to na úhradu nákladů spojených 
s provozem školy. Letos škola již 
obdržela dotaci 1 000 000 korun, 
navýšení o 300 000 korun bylo pod-
míněno otevřením prezenčního stu-
dia pro akademický rok 2019/2020, 
které škola splnila.

MĚSTSKOU POLICII 
POVEDE TIMA
Řízením Městské policie Znojmo 
byl nově pověřen radní Vlastimil 
Tima, který nahradil radního Tomáše 
Buršíka, jenž z osobních důvodů 
na funkci rezignoval.

POPLATEK ZA ODPADY 
Nemění se poplatek za odpady, 
který činí i pro příští rok 400 ko-
run za osobu. Poplatek je splatný 
do 30. června 2020.

ZMĚNY PRO MAJITELE PSŮ
Novou vyhláškou reaguje měs-
to na novelu zákona. Vymazány 
z vyhlášky byly úlevy u těch drži-
telů psů, kteří nechají svého psa 
identifikovat mikročipem, neboť 
toto je již od 1. 1. 2020 zákonnou 
povinností. Nově poplatek neplatí 
držitelé průkazu ZTP (bez ohledu 
na stupeň). Nově budou snížený 
poplatek 200 korun platit všichni 
poplatníci nad 65 let, bez ohledu 
na to, zda jsou v důchodu či nikoliv. 
Dále město pro držitele psů z útulku 
ve Znojmě ruší slevy na první tři roky 
od převzetí z útulku a zavádí sazbu 
100 korun za rok již od prvního 
roku, kdy si majitel psa z útulku vzal. 
Ostatní sazby zůstávají beze změny. 
Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2020. 
Poplatek ze psa je nutné uhradit 
do 31. 3. daného kalendářního roku.

VYHLÁŠKA O POBYTU
Poplatek za lázeňský a rekreační po-
byt a poplatek z ubytovací kapacity 
bude ze zákona k 1. 1. 2020 zrušen 
a nahrazen jedním poplatkem z po-
bytu, přičemž tento může činit nej-
výše 21 korun. Ten navíc nově platí 
nejen turisté, ale i cestující služebně. 
Naše nová obecně závazná vyhláš-
ka však kopíruje sazbu poplatku 
z předchozí vyhlášky, a to 10 korun 
na osobu a den.

PAMÁTNÍK S NOVOU FASÁDOU
Jihomoravské muzeum zvelebilo 
památník Prokopa Diviše v Přímě-
ticích. Stavba má novou fasádu, ná-
těry oken, dveří a střechy a výmalbu 
interiéru. Opravu za 180 000 korun 
financoval Jihomoravský kraj.

STALO SE

Znojmo už druhý rok po sobě po-
kračuje v trendu investování do bu-
doucna. Poslední dva roky jde do in-
vestic a oprav více než 20 % rozpočtu. 
Letos to bude téměř 250 milionů. 

„Do rozpočtu jsme zařadili for-
mou rozpočtového opatření výstavbu 
krytého bazénu v předpokládané hod-
notě 200 až 250 milionů korun,“ říká 
starosta Jan Grois.

Dotace pro památku i školy
Vedle příjmů ze sdílených daní je 

Znojmo velmi úspěšné při získávání 
dotací. 

„Kromě částečného financování 
rekonstrukce staré školy v areálu Louc-
kého kláštera, která je rozložena do tří 
let, chceme opětovně získat dotace 
na další etapu výměny oken v Louc-
kém klášteře. Už se nám povedlo zís-
kat dotace z IROP 10 milionů korun 
na projekty ve  třech našich základ-
ních školách – Pražské, JUDr. Mareše 
a Prokopa Diviše v Příměticích na ZŠ,“ 
dodává Grois. 

Jako každý rok město podstatnou 
část financí pošle do oprav škol a ško-
lek – v roce 2020 jde do mateřských 
škol 6,3 milionů korun a do základ-
ních škol 17,4 milionů korun (nej-
více peněz „spolknou“ opravy v ZŠ 

Rozpočet Znojma na rok 2020. 
Ve znamení investic

Jubilejní park). Výše uvedené projekty 
z IROP jsou ještě nad rámec této cel-
kové částky.

Na pokračující podporu jazyko-
vého vzdělávání a talentovaných žáků 
dá radnice v roce 2020 v rámci projek-
tů Kolumbus a Kolumbus #2 celkem 
2 650 000 korun. Dalších 800 000 ko-
run dostanou základní školy přímo 
do svých rozpočtů a  to na podporu 
výuky cizích jazyků.

Miliony nejen na sociální služby
Na sociální služby je vyčleněno 

39 milionů korun a 27,7 milionů ko-
run si rozdělí kultura, sport, volno-
časové a rodinné aktivity. S vlastním 
rozpočtem pak hospodaří Znojemská 
Beseda. Správou pod ni spadá Městské 
divadlo. Po opravě kotelny ho v násle-
dujících měsících čekají opravy sedadel 
(1,2 milionů korun). Beseda by v roce 
2020 chtěla Znojmo obohatit o další 
turistický cíl: v plánu je zpřístupnění 
podzemního krytu, nalezeného pod 
Masarykovým náměstím. Dalších de-
vět projektů v celkové výši 6 milionů 
se ve městě Znojmě a jeho městských 
částech bude realizovat díky II. roční-
ku participativního rozpočtování Tvo-
říme Znojmo. Na sanaci eroze v Grá-
nickém údolí pod ulicí Hradišťskou 

putují 3 miliony korun (s opravou fi-
nančně pomůže SÚS Jihomoravského  
kraje).  zp, lp

Mezi největší investice
pro rok 2020 patří:
  Revitalizace ulic Horní Česká 
a Malá Michalská (18,5 milionů).
 Revitalizace vnitrobloku Dukel-
ská a Sokolovská (12 milionů roz-
děleno do dvou let).
  Vybudování chodníku a  deš-
ťové kanalizace v  Načeraticích  
(10 milionů).
  Rekonstrukce ulice Fejfalíkova 
vč. veřejného osvětlení, ulice Legi-
onářská – dokončení (8 milionů).
 2. etapa revitalizace Jubilejního 
parku (7,3 mil.).
 Kanalizace a vodovod na ul. Ku-
chařovická (7,2 mil.).
 Rekonstrukce veřejného osvětle-
ní (13,3 mil.).
 Oblekovice/Bohumilice (6,9 mil.),
ul. M. Kudeříkové, vč. chodníků 
(2,5 mil.),
ul. Kotkova (2 mil.),
ul. MUDr. Jana Janského (1,4 mil.),
ul. Nová Přímětická – rozšíření VO 
(0,5 mil.).

BYTOVÉ JEDNOTKY

číslo jednotky ulice, číslo orientační číslo popisné dispozice 
bytu

výměra
bytu v m2

nadzemní 
podlaží odhadní cena

2875/13 Vídeňská třída 75 2875 2+1 55,1 5. NP 790.272 Kč
2420/3 Pražská sídliště 7c 2420 2+1 50,5 2. NP 795.000 Kč

3208/11 Pražská 63j 3208-2311 1+1 46,9 5. NP 674.910 Kč
2549/13 Gagarinova 23 2549 2+1 52,9 6. NP 754.299 Kč
2523/8 Gagarinova 13 2522-2525 1+1 32,62 3. NP 426.060 Kč
2524/6 Gagarinova 15 2522-2525 3+1 75,54 2. NP 986.652 Kč

2524/14 Gagarinova 15 2522-2525 1+1 28,13 5. NP 461.575 Kč
2525/2 Gagarinova 17 2522-2525 1+1 32,62 1. NP 426.060 Kč

2525/12 Gagarinova 17 2522-2525 3+1 75,54 4. NP 986.652 Kč

NEBYTOVÉ JEDNOTKY – GARÁŽE
číslo

jednotky
ulice, 

číslo orientační
číslo 

popisné
výměra

v m2 podlaží odhadní 
cena aktuální využití

2524/16 Gagarinova 15 2522-2525 35,96 1. PP 273.661 Kč kancelář, sklad
2525/16 Gagarinova 17 2522-2525 35,96 1. PP 273.661 Kč kosmet. salon

Město Znojmo nabízí k prodeji 
další volné byty a nebytové prostory, 
které jsou v domech určených k od-
prodeji v rámci projektu KLÍČ 2018.

O jejich koupi se může ucházet 
každý, kdo podá nabídku do nabídko-
vého řízení. Základní informace o jed-
notkách určených k prodeji najdete 
v níže uvedených tabulkách. 

Jednotlivé nebytové prostory a vol-
né byty budou postupně (po  třech) 
nabízeny v nabídkových řízeních zve-

Další prostory a byty k prodeji
řejněných na úřední desce Městského 
úřadu Znojmo, vedené i v elektronické 
podobě na www.znojmocity.cz – Měst-
ský úřad – Úřední deska – Dokumenty 
odboru majetkového. První byty by se 
tu měly zveřejnit v lednu 2020. Součástí 

oznámení záměru prodeje budou i veš-
keré dokumenty potřebné k podání na-
bídky na nabízené jednotky. Případné 
dotazy zodpoví referentka Anna Zou-
falá, odbor majetkový, Obroková 1/12, 
Znojmo, tel. 515 216 325.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
23. ledna, uzávěrka je 13. ledna.

POVINNOST
ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 je ze zákona po-
vinné očkování psů proti vzteklině 
platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Číslo mi-
kročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu (pas, očkovací průkaz 
psa). Štěňata musí být označena 
mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vzteklině. 
Mikročipem nemusí být označeni 
psi s  jasně čitelným tetováním 
provedeným před 3. červen-
cem 2011. Více informací získáte  
u veterináře. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 1. ledna 2020 ve 12.00 hod.

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

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

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
V DOBĚ SVÁTKŮ
vždy 8.00–16.00 
24. 12. 2019 Aesculap
(Holandská 10, tel. 515 227 711),
25. 12. 2019 U sv. Alžběty
(Vídeňská 1, tel. 515 224 562),
26. 12. 2019 U Zlaté Koruny
(Obroková 23, tel. 515 224 041),
01. 01. 2020 Nová Nemocnice
(MUDr. J. Janského 11, tel. 515 223 216).

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert
(Vídeňská třída, tel. 515 227 835): 
Po–Pá 8.00–18.30, So 9.00–18.30, 
Ne 9.00–16.30
Albert
(Brněnská ul., tel. 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 bojovníků, tel. 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00.

 Městská policie může rychlost měřit 
na  místech schválených dopravní policií. 
Mobilním radarem měří už od  minulé-
ho roku na  vybraných místech, nejčastěji 
v městských částech Znojma. Foto: Archiv ZL

 Oprava mostu pokračuje.  Foto: Archiv ZL

Do opraveného malého sálu zno-
jemského kina Svět se 12. prosince vrá-
tili diváci. Nové moderní sedačky v ma-
lém sále jako první vyzkoušely děti.

