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Lidé od nás
Nejhezčí? Když
je zvíře
v dobrých rukou

Justiční omyl. 15. ledna vyšlo naje-
vo, že soud ve Znojmě se pravdě-
podobně dopustil justičního omy-
lu. Za loupežná přepadení pošťa-
ček v letech 2003 a 2004 potrestal
nevinné muže, k činům se v lednu
doznal někdo jiný.
Kauza odvolaná Horáková. 27. úno-
ra znojemská radnice oznamuje re-
zignaci vedoucí majetkového od-
boru Renaty Horákové. Měla ode-
jít z funkce na vlastní žádost, úřed-
nice to však popřela. Vyšlo najevo,
že k rezignaci ji přinutil dnes již bý-
valý tajemník města Vladimír Krej-
číř. Horáková se mu vzepřela, když
odmítla podepsat pro město nevý-
hodný prodej pozemků. Tehdejší
starosta Nezveda se ale za Krejčíře
(později obviněného z braní úplat-
ků) postavil a radní na svém dal-
ším zasedání Horákovou s defini-
tivní platností z místa odvolali.
Zemřel starosta Pitlach. 5. března
zemřel bývalý křesťansko-demo-
kratický starosta Moravského
Krumlova Bartoloměj Pitlach. Bylo
mu necelých dvaašedesát let. Za-
stupitelem byl po dvě desetiletí,
proslul dlouholetým bojem za za-
chování Muchovy Slovanské epo-
peje na tamním zámku.
Protestující důchodce. 5. května po-
dal sedmdesátiletý František Pro-
cházka na vedení Znojma žalobu
za zneužití pravomoci veřejného
činitele a omezování osobní svobo-
dy. Když chtěl totiž na jarním zase-
dání zastupitelstva upozornit na
údajné nekalé praktiky na radnici,
zadrželi ho strážníci. O jeho zámě-
ru se totiž dozvědělo vedení radni-
ce, které se v Procházkově dopise
ocitlo pod palbou kritiky. Na dů-
chodce proto už ve vestibulu čekal
„uvítací výbor“ s městskými stráž-
níky a tajemníkem Vladimírem
Krejčířem. Překvapeného penzistu
zadrželi a odvezli k výslechu na po-
licii. K napsání otevřeného dopisu
motivovala důchodce kauza sesa-
zené úřednice Horákové.
Znojemská nemocnice dostavila.
27. května je ve znojemské nemoc-
nici u konce výstavba laboratorní-
ho komplexu včetně centrální steri-
lizace. Opravy i nové vybavení la-
boratoří přišly státní i krajský roz-
počet na 470 milionů korun.
Otevřeli Prehistoric park. 28. květ-
na se ve Chvalovicích poprvé oteví-
rá stálá expozice prehistorických
zvířat nazvaná Prehistoric park. Lá-
kadlo pro obyvatele Znojemska
i turisty mířící do Rakouska vznik-
lo na hlavní silnici mezi Znojmem
a hraničním přechodem Hatě.
Laguny na polích. Na začátku červ-

na počasí předznamenalo letošní
špatnou úrodu zdejších vinařů. Vy-
trvalé deště podmáčely půdu a vy-
tvářely na polích laguny.
Epopej má končit. Plánované stěho-
vání Slovanské epopeje Alfonse
Muchy z moravskokrumlovského
zámku do Prahy se na počátku
června zamotává. Přestože to vypa-
dalo, že červen bude definitivně
poslední měsíc, kdy bude na zám-
ku v Moravském Krumlově vystave-
na, proti plánu pražského magis-
trátu odstěhovat Epopej během
prázdnin do Prahy se postavila
Muchova rodina. Ta požádala
soud o vydání předběžného opat-
ření, které mělo zabránit stěhová-
ní Epopeje do pražského Veletržní-
ho paláce.
Lepší doprava. Na Znojemsku za-
čal 1. července fungovat integrova-
ný dopravní systém kraje. Zdejší
doprava se tak jako poslední v kra-
ji kompletně propojila se zbytkem
jižní Moravy.
Rychlejší příjezdy sanitek. V nejzá-
padnějším cípu Jihomoravského
kraje začala od 1. července zasaho-
vat rychlá záchranná služba ze sou-
sední Vysočiny. Dohodly se na
tom oba kraje. K obcím na západě
Vranovska to totiž jihomoravské
sanitky měly příliš daleko.
Nový autobusový terminál. Ve Zno-
jmě byl 1. září zahájen provoz no-
vého autobusového terminálu. Lin-
ky městské autobusové dopravy
mají nová stanoviště před nádraž-
ní budovou, regionální a dálkové
autobusy na terminálu vedle poš-
ty. Pro parkování je možno využí-
vat parkoviště před poštou a dále
podélné zálivy na ulici Dr. Milady
Horákové.
Loucký klášter Znojmu. 14. září
schválili znojemští zastupitelé
smlouvu o bezúplatném převodu
areálu historického komplexu
Louckého kláštera na město. Vý-
znamná dominanta tak po letech
složitých jednání přešla na pod-
zim z majetku státu do majetku
města.
Protikorupční policie na radnici.
23. září znojemskou radnici oblé-
hala protikorupční policie. Tajem-
níka úřadu Vladimíra Krejčíře ná-
sledně obvinila z braní úplatků. Za
uplácení jsou pak stíháni šéfové
znojemských stavebních firem
VHS plus Stanislav Hahn a Pozem-
ních staveb Miroslav Šimeček.
A rovněž jednatel těžařské firmy
Luka-Wood Kamil Ludvík a majitel
truhlářství ZdeNo z Prosiměřic
Zdeněk Novotný.
Spory o Epopej končí u soudů.

