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Buďme k sobě ohleduplnější a milejší
Vážení Znojmáci,

a do nového roku vstupujeme
s velkým odhodláním posukonec roku se nezadržitelně
nout Znojmo zase o kus dál.
blíží. Jaký ten letošní rok byl?
Bohužel i letošní rok ovlivByl to rok opět jiný a v mnoha
nila pandemie. Chtěl bych moc
ohledech nelehký. O to více
poděkovat všem lékařům, sessi myslím, že bychom se měli
třičkám, záchranářům, zdraza uplynulými dvanácti měsíci
votníkům, dobrovolníkům,
ohlédnout a vzpomenout si
hasičům, policistům, vojákům,
na to, co nás v letošním roce
strážníkům ale i pracovníkům
potěšilo a co se nám povedlo.
sociálních služeb a mnoha
Ve Znojmě se udála spousta
dalším lidem, kteří se jakkoli
věcí.
angažovali. Vím, že prožíváDokončena byla další etame nelehké období, ale jsem
pa památkové obnovy Jubineskutečně rád, že dokážeme
lejního parku, dokončili jsme
stále táhnout za jeden provaz.
revitalizaci vnitrobloku DukelMoc Vám za to děkuji.
ských bojovníků-Sokolovské
Měl bych jedno velké přáa také revitalizace ulic Horní
ní, abychom jeden k druhému
Česká a Malá Michalská. Zabyli ohleduplnější, milejší a tohájena byla stavba krytého balerantnější. Abychom spolu
zénu a kompletní revitalizace
mluvili a neskončili dialog
Městského lesíku. V letních
hned na začátku, že ten druhý
měsících jsme si společně užili
je takový či onaký. Do konnejen druhý ročník projektu
ce roku zbývá už jen pár dní,
#mastozadax, ale také nadudovolte mi proto, abych Vám
paný program Znojemského
kulturního léta. Viděli jsme se  Jakub Malačka přeje všem pohodu, zdraví a veselejší popřál klidné a pohodové
také na druhém ročníku Vi- rok 2022. 
Foto: sb vánoční svátky v kruhu těch
nejbližších. Přeji Vám a Vašim
nařských tripů a společnými
silami jsme vysázeli 11 500 stromečků spolu potkáme na slavnostním otevře- nejbližším, ať je pro Vás nový rok plný
v Mramoticích.
ní a budeme Vám moci nové prostory pohody, zdraví a úžasných zážitků.
Jedním z největších vánočních ukázat. V letošním roce jsme se také Pevně věřím, že bude nový rok lepší
dárků je bezesporu dokončení něko- zaměřili na bezpečnost, pořádek v uli- a veselejší než ten skoro uplynulý.

Jakub Malačka,
likaletého projektu, a to revitalizace cích, ale také na nedostatek lékařů.

starosta města Znojma
staré školy v Louce. Těším se, až se zde Společnými silami tvoříme Znojmo

Stará škola už pootevírá dveře k návštěvě
Revitalizace staré školy v Louce
je dokončena. Své brány otevře v novém roce.
Po více než dvou letech prací se
budova proměnila ve společenské
a vzdělávací centrum s prostory pro
expozici, školící místnosti, informační
centrum, ale také víceúčelový sál.

„Bylo úžasné sledovat, jak se zchátralá budova mění před očima. Tým,
který na stavbě pracoval, si zaslouží
velký obdiv. Jedná se totiž o středověký objekt v areálu národní kulturní
památky Louckého kláštera, kde téměř
každý stavební zásah znamenal cenný
archeologický nález,“ říká starosta měs-

ta Znojma Jakub Malačka. Pamatováno
bylo i na úpravy blízkého okolí, například na obnovení původního zadláždění před kostelem sv. Václava v Louce.
Revitalizace interiéru i exteriérů vyšla
na 71 milionů korun, z čehož 1,85 milionů EUR pokryla dotace z programu
Interreg V-A. Více na str. 3.
sb, lp

Tříkrálová
sbírka 2022
Koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích od 1. do 16. ledna 2022.
Sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a solidarity. Umožňuje
veřejnosti podílet se na pomoci těm,
kteří ji potřebují – lidem s tělesným
a mentálním postižením, nemocným,
umírajícím, opuštěným a sociálně slabým. Otevřete, prosím, své srdce koledníkům, kteří jsou vyslanci radostné
Boží zvěsti, a pomozte svým štědrým
darem potřebným.
Pomoci můžete také prostřednictvím dárcovské zprávy na tel. číslo
87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30
(60 nebo 90) nebo pro trvalou podporu
DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90).
Svůj příspěvek můžete také předat
osobně v sídle Oblastní charity Znojmo
na Dolní České 1 ve Znojmě anebo zaslat na sbírkový účet č. 66008822/0800
VS: 777966700.
Podporu můžete také vyjádřit sledováním Tříkrálového koncertu 9. ledna 2022 od 18.00 hodin na ČT1.  lp

Buďte v obraze
s Mobilním Rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty
z radnice, informace o blokovém
čištění a možnost vyjádřit svůj
názor v anketách. To
vše nabízí Mobilní
Rozhlas a aplikace
Zlepšeme Česko.
REGISTRUJTE SE
A BUDETE V OBRAZE!
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OMEZEN PROVOZ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ke konci roku 2021 bude omezen
provoz Městského úřadu Znojmo.
Na Obrokové ul. 1/12 si ve čtvrtek
23. prosince občané mohou vyřídit
své záležitosti v čase 8.00–12.00,
24. prosince bude úřad uzavřen,
27. a 29. prosince je otevřeno
8.00–17.00, 28. a 30. prosince
8.00–15.00 a 31. prosince 8.00–12.00.
V budově Městského úřadu
na Pražské ulici si mohou lidé
vyřídit své záležitosti v termínech 23. prosince 8.00–12.00,
28. a 30. prosince 8.00–14.00
a 31. prosince 8.00–12.00.
PROVOZ POKLADEN
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V souvislosti se zpracováním účetní uzávěrky řádného kalendářního roku budou platby kartou
na pokladnách úřadu přijímány
pouze do pondělí 27. prosince,
hotovostní platby pak do 30. prosince a poslední den v roce budou
pokladny úplně uzavřeny.
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé se v prvním pololetí
roku 2022 sejdou třikrát, poprvé
v únoru. Jednání se budou konat
v pondělí 14. února, 11. dubna
a 6. června, a to vždy v 15.00 hodin. Zasedání jsou veřejná. Program jednání je k dispozici minimálně týden dopředu na webu
www.znojmocity.cz, kde bude
také určeno aktuální místo
jednání.
KAM S VÁNOČNÍM
STROMKEM
Svoz vánočních stromků bude
na začátku roku 2022 probíhat
vždy v pondělí. První svoz je naplánovaný na 3. ledna. Pokračovat
bude v termínech 10. 1., 17. 1.,
24. 1., 31. 1. a 7. 2.
Svážet je budou od sběrných míst.
Další možností je stromek odevzdat na sběrném dvoře na Dobšické ulici nebo v Příměticích. Tato
služba je ale nadstandardem, který
nelze nárokovat, není součástí
poplatku za odpad.
VYŠŠÍ POPLATEK Z POBYTU
Místní poplatek z pobytu ve městě
Znojmě bude od nového roku
20 korun za osobu a noc. V současné době je výše poplatku
10 Kč, což znamená výběr částky
kolem 750 000 Kč za kalendářní rok. Vybrané peníze zůstávají
v rozpočtu města a jsou využívány na propagaci města a celého
regionu.

Znojmo láká nové lékaře
Lékař může získat na zařízení nové ordinace
ve Znojmě dotaci až do výše 750 000 korun.
Vedení města Znojma se rozhodlo čelit nedostatku lékařů aktivní formou. Od příštího roku spustí dotační
program na podporu vzniku a vybudování nových ordinací všeobecných
praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.
„Personální situace ve zdravotnictví není příznivá v celé republice.
Lékařů je ve Znojmě již dlouhodobě
nedostatek a v budoucnu může nastat
další problém způsobený odchodem
některých stávajících lékařů do důchodu. Chceme proto motivovat nové
lékaře a podpořit je, aby si otevřeli ordinaci právě u nás. Prvotně se zaměříme na primární péči, tedy praktické
lékaře pro dospělé, ale i děti a dorost. Následně bychom chtěli dotaci
rozšířit i na další, již specializované
lékařské obory, jako jsou například
zubaři,“ vysvětluje starosta města Jakub Malačka.
Lékař se zaváže na pět let
Žádosti bude možné podávat
od 1. února do 31. října 2022. Výše
dotace může být 50 000 až 750 000
korun, přičemž finanční spoluúčast
žadatele není vyžadována. Finanční
prostředky z dotace budou sloužit primárně na pořízení vybavení ordinace
nebo na samotný provoz ordinace, a to
od 1. února do 31. prosince 2022, nebo
na pořízení dlouhodobého hmotného

majetku, který byl zakoupen 24 měsíců
před podáním žádosti. Příjemce dotace se navíc zavazuje, že ordinaci bude
provozovat po dobu pěti let od obdržení dotace.
O dotaci budou moci požádat lékaři v oboru všeobecného praktického
lékařství a praktického lékařství pro
děti a dorost, kteří získali oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Podmínkou bude zahájení poskytování těchto zdravotních služeb v roce
2022, případně v listopadu či prosinci
předchozího roku. Dotace není určena
pro již fungující ordinace.
„Již jsme také vytipovali vhodné
prostory, kde by mohly budoucí ordinace vzniknout. Vybírali jsme přede-

vším byty ve vlastnictví města, které
jsou ideálně bezbariérové v lokalitách
v docházkové vzdálenosti parkovišť
či autobusových zastávek,“ doplňuje
místostarosta Pavel Jajtner.
Jak o dotaci požádat
Žádost o dotaci bude možné podat
elektronicky prostřednictvím Portálu občana nebo v papírové podobě,
a to osobním doručením na podatelnu Městského úřadu Znojmo nebo
zasláním na adresu Městský úřad
Znojmo, odbor sociální, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo. Obálku
je nutné označit názvem dotačního
programu a plným názvem/jménem
žadatele a adresou jeho sídla. Podrobné informace a formulář žádosti naleznete na webu města Znojma v záložce
Hospodaření a finance pod názvem
Dotace z rozpočtu města na rok 2022 –
odbor sociální. 
sb

 Pro nové ordinace lékařů už město našlo vhodné prostory. 

Foto: Archiv ZL

Lesníci se do lesíka vrátí v lednu
Práce na obnově Městského lesíka, započaté v říjnu, v letošním roce
končí. Pracovníci Městské zeleně se
na místo vrátí v lednu 2022.
„Po ukončení letošních prací bude
vše upraveno tak, aby zde mohli lidé
trávit vánoční procházky,“ říká starosta Znojma Jakub Malačka. Hotova je
už první etapa prací, a to v centrální
části lesíku, tedy v prostoru u pódia
a v jeho okolí. Cesty jsou dosypány
a vyčištěny. Lesníci se vrátí 10. ledna,
kdy budou pokračovat v okolí bývalé
restaurace Diana a přilehlých parkovacích plochách. Práce v této části budou probíhat zhruba týden. Z důvodu
bezpečnosti zde musí řidiči počítat
s dočasným omezením provozu na ulici Jánská a také s dočasným uzavřením
parkoviště u Diany.

„Jedná se o jeden z největších zelených projektů posledních let. Klademe
proto také důraz na odborný dohled,
který zajišťuje nejen projektový, ale
také biologický dozor. Městský lesík
je pro nás všechny srdeční záležitostí a k jeho obnově přistupujeme co
nejohleduplněji. Káceny jsou pouze
stromy, jejichž zdravotní stav je nevyhovující, a tudíž pro návštěvníky nebezpečný,“ popisuje starosta Malačka.
Další práce jsou naplánovány
na jaro, kdy proběhne první etapa výsadby stromů, druhá část pak bude
pokračovat v podzimních měsících.
Do výsadby bude také zapojena veřejnost – děti z místních základních
a středních škol, a to prostřednictvím nového projektu Školní les. (více
o něm v lednovém vydání LISTŮ).