Město a provozovatel kina Svět 
na speciální neveřejné promítání filmu 
Pat&Mat: Kutilské trampoty pozvalo 
děti z Dětského domova, z Domova 
pro matky a otce v tísni a rodiče s dět-

První promítání v opraveném sále kina
mi ze spolku Buďme v tom spolu, který 
pomáhá dětem s autismem. Veřejnost 
se do malého sálu podívala na stejný 
film jen o pár hodin později.

Oprava malého sálu začala první 
prosincový den demontáží starých 
sedaček. Následovala oprava podlahy, 
pokládka nového koberce a poté mon-
táž 104 nových pohodlných sedaček, 

které mají i držák na pití. Nových se-
daček je o 4 více, než starých. 

S opravami kina začalo město Znoj-
mo už před lety. Velký sál byl moderni-
zován na konci roku 2013. Poté přišla 
na řadu modernizace a digitalizace kina 
a oprava fasády a vstupního prostoru. 
Do opravy malého sálu město tentokrát 
investovalo 644 000 korun.  zp, lp

Novým úsekovým měřením chce 
znojemská radnice zklidnit neukáz-
něné řidiče na hlavním tahu do měs-
ta. Než se podaří spustit úsekové 
měření v první vytipované lokalitě, 
kterou jsou Kasárna, bude Městská 
policie měřit rychlost takzvaně au-
tomatizovaně. 

Spuštěno už bylo v minulých dnech 
nejen v Kasárnách, ale i v Načerati-
cích a na ulici Evropská.  „Postavíme 
kameru na určené místo, ta následně 
všechna projíždějící auta eviduje. Po-
kud jede řidič moc rychle, přestupek 
si kamera zapamatuje a následně vše 
přehrajeme do systému. Ten obsluhuje 
odbor dopravy, který do dvou až tří 
týdnů odešle provozovateli vozidla po-
kutu,“ vysvětluje ředitel Městské policie 
Znojmo Ivan Budín. Strážníci tu ale ne-

Začalo měření rychlosti v obcích. 
Úsekové spustí příští rok

stojí celý den, jen několik hodin denně. 
Celodenní monitorování dopravy bude 
možné až s pevnými radary.

Most, který vede přes řeku Dyji 
a  spojuje ulici Koželužskou s  ulicí 
Mlýnskou a který aktuálně prochází 
náročnou rekonstrukcí, bude uza-
vřen pro auta i v příštím roce. Pěším 
bude průchod povolen na dočasné  
lávce.

Rekonstrukce mostu byla zahájena 
v září a měla být zrealizována do konce 
listopadu. Po rozebrání a otryskání 
konstrukce ale stavbaři zjistili, že ně-
která místa jsou vlivem koroze zesla-
bená více, než se při průzkumu před 
stavbou zdálo. „Z toho důvodu jsme 
si nechali přepočítat statiku a rozhodli 
jsme, že necháme most vyztužit,“ vy-
světlil zdržení stavby místostarosta Ja-
kub Malačka po jednom z kontrolních 
dnů. Dalším zdržením bylo následné 
čekání na specializované svářeče, kteří 
vyztužení prováděli, a také na dodání 
k tomu potřebného materiálu.

Oprava mostu přes Dyji bude 
pokračovat i začátkem roku

Po vyztužení mos-
tu budou pokračovat 
další práce – nane-
sení několika vrstev 
ochranných nátěrů 
na konstrukci. Každá 
vrstva musí správně 
vyschnout, přičemž 
schnutí je vlivem poča-
sí pomalejší. „Protože 
nám jde o kvalitu, ni-
koli rychlost, tak jsme 
se dohodli, že nebu-
deme postupovat proti doporučeným 
dobám zrání, ale necháme vždy řádně 
vrstvu vyschnout a poté naneseme dal-
ší. 20. prosince se tedy most pro auta 
neotevře,“ dodal Malačka.

Firma bude nyní na stavbě pra-
covat přibližně do 21. prosince, po-
kračovat bude 6. ledna. Pěším bude 
průchod dočasně povolen, ač se stále 

jedná o staveniště a bude potřeba dbát 
zvýšené pozornosti. Na mostu vznikne 
prozatimní lávka, přes kterou budou 
lidé moci přecházet – ovšem pouze 
během vánočních svátků a silvestra.

Uzavírka mostu pro všechny vo-
zidla je nyní avizována až do konce 
března 2020. V závislosti na počasí je 
ale možný i dřívější termín.  pm

„Zklidnit dopravu a měřit rych-
lost, to byl jeden z nejčastějších po-
žadavků obyvatel městských částí. 
My jsme chtěli dostát slibům, které 
jsme jim dali, proto jsme s měřením 
rychlosti začali. Poté, co spustíme 
úsekové měření v Kasárnách, což by 
mělo být na přelomu ledna a února, 
se chceme zaměřit na další lokality. 
Na ulici Evropskou v Oblekovicích, což 
je výpadovka na Vídeň, a na průtah 
Načeraticemi,“ uvádí starosta Znojma 
Jan Grois.

Systém automatizovaného měření 
rychlosti zavedla radnice nově. Proto 
najdou všichni souhrnné informace 
k odpovědnosti provozovatele vozidla 
a nejčastější otázky a odpovědi na webu 
města na úvodní straně v Praktických 
odkazech – Měření rychlosti.  zp, lp
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HODNÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE
Na linku Městské policie Znojmo 
zavolal občan s prosbou o kontakt 
na okradenou seniorku, o které 
se dozvěděl na sociálních sítích. 
Vzhledem k  ochraně osobních 
údajů nemohli strážníci kontakt 
sdělit, proto zprostředkovali osob-
ní setkání. Přímo na služebně tak 
mohl dobrý občan předat okrade-
né seniorce věcné dary k překlenu-
tí její tíživé životní situace. Za tento 
projev lidskosti si dárce zaslouží 
velké poděkování.

ŘÁDĚNÍ VANDALŮ 
SE NEVYPLATILO

Z  přestupku proti veřejnému 
pořádku, znečištění veřejného 
prostranství a z přestupku proti 
majetku i poškození cizí věci se 
stali podezřelými čtyři mladí muži 
od 17 do 28 let. Po půlnoci seděli 
na lavičce na náměstí Komenské-
ho a  jejich řádění, doprovázené 
hlukem, odnesl nejprve odpadko-
vý koš ve středním parku. Stál jim 
v cestě a tak ho kopanci vyrvali ze 
země a odpadky poházeli kolem. 
Nádobu pak jeden z  výtržníků 
hodil do altánku meteostanice 
a rozbil tím zasklené části textové-
ho pole. Poté mladíci pokračovali 
v „krasojízdě“ na ulici Dolní Česká, 
kde převrhli dva kontejnery na tří-
děný odpad. K jejich smůle neušli 
pozornosti strážníků, kteří je chytili 
a na služebně jim dali „dýchnout“. 
Všichni čtyři měli pozitivní výsle-
dek na alkohol. Případem se bude 
zabývat přestupková komise. Jako 
důkazní materiál poslouží kamero-
vý záznam.

NEŘIDIČ ŘÍDIL OPILÝ 
Za volantem Subaru kontrolovali 
strážníci v sobotu v brzkých ranních 
hodinách muže, který na sebe upo-
zornil na ulici Tovární klikatou jíz-
dou a krkolomným zaparkováním, 
kdy najížděl na chodník. Orientační 
dechová zkouška u muže prokázala 
1,61 ‰. Strážníkům navíc nepřed-
ložil žádné doklady a tvrdil, že je 
neřidič. K dořešení byla na místo 
přivolaná hlídka PČR.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

S  koncem roku přichází čas 
i na zhodnocení uplynulých měsíců 
práce Městských lesů Znojmo, pří-
spěvkové organizace města Znojma.

V roce 2019 vysázeli 339 450 strom-
ků. V porovnání s těžbou, kterou tvořil 
ve více než 95 % smrk ztepilý, byla dru-
hová skladba výsadeb zcela jiná. Je zřej-
mé, že se jednalo především o kalamitní 
těžbu spojenou s všude skloňovaným 
kůrovcem a suchem. Zalesňovalo se 
z více než 80 % listnáči (převážně dub 
letní). Smrkové sazenice tvořily pouze 
0,35 % z celkového počtu sazenic. Stej-
né množství tvořila například i třešeň 
ptačí, jejíž primární význam nespo-

Doba smrková končí. Lesy se mění
čívá v produkci dřevní hmoty, nýbrž 
ve zvýšení úživnosti a druhové pestrosti 
lesních porostů.

„Lesy kolem nás se viditelně mění. 
Kůrovec napáchal obrovské škody, 
ale vlastně díky němu se mění trend 
lesního hospodaření. Porosty se mění 
z monokultur na přírodě bližší smíšené 
porosty s vyšší skladbou listnatých dře-
vin. Výsadbami smrkových monokultur 
nám chtěli naši předci zajistit dostateč-
né množství smrkového dřeva, které je 
v mnoha odvětvích naprosto nenahradi-
telné, avšak kůrovcové kalamity spojené 
s úmornými vedry a suchy udělaly své. 
Smrkové porosty starší 70 let už u Měst-

ských lesů Znojmo nenajdete a brzy 
tomu tak bude i se smrkovými porosty 
ve stáří mezi 50–60 lety,“ vysvětluje si-
tuaci Jana Gabrhelová z Městských lesů 
a dodává: „Snad se nám podaří narušené 
porosty stabilizovat a zároveň zajistit 
i dostatečné množství dřevní hmoty, 
jako obnovitelné suroviny pro další ge-
nerace. Na jaře plánujeme samozřejmě 
další vlnu zalesňování, a pokud bude ze 
strany veřejnosti zájem, budeme rádi, 
pokud přiložíte ruku k dílu.“

Bližší informace budou postupně uve-
řejněny na webech www.znojmolesy.cz  
a   www.znojmo-zdravemesto.cz  
a v tisku.  JG, lp

Participativní rozpočet, veřejná 
projednání, Fórum Zdravého města 
nebo různé osvětové akce pro děti 
i dospělé. To jsou aktivity, které měs-
to realizuje pod hlavičkou projektu 
Zdravé město Znojmo. Příští rok se 
už v sedmém ročníku chystají další.

Znojmo vstoupilo do asociace Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR na pod-
zim roku 2013 a zahájilo tak projekt 
Zdravé město Znojmo. Od  té doby 
ušlo velký kus cesty k podpoře zdraví 
a kvality života obyvatel.

Zatím poslední ročník 2019 přine-
sl kampaně na téma životní prostředí, 
oblíbené především u těch nejmenších. 

