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

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Stavební práce v Jubilejním par-
ku jsou u konce. Městská zeleň nyní 
připravuje jarní výsadbu květiny.

„S příchodem zimy skončily všech-
ny stavební práce na další etapě památ-
kové obnovy, díky které se obnovila 
střední část parku, takzvaný rekreační 
trávník, a květnice. Mobiliář doplníme 
na jaře a na jaro také počkáme s do-

Jubilejní park: Skončily stavební 
práce, připravují se květiny

sadbou květin,“ vyjmenoval novinky 
starosta Znojma Jan Grois.

Revitalizaci předcházela veřejná 
prezentace projektu, která se na  jaře 
kvůli vládním opatřením proti šíření 
koronaviru musela přesunout do on-
line prostředí. „S architektem Pavlem 
Šimkem jsme udělali online procházku 
po parku, v rámci které komentoval ak-

tuální etapu památkové obnovy Jubilej-
ního parku. Detaily jsme pak představili 
v rámci živého vysílání na Facebooku, 
kde jsme odpovídali i na různé dotazy 
veřejnosti. Dostali jsme tak cennou 
zpětnou vazbu, co si občané o projektu 
myslí, což pro nás bylo hodně důležité,“ 
připomíná místostarosta Malačka.

 Pokračování na str. 2.

 Součástí památkové obnovy Jubilejního parku je i nový plot. Barvu dostal bílou podle historických podkladů. Foto: Archiv ZL

Znojmo bude mít nové vedení. 
Po politických neshodách končí koa-
lice ČSSD, ANO a ODS.

Město povede koalice ČSSD, KDU-
-ČSL, ODS a PRO ZNOJMO. Novou 
koaliční smlouvu podepsali zástupci 
ČSSD, KDU-ČSL, ODS a PRO ZNOJMO  
12.  ledna 2021. Město povede nová 

Znojmo povede nová koalice
koalice dva roky, čili do konce tohoto 
volebního období.

Podle koaliční smlouvy se novým 
starostou stane Jakub Malačka (ČSSD), 
současný místostarosta. V gesci bude 
mít oblast investic, majetku, IT, územ-
ního plánu, kancelář starosty, oddělení 
vnějších vztahů a Zdravé město Znojmo.

Současný starosta Jan Grois 
(ČSSD), který už dříve avizoval re-
zignaci na nejvyšší post, bude mís-
tostarostou. V gesci bude mít oblast 
školství a  odbor dopravy, vnitřní 
správy a přestupků. Obsáhlý rozhovor 
s ním přinášíme na straně 3.

  Pokračování na str. 2.

SPECIÁLNÍ
WEB A LINKY

Znojemská radnice spustila opět 
speciální web a infolinky. Seniorům 
80+ pomohou při registraci k očko-
vání pracovníci sociálního odboru. 

Celostátní linka i krajská linka jsou 
přetížené, proto jsme pro znojemské 
seniory aktivovali dvě telefonní čísla, kde 
jim poradíme a pomůžeme. Volat lze 
na tel. 733 781 612 a 733 781 614 (Po–Pá  
8.00–16.00). Pro urychlení procesu 
doporučujeme seniorům nachystat si 
občanský průkaz a kartičku pojištěnce. 

Prosíme, aby lidé, kterých se mo-
mentálně očkování netýká, infolinky 
neblokovali. Znojemské infolinky do-
plňují celostátní linku 1221 a krajskou 
linku 800 129 921 (https://crs.uzis.cz). 
Radnice připravuje i další opatření. 
Aktuální informace sledujte na strán-
kách www.opatreniznojmo.cz.  lp



2 ZNOJEMSKÉ LISTY 21. LEDNA 2021Zpravodajství

NOVINKY ZE ZNOJMA 
I LETOS
S pravidelnými videoreportážemi, 
které jsme začali natáčet a vysílat 
v  polovině loňského roku, se 
budete setkávat i  letos. Novinky 
ze Znojma se budou vysílat opět 
každý čtvrtek v osm hodin ráno. 
Najdete je na všech našich sociál-
ních sítích: Facebooku, YouTube, 
Instagramu a Twitteru. Vloni jsme 
natočili 26 dílů s 53 reportážemi 
a jeden vánoční speciál. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
PRO PRVNÍ POLOLETÍ 2021
Jednání zastupitelstva se v prvním 
pololetí roku 2021 budou konat 
v pondělí 15. února, 26. dubna 
a 14. června, a to vždy v 15.00 ho-
din. Zasedání jsou veřejná. Pro-
gram jednání je k dispozici mini-
málně týden dopředu na webu 
www.znojmocity.cz.

SVOZ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ POKRAČUJE 
Svoz vánočních stromků pokraču-
je. V prvním měsíci roku proběhne 
22., 25., 27. a 29. ledna. Dále pak 1., 
5., 8., a 12. února. Stromky se sváží 
od sběrných míst na separovaný 
odpad a od kontejnerových stano-
višť na komunální odpad. Prosíme 
občany, aby svůj vánoční stromek 
na určené místo donesli a dbali 
tak na čistotu kolem svého byd-
liště. Další možností je odevzdat 
stromek přímo na sběrném dvoře 
na Dobšické ulici a v Příměticích. 
Tato služba je nadstandardem, 
který nelze nárokovat – není sou-
částí poplatku za odpad.

PŘIPRAVUJE SE 
SČÍTÁNÍ 2021
Český statistický úřad zahájí 
od  března sčítání lidu, domů 
a  bytů,  které bude probíhat 
do  května 2021. Podrobnosti 
přineseme v  únorovém vydání 
Znojemských LISTŮ.

ZNOJMO ZAJIŠŤUJE PÉČI 
O DĚTI NEJEN LÉKAŘŮ
Po dobu, co se bude většina žáků 
i  nadále vzdělávat distančně, 
platí, že ve Znojmě péči o děti 
vybraných profesí – například 
zdravotních sester, lékařů nebo 
zaměstnanců u složek integrova-
ného záchranného systému aj. – 
zajistí město Znojmo, konkrétně 
Základní škola nám. Republiky. 
Péče je určena pro žáky 3.–5. tříd 
(žáci 1.–2. ročníků se vyučují 
ve školách). Mateřské školy zřizo-
vané městem Znojmem fungují 
v běžném režimu.

Nový moderní vizuál i   větší 
přehlednost. To poskytují webo-
vé stránky znojemské radnice –  
www.znojmocity.cz – které mají 
od 5. ledna zcela nový vzhled.

„Na novém webu pracujeme více 
než rok. Anonymně jsme monitorova-
li, co lidé nejčastěji na stránkách hle-
dají, abychom tomu uzpůsobili nový 
vzhled stránek. Věřím, že jakmile si 
na nový web lidé zvyknou, budou se 
na něm orientovat daleko lépe, což 
bylo naším cílem,“ říká místostarosta 
Jakub Malačka a dodává: „Vše nové, 
jakákoliv změna, s sebou nese i různé 
emoce, nejinak tomu bude i s novým 
webem. Nicméně náš starý web už 
opravdu potřeboval změnu a dali jsme 
si na ní záležet. Teď je web určitě pře-
hlednější a  jednodušší,“ dodává Ma-
lačka. Web je také plně responzivní, lze 
jej pohodlně prohlížet na mobilních 
telefonech.

Oproti současnému webu se od-
stranily kategorie Město a samospráva 
a Městský úřad a také už není základní 
rozdělení dle odborů a jejich působ-
nosti, není tedy nutné znát, co který 
odbor vykonává za činnost.

Znojmo má od ledna nový web

Web je nyní rozdělen dlaždicově 
tematicky na kategorie, jako Hospo-
daření a  finance, Evidence obyvatel 
a matrika, Doprava a uzavírky, Školství 
nebo Poplatky. Zapracovalo se také 
na vyhledávání na webu a na jazyko-
vém překladu. „Zajímavostí je, že jsme 
například na web doplnili aktuální 
i historické informace o městských 
částech Znojma,“ doplňuje Malačka.

Pod hlavními dlaždicemi se na-
chází sekce Tiskových zpráv, Novinek, 

Úřední desky a Znojemských LISTŮ. 
Následují Praktické odkazy s odkazy 
na projekty radnice a  informacemi, 
které občané aktuálně nejčastěji hle-
dají. Tato sekce se tedy bude částečně 
dynamicky měnit v čase.

Nové webové stránky města byly 
financovány z  fondu EU, konkrétně 
z Operačního programu Zaměstna-
nost v rámci projektu Zavedení sys-
tému společenské odpovědnosti MěÚ 
Znojmo.  zp

Pokračování ze str. 1.
Oblast kultury a sportu, odbor živ-

nostenský a komunikaci s krajem bude 
mít nadále na starost místostarosta 
Karel Podzimek (ODS).

Oblast cestovního ruchu bude mít 
nově v gesci budoucí místostarosta 
Lukáš David (PRO ZNOJMO), který 
bude odpovědný i za  implementaci 
Marketingové strategie cestovního 
ruchu města Znojma 2030, za mezi-
regionální spolupráci a město bude 
zastupovat také v  destinační spo-
lečnosti ZnojmoRegion. Dále bude 
mít v gesci odbor výstavby a odbor  
finanční.

Znojmo povede...
Místostarostou bude nově také 

Pavel Jajtner (KDU-ČSL), odpověd-
ný za  oblast sociální a  zdravotní, 
odbor správní a také za komunikaci  
s krajem. 

Na  pozicích radních mají zů-
stat Vlastimil Tima a Tomáš Buršík 
(ČSSD), novými radními budou Jakub 
Krainer (PRO ZNOJMO) a Marek Ve-
nuta (KDU-ČSL).

Navržené personální změny byly 
hlavním bodem mimořádného za-
stupitelstva, které proběhlo 18. led-
na 2021, tedy po uzávěrce lednových 
Znojemských LISTŮ. Podrobnosti 
přineseme v únorovém vydání.  zp

Pokračování ze str. 1.
V rámci této etapy se revitalizo-

vala střední část parku, tzv. rekreační 
trávník, a květnice. Nové jsou cesty, 
které jsou zčásti mlatové, zčásti vy-
dlážděné. Vybudoval se rovněž nový 
vstup do parku, aby senioři z blízkého 
pečovatelského domu neměli do parku 
tak daleko. Opravy se dočkaly také slu-

neční hodiny. Nové oplocení a bran-
ky vedoucí do parku se před zimou 
stihly jen zčásti, dodělávat se bude  
na jaře.

Městská zeleň vysadila v parku 
desítky stromů (javory na původní 
místo u  vstupu, lípy podél plotu), 
vysadila také trvalky. Založení tráv-
níku, jenž bude uměle zavlažován, 

a výsadba květin proběhne až letos 
na jaře. Na jaře se do parku ještě do-
plní nový, avšak vzhledem dobový  
mobiliář.

Stavební práce přišly město 
na 7 milionů korun. Nové závlahy, 
revitalizace zeleně, výsadba stromů, 
květin, trvalek a založení trávníků při-
jde na cca 1,8 milionů korun.  zp

Jubilejní park: Skončily stavební práce...

Zastupitelstvo i letos udělí Cenu 
města Znojma. Nominace budou při-
jímány do 28. února.

Cenu každoročně uděluje město ko-
lektivům a jednotlivcům za uměleckou, 
hospodářskou, publicistickou, sportovní 
a jinou činnost, práci nebo díla, která 
jsou v úzkém vztahu k městu Znojmu, 
nebo byla vytvořena na jeho území, či 
jinak přispívají k rozvoji a propagaci 
města. Nominace mohou do 28. února 
předkládat občané, spolky nebo sdruže-
ní. Návrhy přijímá odbor vnitřní sprá-
vy. Více k předložení návrhu naleznete 
na www.znojmocity.cz (pod „O Znojmě“ 
a „Cena města Znojma“).  pm

Nominujte!
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Novoroční rozhovor s  Janem 
Groisem vznikal ve  chvíli, kdy se 
chystal odstoupit z funkce starosty. 
V nové širší koalici ve složení ČSSD-
-ODS-KDU-ČSL-PRO ZNOJMO by měl 
Jan Grois usednout na  pozici mís-
tostarosty.

V nové koalici už nebude hnutí ANO. 
Můžete vysvětlit důvod?

S hnutím ANO nebyla od podzi-
mu kloudná řeč. V době, kdy musíme 
řešit koronavirovou krizi a dotahovat 
důležité projekty, potřebuje město sil-
né a rozhodné vedení. Jenže zástupci 
hnutí ANO chtěli po volbách pořád 
jen řešit své funkce. Víte, vždy jsem 
říkal, že Znojmo je pro mě důležitěj-
ší než moje funkce. Služba občanům 
není o funkcích, ale o funkční koalici. 
Proto jsem se rozhodl dát svou funk-
ci k dispozici, aby mohla vzniknout 
nová funkční a hlavně akceschopná  
koalice.

 
Proč podle Vás k této situaci došlo?