„Dětem chceme prostřednictvím
projektu přiblížit práci lesníka a vést
je aktivně k péči o životní prostředí.
Žádné teorie, ale skutečný život. Bude
se jednat nejen o samotnou výsadbu,
ale o dlouhodobější spolupráce s lesníky a samostatné bádání v terénu.
Umožníme dětem založit si les a následně o něj pečovat,“ popisuje projekt
ředitel Městských lesů Znojmo Zdeněk
Trojan. Při obnově se počítá s výsadbou více než 15 000 stromů v podobě
sazenic i odrostků. Předpokládané
dokončení lesnických prací je na jaře
roku 2023. Ve čtvrté etapě pak budou
opraveny lesní cesty a mostek přes
potok Leska.
Pro větší informovanost veřejnosti
je také plánovaná na jaro již druhá
procházka s lesníkem. 
sb
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Stará škola už pootevírá
dveře k návštěvě
Spuštění provozu revitalizované
budovy staré školy v Louce je naplánováno v novém roce.
„Situace s pandemií způsobila, že
se práce na stavbě o půl roku zdržely.
Aktuálně čekáme na dodání kompletního interiérového vybavení. Navíc
nám současná situace neumožňuje ani
slavnostní otevření v takovém režimu,
jaký si opravená památka zaslouží.
Počkáme tedy, až se situace zlepší, abychom se na místě mohli všichni společně setkat a prostory vám ukázat,“
vysvětluje starosta Malačka.
Budoucí uživatelé a návštěvníci
staré školy se mohou těšit na již nyní
viditelně upravený exteriér, ale i vkusně pojatý interiér. V suterénu bude
umístěna expozice a lapidárium o stavebním vývoji kláštera v Louce. Místnosti v přízemí poslouží jako pracovní
dílny se zázemím pro školení a kurzy
řemesel. V prvním patře pak vznikne
nové informační centrum, do kterého byl vybudovaný zcela nový vstup.

STALO SE
MILIONY NA BAZÉN
Znojmo získalo rekordní finanční
dotaci. Národní sportovní agentura poskytne 90 milionů korun
na výstavbu nového krytého
bazénu.
LIDÉ DAROVALI VÍCE
NEŽ 3 TUNY POTRAVIN
Sbírka potravin, která se ve znojemských obchodech uskutečnila
20. listopadu, vynesla 3 168 kilogramů potravin. Vše darovali
dobří lidé a těm také děkuje Evžen
Adámek, ředitel Oblastní charity
Znojmo, která sbírku organizovala
ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravským
krajem. Potraviny pomohou maminkám a tatínkům samoživitelům, rodinám v sociální nouzi a lidem bez domova na Znojemsku.

 Opravená budova staré školy se samostatným vstupem do infocentra (vlevo).

Foto: Archiv ZL

V patře je také velký víceúčelový sál
s kapacitou až 200 osob. Sloužit bude
pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, výstavy i konference. V sále

 Interiér v sobě citlivě spojuje moderní prvky s historickou architekturou.  Foto: Archiv ZL

je pohledově přiznaná krovová konstrukce až do vrcholu střechy, což
celému prostoru dodává vzdušnost
a jedinečnost.
Velmi přínosnou se ukázala spolupráce města s římskokatolickou
farností Louka. Podařilo se tak obnovit původní boční vstup do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Václava z prostoru severního ambitu.
To do budoucna umožní vzájemnou
interakci obou objektů.
Na stavbě se pracovalo od srpna 2019. Rekonstrukční práce byly
realizovány v rámci přeshraničního
česko-rakouského projektu COL –
Centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z programu Interreg V-A. O tom, jak probíhala
samotná revitalizace, si budete moci
přečíst v budoucím vydání Znojemských LISTŮ.
sb, lp

Památku chrání další
nová okna i vrata
V národní kulturní památce Louckém klášteře je dokončena již sedmá
etapa výměny oken.
Letos se pracovalo na další části
barokního konventu, a to severní části
z ulice Klášterní. Do výměny 23 oken,
jedné repase barokního okna a opravy
vrat investovalo město téměř 3,5 milionů korun. Stejně jako v předchozích
letech město využilo finanční podpory
Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví, a to
ve výši 700 tisíc korun.

3

„Do jedné z dominant města,
kterou Loucký klášter bezesporu je,
budeme chtít i nadále postupně investovat. Nehledáme pouze možnosti
v oblasti dotací, ale zkoušíme jednat
i se soukromými investory, kteří by
nám pomohli tuto památku i do budoucna zvelebovat,“ uvedl starosta
Jakub Malačka.
V příštím roce už má město, jako
majitel památky, v plánu výměnu oken
na prelatuře (pohled z ulice Loucká
od budovy staré školy). 
sb

 Od roku 2016 vyměnilo město na památce už 211 oken. Letos přibyla i oprava
vrat. 
Foto: Archiv ZL

NIŽŠÍ POPLATEK ZA PSY
Od 1. ledna 2022 majitelé psů
ve Znojmě a jeho příměstských
částech zaplatí za psa nižší poplatek 200 Kč, a to bez ohledu na věk
majitele. Stejnou částku zaplatí
i za každého dalšího psa. Dosud
bylo platných několik různých
sazeb poplatku ze psa podle toho,
zda byl chován v bytě, v rodinném
domě nebo v městských částech,
částka se navíc zvedala za každého
dalšího psa. Od nového roku tak
dojde ke sjednocení sazeb, což
zároveň znamená zrušení slevy
na poplatku, kterou doposud měli
držitelé psů pořízených z útulků.
I ti nově zaplatí 200 korun.
ZLATO Z CHILE PRO VÍNO VOC
Mezi zástupci českých vinařství,
kteří se historicky poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže Catad’Or
World Wine Awards, uspěli vinaři
ze Znojemska. V konkurenci téměř
tisíce vín ze 16 zemí získala česká
vína dvě velké zlaté medaile a osm
zlatých medailí. Mezi medailisty
figurovalo Vinařství Piálek & Jäger,
které si na konto připsalo velkou
zlatou medaili Gran Oro za svůj
Ryzlink rýnský VOC 2020 i zlatou
medaili de Oro.
KALENDÁŘE ZNOJMA
V prodeji jsou kalendáře města
Znojma na rok 2022. Nástěnný
ukazuje na snímcích Petra Vokurky
dvanáct zrealizovaných projektů
Tvoříme Znojmo. Stolní kalendář
představuje naše královské město
z ptačí perspektivy. Oba jsou k dostání v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici. Stolní
kalendář za 39 korun, nástěnný
za 69 korun.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 20. ledna 2022, uzávěrka je 10. ledna.
NEMOCNICE ZAVŘELA,
ODKLÁDÁ OPERACE
Znojemská nemocnice vyhlásila
až do odvolání zákaz návštěv z důvodu stoupajícího počtu pacientů
s covidem-19. Dočasně také omezuje plánované neakutní operační výkony (s výjimkou akutních
a onkochirurgických). Akutní péči
poskytuje nadále v plném rozsahu.
NAVÝŠENÍ KAPACITY
OČKOVANÍ
Nemocnici Znojmo už vypomáhají
hasiči, díky čemuž mohla být navýšena kapacitu očkování na maximum. Od 4. 12. tak očkuje nemocnice zájemce denně od 7.30
do 19.15 včetně víkendů. K datu
2. 12. čekalo v místní nemocnici
ve virtuální frontě na očkování
přes 3 000 registrovaných zájemců. Ke stejnému datu pečovali
zdravotníci v Nemocnici Znojmo o 78 pacientů s Covidem-19,
z nichž 12 bylo v intenzivní péči.
POZOR: PTAČÍ CHŘIPKA!
Státní veterinární správa eviduje
zvýšený výskyt nákazy tzv. ptačí
chřipky v chovech drůbeže v ČR.
Pokud se setkáte s jakýmkoli podezřením na nákazu, informujte
ihned Krajskou veterinární správu,
nejbližšího veterináře nebo Policii
ČR. Více na webu Státní veterinární
správy.
AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Beseda pořádají akce pro seniory s trvalým bydlištěm na území města
a v jeho příměstských částech. Aktuální informace o měsíčním programu získáte na tel. 515 300 251,
731 401 918 nebo na webu
www.znojemskabeseda.cz/akce
pro seniory a také na TIC, Obroková ul., tel. 515 222 552.
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají možnost v LISTECH inzerovat vždy zdarma! Informace získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 111.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Parkovné bude možné uhradit
také online. Od nového roku
Platba za parkovné pohodlně,
rychle, snadno a s možností kdykoliv si parkovací dobu prodloužit.
Ve Znojmě to bude možné od 1. ledna
2022 prostřednictvím mobilní aplikace ParkSimply nebo webového
prohlížeče z počítače či tabletu.
Platbu prostřednictvím aplikace
bude možné využít na všech placených
parkovištích, která nejsou uzavřena
závorou.
„Díky novému systému odpadne
řidičům starost správně odhadnout
dobu parkování. Parkovné uhradí pohodlně ze svého telefonu bez nutnosti použít parkovací automat. Systém
navíc předem upozorní, že se blíží
konec platnosti jejich parkovacího lístku a budou si jej moci pohodlně prodloužit odkudkoliv,“ popisuje novinku
starosta města Znojma Jakub Malačka.
Oproti platbě prostřednictvím
parkovacího automatu budou řidiči

nově zadávat registrační značku svého
vozidla, aby mohlo být následně kontrolováno dodržování uhrazené doby
parkování. Do aplikace bude mít přístup Městská policie Znojmo i pověření pracovníci společnosti FCC Znojmo, kteří budou provádět kontroly
stejně jako v současnosti. Platnost parkování bude ověřena prostřednictvím
registrační značky vozidla, parkovací
lístek za oknem již nebude potřeba.
Aplikace bude kompatibilní se systémy iOS i Android, lze ji však také
využít na tabletu či počítači. Je uživatelsky velmi jednoduchá. Na každém
automatu bude uveden jednoduchý
návod, jak si aplikaci stáhnout a jak v ní
pracovat. Aplikaci lze využít i v jiných
městech, kde využívají stejný systém
(Brno, Praha, Olomouc atd.).
„Řidiči si do aplikace budou moci
uložit SPZ svého vozu, ale také platební kartu, prostřednictvím které

budou chtít parkovné uhradit. Pak
již bude stačit navolit si správné parkoviště a odhadovanou délku parkování. Odpadne tak hledání parkovacího
automatu a drobných po kapsách,“
popisuje starosta Jakub Malačka.
Cena parkovného přes aplikaci
bude stejná jako při placení prostřednictvím automatu.
Platba bude umožněna pouze
pomocí platební karty, nikoliv prostřednictvím SMS platby. Řidiči, kteří budou potřebovat daňový doklad,
si jej budou moc stáhnout na webu
www.parkovacilistek.cz.
Městu Znojmu nevzniknou zavedením novinky žádné náklady
na zavedení tohoto systému. Zavádí
jej firma FCC, která má parkovací místa ve Znojmě ve správě. Samozřejmě
i nadále bude fungovat možnost platby
prostřednictvím parkovacího automatu (platební kartou i v hotovosti). sb

