
Nové otevírání 
obálek

Rada města schválila dva důleži-
té body směrem k transparentnosti 
a otevřenosti vůči občanům.

Prvním je přítomnost veřejnos-
ti u otevírání obálek – radní upravili 
směrnici pro nakládání s majetkem tak, 
aby se otevírání obálek mohl zúčastnit 
každý, kdo se do řízení zapojí. Druhým 
bodem je jmenovité hlasování na radě 
města – vždy tak půjde dohledat, kdo 
a jak hlasoval.  lp
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R o z p o č t o v é m u  p r o v i z o r i u 
ve  Znojmě je konec. Zastupitelé 
schválili rozpočet města na rok 2021. 
Pracovala na něm už nová koalice. 
Do oprav a investic míří 240 milionů.

„Pokud bych měl něco vypích-
nout, tak mám radost ze dvou věcí. 
Navýšili jsme peníze na menší opra-
vy chodníků a  komunikací z  loň-

Na náměstí se vrátí důležitá stavba
ských 10 milionů na letošních téměř 
13 milionů. A máme v plánu vrátit 
veřejné WC na Komenského náměstí, 
v  rámci jeho rekonstrukce počítá-
me s  investicí ve výši 9 milionů ko-
run. Nově rekonstruované WC bude 
bezbariérové,“ říká starosta Znojma 
Jakub Malačka a  dodává: „S  ohle-
dem na  vývoj se vyplatilo přečkat 

necelé dva měsíce v  rozpočtovém 
provizoriu a  sestavit teď rozpočet 
tak, že odráží reálný vývoj ekono-
miky. Nečeká nás lehký rok, ale díky 
dlouholetému odpovědnému hospo-
daření města a reálně sestavovanému 
rozpočtu se nám povedlo pro letošní 
rok zachovat extrémně proinvestiční  
rozpočet.“  Více na str. 3.

Znojmo se pokusí o zápis radniční 
věže do nejvýznamnějšího kulturní-
ho bohatství národa.

Radniční věž by město rádo vidě-
lo na seznamu národních kulturních 
památek zejména ze dvou důvodů – 
prvním je samozřejmě prestiž města, 
druhým získání dotačních prostředků 

Bude radniční věž třetí památkou?
na rekonstrukci památky s vyšší pa-
mátkovou ochranou.

„Podobně jako národní kultur-
ní památky rotunda sv. Kateřiny  
a Loucký klášter přesahuje i radniční 
věž svými kvalitami region, a proto 
by na seznamu národního kulturního 
bohatství neměla chybět. Potvrdil to 

i stavebně historický výzkum. Ve spo-
lupráci s Národním památkovým ústa-
vem proto budeme usilovat o zápis 
na  tento seznam. Po přípravě všech 
podkladů bude návrh předložen vládě 
České republiky ke schválení,“ uvedl 
starosta města Jakub Malačka. 

 Pokračování na str. 4.

Dotazy lidí 
přednostně

Starosta Znojma Jakub Malačka 
zavedl pro spoluobčany novinku.

Na zatím posledním zastupitelstvu 
města Znojma byl nově zaveden bod 
Dotazy občanů hned na začátek jednání. 
Dosud mohli občané své dotazy zastu-
pitelům přednést vždy až na závěr kaž-
dého jednání. Nyní mají otázky občanů 
směrem k vedení města a zastupitelům 
přednost. Zastupitelé se v sále Louckého 
kláštera aktuálně sejdou 26. dubna.  lp

Zůstaňme
ve spojení

Město Znojmo nabízí občanům 
stále více možností, jak komunikovat 
s úřadem. 

V současné době nepřející přímému 
kontaktu jsou občané Znojma a jeho 
příměstských částí ve výhodě. Prostřed-
nictvím elektronického Portálu občana 
Znojma mohou být ve spojení s měst-
ským úřadem  z bezpečí domova a díky 
Mobilnímu Rozhlasu nepřijdou ani o ak-
tuální novinky z dění ve městě. Tématu se 
obšírně věnujeme na str. 8 a 9.  lp
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RADNICE PŘEDSTAVÍ LIDEM 
PODOBU DOMEČKU 
Z budovy takzvaného Domečku 
na  Pontassievské ulici se má 
v budoucnu stát nové kulturně-
-společenské centrum. Než se 
s přestavbou začne, chce město 
záměr a  jeho podobu projednat 
s  veřejností. Jako podklad pro 
veřejné projednání má sloužit 
studie, jejíž vypracování radnice 
zadala. Studii zpracuje znojemský 
Atelier GNS s.r.o. Zahrnovat má 
dvě varianty řešení a hotova má 
být do konce dubna.

DALŠÍ OKNA PRO KLÁŠTER
Do  konce října letošního roku 
bude mít Loucký klášter dalších 
23 nových oken. V aktuální sedmé 
etapě půjde také o opravu jed-
něch vrat. Na severní části kláštera 
(na straně z ulice Klášterní) bude 
pracovat vítězná firma Pavel Pigl 
vzešlá z  e-aukce. Investice činí 
2,8  milionů korun. Stejně jako 
v  předchozích letech se bude 
žádat o  dotaci z  Ministerstva 
kultury (z Programu záchrany ar-
chitektonického dědictví). Město 
od roku 2016 již v národní kulturní 
památce vyměnilo 187 oken.

PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ
VYBRANÝCH PROFESÍ
Znojmo i nadále realizuje v sou-
ladu s  Usnesením vlády České 
republiky a rozhodnutím hejtma-
na Jihomoravského kraje vyko-
návání péče o děti zaměstnanců 
vybraných profesí, a to až do od-
volání. Pro žáky základních škol 
od  1.  do  5.  třídy zajišťuje péči 
ZŠ  nám. Republiky 9. Pro děti 
z mateřských škol zajišťuje péči 
MŠ nám. Republiky 15. Veškeré 
info na www.opatreniznojmo.cz.

ULICE ZBOROVSKÁ 
A P. HOLÉHO OMEZUJÍ PROVOZ
Z důvodu rekonstrukce vodovo-
du je pro vozidla do 30. dubna 
částečně uzavřena ulice Zborov-
ská a zcela uzavřena ul. Prokopa 
Holého. Objízdná trasa nebyla  
stanovena.

HŘIŠTĚ NEZAVŘELI, 
ALE DEZINFIKOVALI
Radnice nechala všechna svá dět-
ská hřiště ve městě a městských 
částech vydezinfikovat parou 
a poté ošetřit speciálním nástři-
kem. Použitá nanotechnologie má 
všechny certifikace od Státního 
zdravotního ústavu a  je tudíž 
naprosto bezpečná. Nejsou u ní 
známé žádné nežádoucí reakce. 
Jde o dlouhodobější ochranu.

Zastupitelé schválili poskytnutí 
dotací ze dvou programů – Podpora 
sociálních služeb v roce 2021 a Pod-
pora rodinných aktivit v roce 2021. 
Na tyto je v rozpočtu vyčleněno cel-
kem 22,5 milionů korun.

Kromě zmíněných dotačních pro-
gramů podporuje Znojmo sociální 
oblast především prostřednictvím své 
příspěvkové organizace Centrum soci-
álních služeb Znojmo, a to provozním 
příspěvkem ve výši téměř 16,5 milionů 
korun.

„Jsem rád, že i pro letošní rok, kdy 
bylo nutné omezit výdajovou strán-
ku rozpočtu, nebyly omezeny výdaje 
na sociální služby, a tak jsme schopni 
dál udržet úroveň a rozsah sociální péče 
a sociálních služeb jako v roce 2020,“ 
řekl místostarosta Pavel Jajtner.

V rámci dotačního programu Pod-
pora sociálních služeb v roce 2021 je 
tradičně největším příjemcem právě 
Centrum sociálních služeb Znojmo 

Znojmo pošle na sociální služby  
více jak 22 milionů korun

(dále jen Centrum), které poskytuje ce-
loročně ambulantní, pobytové i terénní 
služby v rámci osmi sociálních služeb. 
U většiny z nich je Centrum jediným 
poskytovatelem pro ORP Znojemsko 
či ORP Moravský Krumlov (například 
noclehárna). Letos Centrum nad rámec 
svého provozního příspěvku obdrží do-
taci ve výši více než 14,6 milionů korun.

Mezi největší příjemce se dále řadí 
Oblastní charita Znojmo (více než 
5,5 milionů korun na zajištění sociál-
ních služeb), Práh jižní Morava, z.ú. 
(382 100 korun na pomoc a podporu 
osob se závažným duševním onemoc-
něním), Společnost Podané ruce o.p.s. 
(296 400 korun na  zajištění služeb 
osobám ohroženým závislostí na ná-
vykových látkách) nebo Paspoint, z.ú. 
(285 000 korun na podporu osob s po-
ruchou autistického spektra) či Tyflo-
Centrum Brno, o.p.s. (158 800 korun 
na sociální služby se zaměřením pro 
osoby se zrakovým postižením) aj.

Dotaci ve  výši 200  000 korun 
z programu Podpora rodinných akti-
vit v roce 2021 schválili zastupitelé Ro-
dinnému centru Maceška, z.s. na pod-
poru jejich rozličných prorodinných 
a mezigeneračních aktivit, kterými 
mimo jiné naplňují priority Rodinné 
a  seniorské politiky města Znojma. 
Stejnou částkou podpoří město i Ma-
teřské centrum Miniklub Znojmo z.s., 
které poskytuje alternativní druhy 
péče o děti (mikrojesle, dětská skupi-
na a další). Zbývajících 100 000 korun 
z  tohoto programu bude rozděleno 
mezi dalších šest subjektů, které se rov-
něž podílí na aktivitách podporujících 
rodiny v našem městě.

Sociální oblasti město Znojmo 
podporuje i mimo dotační progra-
my, a to například podporou činnosti 
klubů seniorů, dále tvorbou rodinné 
a seniorské politiky a také Komunit-
ním plánováním sociálních služeb 
Znojemska.  pm

Atraktivní lokalita Pod Městským 
lesíkem ožije výstavbou moderních 
bytů a rodinných domů. 

Zastupitelé v únoru 2021 schválili 
kupní smlouvu s  investorem, který 
podal v nabídkovém řízení nejvyšší 
nabídku. Za pozemky o výměře téměř 
40 000 m2 utrží radnice 96,8 milionů 
korun, což je o 60 milionů víc, než byla 
minimální kupní cena.

Novou rezidenční čtvrť vystaví 
společnost Joka Moravský Krumlov, 
která vybuduje atraktivní bydlení 
s  veškerou občanskou vybaveností 
a zelení. V lokalitě Pod Městským le-
síkem vyroste 246 nových moderních 

U Lesíka vyroste nová rezidenční čtvrť
nízkoenergetických bytů v šesti pě-
tipodlažních bytových domech, při-
čemž parkovacích míst tu má být přes 
400. Postavit se tu má i 36 rodinných 
domů s rezervní kapacitou 20 parkova-
cích míst. Zastavená plocha bude činit 
pouze 17 % rozlohy pozemků, 34 % 
plochy bude zeleň. Zbývající plocha 
se rozdělí mezi veřejné prostranství 
a zpevněné komunikace. První etapa 
by se tu mohla začít stavět už za  tři 
roky, do té doby přepokládá developer, 
že se podaří vydat stavební povolení 
na celou lokalitu. Dle smluvních pod-
mínek je termín pro vydání stavebního 
povolení pro tuto lokalitu o něco delší, 

a to 5 let od nabytí vlastnického práva 
k pozemkům. V kupní smlouvě je ošet-
řena i smluvní pokuta, pokud by došlo 
k prodlení ze strany investora. 

Podmínkou pro rozhodování 
o využití daného území je vypracová-
ní územní studie, která bude vycházet 
z  investorem předložené zastavovací 
studie. Zastavovací studie mj. počítá 
s tím, že bude celá lokalita rozdělena 
do dvou obytných celků oddělených 
navzájem výrazným blokem veřejné 
zeleně. Developer rovněž dobuduje po-
třebnou technickou infrastrukturu, jako 
je dešťová kanalizace, přeložka vodovo-
du, splašková kanalizace a jiné).  zp

Senioři žijící v  domech s  byty 
zvláštního určení v ulici Dukelských 
bojovníků budou mít brzy ve svých 
bytech zrekonstruované koupelny. 
Práce začaly v polovině února, termín 
dokončení je 31. března.  

V domech s byty zvláštního ur-
čení v  ulici Dukelských bojovníků 
žije 122  seniorů, a  to ve  105 byto-
vých jednotkách. Péči o obě budovy 
(vchody č. 148 a 150) má na starosti 

Město opravuje seniorům koupelny
Správa nemovitostí města Znojma, 
která letos naplánovala opravu celkem 
71 koupelen. Dlouhodobě odkláda-
ná rekonstrukce sociálních zařízení 
byla již nutností. Některé koupelny již 
opravou prošly dříve. Radnice nyní 
pro opravy zbývajících vyčlenila v roz-
počtu potřebných téměř 2,6 milionů  
korun. 

V  koupelnách dojde k  výmě-
ně sprchových vaniček, umyvadel, 

obkladů a dlažby. Práce ve vchodu 
č. 150 provede firma FCS BAU, práce 
ve vchodu č. 148 pak firma Profiteam 
topení – voda – plyn. Obě podaly nej-
výhodnější cenovou nabídku ve vý-
běrových řízeních. Do konce března 
opraví 36 koupelen ve vchodu č. 148 
a dalších 35 ve vchodu č. 150. Po této 
akci již budou opraveny všechny so-
ciální zařízení seniorů žijících v obou 
budovách města.  pm, lp
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RESPIRÁTORY SI VYZVEDLO 
71 % ZNOJMÁKŮ
Znojemská radnice zajistila pro 
své obyvatele starší 2 let respirá-
tory. Každý občan si mohl během 
dvou týdnů vyzvednout bezplatně 
5 respirátorů třídy FFP2. Senio-
rům bydlícím v  domech s  byty 
zvláštního určení či v  domech 
pro seniory respirátory doručili 
pracovníci a pečovatelky osob-
ně. Starosta všem zainteresova-
ným poděkoval za  jejich práci. 
Respirátory si mohou zájemci 
vyzvednout i nyní, a to na poda-
telně MÚ Znojmo, Obroková 1/12, 
k aždý den v  pracovní  době  
podatelny.

NÁKUP RESPIRÁTORŮ
Znojemská radnice nakoupila cel-
kem 170 000 respirátorů třídy FFP2 
s evropskou certifikací za 10,90 ko-
run za kus, nejvýhodnější cenu 
a termín dodání nabídla z 13 firem 
místní společnost Daros. Zatím 
bylo vydáno 115 650 respirátorů 
23 122 obyvatelům Znojma a vý-
dej pokračuje. Zbylé respirátory 
budou sloužit pro potřeby města, 
jeho příspěvkových organizací 
a pro Městskou policii.