Těžko říct. Při podzimních vol-
bách se hnutí ANO nechovalo jako náš 
koaliční partner, ale jako náš největší 
nepřítel. Šest let vzájemné spolupráce 
jako by vůbec neexistovalo. V senát-
ních volbách jsem se stal terčem až 
nechutné kampaně, objevovaly se lživé 
letáky ve schránkách lidí a pomluvy 
na sociálních sítích. Já jsem naopak 
vedl férovou kampaň, nikoho nepo-
mlouval ani nikomu nelhal. Pouze 
jsem otevřeně vyjadřoval svůj názor 
na někdy citlivá témata, která jsem 
považoval na důležité otevřít, protože 
nás jejich řešení nemine, ať chceme, 
nebo ne. Myslím si, že by voliči měli 
vědět, jaký postoj politik k různým 
věcem zaujímá. Hodně jsem to vysvět-
loval na svém Facebooku, tam to každý 
najde. Podzimní krajské volby nedo-
padly pro celé ANO moc dobře a i já 
jsem v prvním kole senátních voleb 
kandidáta z hnutí ANO jednoznač-
ně porazil. Když jsem požádal hnutí 
ANO o podporu před druhým kolem, 
náš znojemský koaliční partner raději 
podpořil kandidáta TOP 09 z Morav-
ského Krumlova. Voliči museli být 
úplně zmatení. Díky neuvěřitelnému 
politickému obratu ANO jsem ve dru-
hém kole nakonec těsně prohrál a zcela 
to respektuji. Tím to ale neskončilo. 
Bohužel byla moje otevřenost použita 
proti mně a hnutí ANO ve Znojmě 
pokračovalo ve svých nepochopitel-
ných politických hrách. Začali slibovat 
všechno všem a dělali to tak dlouho, 
až zcela ztratili důvěru nejen svých 
koaličních partnerů, ale i ostatních 
politických stran u nás ve Znojmě. 

Grois: Znojmo je pro mě důležitější než moje funkce

V nové koalici zůstává ODS, zasedne 
v ní ale nově opoziční PRO ZNOJMO 
a KDU-ČSL. Myslíte, že koalice vy-
drží? Nejsou mezi vámi až moc velké 
politické rozdíly? V minulosti jste 
spolu měli přece jen neshody.

Z nové koalice mám dobrý pocit. 
V politice jsem přes deset let a vím, že 
různá prohlášení, argumenty a úto-
ky nemůžete brát osobně. Povinností 
politiků je se dohodnout i za cenu vel-
kých kompromisů – a ty jsme museli 
udělat všichni. Na jednom jsme se ale 
shodli. Potřebujeme posunout město 
navzdory koronaviru dopředu.

 
Starostou jste byl celkem tři roky. Co 
považujete za svůj úspěch?

Nikdy neříkám „já“, ale „my“. Tak-
že budu mluvit o úspěších města a ni-
koliv o mém úspěchu. Práce na radnici 
je o lidech a já mám to štěstí, že mám 
kolem sebe skvělý tým. Mezi projekty, 
u kterých jsem stál od  samého za-
čátku, bylo především oživení areálu 
znojemského pivovaru. Díky velkému 
úsilí spousty lidí se nám v uplynulých 
třech letech podařilo zrekonstruovat 
veřejná prostranství a hlavně jsme 
získali dalšího soukromého investo-
ra. Přišlo Vinařství Lahofer, vznikla 
nádherná Enotéka. Znojemský měst-
ský pivovar otevřel velkou Zahrádku 
a pracuje na pivovarské restauraci. 
Kromě pivovaru mám velkou radost 
také z opravy staré školy v Louckém 

klášteře. Tady skončíme v zimě a už 
příští rok tam otevřeme multifunkč-
ní kulturní a  společenské centrum. 
Máme za sebou zdárně dvě etapy pa-
mátkové obnovy Jubilejního parku 
i  náročnou rekonstrukci přístavby 
základní školy Jubilejní park. Do-
končujeme revitalizaci vnitrobloku 
na  Dukelské a  Sokolovské, kam se 
od  70. let prakticky neinvestovala 
ani koruna. V Načeraticích jsme vy-
budovali chodník, který tam nikdy 
nebyl. V Kasárnách jsme pro zvýše-
ní bezpečnosti nainstalovali úsekové  
měření.

 
Co se Vám naopak nepodařilo?

Tady bych jmenoval asi dvě věci, 
na kterých mi hodně záleží a které 
budou stát ještě hodně úsilí mě i mé 
kolegy ve vedení. Letos plánujeme za-
čít s výstavbou nového krytého bazénu 
v Louce, na který se nám podařilo 
získat desetimilionovou dotaci z kraje. 
Samo o sobě to vůbec nebude lehká 
věc. Stavět se bude dva roky a zajistit 
musíme i financování. Druhou věcí, 
kterou chci zmínit, je obchvat. Pro 
něj jsem udělal maximum. Obchvat 
se stal prioritou vlády, vyčlenili na něj 
i potřebné finance, ale kámen úrazu 
je náš stavební zákon, který nepocho-
pitelně staví zájem jednotlivců nad 
zájem společnosti. Proto se tak dlou-
ho dohadujeme se Spolkem Obchvat. 
Za zjednodušení výstavby dopravní 

 Jan Grois.  Foto: Archiv ZL

infrastruktury jsem proto lobboval 
u poslanců i senátorů. Přes všechny 
peripetie, námitky systémové podja-
tosti a procesní zdržování vydal odbor 
výstavby vloni v létě územní rozhod-
nutí, což by za normálních okolností 
znamenalo, že se následně vydá sta-
vební povolení a začne se stavět. Jenže 
o  dostavbě 752 metrů obchvatu se 
bude rozhodovat na krajském úřadě 
v Brně, protože Spolek Obchvat a jeho 
členové sepsali 11 odvolání a doplnění 
o 687 stránkách, které nyní posuzu-
jí krajští úředníci. Zůstávám pořád 
optimistou a věřím, že i s obchvatem 
se nám podaří do konce volebního 
období pohnout.

 
Nacházíme se uprostřed koronaviro-
vé pandemie, která ostatně formova-
la rok Vašeho starostování. Co si z ní 
odnášíte?

Myslím, že díky koronaviru jsme 
si uvědomili, jak křehké je lidské zdra-
ví, mezilidské vztahy a vlastně celá 
naše společnost. S dopady koronaviru 
se budeme potýkat ještě dlouho, ale 
jsem přesvědčen, že jako společnost 
to zvládneme. Ze starosty se prakticky 
přes noc musel stát krizový mana-
žer. Najednou řešíte věci, které jste 
si do té doby ani neuměli představit. 
Byla a pořád to je velká škola pro nás 
pro všechny.

 
V nové koalici byste měl být mís-
tostarostou. Co budete mít na starost 
a co bude patřit mezi Vaše priority? 
A není to pro vás krok zpět?

Začnu odpovědí na poslední otáz-
ku. Když berete svou práci jako službu 
občanům, službu Znojmu, tak to nikdy 
není krok zpět. V nové koalici bych 
měl mít na starost svůj oblíbený odbor 
školství. Říkám oblíbený, protože zde 
pracuje spousta skvělých lidí, ředitelů 
i učitelů, na které jako Znojmáci mů-
žeme být hrdí. Chci určitě pokračo-
vat v investicích do našich školských 
zařízení. Pandemie koronaviru nám 
ukázala, že potřebujeme do školství 
vnést mnohem více prvků digitali-
zace, která je naprosto nezbytná pro 
další modernizaci výuky. Podporovat 
budeme i nadále naše měkké projekty 
Kolumbus a Psychologové do  škol. 
V gesci budu mít i odbor dopravy. 
Takže se dále budu snažit posunout 
obchvat, ale mezi mé priority budou 
patřit také spuštění úsekového mě-
ření na ulici Evropská a v Načerati-
cích nebo vybudování záchytného 
parkoviště u nádraží, které by měly 
přispět k bezpečnější dopravě u nás  
ve Znojmě.

  Zuzana Pastrňáková



4 ZNOJEMSKÉ LISTY 21. LEDNA 2021Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 18. února 2021, uzávěr-
ka je 8. února. 

RADNICE ROZDÁVÁ ROUŠKY
Znojemská radnice stále rozdává 
svým občanům zdarma roušky. 
Zájemce o roušku se musí proká-
zat občanským průkazem, popř. 
nájemní smlouvou. Na podatelně 
městského úřadu na Obrokové  
ulici 1/12 (tel. 515 216 220) jsou 
roušk y v ydávány v   ponděl í 
a  ve  středu. Upozorňujeme, že 
otevírací doba úřadu se může 
měnit dle vládních opatření v sou-
vislosti s Covid-19. Sledujte web  
www.opatreniznojmo.cz.

NEMOCNICE TESTUJE 
OBYVATELE
Zdravotníci Nemocnice Znojmo 
provádí dobrovolné testování 
obyvatelstva antigenními testy 
na Covid-19. Zájemci se mohou 
objednat prostřednictvím webu 
nemocnice (www.nemzn.cz).

DVĚ ODBĚROVÁ MÍSTA
Te s t y  n a   Cov i d - 1 9  p rová d í 
ve Znojmě dvě zařízení. NEMOC-
NICE ZNOJMO pouze pro paci-
enty s žádankou od praktického 
lékaře nebo KHS. Zájemci se musí 
dopředu registrovat na webu ne-
mocnice. A laboratoř SYNLAB – 
navíc i pro samoplátce.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 3. února 2021 ve 12.00 hod.

AKCE PRO SENIORY
Do odvolání jsou zrušeny všech-
ny akce, které pro seniory pořádá 
město Znojmo a Znojemská Beseda. 
Aktuální informace získáte na tel.: 
515 300 251, 731 401 918 nebo 
na webu www.znojemskabeseda.cz/ 
akce pro seniory.

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

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

 Atraktivita Znojma, jako místa k návštěvě, stále stoupá.  Foto: Archiv ZL

Do nového roku vstupuje Zno-
jemská Beseda s certifikací Lokální 
organizace destinačního manage-
mentu. Kulturní instituce města 
Znojma se stala pátým držitelem této 
certifikace v České republice.

Znojmo zažilo v uplynulých letech 
mimořádný zájem turistů a jinak tomu 
nebylo ani v poslední sezóně. Znojemská 
Beseda proto podala žádost agentuře 
CzechTourism a Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR o udělení certifikace Lokální 
organizace destinačního managementu. 
Protože byly splněny všechny podmínky 
a požadavky, rozhodla hodnotící komise 
o jejím udělení. Znojemská Beseda se 
tak stala teprve pátou organizací v České 
republice, která na certifikaci dosáhla.

„Zařazením do této certifikace se 
dostáváme do bližší spolupráce s agen-
turou CzechTourism. Budeme tak mít 
větší možnost propagovat Znojmo 
jako TOP turistický cíl v rámci jejich 
velkých kampaní. Otevře nám to ale 
i další možnosti, jako například mož-
nosti finanční podpory na turistické 
atrakce a podobné,“ vysvětluje výhody 
Karel Semotam, vedoucí marketingu 
Znojemské Besedy.

František Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy, uvádí: „Stále se snaží-

Znojemská Beseda získala
důležitou certifikaci

me rozšiřovat marketingové aktivity 
tak, aby bylo Znojmo pro turisty atrak-
tivní. Nechceme jít pouze cestou vlast-
ní komunikace, ale jde nám zejména 
o to, být mezi hlavními hráči klíčových 
destinací v České republice. Věřím, že 
právě tato certifikace, nebo lépe řečeno 
začlenění mezi lokální organizace des-
tinačního managementu, nám umožní 
lépe a efektivněji propagovat město 
Znojmo a jeho turistické atrakce.“

Znojmo mezi TOP cíli turistů
Město Znojmo a Znojemská Be-

seda bude nadále úzce spolupracovat 
také s destinační společností Znojmo-
Region, která v okresu Znojmo zastu-
puje certifikovanou Oblastní organiza-

ci destinačního managementu. I proto 
bude nyní nejen město Znojmo, ale 
celý široký region jedním z hlavním 
partnerů agentury CzechTourism.

„Je to pro nás další krok, jak být 
mezi TOP cíli turistické nabídky 
v České republice. Protože tato doba 
napovídá, že ještě v nejbližších mě-
sících nedojde k zásadním změnám 
v možnosti vycestování do zahraničí, je 
jasné, že Znojmo bude vyhledávaným 
cílem domácí turistiky i v nadcházející 
sezóně. Nejde o to, abychom zvyšovali 
návštěvnická čísla na našich provo-
zech, ale abychom vytvořili ideální 
prostředí pro podnikatele ve službách 
cestovního ruchu,“ doplňuje Koudela.
 KS, lp

V roce 2020 bylo ve Znojmě uza-
vřeno 214 sňatků. Pokles oproti roku 
2019 byl jen o deset obřadů. Láska je 
prostě nejvíc, nezastaví ji ani covid.

Národnost svatebčanů byla pes-
trá – vedle Česka měli v dokladech 
zapsáno: Slovensko, Ukrajina, Bělorus-
ko, Itálie, Madagaskar, Velká Británie, 
Německo, Rakousko.

Ze 428 snoubenců uzavíralo 
manželství 97 rozvedených nebo 
ovdovělých. Nejmladší nevěsta 
byla ročník 2000, ženich 2001. 
Naopak nejstarší nevěsta se na-
rodila v roce 1955 a nejstarší že-
nich o deset let dříve v roce 1944.

Středobodem každé svatby, 
pánové prominou, je vždy ne-
věsta, která si dává záležet, aby 
ve svůj významný den byla tou 
nejkrásnější. Ve většině případů 
se vloni držely dívky a dámy 
tradice a oblékly šaty ve světlých 
barvách, nejvíce bílé a v odstínu 
champagne. Ženiši volili oble-
ky většinou tmavé, pár mužů 
si vybralo oblek světlý. Obje-

Lásku dvou lidí ani covid nezastaví
vovalo se i ladění svatebčanů do jedné  
barvy.

