
Pravidelné týdenní reporty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí Mobilní 
Rozhlas a aplikace 
Zlepšeme Česko. 
REGISTRUJTE SE  
A BUDETE V OBRAZE!
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Buďte v obraze 
s Mobilním Rozhlasem

Výstavba nového parkovacího 
domu na  náměstí Svobody, nebo 
v  lokalitě bývalého sídla Městské 
zeleně ve vnitrobloku ulic Pražská, 
Boční a Dvořákova? Touto otázkou se 
město aktivně zabývalo v uplynulých 
měsících.

Nechalo proto vypracovat skici 
parkovacího domu od pěti renomo-

První krok k výstavbě parkovacího domu
vaných architektonických kanceláří. 
Pracovní skupina pro územní rozvoj 
města Znojma nedoporučila parkovací 
dům stavět v lokalitě na Pražské, a to 
z důvodu ne příliš kvalitního dopravní-
ho napojení a urbanismu, což potvrdili 
všichni autoři návrhů. Proto až jako 
druhá, ale nakonec výhodnější, byla 
vybrána lokalita na stávajícím parko-

višti v severní části náměstí Svobody. 
Klíčovými výhodami této varianty je 
výrazně lepší dopravní napojení, větší 
kapacita parkování a v neposlední řadě 
městotvorný prvek – náměstí Svobo-
dy získá opět přesnější tvar. Územní 
plán navíc v této lokalitě s parkováním  
počítá. 

 Pokračování na str. 2. 

Na zastupitele 
je více vidět

Zasedání znojemských zastupi-
telů jsou vysílána živě na YouTube 
kanále města Znojma, kde je možné 
zhlédnout záznam i zpětně. 

Občané také uvidí, jak každý za-
stupitel jmenovitě hlasuje. Jednání 
zastupitelstva jsou veřejná a program 
je k dispozici vždy minimálně týden 
dopředu na webu www.znojmocity.cz.  
Zastupitelé se sejdou v  pondělí 
14. června od 15.00 hodin v Louckém 
klášteře.  lp

 Vizualizace možného umístění parkovacího domu na náměstí Svobody dle návrhu architektonické společnosti IXA, v.o.s.

Na pořádek v městských parcích 
bude dohlížet bezpečnostní agentura.

Město Znojmo uzavřelo smlouvu 
se společností TRUE AGENCY SE-
CURITY s.r.o, jejíž pracovníci budou 
po dobu tří měsíců dohlížet v parcích 
města na pořádek. Vypomohou tak 
Městské policii, která dlouhodobě bo-
juje s nedostatkem strážníků. Od květ-
na do 31. července budou lidé potkávat 

Budou dohlížet na pořádek v parcích
v parcích čtveřici pracovníků agentury, 
kteří budou v případě potřeby upozor-
ňovat na možnost porušení zákona, 
předpisů obecně závazných vyhlášek 
a z toho plynoucí sankce.

„Městská policie Znojmo trpí 
dlouhodobě podstavem jedenácti lidí, 
z toho osmi strážníků. Rozsah činností, 
které dělají, je opravdu rozmanitý, proto 
jsme tímto krokem chtěli jejich řady po-

sílit. Strážníci se tak více zaměří na kon-
trolu pořádku v ulicích města, kde je 
v poslední době větší koncentrace lidí. 
To jsou například ulice Holandská, 
Přímětice sídliště, okolí autobusového 
nádraží. Věřím, že díky této posile pro 
Městskou policii dojde ke zvýšení bez-
pečnosti a pořádku v ulicích města,“ 
vysvětlil starosta města Jakub Malačka. 
 Pokračování na str. 4.

Vnitroblok 
je kompletní

Znojmo téměř po roce dokončilo 
revitalizaci vnitrobloku ulic Dukel-
ských bojovníků a Sokolovská.

Nové jsou chodníky a komunikace, 
veřejné osvětlení, kontejnerová stání 
i dětská hřiště, která mají tartanový po-
vrch. Samozřejmostí je nový mobiliář 
a svou práci již odvedla i Městská ze-
leň Znojmo. Díky ní se vnitroblok brzy 
zazelená novým trávníkem a stovkou 
nově vysazených stromů. Za více než 
20 milionů korun se prostranství změ-
nilo k nepoznání. Městu s financováním 
pomohla dotace 6 milionů korun ze 
Státního fondu rozvoje bydlení.  pm



2 ZNOJEMSKÉ LISTY 27. KVĚTNA 2021Zpravodajství

STARONOVÉ HŘIŠTĚ 
U ROTUNDY
V prostranství u rotundy zmizely 
dva herní prvky pro děti. Neprošly 
totiž pravidelnou revizí. Hřiště ale 
poloprázdné nezůstane. Město ho 
doplní pěti novými prvky v ceně 
250 tisíc korun. Budou to pružino-
vé houpadlo, houpací síť, kolotoč, 
kolotoč – talíř a dvojhrazda.

NOVÁ WORKOUTOVÁ 
HŘIŠTĚ
Rada města schválila pořízení 
nových dětských prvků na stáva-
jící hřiště (např. pro hřiště na ulici 
Pražská, U  Lesíka, Coufalova, 
v Příměticích aj.) a ve vybraných 
lokalitách přibydou navíc i work- 
outové sestavy. Aktuálně probíhá 
výběrové řízení, ze kterého vzejde 
zhotovitel.

BOLZÁNOVA A PŘÍČNÍ 
UZAVŘENY
Z důvodů výkopových prací pro 
uložení nového plynovodu bu-
dou uzavřeny sousedící ulice 
Bolzánova a Příční. Úplná uzavír-
ka ulice Bolzánova je stanovena 
aktuálně do  3. června a  dále 
v termínu 7.–17. června. Od 21. 
do 24. června bude zcela uzavřen 
chodník v úseku mezi ul. Příční 
a Přímětickou. Úplná uzavírka ulice 
Příční je stanovena na 22. června 
a v termínech 28. červen – 1. čer-
venec, 7.–9. červenec. Dále bude 
12.–15. července uzavřena ul. Příč-
ní i sousedící ulice Hvězdova.

ZAVŘENA 
BOHUMILICKÁ ULICE 
Od 1. do 20. června je stanovena 
úplná uzavírka ul. Bohumilická 
z důvodu stavebních prací k vy-
budování plynovodní a vodovodní 
přípojky.

VÝZKUM HLEDÁ ZÁJEMCE 
ZE ZNOJMA
Přesně před 30 lety vstoupili 
do  studie ELSPAC, která byla 
zaměřena na  zdraví mladých 
Brňanů a Znojmáků, první účast-
níci. Dnes je vědci zvou v nava-
zující studii CELSPAC YA na další 
vyšetření. Pokud jste se narodili 
v  letech 1991 nebo 1992 v Brně 
či Znojmě, můžete se zapojit 
a zjistit, jak jste na tom s fyzickou 
kondicí, jaké je vaše složení těla, 
kapacita plic a další zajímavosti 
o vlastním těle. Stačí se přihlásit 
na  info@celspac.cz nebo přes 
web www.celspac.cz. Vyšetření 
provedou zdarma brněnští vědci 
z  centra RECETOX Masarykovy  
univerzity.

Cenu města Znojma pro rok 2021 
získají čtyři osobnosti a  jeden ko-
lektiv.

Zastupitelé schválili ocenění Janu 
Petlákovi za  celoživotní propagaci 
města Znojma, publikační činnost 
a  rozvoj výchovy mládeže, Karlu 
Chmelířovi za významnou podporu 
znojemského sportu, Ludmile Hav-
líkové za organizační práce ve Svazu 
zdravotně postižených Znojmo a Ma-
rii Kuchařové za organizační a po-
radenskou službu ve  Svazu tělesně 
postižených Znojmo. Cenu města si 

Cenu města pro tento rok
získají osobnosti i kolektiv

odnese také Kolektiv pedagogických 
i  nepedagogických pracovníků ze 
Základní školy nám. Republiky za za-
jištění péče o děti zaměstnanců vybra-
ných profesí v době opatření Covid-19. 
Předání ceny se uskuteční na zářijo-
vém jednání zastupitelstva v Louckém  
klášteře.

Kvůli epidemické situaci ne-
byla dosud předána Cena města 
Znojma 2020 oceněným v  loňském 
roce. V tomto případě dojde k předání 
na zastupitelstvu města 14. června, 
kde si cenu odnesou Robert Knebl – 

za  svoji dlouholetou práci s  dětmi 
a mládeží nejvíce oceňovaný sociální 
pracovník v Česku, Pavel David za vý-
znamnou propagaci města v oblasti 
kultury, David Dvořák za celoživotní 
činnost v oblasti organické chemie. 
Za aktivní přístup v boji proti šíření 
koronaviru si cenu převezmou Ko-
lektiv Centra sociálních služeb Znoj-
mo, Kolektiv Vietnamské komunity 
ve Znojmě, Kolektiv Vodáckého oddílu 
NEPTUN ZNOJMO a manželé Mar-
cela a  Josef Knobovi, majitelé firmy  
PPO Group CZ.   kj, lp

V den státního svátku 8. května si 
šestasedmdesátileté výročí od konce 
druhé světové války připomněla ve-
řejnost, zástupci vedení města, sená-
tor i ruský konzul. 

Pietní akt se uskutečnil bez živé 
hudby a s menším počtem lidí na zno-
jemském hřbitově, u hromadného hro-
bu 108 znojemských občanů, kteří ne-
přežili nálety na konci války roku 1945.

Starosta Znojma Jakub Malačka 
v  úvodním slovu připomněl hrůzy 
druhé světové války i klíčovou úlo-
hu našich spojenců. „Připomínáme si 

Město vzpomnělo na bojovníky 
i oběti druhé světové války

76 let od ukončení druhé světové války 
v Evropě. Kdyby před 76 lety zvítězil 
německý nacionální socialismus  – 
tedy nacismus, nikdo z nás by tady 
dnes nestál. Nebylo by co slavit a také 
by se tady nejspíše nemluvilo česky, 
protože český národ by neexistoval. 
To byl konečný cíl německých nacis-
tů. Chtěl bych začít tím nejpodstat-
nějším: Neskonale si važme VŠECH 
konkrétních lidí, mužů a žen, kteří se 
podíleli na boji proti nacistické tyra-
nii, která nese přímou odpovědnost 
za zmařené životy milionů statečných 

vojáků. Tyranii, která je odpovědná 
za nepředstavitelná utrpení a chladno-
krevné vyvražďování řady etnických, 
náboženských i  jiných minoritních 
skupin, stejně jako za křivdy, bezpráví 
a krvavou perzekuci civilistů v každém 
z okupovaných států,“ uvedl Malačka. 
Slova se ujal také senátor Tomáš Třeti-
na a generální konzul Ruské federace 
v Brně Alexander Kalačev. Květiny 
a věnce byly položeny i u památní-
ku v horní části hřbitova a následně 
i k soše Rudoarmějce na Mariánském 
náměstí.  kj

První krok k výstavbě parkovacího domu
Pokračování ze str. 1.

Dle prvotního návrhu by měl mít 
parkovací dům pět podlaží, s celko-
vým počtem 298 stání. Příjezd by byl 
umožněn od začátku ulice Pražská, 
kde by došlo k rozšíření vozovky o je-
den dopravní pruh, na což je v této lo-
kalitě prostor. V přízemí domu je plá-
nováno vybudovat technické zázemí, 
vyhrazená místa pro hendikepované 
nebo pro rodiče s dětmi v kočárku. 
Návrh počítá s vybudováním výtahu 
i  schodiště. Odhadovaná investice 
činí 170 mil. korun bez DPH, v pří-
padě snížení o jedno patro by město 
ušetřilo asi 45 mil. korun. I  v  této 
části města se stále nachází znojemské 
podzemí. Z tohoto důvodu není mož-
né udělat několikapatrové podzem-
ní parkoviště, což se také zvažovalo, 
i když podzemní parkoviště je několi-

kanásobně dražší, nežli stavby na po-
vrchu. „Jedná se ovšem o prvotní ná-
vrh, který se bude dále připomínat 
a upravovat například fasádu. Nyní 
se skutečně „pouze“ zkoušelo, zdali se 
na náměstí parkovací dům vejde, což 
studie potvrdila,“ říká starosta. 

JEDENÁCT LET 
SE NIC NEDĚLO 

Ostatně s možností zastavění po-
čítá dlouhodobě také územní plán 
a  se zastavěním této části počítala 
i architektonická studie z roku 2010. 
„Tato studie řešila náměstí komplex-
ně, což se na první pohled může zdát 
jako lepší přístup. Podívejme se ale, 
co se s náměstím za jedenáct let stalo. 
Vůbec nic. Obdobně by to bylo s další 
studií. Dlouho by se debatovalo a zase 
nic nepostavilo. Ostatně můžeme se 

podívat na areál pivovaru, kde se také 
částečnou, nikoli komplexní meto-
dou přistoupilo k  jeho revitalizaci 
a jak skvěle dnes areál vypadá. Navíc 
nás CZECHINVEST opakovaně dává 
za vzor, jak k  těmto projektům při-
stupovat. Také budeme řešit dopravní 
napojení s Ředitelstvím silnic a dál-
nic, protože stavba bude napojena 
na komunikaci v  jejich vlastnictví. 
Pokud tato data nyní necháme zpra-
covat matematicko-dopravní studii 
a pokud tato data prokáží, že je loka-
lita pro výstavbu vhodná, přistoupíme 
ke zpracování projektové dokumenta-
ce a k samotné realizaci,“ vysvětluje 
starosta Jakub Malačka. Podobu všech 
architektonických návrhů parkovací-
ho domu najdete na webových strán-
kách města Znojma v sekci významné 
investiční projekty.  kj, lp
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DO PRÁCE NA KOLE 
JEZDÍ STOVKA LIDÍ
K letošní celorepublikové kampani 
Do práce na kole se ve Znojmě 
připojilo více než 100 lidí. Výsledky 
budou známy 17. června, kdy se 
u radniční věže od 16.00 chystá 
procházka ulicemi města s ochut-
návkou kávy a vína pod taktovkou 
partnera BALANCE coffee & wine 
a Znojemské Besedy. V 17.30 pak 
budou na radnici v zasedací míst-
nosti zastupitelstva vyhlášeny 
výsledky soutěže. Oceněni budou 
nejlepší žena, muž a tým.