Zdravé město Znojmo
má před sebou sedmý rok

K oslavám Dne Země, Dne bez úra-
zu a Dne bez aut se připojilo více než 
2 000 dětí. Dny zdraví rozhýbaly Znoj-
máky poprvé na Fitness kongresu, nabí-
dly běžecký závod CityTrail Pod lampa-
mi nebo pořádný pěší výšlap. Nechyběla 
květnová kampaň Do práce na kole pod-
porující čistou mobilitu a spuštěn byl 
druhý ročník participativního rozpočto-
vání, projekt Tvoříme Znojmo.

„Máme za sebou rok bohatý na akce, 
nemalé investice, ale i na nové projekty. 
Do akcí se vnášejí novinky, vznikají nová 
partnerství se školami, firmami i jiný-
mi organizacemi, veřejnost se zapojuje 
do rozhodování díky participativnímu 
rozpočtu Tvoříme Znojmo. Letos jsme 
navíc úspěšně zpracovali tři audity udr-
žitelného rozvoje na téma Kultura a vol-
ný čas, Vzdělávání a výchova, Místní 

ekonomika a podnikání, které nám při-
nesly postup v pokročilosti na C* v rám-
ci místní Agendy 21,“ hodnotí místosta-
rosta Znojma Jakub Malačka. „Věřím, 
že v tomto vzestupném trendu budeme 
pokračovat. Příští rok plánujeme nové 
ekologické akce zaměřené na odpady 
a jejich sběr, veřejné zalesňování, různá 
projednání a nebude chybět 3. ročník 
participativního rozpočtování,“ dopl-
nil Malačka. Více informací se dozvíte 
na www.znojmo-zdravemesto.cz.  pm, lp

Akce Zdravého města Znojma 
v roce 2020
30. 1. Veřejné projednání na téma 
revitalizace parku Kolonka 
13.–15. 3. Jarní Dny zdraví – běh, 
cyklovyjížka, Fitness kongres, 
závod CityTrail Pod lampami 
24. 4. Den Země 
1.–31. 5. Do práce na kole 
28. 5. Simulovaný zásah jednotek 
IZS 
25. 9. Den bez aut 
Říjen – Podzimní Dny zdraví 

Revitalizace veřejného prostran-
ství v  areálu bývalého pivovaru – 
jedna z  největších investic města 
Znojma v  roce 2019 – je u  konce. 
Ulice Hradní je po třech letech opět 
zadlážděná a vstup do ní zdobí zre-
novovaná brána.

Práce v areálu pivovaru se rozběh-
ly už v roce 2017, kdy se stavbaři nej-
prve pustili do budování inženýrských 
sítí a současně i archeologové do ná-
ročného archeologického průzkumu. 
Letos přišla na  řadu další investice 
do veřejného prostranství, a  to její 
kompletní revitalizace. Ta zahrnovala 

Areál pivovaru má novou
dlažbu, mobiliář i stromy

nové zadláždění, vybudování pítka, 
demolici nadbytečného přístavku a vý-
sadbu zeleně a stromů. Kromě toho 
je již osazený nový mobiliář a vstup 
do areálu vyšperkovala zrenovovaná 
hlavní brána a nosné sloupy. Na do-
končení ještě čeká veřejné osvětlení.

Zajímavostí nového povrchu 
je vyznačení půdorysu Loupežnic-
ké věže, jejíž základy byly objeveny 
v rámci archeologického průzkumu. 
Osmihranná románská Loupežnická 
věž byla až do roku 1892, kdy se zří-
tila, významnou dominantou města. 
Zvýrazněny jsou i půdorysné stopy 

 Nové zadláždění i odstranění zdi výraz-
ně přispělo k  zatraktivnění celého areálu. 
 Foto: Archiv ZL

brány znojemského přemyslovského 
hradu a četné informační plotny, kte-
ré označují jednotlivé budovy areálu. 
Do rekonstrukce veřejných ploch měs-
to investovalo 14 milionů korun.  pm



6 ZNOJEMSKÉ LISTY 19. PROSINCE 2019Městský úřad informuje

SLOVO ZASTUPITELE

V našem seriálu jsme si předsta-
vili již osm znojemských historických 
kašen. Dnes blíže poznáme předpo-
slední dvě. Bohužel redakce Znojem-
ských listů předminule i minule zveřej-
nila ke článku vždy pouze jedno foto. 
Můj protest nepomohl. Z důvodu, kte-
rý mi není znám, tak redakce ochudila 
Vás, čtenáře, o vzácné snímky dnes již 
neexistujících znojemských kašen.

Kašna na Salisově náměstí, 
dnes Republiky

Znojemské historické kašny 4
Raně novověká kašna o čtverco-

vém půdorysu byla zřízena v sousedství 
barokního sousoší Kalvárie pod Dolní 
bránou Znojma. V polovině 19. století 
byla v horním sousedství kašny po-
stavena budova Rösslerova hostince. 
Středový hranolový dřík na vrcholu 
zdobila hlavice a velká kamenná koule. 
Kašna byla v  roce 1897 odstraněna 
a nahrazena litinovou pumpou. Její 
obnova na daném místě již není mož-
ná. Od roku 1913/1919 zde totiž stojí 
majestátní komplex Krajského, dnes 

Okresního soudu 
ve Znojmě.

Kašna na Otaka-
rově,  dnes Vác-
lavském náměstí 

Dnešní ná-
městí je v urba-
nistické struk-
t u ř e  s t a r é h o 
města poměrně 
mladým výtvo-
rem. Od středo-
věku až do roku 
1840 totiž většinu 

jeho plochy vyplňoval gotický koste-
lík sv. Petra a Pavla, za  josefinských 
reforem odsvěcený, z části ubouraný 
a přeměněný ve skladiště. Když bylo 
i  toto skladiště roku 1840 zbouráno, 
vzniklo tzv. Petrské náměstí a  jako 
jeho středobod sem byla nově insta-
lována starší barokní kašna, jež kdysi 
stávala v areálu sousedního kláštera 
klarisek (dnes obchodní akademie). 
Z ní je dodnes dochován bazén o pů-
dorysu průsečíku čtverce a čtyřlístku. 
Petrské náměstí dostalo v roce 1854 
nový název po zakladateli města – 
Otakarovo. V roce 1868 byla kašna 
opravena a doplněna o ústřední deko-
rativní prvek – útlou sochu říční víly 
Najády. V této podobě kašna vydržela 
až do března 1928, kdy sochu víly váž-
ně poškodil žák z vedlejší Otakaro-
vy školy. Městská rada se rozhodla 
Najádu již neopravovat a místo toho, 
u příležitosti svatováclavského mi-
lénia v roce 1929, nechala na kašnu 
z depozitáře muzea instalovat barokní 
sochu sv. Václava, která ovšem dříve 
stávala na kašně Horního náměstí (viz 
příští díl). Pro sochu byl přizpůsoben 

středový dřík kašny a celé náměstí bylo 
přejmenováno na Václavské. V roce 
2009 byla kašna rekonstruována a zce-
la zbytečně vůči okolní ploše náměstí  
zahloubena.

V rámci nynějšího přání obnovit 
historickou kašnu na Horním náměstí 
(viz příště) by bylo logické vrátit sochu 
sv. Václava, patrona zemí Koruny čes-
ké, na původní místo, kde od koruno-
vační jízdy Karla VI. v roce 1723 stála, 
to jest na Horní náměstí. Pro kašnu 
na Václavském náměstí by pak bylo 
možné opět ztvárnit říční vílu Najá-
du. Nabízí se navíc myšlenka vrátit se 
i k staršímu jménu náměstí: Přemysl 
Otakar I. by si to jako zakladatel města 
jistě zasloužil. V konečném efektu by 
se pak mohlo vrátit staré jméno i sou-
sední základní škole – lidově zvané 
„Otakarka“. 

Příště: Historická kašna na Horním 
náměstí 

Jiří Kacetl, 
historik a zastupitel města 

(PRO ZNOJMO / Moravské zemské 
hnutí)

Město Znojmo ve spolupráci se 
žáky ZŠ JUDr. Josefa Mareše a Měst-
skou zelení vysázelo v  listopadu 
novou alej. Vznikla na cyklostezce 
od ulice Na Hrázi směrem na Dobšice. 

Na cyklostezce je nové jednostran-
né stromořadí, které tvoří devatenáct 
nových stromů. Jedná se o vzrostlejší 
stromy druhu javor klen. Ke každému 
stromu bude navíc na jaře umístěn sa-
mozavlažovací vak. „Děkuji žákům, že 
nám i v chladnějším počasí s výsadbou 
pomohli. Je báječné, že je zajímá životní 
prostředí a chtějí pomoci,“ poděkoval 

U cyklostezky vysadili alej

 Do  výsadby se pod dohledem pracovníků Městské zeleně pustili žáci s  energií mládí. 
 Foto: Archiv ZL

 Společně se seniory si koledy zazpíval i místostarosta Jan Blaha a ředitelka sociálního 
zařízení Radka Sovjáková (druhá zprava).  Foto: Archiv ZL

místostarosta Jakub Malačka, který se 
výsadby také účastnil. Město Znojmo 
na výsadbu zažádalo o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí. Prostředky 
z dotace mohou hradit náklady za každý 
vysazený strom (až 4 000 korun za strom) 
a za umístění závlahy (1 000 korun). 
Znojmo tak může získat podporu ve výši 
téměř 100 000 korun.  zp, lp

Městská zeleň v roce 2019 
vysadila 137 stromů

(11 v městských částech,  
126 ve městě).

Vážení spoluobčané,
přeji Vám hodně zdraví a  lásky 
do všech dobrých činů, pro které 
se v příštím roce rozhodnete. Ať 
Vám každý den v roce 2020 přinese 
alespoň malou událost, která Vás 
potěší. Jan Blaha, 
 místostarosta města Znojma

Senioři z domova U Lesíka, jejich 
obětavé pečovatelky, ředitelka CSSZ 
Radka Sovjáková i místostarosta Jan 
Blaha – ti všichni si společně v ad-
ventním čase zazpívali koledy. 

Připojili se tak k předvánoční ce-
lorepublikové aktivitě Česko zpívá ko-
ledy. Na vánočním tvoření se v budově 
U Lesíka sešli s maminkami a dětmi 
senioři, kteří vyrobili krásné dekorace. 
„Advent je o pospolitosti a naději. Vli-
jme vzájemnou lásku do našich srdcí 
a řiďme se slovy polského básníka Jana 
Twardowského: Spěchejme milovat 

Společně si zazpívali koledy
lidi, protože rychle odcházejí. Dárky 
hmotnými šetřeme, dary zasahující 
city a radost žití rozdávejme plnými 
doušky. Přeji vám krásné, klidné Vá-
noce,“ popřál všem Jan Blaha.  lp



ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete 
jim nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicí-
mi spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových 
vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořící-
ho domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Měli byste si uvědomit, že odpo-
vědnost za své chování a za tech-
nické zabezpečení svých domovů 
proti požáru nesete pouze vy sami! 
Aby k těmto požárům nedocházelo 
a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ 
DESATERO.

