Znojmo
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Znojmo

GPS souřadnice: 48.855911N, 16.054268E

Nadmořská výška: 290 m n. m.

První pís. zmínka: 1226 (796 let)

Počet obyvatel: 33 032

PSČ: 669 02

Adresa URL: www.znojmocity.cz

Současnost obce Znojmo
Ve městě se nachází deset mateřských škol, sedm základních škol, střední školy, dvě gymnázia,
střední odborné školy, umělecká škola, speciální škola, vyšší odborná škola i odborné učiliště.
Dále se zde nachází nemocnice, mnoho ordinací lékařů praktických i specialistů a několik lékáren,
zubaři, transfuzní stanice. Je zde také domov důchodců, denní stacionář, azylové domy a další
zařízení v sociální oblasti.
Kulturní život ve Znojmě je velmi různorodý a velmi bohatý. Celoročně zde probíhá množství
nejrůznějších akcí, o kterých získáte informace v místním informačním centru nebo na stránkách
města. O kulturní život ve městě a o významné objekty se z velké části stará kulturní instituce
Znojemská Beseda. Z tradičních akcí jmenujme především tu nejvýznamnější – Znojemské
vinobraní, spojené s prodejem burčáku a kulturními atrakcemi po celém městě.Vinobraní se pravidelně
účastní zhruba 80 tisíc návštěvníků.
V roce 2005 vznikl Hudební festival Znojmo, který se od té doby rozrůstá a prodlužuje.Každý ročník je
zaměřen na jiného skladatele a s tím souvisí i obměna podtitulů festivalu (Na Händela Bacha, (ne)vinná
degustace Mozarta, Ludwig wein Beethoven, In vino Vivaldi). V roce 2008 vznikl jako součást Hudby Znojmo další
festival – Znojmo Jazz Fest a v roce 2009 následoval VOC festival Znojmo s podtitulem "dny folkloru a originálních
znojemských vín".
Pro odpočinek a sport jsou k dispozici zimní stadion, fitness, posilovny a sportovní hala Lidový dům. Ve Znojmě
najdete i bowling, kuželnu a víceúčelové zařízení Městská plovárna Louka. V Městských lázních je
krytý bazén, sauna, pára a vířivé koupele. Ve městě působí dva velké sportovní celky, a to fotbalový
klub 1. SC Znojmo a hokejový klub HC Znojemští Orli. Populárními sporty ve Znojmě se za poslední roky stal
korfbal a florbal, oba sporty jsou zde na extraligové úrovni.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9819/znojmo/soucasnost/
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