ZNOJMO PODPOŘILO VZNIK
DALŠÍHO TESTOVACÍHO MÍSTA 
V Hatích byl spuštěn provoz dal-
šího testovacího místa, a to před 
obchodním centrem Freeport 
Fashion Outlet. Vznik iniciova-
lo vedení centra a podpořilo jej 
i město Znojmo, které zapůjčilo 
stany. Kromě zaměstnanců mo-
hou testování využít i návštěvníci 
centra, hrazeno je ze zdravotního 
pojištění. Testování pro návštěvníky 
centra je dobrovolné. Více informací 
najdete na webu www.freeport.cz.  

OČKOVAT SE MOHOU UŽ MLADŠÍ
Věková hranice pro registraci k očko-
vání proti COVID-19 postupně klesá. 
Očkování je dobrovolné, bezplatné 
a podstoupit ho je možné po regis-
traci na stránkách: registrace.mzcr.
cz. Připomínáme, že lidem, kteří 
si s registrací neporadí, pomohou 
na čísle 1221 (celorepubliková linka 
hygieny) nebo na čísle 800 129 921  
(krajská očkovací linka).

VE ZNOJMĚ UŽ DOSÁHLI 
DVACETI TISÍC 
Pracovníci Nemocnice Znojmo již 
podali 20 000. dávku vakcíny proti 
COVID-19. Ve  velkokapacitním 
očkovacím centru ve Sportovní hale, 
kterou poskytlo město Znojmo, bylo 
zatím naočkováno nejvíce osob 
ve věkové kategorii 80+, následně 
70–74 let.

VOLNÉ VSTUPY 
JAKO PODĚKOVÁNÍ
Jihomoravský kraj poskytne zdra-
votníkům a dobrovolníkům z vel-
kokapacitních očkovacích center 
i praktikům a jejich sestrám volné 
vstupy do svých kulturních zařízení. 
Chce jim tak poděkovat za úspěšný 
průběh očkování. Celkem mezi 
ně rozdá na 2 000 poukazů. Proto 
v těchto dnech do celkem osmi 
zařízení v kraji distribuuje děkov-
né tabule. Vzkazy zdravotníkům 
a dobrovolníkům na ně budou moci 
připojit také ve Znojmě.

STALO SE

Zastupitelé rozdělili  dotace 
na podporu kultury, sportu i volno-
časových aktivit dětí, mládeže a se-
niorů. Posuzovali rovněž individuální 
dotace. Přinášíme přehled těch nejvý-
znamnějších.

KULTURA
V oblasti kultury rozdělili mezi čty-

ři desítky žadatelů celkem 2,2 milionů 
korun. Největší podporu získá letní Hu-
dební festival Znojmo (800 tisíc korun), 
dále Festival vína VOC Znojmo (250 
tisíc korun), podporu 160 tisíc korun 
poskytne město Jihomoravskému mu-
zeu ve Znojmě na akce v rámci projektu 
Znojmo 1918–2020: architektonické 
proměny a dalších 90 tisíc korun na pro-
jekty Do muzea za poučením i zábavou, 
160 tisíc korun poputuje organizátorům 
festivalu Šramlfest. Proběhlý lednový 
JazzFest Znojmo hodlá město pod-
pořit částkou 100 tisíc korun. Umění 
do Znojma na kulturní program v GaPu 
získá letos 150 tisíc korun. Mezi dalšími 
příjemci dotací (do 100 tisíc korun) jsou 

Znojmo podělilo kulturu, sport  
i volnočasové aktivity

například Big Band ZUŠ Znojmo, Dyja-
vánek Znojmo, Taneční country skupina 
Zuzana, Divadelní studio Martiny Výho-
dové a další.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Na podporu volnočasových aktivit 

dětí, mládeže a seniorů vyčlenilo město 
1,2 milionů korun. Mezi nejvíce doto-
vané subjekty patří Svaz postižených 
civilizačními chorobami (80 tisíc ko-
run), Středisko volného času Znojmo 
(65 tisíc korun), Vodácký oddíl Neptun 
Znojmo (60 tisíc korun) i Junák – český 
skaut, středisko Podyjí Znojmo (70 ti-
síc korun).

SPORT
Na podporu sportu bylo vyčleně-

no 14 milionů. Mezi největší příjemce 
z celkových 38 patří Orli Znojmo, s.r.o. 
(4 miliony korun), HC Orli Znojmo – 
mládež (2,8 milionu korun), dále pak 
1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. (1 mi-
lion korun) a 1. SC Znojmo – mládež 
(1,4 milionu korun), TJ Znojmo – od-

díl florbalu (980 tisíc korun), FK Znoj-
mo, z.s. (520 tisíc korun), Volejbalový 
klub Znojmo – Přímětice, z.s. (450 ti-
síc korun) a TJ Znojmo – oddíl americ-
kého fotbalu Knights (450 tisíc korun). 
Podporu obdržely rovněž Plavecký klub 
Znojmo a TJ plavání Znojmo (po 280 ti-
sících korunách) a další žadatelé.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Individuální dotace ve výši 1,3 mi-

lionů korun poputuje Soukromé vyso-
ké škole ekonomické, a to na úhradu 
nákladů spojených s provozem školy. 
Dále 348 tisíc korun Nadaci pro obno-
vu církevních památek děkanství zno-
jemského na opravy kaple Panny Marie 
Bolestné v ulici Napajedla, Hasičskému 
záchrannému sboru JmK 400 tisíc korun 
na pořízení automobilu s hydraulickým 
čelem. Oblastní charita Znojmo, kte-
rou vedení města oslovilo ke spolupráci 
na projektu Podpora vzdělávání v domá-
cím prostředí, dostane 462 tisíc korun 
na mzdové a provozní náklady spojené 
s rozšířením již fungující služby.  pm

Vlastníci památkově nechráně-
ných nemovitostí, které se nachází 
na území městské památkové rezer-
vace a  v  jejím ochranném pásmu, 
získají od  města finanční injekci 
na obnovu svého objektu. Mezi sedm 
žadatelů město rozdělí 680 tisíc ko-
run ze svého rozpočtu.

Dotaci obdrží z dotačního progra-
mu Podpora obnovy památkově nechrá-

Pomoc města vlastníkům památek
něných nemovitostí na území Městské 
památkové rezervace Znojmo a v jejím 
ochranném pásmu a podpora reklamní-
ho označení provozoven na území MPR 
v roce 2021 (dále jen Program), na který 
je v rozpočtu vyčleněno 700 tisíc korun. 

Částka 680  tisíc  korun bude 
rozdělena mezi sedm žadatelů, kteří 
splnili podmínky pro přijetí žádosti 
o dotaci. Finance využijí na stavební 

úpravy, výměnu oken, opravy fasád 
nebo například výměny střešní krytiny. 
Zbylých 20 tisíc korun z Programu je 
ponecháno jako rezerva na podporu 
podnikatelů. Ti mohou žádat o dota-
ci na správné reklamní značení v his-
torickém jádru v průběhu roku, a to 
nejpozději do 30. září 2021. Více info  
na www.znojmocity.cz (odbor školství, 
kultury a památkové péče).  pm

Mezi příjemci individuálních do-
tací jsou i další organizace, mezi které 
město Znojmo rozdělí téměř dva mi-
liony korun.

V rozpočtu na rok 2021 jsou na in-
dividuální dotace v oblasti zdravotní 
a sociální vyčleněny celkem 3 milio-
ny korun. Příjemcem nejvyšší dotace 
1 milion korun je Kruh Znojmo – cen-
trum zdravotních služeb pro děti, které 
poskytuje péči ohroženým dětem a dě-
tem s postižením. Dále putuje 300 tisíc 
korun službě Domácí hospic Znoj-

Dva miliony jdou na domácí hospic, 
Kruhu, Adře a dalším

mo, kterou poskytuje Oblastní chari-
ta Znojmo. Částkou ve výši 400 tisíc 
korun pak město podpoří Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Znoj-
mo. Společnost ADRA obdrží 120 ti-
síc korun na program Dobrovolníci 
ve Znojmě. Dalším příjemcem je PRO 
Gaudia (50 tisíc korun), které zajišťuje 
psychoterapeutickou a psychosociální 
podporu např. onkologicky nemoc-
ným osobám.

Město podporuje i další programy 
(Podpora sociálních služeb v roce 2021 

a Podpora rodinných aktivit v roce 2021) 
a zároveň přispívá k rozvoji sociální ob-
lasti i podporou činnosti klubů seniorů, 
tvorbou rodinné a seniorské politiky 
a také Komunitním plánováním sociál-
ních služeb Znojemska. „Jsem rád, že se 
i přes nutné škrty v rozpočtu stále daří 
udržet programy individuálních dota-
cí v sociálních a zdravotních službách 
na podobné výši jako v minulých letech 
a chci poděkovat za spolupráci všem 
poskytovatelům,“ uvedl místostarosta 
Pavel Jajtner.  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 24. června 2021, uzá-
věrka je 14. června.

ZA ODPAD PLATBA 
DO 30. ČERVNA
Každoročně vybírané místní poplat-
ky za odstraňování komunálních 
odpadů jsou pro rok 2021 stano-
veny na částku 600 korun na oso-
bu. Poplatek je splatný k 30. červ-
nu 2021. Platit je možné na po-
kladně MÚ na ulici Obroková 12. 
Lze využít i platbu poštovní pou-
kázkou (na vyžádání), bankovním 
převodem na účet nebo prostřed-
nictvím služby SIPO České pošty. 
Více na www.rodinaokurkova.cz/ 
komunalni-odpady.

SVOZ BIOODPADU
Ve  Znojmě a  jeho městských 
částech probíhá každý lichý tý-
den pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy. 

NÁVŠTĚVY POVOLENY
Od 19. května jsou v Nemocnici 
Znojmo umožněny návštěvy v ome-
zeném režimu u hospitalizovaných 
pacientů. Návštěvy je možné usku-
tečnit ve středu a v neděli od 14.30 
do 16.30 s dodržením hygienických 
opatření a podmínek stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví.

AKCE PRO SENIORY
Do odvolání jsou zrušeny všechny 
akce, které pro seniory pořádá měs-
to 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 pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Jan-
ského, tel. 515  215  563) Po–Pá 
17.00–22.00, So, Ne, svátky 8.00–
20.00. V náhlých případech po-
skytuje léčebnou péči nepřetržitě 
Zdravotnická záchranná služba – 
telefon 155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. Aktuální 
informace získáte na tel. 515 215 111.  
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Navrácení historizující podo-
by kašny na Mikulášské náměstí – 
to bylo téma, o  kterém se mluvilo 
na první veřejné prezentaci tohoto 

Na Mikulášské náměstí se vrací kašna
roku. Proběhla pod taktovkou Zdra-
vého města Znojma. 

Záměr navrácení kašny, a to v po-
době repliky té původní, představil 

veřejnosti historik a zastupitel města 
Znojma Jiří Kacetl. „Už v roce 2008 
pojalo vedení města Znojma záměr, že 
na vybraných místech v historickém 
jádru Znojma by mohly být obnove-
ny původní historické kašny. A právě 
na Mikulášském náměstí až do roku 
1897 také jedna stávala. A my, na zá-
kladě dochovaného snímku, jsme 
schopni vypracovat poměrně přes-
ný plán repliky této kašny,“ prozradil  
zastupitel.

A důvod, proč město přistoupilo 
k vyhotovení repliky? „Historická kaš-
na proto, že jsme v městské památkové 
rezervaci a pokud víme, jak kašna vy-
padala, tak je záhodno, aby se vrátila 
do svého původního vzezření. Zřízení 
kašny zde také přispěje jistě k zútul-
nění a zpříjemnění náměstí,“ vysvětlil 
historik. Aktuálně se dokončuje pro-
jektová dokumentace a všechna povo-
lení jsou již vyřízena. Realizace obnovy 
repliky kašny na Mikulášském náměs-
tí by měla nastat na podzim tohoto  
roku.  pm

 Kašna na náměstí stála v jeho trychtýřovité části, která i ve středověku sloužila jako malé 
shromaždiště před hlavním farním chrámem svatého Mikuláše a okolním hřbitovem. 
 Foto: Archiv JK

Rada města Znojma podnikla 
další důležité kroky v cestě za reali-
zací dlouhodobě plánované výstavby 
krytého plaveckého bazénu v Louce, 
který bude sloužit veřejnosti, školám 
i pro trénink plaveckých oddílů.

Schválila výsledek otevřeného něko-
likaměsíčního výběrového řízení na zho-
tovitele. Ze tří přihlášených zájemců 
podalo cenově nejvýhodnější nabídku 
a zvítězilo Sdružení pro výstavbu bazénu 
Znojmo – IMOS Brno, a.s.; Metrostav 
DIZ s.r.o. Náklady vyčíslilo na celkovou 
výši 285 milionů korun bez DPH. 

Město srovnávalo ceny bazénů v Li-
tomyšli (realizace 2010, cena za 1 m3 

Vedení města má jasno, 
kdo a za kolik postaví bazén

v přepočtu na rok 2021 je 11.030 Kč/
m3) a ve Žďáru nad Sázavou (r. 2014, 
cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 
je 9.579  Kč/m3). V  případě bazé-
nu ve Znojmě vychází cena za 1 m3 

na 10.798 Kč/m3. 
Rada města také rozhodla o finan-

cování stavby bazénu. Bude realizováno 
pomocí kombinace vlastních zdrojů, 
investičních dotací a bankovního úvě-
ru. Znojmu se již podařilo získat dotaci 
ve výši deseti milionů z Jihomoravské-
ho kraje a o další požádalo Národní 
sportovní agenturu. „Aktuálně jsou 
úrokové sazby nízké a my této situace 
chceme využít. Úvěr nás tak vyjde lev-

něji, než by tomu bylo v jiných letech. 
Navíc tyto finanční zdroje půjdou jen 
a pouze na investice. Ani korunu neroz-
pustíme do spotřeby,“ dodává Malačka. 
Kombinace více zdrojů financování 
umožní městu realizovat další význam-
né investiční projekty, jako je parkovací 
dům. Radní proto rozhodli o vypsání 
veřejné soutěže o nejvhodnější nabíd-
ku úvěru pro město Znojmo v před-
pokládané výši 275 milionů korun. 
Plánovaný termín pro schválení úvěru 
zastupitelstvem města je září roku 2021. 
Podrobněji se budeme stavbě bazénu 
věnovat v červnovém vydání Znojem-
ských LISTŮ.  kj, lp

Pokračování ze str. 1.
Externí výpomoc strážníci vítají.