POKRAČUJE OPRAVA 
HORNÍ ČESKÉ
V druhé etapě pokračuje rekon-
strukce ulice Horní Česká, a  to 
od budovy Horní Česká 17 po ulici 
Velkou Michalskou. Do 30. června 
2021 je tento úsek uzavřen. Sou-
částí je i rekonstrukce ulice Malá 
Michalská, která je rovněž uzavře-
na. Pro pěší je přístup do všech 
nemovitostí s drobným omezením 
zachován po celou dobu stavby. 
Po celý průběh stavebních prací 
je pouze pro držitele parkova-
cích karet vyčleněno parkování 
ve spodní části Horního náměstí. 

VELKÝ ZÁJEM 
O TESTOVÁNÍ NA HATÍCH
O termíny antigenního testování 
v  mobilním testovacím místě 
na Hatích, které funguje formou 
drive-in, tedy testování přímo 
z auta, je velký zájem. Kapacita 
musela být trojnásobně navýše-
na. Místo zřídilo město Znojmo 
ve spolupráci se Společností Po-
dané ruce o.p.s. a určené je pře-
devším pro pendlery, ale nejen 
pro ně. Provozní doba je pondělí 
(15.00–20.00), středa (12.00–17.00) 
a sobota (8.00–13.00). Testovat se 
tu bude tak dlouho, dokud bude 
o  testování zájem. Registrace 
na test je nutná předem přes web  
www.covidtestjmk.cz. 

STALO SE

Poprvé od  nástupu do  funkce 
absolvoval starosta Znojma Jakub 
Malačka sérii devíti setkání se zá-
stupci městských částí. Jde o Přímě-
tice, Mramotice, Kasárna, Hradiště, 
Konice, Popice, Oblekovice, Derflice 
a Načeratice.

Starosta jednal s předsedy 
městských částí

Na programu setkání byla městská 
zeleň, správa nemovitostí, plánované 
investice na letošní rok a také připo-
mínky a podněty ze strany zástup-
ců. „Chápu, že každá městská část by 
chtěla, abychom investovali do všech 
jejich podnětů, ale musíme pracovat 

s omezeným rozpočtem, proto jsem 
na setkání vždy apeloval, abychom si 
určili priority a na jednotlivé problémy 
nahlíželi komplexněji,“ uvedl starosta 
Malačka.

Na některé projekty v městských 
částech jsou už vyčleněny finanční 
prostředky v letošním rozpočtu měs-
ta: 7 milionů korun půjde na opravu 
průtahu v Oblekovicích či 1,5 milio-
nů korun jde na plánovanou investici 
do Mramotického koupaliště. U dal-
ších projektů se ještě zpracovává kal-
kulace, prověřuje se jejich realizova-
telnost a následně se případně zahrnou 
do plánu oprav.

Starosta chce v setkáních pokračo-
vat pravidelně. „Abychom viděli, kam 
se naše práce posunula a mohli jsme 
společně budovat spokojenost občanů 
jak v centru, tak i v  jeho městských 
částech,“ konstatoval Jakub Malač-
ka. Pokud budou mít občané zájem 
o bližší informace z jednání, mohou se 
obrátit přímo na předsedy městských  
částí.  kj

 Starosta Malačka při setkání s předsedou městské části Načeratic Milanem Homolkou. 
 Foto: Archiv ZL

Znojmo bude letos hospodařit 
s výdaji ve výši 991 milionů korun.

Předpokládaný příjem je 931 mili-
onů korun, což je o 104 milionů méně, 
než od státu přiteklo do rozpočtu vlo-
ni. Schodek ve výši 59 milionů korun 
bude pokryt z přebytků z loňských let.

„I přes významný pokles příjmů 
ze sdílených daní letos putuje více než 
240 milionů korun do investic a oprav 
komunikací. Rozpočet je velmi pro-
investiční i z toho důvodu, abychom 
lidem dali práci. Je to mnohem lepší 
varianta než šetřit a pak lidi dostávat 
do systému sociálních dávek a pod-
por,“ říká Jakub Malačka. Snížení pří-
jmů se ovšem někde projevit muselo. 
„Primárně jsme škrtali v provozních 
úsporách úřadu, pak u našich příspěv-
kových organizací, ale také v oblasti 
sportovních dotací. Letos rozdělíme 
o 10 milionů méně než v roce 2020. 
S tím, jak nám rostou výdaje na soci-
ální služby, jsme měli jen dvě varianty. 
Snížit investice, nebo dotace. My šli 
cestou snižování dotací, byť víme, že 
to není populární. Úspora se dotkne 
primárně profesionálních sportovních 

Rozpočet 2021: Do oprav 
a investic míří 240 milionů

klubů,“ vysvětluje nepopulární opatře-
ní starosta.

VĚTŠÍ INVESTICE
Vedle investic do oprav chodní-

ků a rekonstrukce toalet na Komen-
ského náměstí patří mezi další větší 
investice města například revitalizace 
parku Kolonka (12,5 milionů korun), 
první etapa rekonstrukce ulic Ho-
rova a Vančurova včetně veřejného 
osvětlení (10 milionů korun) nebo 
vybudování vodního prvku na Miku-
lášském náměstí (6 milionů korun). 
V součinnosti s krajem chce město 
také opravit průtah Oblekovicemi (ná-
klady města – cca 6 milionů korun). 
Pokračovat se bude také ve výměně 
oken v Louckém klášteře (3,5 milionů  
korun).

Podstatnou část financí město kaž-
doročně investuje do oprav škol a ško-
lek, nejinak tomu je i letos. Do školek 
letos putuje 2,9 milionů korun, do škol 
22,8 milionů korun. V podpoře jazy-
kového i dalšího vzdělávání pomocí 
projektu Kolumbus bude radnice letos 
samozřejmě pokračovat dál.

OTEVŘE SE 
STARÁ ŠKOLA I KRYT

Z již probíhajících rekonstrukcí 
bude letos dokončena oprava staré 
školy v Louckém klášteře, kompletní 
oprava komunikace na Horní České 
a revitalizace vnitrobloku Dukelská – 
Sokolovská.

Znojmo bude od tohoto roku také 
bohatší o  jeden nový turistický cíl. 
Chystá se dlouho připravované zpří-
stupnění podzemního krytu, naleze-
ného v podstatě náhodou v roce 2019 
pod Masarykovým náměstím.

POKRAČUJÍ REALIZACE 
VAŠICH NÁPADŮ

Z participativního rozpočtu Tvo-
říme Znojmo se se má v  letošním 
roce realizovat 10 projektů. Z nových 
projektů je to rekonstrukce útulku 
v Načeraticích a revitalizace schodů 
z Louckého parku k řece Dyji. Dřívější 
projekty, které jsou ve fázi realizace, 
najdete na www.tvorimeznojmo.cz). 
V projektu pokračuje město i nadá-
le. 1. dubna se spustí již čtvrtý ročník  
(více na str. 5). zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 22. dubna 2021, uzávěr-
ka je 12. dubna.

ZAČÍNÁ SVOZ BIOODPADU
Ve  Znojmě a  jeho městských 
částech začíná svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy. První svoz biood-
padu bude ve  13. týdnu, tedy 
od 29. března. Poté bude prová-
děn každý lichý týden.

POPLATEK ZA PSA
Do 31. března musí držitelé (maji-
telé) psů zaplatit poplatky za své 
čtyřnohé přátele. Platby v hoto-
vosti i platební kartou přijímají 
pokladny v  budově městského 
úřadu na Obrokové 12 a na nám. 
Armády nebo lze platbu provést 
převodem z účtu (var. symbol lze 
zjistit na tel. 515 216 307). Nahlá-
sit nového psa musí jeho majitel 
do 15 dnů ode dne, kdy ho získal. 
Poplatek je vyměřen od tří měsíců 
stáří psa. Bližší informace podá Bo-
hunka Dehnerová, tel. 515 216 307,  
bohunka.dehnerova@muznojmo.cz.

ZA ODPAD PLATBA 600 Kč
Každoročně vybírané místní po-
platky za odstraňování komunál-
ních odpadů jsou pro rok 2021 sta-
noveny na částku 600 korun na oso-
bu. Poplatek je splatný k 30. červ-
nu 2021. Platit je možné na poklad-
ně MÚ na ulici Obroková 12. Lze 
využít i platbu poštovní poukázkou 
(na  vyžádání), bankovním pře-
vodem na  účet nebo prostřed-
nictvím služby SIPO České pošty. 
Více na www.rodinaokurkova.cz/ 
komunalni-odpady.

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.

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv 
pracovní místo nebo brigádu, mají 
možnost v LISTECH inzerovat zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu: 
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

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.

Pokračování ze str. 1.
Již v roce 2013 byl zpracován re-

staurátorský průzkum omítek ve třech 
patrech věže, který pro město vyho-
tovila akademická malířka Kateřina 
Knorová. Účelem bylo zjištění možné 
existence malířské výzdoby interiéru 
věže, která byla právě průzkumem 
potvrzena. V roce 2016 zahájilo Znoj-
mo přípravné práce k  obnově rad-
niční věže. V této souvislosti zadalo 

Bude radniční věž třetí památkou?
také zpracování stavebně historického 
průzkumu, ze kterého vyplývá, že rad-
niční věž představuje nadregionálně 
významnou památku. Dřevěné kon-
strukce krovu, které pocházejí ve znač-
né míře z doby stavby věže v  letech 
1447–1457, jsou základní a určující 
hodnotou tvořící architektonickou, 
památkovou a uměleckohistorickou 
podstatu objektu. Svým stářím, mírou 
zachování a unikátnosti složité tesař-

ské konstrukce má nenahraditelnou 
historickou cenu.

Z vyhodnocení všech výše uvede-
ných podkladů došlo město k závěru, 
že radniční věž je historickým uniká-
tem, který lze považovat za součást 
kulturního bohatství národa a která by 
si tudíž statut národní kulturní památ-
ky zasloužila. Pokud by se to podařilo, 
mělo by Znojmo už třetí národní kul-
turní památku na svém území.  kj, lp

O hokeji ve Znojmě se v posled-
ních dnech na internetu a sociálních 
sítích intenzivně mluví. Klub HC Orli 
Znojmo totiž na svém webu uveřejnil 
článek, který se věnuje aktuální situaci 
v klubu. Mimo jiné jsou v něm obsa-
žené výroky, že klub necítí podporu 
města. Proti tomuto se vedení města 
ostře ohrazuje. Vyjádření, na kterém 
se shoduje celá rada města, přinášíme 
z úst starosty Jakuba Malačky níže.

„Už když jsme schvalovali rozpočet, 
jsme předesílali, že abychom zachovali 
investice, z krize jsme se proinvesto-
vali a dali tím lidem práci, musíme 
vzhledem k poklesu příjmů najít úspory 
i mimo náš provoz. Protože je pro nás 
důležitá mládež napříč všemi sporty, 
oznámili jsme, že primárně bude krá-
cen profesionální sport,“ říká na úvod.

I přes deklarované snížení dotace 
zůstává hokej nejpodporovanějším 
sportem ve městě. Znojmo do hoke-

Znojmo hokej podporuje nadstandardně. 
A podporovat ho hodlá i nadále

Město Znojmo za posledních 
10 let podpořilo hokej  
více než 100 miliony korun.

je investuje mnohonásobně víc než 
města obdobné velikosti se srovnatel-
ně velkým rozpočtem. „Hokej bude 
mít i do budoucna velkou podporu 
radnice, která bude ale odrážet eko-
nomickou realitu hospodaření. Proto 
nás velice mrzí veřejné prohlášení HC 
Orli Znojmo, které dávají do přímé 
souvislosti výši dotace od města s dal-
ším pokračováním klubu ve Znojmě,“ 
dodává starosta Malačka.

Rada města doporučila zastupi-
telstvu města schválit dotaci 4 miliony 
korun klubu HC Orli Znojmo, což je 
největší dotace sportovnímu klubu 
ve Znojmě.

Klubu město podalo pomocnou 
ruku i navzdory covidové situaci, kdy 
mu vloni ponechalo plnou výši dotace 
9 milionů korun, přestože hokejisté 
odehráli pouhých 5 utkání za rok. Dal-
ším vstřícným krokem bylo umožnění 
čerpání této dotace v i roce 2021.

„Nepřijde nám proto korektní a fé-
rové, když se klub snaží přesvědčit své 
fanoušky, aby šli proti městu Znojmu, 
neboť v současnosti vůbec nevíme, zda 
se v září bude hrát, za jakých podmí-
nek, zda se bude moct cestovat a po-
dobně. Rovněž nám nepřijde etické, že 
v této době, kdy se všichni uskromňují 
a hledají úspory, by se z peněz města 
měly platit jak nadstandardní mzdy 
hráčů, tak i mzdy vrcholového manage- 
mentu, jak klub požadoval ve své žá-
dosti o výjimku,“ doplňuje starosta 
Malačka.

Znojmo podpořilo fungování ho-
keje ve městě za posledních deset let 
více než stomilionovou injekcí. Přes 
74 milionů korun dostal klub v  le-
tech 2010–2020 na dotacích a více než 
30 milionů město investovalo do zim-
ního stadionu, který je v majetku měs-
ta, ale slouží hlavně pro hokejisty.

„S klubem jsme ochotní se sejít 
v letních měsících k dalšímu jednání, 
až budeme vědět, jak bude liga vypa-
dat. Považuji ale za důležité zdůraznit, 
že Znojmo nebude podléhat mediál-
nímu nátlaku žádných zájmových sku-
pin,“ dodává závěrem starosta Jakub 
Malačka.  zp

Město Znojmo má novou tisko-
vou mluvčí. Je jí Karolína Janečková.

Na postu mluvčí radnice vystřídá 
zkušenou kolegyni Ing. Zuzanu Pastrňá-
kovou, která po téměř devíti letech práce 
pro město Znojmo odchází do soukro-
mého sektoru. Bc. Karolína Janečko-
vá (24) se narodila v Brně, ale celé dětství 
prožila ve Znojmě, kde také vystudovala 
Gymnázium Dr. Karla Polesného. Bě-
hem příštího roku bude dokončovat 

Znojmo má novou mluvčí
v Brně inženýrské studium zaměřující 
se na ekonomii. Má pracovní zkuše-
nost z nadnárodní firmy, domluví se 
anglicky a německy. Mezi její záliby patří 
především sport, literatura a cestování. 
Svůj volný čas nejradši tráví s rodinou 
a svými nejbližšími. Sama o sobě říká, 
že je velmi pozitivní člověk, který ne-
zná nudu. Svoji novou pozici bere jako 
výzvu, ke které přistupuje s velkým re-
spektem a zodpovědností.  lp  Karolína Janečková.  Foto: Archiv ZL
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ZA ODLOŽENÝ ODPAD POKUTA
Kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpad mimo vyhra-
zená místa, dopouští se přestupku. 
Své o tom ví žena, která na Vídeňské 
ulici odnášela rozložený nábytek 
ke kontejneru na tříděný odpad, kde 
ho odložila. Strážníci ji uložili pokutu 
2000 korun a odpad si musela od-
nést zpět domů. Podobně dopadla 
jiná žena. Ta dostala pokutu 200 ko-
run za zrcadlo, které položila vedle 
kontejneru. Vozidlo, které zastavilo 
u kontejnerů Pod Soudním vrchem 
a jehož posádka odpad vynesla, na-
hlásila strážníkům kolemjdoucí žena. 

