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Jaká bude nová Kolonka?

První je chlapec

Pojďme diskutovat nad revitalizací parku Kolonka. Znojemská radnice zve všechny občany 30. ledna
na veřejné projednání.
Ve čtvrtek 30. ledna od 16.00
hodin proběhne v Konferenčním
sále Agrodomu na Dvořákově ulici

představení záměru revitalizace parku Kolonka (vnitroblok ulic Pražská,
Slovenská a Jugoslávská) a následně
i diskuze s veřejností. Diskuzi povedou
architekti Michal Říčný a Petr Todorov
a zahradní a parková inženýrka Eva
Wagnerová. Hlavním cílem je před-

stavit veřejnosti záměr revitalizace
a současně dát obyvatelům možnost
podílet se na finální podobě její realizace. Náměty, které vzejdou z diskuze,
budou totiž zapracovány do projektové
dokumentace.

Pokračování na str. 8.
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První miminko, které se ve Znojmě
narodilo v novém roce, je Robin Kaman.
Zdravý chlapeček přišel na svět
2. ledna 2020 v 5:48 hodin ve znojemské nemocnici. Mamince Jitce
a tatínkovi Jakubovi je Robinek prvním dítětem. Jménem vedení města
Znojma přišel rodičům poblahopřát
místostarosta Karel Podzimek. 
zp

 Karel Podzimek (vlevo) a hrdý tatínek se
synem. 
Foto: Archiv ZL

Nominujte
osobnosti
 Vizualizace nové podoby Kolonky.

Nevěsta slíbila neplýtvat vodou
Ve svatební den slíbila nevěsta
budoucímu manželovi, že nebude
plýtvat vodou, bude zavírat dveře
do pokojů, aby neunikalo teplo, a nebude užívat větu „Já jsem ti to říkala!“
Ženich jí na oplátku slíbil, že bude
i nadále vykonávat různé řemeslné
práce a své auto bude umývat jen pět
hodin místo šesti.
I takové sliby slyšel znojemský oddávající na jedné svatbě z celkového
počtu 224 uzavřených manželství roku

 Svatební kytici vloni držely desítky nevěst. 
Foto: P. Faragová

2019. Snoubenci nebyli jen Češi. Do stavu manželského vstoupili cizinci z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny,
Ruska, Německa i vzdáleného Irska.
A protože věk je v lásce jen číslo, nikomu nevadilo, že ženich byl
od nevěsty starší o 26 let a v druhém
páru měla zase o 9 let více nevěsta.
Odvážlivcem pak lze nazvat jednoho
snoubence, který „do chomoutu“ strčil
hlavu dobrovolně již popáté.

Pokračování na str. 4.

Zastupitelstvo opět udělí Cenu
města Znojma.
Cenu uděluje jednou ročně zastupitelstvo na návrh rady města. Návrh
na udělení ocenění mohou předkládat
i občané, spolky nebo sdružení, a to
do 28. února 2020. Návrhy přijímá
odbor vnitřní správy Městského úřadu
Znojmo. 
Pokračování na str. 4.

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty z radnice, informace o blokovém čištění a možnost vyjádřit svůj názor
v anketách. To vše nabízí Mobilní rozhlas
a aplikace Zlepšeme
Česko.
Registrujte se, a budete v obraze!
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OBNOVME LES V MRAMOTICÍCH
Zdravé město Znojmo spolu
s Městskými lesy Znojmo prosí
o pomoc při zalesňování lesa v Mramoticích! Les tu poničilo sucho
a kůrovec a je zde potřeba na ploše
přes 1 hektar vysadit na 11 500 ks
sazenic listnatých stromů. Akce
se uskuteční na přelomu března
a dubna, termín a bližší informace
budou upřesněny.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ
Zastupitelé Znojma se v I. pololetí
roku 2020 sejdou třikrát – 24. února, 27. dubna a 15. června. Zasedání
jsou veřejná. Začátek vždy v 15.00.
Zasedání jsou veřejná a konají se
vždy v zasedací místnosti zastupitelstva na Obrokové ulici 1/12.
ZÁPISY DO ZNOJEMSKÝCH ŠKOL
V sobotu 4. dubna 2020 se budou
konat zápisy dětí do prvních
tříd základních škol zřizovaných
městem Znojmem pro školní rok
2020/2021. Do mateřských škol
proběhnou zápisy ve čtvrtek
7. května. Děti budou přijímány
do základních a mateřských škol
na základě předem zveřejněných
kritérií. Bližší informace k zápisům
rodiče získají přímo na jednotlivých ředitelstvích škol. V letošním
roce využije město při zápisech navíc i elektronickou podporu, která
umožní rodičům, aby si vyplnili
žádosti v klidu domova.