Místa obřadů byla různé. Nejvíce 
svateb bylo uzavřeno v obřadní síni. 
A pak se oddávalo na znojemském 
hradě, v  Louckém klášteře, Spále-
ném mlýně, na Hrádku Lampelberg, 
ve Vinařství Tilia, v penzionu Stará 
pekárna na Velké Mikulášské, uvnitř 

domovních bloků na Masarykově ná-
městí, ve sklepích v Novém Šaldorfu-
Sedlešovicích i na soukromé zahradě 
v Oblekovicích.

Do manželství vstoupil také pár, 
který své první manželství ukončil 
po  pouhých dvou letech a  čtyřech 
měsících trvání. Z manželství se jim 
narodily dvě děti, jako rozvedeným 

se jim narodily také dvě děti 
a po 38 letech se rozhodly opět 
vstoupit do manželství.

Na  sv. Valentýna uza-
vřel manželství muž, který se 
ve stejný den narodil. A datum 
20. února si jako den svatební 
vybrali snoubenci, kteří spolu 
žijí 20  let. Dvacítka je prová-
zí životem, a proto i to datum 
20. 2. 2020.

Obřadní síň zažila v mi-
nulém roce i svatby jubilejní: 
Rubínové (40 let) – 10 obřa-
dů, Zlaté (50 let) – 17 obřadů 
a  jednu Diamatovou (60  let). 
A  do  života bylo uvítáno 
78 dětí.  lp, zdroj: J. Ryšavá Svatby se konaly i pod širým nebem. Foto: iStock
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POMOC SENIOROVI
Na  Nový rok v  pět hodin ráno 
pomáhali strážníci dvaaosmdesá-
tiletému seniorovi, který spadnul 
z postele a jeho manželka ho ne-
zvládla sama zvednout. Zdravot-
nické pomoci nebylo potřeba. 

KOUŘ Z ROZVODNY
Městští strážníci vyjeli prověřit 
oznámení, že se z budovy s roz-
vodnou elektrického proudu kouří. 
Na místo ihned přivolali pracovní-
ka energetické společnosti.

NEMĚLI ROUŠKY
Při kontrolní činnosti na ulici Sklář-
ská v Příměticích viděli strážní-
ci dva mladíky s alkoholem. Při 
prokázání totožnosti zjistili, že 
jeden z nich je teprve šestnácti-
letý. Orientační dechová zkouš-
ka přítomnost alkoholu v dechu 
u něj neprokázala. Mladíci ale byli 
potrestání v příkazním řízení po-
kutou za porušení nařízení vlády, 
a to užívání alkoholických nápojů 
na veřejnosti a povinnost nosit 
roušku.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Autorizovaná obalová spo -
lečnost EKO-KOM pod záštitou Ji-
homoravského kraje ocenila obce 
za  příkladné třídění v  soutěži My 
třídíme nejlépe. Znojmo se umístilo 
na první příčce mezi městy s více než 
10 000 obyvateli! 

„Díky všem Znojmákům, že třídí 
a není jim lhostejné naše okolí a příro-
da. Třiďme dál, má to smysl,“ vyjádřil 
poděkování Jakub Malačka, místosta-
rosta města Znojma, který převzal oce-
nění za město Znojmo.

S ohledem na aktuální opatření se 
letos neuskutečnil společný slavnostní 
ceremoniál, věcné ceny a finanční pré-
mie vyhlašovatelé předali zástupcům 
vítězných obcí individuálně.

Znojmo soutěžilo v kategorii měst 
nad 10 000 obyvatel a umístilo se letos 
na nejvyšší příčce. Na stříbro dosáhl 
loni bronzový Kyjov, na třetím místě se 
umístil Vyškov. Jako ocenění poskytne 
společnost EKO-KOM motivační od-
měny na podporu odpadového hos-
podářství, a to obcím na medailových 
příčkách. Znojmo za první místo zís-
kalo 30 000 korun.

My třídíme nejlépe!

Do soutěže se zapojilo 668 obcí 
a měst Jihomoravského kraje. Hod-
notila se vykazovaná data v systému 
EKO-KOM, především množství vy-
tříděných odpadů na jednoho obyvate-
le a počet tříděných komodit na území 

 Místostarosta Jakub Malačka s  oceněním a  zástupce vyhlašovatele soutěže Milan 
Hroudný, manažer společnosti EKO-KOM.  Foto: Archiv ZL

 Ilustrační foto. Foto: FCC

jednotlivých obcí a měst. Výsledky 
byly hodnoceny za období od 4. čtvrt-
letí 2019 do konce 3. čtvrtletí letošního 
roku. Hodnocena byla, mimo jiné, 
i hustota sběrné sítě a sběr nápojových 
kartonů či kovových odpadů.  zp

Do 30. června 2021 mají obyvate-
lé Znojma povinnost zaplatit letošní 
poplatek za odpad. Ten činí 600 korun 
na osobu.

Poplatek byl po sedmi letech navý-
šen. Nová platba platí od 1. ledna 2021. 
O novince jsme informovali v prosin-
covém vydání LISTŮ. Stalo se ale, že 
někteří občané změnu nezaznamenali 
a posílají částku 400 korun namísto 
600 korun. 

POPLATEK JE MOŽNÉ PLATIT:
 na pokladně MěÚ ve Znojmě, Ob-
roková 12
 poštovní poukázkou na vyžádání
  bankovním převodem na  účet:  
19-5055970277/0100 u  KB se spec. 
symb. 178, konst. symb. 308 a variabil-
ním symbolem, kterým je rodné číslo 
poplatníka/plátce

V případě platby za více členů rodiny 
na jedno rodné číslo je nutné v bance 
uvést do „Zprávy pro příjemce“ rodná čís-
la ostatních členů rodiny, za které poplat-
ník platí (z důvodu identifikace platby).
 prostřednictvím služby SIPO České 
pošty, s. p.

V případě platby přes SIPO je nutné se 
dostavit na MěÚ Znojmo, Obroková 12, 

Poplatek za odpad je 600 korun

kanc. č. 112 k vyplnění žádosti. S sebou 
je nutné přinést spojovací číslo služby 
SIPO.
 prostřednictvím webové služby Portál 
občana

Obecně závazná vyhláška města 
Znojma č. 6/2020 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
kterou schválili zastupitelé na svém 
prosincovém jednání, nabyla účin-
nosti 1. ledna 2021 a  stanovuje, že 
poplatek hradí fyzické osoby s  trva-
lým pobytem ve Znojmě a  také fy-
zické osoby, které vlastní stavbu ur-
čenou k  individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická oso-
ba a zároveň není pobytem hlášená  
ve Znojmě.   zp

Městské lesy Znojmo začnou 
v únoru s projektem obnovy Měst-
ského lesíku, která potrvá až do pod-
zimu 2023. 

O  nutnosti obnovy, ke  které 
město přistupuje zejména z důvodu 
bezpečnosti, se čile diskutovalo už 
v roce 2019 v rámci veřejných projed-
návání na téma Zelených cest města 
Znojma. Městský lesík je hojně na-
vštěvovaným místem. Lidé tam chodí 
na procházky nebo běhat a i radnice 
chce místo více využívat pro pořádání 
různých akcí. 

Jírovce nahradí lípy
V minulých dvou letech se v  le-

síku pohybovali odborníci, kteří 
zanalyzovali stav jednotlivých stro-
mů a zpracovali na ně dendrologic-
ké posudky. Pryč musí staré, často 
stoleté stromy, jež jsou ve  špatném 
zdravotním stavu, a stromy ohrožu-
jící bezpečnost návštěvníků lesíka. 
Asanované stromy nahradí nová 
výsadba. Staré jírovce v hlavní aleji 
nahradí lípy, dále se v  lesíku budou 
vysazovat i duby, habry, javory a jasa-
ny. U stromů, které budou ponechány,  

provede arborista bezpečnostní 
a zdravotní řez.

Práce na čtyři etapy 
Projekt obnovy, který zpracoval 

docent Pavel Šimek z ateliéru Florart, 
je rozdělen do čtyř fází. S první fází 
začnou Městské lesy v únoru. Týká 
se nejfrekventovanějšího místa – 
páteřní cesty s hlavní alejí. Druhá, 
podzimní fáze, se týká vrchní části 
lesíka (od páteřní cesty směrem k ulici 
Únanovská). Výsadba v těchto dvou 
částech lesíka proběhne současně až 
na jaře 2022. Třetí fáze, oblast kolem, 
přijde na řadu na podzim 2022, re-
spektive na jaře 2023. Navazovat na to 
bude poslední fáze, a to oprava lesních 
cest a mostku přes potok Leska.

„Prosíme vás, buďte v době, kdy se 
v Městském lesíku budou pohybovat 
pracovníci Městských lesů, případ-
ně strážníci Městské policie, opatrní 
a ohleduplní a dbejte jejich pokynů,“ 
požádala spoluobčany mluvčí radnice 
Zuzana Pastrňáková.

K projektu obnovy lesíku se budou 
Znojemské LISTY vracet opakovaně a bu-
dou přinášet průběžné informace.  zp

V únoru začne obnova 
Městského lesíku
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FCC Znojmo, s.r.o., Dobšická10 a ,669 02 Znojmo
tel: 515 242652

Kalendář svozu odpadů
OBEC : ROK :

1 Q
týden 53 1 2 3 4 týden 5 6 7 8 9 týden 9 10 11 12 13
Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 Po 1 8 15 22 29

Út 5 12 19 26 Út 2 9 16 23 Út 2 9 16 23 30

St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 St 3 10 17 24 31

Čt 7 14 21 28 Čt 4 11 18 25 Čt 4 11 18 25

Pá 1 8 15 22 29 Pá 5 12 19 26 Pá 5 12 19 26

So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27 So 6 13 20 27

Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28 Ne 7 14 21 28

2.Q
týden 13 14 15 16 17 týden 17 18 19 20 21 týden 22 23 24 25 26
Po 5 12 19 26 Po 3 10 17 24 Po 31 7 14 21 28

Út 6 13 20 27 Út 4 11 18 25 Út 1 8 15 22 29

St 7 14 21 28 St 5 12 19 26 St 2 9 16 23 30

Čt 1 8 15 22 29 Čt 6 13 20 27 Čt 3 10 17 24

Pá 2 9 16 23 30 Pá 7 14 21 28 Pá 4 11 18 25

So 3 10 17 24 So 1 8 15 22 29 So 5 12 19 26

Ne  4 11 18 25 Ne 2 9 16 23 30 Ne 6 13 20 27

3 Q
týden 26 27 28 29 30 týden 31 32 33 34 35 týden 35 36 37 38 39
Po 5 12 19 26 Po 2 9 16 23 30 Po 6 13 20 27

Út 6 13 20 27 Út 3 10 17 24 31 Út 7 14 21 28

St 7 14 21 28 St 4 11 18 25 St 1 8 15 22 29

Čt 1 8 15 22 29 Čt 5 12 19 26 Čt 2 9 16 23 30

Pá 2 9 16 23 30 Pá 6 13 20 27 Pá 3 10 17 24

So 3 10 17 24 31 So 7 14 21 28 So 4 11 18 25

Ne 4 11 18 25 1 Ne 8 15 22 29 Ne 5 12 19 26

4 Q

týden 39 40 41 42 43 týden 44 45 46 47 48 týden 48 49 50 51 52
Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 29 Po 6 13 20 27

Út 5 12 19 26 Út 2 9 16 23 30 Út 7 14 21 28

St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 St 1 8 15 22 29

Čt 7 14 21 28 Čt 4 11 18 25 Čt 2 9 16 23 30

Pá 1 8 15 22 29 Pá 5 12 19 26 Pá 3 10 17 24 31

So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27 So 4 11 18 25

Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28 Ne  5 12 19 26

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

SmKO BioPlasty Papír

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Znojmo 2021
LEDEN ÚNOR BŘEZEN



činností a rozvoje osobnosti. Lhůta pro 
podání přihlášek je do 12.00 hodin 
v pondělí 25. ledna 2021. Přihlášku je 
možno zaslat písemně v zalepené obál-
ce na adresu Městský úřad Znojmo – 
oddělení personálních věcí a vzdělá-
vání, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 
nebo na stejnou adresu přinést osob-
ně na  podatelnu Městského úřa-
du Znojmo na ul. Obrokovou 1/12. 
Obálky se vždy označí slovy: Výběro-
vé řízení – administrativní a spisový  
pracovník.  zp

Město Znojmo vyhlásilo výbě-
rové řízení na pozici administrativní 
a spisový pracovník. Pracovní poměr 
je na dobu neurčitou, přepokláda-
ný nástup v  únoru 2021, příp. dle 
dohody. Zájemci se mohou hlásit 
do 25. ledna 2021. 