NECHAL KLÍČE V ZÁMKU
Městskou policií Znojmo bylo přijato 
telefonické oznámení na zapomenu-
té klíče v zámku vozidla fiat na ulici 
Uhelná. Strážníci se pokusili zkon-
taktovat majitele vozidla, neúspěšně. 
Proto nechali řidiči písemný vzkaz 
s uložením klíčů. Majitel vozidla si 
pak na služebně městské policie klíče 
vyzvednul.

SBÍRALI INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
Čtyřikrát během jednoho týdne 
vyjížděli strážníci k odborné likvidaci 
pohozených injekčních stříkaček, 
na které ve veřejném prostoru upo-
zornili občané. Jedna ležela na auto-
busové zastávce v Příměticích, druhá 
byla odhozena pod keřem. Další 
posbírali z ulice Smetanova poblíž 
parkoviště a také u divadla.

HÁDÁNÍ Z RUKY 
SE JÍ NEVYPLATILO
Na Jarošově ulici u hypermarketu 
nabízela žena (33) hádání z ruky. 
Nabízení takových služeb je kvůli 
obtěžování občanů zakázáno Tržním 
řádem města Znojma. Navíc měla 
při kontaktu s lidmi po celou dobu 
roušku pod bradou. Její jednání bylo 
v rozporu se zákonem na ochra-
nu veřejného zdraví. Strážníci ženu 
upozornili na protiprávnost jejího 
jednání. Jelikož s oběma přestupky 
nesouhlasila, řeší nyní věc příslušný 
správní orgán.

NEJPRVE HLEDAL AZYL, 
POTÉ DĚLAL PROBLÉMY
K obtěžujícímu muži bez domova 
vyjížděla motohlídka na základě 
přijatého telefonického oznámení. 
Na ulici Hvězdova hledal azylový 
dům, kam byl i strážníky následně 
nasměrován. Po půlnoci ke stejné 
osobě vyjížděla hlídka znovu. Pod-
napilý muž se na ubytovně na ulici 
Na Bojišti nepohodnul s dvěma muži 
a majitel ho ve svém domě proto ne-
chtěl. Muž dobrovolně místo opustil.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

V  první dubnový den startuje 
čtvrtý ročník participativního roz-
počtování – projekt Tvoříme Znojmo! 

„Nenechávejte si své nápady pro 
sebe a dejte nám vědět, co vám ve va-
šem okolí nebo přímo ve  vaší ulici 
chybí,“ vyzývá starosta Znojma Jakub 
Malačka, který stál v roce 2018 u zrodu 
projektu a  je s ním dlouhodobě pra-
covně spjatý. Návrh může podat každý 
občan s trvalým pobytem ve Znojmě 

(vč. městských částí) starší 18 let. Navr-
hované projekty by měly mít minimální 
hodnotu 50 000 korun a maximální 
1 000 000 korun. Celkem ze svého roz-
počtu město vyčlenilo 2 miliony korun 
na návrhy umístěné ve městě a 2 milio-
ny na návrhy v městských částech.

Harmonogram projektu
Návrhy je možné podávat od 1. dub-

na do 31. května. Následovat bude jejich 
hodnocení z hlediska jejich realizovatel-
nosti. Během léta (nejpozději v srpnu) 
se spojí s navrhovateli koordinátorka 
projektu s  informací, zda byly jejich 
návrhy úspěšné a postupují tak do další 
fáze projektu. Každý navrhovatel, jehož 
návrh projektu bude splňovat povinné 
náležitosti a bude proveditelný, musí 
svůj návrh představit lidem na veřejné 

prezentaci 2. září 2021, kde také proběh-
ne jediná možnost osobního hlasování. 
Podporu pro své projekty mohou navr-
hovatelé získat poté v online hlasování 
(6.–30. září 2021). Vítězné návrhy musí 
projít schválením radou a zastupitel-
stvem města. Realizace projektů pak 
nastane v roce 2022.

Jak vytvořit projekt 
poradí koordinátorka

Všechny potřebné informace o par-
ticipativním rozpočtu jsou začleněny 
v dokumentu Pravidla 2022. Pravidla 
definují veškeré náležitosti, které musí 
projekty splňovat (rozpočet, umístění, 
popis projektu, kam jej odevzdat aj.). 
Kdo si neví rady, může kontaktovat pří-
mo koordinátorku projektu a domluvit 
si i osobní setkání. pm

Pravidla projektu najdete  
na www.tvorimeznojmo.cz.

Kontaktní osoba: Soňa Bystřická,
koordinátor projektu  

Tvoříme Znojmo
sona.bystricka@muznojmo.cz

tel: 730 524 153.

Zdravé město Znojmo společně 
se svými partnery pro vás v dubnu 
připravilo Jarní Dny zdraví čili sérii 
venkovních sportovních aktivit.  

„V současné době vládní opatření 
neumožňují konání akcí. My jsme však 
připraveni a doufáme, že se do té doby 
situace zlepší. Pokud se tak nestane, 
jsme připraveni a příznivcům sportu 
nabídneme online variantu,“ slibuje 
koordinátorka projektu Soňa Bystřická.

Jedním z partnerů Dnů zdraví se 
poprvé stala reprodukční klinika Zna-
med Znojmo, jedna z poboček Fer-
ticare clinics. Ta zájemcům poskytne 
možnost nechat se vyšetřit zdarma 

Jarní Dny zdraví lákají i na venkovní aktivity
na  plodnost či spermiogramy, a  to 
od 5. do 25. dubna. Objednat se bude 
možné telefonicky přímo na poboč-
ce. Klinika se do programu akce také 
zapojí odborným webinářem k  této 
problematice.

Na každou aktivitu Jarních Dnů 
zdraví je potřeba se předem registro-
vat. Důvodem je možnost účastníky 
přímo kontaktovat v případě změny 
programu a  také dobrá koordinace 
počtu osob na jednotlivých akcí, dle 
případných opatření vlády ČR. Veš-
keré informace najdete na Facebooku 
města Znojma nebo na www.znojmo-
-zdravemesto.cz.  

PROGRAM
10. 4. Jarní vycházka s Winners Znoj-
mo – Sraz v 9.00 na parkovišti ul. Kože-

lužská. Společná vycházka po nejhez-
čích místech kolem Hradiště.
11. 4. Jarní cyklovýlet s Winners Znoj-
mo – Sraz v 10.00 na parkovišti ul. Kože-
lužská. Cyklovýlet dlouhý 38 kilometrů.
13. 4. Otužování s Plaveckým klubem 
Znojmo – Sraz v 16.00 u jezu pod Louc- 
kým klášterem. Základní teoretické 
informace, zkouška na vlastní kůži.
17. 4. Kruhový trénink se Sylvou 
Hermanovou – Sraz v 10.00 u pódia 
v Městském lesíku. Kruhový trénink 
(s sebou podložku a ručník).
25. 4. Výběh s Lenkou Brabcovou – 
Sraz v 10.00 u rybníka v Podmolí. Po-
hodový běh pod vedením trenérky 
kondičního běhu Českého atletické-
ho svazu. Pro zájemce zajištěn odvoz 
do Podmolí, případně následný odvoz 
řidičů pro auta zpět do Podmolí. pm

Zdravé město Znojmo se již po-
sedmé zapojí do květnové celostátní 
soutěže Do práce na kole a vyzývá 
veřejnost, aby i ona v tomto měsíci za-
parkovala svá auta a do ulic vyrazila 
na vlastní pohon.

Čím dříve se soutěžící registruje, 
tím nižší poplatek zaplatí. Aktuálně 
probíhá 2. vlna registrací s  poplat-
kem 350 korun (do 31. 3.), dále ná-
sleduje 3. vlna s poplatek 420 korun  

Do práce na kole v další vlně registrací
(1.–15. 4.) a 4. vlna s poplatkem 490 
korun (16.–30. 4.). Zapojte se do kam-
paně a od 1. do 31. května běhejte, 
choďte či jinak bezmotorově jezděte 
do práce a své ekologické cesty si zapi-
sujte v registračním systému či pomocí 
aplikace.  Registraci a pravidla najdete 
na www.dopracenakole.cz. Organizáto-
ři ze Zdravého města Znojma nezahálí. 
Spolu se svými partnery již chystají 
doprovodné aktivity, slevy, a dokon-

ce i ceny. Těšit se můžete na cyklový-
let s Winners Znojmo, na procházku 
s degustací vína a kávy od BALANCE 
coffee & wine nebo zajímavá zvýhodně-
ní v prodejně Znojemského městského 
pivovaru v ulici Hradní a v kavárně 
od BALANCE coffee & wine, na slevu 
na servis kola od Cyklo Kučera nebo 
na ceny od Znovínu Znojmo. Podrob-
nosti o akcích přineseme už v příštím 
vydání LISTŮ!  pm



6 ZNOJEMSKÉ LISTY 25. BŘEZNA 2021Městský úřad informuje

SLOVO ZASTUPITELE

K-Produkt, s. r. o., výrobce dřevních pelet  
přijme do dvousměnného provozu  
v Lechovicích zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ SMĚNY VE VÝROBĚ PELET
Požadujeme:
organizační schopnost, manuální zručnost, vyučení v oboru strojní mechanik, 
opravář zemědělských strojů nebo zámečník, znalost svařování a údržby 
podmínkou.

Nabízíme:
pracovní poměr na  dobu neurčitou, výkonnostní prémie, příplatky 
za přesčasy a práci v sobotu, příspěvek na stravování, nástup ihned.

Zájemci se mohou hlásit u pana Ing. Rožnovského na tel.: 602 691 369.

Znojmo vede přes 15 let debaty 
o tom, jestli by se měl zrekonstruovat 
stávající bazén na náměstí Svobody, 
nebo vybudovat zcela nový u areálu 
plovárny v Louce.

Tato otázka už dávno není otázkou 
odborných podkladů, ale otázkou poli-
tického rozhodnutí.

Pokud se podíváme na srovnávací 
studie z roku 2014, vychází lépe vari-
anta rekonstrukce stávajících lázní. Ty 
leží necelé 2 km od „obchvatu“, areál 
v Louce necelé 3 km. V původní studii 
bylo za problém považováno parko-
vání. To sice platí, radnice ale plánuje 
v  dochozím perimetru současných 
lázní parkovací dům. Z dlouhodobého 
hlediska se bude vynakládat více pe-
něz na dopravu jak osobní, tak MHD, 
což v horizontu 60 let může výrazně 
zvýšit celkové náklady stavby v Louce. 
A stejně se bude muset zároveň i tak 
vynaložit nemálo peněz na stávající 
bazén, aby budova pouze nechátrala.

Jako dražší a méně rozumná vari-
anta mi tedy vychází výstavba nového 

Referendum o bazénu
krytého bazénu v Louce. Naopak nej-
racionálněji na mě působí rekonstrukce 
stávajících lázní, resp. jejich znovuvybu-
dování na stávajícím místě. V tomto 
názoru se rozcházím s radniční koalicí.

Je však třeba konstatovat, že všech-
ny zvažované varianty jsou možné. 
Pokud se politická reprezentace není 
schopna shodnout, tak by se tato otáz-
ka měla řešit o úroveň výš, měli by 
rozhodnout občané. Politici napříč 
politickým spektrem by poté měli ctít 
rozhodnutí veřejnosti.

Otázka výstavby krytého bazénu je 
jako stvořená pro místní referendum. 
Jde o jednoduchou otázku, na kterou je 
jednoduchá odpověď: „Jste pro výstav-
bu nového krytého bazénu v Louce?“ 

V  letošním roce se konají volby 
do Poslanecké sněmovny, které po-
skytnou ideální příležitost k tomuto 
referendu, a já se ho v budoucích týd-
nech pokusím na zasedání Zastupitel-
stva prosadit.

Pavel Nevrkla
člen ZMZ (Piráti)

Rekonstrukce silnice omezí pro-
voz na frekventované ulici Čermá- 
kova. Od 6. do 27. dubna se zde bude 
jezdit vždy jen v jednom jízdním smě-
ru, a to na Vídeň. 

Ve směru na Prahu budou mu-
set řidiči jet po objížďce. Částečná 
uzavírka ulice Čermákova s  jed-
nosměrným provozem bude ve dvou 
etapách. Od 6. do 14. dubna v úse-

ku od nám. Republiky po Mariánské 
nám. a od 15. dubna do 27. dubna 
od  nám. Republiky po  Mariánské 
nám. Objízdná trasa mimo náklad-
ních automobilů povede v obou eta-
pách ulicemi Dr. Milady Horákové 
a 17.  listopadu, objízdná trasa pro 
nákladní automobily povede ulicemi 
Brněnská, Družstevní, Suchohrdelská  
a Rooseveltova.  lp

Pozor! Čermákova jednosměrná

Pro město Znojmo je jednoznač-
ně výhodnější výstavba nového kry-
tého bazénu v Louce. Výsledek vzešel 
z analýzy, kterou si město v čele s no-
vou koalicí nechalo vypracovat.

Výstavba nového krytého bazénu 
u koupaliště v Louce, nebo oprava stá-
vajících lázní z 60. let, které dosluhují? 
Finální odpověď přinesla kompara-
tivní analýza zkoumající ekonomické, 
rozvojové a společenské aspekty obou 
variant, kterou zpracovávali přední 
čeští odborníci na danou problema-
tiku. Z analýzy jednoznačně vyplývá, 
že ve všech zkoumaných kritériích 
vychází lépe výstavba nového krytého 
bazénu u koupaliště v Louce.

Analytickou studii, jejímž hlavním 
cílem je porovnání dvou možných lo-
kací krytého bazénu ve městě, a zpra-
cování analýzy dopadů zadalo město 
Znojmo Ing. arch. Viktoru Drobné-
mu, architektovi, který se specializuje 
na stavby pro sport a pohybové akti-
vity a kterého městu doporučila Čes-
ká komora architektů, a Mgr. Ondřeji 
Špačkovi, specialistovi na oblast regi-
onálního rozvoje, sportu a cestovního  
ruchu.

„Pro finální rozhodování jsme 
chtěli mít co nejvíce relevantních 
podkladů, protože se jedná o strate-

Výhodnější je výstavba nového bazénu v Louce

gickou záležitost a největší investici 
města za posledních 10 let. Proto jsme 
nechali předním a zkušeným odbor-
níkům zadat analýzu, která měla srov-
nat několik kritérií u obou zvažova-
ných variant. Mezi těmi hlavními byla 
ekonomická stránka věci a náklady 
na výstavbu nového bazénu versus 
oprava stávajících lázní,“ říká starosta 
Jakub Malačka a cituje výsledky ana-
lýzy: „Z posuzovaných variant je dle 
multikriteriální analýzy jednoznačně 

vhodnější varianta výstavby nového 
krytého plaveckého bazénu včetně  
wellness části v areálu Městské plovár-
ny Louka.“ 

Zásadní ukazatele analýzy
 Náklady na výstavbu nového bazénu 
v Louce jsou v předpokládané výši 
260 milionů korun bez DPH. 
 Přestavba a dostavba Městských láz-
ní na bazén s wellness je odhadována 
na 410 milionů korun bez DPH.