Opravili kapličku v Načeraticích
V rámci obnovy drobné architektury v krajině opravilo město ve spolupráci s Nadačním fondem Adopce
památek výklenkovou kapličku v Načeraticích.
Nadace Adopce památek se snaží
o obnovy památek, které nejsou vedené jako kulturní památka, a také těch,
které již byly zničeny, ale u kterých se
dochovala dokumentace umožňující
stavbu na původním místě. Nadace se
zaměřuje na boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple,
svaté obrázky, morové sloupy, historické mosty, zvoničky a další. Kaplička
v městské části Znojma patří mezi
drobné stavby rozeseté v krajině, kterým tak byla vrácena původní funkce – místo odpočinku a orientační
bod v krajině. Náklady na opravu činily 95 397 Kč bez DPH. Nadační fond
uhradil 70 % nákladů, město 30 %, tedy
28 619 Kč bez DPH. 
zp

 Současná podoba načeratické kapličky a před opravou.

Nemocnice má dva nové sanitní vozy
Nový rok začal pro pracovníky
znojemské nemocnice a především
pro pacienty pozitivně – získáním
dvou nových sanitek, na které přispělo i město Znojmo.
Sanitky jsou vybaveny poloautomatickou klimatizací s rozvodem

po celém vnitřním prostoru, třemi
sedačkami, infarktovým křeslem a pojízdnými skládacími nosítky s nosností
minimálně 200 kg.
Sanitní vozy pořídila znojemská
nemocnice na základě výběrového řízení za cenu 2,4 milionů korun. Dotace

PRVNÍ SOUČTY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Celorepubliková charitativní aktivita Tříkrálová sbírka 2020 hlásí
z Oblastní charity Znojmo první výsledky. K 20. lednu bylo z celkového
počtu 535 rozpečetěno 158 pokladniček a průběžný výsledek
činí 846 273 korun. Finální částka
bude známa po uzávěrce LISTŮ.
Informaci o konečném součtu tak
přineseme v dalším vydání.
KAM S VÁNOČNÍM
STROMEČKEM?
Svoz vánočních stromků ve městě
Znojmě pokračuje ve dnech 27. ledna a 3. a 10. února 2020. Stromky
se budou svážet od sběrných míst
na separovaný odpad a od kontejnerových stanovišť na komunální
odpad. Prosíme občany, aby donesli
svůj vánoční stromek na určené
místo a dbali tak na čistotu kolem
svého bydliště. Další možností je
odevzdat stromek ve sběrném dvoře na Dobšické ulici a v Příměticích.
Tato služba je nadstandardem, který
nelze nárokovat – není součástí
poplatku za odpad.

Foto: Archiv ZL

 Starosta Jan Grois a ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík při předání nových sanitek.

Foto: Archiv ZL

města Znojma činila 2 miliony korun.
„Zdraví obyvatel je pro nás prioritou,“
uvedl starosta Jan Grois, který se spolu
s ředitelem nemocnice Martinem Pavlíkem účastnil symbolického předání
dvou nových vozů k užívání. Město
Znojmo se na zabezpečení vozového
parku nemocnice podílí dlouhodobě.
Za posledních šest let přispělo částkou
10,4 milionu korun, za které nemocnice s použitím dalších vlastních zdrojů
pořídila celkem třináct sanitních vozů.
„Dlouhodobé spolupráce a financí
od města Znojma si nesmírně vážíme a vnímáme tuto velkou podporu
s vděčností,“ sdělil Martin Pavlík,
ředitel Nemocnice Znojmo.
Zdravotnická dopravní služba
Nemocnice Znojmo zajišťuje převoz pacientů, biologického materiálu,
ale také zajištění dozoru na sportovních a kulturních akcích. Vozový park
čítá osmnáct vozů, jejich průměrné
stáří je 4,5 roku. Vozidla jen za loňský rok najela téměř devět set tisíc
kilometrů, přepravila více než pět tisíc
klientů a zajistila více jak třicet tisíc
převozů. 
lp

Oprava mostu přes Dyji pokračuje
Most vedoucí přes řeku Dyji prochází náročnou rekonstrukcí.
Hotovo mělo být již v listopadu
2019. Po rozebrání a otryskání konstrukce ale stavbaři zjistili, že některá
místa mostní konstrukce jsou vlivem ko-

roze zeslabená více, než se při průzkumu
před stavbou zdálo. Město nechalo přepočítat statiku a následně most vyztužit.
Poté bylo na konstrukci naneseno několik vrstev ochranných nátěrů, u kterých
bylo nutné kvalitní zaschnutí. To vše