Uchazeči musí mít střední vzdě-
lání s  maturitní zkouškou, nejlépe 
s  ekonomickým zaměřením. Další-
mi požadavky jsou znalost činností 
územních samosprávných celků, zna-
losti následujících předpisů (zákon 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní), velmi dobrá znalost práce na PC 
(Word, Excel aj.) aj. Výhodou je praxe 
ve veřejné správě, absolvování kurzů, 
školení, seminářů či jiného dalšího 
vzdělávání v oblasti výše požadovaných 
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SLOVO ZASTUPITELE

Další požadavky na uchazeče a de-
tailní informace k výběrovému říze-
ní najdete na webových stránkách 
města www.znojmocity.cz

Městský úřad hledá 
administrativního pracovníka

Na program FV dne 14. 12. 2020 
jsem navrhla, aby se výbor zabýval 
objednávkami města na výrobu ští-
tů, šití roušek a jejich plněním. Dále 
i přijetím daru s příkazem, kdy musí 
město dle darovací 
smlouvy použít daro-
vané peníze na úhra-
du objednávky šití 
roušek právě u firmy 
PRO GROUP CZ 
s.r.o. Na  to reagoval 
radní Tima za ČSSD, 
že dle jeho názoru to 
na jednání FV nepat-
ří. Nějak mu uniklo, 
že právě FV by měl 
prověřovat plnění 
objednávek a případ-
ná možná pochybení 
s tím související. Nic 
na tom nezmění fakt, že dotyčná firma 
mi hrozí za zveřejnění informací o ob-
jednávce, jejím plnění a souvisejícím 
daru žalobou. Spíš naopak! Dotyčný 
navrhl stažení tohoto bodu z jednání 
FV. Jediná jsem byla proti. Že tento 
bod odmítla projednávat vládnoucí 
koalice (ČSSD, ANO, ODS) bych ještě 

Jak pracuje Finanční výbor
pochopila. Co mě ale opravdu zarazilo, 
byla skutečnost, že opozice z usku-
pení PRO ZNOJMO, která o  sobě 
prohlašuje, že je „důslednou“ opozicí, 
prověření těchto objednávek zamí-

tla. Ale další události 
poskytují možné vy-
světlení i tohoto kro-
ku. Zřejmě již v době 
konání FV probíhaly 
námluvy mezi usku-
pením PRO ZNOJ-
MO a ČSSD o jejich 
možném angažmá 
ve vládnoucí koalici. 
A pak už věci dávají 
větší smysl. Přeci si 
nepokazí prověřová-
ním možných pochy-
bení v objednávkách 
a v jejich plnění svoji 

vytouženou účast ve vládnoucí koalici. 
Že pověst „důsledné“ opozice v tako-
vém případě utrží značný šrám? To 
zřejmě nevadí. Loajalita k budoucím 
partnerům se zdá být důležitější. Zda 
to tak je nebo ne, to nevím, čas ukáže. 
 R. Šalomonová, klub SPD
 předsedkyně Finančního výboru

Tahle zkratka platila od našeho vzni-
ku v roce 2013 až do konce roku 2020. 
Z opozice nám však byly sebelepší při-
pomínky a věcné návrhy zamítány nej-
prve koalicí ČSSD-ANO-KSČM a nyní 
ČSSD-ANO-ODS. Prostě proto, že jsme 
opozice. A když se nyní ukázalo, že rad-
niční koalice ČSSD, ODS a ANO byla 
po posledních událostech zcela rozvrá-
cená, usedli jsme k jednomu stolu a řešili 
co dál. V roce 2018 jsme získali v komu-
nálních volbách díky vaší podpoře třetí 
nejlepší výsledek a cítíme se zavázáni 
naplnit svěřenou důvěru. Proto jsme se 
rozhodli vstoupit do jednání o rekon-
strukci znojemské koalice. Do vyjedná-
vání jsme šli s tímto desaterem:
1. Rezignace Jana Groise na post sta-
rosty města, optimálně z celého vedení 
města.
2. Systém vzájemné kontroly, tedy ne-
možnost majorizace. Nebude možné, 
aby blok ČSSD+ODS přehlasoval náš 
blok PRO ZNOJMO+KDU-ČSL.
3. Požadujeme, aby se komise otevře-
ly zástupcům všech politických stran 
v zastupitelstvu a aby zastupitelé do-
stávali vždy předem program jednání 
rady města.

PRO ZNOJMO = opozice
4. Programově chceme převzít plnou 
odpovědnost za cestovní ruch, kulturu 
a územní plánování.
5. Chceme dohlížet nad prodejem a pro-
nájmem městského majetku a zpřístup-
nit otevírání obálek účastníkům řízení.
6. Přispějeme k efektivnější činnosti 
příspěvkových organizací Znojemská 
Beseda, Městská zeleň či Správa nemo-
vitostí města Znojma.
7.Povedeme věcnou diskusi nad krytým 
bazénem v Louce v souvislosti s bu-
doucností městských lázní.
8. Otevřeme bolavý problém rozbitých 
znojemských ulic a chodníků.
9. Parkovací dům a systém parkování.
10. A vrátíme se i k obnově historických 
kašen.

Jednání v době uzávěrky Znojem-
ských LISTŮ stále ještě neskončila. 
Věříme ale, že za uplynulé roky už nás 
osobně znáte natolik dobře, že nám do-
kážete důvěřovat, že nebudeme nikdy 
svolní krýt to špatné, co jsme dosud 
na svých konkurentech ve vedení radni-
ce kritizovali.

Klub zastupitelů PRO ZNOJMO
Lukáš David, Petr Bojanovský, Jakub 

Krainer, Monika Proche, Jiří Kacetl

Vážení spoluobčané, 
jmenuji  se  Monika Proche. 

Od prosince 2020 jsem zastupitelkou 
města Znojma. Devět let jsem členkou 
seskupení úžasných lidí PRO ZNOJ-
MO. Ve vedení města jsme se spoji-
li s námi ostře kritizovanou ČSSD. 
Ozývají se hlasy: Jak jste mohli? Od-
povím: Z  opozice nic nezměníme 
a i v ČSSD jsou lidé přístupní komu-
nikaci. Osobně stojím za místosta-
rostou Jakubem Malačkou, doufám 
v budoucího starostu Znojma. Věřím, 
že je možné utvořit takovou koalici, 
která stojí při sobě, nehádá se, nein-
trikuje a táhne za jeden provaz za naše  
Znojmo.

Očekávám, že jako zastupitelka 
budu moci pomoc lidem, kteří mě 
oslovují s problémy týkající se měs-
ta Znojma. Od února, každé první 
úterý v měsíci se s Vámi ráda sejdu 
ve své kanceláři v budově Komerční 
banky, nám. Svobody 18, (3. patro, 
tel. 737 589 041). Na dveřích mám 
velké srdce, které je mým symbo-
lem, že bije pro Znojmo. Mám vel-
ký zájem propagovat Znojmo jako 
milé a vstřícné město, dobré k životu 
i k návštěvě. Můj velký sen je, aby se 
podařilo propojit vinobraní s průvo-

dem ve městě až do otevřených sklepů 
v okolních obcích. Líbil se mi nápad, 
jak Znojemská Beseda loni nahra-
dila zrušené vinobraní Vinařskými 
T(r)ipy. Vinobraní by se tak dostalo 
na větší plochu a lidé by mohli pod-
pořit návštěvou ve  sklepích místní  
vinaře. 

Můj cíl je zlepšit komunikaci – 
úředníci tady musí být pro lidi, a ne 
naopak. A my občané musíme najít 
vstřícný přístup k úředníkům.

Chci sehnat dobrovolníky, kteří 
by chodili do nemocnice potěšit, po-
vzbudit a nabít energií ležící pacienty. 
Stejně jako Vás, tak i mě trápí parko-
vání ve městě – chybí místa, parkovací 
dům, odstavná parkoviště. I tady vidím 
práci zastupitele.

Celý život pomáhám lidem. Dvě 
desítky let jsem pracovala jako misijní 
pracovník. Stála jsem o zrodu dětského 
domova ve Lvově na Ukrajině. Jsem 
bojovník. Neporazil mě komunismus, 
neporazí mě ani dnešní doba. A co je 
pro mě v práci zastupitele nepřijatel-
né? Vzít si jakýkoliv úplatek a mít nos 
nahoru. Vždy se budu chovat morálně 
a čestně!

Monika Proche, 
zastupitelka PRO ZNOJMO

SLOVO ZASTUPITELE

STAŇ SE MĚSTSKÝM STRÁŽNÍKEM
Městská policie Znojmo  

hledá do svých řad nové posily – ženy i muže.
Požadavky i náležitosti přihlášky jsou k nalezení 

na www.mestskapolicieznojmo.cz a na www.stansestraznikem.cz.



 Opravený hřbitov v Popicích.  Foto: Archiv ZL
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Tvoříme Znojmo hrdě hlásí: Další je hotové!

Další dva návrhy z participativ-
ního rozpočtu Tvoříme Znojmo jsou 
hotové. Koncem loňského roku byly 
dokončeny práce na hřbitově v Popi-
cích a po rekonstrukci byla odkryta 
také vyhlídka v parku nad Louckým 
klášterem. 

Oba projekty byly navrženy v dru-
hém ročníku participativního roz-
počtování, tedy v roce 2019. 

„Nedůstojné místo pro romantický 
výhled do údolí Dyje,“ tak popsal vy-
hlídku v parku nad Louckým klášte-
rem Martin Poláček, který chtěl změ-
nit místo, kolem kterého denně chodí. 
V roce 2019 podal návrh do projektu 
Tvoříme Znojmo. A uspěl.

„My jsme se nejprve začali scházet 
s přáteli, kteří bydlí tady v okolí. Dali 
jsme si takový pracovní název naše-
ho spolku – Loucká tíseň. A v rámci 
našeho scházení se jsme si vytipovali, 
co by se dalo v naší lokalitě změnit. 
A já k tomuto místu mám větší vztah, 
protože tudy chodívám skoro denně, 
chodívám sem běhat, takže mě to štva-
lo, že to vypadá tak, jak to vypadalo. 
Teď to vypadá, si myslím, o dost líp,“ 
vysvětluje Martin Poláček. 

Realizaci jeho nápadu dostala 
na starosti Správa nemovitostí města 
Znojma. Po vyřízení potřebných ad-
ministrativních kroků (včetně vydání 
závazného stanoviska orgánů památ-
kové péče) vloni na podzim zahájily 
samotné práce, jejichž předmětem byla 
oprava vzhledu vyhlídky a jejího bez-
prostředního okolí. 

Vyhlídka u kláštera už nehyzdí park.  
Popice mají důstojné místo odpočinku

Cihlová zeď vyhlídky byla roze-
brána a vystavěla se nová, položila 
se kamenná dlažba a k vyhlídce vede 
nově mlatová cestička. Starý železo-
betonový plot u vyhlídky nahradilo 
nové ochranné zábradlí a upravena 
byla i okolní zeleň. Posledním krokem 
realizace bylo nanesení ochranného 
nátěru. Vyhlídka je znovu přístupná 
od prosince. 

V Popicích upravili 
okolí hřbitova 

Mezi zrealizované se řadí i další 
návrh z projektu Tvoříme Znojmo. 
Koncem listopadu 2020 skončily něko-
likaměsíční práce na popickém hřbito-
vě, které měly za cíl zajistit ke kostelu 
a na hřbitov bezpečný, bezbariérový 
přístup pro všechny příchozí. Projekt 
navrhl předseda městské části Popice 
Marek Venuta.  

Stavební úpravy v areálu zahrnova-
ly odbourání stávajícího novodobého 
schodiště za vstupní branou do areálu 
kostela. To nahradila nová přístupová 
cesta tvořená rampou a souběžným 
terénním schodištěm, dále navazuje 
cesta s mlatovým povrchem. Opraven 
byl hlavní i vedlejší vstup na hřbitov, 
přičemž u hlavního vstupu je kom-
binované schodiště s rampou, u ved-
lejšího terénní schodiště. Novinkou 
jsou také vyzděné zídky a vysvahovaný 
terén okolo schodiště. Nad rámec pro-
jektu Tvoříme Znojmo nechala Správa 
nemovitostí města Znojma provést 
i sanaci ohradní zdi proti vlhkosti. 

 Opravenou vyhlídku v Louckém parku už stačil před pár dny poškodit sprejer. Naštěstí 
má zeď speciální nástřik, který dovoluje nežádoucí „dílo“ odstranit.  Foto: Archiv ZL

„Firma odvedla precizní práci. Je 
zde nová přístupová cesta pro vozíč-
káře a pro maminky s kočárky. Jsou 
tady krásné schody, mlatová cesta, 
upravené veškeré plochy. A zvláště 
za to jsem velice rád, že se podařilo 
opravit i samotný hřbitov, který nebyl 
v plánu, ale který město svou iniciati-
vou podpořilo,“ zhodnotil práci Marek 

Venuta a vyzývá i ostatní Znojemské, 
aby neváhali a sami se zapojili. „Je to 
opravdu možnost, kdy vidíte to, co 
nevidí třeba vedení města. Nemůže 
vidět všechno. Prostě máme spoustu 
míst, spoustu zákoutí, která potřebují 
ozvláštnit, obnovit, nějak nově využít. 
A jenom vy víte, co opravdu ta vaše 
část a město potřebuje.“  pm



 Koupaliště v Mramoticích.  Foto: Archiv ZL
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Spojení radnice s občany přineslo pěkná místa

Tři ročníky, dva roky prací na re-
alizacích a 16 zhotovených projektů. 
To je bilance projektu Tvoříme Znoj-
mo, participativního rozpočtu, který 
město spustilo v roce 2018.

Ve třech ročnících podali obyvate-
lé Znojma celkem 98 návrhů, do fáze 
veřejných prezentací a následného hla-
sování jich postoupilo 58 a konečně 
k realizaci si sami občané v hlasová-
ních vybrali 27 návrhů. Z toho počtu 
27 projektů bylo k lednu 2021 úspěšně 
zrealizováno celkem 16 návrhů, při-
čemž 12 z nich je z prvního ročníku 
a 4 z druhého ročníku.