 Vizualizace nového krytého bazénu v Louce.

 Projekční připravenost výstavby no-
vého krytého bazénu dává daleko lepší 
příležitost pro možnost čerpání dotací.
 Posuzovaly se také provozní nákla-
dy provozu bazénu, možnost získání 
dotací, vhodnost lokality, dopravní 
dostupnost nebo využití rozvojového 
potenciálu

Nižší provozní náklady
Klíčovými výhodami nové výstavby 

je výrazně vyšší připravenost projektu 
s platným stavebním povolením a ho-
tovým prováděcím projektem stavby, 
nižší předpokládané investiční náklady 
a dřívější předpokládané zahájení pro-
vozu krytého plaveckého bazénu. Dále 
možnost využití existujícího provozně-
technologického zázemí plovárny Louka 
včetně dalších synergií při společném 
provozu a údržbě celého areálu, což má 
za následek nižší provozní náklady. Ne-
zanedbatelná je i podpora rozvoje území 
v okolí Louckého kláštera z pohledu vol-
nočasové nabídky pro místní obyvatele 
a návštěvníky města Znojma. 

V analýze je také návrh řešení bu-
dovy starých lázní na náměstí Svobody. 
Za nízké náklady by se dala využít jako 
sportovní hala. Komparativní analýza 
je kompletně dostupná na webu města 
i Zdravého města Znojma.  zp, lp
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Jako hnutí ANO jsme měli řadu 
důvodů, proč jsme nepodpořili návrh 
rozpočtu na rok 2021. Rád bych se pro-
to zastavil u těch nejzásadnějších.

Na nová parkoviště je vyčleněno 
pouze 6 milionů korun, naopak WC 
na Komenského náměstí má stát 9 mili-
onů. Jak trefně podotkl kolega zastupitel 
Radomír Kaman, za tuto částku byste 
postavili hodně luxusní rodinný dům 
i s vyhřívaným bazénem.

Investice by vedle budov a infra-
struktury měly plynout i do  lidské-
ho kapitálu, primárně do vzdělávání. 
V  rozpočtu je třeba vyčlenit finan-
ce na zmírnění covidových dopadů 
na školní výuku. V návrhu byla také 
ponížena dotace, kterou město v mi-
nulosti pravidelně poskytovalo SVŠE 
Znojmo. Přeje si zastupitelstvo tohoto 
města pokračování patnáctileté tradice 
znojemské vysoké školy? A chce vůbec 
podpořit rozvoj vzdělanosti na vysoko-
školské úrovni?

Místo toho se našly prostředky 
na nové placené funkce představitelů 
současné radniční koalice. Nejedná 

Rozpočet města nemyslí 
na budoucnost

se o žádné drobné, do konce volební-
ho období je to přes 2 miliony korun! 
Tento krok navíc nezohledňuje jasný 
apel Střednědobého výhledu rozpočtu 
města Znojma 2021–2025 na hledání 
rezerv v provozních výdajích. Při jejich 
snížení by se třeba nemusely tolik seškr-
távat sportovní dotace.

Nebylo ani akceptováno přiměřené 
ponížení výdajů na reklamní inzer-
ci města. Požadujeme také masivnější 
podporu sociální oblasti.

Schválený schodkový rozpočet je 
pokryt z rezerv, ty však nejsou bezed-
né. Roky ekonomické prosperity jsou 
pryč, s ohledem na pandemii se očeká-
vá propad příjmů nejen v tomto roce 
a rozpočtový polštář tvořený penězi 
za prodej městských bytů skončil. Z ja-
kých zdrojů zaplatíme výstavbu bazé-
nu (250 až 300 mil. Kč) či parkovacího 
domu (120 mil. Kč)? Dotace pomohou, 
ale nejsou všespásné. Čeká nás zadlužení 
města na desetiletí dopředu? Hrozí, že se 
rozpočtová loď města bude řítit na útes?

 Jan Blaha, 
zastupitel města Znojma (hnutí ANO)

Mnohé aktivity v našem městě jsou 
omezeny, ale FV kontroluje i nyní. Jen 
se trochu změnil způsob kontrol.  A tak 
je velmi dobře patrné, kdo pracovat 
opravdu chce a kdo hledá důvody, proč 
to nejde.

Kontrolní skupina 
nově zahájila kontro-
lu Správy nemovitostí 
města Znojma. Setkala 
se s  velmi vstřícným 
přístupem pana ředi-
tele. Nyní má k prostu-
dování řadu materiálů, 
které si vyžádala.

Jiná kontrolní sku-
pina dokončuje kont-
rolu, jejímž účelem bylo 
zjistit, jak efektivně 
město nakládá s finančními prostřed-
ky při čerpání právních služeb a jejich 
úhrad především v případech soudních 
sporů.

Pokračuje kontrola využívání při-
dělených dotací na rok 2020 sportov-
nímu klubu 1.SC Znojmo – mládež, 
spolek.

Práce Finančního výboru 
v době COVIDOVÉ

Další kontrolní skupina čeká 
na  media plán, zpracovaný paní 
Ing. Pastrňákovou, tiskovou mluvčí, 
který si vyžádala již v loňském roce, aby 
FV mohl posoudit, zda jsou prostředky 

na reklamu města vy-
užívány účelně a hos-
podárně. Pan starosta 
slíbil na  posledním 
jednání zastupitelstva, 
že obdržíme media 
plán na rok 2021, který 
ještě nebyl hotov. Ale 
kontrolní skupina ješ-
tě neobdržela ani plán 
na ten loňský rok 2020. 
Tak se budeme těšit.

Ne všechny kont-
rolní skupiny a  jejich 

vedoucí jsou stejně aktivní. Někteří se 
k řádné kontrolní práci ještě ani neod-
hodlali. Věřím, že do konce volebního 
období předvedou svým voličům, že 
ve FV nejsou jenom formálně, ale že 
umí pracovat i kontrolovat.

 R. Šalomonová, klub SPD,
 předsedkyně Finančního výboru

Již přes dva měsíce má město Znoj-
mo nové vedení. Bývalí velcí rivalové 
v sobě jak zázrakem našli zalíbení a padli 
si kolem krku a zřejmě aby slepenina čtyř 
různých (dle mého názoru) nesourodých 
politických subjektů držela lépe pohro-
madě, nešetřilo se funkcemi. Znojmo tak 
má nyní již čtyři místostarosty, a navíc 
i uvolněného (tedy pracujícího na plný 
úvazek) předsedu nově zřízeného výbo-
ru pro územní a strategické plánování 
a nakládání s majetkem. Což je ve městě 
naší velikosti mírně řečeno neobvyklé. 
Všechny tyto novoty budou stát město 
Znojmo za ty dva roky, co zbývají do vo-
leb, cca dva miliony navíc. V době již rok 
trvající hluboké krize mi to nepřipadá 
příliš vhodné, ale to ukáže čas. 

Hnutí ANO se tak kvůli lednovým 
událostem náhle ocitlo v opozici a zřejmě 
aby mu byla trošku oslazena ta hořká 
pilulka, byla jeho zastupitelům nabídnuta 
pozice předsedy kontrolního výboru. 
Tuto pozici jsem do té doby zastávala 
já, a proto si nyní dovolím malou reka-
pitulaci.

 Za pouhé dva roky pod mým vede-
ním vykonal kontrolní výbor pořádný 

kus práce. V minulosti nebývalo výjim-
kou, když se uskutečnila třeba jen jedna 
kontrola za rok. Pod mým vedením bylo 
za ty dva roky uskutečněno či rozpracová-
no kontrol dvacet! A musím říct, že jsme 
skutečně kontrolovali, tedy i nacházeli 
leckdy i závažné nedostatky. Mimo zde 
již dříve uveřejněných kontrol, např. chy-
bějících či neplatných smluv u Znojem-
ské tepelné společnosti nebo sporných 
oprav chodníků na nám. Armády, to byla 
třeba ze strany města nedostatečná kon-
trola smluvních ustanovení u smlouvy 
o dopravní obslužnosti mezi městem 
Znojmem a Znojemskou dopravní spo-
lečností – PSOTA, tedy smlouvy, na jejíž 
plnění bylo jen letos vyčleněno 26,5 mili-
onů korun. Že bylo vedení města ze zjiš-
tění kontrolního výboru leckdy poněkud 
rozmrzelé, asi nemusím dodávat. Ovšem 
náš výbor dělal pouze jediné. Svou práci. 
A dělal ji poctivě. Opravdu doufám, že 
nový předseda výboru neuhne z nasta-
veného směru. Já za sebe můžu slíbit, 
že budu pokračovat v pilné práci i jako 
členka kontrolního výboru. 

Petra Svedíková Vávrová, 
Hnutí SPD

Město Znojmo i kontrolní 
výbor s novým vedením

Znojemští Orli se vrací zpět do me-
zinárodní ligy a fanoušci toto rozhod-
nutí vítají. Já jim k tomu ze srdce blaho-
přeji. O to více mě zamrzela slova pana 
majitele Ohery, že od města „vůbec ne-
cítí podporu.“ Dnes jsme totiž na Radě 
znojemskému hokeji schválili podporu 
ve výši 4 milionů korun. Vůbec podle 
mě vypadá jinak, rozhodně je blíže nule 
než 4 milionům.

Celá situace je pochopitelně způ-
sobená dopady pandemie na rozpočet 
města Znojma. Protože až do loňského 
roku Znojmo pravidelně přispívalo pro-
fesionálnímu hokeji částkou blížící se 
10 milionům korun. Nyní se ale příjmy 
Znojma dramaticky propadly a škrta-
lo se všude a všem. Znojemský hokej 
v tomto není výjimkou.

V diskusi fanoušků jsem zdvihl 
obočí nad názorem, že má snad še-
tření co do činění s novou radniční 
koalicí. Opak je pravdou. Když jsme 
s kolegy nastupovali, zněl návrh do-
konce na „pouhé“ tři miliony. Nakonec 
po vzájemné diskusi převážila společ-
nými hlasy všech členů koalice varianta 
milionů 4.

Podpora 
znojemskému hokeji

Pokud se to zdá panu majiteli málo, 
rád bych mu připomněl, jak výsadnímu 
postavení se znojemský hokej i letos těší: 
Celá městská kultura pro všechny obyva-
tele města i okresu dostává pouze 2,5 mi-
lionů korun, dvakrát méně než hokej.

Ještě naštvanější by mohli být napří-
klad fotbalisté, kteří hrají stejnou soutěž, 
třetí nejvyšší, a dostali dotaci čtyřikrát niž-
ší! 1 milion. Paradoxně se však s výrokem 
„vůbec necítíme podporu“ ozvali Orli.

Situace není jednoduchá pro niko-
ho. S obavami sledujeme osudy našich 
spoluobčanů, kterým krachují podniky, 
přicházejí o práci, nezvládají splácet hy-
potéky. I to by si měli žadatelé o dotace 
z řad profesionálních sportů uvědomit.

O to více chci naopak panu Oherovi 
a partnerům klubu poděkovat, že hokej 
drží i v této době. Na závěr nabízím řeše-
ní finančních potíží: Pokuste se s žádostí 
o příspěvek obrátit i na okolní města 
a obce. Znojemský hokej přece baví di-
váky v celém okrese. A kde by to mohlo 
vyjít určitě, je Jihomoravský kraj. Kome-
ta Brno u kraje se svou žádostí uspěla.

Jakub Krainer,
PRO ZNOJMO
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Buďte v obraze! Využijte moderních technologií

V návaznosti na pokrok v elek-
tronizaci jednotlivých procesů všude 
ve světě se i město Znojmo postupně 
snaží zjednodušovat a modernizo-
vat komunikaci. Jeho cílem je, aby si 
občané a radnice navzájem byli co 
nejblíže. Jednou z platforem, která 
k tomu přispává, je Mobilní Rozhlas.

Službu Mobilního Rozhlasu za-
vedla znojemská radnice už v  roce 
2016. Od té doby ji aktivně využívá 
k moderní komunikaci se svými ob-
čany. „Mobilní rozhlas jsme zavedli 
jako chytrý nástroj pro komunikaci 
s našimi občany. Co tedy registrací 
získají? Informovanost, možnost dát 
nám – vedení či úřadu – zpětnou vaz-
bu a díky rozšíření služeb v roce 2018 
získají i informace o čištění ulic. Pojďte 
s námi komunikovat i vy! Nepromeš-
kejte hlavní zprávy o dění na radnici, 

Chcete být informováni o dění ve Znojmě?
blokovém čistění a krizových situa-
cích,“ upřesňuje výhody aplikace sta-
rosta města Jakub Malačka.

Informace z radnice 
i knihovny, fotohlášky a ankety

Uživatelé Mobilního Rozhlasu 
dostávají přímo do svého e-mailu pra-
videlné informace, a  to každé pon-
dělí v 17.00 hodin. Dozvídají se tak 
včas o zásadních rozhodnutích vedení 
města, o společenských a kulturních 
akcích, o uzavírkách a dalších aktivi-
tách radnice. Nově se k Mobilnímu 
Rozhlasu připojila i Městská knihovna 
Znojmo, která rozesílá dvakrát mě-
síčně vlastní newsletter s aktualitami 
a novinkami. K odběru se může při-
hlásit každý uživatel.

Součástí Mobilního Rozhlasu je 
i vlastní aplikace. Ti, kteří ji mají sta-

ženou ve svém chytrém telefonu, do-
stávají push-notifikaci s novinkami 
či upozorněním. Tato aplikace navíc 
dává možnost poslat městu podněty 
či upozornění, tzv. fotohlášky. Uživa-
telé mohou skrze ně hlásit jak poni-
čený veřejný majetek, tak nefunkč-
nost veřejného osvětlení a  mnoho 
dalších podnětů, které následně za-
městnanci úřadu prověřují a pracují  
na nápravě.

Dalším modulem, který znojem-
ská radnice aktivně využívá, je mož-
nost tvorby online anket a dotazní-
ků.  Pilotní hlasování prostřednictvím 
Mobilního Rozhlasu proběhlo v rámci 
ověřování ankety z  Fóra Zdravého 
města už v roce 2018.

„V posledních letech tuto možnost 
používáme například pro hlasování 
v  rámci participativního rozpočtu, 

 Informace o blokovém čištění přijde do vašeho mobilního telefonu.

Pro někoho je příchod jara nej-
krásnějším obdobím, kdy se po stu-
dené zimě začíná probouzet příroda. 
S jarními měsíci přichází také úklido-
vé aktivity včetně čištění pozemních 
komunikací ve městě.

Pro řidiče jde o nepříliš oblíbe-
nou aktivitu kvůli blokovým čištěním 
a tomu předcházející nutnosti přepar-
kovat vozidlo. Ve Znojmě letos bloko-
vé čištění začíná 26. března a radnice 
bude i letos pokračovat v pravidelných 
avízech o něm, a to přes systém Mobil-
ní Rozhlas. 