Delší platnost parkovacích karet
Městský úřad Znojmo bude nově
od března příštího roku vydávat
parkovací karty pouze v elektronické podobě. Novinkou bude také
změna platnosti karty, a to maximálně na dvanáct po sobě jdoucích
měsíců.
„Držitelé parkovacích karet s platností do 31. prosince 2021 nemusí
nikam chodit, platnost se jim automaticky prodlouží do 31. března 2022.
Občané, kteří potřebují vystavit zcela novou kartu, se mohou dostavit

na úřad, kde jim kartu vystaví zdarma. Nový elektronický systém umožní
obyvatelům žádat o parkovací karty
z pohodlí domova, bez nutnosti osobní
návštěvy úřadu. „Kdo s vyplněním
žádosti bude potřebovat pomoci, může
samozřejmě přijít na úřad, kde mu
úředníci s vyplněním rádi pomohou.
JAK POSTUPOVAT
Pokud potřebujete k 1. lednu 2022
novou parkovací kartu, můžete si o ni
zažádat. Stejně jako každý, kdo má trva-

lý pobyt, sídlo firmy, provozovnu nebo
je vlastníkem nemovitosti v městské
památkové rezervaci a je vlastníkem
nebo provozovatelem osobního vozidla.
Parkovací karty v dosavadní papírové podobě budou vydány s platností
do 31. března 2022. V souvislosti s přechodem na nový elektronický systém budou tyto karty osvobozeny od poplatku.
Žádost se podává na Městském úřadě
ve Znojmě (ulice Obroková 10), odbor
investic a technických služeb, u paní
Holíkové (2. NP, dveře č. 106). 
sb

Nové kamery v parcích
Do konce roku přibydou ve městě další tři kamerové body, snímat
budou zelené lokality. Znojmo tak
bude disponovat celkem dvaatřiceti
kamerovými body, které budou dohlížet na bezpečnost obyvatel.
Kamerový bod ve Středním parku
bude monitorovat i vstup do Dolního
parku. Bude vybaven dvěma moderními
kamerami s analýzou obrazu s možností
klasifikace jednotlivých pozorovaných
objektů, která umožňuje efektivní vyhledávání osob a vozidel napříč všemi
analytickými kamerami Městské policie
Znojmo. Dále budou kamery umístěny

na budově střední školy na Pontassievské ulici a na budově v bezprostřední
blízkosti Střelniční věže. Snímat budou
Hradební příkop a část Dolního parku.
„Bezpečnost obyvatel je pro nás
jedna z hlavních priorit. Rozšíření
kamerového systému do parků bylo
kvůli stromům technicky náročné, ale
podařilo se nám jej vyřešit. Kamerový
systém nám umožní dané lokality sledovat 24 hodin denně. Jedná se o preventivní krok, ale zároveň tím chceme
dát jasně najevo, že žádnou trestnou,
přestupkovou ani jinou činnost, která
by obtěžovala občany města, nehod-

láme tolerovat,“ říká starosta města
Znojma Jakub Malačka.
„Vybíráme vždy lokality, ve kterých je to z hlediska problémů a bezpečnosti opravdu potřeba. V případě
zjištění nějakého protiprávního jednání získává nejbližší hlídka městské
policie přesný popis události včetně
popisu pachatelů, což jim pomáhá
ve vhodném zvolení zákroku,“ říká
Petr Hladký, ředitel Městské policie
Znojmo.
Náklady na rozšíření kamerového
systému budou 140 500 korun bez
DPH. 
sb
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Třídíme jako třetí nejlepší
Znojmo se umístilo na 3. příčce
v soutěži My třídíme nejlépe.
Soutěž v třídění odpadů opět
vyhlásila společnost EKO-KOM a Jihomoravský kraj. Ceny se rozdávaly
ve čtyřech kategoriích podle velikosti
obce. Kategorii nad 10 000 obyvatel
ovládl Kyjov, stříbro patří Boskovicím
a třetí místo patří Znojmu.
Do soutěže se zapojilo 670 obcí
a měst Jihomoravského kraje. Hodnotila se vykazovaná data v systému
EKO-KOM, především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit
na území jednotlivých obcí a měst.
Výsledky byly hodnoceny za období od 4. čtvrtletí 2020 do konce
3. čtvrtletí letošního roku. Hodnocena byla, mimo jiné, i hustota sběrné
sítě a sběr nápojových kartonů či kovových odpadů. Bronzové umístění
Znojma jen potvrdilo, že občané našeho města při likvidaci odpadů myslí
na ekologii.

 Na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže ve vile Stiassni v Brně převzal bronzové ocenění
Znojma jeho starosta Jakub Malačka (druhý zleva). 
Foto: Archiv ZL

„Děkuji všem Znojmákům, že jim
není lhostejné naše okolí a životní prostředí. Toto ocenění patří všem, co nejen zodpovědně třídí, ale také se snaží

vzniku odpadu předcházet. Třiďme
dál, má to smysl,“ vyjádřil poděkování
starosta Jakub Malačka, který za město
Znojmo převzal v Brně ocenění. sb, lp

Psi se mohou proběhnout Do odpadu
ve čtyřech výbězích
nepatří!
Míst, kde mohou psi volně běhat, skákat i aportovat
ve Znojmě přibývá. Během
tohoto roku přibyly nové tři
výběhy.
Se stávajícím výběhem
v parčíku na Přímětické ulici (naproti restauraci Bristol)
mají majitelé čtyřnohých
chlupáčů možnost vybrat si
k venčení psů ve městě už čtyři místa. Do nových výběhů  Ve městských výbězích se mohou psi prohánět
v Dolním parku a v příkopu za míčem nebo se vyřádit na herních prvcích s přeFoto: Archiv ZL
pod Vlkovou věží byly instalo- kážkami. 
vány herní prvky s překážkami. Výběh v Horním parku se v těchto pejskařům a jejich mazlíčkům, ale brát
dnech připravuje ke zpřístupnění. Po- v potaz i přírodu kolem nás,“ vyjádřil
stupně bude ve všech doplňován mo- se k současné situaci starosta města
biliář a odpadkové koše se sáčky na psí Jakub Malačka.
exkrementy. Výběhy pro psy jsou provoPři venčení psů na veřejném prozovány celoročně bez časového omezení stranství na území města je povinnost
a jsou určeny pro volné pobíhání psů.
mít zvíře na vodítku nebo s náhubkem.
Ve Znojmě je v současnosti více Na dodržování nařízení dohlíží strážnijak 2 400 psů, a to je množství, které si ci Městské policie Znojmo. Každoročně
samostatné výběhy určitě zaslouží. Psí řeší stovky přestupků ve spojitosti s pomoč je velice agresivní a v kombinaci rušením veřejného pořádku a znečišse suchem je pro stromy a rostliny těním veřejného prostranství, čehož se
velice toxická. Už několik stromů mu- dopouští právě i pejskaři. Za neuklizení
selo být v této souvislosti pokáceno. psích exkrementů mohou majiteli psa
„Znojemskou zeleň chceme udržet uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
zdravou, aby sloužila nejen nám, ale Město bude místa, kde se nové výběhy
i generacím, které přijdou po nás. nacházejí, častěji kontrolovat a praviProto se snažíme vyjít vstříc nejen delně se o ně starat. 
sch

Rodina Okurkova nás provází již
sedm let světem třídění. Před blížícími
se svátky připomíná, co patří nebo
nepatří do kanalizace.

Kanalizace odvádí do čistírny odpadních vod z domácností a průmyslových objektů odpadní vody, které
po vyčistění vypustí zpět do přírody.
Nevhodné látky či předměty vypuštěné nebo vhozené do kanalizace mohou způsobit ucpání čerpací stanice,
nebo dokonce její nenávratné poškození. Co tedy do kanalizace rozhodně
nepatří?
Zbytky potravin, ty patří do směsného odpadu nebo na kompost. Oleje
a tuky patří do popelnice k tomu určené nebo do sběrného dvora nejlépe
v dobře uzavřené PET lahvi.
Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další jim podobné patří do směsného odpadu. Chemikálie a další nebezpečné látky (např.
ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) patří
do sběrného dvoru. A samozřejmě léky,
ty patří jedině zpět do lékárny.
Do kanalizace patří pouze odpadní voda, tedy voda znečištěná během
běžné denní hygieny, užívání toalety,
úklidu, praní a mytí nádobí. 
sb,lp
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
STRÁŽNÍCI POMOHOU
SE STARTOVÁNÍM
Strážníci disponují novým startovacím zařízením. Ve výbavě
služebních vozů byly dosud startovací kabely, nově je nahradilo
přenosné startovací zařízení. Řidičům, kterým zvláště v zimním
období vznikne problém s nastartováním jejich vozidla, teď pomohou mnohem rychleji a praktičtěji.
Poprvé nové zařízení využili u převozního sanitního vozu, u kterého
se řidiči kvůli slabé autobaterii
nepodařilo nastartovat motor.
HLEDANÉHO MUŽE NAŠLI
NA NÁDRAŽÍ
Strážníci při kontrolní činnosti vlakového nádraží na ulici Dr. Milady
Horákové prověřili jedenačtyřicetiletého muže, u kterého se
ukázalo, že jde o hledanou osobu
Policií ČR. Na muže byl vydán
příkaz k zadržení. Strážníci muže
předvedli na Obvodní oddělení
Policie ČR.
DOMŮ NEDOJEL,
NADÝCHAL 2,47 PROMILE
Nezvykle kličkující auto na ulici
Jarošova připoutalo pozornost
strážníků. Hlídka pojala podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky. Po zastavení vozidla se jejich podezření
potvrdilo. Dvaadvacetiletý řidiče
z Mikulova ve viditelně podnapilém stavu nedokázal najít doklady. Orientační zkouškou mu
bylo naměřeno 2,47‰ alkoholu
v dechu.
SESTRY POPÍJELY VÍNO
V dolní části Městského parku zahlédli strážníci skupinku tří dívek.
Jakmile se přiblížili, uviděli, jak
děvčata schovávají láhev od vína.
Ukázalo se, že šlo o dívky mladší
18 let (16, 14 a 13 let). Následná orientační dechová zkouška
u všech prokázala alkohol (0,55‰,
0,37‰ a 0,14‰). Dívky uvedly,
že jsou sestry, a tak byly předány
matce. O případu byl zpraven
sociální odbor.
ZAPOMNĚL SE VRÁTIT
Strážník na ulici Vídeňská třída
spatřil dva muže, z nichž jeden
odpovídal popisu hledané osoby. Jednalo se o šestnáctiletého
chlapce, který se nevrátil do dětského domova. Doprovod mu
dělal jeho otec. Přivolaná motohlídka předvedla chlapce na Policii ČR, kde si jej převzali k dalším
úkonům.
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Odcházím s dobrým pocitem
K 1. lednu 2022 končí pracovní
poměr k městu Znojmu tajemnice
Olga Neulingerová. Po 34 letech,
které strávila na Městském úřadě
ve Znojmě, odchází do důchodu.
Narodila se v roce 1961 v Pelhřimově jako nejstarší z pěti sourozenců.
Ve škole ji bavila matematika, geometrie a rýsování a po vzoru tatínka stavaře vystudovala stavební průmyslovku.
Projektování se ale nikdy nevěnovala.
Celý svůj profesní život zasvětila veřejné
správě. „Na Městský úřad ve Znojmě
jsem nastoupila v roce 1988. Nejprve
na odbor výstavby, kde jsem strávila
pětadvacet let,“ říká Olga Neulingerová.
Když se na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně otevřelo
první distanční bakalářské studium
Veřejná správa, přihlásila se. „Byla to
náročná doba – práce, domácnost,
tři děti a studium. Absolvování bakalářského studia mi však po letech
otevřelo možnost dostat se profesně
dál. Na odboru výstavby jsem prošla
všemi agendami a po osmi letech jsem
se stala vedoucí. Odbor výstavby byla
taková moje druhá rodina. Jak postupně odcházeli starší kolegové, přicházeli
mladší, ve věku mých dětí. Zaučovali
se, vyzrávali a já měla radost z jejich
úspěchů, ať už profesních, či soukro-

mých. Své zkušenosti
z pětadvacetileté praxe na úřadě jsem se
snažila využít dál,“
vzpomíná tajemnice.
1 . l e d na 2 0 1 3
byla Olga Neulingerová jmenována
do funkce tajemníka,
nejvyššího úředníka
radnice. „Moje pracovní rodina se tím
rozrostla o všechny
zaměstnance úřadu.
Teprve na této pozici jsem si uvědomila,
jak velký rozdíl je mezi
řízením a prací s dvaceti lidmi na odboru
a s téměř třemi sty
lidmi na úřadě. Práce
to je velice rozmanitá, zasahuje do všech
oblastí života města,
obcí a jejich občanů.  Olga Neulingerová s aktuálním oceněním Přívětivý úřad
Ne vždy se dá každé- 2021. Ten znojemský se i její zásluhou umístil v rámci JihomoravFoto: Archiv ZL
mu vyhovět a ne kaž- ského kraje na 2. místě. 
dý to pochopí. Vždyť
úředníci jsou také lidé se svými pro- se věci nastaví tak, jak bychom si přáli.
blémy, rodinami, radostmi a starostmi. Z mého pohledu na úřadě pracují profeA jako v každé profesi někdy se práce sionálové, kteří se snaží poradit, pomoci
daří skvěle a někdy to chvilku trvá, než a, pokud je to možné, vyhovět,“ popisuje