Za první tři měsíce letošního roku 
eviduje Městská policie Znojmo více 
než 5000 řešených událostí (počet je 
bez přestupků z úsekového měření 
rychlosti). Přijala více než 600 ozná-
mení od občanů, které musela pro-
věřit a řešit. Zavedla různá opatření, 

Budou dohlížet na pořádek v parcích
aby vždy chybějící strážníky nahradila 
a dostála tak závazkům při plnění úko-
lů a závazkům vůči občanům města  
Znojma. 

„Aktuální personální otázka není 
vůbec jednoduchá a příliv uchazečů 
se i přes probíhající pandemii korona-
viru nekoná. Pracovníci bezpečnostní 
agentury budou v  inkriminovaných 

časech kontrolovat vytipované pro-
story, jestli návštěvníci dodržují ná-
vštěvní řád a obecně závazné vyhláš-
ky města. V případě, kdy bude i přes 
upozornění nadále docházet k pro-
tiprávnímu jednání, si pracovníci 
agentury přivolají naši hlídku,“ uve-
dl ředitel Městské policie Znojmo  
Ivan Budín.  kj
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ZACHRAŇOVALI ŽIVOT
K muži ležícímu na zemi u autobu-
sového nádraží přivolal strážníky 
oznamovatel. Po příjezdu na místo 
motohlídka bezodkladně poskyt-
la muži první pomoc, neboť jevil 
známky dušení a měl modravé za-
barvení kůže. Strážníci muže uved-
li do zotavovací polohy a vyňali 
zvratky z úst. Přivolaní zdravotníci 
si muže převzali k dalšímu ošetření.

MATKÁM NAMĚŘILI 
PŘES 2 PROMILE
Dva případy podnapilých matek, 
které se nedokázaly postarat o své 
nezletilé děti, řešili strážníci Městské 
policie s úředníky z oddělení sociál-
ně – právní ochrany dětí Městského 
úřadu Znojmo. Na ulici Přímětická 
u matky (42) s dětmi ve věku dvou 
a tří let ukázal výsledek 2,2 ‰ alko-
holu v dechu. Děti si převzal jejich 
otec, který byl přivolán na místo.  
K podnapilé  matce (39), která měla 
doma dvouleté dítě a nebyla schop-
ná se o něj postarat, vyjížděla hlídka 
na náměstí Republiky. Žena nadý-
chala 2,52 ‰ alkoholu. Dítě bylo 
sociálním pracovníkem předáno 
babičce.

2 000 BYLY MÁLO
Na ulici Vrchlického v noci povalila 
trojice mladíků na zem kontejner 
s odpadky. Strážníci mladíky našli 
na ulici Fráni Kopečka. Nejprve 
zapírali, pak se k činu přiznali. Dva 
z nich byli předvedeni kvůli zjištění 
totožnosti na oddělení Policie ČR. 
Za své jednání každý z nich dostal 
pokutu 2000 korun. Kontejner pak 
povedená trojice vrátila za do-
hledu strážníků zpátky na místo. 
Asi o půl hodiny později zachytil 
kamerový systém, jak dva výtečníci 
z předchozí události močili na dům 
a chodník na náměstí Svobody. 
Jejich „aktivitu“ ocenili strážníci 
tentokrát pokutami ve výši 5000 Kč.

POMOHLI SENIORŮM
Brzy ráno volala na linku vyděšená 
žena, která prosila o pomoc své 
mamince. Seniorka (76) se zabou-
chla doma v pokoji a dveře jí nešly 
otevřít. Strážníci zabouchnuté dveře 
pokoje otevřeli a seniorku, která byla 
v pořádku, vysvobodili. Další volání 
o pomoc bylo slyšet z domu na ulici 
Vinohrady. Senior (89) upadnul 
v koupelně a nezvládnul se sám 
zvednout. Hlídka vysadila okno 
a strážníkovi se podařilo vlézt do-
vnitř a seniorovi pomoci. Lékařské 
ošetření nepožadoval. Hlídka zkon-
taktovala příbuzného a do jeho pří-
jezdu se o seniora postarali sousedé.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Díky participativnímu rozpočto-
vání, projektu Tvoříme Znojmo, bude 
mít koupaliště v Mramoticích novou 
skluzavku pro děti. A nejen to.

Návrh umisťuje širokou skluzavku 
dlouhou 7,8 metru do středně velkého 
bazénu. Aby se přání navrhovatelky 
Blanky Trázníkové Jedličkové mohlo 
uskutečnit, rozhodlo se město Znoj-
mo podniknout i další kroky, a to nad 
rámec samotného návrhu. Umístit 
skluzavku do bazénu totiž není tak 
jednoduché, jak se na první pohled 
může zdát. Dokazuje to fakt, že projekt, 
který uspěl v pilotním ročníku Tvoříme 
Znojmo již v roce 2018, spěje ke své 

realizaci až letos. Firmy o tak malou 
zakázku neprojevily zájem. „Stáli jsme 
před rozhodnutím, zda projekt usku-
tečnit, či nikoli. Bylo nám jasné, že 
budou potřebné další investice, napří-
klad na vypracování projektové doku-
mentace, a s tím projekt navrhovatelky 
s  rozpočtem půl milionu nepočítal. 
Nakonec jsme se rozhodli, že areál je 
natolik oblíbený, že si další moder-
nizace zaslouží. Část oprav tak bude 
hrazena z rozpočtu na rok 2021, tedy 
nad rámec Tvoříme Znojmo,“ vysvět-
luje starosta Jakub Malačka. Nyní je 
již formou e-aukce vybraná realizační 
firma – KOVO BATH, s.r.o. Náklady 

činí celkem 1,6 milionu korun. „Může 
se zdát, že se jedná o vysokou částku 
za skluzavku s přístupovým ocelovým 
schodištěm, ale firma kromě umístění 
samotné skluzavky musí provést řadu 
dalších kroků jako například vybudo-
vání čerpací jímky pro přívod vody 
z bazénu na skluzavku, provedení elek-
troinstalace a uzemnění, vybudování 
brodítka se sprchou s průtokem výmě-
ny vody, umístění zábradlí,“ dodává 
starosta. Součástí montáže skluzavky je 
vydláždění jejího okolí a přístupu k ní. 
Na koupališti se bude pracovat maxi-
málně tři měsíce od podpisu smlouvy 
s dodavatelskou firmou.  kj

Koupaliště v Mramoticích 
dostane skluzavku a něco navíc

Znojmo prostřednictvím svého 
projektu Zdravé město Znojmo je 
pro tento rok nuceno zrušit dvě ak-
tivity pro veřejnost – Den bez úrazu 
(3. června) a Festival zdraví pro celou 
rodinu (5. června). 

„Bohužel stále není jasné, jaká 
opatření k  datu jejich konání bu-

Dvě akce rušíme, chystáme jiné
dou vyhlášena a  z  toho důvodu se 
akce ruší bez náhradního termínu,“ 
uvedla koordinátorka Zdravého měs-
ta Znojma Soňa Bystřická a zároveň 
dodala: „Letos bohužel nebyla příle-
žitost setkat se osobně, ale snažíme se 
osvětu šířit alespoň online na našich 
sociálních sítích. Ať už to byla videa 
v  rámci Dne Země nebo předávání 
tipů, kam vyrazit na kole či do pří-
rody. Zájemci vše najdou na webu  
w w w.znojmo-zdravemesto.cz .“ 
Zdravé město Znojmo ale nezahálí 

a připravuje si pro veřejnost ve spo-
lupráci s místními sportovci program 
na  červen. Navíc také nic nebrání 
tomu vyrazit ven. Znojemská Beseda 
na svém webu přináší tipy na výle-
ty (pěší i  cyklo) a vydat se je mož-
né už i do některých znojemských 
památek, které provozuje! Expozice 
pivovarnictví a radniční věž už ote-
vřely své brány veřejnosti, prozatím 
ve  formě volných prohlídek. Oteví-
rací dobu a bližší informace najdete  
na www.znojemskabeseda.cz.  lp

Policie České republiky varuje před 
stále vynalézavějšími podvodníky.

Policie v posledních týdnech za-
znamenala vzrůstající aktivitu skupiny 
osob, které využívají jednu z metod 
sociálního inženýrství, a to takzvaný 
Vishing, který je založený na telefon-
ních hovorech. Volající se zpravidla 
představí jako pracovník banky, který 
zjistil napadení Vašeho bankovního 
účtu. Sdělí, že je nutné, aby finanční 
prostředky byly z vlastního účtu oka-
mžitě převedeny na jiný účet s tím, že 
budou po vyřešení celé věci následně 
vráceny, což se samozřejmě nestane. 
Tento typ podvodného jednání je 
nebezpečný zejména v tom, že faleš-
ní pracovníci bank mohou již před 
hovorem nejenom znát různé infor-

Dejte si pozor na současné trendy 
podvodníků – vishing a spoofing

mace o osobě, kterou kontaktují, ale 
hlavně při hovorech užívají tak zvaný 
spoofing telefonního čísla. Při něm 
dokážou napodobit jakékoliv telefonní 
číslo, včetně infolinek bank. 

Tito domnělí pracovníci banky 
svými tvrzeními vystraší osobu, které 
volají, přičemž jejich hlavním cílem je 
získat její peníze a vylákat i další citlivé 
údaje, které následně zneužijí. 

Policie proto důrazně 
apeluje na občany:

Nereagujte na  podobné hovo-
ry a v žádném případě nesdělujte 
k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani 
bezpečnostní údaje z vaší platební 
karty, nebo přístupové údaje k online 
bankovnictví. Nikdy nikomu nesdě-

lujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní 
/ autorizační kód, který Vám přišel 
formou SMS zprávy ani neumožňujte 
vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace 
od Vaší banky v  internetovém ban-
kovnictví.

Při každém vstupu do interneto-
vého bankovnictví kontrolujte, zda 
odpovídá doména přihlašovací strán-
ky. Kdyby byly vaše peníze skutečně 
v  ohrožení, banka sama zareagu-
je a učiní další opatření. V případě 
pochybností vždy kontaktujte svou 
banku. Pokud Vás shora naznačeným 
způsobem již někdo kontaktoval, ne-
váhejte se obrátit na  tísňovou linku 
Policie České republiky na čísle 158. 

 lp, zdroj: Policie ČR
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SLOVO ZASTUPITELE

Tento článek píšu přesně v den, 
kdy jsem od svých kolegyň z destinační 
společnosti ZnojmoRegion (dále jen 
DS), Marie Tesařové a Ireny Navrka-
lové, obdržel zprávu o vydání nového 
„Cykloprůvodce Znojemskem a Po-
dyjím“. Sami uvidíte, jak moc se pove-
dl. K dostání bude velmi brzy u všech 
řádných členů DS. Nejenom pro mě je 
to důkaz, že naše „destinačka“ fungu-
je přesně tak, jak má a je v mnohém 
dokonce vzorem pro ostatní v rámci 
celé České republiky. Nikdo snad už 
nepochybuje, jak moc je pro naše měs-
to a celý region cestovní ruch důležitý. 
Málokterý obor byl v nedávných časech 
tak těžce zkoušen a musel vzhledem 
k nařízením tak pružně zareagovat 
a přizpůsobit se novotám. Aktuální 
trendy nám předpovídají silnou letní 
sezónu opřenou, jako v loňském roce, 
o  tuzemského klienta. Údaje o ros-
toucím prodeji obytných vozů a ka-
ravanů pak naznačují, kudy se ubírá 
jeden z  trendů. I v našem městě už 
tuto skutečnost pociťujeme. Rádi jistě 
přivítáme každého, kdo se chová, jak 

Letní sezóna před námi…
má a dodržuje pravidla. To se bohužel 
o všech majitelích obytných vozů říct 
nedá. Ze zkušenosti víme, že občas 
nevhodně parkují, nocují na nepovo-
lených místech, na kterých si následně 
rádi dělají malé pikniky. Nechci pauša-
lizovat, ale neukázněné majitele je třeba 
volat k odpovědnosti tak, jak to dělají 
všechny země západní Evropy. I my 
máme městskou vyhlášku č. 6/2008, 
která podobné chování na veřejných 
prostranstvích zakazuje. Navíc kempů 
s moderním vybavením, elektrickou 
přípojkou, sociálním zázemím apod. je 
u nás přece dost a jeden z nich dokon-
ce i na katastru města. Problematiku 
tohoto fenoménu a její možná řešení 
nadnesu velmi brzy i na jednání Správ-
ní rady Sdružení měst a obcí jižní Mo-
ravy, které se na základě mého pozvání 
uskuteční ve čtvrtek 27. 5. právě u nás 
ve Znojmě. O výsledcích jednání Vás 
budu brzy informovat. 

 S přátelským pozdravem

 Lukáš DAVID,
 místostarosta města Znojma

Rozmohl se nám tady takový ne-
švar. Ve Znojmě žije dle vybraných 
poplatků 2 500 psů. Ovšem dle míst-
ních veterinářů počet pejsků pře-
sahuje 10 000. S  tím koresponduje 
i odhad Českého statistického úřadu – 
na 100 lidí žije v ČR 28 psů. Proč tedy 
město získává poplatky jen za každého 
čtvrtého psa?