První termíny blokového čištění 
(od 26. do 31. března) patří jako vždy 
městským částem, přímo ve Znojmě 
pak začíná čištění od 1. dubna. Rozpis 
ulic, kde bude čištění probíhat, na-
leznete na webu www.znojmocity.cz 
v sekci Doprava a uzavírky. Termíny 
blokového čištění jsou připraveny pře-
hledně na celý rok 2021.

Vyhněte se odtahům 
díky Mobilnímu Rozhlasu

Snad každému řidiči se v minu-
losti stalo, že se informace o blokovém 
čištění dozvěděl na poslední chvíli, 
nebo v tom horším případě se k autu 
vrátil a  čekalo ho nepříjemné pře-
kvapení. Město Znojmo dlouhodobě 
bojuje za to, aby se počty pokutova-
ných řidičů v rámci parkování v za-
kázané zóně blokového čištění snížily. 

S Mobilním Rozhlasem se vyhnete odtahům

Pro eliminaci těchto přestupků se už 
v roce 2018 rozhodlo začít využívat 
právě Mobilní Rozhlas. Informace 
o blokovém čištění proudí k občanům 
rychle, pohodlně a přesně. Avíza totiž 
dostávají přímo do svého mobilního  
telefonu.

„Díky registraci do Mobilního Roz-
hlasu může uživatel – občan – získat 
hned trojí avízo s upozorněním, že se 
blíží čištění jeho ulice. Týden dopředu 
obdrží upozornění e-mailem, tři dny 
před čistěním je upozorní aplikace, a na-
konec den předem dorazí avízo SMS 

zprávou,“ vysvětluje starosta Znojma 
Jakub Malačka. Nastavit si může každý 
až tři adresy, tedy například tu před svým 
domem a ulici, kam jezdí za prací.

O blokovém čištění: 
informace a značení

Termíny jsou připraveny na delší 
dobu dopředu tak, aby si každý mohl 
v dostatečném předstihu zjistit, kdy se 
bude čistit právě jeho ulice a kdy je nutné 
přeparkovat. Rozpis blokového čištění je 
k dispozici na celý rok 2021. Každý si tak 
může jednoduše zjistit termíny čištění 
jednotlivých ulic na celé měsíce dopře-
du. Podrobné informace o termínech 
blokového čištění na jednotlivých ulicích 
získáte na telefonním čísle 515 226 631 
společnosti FCC Znojmo, s.r.o., která 
úklid komunikací provádí.

Týden před zahájení blokového 
čištění jsou také rozmisťovány přenos-
né dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“ 
s dodatkovou tabulkou „BLOKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ“ s  uvedením data a  času 
provedení. Tam, kde je uzavřený blok 
ulic, je tento blok označen přenosnou 
dopravní značkou „ZÓNA“ (začátek 
a konec) pro zákaz stání z důvodu blo-
kového čištění s uvedením data a času 
provedení. Umístění všech přenosných 
dopravních značek bude zdokumen-
továno a archivováno k případnému 
dokazování, kdy a jak byly tyto značky 
umístěny.  kj, pm

Registrace je možná na stránkách
www.znojmo.mobilnirozhlas.cz. 
Aplikace je jednoduše ke stažení 

zdarma ve vašich chytrých 
telefonech přes Google Play 
(Android) a App Store (iOS).

projektu Tvoříme Znojmo, a  vždy, 
když chceme získat cennou zpětnou 
vazbu od občanů na  různá témata. 
Naposledy to bylo pro zjištění spo-
kojenosti občanů s kvalitou života,“ 
pochvaluje si platformu starosta města 
Jakub Malačka.  kj, pm



adresu a  její odeslání je 
zdarma.

KOHO SE 
SČÍTÁNÍ TÝKÁ

Sčítání 2021 je po-
vinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému 
okamžiku trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů na  území 
ČR. Sečíst se musí každá 
taková osoba, bez ohle-
du na místo skutečného 
pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní 
stav. Za osoby mladší 18 let, omezené 
ve  svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení osoba k tomu oprávněná. Sčí-

tání se týká i cizinců přítomných v ČR 
v rozhodný okamžik, s výjimkou di-
plomatů nebo cizinců s krátkodobým 
pobytem do 90 dnů.  kj, pm

  Registrace nového uživatele bez 
ověření identity. Takto registrova-
ný uživatel nemá možnost využít 
všechny funkcionality portálu. Lze 
například najít formulář, vyplnit 
si jej, ale nelze jej odeslat a sledo-
vat stav vyřízení v portálu občana 
(v aplikaci), nelze si dohledat své 
pohledávky a případně učinit i  je-
jich úhradu. Navíc následně musí 
na úřad dojít potvrdit, že formulář 
zaslal skutečně on.  

  Stránku registrací 
lze načíst z QR kódu.

PŘIPRAVUJEME 
DALŠÍ NOVINKU 

Znojmo se v roce 2019 stalo teprve 
pátým městem v České republice, které 
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra 
Portál občana zavedlo s tím, že dochází 
k předávání dat u již jednou ověřených 
občanů a postupně chce jeho funkce 
rozšiřovat. „Městský úřad Znojmo má 
přibližně 250 formulářů. Dvě desítky 
nejčastěji využívaných jsme zařadili 
do portálu. Podle reakcí občanů jej 
budeme rozšiřovat. Touto formou se 
v budoucnu budou podávat také veš-
keré žádosti o dotace. Také chystáme 
další novinku, a to možnost objednat si 
schůzku s konkrétním úředníkem, a to 
osobní nebo formou videohovoru,“ 
uzavírá Malačka.  kj, pm 

9ZNOJEMSKÉ LISTY 25. BŘEZNA 2021 Téma

Komunikujte s úřadem z pohodlí domova

Komunikovat s úřadem moderně, 
z pohodlí domova, a především efek-
tivně, to vše umožňuje elektronická 
služba Portál občana, kterou nabízí 
město Znojmo od  roku 2019. Díky 
portálu si občan vyřídí spoustu zále-
žitostí z vlastního počítače, od žádos-
ti o kolaudaci nebo platby poplatků. 
Stačí mít pouze přístup k internetu 
a správnou registraci.

Portál občana města Znojma 
je aplikace umožňující občanům, 
právnickým osobám i  dalším sub-
jektům (dále jen „Uživatel“) komu-
nikovat s  úřadem pomocí moder-
ních technologií v libovolný čas i bez 
osobní účasti. Registrace je možná  
na www.portalobcanaznojmo.cz a fun-
gují dvě možnosti: registrace uživatele, 
který má státem ověřenou identitu, 
a registrace nového uživatele bez ově-
ření identity.

„Podle toho, jakým způsobem je 
uživatel registrovaný, má také růz-
né možnosti využití portálu. Pouze 
uživatel s ověřenou identitou může 
využít portál plnohodnotně. Najde 
potřebnou žádost, kterou systém 
předvyplní o údaje uživatele (jméno, 
adresa), vyplní další potřebné údaje, 
rovnou elektronicky odešle přísluš-
nému úředníkovi, a dokonce může 
sledovat stav vyřízení žádosti. Sledovat 
může i poplatky, které musí ještě daný 
rok uhradit,“ vysvětluje starosta Jakub  
Malačka.

Portál občana vám zajistí spojeni s úřadem

Jak se registrovat do Portálu 
občana města Znojma 
  Registrace uživatele, který má stá-

tem ověřenou identitu (eIdentita 
pro občany ČR, Datová schránka 
– pouze pro cizí státní příslušníky). 
Jedná se o jediný plnohodnotný způ-
sob registrace, a to prostřednictvím 
národního bodu eIdentita (NIA). 

Výjimku tvoří registrace prostřed-
nictvím Datové schránky, a to pou-
ze pro cizí státní příslušníky, kteří 
z principu nejsou vedeni v registru 
obyvatel. Díky ověřeným údajům 
již není potřeba chodit na  úřad. 
Po registraci a přihlášení do sys-
tému lze rovnou využívat veškeré  
funkcionality. 

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku 
odstartuje o půlnoci z 26. na 27. břez-
na 2021. Trvat bude až do 11. května. 
Poprvé v naší historii bude vzhledem 
k dosavadní epidemiologické situaci 
probíhat i online.

Sčítání lidu probíhá na  našem 
území každých deset let již od roku 
1869. Má za úkol získat přesná a ak-
tuální data, která slouží jako podklad 
pro plánování, vzdělávání nebo třeba 
i zdravotní a sociální péči. 

V první fázi má každý možnost 
zapojit se do sčítání on-line na webu 
www.scitani.cz, kde bude zpřístupněn 
elektronický sčítací formulář. Zapojit se 
můžete také přímo v mobilní aplikaci. 
Kdo se do 9. dubna nestihne sečíst on-

Sčítání lidu, domů a bytů začíná. 
Můžete vyplnit i on-line formulář

line, má zákonnou povinnost v termínu 
od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný sčítací formulář.

LISTINNÉ SČÍTÁNÍ
Do všech domácností, kde se ně-

kdo nesečetl elektronicky, budou for-
muláře doručovat sčítací komisaři. Vy-
zvednout formulář a obálku si můžete 
také sami na kterémkoliv kontaktním 
místě sčítání na vybraných pobočkách 
České pošty a krajských správách Čes-
kého statistického úřadu. Vyplněný 
formulář v obálce je nutné odevzdat 
nejpozději do 11. května na poště. For-
mulář je také možné vhodit do poš-
tovní schránky České pošty. Obálka 
s logem Sčítání 2021 má předtištěnou 

 Podrobnější informace naleznete na webových strán-
kách www.scitani.cz.



možnosti očkování, kde se mohou 
lidé očkovat později, jakým způsobem 
nebo jaké vakcíny jsou používány.

„Obě linky jsou od začátku ma-
ximálně vytížené. Během února re-
gistrovali úředníci 166 seniorů. Další 
nápor nastal v březnu, kdy registrovali 
a rezervovali termín očkování dalším 
316 lidem. Kromě toho jsme posky-
tovali i poradenství, které zabere více 
času než samotná registrace,“ popsal 
vedoucí sociálního odboru Stanislav 
Maar.

Rozváželi také 
roušky potřebným

O č kov án í  s e n i or ů  ž i j í c í c h 
ve všech domech s byty zvláštního 
určení (Vančurova, Dukelských bo-
jovníků, U Lesíka) provedl mobilní 
očkovací tým Nemocnice Znojmo. 
I zde opět pomáhali sociální pracov-
níci, kteří seniory doprovázeli a po-
máhali jim s vyplněním formulářů. 
Celkem bylo první dávkou proočko-
váno 320 seniorů. „Také jsme rozvezli 
respirátory a roušky do rodin sociálně 
slabých, do  ubytoven, nocleháren, 
osobám bez přístřeší, pěstounským 
rodinám a  dětem. Aktuálně je asi 
největší nápor za námi a  jsem rád, 
že jsme zvládli pomoci všem volají-
cím a zároveň obstarat i další úkoly 
vyplívající z  této nelehké situace,“ 
konstatoval Stanislav Maar.  pm, lp
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Termíny zápisů pro školní rok 
2021/2022 do mateřských a základ-
ních škol zřizovaných městem Znoj- 
mem jsou známy. Do základních škol 
budou v sobotu 10. dubna, do mateř-
ských škol ve čtvrtek 6. května.

Zápisy proběhnou výhradně elek-
tronicky. Žádosti o přijetí dítěte do prv-
ních tříd základních škol je přitom nut-
né poslat příslušné základní škole, a to 
v termínu od 1. do 10. dubna. Letos se 
ve Znojmě zápis do 1. tříd týká 349 dětí. 
Bližší informace získají zákonní zástupci 
dětí přímo na webových stránkách jed-
notlivých základních škol. V případě po-

Zápisy do škol a školek 
jen elektronicky

třeby jakýchkoliv informací k vyplnění 
žádosti jsou všem k dispozici pracovníci 
odboru školství, kultury a památkové 
péče: Marta Šulerová, marta.sulerova 
@muznojmo.cz, +420 777  562  996,  
nebo Denisa Krátká, denisa.kratka@ 
muznojmo.cz, +420 739 389 015.

Spádové obvody jednotlivých ma-
teřských škol jsou uvedeny v obecně 
závazné vyhlášce č. 2/2020, pro základ-
ní školy platí obecně závazná vyhláška 
č. 1/2020. Obě jsou k nalezení na webu 
(www.znojmocity.cz) pod odborem 
školství, kultury a památkové péče 
v sekci Právní předpisy.  zp, lp

Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

otevírá  ve školním roce 2021/2022 v  budovách Václavské náměstí 8 a Jubilejní park 23

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Pro děti s odkladem školní docházky

a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Nabízíme:
• Prostředí přizpůsobené individuálním potřebám dítěte
• Vzdělávací program, který slouží ke snadnějšímu začlenění 

do vzdělávacího procesu
• Maximální počet 15 dětí na třídu
• Spolupráci s rodinou
• Možnost obědů a školní družiny
• Služby školního psychologa a školního speciálního 

pedagoga

Bližší informace: tel: 739 389 034, email: lenka.brdova@zsvaclavskenam.cz

Rada Jihomoravského kraje 
schválila změnu kapacit základních 
uměleckých škol, aby se snížily roz-
díly mezi jednotlivými částmi kra-
je. Příznivě se tato změna dotkne 
 i Znojma.

Změna se týká nejvyššího povo-
leného počtu žáků v základních umě-
leckých školách zřizovaných krajem. 
Rada zvýšila kapacitu u 13 základních 
uměleckých škol. Ke  snížení došlo 
u 7 subjektů, které úředně schválenou 
kapacitu předtím fakticky ale nena-
plňovaly. „Jsem rád, že kraj přišel se 
systémovým řešením tohoto dlouho-
dobého problému. Na meziregionální 
rozdíly v kapacitách těchto škol jsem 
poukazoval dlouhodobě. Tři roky zpět 

Kraj zvyšuje kapacity 
základních uměleckých škol

jsme panu řediteli základní umělecké 
školy ve Znojmě už s navýšením kapa-
city pomáhali, tehdy došlo k navýšení 
v  řádu desítek míst. Tento aktuální 
posun je mnohem výraznější,“ chvá-
lí změnu místostarosta Znojma Jan 
Grois.

„Dosud nejhorší situace byla 
v okresu Znojmo, kde byla kapacita 
necelých 13 % příslušné věkové sku-
piny dětí od 6 do 18 let, zatímco jinde 
v kraji to bylo až 32 %. Přijaté opatření 
celou situaci narovnalo a jde o první 
konkrétní krok, kterým naplňujeme 
náš cíl férového přístupu každého dí-
těte všude na jižní Moravě ke vzdělá-
vacím možnostem,“ doplňuje náměs-
tek hejtmana JmK Jiří Nantl.  zp

Na Základní škole JUDr. J. Mareše 
se i letos v květnu budou konat zkouš-
ky z anglického jazyka Cambridge. 
Přihlásit ke zkoušce se mohou i žáci 
z jiných základních škol. 