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

domov i sebe

dii, která zahrnuje nejen dopravní hři-
ště, ale i multifunkční venkovní hřiště. 
Teď se snažíme získat na realizaci do-
taci,“ vysvětluje místostarosta.  lp
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Až do 27. prosince 2019 se může-
te zapojit do soutěže vypsané měs-
tem Znojmem o nejkrásnější venkov-
ní výzdobu domů a  bytů ve  městě 
a jeho městských částech. 

Z a p o j i t  s e 
mohou jednot-
l i v c i ,  c e l é  ro -
diny,  mateřské 
a  základní školy 
a také podnikatelé 
v městské památ-
kové rezervaci. 
Soutěž probíhá 
ve  třech katego-
riích:
O  nejkrásnější 
vánoční výzdo-
bu  –  v ýzdob a 
pře d z a h r á d ek , 
vchodů do domu či oken. Přihlásit 
se lze elektronicky na adresu petra.
marsounova@muznojmo.cz zasláním 
soutěžní fotografie s uvedením adresy 
a data pořízení fotografie (do předmě-
tu e-mailu napište Soutěž – Vánoční 
Znojmo). Fotografie je možné zasílat 
do 27. prosince 2019.

Zapojte se do soutěže 
Vánoční Znojmo 2019

O nejkrásnější vánoční stromek – 
nejhezčí nazdobený vánoční stromek 
v Obrokové ulici – jeden za mateřské 
školy, jeden za základní školy. Není 
nutné se předem hlásit.

O nejkrásnější vánoční výlohu ob-
chodů a dalších provozoven v městské 
památkové rezervaci již hodnocení 
proběhlo 18. prosince.

Vyhodnocení soutěže a předání 
cen proběhne ve středu 22. ledna 2020. 
Výherci se mohou těšit na hodnotné 
ceny.  lp

Poslední den roku 
2019 bude ve  Znojmě 
patřit dětem i dospělým 
příznivcům divadla.

Silvestr začne na Ma-
sarykově náměstí, kde 
bude od 16.00 hodin při-
praven dětský program 
a  v  něm od  17.00 pro-
gram Pískomil se vrací 
a od 18.00 zazpívá italský 
zpěvák Davide Mattioli. 
O závěr se postará oblíbe-
ný dětský ohňostroj. 

Znojemský stánek 
Thálie uvede na silvest-
ra v 17.00 a v 19.00 hru 
Dokud nás milenky ne-
rozdělí. V  brilantní si-
tuační komedii plné zvra-
tů a záměn uvidíte na  jevišti herce 
Veroniku Freimanovou, Vladimíra 
Kratinu a další. Kdo si tak chce užít 
silvestr v  netradičně divadelním 
prostředí, může zakoupit vstupen-

Silvestr v centru bude
pro děti i dospělé

ky na  www.vstupenkyznojmo.cz  
nebo v  Turistickém informačním 
centru. Více informací nalezne-
te na  stránkách Znojemské Besedy  
www.znojemskabeseda.cz.  lp

 Originální výzdobou, a  to během celého roku, krášlí Obrokovu 
ulici obchod Klenoty Mareš. Za tu loňskou vánoční získal v soutěži 
1. místo.  Foto: Archiv ZL

 V  posledním dni starého roku se lidé opět sejdou 
v centru města.  Foto: V. Novotná

N e v z h l e d n á 
stavba na bývalém 
autocvičišti v Přímě-
ticích se definitivně 
odporoučela k zemi. 
Na místě by mohlo 
vzniknout nové do-
pravní hřiště.

„V  létě jsem slí-
bil, že ruinu na býva-
lém cvičišti odstra-
níme, a  to se stalo,“ 
říká místostarosta 
Jakub Malačka a do-
dává: „Už jsem do-
stal pár dotazů, jestli 
bude město lokalitu 
prodávat nějakému 
developerovi. Aktuálně to v plánu není 
a nevidím zatím důvod, abychom to 
v budoucnu udělali. Naopak na celé 
prostranství máme zpracovanou stu-

Autocvičiště v Příměticích 
ustupuje novince

Stavební firma Artstavby VD, Brno
přijme

ZEDNÍKA A DVA POMOCNÉ ZEDNÍKY,
práce na Znojemsku.

Kontakt: tel. 603 888 990, 724 817 415, email: vaclav.zn@seznam.cz.

 V Příměticích už z bývalého autocvičiště odklízí suť. Chystá se 
tak plocha na nové hřiště.  Foto: JM
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ROK 2019 UTEKL JAKO VODA V ŘECE

 LEDEN
Expozice pivovarnictví v areálu pivovaru ohlásila návštěvníkům celoroční provoz 
a to díky rekonstrukci zázemí. Projekt města Kolumbus proplatil 416 certifikátů 
jazykově nadaným žákům a studentům znojemských škol a stále pokračuje. 
V Tříkrálové sbírce na Znojemsku bylo vybráno rekordních 2 346 252 korun.

 BŘEZEN
Desítky sportovně nadšených lidí se zapojily do jarních Dnů zdraví. Lípy na Pražské 
ulici byly nahrazeny platany. Zastupitelé zrušili poplatky za předzahrádky. Lidé 
v hojném počtu uvítali na zimním stadionu národní hokejový tým. Mottem festi-
valu dokumentárních filmů Jeden svět byla Bezpečná blízkost. 

 KVĚTEN
Společnou Snídaní bez hranic oslavili Češi a Rakušané 15. výročí vstupu České 
republiky do Evropské unie a 30 let otevřených hranic. Do areálu pivovaru zamířila 
největší investice města a to na úpravu veřejného prostranství. Oblekovice dostaly 
nové osvětlení a kulturní dům v Konicích nová okna.

 ÚNOR
Poslední, zato největší, most na aktuálně stavěné trase obchvatu Znojma vyrostl 
během necelých 24 hodin. Radnice vypsala architektonickou soutěž na vodní 
prvek na Horním náměstí.

 DUBEN
V Gránicích sázeli čtyřicet javorů. Odstartoval II. ročník projektu Tvoříme Znojmo 
a občané v rámci aktivity Zdravé město Znojmo popsali, co by chtěli ve městě 
nejvíce změnit k lepšímu. V ZŠ nám. Republiky otevřeli nové učebny díky IROP. 
Startovné na závod Znojmo Extreme 790 bylo vyprodáno za 90 minut.

 ČERVEN
Zveřejněny byly všechny návrhy podob vodního prvku v centru města – v sou-
těži vyhrál návrh Koruna Znojma (na snímku). Skončila rekonstrukce historické 
kašny na Masarykově náměstí a v plném proudy byly opravy ulic O. Březiny, Bala 
a Na Vyhlídce. Charitativní závod Znojmo Extreme 790 znovu pomohl potřebným.
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KAŽDÝ JEHO MĚSÍC BYL INSPIRUJÍCÍ 

 ČERVENEC
V rámci novinky Znojmo žije hokejem sledovaly na stadionu davy fanoušků přá-
telské zápasy hvězd NHL i znojemského hokeje. Patnáctý Hudební festival Znojmo 
naopak hostil hvězdy světového operního nebe. 

 ZÁŘÍ
V areálu Louckého kláštera odkrývají archeologové první nálezy v budově staré 
školy, která se mění na kulturně-společenské centrum. Znojmo zavedlo Portál 
občana k pohodlnější komunikaci lidí s úřadem. Znojemské historické vinobraní 
navštívilo 85 000 návštěvníků.

 LISTOPAD
Listopadové události a 30. výročí sametové revoluce si lidé připomínali na Dnu 
otevřených dveří radnice, v knihovně, na výstavách, koncertech i pietních shro-
mážděních. Vedení Znojma také poprvé předalo Cenu Jana Vlka. Za rozvoj města 
a regionu ji v divadle převzalo symbolicky třicet osobností.

 SRPEN
Horké léto chladily mobilní mlžítka a Znojmo žilo divadlem. Na čtyřech místech 
ve městě byly umístěny houpačky pro děti na vozíku – jeden z návrhů projektu 
Tvoříme Znojmo. Na části obchvatu se po novém mostě rozjela auta.  

 ŘÍJEN
Do areálu pivovaru vstoupil další investor a otevřel originální Enotéku znojem-
ských vín. Okolí divadla zkrášlily růže. Gymnázium Dr. K. Polesného oslavilo 100 let 
a do II. ročníku projektu Tvoříme Znojmo poslali lidé nejvíce hlasů pro vybudování 
venkovní horolezecké stěny. Kapličku v Kasárnách čeká rekonstrukce.

 PROSINEC
Moderní mobiliář, stromy a nové zadláždění – největší investice města za rok 2019 – 
zatraktivnily areál pivovaru. Dárkem pro veřejnost bylo znovuotevření venkovního 
kluziště na Sokolské ulici. Klášter v Louce dostal další repliky oken, repasovaných jich 
je už 152. Inspirací pro Znojemský advent se stala tvorba Josefa Lady.
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Kontaktní centrum ve Znojmě již 
18 let pomáhá drogově závislým a je-
jich blízkým.

Poskytuje terénní i  ambulantní 
služby osobám, které se v souvislosti 
s užíváním nelegálních návykových 
látek dostali do obtížné životní situace. 
Za 18 let existence centra zde nalezly 
pomoc stovky klientů, dnes jich při-
chází průměrně 15 až 20 denně. 

Služby jsou pro klienty dostup-
né anonymně a bezplatně. Mohou se 
v centru osprchovat a doplnit základní 
ošacení. Díky spolupráci Kontaktního 

Osmnáct let pomáhají 
narkomanům i jejich blízkým

centra s Potravinovou bankou mají 
možnost připravit si i teplé jídlo. Klien- 
ti a jejich blízcí si sem také často chodí 
pro rady týkající se závislostí a mož-
ností léčby, hledání práce, bydlení či 
kontaktů s úřady. Klienti si dále mo-
hou nechat v centru ošetřit drobná 
zranění nebo se otestovat na infekční 
choroby. 

Nedílnou součástí služeb centra 
je také výměnný program injekčního 
materiálu. Centrum zaštiťuje po celé re-
publice Společnost Podané ruce. Další 
informace na www.podaneruce.cz.  lp

 Obětavé pracovnice znojemského Kontaktního centra, které sídlí na ulici Horní Česká 4. 
 Foto: Archiv KC Znojmo

Od  roku 2004 realizuje město 
Znojmo – ve spolupráci s poskytova-
teli, zadavateli i uživateli – komunitní 
plánování sociálních služeb. 