O třetinu menší Hodonín vybírá 
ročně na poplatcích skoro milion ko-
run, my jsme schopní vybrat polovinu 
této částky. Důvod může být dvojí. 
Lidé buď přihlašují své mazlíčky jinde, 
nebo obcházejí vyhlášku a přihlašují je 
na své rodiče a prarodiče v seniorském 
věku, kteří jsou ve Znojmě od poplatků 
osvobozeni.

Tak jako tak, budeme muset při-
kročit k nápravě. Jako první krok se 
nabízí důslednější kontrola. Motivační 
by mohlo být snížení poplatku ze sou-
časných 1 000 Kč u prvního a 1 500 
u dalších psů na hranici pouze mírně 
vyšší od okolních obcí. Potom by se 
majitelům nevyplatilo kvůli stokoruně 
hlásit psy jinde a výběr poplatku by 

Pejsci a pejskaři ve Znojmě
se zvýšil. Mimochodem, věděli jste, 
že za psa z útulku zaplatíte poplatek 
pouhou stovku?

Výrazně motivační by bylo i zvý-
šení pokuty za nepřihlášení. Dalším 
bodem je „občůrávací přirozenost“, 
která má rozsáhlé dopady. Nejen 
v parcích, kde uhnívají stromy právě 
ve výšce močících psů, ale i v centru, 
na odpadávajících omítkách a zrezivě-
lých kandelábrech. Tento problém by 
do budoucna mohly vyřešit k potřebě 
určené patníky. V parku i ve městě.

A proč jsem psal o  číslech při-
hlášených? Správně plánovat výběhy 
pro pejsky můžeme pouze ve chvíli, 
kdy budeme vědět, kde a kolik jich 
ve Znojmě oficiálně žije.

Těším se proto na výstupy komise 
pro životní prostředí pod vedením 
kolegy Otty Boudy, která momentálně 
lepší soužití psů a lidí ve Znojmě řeší. 
Pokud vás téma zaujalo, napište nám: 
jakub.krainer@seznam.cz.

 Jakub Krainer, 
 radní (PRO ZNOJMO)

Počátkem května se vedení měs-
ta pochlubilo návrhem parkovacího 
domu na  náměstí Svobody. Je sice 
chvályhodné, že město chce řešit 
dlouhotrvající problém s parkováním 
ve svém středu, ale současný záměr je 
nepovedený.

Náměstí Svobody je komplikovaný 
prostor a parkovací dům by neměl za-
ujímat tak výsadní místo na náměstí. 
Prvně se musí vyřešit náměstí jako 
celek, včetně umístění potenciálních 
parkovacích ploch. Nesmíme zapo-
menout, že se jedná o jedno z nejvy-
tíženějších míst ve městě. Je to vstup 
do města.

K podobě náměstí v roce 2009 pro-
běhla architektonická soutěž, jehož 
výsledkem byl návrh docela zajímavé 
víceúčelové „čtvrti“. Pokud zadání pů-
vodní soutěže z roku 2009 nevyhovuje 
současným požadavkům, tak se má 
vypsat soutěž s  novým upraveným 
zadáním.

Až posléze je možné řešit samotný 
dům. Na dům, jehož cenu město odha-

Nekoncepční návrh 
parkovacího domu 
na náměstí Svobody

duje na 170 milionů, by měla proběh-
nout architektonická soutěž, která by 
nabídla plejádu různých řešení a bylo 
by možné za pomoci odborné poroty 
vybrat to nejlepší. Zadání je samozřej-
mě možné sloučit, ale není možné řešit 
takhle zásadní dům bez jeho okolí.

Musíme si však položit otázku, 
zda-li je pro naše město taková gigan-
tická monofunkční struktura vůbec 
vhodná. Tato budova bude dlouhole-
tou součástí tohoto zásadního prosto-
ru předpolí historického centra na ná-
městí Svobody. Parkovací dům tohle 
místo ubíjí. Mezi průtahem a domem 
vzniká nehostinný úzký chodník podél 
desítky metrů dlouhé prázdné zdi. Ta-
ková místa do města nepatří. Město je 
třeba budovat obytné, s živým partne-
rem plným služeb, a mnohoúčelové – 
město, které naplňuje všechny potřeby 
od bydlení, nakupování a v neposlední 
řadě i parkování.

 Pavel Nevrkla
 Zastupitel (Piráti)

Jako ANO, tohle je Znojmo peču-
jeme také z opozičních lavic o peníze 
vás daňových poplatníků a na posled-
ním jednání zastupitelstva nás proto 
zajímaly detaily k žádosti o proplacení 
prokazatelné ztráty ze strany provozo-
vatele MAD v našem městě. 

K projednání otázky proplácení 
prokazatelné ztráty nám jako zastu-
pitelům bohužel nebylo předloženo 
dostatečné množství relevantních 
podkladů, na což jsem jako absolvent 
vysokoškolského oboru „Provoz a eko-
nomika silniční, městské a vodní do-
pravy“ upozorňoval.

Na jednání zastupitelstva jsem pro-
to žádal o odložení bodu vyplacení 
ztráty a chtěl jsem ze strany vedení rad-
nice doplnit podklady. Jako zastupitel 
odpovědný za účelné a hospodárné 
používání finančních zdrojů města 
si musím zároveň položit následující  
otázky:

Proč stouply náklady za posled-
ních 10 let z necelých deseti milionů 
na bezmála třicet?

ANO, tohle je Znojmo: 
Pečujeme o město 
z opozičních lavic

Proč nebyl tento nezanedbatelný 
výdaj projednán finančním výborem 
města?

Proč některým zastupitelům stačí 
naprosto nedostatečné podklady, které 
nám byly vedením města předloženy?

Protinávrh hnutí ANO o odložení 
bodu a doplnění dalších potřebných 
parametrů nebyl přijat, vládnoucí ko-
alice uhrazení nedoplatku Znojemské 
dopravní společnosti Psota nakonec 
schválila.

Během zasedání zastupitelstva také 
zaznělo téma vyhlášení výběrového ří-
zení na provozovatele MAD na období 
od roku 2023. Pro posouzení správ-
ného nastavení parametrů pro zadání 
výběrového řízení potřebujeme jako 
město Znojmo mít jasné a přehledné 
podklady ze strany současného pro-
vozovatele tak, aby mohla i v příštích 
letech všem Znojmákům hromadná 
doprava pomáhat a sloužit.

 František Pokorný, 
 zastupitel (ANO 2011)



PERSONÁL DO DĚTSKÉHO PARKU | PROVOZNÍ TECHNIK

ÚDRŽBÁŘ | ÚDRŽBÁŘ – SPECIALISTA

PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ | SKLADNÍK | SERVÍRKA, ČÍŠNÍK

KUCHAŘ/KA | POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ

HLEDÁ 
DO SVÉHO TÝMU 
KOLEGY NA POZICE

Více informací na tel. 770 105 010 (Po–Pá 10–16 hod.)

7ZNOJEMSKÉ LISTY 27. KVĚTNA 2021 Městský úřad informuje

Město Znojmo
vyhlašuje VŘ na pozici 

REFERENT/REFERENTKA  
odboru investic a technických služeb

PP na dobu neurčitou | 10. platová třída

Předpokládaný nástup červenec 2021, příp. dle dohody.

Kvalifikační předpoklady: VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru stavebnictví

Požadavky: Orientace v právních předpisech,  
dobrá znalost práce na PC a další

Výhodou: Praxe ve veřej. Správě a další

Lhůta pro podání přihlášek: do 12 hod. dne 31. 5. 2021. 
Podrobnosti k VŘ na www.znojmocity.cz.

Městské lesy Znojmo, přísp. org. města Znojma
nabízí 

BRIGÁDU
Pokud se vám líbí práce na čerstvém vzduchu, máte rádi prostředí Gránic 
a Městského lesíku a jste manuálně zruční, je tato nabídka právě pro vás. 

Náplň práce: lehké údržbové práce 

Odměna: 110 Kč/hod.

Kontakt pro více informací: benesovsky@znojmolesy.cz. 

DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o., Znojmo
nabízí pozici

SERVISNÍ TECHNIK KOTLŮ 
NA TUHÁ PALIVA

Instalace, servisy a údržba kotlů v ČR a SR.  
Práce v kanceláři, komunikace se zákazníky

Požadujeme: ŘO skup. B, zákl. znalost práce na PC, manuální zručnost

Výhodou: Vyučení nebo praxe v oboru instalatér / topenář / elektrikář 
Technické uvažování. Základní znalost NJ.

PP na plný úvazek na dobu neurčitou. Odpovídající finanční ohodnocení, 
prémie, firemní benefity, výuka NJ v rámci prac. doby a další

Kontakt: drevoprodukt@drevoprodukt.cz, +420 515 241 848.

Centrum sociálních služeb Znojmo
nabízí pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA 
v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem.

Kvalifikační předpoklad minimálně SŠ k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče 

PP na dobu určitou s předpokladem na dobu neurčitou. Směnný provoz – 
nepřetržitý pracovní režim 37,5 hodiny týdně. 

Zájemci se mohou hlásit do 31. května 2021. 

Žádosti je možné zaslat na adresu Centrum sociálních služeb Znojmo,  
přísp. org. – personální oddělení, U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo, 

odevzdat osobně na stejné adrese / kontaktní osoba Ludmila Kolaříková, 
nebo zaslat na adresu kolarikova.l@cssznojmo.cz, tel. 515 223 592.

Nástup na pozici je červenec, srpen 2021. 

Starosta obce Hnanice
vypisuje konkurz na pozici

ŘEDITEL/ŘEDITELKA 
Mateřské školy Hnanice

Odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy. Znalost školské 
problematiky a předpisů. Předpokládaný nástup 1. 9. 2021

Přihlášky s potřebnými doklady je nutné doručit do 31. 5. 2021.

Podrobnosti o přihlášce najde zájemce na www.obechnanice.cz.

Rodinná firma S-A-S STAVBY spol. s r.o., Znojmo
hledá

ŘIDIČE/ŘIDIČKU  
NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

Mzda: 25.000–35.000 Kč (dle zkušeností)

Požadujeme: profesní průkaz řidiče, ŘO skupiny C + E, psychotesty, 
praxe s prací s hydraulickou rukou vítána, manuální zručnost.

Minimální vzdělání: základní vzdělání ev. vyučení,  
znalost NJ vítána (cesty do Rakouska).

Co nabízíme: rodinný kolektiv a osobní přístup, příspěvek na stravování, 
bonusy a prémie a další.

Kontakt: tel.: +420 530 512 111, e-mail: info@sasgroup.cz, www.sasgroup.cz.

EIT TRADING s.r.o., Okříšky, okr. Třebíč
nabízí práci

ŘIDIČ/KA PRO MEZINÁRODNÍ DOPRAVU
Přeprava a doprava po Česku, Rakousku, Německu,  

Francii, Slovensku, Anglii.

Požadujeme: ŘO Sk. B, C, C + E, profesní průkaz, praxe v mezinárodní dopravě 
výhodou, výpis bodového konta řidiče, výpis z trest. rejstříku a další

Nabízíme: Zázemí v prosperující dopravní a logistické společnosti, 
odpovídající platové ohodnocení, příplatky za víkendy a další

Kontakt: +420 724 866 220, doprava@eittrading.cz, www.eittrading.cz
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Znojmo ocenilo své učitele
Každoročně u příležitosti Dne uči-

telů oceňuje město Znojmo výrazné 
osobnosti z řad pedagogů, kteří pů-
sobí na znojemských školách.

Cílem ocenění je upozornit ve-
řejnost na odpovědnou každodenní 
práci pedagogů ve znojemských ško-

lách. Povolání učitele patří k psychicky 
nejnáročnějším. Ženy a muži, kteří 
denně předstupují před své svěřence, 
se musí nejen celoživotně vzdělávat, 
ale především umět nabyté znalosti 
předat mladší generaci. Zaujmout ji – 
i ve světle současné přehršle informací, 

které se na ni valí ze všech stran – je to 
pro pedagoga nelehký oříšek. Přesto 
tento proces mnozí učitelé trpělivě 
zvládají s houževnatostí, radostí a ne-
zbytným úsměvem na rtech. Odměnou 
jim jsou reakce vzdělaných mladých 
lidí, kteří je na vlastní cestě životem 

sice každý rok opouštějí, ale i po letech 
si na ně vzpomenou a rádi je vidí.

Rada města Znojma rozhodla 
na návrh komise v letošním roce oce-
nit pět pedagogických pracovníků. 
Představujeme vám je v krátkých me-
dailoncích.  lp

Gymnáziu, SPgŠ, OA a Jazyková škola 
s  právem státní jazykové zkoušky 
(GPOA Znojmo)

Pedagogickou kariéru zahájil v roce 
1977. Stál u zrodu Střední pedagogické 
školy ve Znojmě (dnes GPOA). Je pe-
dagog tělesné výchovy se zaměřením 
na talentované žáky především v gym-
nastice, vedoucí pracovní komise těles-
né výchovy, organizátor školních soutě-
ží v gymnastice, lehké atletice, košíkové 
a dalších sportech. Osobním nadšením 
pro tělovýchovu, úspěšnou celoživotní 
aktivní sportovní činností a  lidským 
přístupem k žákům i kolegům byl vždy 
přirozenou autoritou a příkladem. Lu-
děk Gross byl oceněn za dlouholetou 
tvůrčí pedagogickou činnost.

Co je náplní vaší práce?
Mám aprobaci na tělocvik a dě-

jepis. Dějepis je dnes pomocí počí-
tače s dataprojektorem sice mnohem 
názornější než dřív, ale myslím, že 
k tomu, aby historie studenta trochu 
zaujala, nestačí jen promítnout doku-
mentární film. Musí mu předcházet 
či následovat poutavý výklad. Výuka 
pedagogických oborů s metodikou je 
u nás trochu náročnější. Týká se to i tě-
locviku. Připravujeme v něm do praxe 
budoucí učitelky mateřských škol i vy-
chovatele. Musíme je tedy umět naučit, 
jak učit.

LUDĚK GROSS: 
Musíme umět naučit 
budoucí učitelky, jak učit

Co považujete osobně na Vaší práci 
za nejtěžší?