Na  to,  jak se 
projekty vydařily 
a  jak jsou s  reali-
zacemi spokojeni 
jejich navrhovatelé, 
se můžete podívat 

na oficiálním YouTube kanále města 
Znojma (načíst lze z QR kódu). Ak-
tuální informace o dalších realizacích 
poté na webu www.tvorimeznojmo.cz.

První ročník – 2018
První ročník participativního 

rozpočtování přinesl 16 úspěšných 
návrhů, u  jednoho bylo ale nakonec 
zjištěno, že ho nelze zrealizovat (šlo 
o projekt renovace božích muk v Oble-
kovicích). V roce 2019 bylo zhotoveno 
celkem 8 projektů, v roce 2020 další 4. 
Na své dokončení tak čekají poslední 
3 návrhy z prvního ročníku. Pojďme 
si je představit.

Šestnáctka dobrých nápadů už slouží všem lidem

U  projektu Revitalizace parku 
za čekárnou a zakrytí požární nádr-
že v Mramoticích se již čeká pouze 
na dosadbu zeleně a umístění lavi-
ček, které zajistí Městská zeleň na jaře. 
Všechny přípravné práce a administ-
rativní záležitosti má za sebou projekt 
Telefonní budky od Maxima Velčov-
ského. Výroba sochy a její instalace by 
měla proběhnout letos.

Na komplikace nadále naráží pro-
jekt Umístění vícegenerační sklu-
zavky na koupaliště v Mramoticích. 
Ani do druhé výzvy výběrového řízení 
se nepřihlásila žádná realizační firma. 
Bylo proto potřeba nechat zpracovat 
projektové dokumentace na zvýšení 
hladiny bazénu a na samotnou velkou 
skluzavku. Na řadě je výběr zhoto-
vitele.

Druhý ročník – 2019
Druhý ročník participativního 

rozpočtování přinesl 9 úspěšných ná-
vrhů. Na nich se začalo pracovat hned 
od začátku roku 2020. Čtyři z nich se 
podařilo již úspěšně dokončit. 

Pokračuje se na realizaci dalších 
pěti projektů. Nejblíže ke zhotovení 
je edukačně-umělecký Život v trávě 
čili pět dřevěných soch brouků, kteří 
už čekají na instalaci. Projekt Přímé 

cyklistické a pěší propojení ul. Palli-
ardiho-Riegrova má ze sebou důležitý 
krok, a to vyhotovení projektové doku-
mentace. S vybudováním cyklostezky 
se počítá letos. Projektová dokumen-
tace se řeší i u návrhu Nábřeží Dyje 
jako místo k odpočinku i aktivní-
mu sportování. Aktuálně probíhá její  
úprava.

V řešení je Dětské hřiště pro děti 
do 6 let Přímětice. Jeden z vlastní-
ků sousedních pozemků nesouhlasí 
s umístěním dětského hřiště ve vy-
brané lokalitě, a tím se celý adminis-
trativní proces zpomalil. V současné 
době se řeší administrativa související 
s vyřízením stavebního povolení.

S komplikacemi se potýká i projekt 
Vybudování venkovní lezecké stě-
ny, kterou navrhovatelé chtěli umístit 
na halu F. J. Curie. Ta ale z hlediska 
bezpečnosti a požárních předpisů není 
vhodná (negativní stanovisko vydal au-
torizovaný inženýr pro požární bezpeč-
nost staveb). Nyní se hledá jiná vhodná 
lokalita pro umístění lezecké stěny.

Třetí ročník – 2020
Třetí ročník participativního roz-

počtování byl ovlivněn koronavirovou 
situací. Vzhledem k propadu příjmů, 
který město čeká, se snížil finanční 
obnos, který byl na projekt původně 
vyhrazen. K realizaci tak postoupily 
dva návrhy projektů, a to jeden za měs-
to Znojmo – Revitalizace schodů 
z Louckého parku k řece Dyji – a je-
den za městské části – Rekonstrukce 
městského útulku Načeratice. 

„Děkujeme všem navrhovatelům, 
i těm občanům, kteří se zapojili do hla-
sování. Celý participativní rozpočet 
beru jako zpětnou vazbu pro nás. A jde 
vidět, za  ty tři proběhlé ročníky, že 
není lidem lhostejné, co se ve městě 
děje a že jim na Znojmu záleží,“ po-
děkoval místostarosta Jakub Malačka, 
který stál u samého počátku projektu 
Tvoříme Znojmo. pm

REALIZOVANÉ PROJEKTY 
Z PRVNÍHO ROČNÍKU
Basketbalové hřiště pro veřejnost 
(Pražská)

Cyklostezka Pražská

Houpačky pro děti na vozíčku

Klidová-relaxační zóna ve starých 
Příměticích

Konice u Znojma náves

Revitalizace zeleně náměstí 
Armády

Rozvoj skateboardingu a nových 
sportů

Úprava nejstarší části Přímětic

Víceúčelové hřiště pro hasičský 
sport

Vybavení pro lesní MŠ – klub 
Svatojánek

Vyhlídková lavička

Zatraktivnění koupaliště 
v Mramoticích

REALIZOVANÉ PROJEKTY 
Z DRUHÉHO ROČNÍKU
Revitalizace sportovní plochy 
hřiště vč. doplnění herních prvků 
(Načeratice)

Víceúčelové hřiště Kasárna

Vyhlídka v parku nad Louckým 
klášterem

Oprava vstupní brány ke hřbitovu, 
zpřístupnění hřbitova 
hendikepovaným a úprava 
zelených ploch (Popice)
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Loňský rok plný nenadálých 
změn a  situací zakončili pracov-
níci sociálního odboru Městského 
úřadu Znojmo rozdáváním radosti  
druhým.

Bez ohledu na krizi způsobenou 
Covidem-19 se stejně jako v minu-
lých letech pracovníci sociálně-právní 
ochrany dětí podíleli na vytipování 
dětí ze své evidence a na rozvozu ano-
nymních dárků. Rozdali dvě stovky 
dárků pro stovku děvčat a  stovku 
chlapců ve věkové skupině 0 až 18 let. 
Velké díky patří jak samotným dár-
cům, tak i zprostředkovateli charitativ-
ní aktivity jménem Kolpingova rodina 
Moravský Krumlov, která pomáhá 

Bez ohledu na situaci, je vždy 
třeba myslet i na druhé

lidem hledat východiska ze složitých 
životních situací.

Sociální pracovníci odboru navští-
vili před Vánocemi také osoby bez do-
mova. Nejenže si s nimi jako při každém 
kontaktu v průběhu roku popovídali, 
ale poskytli jim také poradenství a pod-
poru k řešení jejich nepříznivé život-
ní situace. Zároveň jim předali kromě 
zimního oblečení i balíčky od různých 
dárců. Ženám bez domova kupříkladu 
nachystalo vánoční balíčky znojemské 
dobrovolnické centrum ADRA.

Pomoc ženám bez domova nabídlo 
také bistro Chez Martine, ve kterém 
se sešlo více jak  sto padesát dárků 
od dobrovolníků.  lp

 Kancelář pracovnice sociálního odboru zaplnily balíčky, které udělaly radost druhým. 
 Foto: Archiv ZL

Letošní Národní týden manželství 
ponese téma O manželství a dětech 
a  proběhne ve  dnech 8.–14. úno-
ra 2021. 

Ať už nám to epidemiologická si-
tuace dovolí, či nikoli, rádi bychom 
prostřednictvím Rodinné a seniorské 
politiky města Znojma a spolupracu-
jících organizací povzbudili ty, kdo se 
do manželství chystají nebo už jsou 
svoji či jen tak spolu, aby v tomto týdnu 
zvláštním způsobem investovali do své-
ho vztahu, který si to určitě zaslouží.

Národní týden manželství je skvě-
lou příležitostí, kdy se nejen manželské 
páry mohou inspirovat, jak ze svého 
dobrého vztahu udělat ještě lepší nebo, 
pokud je to třeba, obnovit to, co se 
časem může vytrácet. Jde o iniciativu, 
která spojuje celou škálu organizací, 
jednotlivců, odborníků aj., kteří již 
v minulých letech na oslavu manžel-
ství a pro jeho podporu zorganizo-
vali mnoho akcí jak ve Znojmě, tak 
i po celé České republice.

Každý rok, v  týdnu Valentýna 
(14. 2.), je Národní týden manželství 
příležitostí pro všechny páry zaměřit se 
na svůj vztah. Valentýn je synonymem 
romantiky a týden manželství se jí ur-
čitě vyhýbat nebude, stejně jako přátel-
ství, komunikaci, odpuštění a radosti, 
které by v manželství neměly chybět. 

Využijme společného času
Pokud to vládní opatření dovolí, 

manželé a páry se mohou již tradičně 
těšit na Sportovně relaxační dny ve spor-
tovní hale Dvořákova, kde si mohou 
společně strávit čas při sportovních 
aktivitách (badminton, squash, bazén 
apod.), a to v rozmezí dní 10.–14. února 
od 10.00 do 20.00 hodin. Je však nutno 
se objednat přímo v hale na tel. čísle 

Blíží se zajímavé akce 
Národního týdne manželství

734 160 755. V případě, že tyto aktivity 
nebude možné realizovat, proběhnou 
v náhradním termínu, o němž vás bu-
deme nově informovat na facebooku 
Rodinné a  seniorské politiky města 
Znojma a na webových stránkách měs-
ta Znojma.

Charitní poradna Znojmo si při-
pravila na středu 10. února od 12.00 
do 15.30 hodin konzultace zaměřené 
na dluhovou problematiku rodin s ná-
zvem Manželství bez dluhů.

Nováček Městská knihovna vás zve
Bohatý program si letos nově při-

pravila Městská knihovna Znojmo, 
která zve na výstavu literatury k  té-
matu O  manželství a  dětech. K  té-
matu poskytne ze svého fondu se-
znam literatury na knihovním webu  
(www.knihovnazn.cz) a sociálních sí-
tích, na nástěnkách ve vstupních pro-
storách, dále chystá anketu v knihovně 
i na sociálních sítích, poskytne průkaz 
do knihovny pro manželské páry jako 
zvýhodněnou registraci pro manže-
le (1+1), nabízí možnost zakoupení 
svatebního dárkového poukazu na re-
gistraci do knihovny (ke svatbě, ale 
i k výročí svatby). Bude-li to z hlediska 
situace možné, uspořádá herní odpole-
dne pro manželské páry – společenské 
a deskové hry a  tvoření pro rodiče 
s dětmi na téma Masopust, přičemž 
bude nabízet další tipy na trávení vol-
ného času. Pro ověření realizace aktivit 
bude rovněž třeba sledovat webové 
stránky Městské knihovny Znojmo.

Dobré manželství není samozřej-
most, a přesto může být bezpečným 
místem, kde platí slib lásky v dobrém 
i  zlém. To dobré můžeme společně 
podpořit výše zmíněnými aktivitami. 
 SO, lp

Studenti gymnázia GPOA stejně 
jako v minulých letech pracovali v ob-
dobí od června do prosince na svých 
ročníkových pracích. 

Právě doba, kdy studenti necho-
dí do školy, ale mají distanční výu-
ku, je pro vypracování rozsáhlejšího 
odborného textu ideální. Prezentace 
ročníkových prací proběhla on-line 
v prosinci a začátkem ledna. Třetina 
studentů zpracovávala témata, která 
se týkají Znojemska. „Město Znojmo 
by tak mohlo využít podněty, které 
se dotýkají jeho zájmů,“ uvedl Leoš 
Gretz, ředitel školy. Hana Reiterová 
od jara minulého roku studovala me-
chorosty na Sloním hřbetu v Podyjí, 
Vít Coufal dokumentoval důsledky 
sucha v krajině. Oliver Wünsche na-
vrhuje úpravy v městské autobusové 

Studenti pracovali na tématech 
z domova i Japonska

dopravě, Alžběta Vršková analyzovala 
veřejná prostranství vnitřního města  
Znojma. 

Dvě studentky využily své zkuše-
nosti z ročního pobytu na škole v za-
hraničí. Zuzana Frková ze své osobní 
zkušenosti srovnávala české a ame-
rické školství, Karolína Komárková 
popsala řádění tajfunu v  Japonsku 
a chování místních lidí při této dra-
matické situaci.

Nejlepší studenty čekají další úko-
ly, musí do konce února rozšířit svoji 
práci podle požadavků Studentské od-
borné činnosti, což je nejprestižnější 
středoškolská soutěž. „Doufáme, že 
navážou na absolventy naší školy, kteří 
v minulých letech v této soutěži uspěli 
v krajských a  celostátních kolech,“ 
konstatoval ředitel Gretz.  tz

Tříkrálová sbírka, která trvá 
do 24. ledna, je letos bez koledníků, 
běží spíše v režimu on-line. Lidé ale 
mohou přispět i do pokladniček.