V roce 2019 probíhaly práce na no-
vém dokumentu – Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb Znojemska 
na období 2020–2023 (dále jen SPRSS). 

Nyní sociální odbor předkládá 
veřejnosti k připomínkování nejpod-
statnější část materiálu, návrh PRIO-
RIT a OPATŘENÍ SPRSS Znojemska, 
reagující na potřeby rozvoje a změn 
v sociální oblasti v našem regionu.

Každý občan, zástupci obcí i orga-
nizací se budou moci k návrhu vyjádřit 
od 19. 12. 2019 do 6. 1. 2020. Formulář 
určený k podávání připomínek a pravi-
dla připomínkovacího řízení naleznou 
zájemci na webu www.znojmocity.cz 
(v sekci odbor sociální) a také na www.
socialnisluzby-znojemsko.cz, dále 
na adrese lucie.hartova@muznojmo.cz  
nebo osobně – v tištěné podobně jsou 
materiály k dispozici na sociálním od-
boru v budově Městského úřadu Znoj-
mo na nám. Armády 8.

 „Názor veřejnosti na podobu so-
ciálních služeb v letech 2020–2023 je 

Vyjádřete se k návrhu 
rozvoje sociálních služeb

pro nás důležitý a věříme, že využije-
te možnosti materiál připomínkovat. 
Každá písemná připomínka podaná 
na připomínkovacím formuláři bude 
evidována, vyhodnocena a zpraco-
vána. Vypořádání připomínek bude 
zveřejněno,“ uvedla Lucie Hartová ze 
sociálního odboru. Formuláře budou 
připraveny pro několik cílových sku-
pin – seniory, osoby se zdravotním 
postižením, osoby ohrožené sociálním 
vyloučení, osoby v krizi, etnické men-
šiny, ale i pro děti, mládež a rodiny. lp

Způsob podání připomínek  
od 19. 12. 2019 do 6. 1. 2020
  e-mailem na: lucie.hartova@
muznojmo.cz,

 poštou na adresu: MěÚ Znojmo, 
odbor sociální, nám. Armády 8, 
Znojmo 669 02,

 osobně: MěÚ Znojmo, nám. Ar-
mády – 2. NP, dveře č. 230 (odbor 
sociální) nebo podatelna dveře 
č. 270. 

Na obálce uvést:  
„Připomínkovací řízení KPSS“

Robert Knebl (na snímku) z Ob-
lastní charity Znojmo je nejlepším 
sociálním pracovníkem v Česku! Roz-
hodla o tom odborná porota Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb 
ČR a  Diakonie ČCE, která mu před 
pár dny přisoudila nejvyšší příčku 
v Národní ceně. Jde o jednu ze tří nej-
prestižnějších cen v sociální oblasti. 

Robert je navíc jediný sociální pra-
covník v republice, který má „zlato“ 
ve dvou z těchto TOP cen – druhé pr-
venství získal v roce 2009 ve Výroční 
ceně „ČASovaná bota“ od České asoci-
ace streetwork a stal se Osobností roku. 
V té třetí jménem Gratias od MPSV je 
momentálně v semifinále. Zda získá 
i toto ocenění, se dozví v březnu 2020.

Už pár let patříš mezi špičku v oboru. 
Lektoruješ, děláš po republice rozvo-
jové audity, metodická vedení. Co ti 
vlastně ocenění přináší?

Potvrzení, že jdu správnou cestou. 
Pocit vděčnosti, že moje práce má smy-
sl. O čemž samozřejmě nepochybuji, 
ale ono to není jen o mně. Vždycky, 
když jsem dosáhl nějakého úspěchu, 
stál za mnou tým. Takže ocenění souvisí 

Ideální je, když mě nepotřebují
i s tím, koho mám v týmu vedle sebe. 
Když se ohlédnu zpět, musím říct, že 
jsem za ty roky měl možnost spolu-
pracovat v pracovní rovině se skvělými 
lidmi a za to jim patří velké díky. 

Sociální pracovník je ovšem široký 
pojem. Co konkrétně děláš?

Pracuji s dětmi a mládeží od 11 
do 26 let, kteří si neví rady se svým 
životem a potřebují podporu a pomoc. 
Prostě představ si jakoukoliv pomáha-
jící profesi, kde cílem je, aby se člověk 
v nouzi dostal z místa kde je, tam, kde 
by mohl případně být, aby se mu lépe 
žilo.  A já jsem ten, který pomáhá lidem, 
co mají především sociální obtíže, s kte-
rými si neví rady. Ke mně a kolegyním 
z týmu se dostávají mladí lidé, kteří 
potřebují jednak jednorázovou pomoc, 
kdy stačí jedno nebo dvě poradenská 
setkání, aby se dostali z nejhoršího. 
A když je to složitější, má třeba pro-
blémů či situací k řešení víc, pracujeme 
s takovým člověkem dlouhodobě.

Máš od nich feedback?
Mám. Někdy zpětnou vazbu do-

staneme hned. To pak slyšíme reakce 

jako: Tohle mi pomohlo. Už vím, co 
mám dělat, kam a na koho se obrátit. 
A pak jsou situace, kdy se feedback 
objeví za dlouho. To, když dlouhodobě 
pracujeme s někým, kdo je v beznaději 
a  zoufalství, nikomu nevěří. A pak 
za dva tři roky řekne: Tenkrát jste mi 
pomohli, už si vím rady. A vlastně 
ideální je, když mě a tým naši klienti 
nepotřebují. Je to známka, že si už ví 
rady. 

Dost lidí si myslí, že vaši pomoc vy-
hledávají jen lidé na okraji společ-
nosti…

To ale není pravda. Když se řekne 
nepříznivá životní situace, většinou si 
každý představí rozvod, nedostatek 
financí, chudobu, agresivní chování 
mládeže. Služba v tomto roce pomohla 
200 uživatelům. Pracujeme s jedničká-
ři i průšviháři, romskou mládeží, mla-
dými dospělými, kteří žijí rizikovým 
způsobem života apod. Pomoc posky-
tujeme v Klubu Coolna (nízkoprahové 
centrum na Masarykově nám. – pozn.
red.) a také v terénu, v ulicích Znojma 
nebo v maringotce – „prodloužené 
ruky“ terénu. 

Jsi v oboru 18 let. Jak čelíš vyhoře-
ní? Co je alfou a omegou sociálního 
pracovníka? 

Musí být vnitřně vyrovnaný, osob-
nostně zralý. Ideálně má mít v osob-
ním životě něco, co ho dělá šťastným 
a někoho, kdo ho podporuje. Čím je 
více spokojený sám se sebou, tím má 
větší předpoklad být dobrý v našem 
nelehkém oboru. A když se objeví těž-
kosti, musím umět o sebe pečovat, říct 
si o pomoc. Hledat způsoby, které mu 
pomohou, aby právě nevyhořel. Vidět 
smysl ve své práci a vizi, kam směřuje 
s klientem. Někomu pomůže jóga, ji-
nému kniha nebo vycházka do přírody, 
poslech hudby, návštěva kostela. Sociál-
ní pracovník musí být srovnaný sám 
se sebou, aby mohl pomáhat druhým. 
 Ľuba Peterková, foto: Archiv RK



Plemeno: kříženec mops | Věk: cca 1 rok
Alánek je odrůstající štěně, plné života, co už ovládá některé povely. Je to 
kříženec dvou plemen, takže je většího vzrůstu než klasický mopsík. Je vel-
mi umazlený, miluje lidi a nejlépe by mu bylo u sportovně založené rodiny 
s většími dětmi. Bude vděčný za pohlazení, lásku a také teplý pelíšek.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Alan
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Veronika Moravcová, studentka 
GPOA, obsadila druhé místo v  ná-
rodním kole Středoškolské odborné 
činnosti (SOČ). Veronice a dalším stu-
dentům nyní za vzornou reprezenta-
ci Jihomoravského kraje poděkoval 
hejtman Bohumil Šimek.

Slavnostního aktu se v Brně zú-
častnili také Veroničiny rodiče a ředitel 
znojemské střední školy Leoš Gretz, 
který uvedl: „Zapojení do významných 
soutěží má na naší škole letitou tradici. 
V posledních deseti letech se ve Stře-
doškolské odborné činnosti, což je 
nejprestižnější odborná soutěž, každo-
ročně umísťují naši studenti na prvních 
místech v kraji a mezi nejlepšími v celé 
republice. Nejvyšší ocenění si v minu-
lých letech odnesli studenti za odborné 
práce v oboru chemie, dějepisu, ekono-
mie či ekologie.“ 

Veronika Moravcová uspěla s prací 
s názvem Blatské tance. Odbornou 
publikaci doplnila vlastními kresbami 

Blatské tance Veroniky 
Moravcové ocenil hejtman

a notovým záznamem písní, které do-
posud existovaly pouze v ústním po-
dání. Završila tím své úsilí o zachování 
tradic a zvyků, kterým se již několik let 
věnuje v národopisném souboru Ráček 
v Soběslavi.  lp

 Veronika Moravcová a ředitel Leoš Gretz. 
 Foto: Archiv školy

Velkému zájmu žáků 8. a 9. tříd 
základních škol se těšila akce Řemeslo 
má budoucnost. Jako každý rok i letos 
prezentaci svých učebních i studijních 
oborů skvěle připravila střední od-
borná škola na Přímětické ulici (SOU 
a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.).

Letos ji navštívilo 427 žáků z osm-
nácti škol z  regionu. Využili mož-
nosti prohlédnout si budovu školy 
a vyzkoušet si konkrétní obor podle 
svého zájmu. Vše probíhalo hravou 

Vyzkoušet si řemeslo 
využily stovky žáků

a  interaktivní metodou. Například 
automechanici kreslili nákresy a vy-
ráběli předměty z kovu, truhláři po-
znávali dřeviny, pracovali s hoblíkem 
i s moderním programem Turbo CAD. 
Zájemci o  obory Kuchař – číšník 
a Hotelnictví a  turismus flambovali 
palačinky. Prodavači pracovali s po-
kladnou a balili dárky. Zájemci o Ces-
tovní ruch absolvovali komentované 
prohlídky historického centra města 
a Znojemského podzemí. Kosmetič-

ky barvily obočí, ma-
sírovaly ruce a  zdobily 
nehty. V oboru Sociální 
činnost bylo možné zku-
sit základy reflexní tera-
pie, baby masáže nebo 
stlaní lůžka. Zajímavý 
workshop – nakouknout 
do provozu restaurace – 
připravili studenti obo-
ru Podnikání, obchod 
a služby. „Moc děkujeme 
za velmi zdařilou akci, 
perfektní  organizaci 
a program. Žáci byli nad-
šeni! Určitě se příští rok 
opět rádi zúčastníme,“ 
hodnotí aktivitu znojem-
ské školy Andrea Staňko-
vá, třídní učitelka 9. třídy  
ze ZŠ Vrbovec.  KK, lp Vyzkoušet si řemeslo bylo lákavé.  Foto: Archiv školy

Přípravy Tříkrálové sbírky 2020 
(1.–14. ledna) jsou v plném proudu. 
Vítáni jsou koledníci.