Obecně být důsledný jak na sebe, 
tak na žáky. Střední škola nemůže být 
jen zábavnou institucí. S porevolučním 
rozvolňováním docházelo postupně 
ke  snižování požadavků. Tak třeba 
na dnes kacířské „biflování“ mám tro-
chu jiný názor. To, co jsem se před léty 
naučil doslova nazpaměť, znám dodnes 
a v životě se mi to občas i hodilo. Co 
jsem jen tak odbyl, jsem zapomněl.

Co byste ve školství zlepšil
Rád bych, kdyby ministerstvo tro-

chu omezilo vymýšlení stále nových 
projektů a  koncepcí. Z  rámcových 
vzdělávacích programů bych vypustil 
některé v praxi zcela nereálné poža-
davky a hlavně nepřetěžoval kantory 
zbytečnou administrativou.

V jaké chvíli si říkáte: Vybral jsem si 
skvělé povolání?

Když bývalé studentky děkují 
za to, co jsme je naučili. A některé tlu-
močí tento dík i od profesorů vysokých 
škol. Na závěr si dovolím poděkovat 
za udělené ocenění a s ním vyslovit 
i  jedno přání: Stejně jako my dospělí 
chceme, aby děti naslouchaly nám, tak 
stejně pozorně naslouchejme také my 
jim. Myslím, že je to správná cesta jak 
lépe pochopit dětskou duši.

Základní škola JUDr. J. Mareše
Vede školské poradenské praco-

viště, spolupracuje s pedagogy, rodiči 
i žáky. Je vynikající odbornicí, ale záro-
veň empatickým člověkem s obrovskou 
dávkou trpělivosti, která se odráží v její 
práci s žáky, rodiči i pedagogy. Od roku 
2018 vede metodický kabinet poraden-
ských pracovníků společného vzdělává-
ní, je koordinátorkou pracovní skupiny 
Rovné příležitosti v rámci Místního 
akčního plánu vzdělávání v ORP Znoj-
mo a také se věnuje lektorské činnosti 
v oblasti společného vzdělávání. Gabri-
ela Hagarová byla nominována za mi-
mořádnou pedagogickou práci v oblasti 
péče o žáky se speciálně vzdělávacími 
potřebami, včetně žáků nadaných.

Co považujete osobně na Vaší práci 
za nejtěžší?

Udržet motivaci žáků k učení sa-
motnému. A najít společnou cestu mezi 
požadavky pedagogů, rodičů i předsta-
vou samotných žáků, jak dosáhnout 
společného cíle a přitom udržet stan-
dard vzdělávání, nezaměňovat oprav-
dovou „podporu“ za prostou „úlevu.“

Co byste ve školství zlepšila?
Právě dnešní nelehká doba a změ-

ny ve  způsobu vzdělávání ukázaly 
na nutnosti úprav obsahů vzdělává-
ní, přizpůsobení metod, na nutnost 

GABRIELA HAGAROVÁ: 
Nestačí pouhé předávání 
informací a memorování

modifikace učiva i samotných osnov. 
Mnozí jsme si vyzkoušeli, že nestačí 
pouhé předávání informací a následné 
memorování, že chceme děti opravdu 
něco naučit a ne je na něco nachytat.

V jaké chvíli si říkáte: Vybrala jsem si 
skvělé povolání?

Vlastně jsem nikdy nepochybova-
la, že učitelování a veškerá interakce 
mezi žáky, rodiči, kolegy je pro mě 
skvělou výživnou půdou. V  době 
uzavírky škol se však naplno ukáza-
la podstata, najednou se vytratila ta 
jistota zpětné vazby, samotná inter- 
akce byla fuč, přes online prostředí 
se mnohé přenést nedá, chyběly mi 
prvky dramatizace, spontánní reakce 
třídy. Balancovala jsem s myšlenkou, 
co vlastně znamená „učit“, že mi ne-
stačí „vysílání“…jak moc mi ten běžný 
třídní chaos chybí…

Děti jsou nevyčerpatelným zdrojem 
nápadů, jak „potrápit“ svého učitele. 
Zažila jste takovou situaci?

Myslím, že nás nejvíce potrápila 
distanční výuka. Příklad: Žák připojen 
na online výuku prostřednictvím mobil-
ního telefonu neodpovídá na položenou 
otázku, nereaguje. Po mém opakovaném 
vyzývání se ozve:  „Mně nefunguje mi-
krofon.“ „A do čeho teď mluvíš?“, ptám 
se. Odpověď: „No, do telefonu!“ (smích).

 Ocenění pedagogové – (zleva) Alena Mahelová, Milan Škorpík, Gabriela Hagarová, Luděk Gross a Marta Malenová.  Foto: Archiv ZL
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Poděkovalo jim za skvělou práci

Základní škola, ul. Mládeže
Alena Mahelová je dlouholetou pe-

dagožkou na Základní škole ul. Mládeže, 
kde působí na 1. stupni. Svoji pedagogic-
kou kariéru zahájila v roce 1978, dlou-
hé roky působila na škole jako vedoucí 
metodického kabinetu pro 1. stupeň.  
Byla nominována zástupci rodičů dětí. 
Rodiče vyzdvihli její empatický přístup 
k dětem. Jsou toho názoru, že se vel-
mi výrazně zasloužila o bezproblémový 
vstup dětí do systému vzdělávání a svým 
přístupem v nich podněcovala touhu 
se vzdělávat a učit se nové věci. Alena 
Mahelová byla oceněna za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost.

Co považujete osobně na Vaší práci 
za nejtěžší? 

Zaujmout děti při výuce tak, aby je 
to ve škole bavilo, a přitom si z učiva 
něco do života odnesly. Zvláště dnes je 
to s nastupující digitalizací stále těžší. 
Děti jsou čím dál více rozptýlené svý-
mi mobily a podobnou IT technikou. 
Prostě se nedokážou soustředit.

Zároveň bylo dříve jednodušší vý-
chovně zasáhnout. Dnes děti příliš 
dobře znají svoje práva, ale už ne svoje 
povinnosti (to platí i pro rodiče).

Co byste ve školství zlepšila? 
Rezervy vidím jednoznačně v užší 

spolupráci ministerstva školství s pe-
dagogy v praxi. Většinou mám dojem, 
že na ministerstvu neví, jak to ve sku-
tečnosti ve škole chodí. Jaké problé-
my musíme s dětmi a jejich rodiči ře-
šit ve skutečném životě. Papír snese  
všechno...

ALENA MAHELOVÁ: 
Děti dobře znají svá práva, 
ale méně už povinnosti

V  blízké budoucnosti asi bude 
muset dojít v některých předmětech 
ke změně formy vyučování. Místo kla-
sického učení musí přijít forma pomo-
cí streamování spotů apod. Informací 
v učivu přibývá a je potřeba naučit děti 
orientovat se v nich a jít do hloubky již 
vlastní specializací.

V jaké chvíli si říkáte: Vybrala jsem si 
skvělé povolání?

Tipla bych si, že spousta lidí bude 
očekávat odpověď typu: No přece pro-
to, že máme v létě dva měsíce prázd-
nin a k tomu další prázdniny vánoč-
ní a  jarní. Největším oceněním však 
pro mě je, když vidím, že si sami žáci 
uvědomí, že jsem jim něco do živo-
ta předala. Například, když jsem se 
po pěti letech loučila v roce 2018 se 
svojí třídou a přišla jsem rozdávat vy-
svědčení, každý žák držel jednu růži 
a předali mi fotoknihu se svými fot-
kami, které charakterizovaly každého  
z nich.

Děti jsou nevyčerpatelným zdrojem 
nápadů, jak „potrápit“ svého učitele. 
Zažila jste takovou situaci?

Mám jednu aktuální z distanční 
výuky. Měli jsme český jazyk a žáci 
měli doplňovat do  vět. Jednotlivě 
jsem je vyvolávala. Pro mě je na dál-
ku přes počítač velmi těžké uhlídat 
jejich pozornost, a když přišla řada 
na jednoho žáka, který evidentně ne-
dával pozor, zeptal se: „A co děláme?“ 
Než jsem stačila odpovědět, předběh-
la mě jedna žákyně, dosti výstižně:  
„Hovno!“ (smích).

Základní škola, Pražská
Milan Škorpík pracuje ve školství 

41 let. Od začátku své pedagogické ka-
riéry působí na Základní škole Pražská. 
Vyučuje zeměpis a tělesnou výchovu, 
připravuje žáky na zeměpisné olympi-
ády a sportovní soutěže. Byl vždy spo-
lehlivou oporou pedagogického sboru 
každého ředitele. Svůj pedagogický ži-
vot spojil se sportem, pro žáky byl vždy 
osobním příkladem jak v oblasti sportu, 
tak ve zdravém způsobu života. Milan 

MILAN ŠKORPÍK: Neumím si představit, že bych dělal něco jiného

Středisko volného času ve Znojmě
Marta Malenová působí jako peda-

gog volného času v příspěvkové organi-
zaci Středisko volného času ve Znojmě, 
a to celých 42 let. Je oporou a pedago-
gickým i lidským vzorem pro své kolegy 
a kolegyně. V nominaci je oceněn její 
přístup, zodpovědnost, nekončící krea-
tivita, její nadšení, ale i odvaha pouštět 
se do věcí zcela neznámých. Marta Ma-
lenová byla oceněna za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost.

Co obsahuje Vaše práce?
Vedla jsem různé kroužky zájmo-

vého vzdělávání. Zodpovídala jsem 
za externí pracovníky svého oddělení 
z oborů hudebních, tanečních, kera-
mických, přírodovědných. Vedla jsem 
realizační týmy v oblasti nepravidel-
ných akcí, programů pro školy a ve-
řejnost. Dlouhá léta jsem moderovala 
soutěž Znojemský slavíček. Působila 
jsem 33 let jako hlavní vedoucí letních 
pobytových táborů. Organizovala jsem 
nebo se podílela na celé řadě dalších 
činností, pravidelných nebo jednorá-
zových. Nebylo toho málo…

Co bylo nejtěžší?
Získat si a hlavně udržet důvěru 

svých svěřenců. To i v okamžiku, kdy 
nechválím, vytýkám, přímo prudím. 
Někdy je náročné se vzájemně sladit, 
avšak děti nejsou stroje a  investovat 
do jejich výchovy a vzdělávání je mou-
dré a smysluplné. Ještě jedno úskalí 
této práce je zřejmé. Pedagog volného 
času nemá moc volného času. Teď však 
jako důchodce (senior – rentiér) si 

MARTA MALENOVÁ:
Pedagog volného času 
nemá moc volného času

poměr práce a volna můžu sama opti-
málně nastavit (smích)!

Co byste ve školství zlepšila?
Z hlediska vzdělávání – nezahlcovala 

bych v děti v základní škole množstvím 
učiva. Z mé oblasti pedagoga volného 
času mi nejvíce vadilo, že například moje 
táborová dokumentace se neustále roz-
růstala. Je to taková papírová válka. Pokud 
budu naši práci zjednodušeně dělit na ži-
vou s dětmi a mrtvou s papíry, vychází 
mi z toho jednoznačně, že práce s dětmi 
je za odměnu.

V jaké chvíli si říkáte: Vybrala jsem si 
skvělé povolání?

Tak to jsem věděla vždy. Naše povo-
lání je taková nepřetržitá adrenalinová 
jízda (smích). Děti nám nic nedarují jen 
tak, musíme si je získat a teprve potom 
jsou přístupné našim výchovně vzdě-
lávacím cílům. Vy máte co předávat, 
ony mají energii udržet Vás v procesu 
celoživotního vzdělávání.

Jaká příhoda s dětmi Vás vždy roze-
směje?

Šli jsme s dětmi na výletě nakupo-
vat. Po návštěvě obchodu ale mezi dvěma 
kamarádkami vypukl konflikt. „Ona mi 
nevrátila desetikorunu, co jsem si k ní dala 
do peněženky. Já jsem si přitom nic neku-
povala!“ „To není pravda, vrátila!“ „Nevrá-
tila!“ „Vrátila!“ Jak to vyřešit? Obě holky 
důvěryhodné. „Tak mi ukaž peněženku,“ 
říkám té poškozené. Přepočítám drobné, je 
tam dohromady deset korun. „Vždyť tady 
máš deset korun!?“ „Ale to přece není ta 
MOJE desetikoruna!“ (smích).

Škorpík byl oceněn za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost.

Co považujete osobně na Vaší práci 
za nejtěžší?

Práce s lidmi. Jakmile učitel před-
stoupí před žáky, musí na všechny svo-
je osobní věci zapomenout a věnovat se 
těm, které má před sebou. Samozřejmě 
za ta léta praxe pozoruji, že se mění 
nejen žáci, ale i rodiče. Hledám takové 
formy komunikace, aby škola a rodina 

táhla za jeden provaz. To je také někdy 
práce velmi těžká.

V jaké chvíli si říkáte: Vybral jsem si 
skvělé povolání?

Práce s dětmi mě vždy velmi ba-
vila. Stát se učitelem bylo moje přání 
již od základní školy. Mnoho učitelů 
jsem pokládal za své vzory a chtěl je 
napodobit. Svého rozhodnutí jsem 
nikdy nelitoval. Neumím si představit, 
že bych dělal něco jiného.

Děti jsou nevyčerpatelným zdrojem 
nápadů, jak „potrápit“ svého učitele. 
Znáte takovou situaci z Vaší praxe?

Těch situací bylo opravdu hod-
ně. Jedna mě však rozesměje dodnes. 
V šesté třídě jsem zkoušel jednu žákyni 
na téma vesmír. Položil jsem otázku: 
„Kdo první přišel s názorem, že je 
Země kulatá?“ Dívčina se zamyslela 
a potom odpověděla: „No přece Vy!“ 
Netušil jsem do té doby, jak jsem dobrý 
(smích). Připravila: lp
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 Nabídka aktivit a kroužků Střediska volného času ve Znojmě je více než pestrá. 
 Foto: Archiv SVČ

Zájem ze strany veřejnosti o na-
bídku a aktivity Střediska volného 
času ve Znojmě (dále SVČ) je obrov-
ský. Pracovníci SVČ se maximálně 
snaží využívat vlastní prostory na do-
movské Sokolské ulici, ale navíc hle-
dají zázemí k  pořádání svých akcí 
i na jiných místech ve městě.