Jazykové zkoušky Cambridge En-
glish jsou jedny z nejprestižnějších 
mezinárodně uznávaných zkoušek 
z angličtiny na světě. Certifikáty ote-
vírají dveře do širokého profesního 
světa. V dnešním propojeném světě 
jsou téměř nezbytnou součástí všech, 
koho láká práce či studium za hrani-
cemi naší země.

ZŠ JUDr. Josefa Mareše ve spolu-
práci s jazykovou školou P.A.R.K. zpro-

Školáci si mohou ve Znojmě 
prověřit svoji angličtinu

středkuje jejich verze pro žáky základ-
ních škol (úrovně A2 a Young learners). 
Osvojením principů zkoušky získají 
děti potřebné sebevědomí v plnění vyš-
ších úrovní v budoucích letech. 

Veškeré informace ohledně 
Cambridge zkoušek, o ceně i přihlá-
šení, dohledají rodiče na webu školy  
www.evokace.cz. Stejně tak zde naleznou 
i ukázkové texty a přípravné materiály. 

V rámci podpory města Znojma 
mohou úspěšní absolventi zkoušky 
žádat o proplacení certifikátu, a to díky 
projektu Kolumbus a jeho části Znoj-
mo mluví anglicky (i německy). Pod-
mínkou je trvalé bydliště ve Znojmě 
nebo jeho městských částech.  pm

Termín zkoušek: 29. května 2021
Registrace: do 30. dubna 2021

Speciální telefonní linky 
733 781 612 a 733 781 614 

stále fungují. 
Volat lze každý pracovní den 

od 8.00 do 16.00 hodin. 
Volající si musí nachystat 

občanský průkaz 
a kartičku pojištěnce.

S o c i á l n í  p r a c o v n í c i  m ě s t a 
Znojma pomohli již dvanácti stům 
nejen znojemským seniorům při re-
gistraci k očkování. 

Očkování proti onemocnění 
COVID-19 je dobrovolné, bezplatné 
a podstoupit ho je možné po registra-
ci na stránkách ministerstva zdravot-
nictví – to jsou tři základní informace 
pro zájemce o očkování. Mnozí z nich 
si ale s registrací a rezervací termínu 
neporadí, a tak město zřídilo speciální 
linky. Jejich zavedení již v lednu inici-
oval starosta Znojma Jakub Malačka, 
který je předsedou Bezpečnostní rady 
ORP Znojmo a předsedou Krizové-
ho štábu ORP Znojmo. Od té doby 
pracovníci sociálního odboru měst-
ského úřadu pomohli po telefonu již 
1200 seniorům (údaj k 12. březnu). 
Na dvou speciálních linkách se střídá 
šest pracovníků. Primárně pomáhají 
s  registrací k  očkování a  rezervací 
termínu, ale poskytují i poradenství. 
Často odpovídají na dotazy ohledně 

Sociální pracovníci 
už pomohli stovkám 
seniorů při očkování
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Plemeno: kříženec jezevčík nebo JRT | Věk: 10 let
Charlie na svůj věk vůbec nevypadá, je velmi čiperný. Zvládá chůzi 

na vodítku. Snese se s ostatními pejsky, ale k hospodářským zvířatům ho 
nedoporučujeme. Charlie se dostal do útulku z důvodu žárlivosti na malé 
dítě. Není tedy vhodný do rodiny s malými dětmi. Byl by šťastný za dům 
nebo byt a pelíšek v teple s přístupem na zahrádku.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

CHARLIE (Čárlí)

Pomáháme přinést naději

 Papírové tulipány do kytice.  Foto: Archiv školy

Žákyně 4. roč-
níku oboru Sociální 
činnost ze znojem-
ské Přímky (SOU 
a SOŠ SČMSD, Znoj-
mo, s. r. o.) podpoři-
ly svojí kreativitou 
psychiku pacientů.

Aktivně se za-
pojily do  projektů 
Tulipánový měsíc 
a  Pošlete přáníčko 
onkologicky ne-
mocným, jej ichž 
cílem je přinést s ja-
rem naději všem, 
kteří se setkávají s onkologickým one-
mocněním. Jde o projekty neziskové 
organizace Amelie, která onkologicky 
nemocným pomáhá. Dívky v rámci 
výuky učební praxe tedy šily, kreslily, 
stříhaly, lepily, psaly citáty a vzkazy. 
Snahou bylo vše vytvořit s podtex-
tem tulipánů. Vznikly tak originální 

papírové výtvory jarních květin jako 
symbolů jara, naděje i změny. Krea-
tivní práce žákyň již zdobí onkolo-
gická oddělení v nemocnicích. Nelze 
než souhlasit se slovy jedné z děvčat: 
„I málo totiž stačí k tomu, udělat ně-
komu radost.“ 

 lp, zdroj: M. Sabová

Tomáš Třetina, senátor za  ob-
vod Znojmo a  starosta Moravské-
ho Krumlova, přijal pozvání Libora 
Hanzala, ředitele SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo, k návštěvě školy.

Z důvodu vládních opatření ne-
mohli být přítomni studenti, ale s uči-
teli diskutoval senátor na různá témata, 
jako například soukromé versus ve-
řejné školy, státní maturitní zkoušky, 
závěrečné zkoušky v době distanční 
výuky, návrat žáků do škol, plánované 
testování, dopravní situace v obcích 
i obchvat Znojma. A samozřejmě se 
hovor stočil i na návrat Muchovy epo-
peje do Moravského Krumlova, kam 
senátor všechny přítomné pozval.

„Odvádíte kus poctivé práce, kte-
ré si velmi vážím. Zejména v dnešní 
situaci vážného epidemiologického 

Z tovaryšů děláte mistry!
průšvihu jsou podmínky k pedagogic-
ké práci velmi těžké. Byli jste hozeni 
do vody a plavete skvěle. Učitelé jsou 
prostě zodpovědní, vím o  tom své, 
vždyť jsem sám učitel. Děkuji vám 
za to, jak vše zvládáte. To, že se po-
stupně z  této situace dostaneme, je 
i vaší zásluhou, neboť pomáháte udr-
žet klid ve  společnosti. Jste školou, 
která má v regionu jméno. Tak vysoký 
počet žáků, které vzděláváte, jen pod-
trhává moje slova pochvaly. Studo-
val jsem vaše webové stránky a žasl, 
co vše realizujete. Z tovaryšů děláte 
mistry!“ nešetřil slovy chvály na prá-
ci vedení školy i pedagogů senátor 
Třetina. V dnešní době jsou podobná 
slova nejen pro pedagogy dvakrát více  
povzbuzující.

 lp, zdroj: L. Karpíšková

Zkouška FCE ve Znojmě

Řádná registrace: do 25. 4. 2021

Pozdní registrace: příplatek 
za pozdní registraci 700 Kč. 

Termín zkoušky (písemné i ústní): 
29. 5. 2021

Studenti i   veřejnost se mo -
hou nyní zaregistrovat na  jazyko-
vou zkoušku z angličtiny FCE, kte-
rou za  zvýhodněných podmínek 
ve Znojmě pořádá Soukromá ekono-
mická škola Znojmo (SVŠE) ve spolu-
práci s organizací Cambridge P.A.R.K. 

Zkouška FCE proběhne 29. květ-
na 2021. Škola navíc nabízí i mož-
nost vyzkoušet si zkoušku nanečisto. 
Dalším bonusem je, že SVSĚ může 
díky partnerství s  jazykovou školou 
nabídnout i o 200 korun nižší cenu, 
takže konečná cena za certifikát FCE 
je 4 350 korun. Studenti středních 
a vysokých škol a absolventi do dvou 
let po skončení školy s trvalým byd-
lištěm ve Znojmě a  jeho městských 

Zkouška z angličtiny FCE 
pro studenty a veřejnost

částech mohou navíc požádat město 
Znojmo o proplacení úspěšně složené 
zkoušky, a to v rámci projektu Kolum-
bus – Znojmo mluví anglicky. Sama 
SVŠE svým studentům prezenční for-
my, bydlící mimo Znojmo, přispěje 
v případě úspěšně složené zkoušky 
2 000 Kč. zp

Žáci Střední odborné školy Znoj-
mo, Dvořákova se aktivně zapojili 
do soutěže Enersol, jejímž společným 
tématem je využití obnovitelných 
zdrojů energie, její úspora, snížení 
emisí a vliv na životní prostředí. 

Již 18. ročník mezinárodní pře-
hlídky probíhá letos formou online. 
Žáci tak prezentovali své práce před 
nezávislou odbornou porotou ve třech 
kategoriích. Projekty se týkaly různých 
oblastí obnovitelných zdrojů energie 
a životního prostředí. SOŠ Znojmo 
reprezentovali čtyři žáci. V kategorii 

Enersol a praxe představili své prezen-
tace Daniel Komůrka (téma Využití 
solární energie v domácnosti) a Mi-
chaela Ferancová (téma Odpad). Dani-
el Komůrka obsadil výborné 3. místo. 
V kategorii Enersol a inovace obsadi-
la 2. místo žákyně Lucie Mikulicová 
(téma Odpad). V  poslední katego-
rii Enersol a popularizace postoupila 
do krajského kola Aneta Larvová. 

Soutěž Enersol 2021 pokračuje 
i pro úspěšné znojemské žáky celostát-
ním kolem v září 2021 v Praze. 

 lp, zdroj: R.Besednjak

Z Dvořákové postupují
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Akademická rada jako porad-
ní orgán rektorky SVŠE schválila  
per-rollam strategický záměr Soukro-
mé vysoké školy ekonomické na ná-
sledující léta a samozřejmě na nej-
bližší rok, tj. 2021. 

Mezi úkoly, které z toho plynou, 
patří podat letos na Národní akreditač-
ní úřad žádost o magisterské studium 
ve Znojmě a Praze ve studijním progra-
mu Finanční management, účetnictví 
a audit. Jedná se o další významný krok, 
který by měl umožnit pod odborným 
dohledem auditorské společnosti BDO 
vést akademickým pracovníkům SVŠE 
studenty k zakončení plného vysoko-
školského vzdělání a získat titul inženýr.

Znojemská vysoká škola tak 
po ověření skutečnosti, že dokázala 
vychovat během posledních dvou let 
zhruba 75 magistrů, chce pokračovat 
v plném vzdělávání vysokoškoláků. 
Na  Znojemsku určitě bude nových 
inženýrů zapotřebí. Při studiu budou 
prohlubovat svoje znalosti ve finanč-

Strategie SVŠE na rok 2021
ním řízení, účetnictví a daních a budou 
také schopni připravovat ve firmách 
pro interní a externí auditory nebo se 
v budoucnu auditory stát.

Jednání většinového vlastníka s no-
vým vedením města Znojma potvrdilo 
dlouhodobou dobrou spolupráci mezi 
školou a městem. Vždyť škola zajišťu-
je od svého vzniku pro město různé 
průzkumy, účastní se na  společen-
ských, kulturních a sportovních akcích 
Znojemska, ve spolupráci s městem 
provozuje Účetní centrum, které lze 
považovat za líheň zejména bakalářů 
zaměřených na účetnictví a daně.

Začátkem února proběhla na SVŠE 
on-line dvoudenní Účetní a daňová kon-
ference. Zúčastnilo se jí zhruba 60 ab-
solventů školy a dalších osob z odborné 
znojemské veřejnosti. Nyní se zaměříme 
na nábor studentů do akademického 
roku 2021/2022. Je těžké uspořádat 
Den otevřených dveří, když je přístup 
do školy omezen, a tak jsme připravili 
možnost školu navštívit alespoň vir-

Město Znojmo se zapojilo do vý-
zkumu Zeleň v městském prostředí, 
který provádí Zahradnická fakul-
ta Mendelovy univerzity se sídlem 
v Lednici (ZF Lednice) ve spolupráci 
s  Českým hydrometeorologickým 
ústavem (ČHMU). 

Cílem je zjistit, jak je zeleň ovliv-
ňována městským a zároveň výrazně 

Vědci zkoumají, jak se u nás daří zeleni
suchým prostředím a definovat opat-
ření pro zlepšení podmínek pro růst 
stromů a další zeleně. „Zeleň je pro 
mě velmi důležité téma, a  to, jak se 
o ni staráme, přímo ovlivňuje naše 
nejbližší okolí i nás. Proto jsem rád, 
že se nám podařilo být jedním ze čtyř 
měst v ČR, kde výzkum probíhá. Vě-
řím, že výsledky nás mohou v péči 

o zeleň posunout ještě dál 
a že budeme inspirací mi-
nimálně pro celou Českou 
republiku,“ neskrývá své 
nadšení starosta Znojma 
Jakub Malačka.

Tý m  Z F  L e d n i c e 
a ČHMU již vloni umístil 
ve Znojmě dvě meteosta-
nice pro měření mikrokli-
matických parametrů mo-
delových stanovišť. „Letos 
jsme zavedli do půdy ve vy-
braných lokalitách čidla. Ta 
budou monitorovat vlhkost 
a teplotu v různých hloub-
kách. Bude tak možné 
posoudit, zda se srážková 
voda či závlaha dostane 
ke kořenům stromů a jaké 
zde probíhají změny teplot 
v průběhu roku. Ke stro-
mům jsme zároveň apliko-
vali hydrogel nebo speci-
ální mykorhizní přípravek 
(symbiotické houby) po-

mocí injektážního stroje. Výzkum by 
nám měl ukázat, která z metod je pro 
stromy nejefektivnější,“ vysvětlil ředi-
tel Městské zeleně Radoslav Habrdle.

MĚSTO SE VELMI DOBŘE 
STARÁ O ZELEŇ

Znojmo bylo do výzkumu vybráno 
z několika důvodů. Jedním z nich je 
i způsob, jakým Městská zeleň Znojmo 
pečuje o zeleň. Další důvody vysvět-
lil docent Petr Salaš, vedoucí Ústavu 
šlechtění a množení zahradnických 
rostlin ZF při setkání se znojemským 
starostou: „Jedná se o menší město, 
potřebujeme srovnání s dalšími (větší-
mi) referenčními místy, jako jsou Brno 
nebo Hradec Králové. Jedná se o město 
ve velmi suché oblasti ČR, které se vel-
mi dobře stará o zeleň. V neposlední 
řadě je to město velmi vstřícné pro 
rozvoj odborné spolupráce v oblasti 
péče o zeleň. Nutno vyzdvihnout, že 
Znojmo je teprve druhým městem 
v Česku, které ošetřuje zeleň zcela no-
vou technologií injektáže speciálních 
pomocných půdních látek do kořeno-
vého prostoru stromů a keřů.“

„Na tom, že jsme byli vybrání, má 
samozřejmě velkou zásluhu vedení 
naší Městské zeleně, která se aktiv-
ně snaží vyhledávat možnosti rozvoje 
zeleně a nebrání se novinkám. Velký 
dík za tento přístup,“ dodal starosta 
Malačka.  pm

 Aplikace hydrogelu pomocí injektážního stroje. 
 Foto: Archiv ZL

tuálně ve dnech 6. dubna, 4. května 
a 1. června – www.svse.cz.