Oblastní charita Znojmo uvítá 
tříkrálové koledníky (děti i dospělé) 
a vedoucí skupinek (nad 15 let), kteří 
se chtějí zapojit do sbírky. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. 736 529 392 nebo 
e-mailem (tks@znojmo.charita.cz).

Charita také spolupracuje s ve-
dením znojemské věznice, kam již 
doručila 535 pokladniček, které lidé 
ve  výkonu trestu čistí a  připravu-
jí na výroční dvacátou Tříkrálovou 

Už se chystá Tříkrálová

 Tříkrálová sbírka 1.–14. ledna 2020.

sbírku. Lidé ji budou moci podpořit 
libovolným finančním darem od 1.  
do 14. ledna 2020.  lp

Střední odborné učiliště a Střední 
odborná škola na  Přímětické ulici 
ve Znojmě uvítá žáky a jejich rodiče 
na Dni otevřených dveří. 

Zváni jsou 9. ledna v čase od 14.00 
do  17.00 hod. na  prohlídku škol-
ní budovy, učeben i  společenských 

Přímka vás uvítá
prostor školní kavárny. Návštěvníci 
uvidí prezentaci oborů, ukázku prak-
tických dovedností studentů a zvláš-
tě žáci devátých ročníků získají in-
formace o  studiu. Připravena bude 
gastronomická soutěž, workshopy  
a přednášky.  lp



 Česká výprava s Broňkem Mikuláškem (druhý zleva) na cestě Ruskem.  Foto: Archiv BM
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Až naprší a uschne 
V plném nasazení jsou organizá-

toři mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů Jeden svět 2020. 
V Praze odstartuje 5. března 2020. 
Poté se rozjede do světa a do 35 re- 
gionů po celé republice, včetně Znojma.

Od 24. do 27. března tak dostane 
znojemské publikum podeváté příleži-
tost vidět české i zahraniční dokumenty 
s lidsko-právní tematikou, s aktuálním 
mottem Až naprší a uschne. Jako vždy 
kino Svět na Havlíčkově ulici ve Znojmě 
nejprve na  Jednom světě uvítá žáky 
a studenty základních a středních škol, 
pro které budou v dopoledních hodi-
nách promítány filmy v pěti dnech 19., 
20. a 23., 24. a 25. března.  lp

Plavání veřejnosti
během svátků 
Městské lázně
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne 
 20. 12. 19.00–20.00
 21. 12. 10.00–18.00
 22. 12. 10.00–17.00
 23. 12. 10.00–20.00
 27. 12. 10.00–13.00, 14.00–20.00
 28. 12. 10.00–18.00
 29. 12. 10.00–17.00
 30. 12. 10.00–20.00
 2. 1. 10.00–20.00
 3. 1. 10.00–13.00, 14.00–20.00
24.–26. 12. a 31. 12., 1. 1. zavřeno

Bazén ZŠ a MŠ P. Diviše, Přímětice 
21. 12. – 5. 1. zavřeno.

 Zmrzlý jazz a KOUDA’S TRIO na Obrokové ulici v centru Znojma.  Foto: L. Jíšová

 Ladovský advent.  Foto: Archiv ZL

Zprávou, která vždy zbystří smy-
sly příznivců cestování, je zveřejnění 
aktuálního programu festivalu Cesty 
světem (24. a 25. ledna 2020).

A důvody jsou nasnadě. Na zno-
jemský festival přijíždí každoročně 
nadšení cestovatelé i velké cestova-
telské legendy. První takovou bude 
tentokrát slovenský horolezec Peter 

Cesty světem: Vydejte se s legendami 
z vrcholů do hlubin moří

Hámor, který zdolal všechny nejvyšší 
hory světa. Má za sebou řadu nároč-
ných expedic po celé zemi a na  její 
krásy se podíval i z vrcholů čtrnácti 
osmitisícovek. Na  festivalu promít-
ne film Vrcholová přitažlivost. Druhá 
legenda naopak „operuje“ o tisíce me-
trů níže. Přijede ve světě respektova-
ný potápěč, kameraman, producent, 

filmový režisér podmořského světa 
a velký ochránce moří a oceánů Steve 
Lichtag Loveček. Znojemský rodák, 
čerstvý držitel Ceny Jana Vlka, udě-
lované osobnostem města Znojma, je 
původní profesí vystudovaný herec. 
A  jako báječný vypravěč nikdy své 
publikum nenudí.

„S našimi dalšími hosty se vydáme 
například do asijského Myanmaru, 
k vrcholům Cordiller, k magickým 
místům Evropy pěšky i na kajaku. Stři-
hneme si i  krátkou ukázku pobytu 
v ledové vodě, takzvanou Wim Hofo-
vu metodu,“ říká hlavní organizátor 
festivalu Broněk Mikulášek, který se 
drží zvyku zvát vedle cestovatelských 
hvězd i nadšené amatéry, pro které 
jsou výlety za hranice rodné hroudy 
posedlostí a milovaným koníčkem. Pa-
tří k nim i Broněk, který se rád podělí 
o zážitky ze svého zatím posledního 
tripu k druhému nejvyššímu vodo-
pádu Ruska, 328 m vysokému skvostu  
Kinzelyuk.

I vy se můžete vydat na Cesty svě-
tem a to 24. a 25. ledna do auly SVŠE 
ve Znojmě. Více o programu festivalu 
na www.cestysvetem.cz.  lp

V novém roce s mimořádně boha-
tou nabídkou startuje v pátek 17. led-
na JazzFest Znojmo 2020. Po třinác-
té zasáhne jazz na mnoho způsobů 
historické centrum města, zajímavá 
místa v okolí Znojma i za hranicemi. 

Poprvé se jindy pouze lednový 
JazzFest rozprostře i do druhého měsí-
ce roku – od 17. ledna až do 26. února. 
Těšit se můžete na tradiční festivalovou 
nabídku jako jazzový večer v klubech, 
swingovou tančírnu nebo mrznoucí 
jazz v centru města. V patnácti fes-
tivalových akcích bude slyšet hudba 
ve sklepích a klubech, v divadle, na ulici 
i v rakouském Drosendorfu. Poprvé 
také zavítá festival do dvou zcela no-
vých míst a to do Enotéky znojemských 
vín v areálu pivovaru a do uměleckého 
prostoru GaP na Kollárově ulici. 

Třešničkou na dortu bude spo-
lečný koncert patrona a prezidenta 
festivalu 21. ledna. Patron festivalu 
Peter Lipa si na pódium znojemského 
divadla přizval Cimbálovou muziku 
Antonína Stehlíka vedenou preziden-
tem festivalu Jiřím Ludvíkem.

JazzFest uvítá zahraniční
jazzmany od Slovenska po USA

A více než pestrá bude i zahraniční 
účast. Vystoupí umělci z USA, Maďarska, 
Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Rakouska 
i Polska. Program zahrnuje také pozo-
ruhodné jazzové oratorium nebo no-
vinku – jazzově-výtvarný projekt v GaP. 
Festival s podtitulem Wine goes to jazz 

je proslulý pevným propojením s vínem, 
a tak i tentokrát bude na každém kon-
certu v ceně vstupenky i degustace vín 
skvělých místních vinařů. Kompletní 
program najdete na www.jazzfestznojmo.
cz, vstupenky budou ke koupi v předpro-
deji v TIC (Obroková ul.).  lp

Vezměte si 
Ladu domů

Ladův betlém, jeho půvabné po-
hledy s vánočními motivy i pexeso 
s charakteristickými postavičkami 
malíře.

To vše můžete mít doma. Propagač-
ní předměty lze zakoupit v Turistickém 
informačním centru na Obrokové ulici 
jako upomínku Znojemského adventu 
2019 motivovaného tvorbou Josefa Lady. 
Příliš ovšem neváhejte. O Mistra Ladu je 
zájem a počet kusů je omezen!  lp
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 Malina Brothers.  Foto: MB

 Nová kniha odbornice na  zdravé stravování bez diet 
Ivany Stenzlové může leckterou ženu potěšit třeba pod 
vánočním stromečkem.  Foto: Archiv ZL

Muzikál Ferda mravenec nejen 
pro děti nebo koncert Malina Bro-
thers nabízí v  lednovém programu 
znojemské divadlo.

Kdo by neznal Ferdu mravence? 
Švihák s puntíkovaným motýlkem pod 
krkem a předek comicsů okouzluje 
již léta generace dětí i  jejich rodičů. 
Stejnojmenný muzikál už také potě-
šil diváky v různých městech Česka 
a 11. ledna ho uvede i znojemské di-
vadlo. Premiéra Ferdy mravence se 
konala v roce 1994 a zájem publika 
stále trvá. Úspěšný muzikál je tak hor-
kým kandidátem na umístění v knize 
rekordů.

To 21. ledna se divadlem ponesou 
tóny bluegrass muziky. V unikátním 
projektu nazvaném Malina Brothers se 
na pódiu sešli bratři Malinové –banjista 
Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel 
a houslista Josef a ke spolupráci přizvali 
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku. Mají 
za sebou řadu koncertů v USA i na do-
mácích pódiích. Spolupracovali s Ro-
bertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, 
Věrou Martinovou a dalšími. V roce 
2020 oslaví Malina Brothers 10 let exis-
tence a v rámci koncertů představí i své 
nejnovější album. Vstupenky na jejich 
koncert i muzikál Ferda mravenec jsou 
už v předprodeji v TIC.  lp

Vyberte si dárek: Malina 
Brothers nebo Ferdu

Ivana Stenzlová ve své druhé kni-
ze o zdravém způsobu života Šance 
pro ženu 40+ objasňuje obtíže spoje-
né s hormonálními změnami během 
klimakteria a nabízí jejich dostupná 
a přirozená řešení. 