„Vzhledem k velkému zájmu dětí 
a potřebě specifických prostor pro naše 
kroužky oslovujeme ke spolupráci or-
ganizace a sportovní kluby ve Znojmě, 
které tyto prostory nabízejí a které nám 
již léta vycházejí vstříc. Z naší strany jim 
patří velký dík. Vzájemné spolupráce si 
vážíme a věříme, že bude pokračovat 
i nadále,“ uvedl za tým SVČ Znojmo 
Marek Šabatka. A kde všude, až to situ-
ace dovolí, můžete aktivity SVČ mimo 
domovskou základnu navštívit?

Atletický stadion
Na městském stadionu v Horním 

parku se na podzim a na  jaře koná 
populární kroužek Atletická příprav-
ka. Děti od 6 do 12 let se nenásilnou 
formou pod vedením Rosti Součka učí 
všestrannosti. Cílem kroužku je děti 
pohybově připravit nejen na atletické 
disciplíny, ale v podstatě na jakýkoliv 
sport.

BBK Fitness Znojmo
V prostorách jednoho z největších 

fitness center ve Znojmě probíhá pod 
vedením Rosti Součka kroužek Po-
silovna pro Teenagery. Je určen pro 
děti a mládež od 10 do 15 let. Cílem je 

Středisko volného času: Kde všude 
můžete najít jeho aktivity

ukázat uchazečům správnou techniku 
cvičení a přiblížit základy jednodu-
chých tréninkových variant. 

Infinity Laser Game
Infinity Laser Game (ve 2. pat-

ře OD Dyje na Masarykově nám.) je 
aréna s nejmodernějším vybavením, 
které je v současné době k dispozici. 
Moderní formu zábavy zpřístupňuje 
SVČ svým členům a kroužek Laser 
Game patří k  nejžádanějším. Vede 
ho pedagog Vít Pořízek. V aréně se 
každý z přihlášených „virtuálních bo-
jovníků“ může těšit na spoustu ori-
ginálních prvků a dobře navržených  
překážek. 

Policejní sportovní klub 
Policejní sportovní klub se stal zá-

kladnou pro mnohé kroužky SVČ, kte-
ré zde využívají prostory velké a malé 
tělocvičny. Velkou tělocvičnu navště-
vují zejména atleti z kroužku Atletická 
přípravka. Prostory malé tělocvičny se 
jednou v týdnu proměňují v taneční 
parket. Dospělé tanečníky v krouž-
ku Společenské tance zde za zvuků 
hudby vede různými tanečními styly 
náš dlouholetý externí spolupracovník 
Jaroslav Rada. 

Městské lázně
Všechny čtyři dráhy velkého ba-

zénu Městských lázní ve Znojmě jsou 

dlouholetým útočištěm pro naše po-
tápěče, ať už pro začátečníky, nebo 
pokročilé. Úplným základům potá-
pěčského řemesla se děti naučí v za-
čátečnické skupině vedené dlouho-
letým externím spolupracovníkem 
Janem Rolinkem. To co se u něj naučí, 
mohou v pozdějším věku zdokonalo-
vat v pokročilé skupině vedené také 
zkušeným vedoucím Radkem Skal-
kou. Poslední dvě dráhy má vyčle-
něný kroužek Potápky – potápěčská  
přípravka.

Městské divadlo
Krásné divadelní prostory využí-

váme jednou do roka na setkání se čle-
ny všech tanečních kroužků a na závě-
rečnou taneční akademii Naše radost 
a na Přehlídku orientálních tanců. Jde 
vždy o vrchol taneční sezóny na SVČ 
a zároveň poděkování všem tanečním 
lektorkám, které se podílí na taneční 
výchově nadaných tanečníků.

Znojemská Beseda
S kulturní institucí Znojemskou 

Besedou spolupracuje SVČ zejmé-
na v rámci velkých akcí. Během Ad-
ventu očima dětí se dolní sál pro-
měňuje v Nebe, kde mívá audienci 
Mikuláš. Horní štukový sál je vždy 
v  březnu dějištěm Dětské scény – 
přehlídky mladých nadaných recitá-
torů z celého znojemského okresu. 
Podrobné informace o všech akcích 
a  nabídce SVČ najdete na  webu  
www.svcznojmo.cz.  MŠ, lp

Patnáct plakátovacích ploch 
ve Znojmě hraje barvami. Staly se 
malou galerií výtvarných prací žáků 
Základní umělecké školy Znojmo 
(dále jen ZUŠ Znojmo), která ukazuje, 
že svět je  stále barevný.

S projektem, který nese název Svět 
je barevný, oslovila město Znojmo 
Alena Paulenková, členka komise pro 
školství. Představila nápad učitelek vý-
tvarného oboru ZUŠ Znojmo, jak oživit 
plakátovací plochy, jež poslední rok zejí 
z velké části prázdnotou. Cílem bylo za-
plnit tyto plochy pracemi žáků a žákyň 
jediné znojemské umělecké školy.

Svět je barevný, ukazují 
plakátovací plochy

Práce ozdobily třetinu povrchu 
patnácti plakátových ploch ve Znojmě. 
Město projekt podpořilo po finanční 
stránce, uhradilo náklady na tisk pla-
kátů a na výlep (celkem 36 tisíc korun). 
Po dobu dvou týdnů tak budou lidé 
v  ulicích Znojma procházet kolem 
jakési obrovské galerie pod širým ne-
bem. „Mým záměrem bylo rozjasnit 
město. Děkuji všem, kteří nápad pro-
měnili ve skutečnost,“ uvedla Alena 
Paulenková. pm

 Práce žáků na plakátovací ploše. 
 Foto. Archiv ZL
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Plemeno: kříženec | Věk: 3 roky
Alík je mladý pejsek, ale samorost. Je to pejsek čistotný, s ostatními 

pejsky se snese, ale není zvyklý chodit na vodítku, není zvyklý ani na děti. 
Vyrůstal jen na dvorku u starších lidí. Z důvodu stěhování byl umístěn 
do útulku. Alík je dost bojácný a bude chvíli trvat, než si v novém prostředí 
zvykne, ale hodného pána rád uvítá. Doporučujeme ho k dobrým lidem 
do rodinného domu s přístupem na dvorek, ale ne do bytu.

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

ALÍK

Žáci 2. stupně Základní školy 
JUDr. J. Mareše napsali stovku dopi-
sů adresovaných neznámé babičce 
a dědečkovi.

V hodině českého jazyka dostali 
žáci od své učitelky Aleny Štruncové 
úkol napsat dopis. Od toho už byl krů-
ček k nápadu, komu ho poslat. Výběr 
padl na neznámé babičky a dědečky 
v Domově pro seniory v Jevišovicích 
(dále DpS). Vznikl tak malý projekt 
s velkým srdcem, kterému byla naklo-
něná nejen ředitelka školy Eva Hubat-
ková, ale i ředitel  DpS Jevišovice Pavel 
Chloupek. Malí pisatelé prostřednic-
tvím dopisů vyjádřili podporu senio-
rům, kterým covid-19 výrazně zasáhl 

Napsali stovku 
dopisů neznámým

do života a omezil je v sociálních kon-
taktech. Obsahem psaní byl pozdrav 
a  podpora v  nelehké době, otázky 
na dětství, život, rodinu a postoje se-
niorů. Pětadvacet dopisů bylo předáno 
do DpS v Jevišovicích, kde je sociální 
pracovnice Lucie Kružberská a Renata 
Hádková rozdaly klientům. Senioři 
byli velmi mile překvapeni a někteří se 
rozhodli žákům odepsat. Radost tak 
byla oboustranná. Ostatní dopisy ze 
sta napsaných zůstaly ve škole a bude 
z nich vytvořena kniha k zakoupe-
ní pro vlastní prarodiče. Žáci navíc 
překvapili i  tím, že by rádi z  jedno-
rázové akce chtěli udělat dlouhodobý  
projekt.  lp

Znojemské podzemí, hrad Bítov 
nebo zámek Vranov nad Dyjí i Mi-
kulov – tady všude se vás v červnu 
ujmou průvodci z Přímky.

Obor Cestovní ruch je jeden z pěti 
maturitních oborů, které střední škola 
na Přímětické ulici (SOU a SOŠ SČM-
SD, Znojmo) nabízí. Jeho absolventi 
najdou uplatnění v širokém komple-
xu služeb cestovního ruchu. Praxe je 

Památkami vás provedou 
žáci oboru Cestovní ruch

 Bez praxe to nejde. Tady se sešli žáci – budoucí průvodci s kastelánem hradu Bítov (zcela 
vpravo).  Foto: Archiv školy

pro ně ovšem zásadní. „Již od prvního 
ročníku jsou odborné předměty za-
měřené prakticky. Do 2. ročníku je 
také zařazena odborná praxe zaměřená 
na průvodcovskou činnost v národ-
ně-kulturních památkách. A protože 
příprava finišuje, navštívili žáci místa, 
kde budou v červnu jako průvodci pů-
sobit,“ uvedla Lucie Pláňková, vedoucí 
oboru Cestovní ruch.  lp

Od září by do znojemských ma-
teřských škol mělo nastoupit 312 no-
vých dětí. Podruhé se konal zápis 
nových dětí bez osobní účasti dětí 
a  rodičů, pouze s  elektronickou  
podporou. 

„Mít dostatek míst v mateřských 
školách je jednou z priorit znojemské 
radnice. Naším dlouhodobým cílem je, 
aby se dařilo umísťovat do mateřských 
škol všechny tříleté děti ze Znojma 
a jeho městských částí, jejichž rodiče 
o to projeví zájem,“ uvedl místosta-
rosta Jan Grois. V letošním roce ob-
držely všechny mateřské školy celkem 
525 žádostí o přijetí, což je srovnatelné 
s rokem předchozím. Velkým překva-

Obrovský nárůst 
vícenásobných zápisů

pením je však obrovský nárůst vícená-
sobných zápisů, což znamená, že rodi-
če podali přihlášky na více mateřských 
škol. Proti loňským 13 vícenásobným 
zápisům to bylo letos 171  takových 
zápisů!

Nejvyšší počet přihlášek (108) za-
znamenali na MŠ Holandská. Dále 
pak na MŠ Pražská (83), MŠ Dělnická 
(80) a MŠ nám. Republiky (64). K zá-
pisu do znojemských mateřských škol 
přišlo také 110 dětí z jiných obcí. Ně-
které mateřské školy budou moci při-
jmout i děti mladší tří let, vždy záleží 
na kapacitě školy a počtu předškoláků, 
kteří školku koncem školního roku  
opustí.  kj



12 ZNOJEMSKÉ LISTY 27. KVĚTNA 2021Společnost, osobnost

Veronika Pekárko-
vá (*2001) je student-
kou Gymnázia Dr. Karla 
Polesného ve  Znojmě. 
V  roce 2020 vznikl její 
knižní debut 16-03-20, 
který najdete na pultech 
knihkupectví. A  reakce 
na  prvotinu talentova-
né spisovatelky na sebe 
nedaly dlouho čekat. 
Za všechny uvádíme jed-
nu vystihující, hodně po-
dobnou těm dalším: „Po-
kud tato dívenka takto 
píše v 18–19 letech. Tak 
jak bude psát za 10, 20, 
30...let? Neskutečná slov-
ní zásoba, slohově úžas-
né. Nemůžu uvěřit, že 
tohle je autorčina první 
kniha, obzvlášť v tak mla-
dém věku.“ (Alenkaala) 
Rozhovor s talentovanou 
Veronikou Pekárkovou 
vedl její spolužák Matěj 
Nešpor.

Jaký je to pocit listovat 
knihou se svým jménem 
na přebalu?

Děsně divný. Vážně. 
Znám celý ten příběh, ale 
pořád nechápu, že jsem ho psala já. 
Navíc, když knížkou listuji, vždycky 
se spíš rozplývám nad úžasnou prací 
mého grafika Kuby, než nad tím, že 
jsem autorkou.

Můžeš nastínit obsah? 
Posuneme se o pár století dopředu. 

Klimatické změny dosáhly vrcholu 
a Země se pro lidi stává pomaličku 
zkázou. Obrovská vedra, jenom labo-
ratorně vyrobené jídlo a voda, zkrátka 
všechno špatně. Objeví se však naděje. 

Objasníš i nevšední název 16-03-20, 
který jsi zvolila?

Původně bylo datum 16. 3. 2020 
datem vyhodnocení literární soutěže. 
Já tuto kombinaci čísel použila v kníž-
ce – Eddie je pasažérem číslo 16-03-20. 
Když paní Letochová četla původní 
povídku, zmínila se, že by bylo cool dát 
to číslo jako název. Asi nečekala, že to 
vážně udělám, ale mě stejně nic jiného 
nenapadalo. 

Jak to vlastně vše začalo?
Někdy na začátku roku na mě vy-

skočil na Instagramu příspěvek o lite-
rární soutěži profilu Knihydobrovsky. 

Listovat knihou se svým
jménem je divné

Téma? Poslední den na Zemi. Myslím, 
že jsem skoro hned dostala nápad, 
o čem bych mohla psát. Jakmile se 
něčeho chytím, v podstatě nemůžu 
přestat, takže povídka byla za pár dnů 
na světě. Donesla jsem rukopis naší 
češtinářce paní Letochové, aby ho 
zhodnotila odborným okem. K mému 
překvapení se jí to líbilo a řekla, že by 
stálo za  to pokračovat. Z  toho jsem 
měla radost upřímně nejvíc, protože 
jsem pořád měla inspirace k rozšíření. 
Tak nějak samy od sebe na mě skákaly 
nápady jak pokračovat, a hrozně moc 
mě to bavilo. Někdy tou dobou začala 
první karanténa, a  já tak dostala ob-
rovské množství času na knížce praco-
vat, protože distanční výuka byla tehdy 
ještě v plenkách. 

Našla sis na současné literární scéně 
nějaký vzor? 