30. září znojemský soud rozhodl,
že Moravský Krumlov musí Praze
vydat Slovanskou epopej. Výprav-
né dílo mělo být následně vystave-
no v Galerii hlavního města Prahy
až do 31. května příštího roku.
7. října pak na zámek do Moravské-
ho Krumlova dorazila tři auta z Pra-
hy. Přijeli v nich restaurátoři a také
pražský radní pro kulturu Ondřej
Pecha. Stěhování mělo začít. Jenže
krumlovský úřad vydal exekuční
rozhodnutí a zámek zapečetil. Ga-
leristé stihli srolovat jen pět z dva-
ceti pláten Epopeje.
Poválečný masakr. 15. října začali
brněnští kriminalisté v blízkosti
moravskokrumlovského zámku vy-
šetřovat poválečný masakr. Party-
záni měli v místě těsně po válce po-
pravit jedenáct tamních Němců
připravených na odsun. Město plá-
nuje pomník jako připomínku dáv-
né hrůzy.
ČSSD vládne Znojmu. 27. října se
do čela znojemské radnice po le-
tech dostala sociální demokracie.
Schůzky zástupců stran nové koali-
ce vzešlé z říjnových komunálních
voleb s pracovním názvem Tři
plus jedna pro Znojmo finišují.
Strany se zavázaly, že v městské
radě obsadí čtyři křesla ČSSD, tři
Sdružení nestraníků a dvě lidovci.
Starostou se stal lídr ČSSD Zbyšek
Kaššai, místostarosty pak lidovec
Pavel Balík a sociální demokrat
Jan Grois.
Velký audit radnice. Nejen na poli-
cii nechá nové vedení znojemské
radnice vyšetřování korupčního
skandálu odhaleného v září, tedy
ještě za minulého volebního obdo-
bí. Hospodaření Znojma v posled-
ních čtyřech letech má prověřit
i tříetapový audit. Dohodla se na
tom 25. listopadu nová koalice.

Důchodce už k moři nepošlou.
8. prosince radní Znojma zrušili
kontroverzní dotované zájezdy dů-
chodců k moři, musí se šetřit.
Nová vedení a nové dohody
o Epopeji. Muchova Slovanská
epopej zatím zůstane na zámku
v Moravském Krumlově. Během
setkání s novým starostou Morav-
ského Krumlova Tomášem Třeti-
nou se na tom 9. prosince dohodl
nový pražský primátor Bohuslav
Svoboda. Definitivní rozhodnutí
o tom, do kdy dílo na Moravě zů-
stane, ale zatím ještě nepadlo.
Krumlov má nové nádraží. Revoluč-
ními změnami v dopravě prošel
Moravský Krumlov. Město otevře-
lo 12. prosince nové autobusové
nádraží. Po více než třiceti letech
se tak konečně uskutečnil dávný
záměr Krumlovských, jehož pod-
statou bylo vytlačení jedenácti au-
tobusových stání z hlavního ná-
městí T. G. Masaryka. Autobusy
tak již nebudou muset postávat
na náměstí, jako tomu bylo do-
sud.
Podyjí se změní. V prosinci dokon-

čují pracovníci správy Národního
parku Podyjí návrh klíčového do-
kumentu – plánu péče o park. Ten
ovlivní směřování parku v příštích
deseti letech. Správa v něm třeba
počítá s vybudováním stezek pro
vozíčkáře na vyhlídky, s rozšíře-
ním turistických cest, ale také s vý-
razným rozšířením oblasti, kterou
ponechá samovolnému vývoji.
Zmíněný dokument ale ostře kriti-
zují obce z Podyjí.