SLOVO ZASTUPITELE

Nízká cena nezaručuje
dobrou koupi
Radniční koalice se rozhodla
ke koupi budovy pošty na Horním
náměstí. Cena ve výši 28 mil. Kč je sice
výhodnější nákup, než kdyby město
koupilo sportovní halu u zimního stadionu stojící na městském pozemku
za 40 mil. Kč, ale otázky tu jsou.
Problém budovy pošty tkví v tom,
že záměr koalice vybudovat tam nový
úřad je nedomyšlený.
Nevylučuji, že by na Horním náměstí úřad mohl být, ale zatím k tomu
není dostatek podkladů. Základní
otazníky jsou nad tím, jak se vyřeší
doprava, kolik bude stát rekonstrukce
na úřad a jak vychází srovnání s rekonstrukcí stávajícího úřadu na náměstí Armády. Na těchto podkladech se
mohlo již pracovat a dalo by se na jejich základě i lépe rozhodnout o koupi.
Ale tyto data nemám, jen dohady.
Jediné, čeho jsme se dočkali, byla
v podstatě manipulace k bezvýhrad-

né podpoře nákupu. Falešné dilema
představené starostou, jestli má být
stará pošta ubytovna, nebo úřad, je
tak bizarní, že se nad tím člověk musí
pozastavit. Už vidím investora, který
bude v památkové zóně rekolaudovat
budovu pošty pro bydlení, aby z toho
udělal ubytovnu. To se mělo město
spíše zajímat o osud bývalé krajské
ubytovny u nemocnice, kde vznik
takové ubytovny hrozí jednoznačně
více.
A já osobně zbystřím ve chvíli,
když mám pocit, že jsem tlačen do rozhodnutí více emocemi než rozumem.
Místo racionálního rozhodnutí
mám pocit, že rozhodují aktuální nálady, kdy u koupi budovy pošty vítězí
nadšení z nízké pořizovací ceny nad
neznámými budoucími náklady přestavby.
Pavel Nevrkla,
zastupitel (Piráti)

své zkušenosti a pokračuje v bilanci:
„Za devět let ve funkci tajemnice jsem
se snažila zkvalitnit a zefektivnit práci
úřadu a nebylo to vždy snadné ani pro
mě, ani pro zaměstnance. Naše společná
práce byla ale nakonec nejednou oceněna. A těch ocenění si nesmírně vážím.
Jsou výsledkem kolektivní práce všech
zaměstnanců úřadu. Bez nich by moje
snaha nestačila. Odcházím s dobrým
pocitem, že svému nástupci předávám
dobře fungující úřad,“ konstatovala
Olga Neulingerová, která mimo svůj
hlavní pracovní poměr pracovala také
dvanáct let jako člen soudního senátu
u Okresního soudu ve Znojmě, který
rozhoduje v trestních věcech v prvním
stupni.
Prioritou je u ní ale rodina. „Mám
tři dospělé děti a jsem šťastnou babičkou pěti vnoučat. Spokojená rodina
u mě vždy patřila a patří na první místo. Chvíle strávené s dětmi a vnoučaty,
možnost předání svých zkušeností,
znalostí a lásky je nenahraditelnou devízou pro obě strany. Odchod do důchodu nevnímám jako konec aktivního života, ale naopak možnost věnovat
se naplno tomu, co mi bude přinášet
radost a uspokojení,“ uzavřela své vyprávění oblíbená tajemnice.

lp, zdroj: ON
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Zpráva výboru pro plánování a majetek v druhém pololetí 2021
Výbor pro územní a strategické
plánování a nakládání s majetkem
(VUSPNM) pracoval v druhém pololetí roku 2021 v nezměněném složení.
Zasedání výboru jsou veřejná, pozvánky a všechny zápisy z jednání jsou
přístupné na webové stránce výboru
na znojmocity.cz. Od června do začátku prosince zasedl výbor celkem pětkrát. Kromě klíčové agendy, která se
týká žádostí o změnu územního plánu
a žádostí o prodeje pozemků či jejich
nabytí, se zabýval i speciálními tématy.
V srpnu se například probírala
otázka dalšího využití budovy tzv. Ringelšpílu v Dolním parku, kterou jako
učebny využívá ZŠ nám. Republiky.
Co dále s objektem po roce 2024, kdy
skončí udržitelnost projektu rozšíření školy? Vedení školy původně zamýšlelo Ringelšpíl opustit, nicméně
od 1. ledna 2020 došlo ke změně ve financování školství, a proto je nyní výhodné dělit třídy do menších skupin,
což ale znamená zvýšenou potřebu
učeben. Škola proto již na jaře předložila záměr budovu v parku stavebně
rozšířit s využitím dotací. Vedení města nicméně záměr zamítlo z důvodu
rozporu s územním plánem (budova
je součástí historického městského
parku) a také z důvodu časové tísně.
Diskuse k problému nakonec nedospěla k žádnému konkrétnímu řešení.
V září se výbor vrátil k projektové
myšlence místostarosty Lukáše Davida na adaptaci přízemí klasicistního
domu Kovářská 19 (viz foto) pro účely návštěvnického centra s kavárnou
a veřejnými záchody, které by nahradily starší a velmi nákladný projekt
rekonstrukce podzemních záchodků

 Dům na rohu Kovářské ulice. 

u gymnázia. Architekt Kamil Švaříček prezentoval výsledek své práce
ve formě dispoziční studie s několika
variantami řešení. Do přízemí tohoto
domu umisťuje návštěvnické středisko s prodejnou suvenýrů a dalšími
komerčními prostorami, které jsou
propojeny s prostorem kavárny, která
bude moci v létě využívat dvorního
prostranství domu. Dům by se také
měl otevřít přímo do Komenského
náměstí. Veřejné WC architekt vkládá do prostoru hradebního parkánu
s věžovým domkem ve dvorní části
domu. Bude bezbariérově přístupné
pro příchozí jak z náměstí, tak z Horního parku.
Dále výbor diskutoval o nabídce České pošty odprodat své budovy a nádvoří mezi Horním náměstím
a ulicí Horní Česká. Město Znojmo by
mohlo areál využít k soustředění provozů Městského úřadu Znojmo. Problé-

Foto: Archiv JK

mem, který je nutno rychle řešit, je totiž
výpověď z nájmu v budově Policie ČR
na Pražské ulici do konce roku 2023.
Město musí rychle hledat prostory, kam
umístí celý odbor správní s agendou
registrace obyvatel, cestovních pasů
a občanských průkazů. Nabízená kupní
cena pro město je 28,3 milionu korun.
Město Znojmo má sice v centru města vícero domů, nicméně žádný není
vhodný k adaptaci na větší úřední prostory. Souvisejícím problémem je poměrně vzdálená a chátrající velká budova bývalého okresního úřadu na nám.
Armády, do jejíž opravy bude muset
město výrazně investovat. Budova pošty je v krátké docházkové vzdálenosti
od Obrokové, občané i úředníci by to
tedy neměli daleko od sebe. Zastupitelé
a členové výboru si posléze mohli areál
pošty osobně prohlédnout.
Z dalších aktivit, mimo samotnou agendu zasedání výboru, které

jsem jako předseda vykonal, mohu
zmínit spolupráci s Jihomoravským
krajem ve věci revitalizace znojemského hradu. K této otázce vznikla
pod mým vedením pracovní skupina
„Znojemský hrad 2026“, která se sešla
21. září a 2. prosince. Pokračujeme také
v projektové přípravě muzejního využití dvou středověkých domů na Zámečnické 1 a Obrokové 23. Během
léta jsem osobně vyjednal projektové
partnerství s krajanskými sdruženími
z Rakouska a Německa. Zpracování
architektonické studie na oba domy
bylo zadáno architektce Martě Šedé,
osobně vypomáhám historickými rešeršemi k dějinám obou domů. Pro
Městské lesy Znojmo jsem zpracoval
odborné textové a obrazové podklady
pro informační panel k dějinám hradu
Šenkenberk u Olbramkostela, který je
v majetku města Znojma. Pro vedení
města a městskou radu jsem připravil
několik projektových zadání, která budou uskutečněna vesměs v roce 2022.
Jedná se např. o demolici opuštěného
panelového domu čp. 211 v Horním
parku, za Komerční bankou, dále o zřízení pěšího průchodu z Kapucínské
zahrady do ulice V Jirchářích; opraveno bude také přízemí tzv. Kernekerova
domu čp. 328 a zřízen pěší průchod
přes Dolní Českou čp. 352 do Dolního
parku; opravena také bude serpentinová cesta z Hradiště ke staré vodárně
U Obří hlavy. V uplynulých týdnech
také z našeho popudu proběhl sondážní archeologický výzkum v Louckém
klášteře a ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem byl podán návrh
k prohlášení vnějšího centra Znojma
za památkovou zónu. 
J. Kacetl

francouzská rodinná společnost obsazuje pozici
FREEPORT FASHION OUTLET, HATĚ
nabízí pozice

PRACOVNÍK OSTRAHY

kvalifikace – strážný 68-008-E • řidičské oprávnění A, B
dobrý zdravotní stav • čistý trestní rejstřík
nepřetržitý směnný systém – denní a noční směny

PRACOVNÍK SPRÁVY A ÚDRŽBY

kvalifikace – vyhl. 50/1978 Sb. (pracovník v elektrotechnice)
řidičské oprávnění A, B • dobrý zdravotní stav
oprávnění obsluhovat vysokozdvižný vozík (VZV)
V případě zájmu zašlete, prosím, svůj životopis
na e-mail: michalkovarik@freeport.cz.

REGIONÁLNÍ PRODEJCE pro okres Znojmo
Každodenní práce v terénu bude Váš denní chléb,
ať již s aktuálními zákazníky, nebo novými, se kterými navážete spolupráci
v daném regionu. Budete hlavním poradcem pro zákazníky
v oblasti výživy půdy, plodin a zvířat.
Nabízíme:
zajímavý fixní plat, provize z prodeje v neomezené výši, 5 dní dovolené navíc,
automobil pro osobní účely, multisport kartu, mobilní telefon i pro soukromé
účely a mnoho dalších výhod.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Lucie Svobodová, tel.: 725 930 841,
e-mail: lucie.svobodova@cz.timacagro.com
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Téma

Rok 2021 byl s každým měsícem jiný.