Přispět je možné do on-line po-
kladničky na www.trikralovasbirka.cz,  
na  sbírkový účet č. 66008822/0800  
VS: 77706700 nebo do pokladniček, 
které Charita Znojmo rozvezla do ob-
chodů, lékáren, na úřady a podobně. 
Konkrétně do těchto míst ve Znojmě:
Sídlo Oblastní charity Znojmo, Dolní 
Česká 1
Podatelna Městského úřadu Znojmo, 
Obroková 1

Optika Hýblová, Dr. Mareše 3
Čerpací stanice Dryml, Přímětická 74
Lékárna u sv. Ducha, nám. Svobody 2
Okresní hospodářská komora Znoj-
mo, nám. Svobody 18 (v Komerční  
bance)
Vinotéka u sv. Urbana, Divišovo nám. 8
Naturela – dary přírody v Dukle, Du-
kelská třída
Ze Země, Kovářská 17
Vinotéka Vinovín, Pražská zahrádky
Potraviny Bala, Ke Sklepu 260, Pří-
mětice
Květinka H&M, Velká Michalská 191 
 lp

Koleda je také on-line
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Plemeno: kříženec | Věk: 13 let
Bobík je psí dědeček, který po věrných třinácti letech strávil Vánoce 

v útulku. Po úmrtí majitele se o něho nechtěla paní starat. Bobík je čistotný, 
s ostatními pejsky se snese. Na mazlení zřejmě nebyl zvyklý. Na vodítku 
táhne. Doporučujeme do rodinného domu s přístupem na dvorek nebo 
zahradu. Není vhodný do bytu, kde by mohl štěkotem rušit sousedy.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

BOBÍK

Závěr loňského roku byl na střed-
ní škole na  Přímětické ulici (SOU 
a SOŠ SČMSD, Znojmo) věnován čes-
kému jazyku.

Do školního kola Olympiády v čes-
kém jazyce zasáhla covidová opatře-
ní. Poprvé v historii se tradiční soutěž 
konala on-line formou. Úkolem sou-
těžících bylo ve stanoveném časovém 
limitu vyřešit obtížné úkoly z gramatiky 
a slohu. Ve slohové části se studenti 
zamýšleli nad tématem Kniha, kterou 
jednou napíšu. Vznikly velice zajímavé 
texty, jeden příklad za všechny: „Kniha 
by měla být psaná od srdce, měly by 
v ní být zachyceny i nejjemnější detaily 

Olympiáda v nezvyklém hávu
a myšlenky skryté hluboko v paměti 
člověka. Příběh byste si měli přehrávat 
v hlavě znovu a znovu, opakovaně se 
vnořit do onoho prožitého momen-
tu. Můžete si také představovat svět, 
ve kterém máte neomezené možnosti, 
svět, kde můžete být kýmkoliv a prožít 
cokoliv. Kniha samotná je bránou do ji-
ného světa.“

S náročným zadáním si nejlépe po-
radili Pham Vu Hoang Luong z PS3.A, 
Jitka Drápelová z HT4.A a Silvie Sovová 
z HT4.A. První dva jmenovaní postu-
pují do kola okresního, jehož hrdým 
hostitelem se 25. ledna 2021 stane právě 
znojemská střední škola.  KCH, lpSoukromá vysoká škola ekono-

mická Znojmo zahájila rok 2021 ote-
vřením přijímacího řízení pro 16. aka-
demický rok. 

Od tohoto okamžiku se již mohou 
zájemci přihlašovat na denní i dálko-
vou formu studia studijního programu 
Účetnictví a  finanční řízení podni-
ku. Možnost studia v jiném studijním 
programu zveřejníme, jakmile bude 
do Znojma udělena další akreditace. 
Studijní oddělení, kde lze získat po-
drobnější informace, je dostupné on-
line, ale také můžete ve vymezených 
úředních hodinách zajít do Loucké 
a poradit se. Stát se vysokoškolákem 
je lákavé a nemusíte cestovat do nezná-
ma. SVŠE je tady pro zájemce s matu-
ritou již 16. rokem. S vysokoškolským 
diplomem ze SVŠE máte vysoké uplat-
nění na trhu práce.

V prvním lednovém týdnu proběh-
ly státní závěrečné zkoušky studentů, 
kteří si je buď přeložili z června 2020, 
nebo je museli opakovat. Celkem u stát-
ních zkoušek uspělo v průběhu dne 
10 studentů. Mezi zajímavá témata ba-
kalářských prací patřilo Řízení lidských 
zdrojů u Policie ČR nebo aktuální účet-
ní a daňové problémy vybraných forem 
bydlení se zaměřením na znojemské 
společenství vlastníků. Protože státní 
zkoušky mohly proběhnout za osobní 
přítomnosti, bylo velmi příjemné, že 
Znojmo bylo zalité sluncem a mohla být 
tak otevřená okna jako v červnu.

Soukromá vysoká škola nezahálí
Daňová konference

Ve dnech 8.–9. února se uskuteční 
tradiční Účetní a daňová konference. 
Bude on-line formou, takže vzduchem 
k účastníkům budou proudit aktuální 
informace z daňového balíčku, infor-
mace k uzavření účetního a zdaňovací-
ho období, změny v právu obchodních 
korporacích s dopadem do účetnictví 
a finanční situace podniků. Účastní-
ci konference budou moci pokládat 
dotazy odborníkům, kteří jsou účet-
ními metodiky, auditory a daňovými 
poradci. Každý z Vás se může přidat 
k nám a získat tak zajímavé a potřebné 
praktické poznatky.

Nový semestr 
za dveřmi

Nový semestr na SVŠE Znojmo 
bude zahájen 15. února. To čeká výuka 
na denní studenty. Někteří se pravdě-
podobně sejdou s vyučujícími osobně, 
jiné čeká distanční forma studia. „Ale 
i nejhorší epidemiologická situace PES 
5 dovoluje, aby alespoň některé před-
měty proběhly tradičně ve skupince 
do 10 osob. Sídlo školy nebude tedy 
tak opuštěné. Chceme být vidět. I když 
máme často uzavřené učebny, SVŠE 
Znojmo pokračuje ve výuce i ve svých 
plánech. Chceme se s Vámi setkávat 
na  stránkách Znojemských LISTŮ, 
na sociálních sítích, na webu, ale také 
v ulicích Znojma,“ uvedla Hana Březi-
nová, rektorka SVŠE.  HB

Studentky oboru Sociální čin-
nost ze střední školy na Přímětické 
ulici (SOU a  SOŠ SČMSD, Znojmo) 
mají možnost se ve druhém ročníku 
rozhodnout pro volitelný předmět 
reflexní terapie.

Reflexní terapie na výbornou
Žákyně oboru Sociální činnost mo-

hou dovednosti terapie využít v pra-
xi i osobním životě. Reflexní terapie je 
metoda, která umožňuje diagnostiku 
a následné napravení nejslabšího místa 
organismu a efektivní započetí procesu 
jeho harmonizace. Pomocí reflexní tera-
pie lze řešit či podporovat uzdravování 
závažnějších i lehčích onemocnění. Je 
velmi vhodná pro napravování nebo 
ulevování od potíží pohybového aparátu. 
Slouží výborně i k vyladění zdravého 
organismu.

O služby v této oblasti je velký zájem, 
jelikož současná populace čím dál čas-
těji vyhledává alternativní formy léčby, 
mezi které se řadí právě reflexní terapie. 
„Dívky se navíc naučily i různé formy re-
laxačních masáží, které mohou klientovi 
poskytnout odpočinek a uvolnění.

Všechny studentky složily zkoušku 
na výbornou a následně obdržely certi-
fikáty. Některé z nich navíc plánují, že se 
budou reflexní masáži aktivně věnovat 
v budoucnu a dále své znalosti rozvíjet,“ 
uvedla vyučující Lucie Goldová.  LG, lp

 Zájem o kvalifikovanou pomoc z oblasti 
reflexní terapie stoupá.  Foto: Archiv školy

Již poosmé budou ve  Znojmě 
oceněni pedagogičtí pracovníci, 
a to u příležitosti oslavy Dne učitelů. 
Návrhy nominací je možné podat 
do 28. února 2021.

Pedagogové mohou být nominová-
ni ve dvou kategoriích, a to v kategori-
ích Výrazná pedagogická osobnost roku 
nebo Ocenění za dlouhodobou tvůrčí 
pedagogickou činnost. Nominovat je 
může i rodičovská veřejnost.

Mezi rozhodující kritéria patří mi-
mořádná pedagogická, odborná a pu-
blikační činnost, nadstandardní práce 
(péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, včetně talentovaných apod.), 
zpracování projektů a zapojení do mezi-
národních programů a jiné. Nominace se 
podává prostřednictvím formuláře, který 
je na stránkách odboru školství, kultury 
a památkové péče. Od roku 2014 bylo už 
oceněno sedmnáct pedagogů.  pm

Vybírejte nejlepší pedagogy
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O tom, že krmit labutě či jiné vod-
ní ptáky pečivem je pro ně nebez-
pečné jsme na tomto místě již psali. 
Nejsou tady ale jen labutě.

V tuhých mrazech se do krmítek 
slétají u nás přezimující opeřenci. Jejich 
potravu tvoří slunečnicová i jiná seme-
na, jádra, bobule a jiné plody. Vrabci 
nebo hrdličky uvítají na krmítku také 
obilná zrna jako oves, proso a pšenici. 
Strakapoudy, sýkory či brhlíky nejlépe 
pohostíme tukovou směsí, kterou mů-
žeme zakoupit v podobě lojových koulí. 
Zakoupit můžeme také už namíchané 
směsi krmení pro přezimující ptáky.

Zbytky z kuchyně 
na krmítko nepatří

Na krmítku se v žádném případě 
nesmí objevit slaná, kořeněná, přepále-
ná, uzená nebo zkažená jídla. Ptákům 
způsobují těžké zažívací potíže a lec-
kdy i smrt. Z naší kuchyně ale může-
me použít ovesné vločky, strouhanku 
(z  nesoleného pečiva), strouhanou 
mrkev, pro kosy a kvíčaly také vařenou 
rýži či vařené brambory.

Labutě nejen na Dyji
Oblíbenou zábavou dětí i dospě-

lých je v  zimních měsících krmení 
vodního ptactva. Ve Znojmě jsou to 
nejvíce labutě na řece Dyji. Doporu-

Čím v zimě krmit labutě a další ptactvo

čujeme je krmit rostlinnou potravou 
(salátem, listy zeleniny, hrachem, ci-
zrnou) nebo speciálními granulemi 
pro vrubozobé ptáky. Výjimečně jim 
můžeme v malém množství podávat 
pečivo nebo vařené těstoviny. Pečivo 
by mělo být měkké (ale nikoliv čers-
tvé), nalámané na malé kousky. Tvr-
dý chléb nebo pečivo může ptákům 
způsobit zranění jícnu. Přikrmovat 
vodní ptactvo je doporučované Čes-
kou ornitologickou společností pouze 
v zimním období.  lp, zdroj: ČSO

 Kos černý.  Foto: L. Merel

 Weinbergerova vila – krása detailu.
  Foto: Archiv ZL

Velký zájem u veřejnosti vzbudil 
letošní třetí ročník celorepubliko-
vého sčítání ptáků na krmítkách 
Ptačí hodinka. Podle průběžných 
výsledků se do lednové akce zapo-
jilo více než 17 tisíc sčitatelů. Česká 
společnost ornitologická získá díky 
spolupráci dobrovolníků důležité 
údaje o ptácích, kteří u nás zimují. 
Více na webu www.birdlife.cz

OMLUVA
V listopadovém vydání Znojemských 
LISTŮ vyšel na straně 15 článek „Sa-
maritánka dostala nový krásný šat“ 
o nadšencích, kteří opravili studán-
ku a kapli Samaritánka nedaleko 
Hradiště. Iniciátory a  realizátory, 
kteří na své náklady provedli veškeré 
úpravy a opravy, byli dva kamarádi, 
kteří si říkají „přátelé Samaritánky“. 
V textu jsem omylem uvedla jako 
realizovatele opravy jméno jednoho 
z nich, ač se na díle podíleli oba dva 
a nepřáli si být jmenováni. Tímto se 
oběma velmi omlouvám! 
 Ľuba Peterková

Cesty světem
Cestovatelský festival Cesty světem, 

který se každoročně koná ve Znojmě 
v lednu, se přesouvá. Jeho organizátor 
Bronislav Mikulášek počítá s  termí-
nem 26. a 27. února opět v aule SVŠE 
na Loucké ulici. Program festivalu je 
zveřejněn na www.cestysvetem.cz/.

První dítě nového roku ve Znojmě 
je chlapec Tadeáš.

V  Nemocnici Znojmo se zdra-
vý hoch narodil  1.  ledna 2021 
ve 12.03 hodin. Tadeášek měřil 54 cm 
a vážil při narození 4 440 gramů. Oba 
hrdí rodiče Andrea a Tadeáš Smékalovi 
(na  snímku) jsou lékaři znojemské  
nemocnice. 

Poslední porod minulého roku 
proběhl na Silvestra. Ve 21.56 přišel 
na svět rovněž chlapeček, dostal jméno 
Pavel. V roce 2020 se ve znojemské 
nemocnici narodilo celkem 977 dětí, 
z toho 509 chlapců a 468 děvčat.  lp

První byl 
Tadeáš

Sdružení historických sídel a měst 
vyhlásilo další ročník soutěže Mladí 
fotografují památky, do které se mů-
žete zapojit až do 15. března.

Jde o jednu z největších světových 
akcí pro mladé na  poli kulturního 
dědictví. Soutěž je určena pro žáky 
a studenty základních a středních škol 
(věkový limit je 21 let), kteří zašlou 
fotografie vyjadřující hlavní myšlenky 
Dnů evropského dědictví. Téma pro le-
tošní rok zní Architektonické dědictví.