SVŠE se podařilo získat zášti-
tu MŠMT a Komory certifikovaných 
účetních nad 6. ročníkem soutěže pro 
středoškoláky Účetní tým. Naším hlav-
ním partnerem je samozřejmě BDO, ale 
máme i další partnery. Nemůže chybět 
Vzdělávací středisko Pavel Štohl, zakla-
datel SVŠE, nakladatelství Wolter Kluwer, 
daneprolidi.cz, nově Vysoká škola hote-
lová Praha, kde soutěž proběhne, nebo 
Aquapalace Praha. Soutěž organizuje, jak 
jinak, naše absolventka, dnes vysokoškol-
ská učitelka Lucie Formanová. Vyzýváme 
střední školy ze Znojma – přihlaste se, 
ať je Znojmo vidět. Pro týmy ze Zno-
jemska, které se do soutěže přihlásí, 
připravujeme příjemné překvapení.

Ještě bychom rádi informovali ve-
řejnost, že SVŠE obdržela od Národ-
ního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství Potvrzení působit jako mezi-
národní vysoká škola.

 Hana Březinová, rektorka SVŠE
 Popelnice na použité roušky.
  Foto: týdeník Znojemsko

Použité roušky, respirátory či ru-
kavice je možné odevzdat do speciál-
ních popelnic, které jsou rozmístěny 
ve městě Znojmě a jeho příměstských 
částech. 

Najdete je na  těchto místech  
ve městě – ulice M. Kudeříkové, So-
kolovská, Kuchařovická, Pražská, 
Pod Soudním vrchem, Dlouhá, Anin-
ská, Bolzánova, Vinohrady, Křížové 
náměstí a Žižkovo náměstí. V příměst-
ských částech Konice, Mramotice, Ka-
sárna, Hradiště, Popice, Načeratice 
a Derflice. 

Použité ochranné pomůcky je nut-
né vložit do sáčku nebo odpadového 
pytle. Do popelnice poté přijde až zavá-
zaný pytel (sáček). O likvidaci se stará 
spalovna Nemocnice Znojmo.  lp

Kam s rouškou?

Podpořili Tibet
Na Městském úřadě ve Znojmě 

i na dalších znojemských institucích 
a školách zavlála 10. března vlajka 
Tibetu.  

Symbolicky se tak lidé v  celém 
Česku připojili k mezinárodní kam-
pani Vlajka pro Tibet, jejíž cílem je 
poukázat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v Tibetu. Každoroční 
vyvěšení vlajky připomíná den vý-
ročního povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci. Při povstání v roce 1959 
zemřelo více než 80  000 Tibeťanů, 
statisíce zemřely v následujících le-
tech ve vězeních, pracovních táborech 
nebo v důsledku hladomoru. Počet 
tibetských uprchlíků v exilu dosáhl 
150 000. Na protest proti porušování 
lidských práv v Tibetu se za posled-
ních třináct let upálilo 156 Tibeťanů. 
Letos bylo připomenuto už 62. výročí  
okupace.  lp
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Městské lesy Znojmo, po velmi 
úspěšné akci Adoptujte budku, při-
cházejí s další bohulibou aktivitou. 
Vyzývají veřejnost, aby se tento-
krát připojila k aktivitě #Uklidme- 
ZaHumny.

„Slunečné počasí posledních dnů 
láká k vycházkám do přírody. Tam 
však na nás čeká nemilé překvape-
ní v  podobě nepořádku po  loňské, 
a bohužel i letošní, „koronaturistické“ 
sezóně. Pojďme s tím společně něco 
udělat a ukliďme si kolem sebe,“ na-
bádá Jana Trojanová z Městských lesů.

Gránice si pořádek zaslouží
Městské lesy konkrétně cílí na ob-

líbené místo procházek, a  to údolí 
kolem Gránického potoka i řeky Dyje. 
Pozvěte kamarády, vezměte igelitku 

Městské lesy vyzývají: Ukliďme si za humny!

 Stačí si na vycházku do přírody vzít ru-
kavice, tašku na odpadky a procvičit ztuh-
lá záda shýbnutím se pro odhozený odpad. 
Uděláte tak něco pro své zdraví i  přírodu. 
 Foto: M. Špačková

nebo pytle na odpad, nasaďte rukavice 
a pomozte uklidit přírodu ve městě. 
Vyrazit můžete kdykoliv. „Gránice si 
to jistě zaslouží,“ říká Jana Trojano-
vá. Pravdivě ale dodává, že dosažení 
kýženého výsledku – tedy přírody bez 
odpadků – je nekončící sysifovská prá-
ce. Obrňte se tedy trpělivostí, protože 
ne všichni lidé jsou jako vy. Co v jeden 
den uklidíte, druhý den jiný bez skru-
pulí zaneřádí. Přesto je stále více těch 
lidí, kterým nepořádek vadí, aktivně 
se ho sami snaží likvidovat. Dávají 
tím dobrý příklad okolí i svým dětem, 
které se do úklidových akcí po vzoru 
rodičů rády zapojují. 

Pozor na injekční jehly!
Odpad, který nasbíráte, nene-

chávejte v  přírodě, aby nevznika-

ly černé skládky. Prosíme, vyhoďte 
ho doma do komunálního odpadu. 
Pozor jen na injekční jehly! U tako-
vých nálezů na ně nesahejte ani v ru-
kavicích, ale vždy volejte Městskou 
policii (tel. 515 225 555). Přivolaní 
strážníci nebezpečný odpad odborně  
zlikvidují. 

Podělte se o fotky
„Upoutávku #UklidmeZaHumny 

najdete i na našem Facebooku. Bu-
deme rádi, když nám dáte vědět, kde 
jste uklízeli a podělíte se o fotky. A ne-
zapomeňte uvést hashtagy #Uklid-
meZaHumny nebo i #UklidmeCes-
ko,“ uvedla Jana Trojanová. Pokud se 
nás do úklidu pustí větší počet, může 
být dopad pozorovatelný…zkrátka 
#UklidmeZaHumny.  lp

Vinice Šobes, kterou chtějí měs-
to Znojmo společně se Znovínem 
Znojmo zapsat na seznam světové-
ho dědictví UNESCO, je opravdovým 
unikátem. 

Jedinečnost této viniční tratě potvr-
dily závěry už několika prací realizova-
ných na ústavu vinohradnictví a vinař-
ství Zahradnické fakulty MENDELU, 
jejichž výsledky nyní shrnul profesor 
Pavel Pavloušek. Jedinečnost Šobesu je 
založená na mikroklimatických datech, 
respektive podmínkách přímo ve vi-
nici. Z pohledu terroir je nejcennější 
spodní část viniční tratě. Z výzkumu 
vyplynulo, že bílá vína jsou zde zcela vý-
jimečná. Zejména pak odrůdy Ryzlink 
rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, 
Rulandské šedé, Pálava a Sauvignon. 
„Umístění této viniční tratě v hlubokém 
údolí řeky Dyje a vynikající kvalita a ty-
pičnost šobeských vín dělá zdejší terroir 
zcela jedinečné. Snaha o zápis mezi 

Potvrzeno! 
Vinice Šobes je unikát

památky UNESCO je proto logická. 
Šobes by se tak dostal do společnosti 
jedinečných vinic nebo vinařských re-
gionů světa,“ uvedl Pavloušek. 

Šobes je také oblíbeným výletním 
cílem místních i turistů. „Rozhodli jsme 
se proto podpořit snahy Znovínu Znoj-
mo, který vinici vlastní a rád by ji na se-
znam UNESCO zapsal, neboť pokud 
by se nám to podařilo, znamenalo by 
to pro naše město i celý region obrov-
ský úspěch a vyšší prestiž. Je to proces 
na několik měsíců, možná i  let. Ale 
důležité je začít, zjistit reálné možnosti 
a pokusit se tuto výjimečnou oblast do-
stat do většího povědomí,“ konstatoval 
starosta Znojma Jakub Malačka.

Dokončená studie městu Znojmo 
poslouží jako podkladový materiál pro 
zhodnocení potenciálu Šobesu pro zá-
pis do indikativního seznamu Minis-
terstva kultury a následně na seznam 
UNESCO.  lp

S  jarem se zvyšuje aktivita za-
hrádkářů, kteří začínají po  zimě 
uklízet své pozemky i na nich stojící 
chaty. Obvykle se při likvidaci od-
padu rozdělí na dvě skupiny – jedni 
kompostují, druzí pálí.

Právě dým z rozdělaného ohně bývá 
často jablkem sváru sousedů. Zastánci 
recyklace, kteří vzniklý zahradní odpad 
v podobě klestí nebo spadaného lidí 
drtí či jinak ekologicky likvidují, nesou 
nelibě, že jiní zahrádkáři k odstranění 
odpadu využijí ohně a s ním spojeného 
obtěžujícího kouře. Jenže i tato metoda 
odstranění odpadu je za dodržení urči-
tých pravidel možná. 

Pálení listí totiž není zákonem za-
kázané. Obce mohou upravit vyhláškou 
podmínky pro spalování suchého bio-
materiálu, ale Znojmo zatím takovou 
vyhlášku nemá. Nicméně i zde platí zá-

Při pálení v zahradách 
buďte ohleduplní

kon o ochraně ovzduší, který stanovuje, 
že v otevřených ohništích lze spalovat 
pouze suché rostlinné materiály (dřevo, 
listí, tráva…) neznečištěné chemický-
mi látkami. Jinými slovy dřevotříska 
do takového ohně nepatří stejně jako 
pneumatiky nebo textil. A pálit nesmí 
zahrádkář ani čerstvě odřezané větve 
třeba z prořezu stromů či jiný mokrý 
bioodpad.

Mnohem více v  zahrádkářských 
koloniích, a nejen na jaře, platí pravi-
dlo: Buďte k sobě ohleduplní! Dbejte 
i doporučení hasičů, a pokud se k pá-
lení povolených materiálů chystáte, in-
formujte je. Stačí na webu Hasičské-
ho záchranného sboru (https://paleni.
izscr.cz/) vyplnit jednoduchý formu-
lář o plánovaném pálení. V případě 
požáru tak usnadníte hasičům jeho  
likvidaci.  lp

Městské lesy Znojmo a Městská 
knihovna Znojmo připravily pro veřej-
nost výtvarnou soutěž LES NÁS BAVÍ. 

Soutěžit se bude v 6 věkových ka-
tegoriích – od dětí z mateřských škol 
až po studenty a dospělé. Všichni mají 
za úkol libovolnou výtvarnou techni-
kou vyobrazit témata – Les ze světa knih 
a Co ztratím, když zmizí les. Inspiraci 
lze najít zde: Klára Smolíková – Začaro-
vaný hvozd, Lenka Jakešová – Pohádky 

Les jako soutěžní inspirace
z lesa, Eva a Michal Skořepovi – Chyt-
ré pohádky z  lesní Mýtiny. Vybra-
né práce budou vystaveny v  KAFE 
U Radnice, v městské knihovně, dále 
budou uvedeny na webových strán-
kách, FB a Instagramu organizátorů. 
Podmínky soutěže najdete na webu 
www.znojmolesy.cz. Uzávěrka soutě-
že je 26. května 2021. Kontaktní oso-
bou je Jana Trojanová, (gabrhelova@ 
znojmolesy.cz, tel. 730 550 971).  lp

 Vinice Šobes v Národním parku Podyjí. Foto: L. Budný



Knihovnice z dětského oddělení ale 
přichystaly pro každého, kdo bude mít 
zájem, venkovní variantu (bez účasti 
knihovnic). Děti mohou Noc s Ander-
senem prožít se svými rodiči či praro-
diči. Stačí si z webu knihovny stáhnout 
a vytisknout instrukce a mohou vyrazit 
na vycházku spojenou se zajímavými 
příběhy o dobách minulých.

„Máme za sebou už dva rozvozy 
naší nové služby Kniha do domu, kde 
jsme seniorům přivezli knihy k zápůj-
čce až domů. Termín dalšího rozvozu 
je teď 12. dubna. Kdo má o službu zá-
jem, najde podmínky na našem webu 
www.knihovnazn.cz,“ uvedla ředitelka 
Sikorová.

Ve spolupráci knihovny s Gym-
náziem Dr. Karla Polesného proběhly 
v rámci projektu Spisovatelé do kniho-
ven další dvě online besedy studentů 
se spisovateli – v únoru s Biancou 
Bellovou a v březnu s Radkem Štěpán-
kem. Prvního dubna si bude s gymna-
zisty opět v online prostoru povídat 
o své tvorbě spisovatelka Klára Vlasá-
ková (na snímku). lp
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Jak odvést poplatek z pobytu 
a všechny potřebné  

dokumenty jsou uloženy 
na www.znojmocity.cz  

(v sekci Poplatky – odbor finanční). 
Kontaktní osobou 

je Bohunka Dehnerová 
bohunka.dehnerova@muznojmo.cz,  

tel. 515 216 307. 

Zastupitelstvo města schválilo 
obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku z  pobytu, která na-
hrazuje tu dosavadní z ledna 2020. 
V  nové vyhlášce jsou reflektovány 
změny vycházející z novelizace záko-
na o místních poplatcích.

Sazba poplatku činí 10 korun 
za osobu za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
„S pouhými 10 korunami za osobu 
na noc patří město Znojmo k městům 
s nejnižší sazbou poplatku v celé Čes-
ké republice, jde spíše o symbolickou 
částku. Vybrané peníze navíc zůstávají 
v rozpočtu města a  jsou smysluplně 
využity na propagaci města a celého 
regionu. Děkuji všem, kteří to takto 
chápou a plní povinnosti vyplívající 
z vyhlášky,“ připomněl místostarosta 
Lukáš David, který má v gesci oblast 
cestovního ruchu.

Poplatky z pobytu jdou 
zpět do turismu

Již při zavedení poplatku v roce 
2018 deklarovali zastupitelé, že část 
vybraných peněz půjde zpět do oblasti 
cestovního ruchu, a to formou mimo-
řádného příspěvku ve výši 400  tisíc 
korun pro destinační společnost Znoj-
moRegion. Ta funguje od roku 2017 
a sdružuje téměř 40 obcí a podnikatelů 
v turismu v regionu Znojemska a Po-
dyjí. Zakládajícím členem je město 
Znojmo.  pm

 Knihovnice Zdeňka doporučuje k  pře-
čtení knihu Petry Š. Jirglové Všechno nej-
lepší Anno.  Foto: MK Znojmo

Městská knihovna Znojmo na své 
čtenáře nezapomíná. I přes složitou 
situaci ve společnosti pro ně připra-
vuje různé novinky a akce.