Je jich tolik, co stojí za pozornost! 
Popravdě mě mrzí, že se učebnice li-
teratury tak strašně drží minulosti. 
Podle mě je to hrozná škoda. Mým na-
prosto nejoblíbenějším spisovatelem je 
Jay Kristoff, autor těch nejlepších fan-
tasy a sci-fi, které momentálně existují. 
Je to můj velký vzor. Všichni si musíte 

povinně přečíst trilogii Ni-
kdynoc a Akta Illuminae. 
Je to naprosto boží!

Akta Illuminae mě 
svým způsobem i  inspi-
rovaly. Vesmírná loď, drzá 
umělá inteligence…

A abych nezapomně-
la, knížka, kterou miluje 
i můj pan redaktor – mož-
ná proto si tolik rozumí-
me. :D Marťan od Andyho 
Weira. Pro „ne-knihomo-
ly” byla knížka i zfilmova-
ná. Absolutní genialita. :D

Jak bylo možné realizovat 
vydání vlastní publikace 
při studiu gymnázia? 

Během běžného studia 
by to, myslím, nešlo. Loň-
ská karanténa, kdy se toho 
zatím moc nedělo, pro to 
byla jako stvořená. Jako 
propagace se konala „jen” 
autogramiáda v kavárně 
u  Marka Knoppa, ale ta 
pro mě byla víc, než co 
bych si mohla přát. Za to-
hle se později budu facko-
vat, ale kdyby měl někdo 
jó zájem autorské čtení 
vidět, záznam by měl být 

pořád dostupný na Facebooku Kávy 
na Knopp.

V jakých podobách si čtenáři mohou 
knihu pořídit?

16-03-20 je k dispozici jako straš-
ně krásný hardback v  knihkupec-
tvích po celé republice nebo na jejich 
e-shopech. Už to mám zmapované. 
:D Jsem na Martinusu, Luxoru, sa-
mozřejmě na stránce Dumknihy.cz, 
která patří ke knihkupectví, na jehož 
znojemské pobočce jsem s láskou dva 
roky pracovala, a samozřejmě i přímo 
na stránkách nakladatelství Pointa. 
Tam si knížku můžete koupit i  jako 
e-knihu. Ale byla by veliká škoda ne-
mít knížku fyzicky. Vizuálně je strašně 
moc pěkná – obálka dílem nejskvělej-
šího grafika Kuby.

Dočkáme se v blízké době další knížky?
Pracuju na další fantasy s názvem 

Spektrum. Jde to příííííšerně pomalu, 
ale krok za krokem pokračuju v psaní. 

Jaká slova bys vzkázala nesmělým 
pisatelům?

Věřte příběhu, který píšete. On vás 
dovede, kam potřebujete.  MN, lp

 Veronika Pekárková se svojí prvotinou.  Foto: M. Nešpor

Potravinářské 
soutěže

V roce 2021 se uskuteční dvanáctý 
ročník soutěže Regionální potravina 
Jihomoravského kraje a šestnáctý roč-
ník soutěže o Zlatou Chuť jižní Moravy. 

Cílem obou soutěží je podpořit 
malé a střední firmy v regionech, které 
mají maximálně 250 zaměstnanců, a zá-
roveň představit a zvýšit oblibu regio-
nálních potravin nejen mezi odbornou 
veřejností, ale především mezi spotře-
biteli. Přihlásit se do 7. června mohou 
zemědělci, zpracovatelé a potravináři 
Jihomoravského kraje. Slavnostní vy-
hlášení výsledků se uskuteční (dle aktu-
ální epidemiologické situace) na dožín-
kách v Kyjově 29. srpna. Více informací  
na www.regionalnipotravina.cz.  lp

Sbírka potravin 
pro charitu

Ve  znojemských obchodech se 
uskutečnilo jarní kolo Sbírky potravin.

Sbírka proběhla prostřednictvím 
dobrovolníků Oblastní charity Znojmo 
v Hypermarketu Albert, kterou podpo-
řil i starosta Jakub Malačka a místosta-
rosta Pavel Jajtner, který nechal doručit 
potraviny přímo na znojemskou Cha-
ritu. Povzbudivá byla zpráva, že sbírku 
ve Znojmě zorganizovali také zaměst-
nanci Lidlu na Přímětické ulici a Kau-
flandu na ulici Dukelských bojovníků. 
Výtěžek z těchto prodejen přidělila po-
travinová banka znojemské Charitě. 
Celkem se tedy podařilo nashromáždit 
1 778,5 kg potravin a drogerie. Všem 
dárcům patří obrovský dík.  lp

Pocta živlům
Na  Hudební festival Znojmo 

(8.–25. července) zve veřejnost jeho 
prezident Jiří Ludvík. Letošní ročník 
má podtitul Pocta živlům a katastro-
fám v hudbě.

„Zamýšlíme se nad tím, že to 
s dnešním stavem světa není zas tak 
špatné. Mrkneme na hudbu z pohle-
du vážného i  ironického. Všechny 
koncerty budou v duchu naší drama-
turgie. Přivítáme velké hvězdy naše 
i  zahraniční. Přijede Pavel Šporcl, 
operní hvězda Adam Plachetka, dále 
Anna Prohaska s LaFolia Baroque or-
chestr, I Fagiolini a další. Zasmějeme 
se s Gentleman Singers či cimbálkou 
a uvidíte operní představení Den po-
sledního soudu s Czech Ensemble Ba-
roque,“ říká Ludvík. Více na str. 15.
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 Královské Znojmo skýtá úžasná zákoutí a scenérie.  Foto: Z. Jirousek

Vinobus, Znojmáček a čerstvý no-
váček minibus Mercedes Benz Sprin-
ter mají mnohé společné. Všechny 
mají kola, najdete je ve Znojmě a už 
teď jsou připravené na aktuální turi-
stickou sezónu.

Nasednete-li do některého z nich, 
čeká vás jízda po  krásách města 
Znojma, do  jeho blízkého i vzdále-
nějšího okolí, za  zážitky i  vínem 
a především si ji můžete užít ve skvě-
lé společnosti rodiny, přátel i  lásek. 
Využít jízdy za poznáním, chutěmi 
a půvabnými místy Znojma a Znojem-
ska může místní, turista, děti s rodiči, 
mladí i ti starší, kterým navíc vybrané 
vozidlo dovolí odpočinout unaveným  
nohám.

VINOBUS čeká na zelenou
Sezóna Vinobusu je připravena 

i s novinkami. Zelený autobus jen če-
kal na zelenou. Dostal ji 22. května 
a může tak vyjet na výlety do vinic 
a za vinaři. Na květen a červen plánuje 
jízdy v sobotu a od začátku července 
do 14. září vyráží každý den kromě 
nedělí. Ani poté však sezóna Vinobusu 
nekončí. Můžete se těšit na novinku 
v podobě jízd o sobotách a svátcích 
až do 31.  října! Aktuální jízdní řád 
a rezervační systém najdete na webu 

Usaďte se, povozíme vás po všemožných krásách

vinobus.cz a navíc doporučujeme web 
sledovat, aby vám neutekla informa-
ce, který den Vinobus sezónu 2021  
zahájí.

Zážitkový elektrobus ZNOJMÁČEK
Znojmáček bude letos jezdit kaž-

dý den o prázdninách (1. 7. – 31. 8.), 
a to třikrát denně. Otevřený elektro-
bus nabízí dva zážitkové programy. 
První z nich – Znojmo chutná dě-
tem – je určen malým zvídavcům. In-

teraktivní program pro děti o tom, jak 
se žilo ve středověkém městě, bude 
připraven každý den v 10.00 hodin. 
Malí cestující se dozvědí o založení 
Znojma, jak město fungovalo, kdo 
v  něm žil, podívají se do  kostela,  
dozvědí se o  jeho stavbě i významu 
církve pro tehdejší společnost. For-
mou kvízů a soutěží si děti procvičí své 
znalosti a také ochutnají ovocné mošty 
a zdravé dobroty od místních farmá-
řů. Druhý program – Znojmo chutná 

dospělým – je zábavná komentovaná 
projížďka historickým jádrem města 
s návštěvou radnice, kostela a úžas-
ných vyhlídek. Během jízdy dostanou 
cestující možnost ochutnávky sedmi 
druhů vín. Znojmáček s programem 
pro dospělé bude jezdit každý den 
od 16.00 i 18.00 hod. Sledujte web  
www.znojmacek.cz.

Nováček MINIBUS
Od června do konce září se rozjede 

Znojemskem novinka – zážitkový mi-
nibus Mercedes Benz Sprinter, který 
bude každý pátek a sobotu spojovat 
Znojmo s Vranovem, respektive Bí-
tovem, v pravidelných časech. Hosté 
ze Znojma tak budou moct zažít ro-
mantiku moravského Jadranu (projíž-
ďka lodí, koupání, prohlídka zámku). 
Hosté z Vranova a Bítova budou moci 
do Znojma přijet na zážitkové jízdy, ale 
současně navštívit Znojemský pivovar 
a Enotéku, povečeřet v místních re-
stauracích a využít voucherů k volným 
vstupům na památky města v rámci 
projektu Znojemské Besedy #mastoza-
dax. Tento projekt ve spojení s novin-
kou tak má ještě větší šanci podpořit 
místní podnikatele a zatraktivnit pobyt 
návštěvníkům našeho regionu. Více 
na www.moraviantours.cz. lp

Městská knihovna ve  Znojmě 
zve veřejnost na webináře tréninku 
mozku. 

První online webinář série s ná-
zvem Procvičte si mozek s knihovnou 
proběhl v dubnu. Určený byl pro seni-
ory 60+. Ti si pod vedením lektorky 
vyzkoušeli několik aktivit na procvi-
čení paměti. Museli poznat obrazec 
na základě popisu, počítat za pochodu 
i kontrolovat domácnost, protáhnout 
si ruce a prsty a dostali i domácí úkol. 
Posluchači brali webinář jako příjemné 
pobavení a projevili zájem své mozko-
vé závity potrápit i v dalším webináři. 
Pro seniory 60+ je nyní naplánovaný 
na 16. června (9.00–10.00). 

Pro pracující je podobný webi-
nář k procvičení mozku připraven 3. 
a 24. června (17.15–18.15). Přihlášky lze 
zaslat na adresu halova@knihovnazn.cz.  
Účastníci obdrží email s informacemi 
k přihlášení a odkaz na konání webináře. 

Znojemská knihovna za přísných 
opatření již zpřístupnila své prostory 

Procvičte si mozek 
s knihovnou

dychtivým čtenářům a postupně uvol-
ňuje, i když omezeně, také pobytové 
služby (internet/čítárna) pro registro-
vané čtenáře ve studovně, oddělení pro 
děti i na pobočkách. Aktuální informace 
najdete na webu (www.knihovnazn.cz)  
a sociálních sítích knihovny.  lp

Právě startuje druhý ročník kon-
certního seriálu Hudba na vinicích, 
který propojuje hudební a vinařské 
špičky České republiky. 

Loňská premiéra potvrdila, že kom-
binace hudebních hvězd, vynikajícího 
vína, gastronomie a malebného pro-
středí vinic je v oblasti letních zážitků 
trefou do černého. Od června do září 
zahraje sedmnáct kapel v areálech pěti 
moravských a jednoho českého vinař-
ství. Je mezi nimi i nedaleké Vinařství  
LAHOFER, jinak držitel titulu Vinařství 
roku 2020 v kategorii velké vinařství.

„Naši novou budovu s atypickou 
vlnou tvořící amfiteátr jsme otevřeli te-
prve vloni a právě spojením s projektem 
Hudba na vinicích získal tento nový pro-
stor krásné a smysluplné využití na celé 
léto,“ říká Daniel Smola, marketingový 
a obchodní ředitel Vinařství LAHO-
FER. Díky dobře vybraným koncertům 
a interpretům si na netradiční koncert-
ní místo mezi Znojmem a Dobšicemi 
už našly cestu tisíce spokojených di-

Startuje HUDBA 
NA VINICÍCH 2021

váků. Letošní ročník hudebních kon-
certů již live na krásné vlně Vinařství  
LAHOFER odstartoval 22. května  
David Koller. V  sobotu 19. června 
přijede Tomáš Klus a pak se program 
koncertů rozprostře do prázdninových 
dní: v  červenci zahrají Jelen (1.  7.), 
Michal Hrůza (2. 7.), Anna K. (3. 7.), 
Mirai (4. 7.), Ben Cristovao (16. 7.),  
Monkey Business (17. 7.), MIG 21 (30. 7.) 
a v srpnu Pokáč (12. 8.), Xindl X (13. 8.) 
a Ewa Farna (14. 8.). 

Vstupenky jsou k dostání v on-
line síti xticket.cz. Pro pravidla vstupu 
na jednotlivé koncerty bude nutné sle-
dovat webové stránky festivalu Hudba 
na vinicích (www.hudbanavinicich.cz)  
a   stránky Vinařství  LAHOFER  
(www.lahofer.cz), kde najdete aktu-
ální informace. Na dodržování bez-
pečnostních a hygienických pravidel 
bude kladen velký důraz. Pořadatelé 
ale předpokládají, že se vládní protie-
pidemická opatření budou v průběhu 
léta výrazně měnit.   lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen až červen denně 
9.00–17.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen až červen denně 
9.00–12.15, 13.00–17.00 (poslední vstup 
je půlhodinu před zavírací dobou).  

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Prašná, Nová). 
Otevřeno: květen až říjen denně 9.30 
a 13.30, v 16.00 prohlídka města 
s průvodcem.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne  
9.00–17.00. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne  
9.00–17.00. 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a Neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
Orientu, Pravěcí zemědělci, Tichá 
řeč kamení – nová expozice sbírky 
lapidária. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00, 
So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,  
Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN
zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: 29., 30. a 31. května 
9.00–17.00, červen až září Po–Ne 
9.00–17.00. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo–Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání. Otevřeno: 
červen až říjen po telefonické 
domluvě.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: květen Út–Ne 9.00–17.00, 
červen až září denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen denně 9.00–17.00, 
červen Po–Pá 8.00–18.00, So a Ne 
9.00–13.30, 13.30–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně 
9.00–16.30. 