Soutěž není pouhou „fotogra-
fickou” akcí, ale spíše zážitkem spo-
jeným s uměleckým a památkovým 
dědictvím. Je proto třeba vyhnout se 
námětům, které přes svou možnou 
fotografickou zajímavost neodpoví-
dají takovému záměru. Celá akce má 
podpořit zájem a znalosti našeho kul-
turního dědictví, podpořit znalosti 
historických budov a zahrad, venkov-
ských a městských krajin uznávané pa-
mátkové hodnoty či neobvyklé krásy.

V  letošním roce musí účastní-
ci opět vkládat fotografie na  web  
www.historickasidla.cz. Každý účastník 

může vložit maximálně 3 fotografie. 
Soutěž vrcholí předáváním cen a diplo-
mů u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel v Národním muzeu 
v Praze, a to 20. dubna 2021.  lp

Vánoční balíček 
nebude

Divadelní Vánoční balíček musel 
být stornován. Diváci ovšem o zru-
šená představení nepřijdou. Na pro-
gramu se určitě objeví, jen je třeba 
počkat na lepší časy.

Situace stále nedovoluje otevřít 
hlediště Městského divadla Znojmo 
pro diváky, tedy ani na představení 
připravené do  Vánočního balíčku. 
Ti, kteří si v rámci balíčku zakoupili 
vstupenky na představení Fantastická 
žena, Milovat k smrti, Kdo nepláče, 
není Čech, Ucpanej systém a Sexem 
ke štěstí, o své peníze nepřijdou.

Vstupenky, opatřené na  rubové 
straně číslem Vašeho bankovního účtu, 
jménem a kontaktem, je možné vrátit 
v TIC na Obrokové ulici do 31. března. 
U vchodu je schránka, do které je mož-
né takto označené vstupenky vložit. 
Peníze poté budou doručeny na Vámi 
napsaný účet. „O trpělivost prosíme 
také abonenty předplatitelských skupin 
A, B, C a X. Informace o dalším postu-
pu zveřejníme v nejbližší době,“ uvedla 
Anna Maixnerová, vedoucí Městského 
divadla Znojmo.  lp

Jste mladí a rádi fotografujete 
památky? Zapojte se do soutěže
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Od února zavádí Městská knihov-
na Znojmo novou službu Kniha 
do domu, tedy rozvoz knih pro senio-
ry nad 70 let a imobilní občany.

Služba, která je poskytována 
zdarma, je určena imobilním obča-
nům a seniorům nad 70 let, kterým 
má usnadnit přístup k výpůjčce knih, 
o kterou by byli jinak ochuzeni. Služ-
bu mohou využívat všichni uživatelé 
Městské knihovny Znojmo s platnou 
registrací, jejichž zdravotní stav jim 
trvale nebo po přechodnou dobu zne-
možňuje osobní návštěvu knihovny, 
tedy zdravotně znevýhodnění nebo 
osamocení imobilní občané, obča-
né starší 70 let s omezenou schop-
ností pohybu. Rozvoz knih je zajištěn 
na území města Znojma a uskutečňuje 
se v pravidelném, předem určeném 
termínu (pondělí), obvykle jedenkrát 
měsíčně. Zájemci o tuto službu jsou 
zařazeni mezi uživatele služby na zá-
kladě Prohlášení k využívání služby 
Rozvoz knih (příloha Knihovního  
řádu). 

Podmínky poskytování služby
 registrovaný čtenář knihovny
 věk 70+ a zdravotní znevýhodnění
  vyplněné Prohlášení k  využívání 

služby Rozvoz knih
 zaplacený registrační poplatek
 žádné pohledávky vůči knihovně
  bydliště na území města nebo jeho 

příměstských částí 

Kniha do domu aneb 
Přivezeme vám příběhy

Zřízení služby
Zájemci mohou o zřízení služby 

požádat knihovnu e-mailem (roz-
vozknih@knihovnazn.cz), telefonicky 
515 224 346 či osobně. Službu mohou 
za svého seniora zřídit i rodinní pří-
slušníci.

S   p ověřeným pracovní kem 
knihovny si domluví termín první ná-
vštěvy, případně mu sdělí, o které tituly 
či o jaký okruh literatury má zájem.

Na službu není právní nárok, po-
skytování služby může být ukončeno, 
pokud uživatel nebude dodržovat pra-
vidla poskytované služby.

Jak to bude fungovat
Při zřizování služby pro konkrét-

ního uživatele uvede čtenář svoje jmé-
no a přímení, číslo telefonu a adresu, 
kam chce knihy dovézt.

Knihy si lze vybírat přes on-line 
katalog, který je umístěn na http://
baze.knihovnazn.cz/katalog/, nebo 
s pomocí knihovnice, která čtenáři 
s výběrem knih poradí.

Vypůjčit si lze maximálně 10 knih, 
5 časopisů, 5 CD s mluveným slovem.

Rozvoz se uskuteční každé druhé 
pondělí v měsíci mezi 9.00 až 14.00 ho-
dinou. Vypůjčené knihy lze prodloužit 
o jeden měsíc nebo je vrátit při dalším 
rozvozu. Služba je bezplatná a kapa-
citně omezena, proto doporučujeme 
zájemcům se zřízením služby neotálet.

Poskytování služby může být 
ukončeno, pokud čtenář opakovaně 
nebude přítomen v domluvený čas 
na uvedené adrese.

Z technických a provozních důvo-
dů si knihovna vyhrazuje právo smlu-
vený rozvoz ve výjimečných případech 
přesunout nebo zrušit. 

 lp, zdroj: MKZnojmo

Znojemská knihovna nabízí ne-
jen výpůjčky literatury, ale každý rok 
také řadu doprovodných akcí pro 
veřejnost. A to bez rozdílu věku.

Studenti Gymnázia dr. Karla Po-
lesného jsou například pravidelnými 
účastníky autorského čtení, jehož ak-
tuální 16. ročník před pár dny Městská 
knihovna Znojmo/oddělení dětské 
literatury/ vyhlásila. Literární sou-
těž Autorské čtení je určena žákům 
základních, středních a učňovských 
škol. Soutěžní práce jsou rozděleny 
do pěti kategorií (od 2. třídy až po ko-

Městská knihovna Znojmo se 
zapojila do  projektu Spisovatelé 
do  knihoven, určeného k  podpoře 
české literatury a spisovatelů.

Jde o 4. ročník aktivity Asociace 
spisovatelů a českých knihoven, kdy 
během 10 měsíců navštíví 10 spisova-
telů 10 českých knihoven.

„Navázali jsme v rámci projektu 
Spisovatelé do knihoven spolupráci 
s  Gymnáziem Dr.  Karla Polesného 
ve Znojmě s cílem zpestřit výuku li-
teratury, inspirovat studenty k četbě 
české literatury a motivovat je třeba 
také k vlastní tvorbě. První ledno-
vá beseda se spisovatelkou Lidmilou 
Kábrtovou se uskutečnila zatím pouze 
on-line,“ uvedla ředitelka znojemské 
knihovny Jana Sikorová. Jakmile to 
vládní opatření dovolí, přesunou se 
besedy z online prostoru do prostoru 

Spisovatelé vyrazili 
do knihoven. On-line

reálného, ve kterém se se spisovateli 
setkají studenti tváří v tvář. 

„Lidmila Kábrtová nás velmi in-
spirovala svojí knihou Koho vypijou 
lišky, z které nám předčítala. Zvolila 
v ní netradiční útvar, kdy v každém 
textu použila pouze padesát slov, což 
je nesmírně těžké. Přesto jsme to se 
sedmadvaceti studenty z  8.A také 
zkusili. Své padesátislovní texty psali 
na téma Z mého života a výsledek byl 
velmi dobrý. Už se těšíme na 16. února 
na další besedu, tentokrát se spisova-
telkou Biancou Bellovou, která za svoji 
knihu Jezero získala Evropskou cenu 
za  literaturu a cenu Magnesia Litera 
v hlavní kategorii Kniha roku,“ uvedla 
Ladislava Rivolová, učitelka jazyka 
českého na Gymnáziu dr. K.Polesného. 
(Více o projektu na webu spisovatele-
doknihoven.cz).  lp

Co vše pro vás knihovna připravila
lektivní práce). Porota bude hodnotit 
zvlášť prózu a poezii. Tématem pro rok 
2021 je: Moje nejkrásnější vzpomínka 
na dědu nebo babičku. Knihovna sou-
těž vyhlásila ve spolupráci s projektem 
Místní akční plán (MAP v ORP II.). 

Vyzdob svoji knihovnu
Knihovna také vyhlásila výtvar-

nou soutěž pro děti – Vyzdob svoji 
knihovnu. „Obrázky vyzdobí nejen 
dětské oddělení, ale také stěny v chod-
bě knihovny, které jsou po vymalová-
ní zatím prázdné,“ uvedla ředitelka 

knihovny Jana Sikorová. I  zde jsou 
jednotlivé soutěžní práce rozděleny 
do pěti věkových kategorií (od dětí 
z mateřských škol až po žáky 9. tříd).

Příspěvky z obou soutěží – Autor-
ské čtení a Vyzdob svoji knihovnu – bu-
dou přijímány v hlavní budově knihov-
ny na  Zámečnické ulici ve  Znojmě 
a na všech odděleních a pobočkách 
knihovny, a to do 15. března 2021.

Akademie 3. věku pokračuje
I v  tomto roce plánuje knihov-

na pokračovat ve vzdělávání starších 

spoluobčanů v jimi vyhledávané Aka-
demii 3. věku. Nicméně situace ve spo-
lečnosti organizátorům jejich práci ztí-
žila, stejně jako samotným studentům. 
„Vzhledem k situaci ohledně Covid-19 
nebylo možné realizovat přednášky 
Akademie 3. věku. Vložné bude stu-
dentům přesunuto do jarního semest-
ru. V případě, že se někteří rozhodnou 
Akademii neabsolvovat, budou jim pe-
níze po předchozí telefonické domluvě 
vráceny,“ vysvětlila ředitelka knihovny 
Jana Sikorová a zároveň poděkovala 
všem za pochopení.  lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., Znojmo, 
tel. 734 767 286, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne  
9.30–17.30.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
www.znojemskabeseda.cz.
Leden zavřeno z důvodu kabeláže 
vánoční výzdoby.

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
tel. 515 221 342, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až březen Po–So 
10.00–17.00, Ne 10.00–14.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So  
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00,  
So–Ne 10.00–17.00. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, 
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: po domluvě na tel. 
736 465 085, 515 282 211.

ROTUNDA SV. KATEŘINY
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz
Zavřeno: listopad až duben. 

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

MUZEUM MOTORISMU  
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo,  
tel. 723 712 029, 603 548 351,  
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, 
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: leden Po–Pá 9.00–16.00, 
So a Ne zavřeno. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,  
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: leden St–Ne 9.00–16.30.  

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 777 323 136,  
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno: listopad až duben. 

CYKLOTURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
Melkusova 41/areál Znovínu Znojmo, 
tel. 608 736 135,  
www.cykloklubznojmo.cz
Zavřeno: listopad až duben. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,  
www.knihovnazn.cz.
Otevřeno: Út–Pá 8.30–18.30.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel. 515 261 271, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, 
tel. 515 224 324, 
maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zavřeno.

UPOZORNĚNÍ 
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Z DŮVODU OHROŽENÍ ZDRAVÍ V SOUVISLOSTI 

S VYSOKÝM VÝSKYTEM COVID-19 RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ: 

 KONCERTY A JINÁ HUDEBNÍ, DIVADELNÍ, FILMOVÁ A UMĚLECKÁ PŘEDSTAVENÍ  

(NAPŘ. NEDĚLNÍ POHÁDKY)

 NÁVŠTĚVY A PROHLÍDKY MUZEÍ, GALERIÍ, VÝSTAVNÍCH PROSTOR, HRADŮ, ZÁMKŮ

 NÁVŠTĚVY HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH OBJEKTŮ – VE ZNOJMĚ JE TO NAPŘ. 
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ, HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ, EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ, RADNIČNÍ VĚŽ, 

ROTUNDA SV. KATEŘINY I AKCE V BUDOVĚ ZNOJEMSKÉ BESEDY APOD.

41. přednáškový cyklus 
Jihomoravského muzea 
ve Znojmě

Gymnázium
Dr. Karla Polesného Znojmo

gymzn.cz

ČTYŘLETÝ 
pro žáky z 9. tříd ZŠ / specializace v rámci seminářů /  
sportovní třída s rozšířenou výukou TV – s ideálním  
zázemím (tělocvična, posilovna, lezecká stěna, 
gymnastický sál, atletický stadion)

OSMILETÝ 
pro žáky z 5. tříd ZŠ / během studia možnost výuky  
matematiky v AJ / projektová výuka zeměpisu i v AJ /   
NJ i s rodilým mluvčím / laboratorní cvičení z chemie,  
fyziky, biologie v moderně vybavených učebnách

DVOJJAZYČNÝ 
pro žáky ze 7. tříd ZŠ / šestileté studium s intenzivní  
výukou NJ s českými i rakouskými učiteli / v průběhu  
studia rozšířená výuka AJ a výuka v NJ (dějepis, zeměpis, 
matematika, ZSV) / zahraniční exkurze a výměnné pobyty / 
partnerské školy v Německu, Rakousku a Holandsku 

Vyber gympl!

Jsme partnerskou školou MU Brno,  

fakultní školou Filozofické fakulty MU Brno  

a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

5. 2. 2021 od 15 h on-line

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

tel. 515 225 835

Leden až březen – čtvrteční přednášky 
jsou momentálně dostupné pouze on-

line na muzejním YouTube kanále. 
Začátky jsou vždy v 18.00. 