 LEDEN
V revitalizovaném Jubilejním parku skončily stavební práce a zahradníci vybrali
květiny k jarní výsadbě. Znojmo od ledna 2021 vede nová koalice ČSSD, KDU-ČSL,
ODS a PRO ZNOJMO v čele s novým starostou Jakubem Malačkou. Znojmo se
umístilo na první příčce v třídění odpadů mezi městy s více než 10 000 obyvateli.

 ÚNOR
Sportovní hala na Dvořákově ulici se změnila na velkokapacitní očkovací místo.
Město zřídilo speciální web a linky pro informace k opatřením proti Covidu-19
a iniciovala vznik mobilního testovacího místa na Hatích. Kino Svět dostalo nové
toalety. Městské lesy spustily akci Adoptuj si budku pro ochranu ptactva před zimou.

 BŘEZEN
Projekt #mastozadax v produkci Znojemské Besedy se stal inspirativním i do nastupující turistické sezóny. Vedení města začalo se snahou zapsat radniční věž
na seznam národních kulturních památek. Analýza vyhodnotila jako výhodnější
výstavbu nového krytého bazénu oproti rekonstrukci stávajících lázní.

 DUBEN
Skončila revitalizace vnitrobloku ulic Dukelských bojovníků a Sokolovské. Odstartoval čtvrtý ročník projektu participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo. Znojemské
základní školy se zapojily do pilotního projektu s názvem Standard distančního
a smíšeného vzdělávání. Charita a Znojmo pomáhají s domácím vzděláváním dětí.

 KVĚTEN
Vznikly první skici parkovacího domu. Cenu města Znojma pro rok 2021 získaly čtyři
osobnosti a jeden kolektiv. Oceněni byli také pedagogičtí pracovníci. Kaplička v městské části Kasárnách se ve své kategorii stala nejlépe opravenou památkou v kraji. Lidé
se rozloučili s hokejovou legendou, hlavním trenérem Orlů Miroslavem Fryčerem.

 ČERVEN
Skončila rekonstrukce ulic Horní Česká a Malá Michalská. Radnice rozdala další stipendia úspěšným studentům v rámci projektu Kolumbus #2. Marcela Přibylová, učitelka na ZŠ Pražská, byla za svoji práci v oblasti hudby oceněna v prestižní odborné
soutěži Global Teacher Prize Czech Republic. Centrum města osvěžily mlžící sprchy.
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Nelehký, ale vždy nadějeplný.

 ČERVENEC
Začala stavba krytého bazénu v Louce. Dlouhé měsíce nedobrovolně covidem
utlumenou kulturu znovu nastartoval prázdninový bohatý program Znojemského
kulturního léta. Pokračuje spolupráce Znojma a Retzu. Představena byla veřejnosti
možná budoucí podoba takzvaného Domečku.

 SRPEN
Znojmo ožilo divadlem. Připravuje se nový lesopark v Příměticích, obnova Městského
lesíka a zalesnění Mramotic. V měšťanském domě na rohu Obrokové a Zámečnické
ulice plánuje radnice expozici znojemské paměti. Sportovci závodu Extreme 790
pomohli lidem s mentálním postižením.

 ZÁŘÍ
Město poslalo milion korun obcím na Břeclavsku postiženým tornádem a pro jejich
občany uspořádalo Zážitkový den ve Znojmě. Lidé svým hlasováním vybrali čtyři
projekty Tvoříme Znojmo, které postoupily k realizaci. Už podruhé muselo být kvůli
covidu zrušeno Znojemské historické vinobraní.

 ŘÍJEN
Znojmo se stává stále více cílem turistů. Podle agentury CzechTourism patří Znojemsko a Podyjí mezi nejnavštěvovanější místa v Jihomoravském kraji. Starosta
Znojma, Chvalovic a starostka Šatova podepsali smlouvu k projektu cyklostezky
Znojmo-Chvalovice-Šatov. U sedlešovického mostu je nové griloviště.

 LISTOPAD
Lidé vysázeli 11 500 stromů u Mramotic. Architekti představili veřejnosti návrh
revitalizace prostranství u Louckého kláštera. Lidé bez domova dostanou za úklid
města stravenku. Den otevřených dveří radnice i program Znojemského adventu
zastavil covid. Byl zahájen monitoring průjezdnosti centrem.

 PROSINEC
Revitalizace budovy staré školy je po více než dvou letech dokončena. Loucký klášter
má dalších 23 nových oken, repasováno bylo 1 barokní okno a vrata. Na bezpečí
v parcích dohlíží tři nové kamerové body. Pro rok 2022 je připravená revitalizace
parku Kolonka i dotační program, který podpoří vznik ordinací nových lékařů.
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Sociální služby a společnost

Letní škola s Kolumbem pomůže
dětem i v příštím roce
Letos se na znojemských školách
velmi úspěšně rozjel domácí projekt
Letní škola s Kolumbem. Město i ředitelé zapojených škol proto chtějí
Letní školu zopakovat i v roce následujícím.
Za nápadem vzniku Letní školy
s Kolumbem stojí místostarosta Jan
Grois, který má od roku 2010 školství
v gesci. Cílem bylo posílení sociálních
vazeb žáků, zmírnění dopadů dlouhodobého distančního vzdělávání, ztráty
motivace, sociální izolace a následného
školního neúspěchu. Důraz byl v Letní
škole kladen na rozvoj základní gramotnosti, zapojení pohybových aktivit
a odstranění komunikačních bariér
před nástupem žáků do klasické školní
výuky.
Dobrý nápad nezapadne
V letošním roce se do Letní školy
zapojilo všech šest základních škol
zřizovaných městem. Celkem šlo
o 339 žáků 1. a 2. stupně. Každá škola
se k projektu postavila po svém a pro
děti vymyslela zábavný a poučný program, což vyplývá z pozitivního hodnocení nejen rodičů, ale i žáků. Také
většina ředitelů hodnotila Letní školu
s Kolumbem jako povedenou a vyjá-

mie promeškaly,“ uvedl místostarosta
Jan Grois.

 Letní škola s Kolumbem je nejen o výuce hrou, ale i o pobytu v přírodě a důležitých pohybových aktivitách dětí. 
Foto: Archiv ZL

dřila se pro pokračování i v následujících letech, a to bez ohledu na to,
zda bude školní rok opět poznamenán
distanční výukou. Ředitelé zapojených škol se shodli, že za pomocí Letní
školy úspěšně zvládli děti motivovat
a zabavit a zároveň naučit spolupráci
a vzájemné pomoci.
„Projekt vnímám jako zásadní i v rámci podpory prorodinných

Přijďte si pro pomoc
a nastavte si pravidla
Ve Znojmě funguje terapeutická
pomoc v případě hazardního hraní.
A to nejen pro hráče, ale i jejich blízké.
Přijďte si pro pomoc a podporu, zdarma a nezávazně.
Vstupují vám do života složité situace spojené s tématem hazardního
hraní a je pro vás těžké tyto momenty zvládnout? Dotýká se toto téma
nějakým způsobem vás osobně nebo
někoho ve vašem okolí? Dostali jste
se v souvislosti s hraním a sázením
do finančních potíží?
Znojemská pobočka Terapeutického centra v JMK Společnosti Podané ruce se nachází na adrese náměstí Armády 10 (vedle Městského
úřadu), termín schůzky si můžete
domluvit na uvedených kontaktech.
Služby jsou určené pro osoby starší
12 let.
A jak se věnovat hraní a sázení
bezpečně a omezit tak riziko vzniku
závislosti? Určete si pravidla a při hře
na ně myslete:

 Nastavte si pevný finanční limit a do-

držujte ho!
Nesnažte se znovu vyhrát prohrané
peníze.
 Hrajte pouze s vlastními penězi, které si můžete dovolit prohrát.
 Hraní berte jako koníček a nesnažte
se jím vydělat.
 Nikdy nehrajte, když jste rozrušení
nebo smutní.
 Vyvažujte hraní i jinými aktivitami.
 Nekombinujte hraní s alkoholem
nebo jinými drogami.
Více informací získáte na webových
stránkách terapiejmk.podaneruce.cz. lp


TERAPEUTICKÁ POMOC:
T. Tycová – tel. 770 124 538,
tycova@podaneruce.cz
D. Havlíčková – tel. 777 761 344,
havlickova@podaneruce.cz
FINANČNÍ PORADENSTVÍ:
P. Ličková – tel. 778 772 509,
lickova@podaneruce.cz

aktivit, neboť celá řada rodin si prošla velmi náročným obdobím, kdy
se snažily skloubit pracovní proces,
běžnou péči o rodinu a nově též
vzdělávací podporu svým dětem.
Nikdo nevíme, co nám nadcházející
rok přinese, ale chceme udělat maximum proto, aby si děti nový rok
užily a zároveň měly možnost dohnat
školní látku, kterou z důvodu pande-

Důležitá finanční podpora
Město Znojmo pro realizaci letních škol poskytlo v letošním roce
školám potřebnou finanční podporu
ve výši 676 069 korun. Vedení města
rozhodlo o pokračování i v roce následujícím a schválilo proto zařazení finanční podpory projektu ve výši
800 000 korun do rozpočtu města
Znojma na rok 2022.
Druhý ročník tedy bude spuštěn v letních měsících, kdy probíhají
prázdniny. Zapojení základních škol
bude dobrovolné, a to na základě zaslané žádosti zřizovateli do 31. ledna
2022. Stejně tak bude dobrovolná účast
dětí. Zákonní zástupci uhradí poplatek
sto korun na den, který bude využit
na pokrytí nákladů na stravování.
Bližší informace o organizaci Letních škol 2022 poskytnou rodičům
po schválení městského rozpočtu ředitelé jednotlivých škol. 
sb, lp
Žádost o Letní školu
s Kolumbem 2022 je nutné
zaslat do 31. ledna 2022.

Děti a žáci opět malovali
Děti ze znojemských školek a škol (14 let) a Radim Matoušek s obrázse jako každý rok zúčastnily výtvarné kem Šašek (17 let). Ceny převezmou
soutěže, kterou opět vyhlásilo město výherci z rukou ředitelů a pedagogů
Znojmo. Letos s dvěma tématy – Krá- svých škol. 
sb
lovské město Znojmo a Vzpomínáme
na Znojemské historické vinobraní.
Celkem se zúčast ni lo 212 dět í
a žáků, kteří soutěžili
ve 4 kategoriích. První kategorie patřila
dětem z mateřských
škol a ostatním žákům a studentům
základních a středních škol. Nejlepšími
pracemi se mohou
pyšnit Alexandr Vyklický s obrázkem
Město pana krále
(6 let), Tereza Doležalová s obrázkem
Královna (8 let), Zoran Szabó s obráz-  Vítězné práce jsou do 31. ledna vystaveny v prostorách Městkem Rytířský souboj ského úřadu na náměstí Armády. 
Foto: Archiv ZL

ZNOJEMSKÉ LISTY 16. PROSINCE 2021

Studujte na vysoké –
s námi to půjde líp

Školství a společnost

Uhlárka už funguje
ekologicky
Uhlárka, Střední škola technická
Znojmo, spustila v minulých dnech
provoz nově rekonstruované kotelny
za skoro 14 milionů korun.
V rámci Jihomoravského kraje jde
o unikátní zařízení, jelikož využívá
ke svému provozu rozdílné technologie. Tou hlavní technologií je kotel
na dřevní štěpku, doprovázený kotlem plynovým jako záložním zdrojem. Provoz samotných kotlů je pak
řízen automaticky čidly a softwarem.
Celková rekonstrukce obnášela i vy-

 Jan Vajčner, ředitel Znovínu Znojmo, a rektorka vysoké školy Hana Březinová při stvrzení
spolupráce úspěšné firmy a vzdělávacího zařízení. 
Foto: Archiv VŠ