Má stále otevřeno a předem objed-
nané knihy, časopisy, CD i hry půjčuje 
v režimu výdejního okénka. Na pře-
vzetí je potřeba se domluvit předem 
telefonicky na čísle 515 224 346 nebo 
přes konkrétní e-mail (sramkova@ 
knihovnazn.cz pro Oddělení pro 
dospělé, detska@knihovnazn.cz,  
rakouska@knihovnazn.cz, benackova@ 
knihovnazn.cz pro studovnu). Knihov-
na se také připojila do Mobilního Roz-
hlasu, kde jeho prostřednictvím roze-
sílá dvakrát měsíčně novinky o svých 
aktivitách a práci, takzvaný Newsletter. 
Zájemci se mohou stále registrovat 
(více o Mobilním Rozhlasu se dočtete 
na str. 8).

Knižní tipy 
a registrace s kamínky

Po celý březen probíhá akce Bře-
zen – měsíc čtenářů. „Bohužel kvůli 
současné situaci musíme aktivity smě-
řovat především na web a sociální sítě. 
Z  těch nejzajímavějších je to určitě 
online výzva Knihovníci doporučují. 
Postupně budeme zveřejňovat knižní 
tipy nás – knihovníků. Budeme rádi, 
pokud se v komentářích přidáte a do-
poručíte dalším čtenářům knihy, které 
Vás zaujaly, ke kterým se rádi vrací-
te,“ uvedla jeden z příkladů ředitelka 
knihovny Jana Sikorová.

Kdo bude chtít získat roční regis-
traci do knihovna zdarma, může se 
zúčastnit Kamínkové výzvy. „Po městě 
rozneseme 11 kamínků s knižní téma-
tikou s označením #knihovnaznojmo 
a #kaminky. Vždy první nálezce kaž-
dého kamínku, který jeho foto zveřej-
ní s hastagem #knihovnaznojmo, bude 
odměněn dárkovým registračním pou- 
kazem. Kamínky jsou putovní,“ vy-
světlila podmínky Jana Sikorová.

Únikovka a jiná 
Noc s Andersenem

Knihovna také spustila online 
únikovou hru, která je na webu a fa-
cebooku knihovny. Kdo ji absolvuje 
do 30. dubna a zároveň vyplní úda-
je, bude zařazen do slosování o ceny. 
Vítěze vyhlásí knihovníci začátkem 
května. Poté bude únikovka dále pří-
stupná, ale již bez cen.

Noc s Andersenem pro děti se le-
tos v klasické podobě, tedy povídáním 
o knihách, plněním úkolů a nocová-
ním v knihovně, uskutečnit nemůže. 

Knihovna své čtenáře 
více než hýčká



Vůbec poprvé se na trhu objeví 
rozsáhlý cykloturistický průvodce 
mapující celou oblast Znojemsko 
a Podyjí. Několik desítek prověřených 
tras naplní jak tištěnou verzi s mapa-
mi, tak mobilní aplikaci.

Cyklotrasy a mapy patří mezi nej-
častější požadavky turistů v infocent-
rech, tedy kromě suvenýrů. Poptávka 
po kvalitních průvodcích je stále velká, 
a to i přesto, že už existuje řada mobil-
ních aplikací či mapových navigací. 
Destinační společnost ZnojmoRegion 
se proto rozhodla zajistit pro turistic-
kou oblast Znojemsko a Podyjí obojí.

Ve spolupráci s oblíbeným portá-
lem Na kole i pěšky připravuje novin-
ku: speciální tištěný průvodce před-
stavující více než 30 prověřených tras, 
které jsou současně dostupné i ve stej-
nojmenné mobilní aplikaci. Ta jich 
ovšem nabídne celkově mnohem více. 
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#mastozadax – loňská novinka 
města Znojma v produkci Znojemské 
Besedy se stala inspirativním projek-
tem i do aktuální turistické sezony.

Společnost Moravia Convention 
Bureau zorganizovala v půlce února 
fam trip, a to kombinací online roz-
hovorů a vysílání z brněnského stu-
dia. Touto formou se různým aktérům 

Projekt #mastozadax byl představen jako 
inovativní pro další aktéry cestovního ruchu

ZnojmoRegion vydává CYKLOPRŮVODCE 
Znojemskem a Podyjím

Eviduje totiž i méně známé a kratší 
trasy či okruhy jen místního významu.

Nejde přitom jen o cyklotrasy růz-
ných délek i náročností, ale najdete 

zde také výlety vhodné pro koloběžky 
či in-line brusle, které jsou díky zpev-
něnému povrchu cest ideální i pro 
výpravu s kočárkem.

Praktický formát a spirálová vazba 
tištěného průvodce dovoluje si vybra-
nou trasu vložit přímo mezi řídítka 
a sledovat mapu za jízdy. Na 76 stra-
nách najdete kromě popisů tras s pře-
výšením a technickou náročností také 
informace o  jednotlivých lokalitách, 
tipy na návštěvu zajímavých míst, pa-
mátek, přírodních cílů nebo dopo-
ručení na kvalitní turistické služby, 
ubytování a stravování. Tištěná verze 
také seznamuje s projekty Cyklisté ví-
táni, Cyklo self-service, s regionálními 
cyklobusy nebo vinařskou turistikou. 
Nechybí ani seznam všech infocenter 
ve znojemském okrese včetně potřeb-
ných kontaktů.

Zatímco mobilní aplikace Na kole 
i pěšky už je doplňována průběžně, 
tištěný průvodce se na pultech turis-
tických informačních center a u členů 
ZnojmoRegionu (např. hotelové re-
cepce, pokladny muzeí a památek aj.) 
objeví na přelomu března a dubna, 
resp. až vládní opatření dovolí jejich 
znovuotevření. 

 I. Navrkalová Mapy cyklotras jsou v infocentrech mezi turisty stále více žádané.  Foto: CCRJM

 Kampaň #mastozadax vloni charakterizovala také vkusná grafika.

v oblasti cestovního ruchu předsta-
vovaly turistické cíle a projekty, které 
v minulém roce pomohly znovu na-
startovat cestovní ruch. Mezi inspi-
rujícími koncepty se vedle brněnské 
kampani Lidi z baru, Brno Fair City, 
Brno region a Tři vinaři představil také 
#mastozadax.

„S Centrálou cestovního ruchu 
Jižní Moravy a organizací Moravia 
Convention Bureau jsme ve spolupráci 
již delší dobu. Nejen kvůli projektu 
Znojmo Zadax, ale také při vyhledá-
vání možností vyžití při pořádání kon-
gresů ve Znojmě. Že právě náš projekt 
označili a vnímají jako ideální restart 
projekt, je pro nás jasný impuls, že 
v takových krocích, které propojují nás 
s podnikateli, musíme pokračovat,“ 
říká František Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy, který se živého vysílání 
fam tripu zúčastnil přímo z brněnské-
ho studia. Konference byla rozděle-
na do několika bloků. Kromě restart 
projektů se přadstavovaly také nejza-
jímavější turistické cíle, a to už pro-
střednictvím videohovorů se zástupci 

cestovních a eventových agentur z celé 
České republiky. Moravia Convention 
Bureau je společností, která poskytuje 
organizátorům asistenci a nezávislé 
komplexní informace při plánování 
a realizování kongresů, konferencí, ob-
chodních setkání a incentivních akcí 
na jižní Moravě a ve městě Brně. Už 
teď je jasné, že pro další spolupráce při 
cílení na pořadatele kongresů bude 
naším hlavním partnerem.

„Jsme moc rádi za tyto příležitosti, 
kdy můžeme nejen předat, ale také 
načerpat nové informace od nejrůz-
nějších aktérů v oblasti cestovního 
ruchu. Děkujeme společnosti Moravia 
Convention Bureau a Centrále cestov-
ního ruchu – Jižní Morava za skvě-
lou organizaci,“ uvedl Karel Semo-
tam, vedoucí marketingu Znojemské  
Besedy. 

 KS, lp
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V době, kdy žáci a studenti nema-
jí možnost se věnovat aktivně sportu, 
jsou vítaným zpestřením dlouhých 
dní šachy. Královská hra má dlouhou 
tradici na půdě střední školy GPOA. 

Šachy se na  škole GPOA Znoj-
mo hrají od roku 1998. Z tehdejšího 
kroužku se Šachový klub GPOA stal vý-
znamným šachovým družstvem okresu 
Znojmo. V současné době má 52 členů, 
30 z nich jsou mladí do jednadvaceti 

let. V tomto školním roce byli přijati tři 
noví členové.

Jako všichni ostatní se museli 
v současné době přizpůsobit a zrušit 
soutěže i pravidelné tréninky. Naži-
vo se tedy hrát nedá, ale pro šachové 
nadšence není technickým problémem 
se přesunout do virtuálního prostoru.

Předseda Šachového klubu GPOA 
Znojmo Radek Skoumal představuje 
možnosti, které hráči využívají: „Při-

Mladí hrají šachy, přidejte se
způsobili jsme se myslím velice dobře 
dnešní době. Každou středu se setká-
váme navečer přes platformu Skype 
na tréninku. Ty vede náš člen Zdeněk 
Molík, který je trenérem 2. třídy. Pri-
márně jsou tréninky organizované pro 
členy našeho klubu, pravidelně se jich 
přihlašuje asi patnáct. Připojují se však 
i jednotlivci z jiných šachových oddílů, 
kteří podobné zázemí mateřského od-
dílu nemají.“

Šachisté si přes šachové platformy 
chess.com a liches.org domlouvají indi-
viduální zápasy. Pomocí těchto šachových 
on-line heren zorganizoval Šachový klub 
GPOA Znojmo dva přátelské turnaje pro 
osmičlenná družstva se šachisty z Bos-
kovic. Jednu Znojemští těsně prohráli, 
v odvetě těsně vyhráli. Na stránkách SK 
GPOA najdete aktuality ze života klubu, 
návod, jak se připojit k šachové platformě, 
i problémové šachové úkoly.  lp

Do  dlouhé řady těch, kteří nás 
v poslední době opustili, se zařadil 
i Karel Sumbal, výrazná postava ne-
dávné historie znojemské cyklistiky.

Karel Sumbal se narodil před osm-
desáti lety a cyklistice se začal na vrcho-
lové úrovni věnovat v patnácti letech 
a v závodním pelotonu se pak pohybo-
val dlouhých dvacet let. „Na kole jsem 
jezdil od útlého věku, ale pěkné kolo 
jsem si pořídil až v 16 letech v roce 
1956. Za technického přispění spolu-
žáka Vladimíra Hrba, který v té době 
závodil, jsme z nakoupených součástek 
kolo smontovali. Pak se to postupně vy-
lepšovalo, až z toho byl slušný závodní 
stroj. Pro současné aktivní cyklisty uve-
du, že nejlehčí převod byl 46/20 a vyjeli 
jsme na tom všechno,“ vzpomínal před 
časem v  jednom z  rozhovorů Karel 
Sumbal na své začátky. 

Vedle toho, že se stal úspěšným 
závodníkem, v roce 1963 se stal také 
vedoucím oddílu cyklistiky TJ Znojmo 
a začal organizovat populární závody 
v Mikulovicích. Založil tehdy také terén-
ní závod v městském lesíku ve Znojmě. 
Patrně nejslavnější mítink, pod jehož or-
ganizací je Karel Sumbal podepsán, pak 
vznikl v roce 1965 a byl jím závod okolo 
Vranovské přehrady. Toho se nakonec 

Odešla legenda znojemské cyklistiky

jelo celých deset ročníků a výjimkou 
nebyla účast našich reprezentantů, pro 
které to často byla poslední možnost 
měření sil před legendárním květnovým 
startem Závodu míru. Karel Sumbal se 
zasloužil také o to, že se Znojmo v roce 
1967 umístili na třetím místě v celostátní 

 Karel Sumbal (druhý zleva) v roce 1962 se svými kolegy ze znojemského oddílu Pavlem 
Štrausem, Karlem Marzinim a Janem Dočekalem. Foto: archiv Luďka Jelínka

sportovní soutěži, kde mezi sebou změ-
řili síly sportovci ze 37 měst.

Postupně se tak Karel Sumbal ze 
závodníka přeorientoval do role orga-
nizátora a také trenéra. Poté, co ale jeho 
svěřence nepustili v sedmdesátých letech 
na start mistrovství republiky, kam se 

kvalifikoval, ale nakonec dostal před-
nost někdo jiný, s trénováním skončil 
a stáhl se do ústraní. Více se věnoval 
své profesi, hudbě. Měl vystudovanou 
Janáčkovu akademii músických umění 
a kromě působení v různých muzikant-
ských seskupeních také hudbu vyučoval. 
K cyklistice se pak vrátil po padesátce 
jako veterán a byl jedním z nejaktivněj-
ších členů nově vzniklého Cyklo Klubu 
Kučera. Když pak koncem devadesátých 
let zavítal do Znojma Závod míru, Karel 
Sumbal byl autorem trasy první etapy, 
okruhu, který vedl ze Znojma do Morav-
ského Krumlova, Dukovan, Jaroměřic 
nad Rokytnou a přes Moravské Budě-
jovice, Jemnici, Zálesí a Lesnou a zpět 
do Znojma. V této době také inicioval 
vznik Cyklomaratonu Evropa či hédo-
nických závodů Masters. 

V posledních letech už bohužel 
musel kvůli zdravotnímu stavu na ak-
tivní cyklistiku zapomenout, ale stále 
ji přirozeně sledoval a hlavně se těšil 
z úspěchů svého syna Karla a jeho man-
želky Marnie, kteří žijí v USA a jsou 
výtečnými triatlonisty. 

Karel Sumbal zemřel koncem 
února ve věku osmdesáti let, ale cyk-
listické a  hudební Znojmo na  něj  
nezapomene.  zdroj: F. Střecha

Už jen do 7. dubna je možné zasí-
lat nominace na sportovce Znojem-
ska uplynulého roku 2020.

Navzdory tomu, že v minulém roce 
musela být řada sportovních akcí zru-
šena, organizátoři z České unie spor-
tu (ČUS) jsou přesvědčeni o tom, že 
i za rok 2020 by měli být oceněni úspěš-

Navrhněte sportovce roku, uzávěrka je 7. dubna
ní představitelé sportu. „Jsme si vědo-
mi, jak byl rok 2020 pro sport těžký, ale 
věříme, že i přes pandemickou situaci 
sportovci našeho regionu dosáhli vý-
znamných výsledků hodných ocenění,“ 
uvedl sekretář ČUS Roman Švarc. 

Nejjednodušší způsob nominace je 
prostřednictvím formuláře na interne-

tových stránkách www.sportovecjmk.cz/ 
sportovec-okresu. 

Nominovat je možné v několika 
kategoriích. Vedle té hlavní, kterou 
je Sportovec roku, se také vybírá Ta-
lent roku, Kolektiv roku, mládežnický 
Kolektiv roku, Sportovní akce roku, 
Osobnost okresu, Sportovec roku – 

sympaťák, Sportovec s handicapem 
a Trenér roku. 

Vedle obvyklých nacionále kan-
didátů na ocenění je potřeba dopl-
nit také úspěchy, kterých v minulém 
roce dotyčný dosáhl a případně přidat 
i další komentář, proč by se měl o titul  
ucházet.  eks