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 

Otevřeno: květen So–Ne 10.00–17.00, 
Ne, svátky 10.00–15.00, červen Po–So 
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu Znojmo, 
tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Otevřeno: červen So, Ne, svátky 
9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá 
8.30–18.30, odd. pro děti Po, Út, 
Čt, Pá 12.00–17.00, (další oddělení 
a pobočky se v otevírací době liší).

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 8, tel. 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 9.00–15.30, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den 
předem. 

KINO SVĚT

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel. 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 
Zavřeno: květen až srpen

KONCERTY

19. 6. TOMÁŠ KLUS
Vinařství Lahofer – live koncert 
Hudby na vinicích. Více na str. 13.

VÝSTAVY

16. 4. – 28. 2. 2022 SVĚDKOVÉ 
TĚŽKÝCH ČASŮ
Německé a rakouské nouzové 
peníze (1917–1923). Minoritský 
klášter – dvoujazyčná výstava je 
věnována německým a rakouským 
platidlům po první světové  
válce. 

14. 5. – 15. 8. OBDIVUHODNÁ DYJE
Minoritský klášter – nejzajímavější 
nálezy z jednoho z největších 
výzkumů prováděných 

Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
v katastru obce Dyje.

24. 4. – 20. 6. CESTY 
DO PRAVĚKU ANEB 
VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA

Dům umění – prehistorický svět 
fauny i flóry. Více na str. 15.

26. 6. – 25. 8. SVĚT KOSTIČEK – LEGO
Dům umění – výstava z legendární 
stavebnice LEGO.

28. 5. – 29. 8. TVÁŘE MYANMARU
Dům umění – fotografie z cest Jiřího 
Eisenbruka po jihozápadní Asii.

18. 6. – 22. 8. MEANDR
Dům umění – výstava prezentující 
tvorbu výtvarného spolku MEANDR. 
Nejedná se jen o malby a kresby, 
ale také práce ze dřeva, kamene 
a keramiky. 

1. 6. – 31. 10. LIDOVÉ TRADICE 
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – místní lidové 
tradice a obyčeje.

1. 6. – 31. 10. PROCITLÉ SKLO III
Znojemský hrad – Tajemství šatovské 
brusírny III., broušené sklo firmy 
Langerových ze Šatova u Znojma.

5. 6. – 1. 8. MORAVA V DÍLE JOŽY 
A FRANTY ÚPRKOVÝCH
Znojemský hrad – tvorba významných 
moravských umělců (ze sbírky Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně).

DALŠÍ AKCE

27. 5. JEDEN SVĚT – mezinárodní 
festival dokumentárních filmů
Stará Vodárna – venkovní projekce 
dokumentu KRTEK/The Mole, 
ve kterém svérázný dánský režisér 
Mads Brügger opět posunul hranice 
své originální tvorby. Tentokrát 
nachystal past, do které se chytil 
severokorejský diktátorský režim. 
Norsko, Dánsko, VB, Švédsko/120 min. 
Po projekci je připravena beseda 
s hostem Pavlou Holcovou. Vstupné 
50 Kč na místě. 20.30.

UPOZORNĚNÍ
NÁVŠTĚVY HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH OBJEKTŮ A VŠECH 

UMĚLECKÝCH PŘEDSTAVENÍ PODLÉHAJÍ Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR 

OMEZENÍM V SOUVISLOSTI S BEZPEČNOSTNÍMI OPATŘENÍMI  

PROTI COVID-19.
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÝTVARNÝ MEANDR

Osobití výtvarníci Meandru vystavují v Domě umění

V Domě umění najdete od 18. do 22. června výstavu děl znojemské 
výtvarné skupiny MEANDR. Nejedná se jen o malby a kresby, ale také 
práce ze dřeva, kamene a keramiky. Neformální umělecké sdružení ME-
ANDR se zrodilo před čtrnácti lety na základě první společné výstavy, 
která ve skutečnosti byla jen prezentací jednotlivých výtvarníků. Právě 
velká rozdílnost ve formě i tvaru je výrazným prvkem sdružení, jehož 
jednotliví členové vidí svět zcela osobitě a každý z nich ho v uměleckém 
vyjádření přenáší vlastním specifickým způsobem. Společným pojít-
kem jim ale je láska ke Znojmu a jeho okolí. Proto si zvolili název MEAN-
DR, který má v sobě zakódovanou nespoutanost a živelnost. Najdete je 
i na aktuální výstavě v jednotlivých dílech umělců.  lp, zdroj: meandr.
webnode.cz.

 VÝSTAVU

Projděte se ve stopách Zdeňka Buriana

Po několikaměsíční pauze doporučujeme nenechat si ujít novou výsta-
vu v Domě umění Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. 
Představuje tvorbu pětice výtvarníků – Jaroslava Bažanta, Pavla Dvor-
ského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna. Výtvarníci 
jsou členy volného sdružení PAS, které se zabývá vědeckou uměleckou 
rekonstrukcí. Svou tvorbou autoři navazují na dílo známého malíře 
Zdeňka Buriana, který ilustroval mnoho vědeckých i dobrodružných 
knih o pravěku. „Díky malbám a trojrozměrným modelům se tak může-
me vypravit do dávné historie naší Země, kde ožívá prehistorický svět 
fauny i  flóry,“ zve kurátorka Tereza Pavelková. Součástí výstavy jsou 
i paleontologické ukázky fauny i flóry ze sbírek znojemského muzea 
a také aktivity pro dětské návštěvníky. Výstava je v Domě umění pří-
stupná do 20. června.  lp

 FESTIVALY 

Oba znojemské festivaly spojené s hudbou a vínem budou!

Někteří pochybovali, jiní věřili, ale ve finále jistě všechny potěší, že 
ani jeden z oblíbených znojemských festivalů spojených s hudbou 
a vínem není zrušen. Festival VOC vín pravidelně konaný 8. květ-
na v centru města Znojma se přesouvá na podzimní datum 4. září. 
V  aktuálním 13.  ročníku organizátoři společně s  vinaři opět při-
praví útok na vaše nejen chuťové pohárky. Vstup je zdarma. V  již 
předem avizovaném termínu 8. až 25. července chystá Hudební 
festival Znojmo bohatý program (najdete ho již nyní na www.hud-
baznojmo.cz), který si kvalitou nijak nezadá s předchozími ročníky. 
Rozhodně si nenechte ujít krásu hudebních tónů podtrženou chutí 
našich vynikajících vín. Vstupenky budou v prodeji v červnu v TIC  
na Obrokové ulici.  lp, Foto: L. Jíšová

Město ocenilo své občany za to, 
že velikonoční výzdobou přispívají 
ke krásnějším ulicím Znojma.

Nejpovedenější výzdobu měla Jitka 
Dománková z Mramotic. Druhé místo 
patří Petronele Hájkové (ul. U Bran-
ky) a bronzovou příčku obsadila Marie 
Svobodová (ul. Oblekovická). Vítěz-
ky získaly poukazy do Zahradnictví 
Městské zeleně Znojmo a vstupenky 
na  Znojemské historické vinobra-

Nejpovedenější výzdoba 
byla v Mramoticích

ní 2021. Cenu převzala vítězka soutěže 
Jitka Dománková na znojemské radnici 
z rukou starosty Jakuba Malačky. Zbylé 
oceněné dámy se nemohly dostavit, 
a tak jim bude cena zaslána. V letošním 
ročníku byla soutěž vyhlášena pouze 
v kategorii O nejkrásnější velikonoční 
výzdobu, a tak byla hodnocena výzdo-
ba, kterou na fotografii zaslali sami ob-
čané. Poděkování od radnice patří všem  
soutěžícím.  kj

 Vítězná výzdoba Jitky Dománkové.  Foto: JD

 Zásluhu na  zdařilé rekonstrukci kap-
ličky nese architekt Jaroslav Poláček a  re-
staurátor Petr Roztočil.   Foto: J. Poláček

Budete-li plánovat, kam se o ví-
kendu podívat, doporučujeme za-
mířit do městské části Kasárna. Stojí 
tam kaplička se sochou sv. Jana Ne-
pomuckého - aktuálně nejlépe opra-
vená památka Jihomoravského kraje 
za rok 2020.

Prvenství získala památka v kate-
gorii drobných staveb v soutěži O nej-
lépe opravenou památku JmK. Město 
Znojmo jako investor získalo za první 
místo odměnu 50 tisíc korun. Dobrou 
zprávu přivezl z Brna Karel Podzimek, 
místostarosta Znojma a krajský zastu-
pitel. „Nejen Znojmo, ale i okres může 
být hrdý. Cenu veřejnosti získala i obec 
Blížkovice a její kostel sv. Bartoloměje 
a mezi oceněnými je i rekonstruovaná 
keramická továrna v Kravsku. Děku-
jeme majitelům, že se o své památky 
starají a gratuluji k úspěchu,“ řekl mís-
tostarosta Podzimek.  lp

Kaplička v Kasárnách 
je nejlépe opravenou 
památkou v kraji
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Zemřel Miroslav Fryčer. Spor-
tovní manažer a hlavní trenér Orlů 
zesnul náhle po krátké nemoci. Bylo 
mu pouhých 61 let.

S hokejovou legendou se veřej-
nost rozloučila 30. dubna v ostravském 
krematoriu a  také prostřednictvím 
zápisu do vzpomínkové knihy na zno-
jemském zimním stadionu, kde bylo 
zřízeno pietní místo.  

Miroslav Fryčer za sebou zanechal 
bohatou hráčskou i trenérskou kariéru. 
Odchovanec Vítkovic se brzy vypraco-
val mezi nejlepší československé hoke-
jové hráče. Už v mladém věku si zahrál 
na dvou mistrovstvích světa i olympij-
ských hrách 1980 v Lake Placid. O rok 
později se rozhodl emigrovat a za dra-
matických okolností utekl z  turnaje 
ve Švýcarsku za svým snem v podobě 
NHL. Hrál za Québec, Toronto, De-
troit a Edmonton. Ve slavné soutěži 
odehrál několik stovek utkání. Dohro-
mady nastřílel v NHL devět hattricků. 
Z Čechů jich dal ve slavné lize víc jen 
Jaromír Jágr a David Pastrňák. 

Lidé se rozloučili s hokejovou legendou

V  lednu 1986 zaznamenal jako 
první Čech v utkání NHL dokonce 

čtyři branky, jimiž pomohl Torontu 
k demolici Edmontonu 11:9. Zápasů 

mezi nejlepšími hokejisty, i života s tím 
spojeného, si užíval plnými doušky. 
V roce 1989 se Fryčer vrátil do Evropy 
a kariéru dohrál v Německu a Itálii, 
kde poté i řadu let trénoval.

Od února 2018 působil na střídač-
ce Orlů v mezinárodní soutěži EBEL. 
Svou upřímnou a bezprostřední po-
vahou si získal všechny kolem sebe. 
Nebál se říkat věci na rovinu, i proto se 
občas dostával do konfliktů s rozhod-
čími nebo ligovými činovníky. Právě 
proto jej ale milovali fanoušci i noviná-
ři. Uměl jazyky, bez problémů reagoval 
v němčině i angličtině, neschovával se 
za naučené fráze.

Před čtyřmi lety vyšla ve spoluprá-
ci s autorem Lubošem Brabcem jeho 
životopisná kniha Můj divoký hokejo-
vý život. Další její kapitoly už bohužel 
slavný sportovec nepřidá. 

Odpočívejte v pokoji, 
pane Fryčere. 

 kj, lp. Zdroj: HC Orli Znojmo

  Foto: Archiv HC Orli

Miroslav  
FRYČER
1959–2021

VZP CUP 
pozměnil 
program

V letošním ročníku opět musí po-
řadatelé cyklistického VZP Cupu měnit 
nejen termíny jednotlivých akcí, ale i je-
jich pořadí. Prvním závodem a zároveň 
první akcí seriálu tak je 26. května závod 
horských kol na Načeratickém kopci. 

Další program VZP CUP 2021
 2. 6.  závod horských kol v Městském 

lesíku
 5. 6. Dětský dopravní den
 9. 6.  závod PUMP track v Mašovicích – 

vložený závod, výsledky se do cel-
kového poháru nepočítají

16. 6.  závod PUMP track v  Chvalovi-
cích - vložený závod, výsledky se 
do celkového poháru nepočítají

18. 6.  cyklistický závod MUDr.  Josefa 
Moudrého v Mikulovicích

20. 6.  finálový závod horských kol 
v Městském lesíku Znojmo

Startovné pro jednotlivé závody 
je 20 Kč a pro celý seriál 50 Kč. Pra-
vidla, termíny akcí a další informace  
www.cykloklubznojmo.cz. eks

René Vymětal má zlato z Diamantbraní

 Domácí René Vymětal na trati Diamantbraní.  Foto: eks

Pr vní velkou spor tovní akcí 
ve Znojmě se po dlouhé pauze sta-
lo o víkendu biketrialové Diamant-
braní. Pořadatelé navozili do areálu 
u Střediska volného času stovky palet 
i desítky kmenů stromů a vytvořili 
tak atraktivní trať, na které se domá-
cí borci SK Biketrial Znojmo v kon-
kurenci závodníků z celé republiky 
neztratili. 
Nejlépe si ze znojemských reprezen-
tantů vedl René Vymětal, který vyhrál 
kategorii kadetů. 
V dívkách skončila druhá Eliška Mu-
drychová, třetí byla její mladší sestra 
Štěpánka. 
René Vymětal bral ještě třetí místo 
v kategorii Expert, Marek Hlávka v ní 
byl čtvrtý. 
Třetí místo získal také Tomáš Kotáb 
v kategorii Open oranžová, Matěj Debs 
byl sedmý. 
Antonín Kotáb byl šestý v kategorii 
Open bílá, Kryštof Jarosch byl desátý. 
V kategorii Open zelená byl první Mar-
tin Debs.

Závod se konal v rámci Českého po-
háru a šlo i o kvalifikaci na mezinárodní 
hry mládeže tzv. Youth Games. eks