Soukromá vysoká škola ekonomická (SVŠE) dostane od 1. ledna
2022 nové jméno – Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. – United
College Prague (UCP). Zároveň nabízí rozšíření studijních programů,
ve kterých se budou moci studenti
vzdělávat přímo ve Znojmě.
Dosud jediná znojemská vysoká
škola bude v novém roce pokračovat
v rámci skupiny vysokých škol United
College. Skupina vznikla v roce 2021
propojením čtyř etablovaných soukromých vysokých škol – Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, Vysoká škola hotelová, Vysoká
škola logistiky a Soukromá vysoká škola ekonomická. V současnosti probíhá
výuka ve čtyřech městech, a to v Praze,
Znojmě, Přerově a Bratislavě.
Rektorka znojemské vysoké školy
Hana Březinová rozhodla o propojení
školy a dvou jejích významných partnerů – společnostech Znovín Znojmo
a TOS Znojmo, a to přímo do výuky. Motivací bylo přesvědčit město
Znojmo, že i po změně vlastníka trvá
zájem udržovat a významně rozvíjet
vysoké školství ve Znojmě. Studenti
se tak od roku 2022 budou moci zaměřit na finanční řízení vinařských
a strojírenských podniků. Zároveň vysoké školy ve skupině UCP poskytnou
do Znojma další akreditace. „Minimálně se zaměříme na cestovní ruch, a to
jak na bakalářské, tak na magisterské

úrovni,“ konstatovala rektorka a dále
uvedla: „Počty maturantů pozvolně
stoupají. Rádi bychom tyto studenty
uvítali i na naší vysoké škole. Znojemský region potřebuje kvalitní odborníky, kteří znají prostředí, zaměření
a strategii na jižní Moravě. Chceme
se podílet na jejich výchově. Rádi bychom, aby po absolvování vysoké školy
zůstali v našem regionu a udrželi zde
naše tradiční obory. Proto zaměřujeme
obor Účetnictví a finanční řízení podniku na vinařské a strojírenské podniky,
a také proto do Znojma přivádíme opět
studium v oblasti cestovního ruchu.“
Studentům bude nabídnut povinně volitelný předmět finanční řízení
ve vinařském podniku (v gesci obchodní ředitelky Znovín Znojmo Evy
Gargelové) a finanční řízení ve strojírenském podniku (v gesci Pavla Opálky z TOS Znojmo).
Mladé lidi během studia obohatí
nejen praxe v auditorských firmách
a daňových kancelářích, ale také možnost seznámit se podrobně s procesem
výroby a prodeje vína nebo s procesem
výroby a prodeje převodovek.
„Doporučujeme sledovat informace z naší vysoké školy na webu
www.svse.cz, na sociálních sítích,
anebo přijďte přímo za námi do školy
na Loucké 21 ve Znojmě. Přijímací
řízení na rok 2022 je již otevřeno,“ nabádá zájemce o vyšší vzdělání rektorka
Hana Březinová. 
lp, zdroj: HB
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budování skladovacích prostor pro
dřevní štěpku. Cena se tak vyšplhala
do výše 13,5 milionu korun. Celá byla
financována z rozpočtu Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem školy.
„Rekonstrukce staré kotelny byl jeden
z mých velkých cílů a moc děkuji Jihomoravskému kraji, že celou realizaci
schválil a financoval. Moderní technologie kotelny a její zázemí mohou
v praktické výuce využívat naši žáci
oboru Instalatér,“ uvedl ředitel školy
Jiří Vojtěch. 
lp

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
Gymnázium Dr. Karla Polesného na Komenského náměstí ve Znojmě
zve veřejnost 21. ledna 2022 od 12.00 hodin na Den otevřených dveří.
Zájemci si mohou prohlédnout budovu školy, třídy
i odborné učebny a seznámit se s možnostmi čtyřletého,
osmiletého i s dvojjazyčného studia.

Vážení přátelé a příznivci
Městského útulku v Načeraticích,
chtěli bychom Vám moc poděkovat za nové domovy pro naše svěřence,
za hmotné dary a zpříjemnění jejich pobytu u nás Vašimi návštěvami.
Zároveň děkujeme obyvatelům Znojma a přilehlých obcí
s pomocí při regulaci plachých koček jejich kastrací.
Velké poděkování patří i Znojemským Listům za zveřejňování
opuštěných pejsků. Většina z nich našla nový domov právě ve Znojmě.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2022.

PŘÍMKA VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Střední škola na Přímětické ulici (SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo)
pořádá 12. ledna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří.
Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci školy a žáci, kteří vás seznámí
s možnostmi studia a představí vám školní budovu.

Zájemci o naše svěřence nás mohou kontaktovat:
Městský útulek Načeratice, tel. +420 602 307 801, www.znojmozelen.cz,
FB, utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

12

ZNOJEMSKÉ LISTY 16. PROSINCE 2021

Společnost

Advent ani Silvestr jsme neodpískali Milované
Nemusíte sedět doma! Vyrazte
s rodinou nebo přáteli do centra města, protože mnoho předvánočních
aktivit v programu Znojemského adventu stále pokračuje. A neodpískali
jsme ani Silvestr!
Svařák ani horký čaj si sice na náměstích nedáte, ale i přes vládní opatření v souvislosti s Covidem-19, které
výrazně omezilo letošní adventní program, si v centru města můžete užít
předvánoční aktivity naplno.
Na Masarykově náměstí najdete
tradiční farmářský trh tentokrát s nabídkou vánočního zboží, jako jsou adventní věnce a dekorace, jmelí, svíčky,
větve jehličnanů k výzdobě domova,
ale také třeba ořechy a sušené ovoce.
Malé děti se mohou svést na kolotoči,
zazvonit si přání ve zvoničce nebo se
vyfotografovat u dřevěného betléma
pod vánočním stromem. Ke sportování je připraveno umělé kluziště
na Horním náměstí, nebo lze k veřejnému bruslení využít i dvou ledových
ploch, a to na ulici Sokolské a na zimním stadionu.
Novinka letošního adventu vyhlídkové kolo na Komenského náměstí
vám umožní podívat se na svět z výšky (do 3. 1.). Při procházce městem
na ulici Hradní čeká hlavně na děti
ohrada se zvířátky (do 27. 12.) a vždy
v úterý a ve čtvrtek od 18.00 hodin
vám z ochozu radniční věže budou
hrát trubači krásné české koledy. Ty
z reproduktorů znějí Znojmem už
od začátku adventu.

město

 Předvánoční čas má být radostný. 

VÝSTAVY I VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
Zkrátka nepřijdou ani umělecky
založené duše. Jihomoravské muzeum
připravilo několik výstav s vánoční
tematikou, a to v minoritském klášteře a také v Domě umění, kde navíc
od 11. prosince do 2. ledna budete
moci s dětmi navštívit samoobslužnou vánoční dílničku pro děti. Všichni vyznavači krásna se také mohou
zapojit do soutěže Vánoční Znojmo
vyhlášené městem o nejkrásnější venkovní výzdobu domů a bytů ve městě
a jeho městských částech. Přihlásit se
lze elektronicky třeba hned (na adresu
simona.chmelikova@muznojmo.cz).
Fotografie vaší výzdoby je možné zasílat do 26. prosince.

Foto: Archiv ZL

SILVESTR NIC NEZASTAVÍ
Navzdory všem opatřením je jedno jisté, datum 31. prosince 2021 z kalendáře nikdo nevymaže! Možná si
poslední den roku užijeme v soukromí
domova, někteří třeba na horské chatě,
ale ti, kteří se vydají na večerní procházku městem Znojmem a dojdou
na Masarykovo náměstí, uslyší a uvidí
koncert Nenyho (16.30), Luďka Minky
(18.00) a také silvestrovský ohňostroj
(19.00). Zábavu pro veřejnost připravují pracovníci Znojemské Besedy,
stejně jako silvestrovské představení v Městském divadle, kde od 17.00
a 20.00 hodin sehrají herci Martin
Zounar, Martin Kraus a další komedii
Osm eur na hodinu. 
lp

Vánoce bohatší o dárky ze Znojemska
Nemáte nakoupené dárky? Nevači piv, svíčky a voňavé dárky (mýdla
dí. V kanceláři ZnojmoRegionu u radči přírodní kosmetika), domácí marniční věže máte ještě 16., 21. a 23. promelády a povidla, zajímavé a poučné
since šanci dokoupit
knihy, hudební CD, drobvánoční překvapení.
nosti z ručně vyrobeného
Nakoupit si regionálpapíru či dekorace šité
ní vánoční dárky (vždy
metodou patchwork aneod 11.00 do 19.00 hod.)
bo dárky v designu děl Alje možné díky destinačfonse Muchy. Z dárkových
ní společnosti Znojmopoukazů můžete vybírat
Region, jejím členům
například z voucherů
a členům Okresní hospona vodácké zážitky, Laser
dářské komory Znojmo.
Game a virtuální realitu,
Zakoupením originálních
poukazy na gurmánskou
produktů ze Znojemska
konzumaci, exkurze, konnavíc podpoříte regionálcerty či vstupy zdarma.
ní výrobce a služby, jejichž
Nechybí ani pobytové
činnost je kvůli aktuální
vouchery na vaši budoucí
covidové situaci bohužel
dovolenou na Znojemsku
opět omezena.
anebo třeba možnost exV nabídce jsou dárko-  Více o nabídce dárků najdete na facebookovém profilu ZnojmoRegio- kluzivní jízdy pronajatou
vé sady regionálních vín nu nebo na webu znojmoregion.cz.
limuzínou. 
IN, lp

Vydáním novinky – knihy Znojmo / Příběhy mezi nebem a zemí –
vzdali jeho autoři poctu krásnému
městu, jeho historii a obyvatelům.
„S velkým potěšením a hrdostí si
dovolujeme vám předložit knihu, kterou jsme my tři kamarádi tvořili téměř
celý uplynulý rok. Příběhy, které v ní
popisujeme, se udály buď přímo nám,
či kolem nás. Některé jsou i ze života
minulých generací Znojmáků,“ říká
jeden z autorů Bronislav Mikulášek,
který společně s Jaromírem Poslušným knihu napsal. Četnými fotografiemi ji doplnil Jaromír Novák. Knižní
novinka je již k mání na pultech knihkupectví. 
lp

Labutím chleba
nedávejte
V zimních měsících při procházkách podél řeky Dyje se lidé snaží
přilepšit labutím.
Házet krmení těmto elegantním
ptákům je pro děti zábava a pro dospělé uklidňující podívaná. Ale ne vše,
byť s dobrým úmyslem, co opeřencům
do vody hází, je pro ně vhodné. Hlavně
dětmi a seniory nejčastěji podávané
pečivo je přitom pro labutě největším
nepřítelem. Je pro ně škodlivé. Co tedy
labutím podávat? Odborníci na vodní
ptáky radí na menší kusy nakrájený
hlávkový či jiný salát, zeleninové odřezky nebo slupky, mražený hrášek
i kukuřici, ptačí zob a v obchodech
s chovatelskými potřebami můžete
zakoupit i speciální granule pro vrubozubé ptáky. Labutě se vám za takové
dobroty odmění krásou svého pohybu
na vodní hladině. 
lp
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Divadlo jede! Svezte se na jeho vlně
Městské divadlo ve Znojmě to
zase rozjelo! Připravilo pro své diváky
Vánoční balíček i druhou část předplatitelské sezony 2021/2022.
V obou případech se zajímavými
divadelními kusy, mezi kterými uvidí
publikum známé tváře i začínající talenty, operní divu světového kalibru, ale
také muzikál a herecké mistry pyšnící
se Cenou Thálie. Pokaždé však může
očekávat nevšední kulturní zážitek.
Vánoční balíček s Vrabčákem
Proč kupovat ponožky, když
můžete pod stromeček darovat kus
divadla! Stačí nadělit Vánoční balíček Městského divadla ve Znojmě.
V balíčku se skrývají čtyři představení
pro dospělé a jedno pro děti. Během