Dejte šanci ženám
nad čtyřicet

Znojemská spisovatelka tak po své 
úspěšné prvotině Dej tělu šanci nyní 
pustila do světa svoji aktuální novinku – 
Šance pro ženu 40+. Kniha určena jak 
pro ženy „po čtyřicítce“, tak pro mladší, 
které vhodnou stravou mohou pozitiv-

ně ovlivnit průběh své bu-
doucí premenopauzy. Své si 
na stránkách najdou i o ge-
neraci starší ročníky, jimž 
autorka předkládá pomoc, 
jak zmírnit nepříjemné pro-
jevy a riziko nemocí spoje-
ných s úbytkem ženských 
hormonů. Autorka ukazuje, 
jak i s postupujícím věkem 
a hormonálními změnami 
zvládat svou váhu a kondici, 
jak minimalizovat únavu, 
výkyvy nálad, stres, návaly 
i možné zdravotní kompli-
kace, a to pomocí správné 
výživy a bylinek, pohybu, 
relaxace a vhodných tech-
nik inspirovaných Tradiční 
čínskou medicínou. Kni-
ha je již k mání na pultech 
knihkupectví.  lp

Hráči HC Orli Znojmo nastoupí 
v pátek 20. prosince do utkání s ra-
kouským týmem KAC ve  speciální 
řadě dresů. Výtěžek z následné draž-
by unikátních dresů poputuje na kon-
to Nemocnice Znojmo. 

Diváci se na  zápase domácího 
týmu s hokejovým klubem KAC do-
čkají nevšedního zážitku. Dresy Orlů 
budou jen pro toto utkání doslova 
hrát všemi barvami. Za  jejich neob-
vyklým barevným provedením stojí 
Thomas Seikman, umělec a  jednatel 
centra Freeport Fashion Outlet, které 
je zároveň partnerem znojemského 
hokejového klubu. 

„Podle našeho klubového hesla 
#JsmeJedenTym se snažíme každý 
rok zorganizovat minimálně jednu 
akci s charitativním podtextem, je-
jíž výtěžek je darován pomáhajícím 
organizacím v  rámci regionu nebo 
jinak potřebným. Díky našim skvělým 
fanouškům jsme takto mohli za po-
sledních pět let věnovat již více než 
850 000 korun. Velice si vážíme toho, 
že nás v těchto projektech podporují 

Znojemští hokejoví Orli vydraží netradičně 
zbarvené dresy, aby pomohli dobré věci

také partneři, protože to jasně ukazuje, 
že Orli Znojmo nejsou jen hokej, ale 
také spojování lidí a organizací pro 
dobrou věc. Věříme, že i tento unikátní 
projekt věnovaný Nemocnici Znoj-
mo pod patronací jednoho z našich 
hlavních partnerů OC Freeport bude 
úspěšný,“ říká Petr Veselý, manažer 
Orlů Znojmo.

Autor návrhu designu unikátních 
dresů, rakouský umělec Thomas Seik-
man, tvořící pod pseudonymem Tim 

Tom Norden svá pop-art díla maluje 
tradičně štětcem a barvami. Zároveň 
ale také v originálně tvůrčím proce-
su: během volného pádu z 65 met-
rů vysoko umístěného jeřábu – jde 
o  takzvaný bungee painting. A prá-
vě tímto způsobem vytvořil umělec 
i návrh netradičního zbarvení dresů  
Orlů.

„Těší mě ochota a nasazení zno-
jemských Orlů vyzvat své fanoušky 
a širokou veřejnost k podpoře jedi-

nečné dobročinné akce, která se v Čes-
ké republice v této podobě uskuteční 
poprvé, a pomoci tak co možná nej-
většímu počtu potřebných,“ říká Tim 
Tom Norden, který již při podobné 
charitativní aukci konané v Rakous-
ku získal vydražením své obrazové 
trilogie rekordních tři čtvrtě milionu 
korun. Jako výraz poděkování si je-
den z dražitelů hokejových dresů bude 
moci vybrat i jednu z jeho obrazových 
trilogií a sám si i vyzkoušet bungee 
painting v praxi.

Benefičnímu účelu poslouží třicít-
ka dresů hokejistů Orli Znojmo z utká-
ní 20. prosince v 19.15 hodin. Všech-
ny dresy půjdou následně do dražby 
na  aukčním portálu www.sportov-
niaukce.cz . Výtěžek z dražby pak bude 
převeden na konto vybraného odděle-
ní Nemocnice Znojmo. 

Slavnostní předání šeku s celko-
vým finančním obnosem proběhne 
30. prosince přímo na  ledové ploše 
znojemského stadionu před zahájením 
utkání domácích s hokejovým klubem 
z Vídně.  OC Freeport a Orli Znojmo
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www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen až duben Po–So 
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00 
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Věž je pro veřejnost do 15. ledna 2020 
zavřena z důvodu umístění kabeláže 
vánoční výzdoby. 

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

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa s průvodcem 
po věžích města: zavřeno do dubna. 
Expozice hradebního opevnění z věží 
je k vidění pod TIC (Obroková ul.) 
listopad – březen denně 9.30–16.30, 
zavřeno 23., 24., 25. a 26. 12. a 31. 12. 
a 1. 1. 2020.
Prohlídka města s průvodcem denně 
13.30, mimo 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno: říjen až duben. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Zavřeno: listopad až březen.

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. 
Zavřeno: říjen až duben.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno: říjen až duben.

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá 
8.00–18.00, So 9.00–13.00.

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: říjen až duben Út–So 
9.00–16.00. Po dobu úprav Hradní 
ulice vstup od hradu.
JIŽNÍ PŘÍST. CESTA otevřeno: říjen 
až duben 9.00–20.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Zavřeno do dubna.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Zavřeno do dubna.

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. 

11. 1. FERDA MRAVENEC
Muzikál pro děti podle knížky 
Ondřeje Sekory. 14.00. Více na str. 13.

20. 1. LADY OSKAR
Komedie, která posloužila jako 
předloha ke kultovnímu filmu 
s Louisem Funésem.  
Hrají: J. Paulová (režie), L. Hampl,  
D. Suchařípa a další. 19.00.

21. 1. NA PLNÝ COOLE
Zábavný pořad Zdeňka Izera. 19.00.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

ADVENTNÍ KONCERTY
Kostel sv. Václava v Louce
21. 12. 17.00 Znojemské žestě 
a Musikschule Retz
Kostel sv. Kříže
26. 12. 15.30 Vánoční koncert kostela 
sv. Kříže
Kostel sv. Mikuláše
20. 12. 19.00 Květinka
25. 12. 18.30 J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák, 
sbormistr Jan Svoboda 
26. 12. 18.00 Vánoční koncert 
Cimbálové muziky A. Stehlíka
28. 12. 17.00 Vánoční koncert M. Čech

17. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 
STADTMUSIK HOLLABRUNN 
Městské divadlo – tradiční novoroční 
koncert opět obohatí v 18.00 hod. 
ve foyer divadla novoroční přípitek 
Rakousko-české hospodářské 
společnosti. 19.30. 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.

15. 11. – 5. 1. 2020 BAREVNÉ 
VÁNOCE
Minoritský klášter – vánoční ozdoby 
z rodinné sbírky rodiny Maškových, 
Řezáčových z Prosiměřic a Klobouků 
u Brna doplní texty o historii 
vánočních ozdob a zdobení stromků 
nejen na Znojemsku.

20. 11. – 5. 1. 2020 VÝSTAVA 
ORIGINÁLNÍCH RUKODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ
Dům umění – prodejní výstava 
prací klientů Ateliéru Samuel 
a dílny sv. Kláry.

22. 11. – 26. 1. 2020 MAŠKŮV 
KOUZELNÝ SVĚT
Dům umění – výstava loutek a hraček 
znojemské rodinné dílny Mašek – 
umělecká výroba.

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. 
Do 5. 1. MARTINA 
RÖTLINGOVÁ – obrazy

Do 22. 12. OBRAZY A BETLÉM 
JOSEFA LADY
Znojemská Beseda – dolní sál.

Do 12. 1. BETLÉMY A VÁNOČNÍ 
POHLEDNICE
Kostely sv. Kříže a sv. Mikuláše 
otevřeny denně 8.00–19.00.

Do 31. 1. ZNOJMO VČERA 
A DNES
Galerie Porozumění, Slepičí trh – 
výstava fotografií historie města ze 
sbírky Josefa Vlasáka. Otevřeno Út, 
St, Pá, So 10.00–16.00.

DALŠÍ AKCE

ZNOJEMSKÝ ADVENT
Masarykovo náměstí
20. 12. 
10.00 Zimní kino – Příběh žraloka
16.00 Lucrezia Borgia - koncert
17.30 Zimní kino – Hrátky s čertem
20.–30. 12. Dílničky pro děti
Dům umění – samoobslužná vánoční 
dílnička pro děti
21. 12. 
14.30 Byla cesta, byla ušlapaná 
Divadlo Studna
16.00 Vánoce s Olafem
22. 12. 
14.30 Zimní kino – Grinch
16.30 Ondřej Ruml – koncert
23. 12. Přivítání Betlémského světla 
18.00 Kostel sv. Kříže, průvod 
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

Novinka muzea zabaví děti i přes Vánoce

Novinku Vánoční tvoření v muzeu připravili pro kreativní děti pracovníci 
Jihomoravského muzea ve Znojmě. Přednáškový sál Domu umění bude 
20.–30. prosince patřit samoobslužné dílničce, kde mohou děti i mezi 
svátky strávit čas vánočním tvořením pod dohledem rodinných přísluš-
níků. Dílnička bude přístupná dle otevírací doby Domu umění, tedy 
i 26. prosince (www.muzeumznojmo.cz).  lp

 LISTOVÁNÍ.CZ

Losos v kaluži ve Znojemské Besedě

Ve štukovém sále Znojemské Besedy 
se 9. ledna představí publiku Losos 
v kaluži – další kniha z řady scénic-
kého čtení LiStOVáNí.cz. Přítomností 
i  besedou své dílo podpoří autor-
ka, spisovatelka Markéta Lukášková 
(na snímku). A tohle bude v LiStOVá-
Ní ryzí dámská jízda, protože děj se 
točí kolem cynické Báry. Není to typ 
holky, který se ráno probudí se sexy 
rozcuchem a na první pokus vyfotí 
#nomakeup selfie, za které dostane 
200 lajků, než dojde do koupelny. Je 
spíš ten typ holky, který se ráno bojí 
podívat do zrcadla, na zůstatek účtu 
a do lednice. Její život se otočí vzhůru 
nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí 
nic nekončí, naopak jí všechno začíná! A Losos v kaluži začíná v Besedě 
v 17.00 hodin.  lp