„Kdyby se dokument odsouhla-
sil v tomto znění, byla by to pro
nás i návštěvníky parku katastro-
fa,“ komentoval to starosta Podmo-
lí Josef Frélich, který je šéfem Svaz-
ku obcí Národního parku Podyjí.
Hostan patří Znojmu. 21. prosince
se rozhodlo, areál bývalého pivova-
ru Hostan patří definitivně Zno-
jmu. Radnice celý areál převzala
od Heinekenu, od kterého ho letos
za 26 milionů korun Znojmo koupi-
lo. Město nyní čeká nelehké rozho-
dování, jak s prázdnými historický-
mi budovami, které jsou součástí
znojemského hradu, naložit.

Vojtěch Smola

Krátce
ZNOJEMSKO

Lidé zažijí Silvestr na
mexické vlně
V Novém Šaldorfu mohou lidé na
Silvestra okusit něco z mexických
tradic. V obecním sále budou sou-
těžit mexičtí caballeros a losovat
se bude i o zájezd do Mexika. K tan-
ci zahraje Duo Sabua. Vstupné je
250 korun. (mav)

MORAVSKOKRUMLOVSKO

Novoroční koncert
rozezní Rakšický kostel
Chrámový sbor Lukáše Havla za-
zpívá v neděli v kostele v Rakši-
cích. Novoroční koncert začíná ve
tři hodiny odpoledne. (mav)

V útulku v Načeraticích pra-
cuji dva roky. K tomuto za-
městnání jsem se dostala

v podstatě náhodou. S přítelem
jsme si odsud brali štěně a pak
i kocoura. Ošetřovatelka se nás
tehdy zeptala, zda by někdo z nás
nechtěl v Načeraticích pracovat.
Už odmala jsem zachraňovala
opuštěná zvířata. Každý týden
jsem si domů přinesla opuštěné
kotě, takže ze mě rodiče měli
opravdu radost. Práce ošetřovatel-
ky mě baví. Trápí mě ale, jak se ně-
kteří lidé chovají ke zvířatům.
Zvlášť v době vánočních svátků
máme s opuštěnými psi spoustu
starostí. Lidé si pořídí zvíře a když
zjistí, že na to nestačí, že má zvíře
také nějaké potřeby, tak ho klidně
vyhodí z auta. Často takhle nachá-
zíme i malá štěňata. Jsou tu však
i hodní lidé. Kdo si nemůže poří-
dit zvíře domů, tak se snaží po-
moct jinak. Lidé nám vozí krmení,
piškoty, suché rohlíky, matrace či
škrabadla pro kočky. Když se do-
stane utrápené zvíře do dobrých
rukou, je to nejhezčí pocit. S příte-
lem máme doma dohromady čtyři
psy a tři kočky. Lidé se mě často
ptají, jestli toho nemám dost v prá-
ci. Vždy ale opáčím:„to nemám“.

Hra o narození děťátka
Představení v bzeneckém kostele
na druhý svátek Vánoční.

Foto: Karel Weiss
(kasparek-bzenec.rajce.net)

Justiční omyl ve Znojmě, zatčení znojemského
tajemníka Krejčíře, boje Krumlova o Muchovo dílo.
Významných událostí mělo letos Znojemsko hodně.

Danielis v Rousínově
V pondělí si komorní
Danielis pozvali
cimbálovku.
Foto: Hana Braunová (hliska.raj-
ce.net)

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net

Policie odváží Krejčíře Protikorupční policie přijela na znojemskou radnici v září. Tehdejší tajemník byl
obviněn z braní úplatku. Foto: MF DNES

Martina Drábková
ošetřovatelka útulku
pro opuštěná zvířata,
Načeratice u Znojma

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Vánoční koncert
V Bzenci v Kulturním
domě mohli lidé 19.
prosince navštívit
Vánoční koncert SPS
Jaroslav. Foto: Karel Weiss

(kasparek-bzenec.rajce.net)

Kaššai v čele Znojma
Po letech se do čela města vrátila

ČSSD. Starostou je od října
Zbyšek Kaššai.

Zprávy z měst

Po Znojemsku se lépe cestuje.
Ale radnicemi třásly skandály

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajce.net

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Znojemsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorovi Vojtěchu Smolovi
na vojtech.smola@mfdnes.cz

Hostan Areál bývalého pivovaru
převzalo v závěru roku město.

INZERCE

Oznámení
Veřejně se omlouvám panu Liborovi Feke-
temu r.nar. 1982, trvale bytem v Rosicích, za 
incident ze dne 26.7.2008 při kterém jsem 
mu způsobil újmu na zdraví. Všeho upřímně 
lituji. Tomáš Cupák 

Koupím
Úspěšný Aukční dům Sýpka koupí nebo 
přijme do pražské aukce na Žofíně výtvar.
umění, starožitnosti a design (obrazy, gra-
fiku, šperky, porcelán, sklo, nábytek), Brno, 
Poštovská 4, pí. Velková, mobil: 608 958
322, 542 210 973, www.sypka.cz 
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