 Mistra stand-upu Lukáše Pavláska uvidíte v divadle 28. ledna. 
Foto: Archiv ZL

ledna 2022 tak nejprve děti uvidí Pohádku o Palečkovi (9. 1.) v podání
loutkoherců Městského divadla Zlín.
Po tomto datu už bude hlediště i jeviště
patřit dospělému obecenstvu. Komedie Smích zakázán (18. 1.) v hlavní
roli s Lucií Zedníčkovou představí netradiční milostný trojúhelník. V muzikálově laděné hře Milovat k smrti
(27. 1.) ztvární Světlana Nálepková
legendárního Vrabčáka z předměstí,
jak se přezdívalo Edith Piaf. Strhující
příběh sledující životní etapu velké
zpěvačky vznikl podle knižní předlohy její sestry Simone Berteautové.
Lukáš Pavlásek se ve stand-upu postaví za mikrofon a v One man show
(28. 1.) bude tvrdit, že Kdo neskáče,
není Čech. Poslední hrou Vánočního
balíčku pak bude hořká komedie Vášnivost (31. 1.), ve které účinkují Jana
Janěková ml., Linda Rybová, Jan Holík
a David Matásek. Koupit už nyní můžete celý balíček, ale vstupenky se dají
pořídit i na každé představení zvlášť.
Pojistěte si místo v hledišti,
neunikne vám nic na jevišti
Letošní novinka – rozdělená předplatitelská divadelní sezona
2021/2022 – právě vstupuje do své
druhé části. Pro období leden až květen 2022 se můžete ve skupinách A2,
B2, C2 těšit vždy na čtyři činoherní

Knihovna má pro vás
návratovou schránku
Městská knihovna Znojmo připravila pro své uživatele vánoční dárek v podobě nové služby takzvané
návratové schránky.
Potřebujete vrátit knihu v době,
kdy je knihovna zavřená? Využijte
samoobslužné schránky, která bude
umístěna přímo v hlavní budově
knihovny na Zámečnické ulici. Vracet zapůjčené knihy tak bude možné
24 hodin denně 7 dní v týdnu jednoduše vhozením do schránky (knihu je
nejšetrnější vhodit hřbetem dovnitř).
Schránku bude možné využít pouze k vracení knih ze všech oddělení v hlavní budově (ne z poboček).
Odečteny z uživatelského účtu budou
následující pracovní den. Vrácené knihy vyzvednou zaměstnanci knihovny
každé ráno. Pokud budou výpůjčky
vráceny po uplynutí výpůjční doby,
uhradí čtenář zpozdné při další osobní
návštěvě knihovny.

Kouzelné čtení s tužkou
A knihovna má dárek i pro malé
čtenáře. Do fondu pro pobočky na ulici Gagarinova a Loucká zakoupila
vedoucí oddělení katalogizace Jana
Nachtneblová několik knížek Kouzelného čtení. Jde o zábavu pro děti
s interaktivní Albi tužkou, mluvícími
knihami a hrami. Albi tužky i knihy
jsou dostupné také na dětském oddělení v hlavní budově na Zámečnické
ulici. Knihy a hry Kouzelného čtení jsou plné dialogů, písniček a vědomostí, které umožňují zvídavým
dětem se rozvíjet. Dětské knihy obsahují také kvízy různých obtížností, u kterých se budou malí luštitelé
bavit a zároveň získají nové poznatky.
Děti se tak s Albi tužkou v Kouzelném čtení mohou vydat po záhadách
lidského těla, projít se pohádkovým
světem nebo objevovat vesmír i zpívat
lidové písničky. 
lp

 Mistrovská lekce s operní divou Dagmar Peckovou. 

představení a v hudební skupině X2
na tři koncerty. Ten první bude hned
13. ledna, kdy vystoupí křehká zpěvačka se silným hlasem, držitelka Ceny
Thálie Dasha. Hudební skupinu X2
doplní dva koncerty – vokální těleso
Skety (10. 2.) a muzikant Ondřej Brzobohatý (7. 4.). Činoherní skupina
A2 nabízí One–woman show Anny
Polívkové Tak já letím!, Ženitbu v podání znojemského Divadelního spolku
Rotunda, legendární muzikál Šumař
na střeše a netradiční Mistrovskou lekci v hlavní roli s operní divou Dagmar
Peckovou. Skupina B2 v sobě skrývá
představení Rychlé šípy, již zmiňovanou Ženitbu, inscenaci roku 2019 –

Foto: Archiv ZL

Transky, body, vteřiny, a světovou
klasiku Cyrana ve strhujícím podání
Martina Hoffmanna. Diváci skupiny
C2 se mohou těšit na Ljubu Krbovou
a Adriana Jastrabana v komedii Miluji Tě, tak se měj. Dále oceněného
Saturnina v nastudování Městského
divadla Zlín a Barboru Hrzánovou
a Radka Holuba v adaptaci slavného Felliniho filmu Silnice. Ani v této
skupině nebude chybět Gogolova Ženitba v hlavní roli s Kamilem Tomkem. Vaše případné dotazy k Vánočnímu balíčku či předplatnému zodpoví
Ondřej Pavelka (TIC, Obroková ul.,
vstupenky@znojemskabeseda.cz,
tel. 515 222 552). 
lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až březen
Po–So 10.00–17.00, Ne 10.00–14.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
Prosinec: otevřeno 27.–30. 12. /
10.00–17.00, zavřeno 24.–26. 12.
a 31. 12. – 1. 1. 2022.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: denně listopad až duben
Út–Ne 10.00–12.15, 13.00–16.00
(poslední vstup je půlhodinu
před zavírací dobou). Z důvodu
umístění kabeláže vánoční
výzdoby bude věž do 17. ledna 2022
zavřena.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.00–17.00.
Prosinec: otevřeno 27. 12. – 30. 12. /
9.00–17.00, zavřeno 24.–26. 12.
a 31. 12. – 1. 1. 2022.
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Prašná, Nová).
Zavřeno.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Živá a Neživá
příroda Znojemska, Černé
řemeslo, Zbraně Orientu,
Pravěcí zemědělci, Tichá řeč
kamení – nová expozice sbírky
lapidária.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00,
So–Ne 10.00–17.00.

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.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno.
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, nebo 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 březen Po–Pá
8.00–18.00.
Prosinec: otevřeno 20.–23. 12.
a 27.–30. 12. / 9.00–17.00,
31. 12./ 9.00–13.00, zavřeno 24.–26. 12.
a 1.–2. 1. 2022.
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: listopad až duben
St–Ne 9.00–16.30.
Prosinec: otevřeno do 22. 12. Dále
2. 1./ 9.00–16.30. Průchod přes JPC
27. 12. – 1. 1. / 13.00–17.30.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu
Znojmo, tel. 608 736 135,
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz,
www.cykloklubznojmo.cz.

Zápůjčky kol, elektrokol, koloběžek
a elektrokoloběžek.
Otevřeno: listopad až březen víkendy
a svátky 9.00–19.00, v případě
nepříznivého počasí zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9,
tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovnazn.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá
8.30–18.30, odd. pro děti denně
mimo středu 12.00–17.00 (další
oddělení a pobočky – ul. Gagarinova,
ul. Loucká a Načeratice – se
v otevírací době liší).
KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 8, tel. 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 9.00–15.30,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

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

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.
SILVESTR V DIVADLE
31. 12. OSM EUR NA HODINU
Komedie o sobectví a štědrosti. Hrají:
M. Zounar, M. Kraus, M. Randová /
D. Šinkorová a další. 17.00, 20.00.
Více na str. 15.
3., 4. – 7. 1. PRINCEZNA
SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Klasická pohádka v podání Divadelní
společnosti Julie Jurištové. 3. 1. 8.30,
13.45, 4.–7. 1. 8.30, 10.15.
VÁNOČNÍ BALÍČEK
9. 1. POHÁDKA O PALEČKOVI

Co je opravdu velké a co malé?
Pohádka o malém hrdinovi nejen pro
malé. Živá hudba, originální humor
a půvabné loutky Báry Čechové. 14.00.
12. 1. CHARLES BAUDELAIRE
Příběh francouzského básníka.
Literární pásmo v hlavní roli s Janem
Potměšilem. 10.00, 11.30.
18. 1. SMÍCH ZAKÁZÁN
Komedie o netradičním milostném
trojúhelníku, kterou si užije jak vaše
manželka, tak vaše milenka. Hrají:
L. Zedníčková, A. Kulovaná, L. Jeník.
19.00.
27. 1. MILOVAT K SMRTI
Strhující příběh Edith Piaf, která
za všech okolností žila, zpívala
i milovala naplno. Až do konce. Hrají:
S. Nálepková, M. Sochor, O. Kavan.
Hudba Blue Angel Memory Band
Jiřího Toufara. 19.00.
28. 1. KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH
One man show Lukáše Pavláska
s podtitulem Češi, alkohol a Rock and
roll je klasickou stand up comedy jen komik a mikrofon. 19.00.
31. 1. VÁŠNIVOST
Napínavá hořká komedie, odehrávající
se na půdorysu komorního dramatu.
Žena se vrací domů o dva dny dříve
a hledá svého manžela. Hrají: J.
Janěková ml., L. Rybová, J. Holík, D.
Matásek. 19.00.

KONCERTY
18. 12. ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Václava v Louce –
Znojemské žestě a host Musikschule
Retz, 17.00. Vstupné dobrovolné.
25. 12. VÁNOČNÍ SBOROVÝ
KONCERT
Kostel sv. Mikuláše – Pěvecké
sdružení Vítězslav Novák, sbormistr
J. Svoboda. 18.30.
13. 1. SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
KONCERT
Městské divadlo – Dasha, F-Dur
Jazzband a Slovácký komorní
orchestr. 19.00. Více na str. 15.
21. 1. NOVOROČNÍ KONCERT
STADTMUSIK HOLLABRUNN
Městské divadlo – tradiční
koncert rakouských umělců je
v přípravě. Aktuální info na TIC,
tel. 515 222 552.

VÝSTAVY
16. 4. – 28. 2. SVĚDKOVÉ
TĚŽKÝCH ČASŮ
Německé a rakouské nouzové
peníze (1917–1923)
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Kultura a společnost

Minoritský klášter – německá
a rakouská platidla po první
světové válce.

Výstava je spojena s prodejem knih
a plakátů ilustrovaných vystavujícími
umělci.

22. 10. – 9. 1. ZNOJMO 1918–2020:
ARCHITEKTONICKÉ
PROMĚNY
Dům umění – proměny jednotlivých
urbanistických celků města Znojma
v novodobé historii.

11. 12. – 2. 1. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
V MUZEU
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NENECHTE SI UJÍT
 SILVESTR V DIVADLE
Rosa není tak úplně obyčejná ženská

16. 11. – 6. 2. POEZIE VÁNOC

Dům umění – samoobslužná vánoční
dílnička pro děti.

DALŠÍ AKCE
28. 11. – 31. 12.
a SILVESTR 2021
Centrum města – více na str. 12 a 15.

Minoritský klášter – betlémy, zvyky
a atmosféra Vánoc.
23. 11. – 7. 1. ORIGINÁLNÍ
RUKODĚLNÉ VÝROBKY
Dům umění – 10. ročník prodejní
výstavy výrobků klientů Ateliéru
Samuel a Dílny sv. Kláry při
Oblastní charitě Znojmo.
28.11. – 9. 1. VÝSTAVA BETLÉMŮ
Kostel sv. Václava v Louce, vstupné
dobrovolné.
4. 12. – 31. 1. SIGNOVÁNO FRBA /
VÝSTAVA OBRAZŮ

BALANCE COFFEE & WINE
17. 12. Předvánoční řízená degustace
vín s vinařem
www.balancecoffeewine.cz
Zažijete kouzlenou atmosféru
historického města s řízenou
ochutnávkou vín a výkladem
průvodce. 18.00.
GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, www.galerieaprostor.cz,
fb, tel. 737 990 973.
18. 12. Workshop dětem / tvorba dětí
5–12 let, 10.00–11.30.
17. a 18. 12. VEČERNÍ MĚSTO
V POVĚSTECH
Procházka městem – start
od radniční věže, 17.00–18.00.
25. 12. VÁNOČNÍ BĚH
ELEKTROKOV ZNOJMO
Horní park – prezence 8.45–9.30,
start 10.00.