 KONCERT

Koncertní rok ve Znojmě zahájí Stadtmusik Hollabrunn

Stadtmusik Hollabrunn ve spolupráci s Rakousko-českou hospodářskou 
společností/ÖTGW pořádá v překrásném znojemském divadle tradiční 
novoroční koncert. Již potřinácté usednou lidé do hlediště, aby si s mu-
zikanty vedenými kapelníkem Herbertem Klingerem vyslechli hudebně 
pestrý program s několika překvapeními. Koncertu bude v 18.00 hodin 
ve foyer divadla předcházet novoroční přípitek Rakousko-české hos-
podářské společnosti. Vstupenky budou prodávány za cenu 300 korun 
a Stadtmusik Hollabrunn věnuje výtěžek stejně jako v přechozích 
ročnících projektu dvojjazyčné mateřské Školky bez hranic, sdružení 
Přátelé česko-rakouské školky. Navíc se vstupenky hodí i  jako vánoční 
dárek. Po objednání (rezervace na rpavlikova@contrasta.eu) vám budou 
na přání včas doručeny, aby je obdarovaní našli pod štědrovečerním 
stromečkem. Novoroční koncert v pátek 17. ledna 2020 začne v Měst-
ském divadle ve Znojmě v 19.30 hod.  lp

ke kostelu sv. Jana Křtitele, živý 
betlém
24. 12. Vánoční štědrovka 
8.00–11.00 u vánočního stromu 
25. 12. Vánoční běh Elektrokov 
Znojmo
10.00 – start Horní park

BOHOSLUŽBY
24. 12.
15.00 kostel sv. Mikuláše, 16.00 kostel 
sv. Kříže, 21.00 kostel v Louce, 
22.00 kostel sv. Kříže a Hradiště, 
24.00 kostel sv. Mikuláše
31. 12.
15.00 kostel sv. Mikuláše, 17.00 kostel 
sv. Kříže

31. 12. SILVESTR 
Masarykovo náměstí
16.00–17.00 Program pro děti
17.00–18.00 Pískomil se vrací
18.00 Davide Mattioli
19.00 Ohňostroj
Městské divadlo Znojmo
17.00 a 19.00 Dokud nás milenky 
nerozdělí

9. 1. LiStOVáNí: LOSOS V KALUŽI
Znoj. Beseda – další z řady 
scénického čtení LiStOVáNí za účasti 
autorky knihy Markéty Lukáškové. 
17.00. Více na str. 15.

9. 1. – 26. 3. PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS JIHOMORAVSKÉHO 
MUZEA
Znoj. Beseda / dolní sál – 
40. přednáškový cyklus JMM 
ve Znojmě, vždy od 19.00. 

9. 1. Jiří Kacetl (JMM): Městské 
museum ve Znojmě, 140 let starý 
odkaz našich předků a inspirace 
pro budoucnost 
16. 1. Vlastimil Schildberger 
(MZM): Konec pancéřové legendy, 
šikovatele Kurta Knispela
23. 1. Jan Galeta (FF MU): 
Znojemská Beseda a Deutsches 
Bürgervereinhaus

12. 1. POHÁDKA O MAŠINKÁCH

Znoj. Beseda – z cyklu Nedělní 
pohádky, hraje olomoucké Divadlo 
Tramtárie. 15.00 a 16.30.

17. 1. – 26. 2. JAZZFEST ZNOJMO
Znojmo – zimní festival v novém 
kabátě. Více na str. 12.

18. 1. PLES MĚSTA
SKC Dukla – vystoupí skupina 
Queenie, tanečníci Natálie Otáhalová 
a Jan Onder. 20.00. Více na str. 1.

Po roční pauze se na Znojemské 
Velikonoce 2020 vrátí KABELKO…
mánie. S vaší pomocí znovu přinese 
naději onkologicky nemocným pa-
cientům a radost nejedné ženě.

Máte-li doma zachovalé kabel-
ky, batohy, tašky, peněženky, 
cestovní tašky a kufry, které 
vám již dosloužily, darujte je 
na KABELKO…mánii. Cha-
ritativní akci, jejíž výtěžek 
opět poputuje Nadaci pro 
transplantace kostní dřeně, 
můžete začít podporovat již 
nyní. První sběrné místo 
ve Znojmě najdete v Turis-
tickém informačním centrum 
(TIC) na Obrokové ulici. Dru-
hé bylo zřízeno v knihovně 
v  Jevišovicích. Sběr skončí 
7.  dubna 2020. Poté budou 
darované věci připravené 
k prodeji na dubnových Zno-

Kabelkománie je zpět, 
začíná už teď

jemských Velikonocích. „Moc prosíme 
o čisté a neponičené kousky – takové, 
jaké byste si sami na bazaru zakou-
pili. A věříme, že si i zakoupíte, a tím 
podpoříte nemocné,“ apeluje na dárce 
organizátorka akce Iveta Hlobilová.  lp
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Studenti znojemského Gymnázia 
Dr. Karla Polesného se letos podruhé 
zúčastnili Evropského školního spor-
tovního festivalu v italském Bolzanu. 
A několikrát byli zlatí!

V konkurenci osmi družstev z pěti 
států se naši studenti rozhodně neztra-
tili. V plavání obsadily dívky 1. mís-
to, chlapci 3. místo. V atletice byly 
dívky na šesté pozici, ovšem chlapci 

Naši gymnazisté 
ovládli festival v Itálii

 Úspěšný český tým tvořilo patnáct dívek a patnáct chlapců ve věku 15 až 18 let. 
 Foto: Archiv školy

 Na Christmas Kids Run vyběhly dvě stovky dětí a dospělých jako doprovod i Santa Klaus. 
Trať okolo Masarykova náměstí, přes Václavské náměstí a zpět měřila jeden kilometr. 
 Foto: Archiv ZL

zvítězili a volejbalový turnaj dívky 
absolutně ovládly a zvítězily, chlapci 
byli na 3. místě. Dívky pak celý turnaj 
vyhrály a odvezly si putovní pohár, 
chlapci obsadili vynikající druhé mís-
to. Akce se konala za finanční podpory 
města Znojma, které studenti vynika-
jícím způsobem reprezentovali. Příští 
rok se bude sportovní festival konat 
ve Vídni.  lp

Poslední listopadový den od-
startoval poprvé ve Znojmě závod  
Christmas Run a  hned přitáhl po-
zornost sportovců. Na start se jich 
postavilo pět stovek.

Zázemí bylo v rámci vánočních 
trhů na Masarykově náměstí, kde v cíli 
čekaly na závodníky medaile se zlatým 
kapříkem. Hlavní závod dospělých od-
startoval v 17.00 hodin. Nejrychlejším 
v něm byl Martin Vintrlík z Vinaři 
a Pivaři Křepice. Pět kilometrů zabě-
hl v čase 16:29. Mezi ženami vyhrála 
Ulrike Schwalbe z týmu ASC Mark-
trodach, která zvládla trať za 19:13 mi-

První Christmas Run 
přilákal stovky běžců

nut. Pozitivně hodnotil první ročník 
Christmas Runu ve Znojmě také mís-
tostarosta Karel Podzimek, který oba 
závody odstartoval a vítězům předával 
medaile. Letos z každého startovné-
ho putovalo 50 korun na nadaci No 
foot no stress. Peníze budou použity 
na nákup sportovních protéz pro dět-
ské sportovce. Wobenzym Christmas 
Run Znojmo byl pod záštitami města 
Znojma, Jihomoravského kraje a sta-
rosty města Jana Groise. V příštím roce 
se závod do Znojma vrátí. Konat se 
bude v sobotu 28. listopadu 2020. Více 
na www.christmasrun.cz.  zp

Florbalisté TJ Znojmo LAUFEN CZ 
v neděli v Havířově konečně přeru-
šili černou sérii. Po domácím utkání 
s  Karlovými Vary následovalo pět 
proher v  řadě. Poslední v  sobotu 
v derby s Bulldogs Brno. 

V tomto duelu Znojemští vedli už 
3:0, ale nakonec podlehli vysoko 3:9. 
Chuť si ale spravili už následující den, 
kdy v Havířově rozhodli o svém vítěz-
ství 5:4 dvěma brankami v závěrečných 
dvou minutách.

V posledním letošním soutěžním 
utkání se znojemští florbalisté střetnou 
na domácí palubovce s týmem TJ So-
kol Jaroměř. Pro své věrné příznivce 

Florbalisté přerušili
černou sérii v Havířově

si i  letos nachystali speciální tradiční 
projekt, a to Vánoční utkání s dárky pod 
stromečkem!

Celý večer bude v duchu Vánoc, 
vedle hrací plochy bude vánoční stro-
meček a pod ním samozřejmě balíř-

ky. V  průběhu obou přestávek 
se budou losovat vánoční dárky. 
Ceny pod stromeček dodá florba-
lový oddíl, který věnuje klubové 
předměty a  sportovní vybavení 
od značky FATPIPE. 

Speciální Vánoční utkání se 
odehraje v sobotu 21. prosince 
od 18 hod. ve Sportovní hale města 
Znojma v Horním parku. Vstupné 

na utkání je zdarma! Nezapomeňte si 
u pokladny vyzvednout volnou vstupen-
ku, právě ta Vaše může být totiž výherní!

„Všichni jste srdečně zváni na Vá-
noční utkání pro děti i dospělé, které 
pořádáme pro naše skvělé fanoušky 
a také pro členy klubu. Těšíme se na vás! 
Sejdeme se u stromečku,“ uvedl ke spe-
ciálnímu utkání organizační pracovník 
klubu Bc. Jakub Martinek.  eks

Ve  středu 25. prosince na  Boží 
hod vánoční se poběží 39. ročník 
tradičního závodu správných kluků 
a holek – Vánoční běh ELEKTROKOV 
Znojmo. 

Profil trati a trasa se od prvního 
ročníku za celou dobu nezměnila. Běží 
se po asfaltové silnici Znojmo – Přímě-
tice – Kuchařovice – Znojmo. Nezbyt-
nou součástí běhu zůstává i obávané 
stoupání na Kuchařovické ulici, zhru-
ba šest set metrů před cílem, který je 
v místě startu závodu. K účasti na po-
pulární sportovní akci vás zvou orga-
nizátoři, rozhodčí, přátelé běhu a také 
sponzoři závodu. Závod je financován 
za podpory města Znojma.

Na Boží hod bude
tradiční Vánoční běh

Již potřetí je zařazena trať 5 km 
pro změření sil jak v běhu, tak i v nor-
dic walkingu bez předchozí regist-
race, platby startovného a záznamu 
času (pouze digitální hodiny v  cíli 
do 9.45 hod.).

Prezence pro hlavní závod je 
od  8.45 do  9.30 hod. (všechny ka-
tegorie) na  stadionu TJ Znojmo 
v Horním parku (přihlašte se online, 
nebo 30 min. před závodem, pozděj-
ší přihlášky nemusí být přijímány). 
Startovné je 100 Kč (trať hl. závodu 
na 10,58 km). Na tratích 5 km a 700 m 
se startovné neplatí. 

Start běhu pro všechny je v 9 hod., 
hlavní závod odstartuje v 10 hod.  eks