Zdaleka ne všechno v cestovním 
ruchu umrtvila druhá, podzimní vlna 
covidu. Pro společnost ZnojmoRegion, 
starající se o propagaci a rozvoj turis-
mu na Znojemsku, to bylo mimořádně 
úspěšné období.

Během listopadu, prosince a začát-
ku roku 2021 se totiž podařilo mimo 
jiné navázat důležitou spolupráci s čes-
kými cestovními kancelářemi, podpo-
řit regionální výrobce a služby, ale také 
získat pozornost turistů v Nizozemí!

Mediální hit v Nizozemí
Příjemné překvapení čekalo 

na ZnojmoRegion už počátkem ledna 
2021. Nizozemská televize totiž spustila 
novou sérii oblíbené soutěžní reality-
-show a hned první díl zavedl soutěžící 
na jižní Moravu, na zámek Jaroslavice 
na Znojemsku. Právě ten totiž Znoj-
moRegion doporučoval (mimo řadu 
jiných) už před rokem jako vhodnou 
filmovou lokaci pro natáčení zahraniční 
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Město Znojmo vyhlásilo jako 
každý rok v prosinci minulého roku 
soutěž Vánoční Znojmo. Soutěžilo se 
tentokrát pouze v jedné kategorii – 
O nejkrásnější vánoční výzdobu. Pod-
le poroty nejkrásnější byla k vidění 
v ulici U Branky.

Porota hodnotila venkovní vá-
noční výzdobu domů a bytů ve městě 
a v jeho městských částech. Soutěžící 
posílali fotografie svých vyzdobených 
domů, oken a předzahrádek až do po-
sledního dne v roce 2020.

První místo získala Petronela 
Hájková (ulice U Branky), druhé místo 
Jana Jandová (ulice Na Hrázi) a na tře-
tím místě se umístila rodina Vylíčilova 
(ulice 17. listopadu).

„Všem výhercům gratuluji. Bo-
hužel letos situace nenahrává tradič-
nímu setkání vítězů na radnici, a tak 
posílám poděkování alespoň touto 
cestou. Děkuji všem, kteří se do naší 
soutěže zapojili, a hlavně za to, že svou 
výzdobou přispěli k příjemné vánoční 
atmosféře ve Znojmě,“ pogratuloval 
starosta Znojma Jan Grois.

Poštou výherci obdrží jako cenu 
vstupenky na Znojemské historické 
vinobraní a poukazy na nákup do Za-
hradnictví Městské zeleně Znojmo. 
 Text a foto: pm

Nejkrásnější vánoční výzdobu měli U Branky

 Druhé místo získala Jana Jandová. Vítězná výzdoba Petronely Hájkové.  Bronzovou příčku má rodina Vylíčilova.

Mimořádné úspěchy pro turistiku na Znojemsku
televizní soutěže. Jde přitom o nejsledo-
vanější reality-show v historii Nizozemí.

Pořad „Wie is de Mol?“ (v překla-
du „Kdo je Krysa?“), ve které soutěží 
známé osobnosti, má za sebou 21letou 
historii. Nizozemcům letos předsta-
vuje na 30 míst z Česka, z nichž právě 
jižní Morava získala mediální prven-
ství. Natáčení u nás probíhalo v na-
prostém utajení v průběhu léta 2020. 
Zatím se diváci seznámili především 
s  Jaroslavickým zámkem a částečně 
i s Mikulovem a Lednicko-valtickým 
areálem. Sledovanost prvního dílu pře-
sáhla 3 miliony diváků a k tomu přibyl 
rekordní ohlas na sociálních sítích. 
Více než milion uživatelů má staženou 
speciální mobilní aplikaci.

Soutěž má přitom obrovský vliv 
na veřejné mínění a významně ovliv-
ňuje rozhodování Nizozemců o místu 
jejich dovolené. Například po natá-
čení v Gruzii zaznamenala tato země 
mimořádný zájem ze strany nizozem-
ských turistů a jejich počet meziročně 
narostl o neuvěřitelných 56 %! 

Nizozemci jsou známí jako milov-
níci karavanů a campingu, mají v ob-

libě zejména cykloturistiku a aktivní 
dovolenou. Česká republika má navíc 
tu výhodu, že je pro ně v přijatelné do-
jezdové vzdálenosti. Dá se tedy před-
pokládat, že pokud covidová situace 
dovolí, objeví se nizozemští turisté 
v sezóně 2021 i ve Znojmě a na Zno-
jemsku.

Celý první díl nizozemské reali-
ty-show i další informace o činnosti 
ZnojmoRegionu najdete v Aktualitách 
na webových stránkách www.znojmo-
region.cz nebo na jeho facebookovém 
profilu.

Znojemsko v nabídce 
cestovních kanceláří

Zatímco hotely, restaurace, muzea 
či obchodní a zábavní centra muse-
ly v minulém roce (a stále musí) čelit 
rychle se měnícím vládním nařízením, 
zaměřil se ZnojmoRegion na komuni-
kaci s českými cestovními kancelářemi 
(dále jen CK). Extrémně se zvýšil zájem 
domácích turistů o cestování po re-
publice, a tak řada CK i agentur začala 
hledat vhodné turistické cíle a kvalitní 
služby právě u nás doma. ZnojmoRegi-

on proto připravil speciální poznávací 
zájezd pro zástupce CK, aby se na vlast-
ní oči seznámili s největšími turistický-
mi lákadly Znojemska a Podyjí, ale také, 
aby si sami vyzkoušeli vysokou kvalitu 
a komfort zdejších služeb.

Díky spolupráci s Milenou Van-
čurovou, majitelkou znojemské CK 
NOVA, se podařilo vybrat ty CK, které 
se na domácí pobytové a poznáva-
cí zájezdy zaměřují anebo je právě 
chystají do svých balíčků na sezónu 
2021. Díky jejím osobním kontaktům 
přijeli přímo majitelé a ředitelé CK 
i předseda Asociace českých cestov-
ních kanceláří a agentur Ing. Roman 
Škrabánek. Akce měla proběhnout 
už v polovině října, ale kvůli vládním 
opatřením se uskutečnila 13.–15. pro-
since 2020. Program „travel-tripu“ byl 
koncipován tak, aby během dvou dnů 
a jednoho večera zástupci CK poznali 
maximum z turistické nabídky členů 
ZnojmoRegionu na území Znojem-
ska a Podyjí. Nechybělo samozřejmě 
Znojmo, ve kterém celý program za-
čínal i končil. Celkem se po regionu 
najezdilo přes 200 km. IN
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Hokejisté HC Aqotec Orli Znojmo 
zažívají těžké časy. Kvůli pandemii 
byli nuceni se přesunout z meziná-
rodní soutěže EBEL do druhé české 
ligy. Mnoho hvězdných hráčů tak mu-
selo nastoupit do poloprofesionální 
soutěže. Ta je ovšem kvůli aktuálním 
opatřením pozastavena. „Způsobu-
je nám to velké těžkosti,“ prozradil 
v rozhovoru manažer klubu Petr Ve-
selý.

Jak moc se aktuální situace dotýká 
Znojma?

Situace, která otřásá celým svě-
tem, se nás dotýká naprosto zásadně. 
Způsobuje nám to velké těžkosti, které 
nemáme ve svých rukách. Snažíme se 
s nimi vyrovnat. Nechceme fňukat, 
situace je těžká pro všechny. Navíc to 
podle všeho vypadá, že druhá liga už 
se letos hrát nebude.

 
Musíte v současné době platit hráče?

Ano, se všemi hráči máme profe-
sionální smlouvy, které musíme plnit. 
A zároveň je chceme plnit, protože 
jsme seriózní organizace. Nicméně 
ta situace, která tu je, nám to velice 
komplikuje. Za  to, že jsme schopni 
ji nějak ustát, patří poděkování jak 
všem partnerům Orlů, městu Znoj-
mu a podporovatelům klubu, tak i fa-
nouškům, kteří nám dodávají motivaci 
pokračovat. 

 
Bylo by tedy pro vás lepší, kdyby se 
druhá liga rozjela i na úkor diváků?

To je složitá otázka. My bychom 
soutěž hráli i bez diváků, přeci jen 
nyní jíž existuje spousta možností, jak 

Hokejové Znojmo: Covid způsobil ztráty desítky 
milionů, přesto řeší návrat do mezinárodní soutěže

divákům zprostředkovat zápasy domů. 
I kvůli partnerům bychom upřednost-
nili, kdyby se liga dohrála. Bohužel 
tato možnost tady nebyla. Jsme sou-
částí jednoho velkého celku, a tak se 
musíme přizpůsobit.

 
Nemrzí vás, že jste se vrátili do Čes-
ka, když se mezinárodní EBEL hraje?

Majitel říká, že někdy musíme 
udělat krok dozadu, abychom mohli 
jít dva dopředu. V době, kdy jsme se 
vraceli, tak nebyla žádná jiná možnost 
než se do Česka vrátit. Aktuálně se 
situace mění turbulentně a myslím si, 

že kdybychom ten krok neudělali, tak 
bychom měli ještě daleko větší problé-
my než řešíme nyní.

 
Plánujete se tedy vrátit zpátky na me-
zinárodní scénu?

Záležet bude na aktuální situaci. 
Musí  proběhnout jednání s partnery 
a městem Znojmem o podpoře, jakou 
soutěž by ve Znojmě rádi viděli a zda 
na to budou ekonomické prostředky. 
Ovšem pokud to bude možné, rádi 
bychom se vrátili. Pro Znojmo je to ta 
nejlepší reklama. Všichni v klubu v to 
doufáme a pracujeme na tom.

Zvládne Znojmo v této sezóně plnit 
všechny své závazky?

Jedeme opravdu  na hranu. Nicmé-
ně závazky jsme vždycky dodržovali 
a dodržíme i letos. 

Jak moc jsou pro vás aktuální situ-
ace ztrátové? Tedy přesun z EBEL 
do Česka a to, že se teď nehraje.

V EBEL jsme měli rozpočet plá-
novaný cca na  40 milionů korun. 
Ztráty z příjmů jsou tak v řádech de-
sítek milionů korun. Stačí se podívat 
na seznam našich hlavních partnerů, 
většinu z nich krize zasáhla velmi vý-
razně. Navíc nemůžeme počítat ani 
s příjmy ze vstupného. V rámci druhé 
ligy máme rozpočet 10 až 12 milionů 
korun, takže tam je ten rozdíl oprav-
du velký. Nicméně to, že se soutěž 
nehraje, nám způsobuje další nemilé  
problémy.

  
Chance liga vám nabídnuta nebyla?

Loni jsme o ní jednali s Chomu-
tovem, ale jejich požadavky a závazky 
byly obrovské a celá věc tím neprove-
ditelná. Byla to jediná licence, která 
byla ve hře. Ani nyní žádná k dispozici 
není.

 
V současné chvíli půjčujete své hráče 
do klubů v rámci první ligy a extrali-
gy. Jak to probíhá?

Většině hráčů se nám podařilo na-
jít místo v týmech, které hrát můžou. 
Ovšem v mnoha případech se i  tak 
podílíme výraznou měrou na  jejich 
platech v nových klubech. Taková je 
realita. 

 oz

 Hokejisté HC Aqotec Orli Znojmo Foto: Kamila Chmel

Před 15 lety byl založen Lukostře-
lecký oddíl Znojmo. Dnes ho tvoří 
téměř padesát lukostřelců a na svém 
kontě má nejeden úspěch.

Zázemí mají lukostřelci na Klášter-
ní ulici ve Znojmě v prostorách zahrady 
Louckého kláštera, kde od dubna do říj-
na probíhají třikrát týdně tréninky. Pod-
mínky pro trénování byly v loňském 
roce kvůli covidu špatné, přesto získali 
znojemští lukostřelci v celostátních sou-
těžích několik medailí. 

Úspěch znojemských lukostřelců v neúspěšném roce
Na mistrovství republiky a v Po-

háru Lukostřeleckého svazu vybojo-
vali devět bronzových, osm stříbrných 
a jednu zlatou medaili. Nejúspěšnější 
pro ně byla kategorie juniorek následo-
vaná kadetkami a staršími žáky. S ohle-
dem na situaci ve světě ale byly všech-
ny mezinárodní závody z rozhodnutí 
světové lukostřelecké federace zrušeny. 
Nikdo ze znojemských reprezentantů 
tak nemohl změřit své síly v meziná-
rodních soutěžích.

Sportovci z Lukostřeleckého od-
dílu Znojmo (dále jen „klub“) ovšem 
nezaháleli. V loňském roce získal klub 
od města potřebný materiál a přes léto 
trenéři a starší členové vlastními sila-
mi zrekonstruovali budovu střelnice, 
která umožňuje dětem a mládeži tré-
novat i v zimním období. Už na pod-
zim 2020 začal v nové střelnici začá-
tečnický kurz, ale kvůli covidu musel 
být přerušen. Teď všichni čekají, až se 
bude moci otevřít střelnice alespoň pro 

menší skupinky sportovců, aby mohl 
pokračovat jak náborový kurz pro 
uchazeče o lukostřelbu, tak pravidelné  
tréninky. 

„Na červenec připravujeme dal-
ší lukostřelecký začátečnický kurz. 
Stačí sledovat naše webové stránky  
www.lkznojmo.cz a  najdete nás 
i na Facebooku,“ uvedl Martin Za-
hradník, trenér a vedoucí Lukostřelec-
kého oddílu Znojmo. 

 lp