Galerie Grad Café, Václavské nám. –
výstava děl „malíře myšlenek“
Františka Balona.

15. 1. PLES MĚSTA
KSC Dukla – vystoupí skupina Onkels,
taneční pár – herečka Veronika
Khek Kubařová a tanečník Dominik
Vodička, a další. 19.00. Program se
připravuje, pro aktuální informace
sledujte web znojemskabeseda.cz.

9. 12. – 31. 1. SOUČASNÁ ČESKÁ
ILUSTRACE
GaP – ilustrace N. Logosové,
J. Šrámka, P. Antczaka a dalších.

23. 1. POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Znojemská Beseda/ Štukový sál –
z cyklu Nedělní pohádky, hraje
Divadlo Tramtárie. 15.00 a 16.30.

Covid 19 – některé akce mohou být zrušeny.
Prosíme, sledujte aktuální zprávy a weby organizátorů
(znojmocity.cz, znojemskabeseda.cz a dalších).
Dodržujte na akcích platná ochranná opatření.

Městské divadlo ve Znojmě připravilo na poslední den roku 2021 komedii
Osm eur na hodinu v hlavní roli se dvěma Martiny – Zounarem a Krausem. Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár, zaměstnává načerno podivnou paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice, každý den se jí přihodí
nějaký malér. Řízením osudu se její smůla přenese na Jacqua s Laurence,
kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu, a především sebe, zachránili
od podivného prokletí. Jenže Rosa není tak úplně obyčejná ženská…
Zběsilou komedii o sobectví i štědrosti dává divadlo 31. prosince v 17.00
a ve 20.00 hodin. Vstupenky jsou k mání na TIC (Obroková ul.). 
lp
 VÝSTAVU
Připomeňme si architektonické proměny města Znojma
Do 9. ledna 2022 si můžete v Domě umění prohlédnout výstavu Znojmo
1918–2020: architektonické proměny. Ve čtyřech prostorech uvidíte na fotografiích, modelech i plánech proměny města v průběhu několika desetiletí. Dále nábytek z prvorepublikové vily Josefa Mareše, model prvního
návrhu nemocnice Znojmo od architekta Miroslava Spurného i nejnovější
model ve světě oceněné moderní architektury Vinařství Lahofer. Vystaveny jsou územní plány z rozmezí let 1871 až 2000 nabízející celkový urbanistický rozvoj města za posledních sto let. Prostřednictvím srovnávacího
videa jednotlivých lokalit dává výstava návštěvníkovi možnost zhodnotit,
jak se město v nedávné historii změnilo. Výstava se koná za finanční podpory města Znojma a Jihomoravského kraje a s Jihomoravským muzeem
na ní spolupracovala pražská Galerie Jaroslava Fragnera. 
lp
 NOVOROČNÍ KONCERT
Pódium StarDance vymění za jeviště znojemského divadla
Sólistka Moondance Orchestra z taneční show StarDance…když hvězdy tančí, představitelka Carmen
i Máří Magdaleny v muzikálu Jesus
Christ Superstar a držitelka Thálie,
zpěvačka a muzikálová herečka
Dasha, vystoupí 13. ledna 2022
v Městském divadle ve Znojmě.
V programu Novoročního koncertu
ji doprovodí zlínská třináctičlenná
formace špičkových hudebníků
F-dur jazzband a Slovácký komorní orchestr. Spojení dvou vynikajících moravských hudebních těles
a zpěvačky s vytříbenou pěveckou
technikou a osobitým výrazem skýtá pro posluchače nevšední zážitek.
Jde o koncert v rámci abonmá divadelní sezóny 2021/22, které je právě
v prodeji na TIC, Obroková ul. Po uzavření prodeje abonmá jdou zbylé
vstupenky do volného prodeje. 
lp
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Sport

Gymnastky zakončily sezónu 14 medailemi
Náročnou podzimní sezónu mají
za sebou závodnice Klubu sportovní gymnastiky Znojmo, které stejně
jako i ostatní závodnice ČR doháněly
ztracený loňský rok po nařízeném
uzavření tělocvičen.
Povinné PCR testování před každým závodem i nařízené karantény
ve školách dokázaly nejednou pěkně
zamíchat kartami. Na start Mistrovství ČR II. ligy v Ostravě se tak postavila na místo Vojtěchové a Smejkal
ve znojemském družstvu po zranění
Simona Molíková a hostující Martina
Šantorová a Kateřina Poláková z Gym
Dobřichovice. Velká nervozita, únava
i dlouhá závodní pauza si vyžádaly
svou daň. Žádná z děvčat se nevyvarovala pádu, což mělo za následek penalizace osmi bodů. Nicméně zkušenost
z nejvyšší soutěže ČR je k nezaplacení,
tak doufejme, že na rok se bude děvčatům dařit mnohem lépe.
Nedělní závod patřil soutěži I. ligy,
kde hostovala znojemská Veronika Kubošná v družstvu KSG Litvínov a nutno dodat, že velmi úspěšně, byť věkem
se postavila soupeřkám i o dvanáct let
starším. Celkově družstvo obsadilo
4. příčku za 1. a 3. družstvem Sokola
Brno I. a stříbrnou Bohemkou z Prahy. Mezi jednotlivkyněmi bez rozdílu
věku pak skončila Veronika Kubošná
na krásném 15. místě (2. za soupeřkou
stejného věku).
Nejmladší hvězdičky jely poměřit
své síly do Prahy na Memoriál Věry
Medové. Své úlohy se na výbornou
zhostily na svých prvních závodech

 Tým starších gymnastek se svými trenérkami. 

Ella Ingerlová, která obsadila 15. příčku, i Sára Křenek na 26. místě. O rok
starší děvčata se rovněž velmi snažila
a bylo z toho 25. místo pro Gabrielu
Emmu Kroupovou, 49. pro Elen Maškovou, 52. pro Stellu Štolovou a 54. pro
Izabelu Polákovou v silné konkurenci
děvčat od Plzně po Ostravu.
Mezi děvčaty nar. 2011 se lépe
dařilo Antonii Vojtěchové, která
skončila 22. před svou kamarádkou

Foto: KSG Znojmo

28. Marikou Ninou Kováčovou. Družstvo ve složení Ingerlová, Kroupová, Vojtěchová pak obsadilo celkově
7. příčku.
Posledním závodem letošního roku Okresním přeborem, který
uspořádal oddíl sportovní gymnastiky
v Moravském Krumlově, zakončily
znojemské gymnastky nelehkou sezónu a nutno dodat, že úspěšně, když
žádná z nich nezůstala bez medaile.

V kategorii děvčat nar. 2015 vybojovala za vítězkou Viktorií Hrdličkovou z Moravského Krumlova svou
první stříbrnou medaili Sára Křenek
před svou bronzovou kamarádkou
Ellou Ingerlovou.
V kategorii děvčat nar. 2014 si
gymnastky do Znojma přivezly celou
sbírku medailí. Zlatou Gabriela Emma
Kroupová, stříbrnou Izabela Poláková
a bronzovou Stella Štolová.
Stejné vítězné tažení pokračovalo
i v kategorii děvčat nar. 2012–2013,
kde si medaile rozdělily Sofie Němcová (zlatá), Elen Mašková (stříbrná)
a Gabriela Gránská (bronz). Všechna
děvčata dokázala zúročit nelehkou
práci svých trenérek Veroniky Švarcové a Renaty Kroupové, kterým rovněž
patří gratulace a poděkování.
Po závodě mladších kamarádek
přišly ke slovu starší závodnice, které
braly stříbrné medaile. Marika Nina
Kováčová v kategorii děvčat nar. 2011,
která poprvé na závodech zařadila
do své sestavy na bradlech veletoč
vzad, Adriana Poláčková v kat. nar.
2009–2010 i Karolina Mia Kováčová v kat. nar. 2008. Naopak ženy nar.
2003–2005 si stupně vítězů prohodily, když vítězka Simona Molíková
a bronzová Eliška Hrbáčková mezi
sebe na stupeň vítězů pustily domácí
Kláru Peigerovou. Zlatou medaili si
za své předvedené sestavy dle pravidel
FIG vysloužila i Veronika Kubošná,
která svým kamarádkám ukázala, že se
i v malých podmínkách dá dělat velká
gymnastika. 
ksg

Výkonný výbor ČUS Znojmo má staronové vedení
Volební valná hromada zástupců
tělovýchovných jednot a sportovních
klubů si v poslední listopadový čtvrtek zvolila vedení Okresního sdružení
České unie sportu na další čtyřleté
období.
I přes přísná hygienická opatření se valné hromady zúčastnilo 38
delegátů, za což jim patří velký dík.
Důvěru od přítomných delegátů dostali současní členové VV. Předsedou
se opět stal Zdeněk Kolesa, ve výboru s ním budou dále pracovat Marie
Bernardová, Vladislav Matoušek, Jaroslav Peřinka, Josef Šoba, Jaroslav
Štěpán a Roman Švarc. Do kontrolní
komise OS ČUS Znojmo byli zvo-

leni Ivana Křístelová, Eva Opálková
a Vojtěch Sulik.
Součástí valné hromady bylo ocenění zasloužilých funkcionářů, kteří
se dožili významných životních jubileí. Diplomy převzali Bohumír Vespalec (Petrovice), Josef Jurčík (Křepice)
a z Horních Kounic Josef Peterka, Josef
Vavřík a Josef Mrňa.
„Ve sportovním prostředí jsme se
dočkali změny ve vedení FAČR – po zatčení Romana Berbra, kde jsme výrazně
přispěli k odhalení kauzy Desinfekce,
podobné změny se připravují ve vedení na hokejovém svazu po novém
roce. Kauza odletu našich olympioniků
do Tokia a nemožnost některých spor-

tovců předvést svoje výkony, na které
se poctivě připravovali několik let, ale
hlavně postoj ČOV k tomuto problému
rovněž nepřispěl k uklidnění veřejnosti
a náhledu na sport jako takový, i z hlediska investovaných peněz,“ uvedl staronový předseda znojemského sdružení
ČUS Zdeněk Kolesa. Ve Znojmě byla
podle něj snaha minimalizovat dopady
těchto negativních událostí.
„I přesto všechno se snažíme svou
práci, ke které jste nás před čtyřmi roky
delegovali, dělat s plnou odpovědností
a pro radost všech zúčastňujících se
na námi organizovaných akcích, ať již
pro děti, oceněné sportovce či seniory.
Šťastné oči dětí a seniorů po akcích

a děkovné dopisy a emaily jsou pak
to, co nás potěší a utvrdí v tom, že se
snažíme. Děkovný dopis jsme obdrželi
i od senátora ČR Tomáše Třetiny, kterému děkuji za spolupráci a i přítomnost
na dnešní valné hromadě. A na závěr mi
dovolte poděkovat všem dobrovolným
funkcionářům, samosprávám měst
a obcí, bez kterých bychom některé
akce nebyli schopni uskutečnit, velmi si
této podpory vážíme. Velké poděkování
patří mým kolegům z VV a kontrolní
komise za práci v uplynulém období
a především Romanu Švarcovi za jeho
přístup a ochotu všem se kdykoliv věnovat,“ zdůraznil směrem ke sportovní
veřejnosti Zdeněk Kolesa. 
eks
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