stavbu zdrželo. Práce na rekonstrukci
tedy pokračují. Uzavírka mostu pro vozidla je avizována do konce března. Pěší
a cyklisté mohou využít lávku pro pěší
(cca 500 metrů po proudu od uzavřeného mostu). 
pm, lp
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Znojmo láká další investory
Znojemská radnice nabízí k prodeji jeden z posledních vlastních pozemků, který je určen pro výrobu. Dva
sousedící pozemky o celkové ploše
7 175 m2 nabízí za minimální nabídkovou cenu 700 Kč za metr čtvereční. Nabídky mohou zájemci zasílat
od 23. ledna do 24. února 2020.
Pozemky p. č. 1889 a 1892 se nacházejí v katastrálním území Oblekovic
v prostoru u pískovny u Načeratické
ulice. „Chceme do Znojma přilákat
dalšího investora, který by rozšířil nabídku pracovních míst a vytvořil tak
větší tlak na růst mezd v regionu,“ vy-

světlil již dříve záměr města starosta Jan
Grois.
Z hlediska územního plánu jde
o plochu smíšenou výrobní, což znamená, že přípustné je využití pro výrobu, včetně zemědělské a lesní, výrobní
služby a skladování, občanské vybavení, vědu a výzkum, zařízení technické
a dopravní infrastruktury, nakládání
s odpady mimo střediska zpracování
a recyklace stavebních odpadů.
Podmíněně přípustné je využití pro
nevýrobní služby, pro střediska zpracování a recyklace stavebních odpadů
v rozsahu maximálně 30 % z předmět-

né plochy. Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je stanoveno
pro plochu a současně pro pozemek
v rozsahu 20 %. Zájemci o koupi mohou své nabídky podávat od 23. ledna do 24. února 2020 do 12.00 na podatelnu Městského úřadu ve Znojmě,
Obroková 1/12. Kontaktní osobou pro
dotazy zájemců je Lenka Drábková
z odboru majetkového (515 216 291,
lenka.drabkova@muznojmo.cz).
Kompletní informace najdou zájemci na webu města www.znojmocity.cz
na úřední desce pod dokumenty odboru
majetkového. 
zp

Za elektřinu a plyn zaplatíme méně
V době rostoucích cen energií
bude Znojmo za elektřinu a plyn platit méně. Úsporu pocítí i odběratelé
Znojemské tepelné společnosti.
Město v roce 2020 výrazně ušetří
za elektřinu a plyn. Rozhodl o tom
podzimní nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno,
který Znojmo provedlo. Výsledkem je
snížení nákladů na energie meziročně
o více než 9 milionů korun. Centralizovaný nákup energií realizovalo měs-

to pro úřad, všechny své příspěvkové
organizace a pro Znojemskou tepelnou
společnost, kterou vlastní.
Dvě desítky těchto organizací ročně spotřebují přes 7 000 megawatthodin elektřiny a více než 46 000 megawatthodin zemního plynu. Levnější
světlo a teplo tak bude mít vedle městského úřadu také 14 základních a mateřských škol, Centrum sociálních
služeb Znojmo, Městské lesy Znojmo
nebo Znojemská tepelná společnost.

„Úsporu pocítí i samotní obyvatelé
Znojma, a to ti, kteří odebírají teplo
ze Znojemské tepelné společnosti, což
je zhruba jedna třetina domácností.
V době rostoucích cen všeho totiž
teplo nejen že nepodraží, ale cena
za megawatthodinu dokonce klesla.
Průměrná úspora domácnosti může
v závislosti na tom, jaká bude zima,
činit asi 2 000 až 4 000 korun za rok,“
vypočítává starosta Znojma Jan
Grois. 
zp

Ohlédnutí za investicemi v roce 2019
Rok 2019 se ve Znojmě vyznačoval velkými investičními akcemi,
jako jsou revitalizace veřejného prostranství v Hradní ulici, probíhající
rekonstrukce Staré školy u Louckého
kláštera či oprava základní školy Jubilejní park. Během roku ale proběhla
i řada menších – neméně významných stavebních akcí, jejichž přehled
přinášíme níže.

Přes léto proběhla např. rekonstrukce
střechy na základní škole v Konicích
(více než 4 mil. korun), na ZŠ Mládeže
(objekt Vrchlického) zase stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí (více než
2,2 mil. korun) a téměř 12 milionů již
bylo vloženo do probíhající rekonstrukce ZŠ Jubilejní park, kde je v současné
době už nové opláštění, okna, fasáda
a pracuje se na vnitřních úpravách.

Přístavba Mateřské
školy Loucká

Městský dům na Slepičím trhu

V roce 2019 se pokračovalo v pracích v Mateřské škole Loucká. Předchozí
rok díky přístavbě přibyly školce nové
prostory a bezbariérový přístup, letos se
stavba na jaře dotáhla do konce. Opravila se fasáda, vstupní schodiště a vznikla
například nová logopedická třída. Součástí rekonstrukce bylo také pořízení
veškerého nábytku, opravy sociálního
zařízení, podlahové topení aj. Rekonstrukce a přístavba si vyžádaly investici
8,9 mil. korun, přičemž z letošního rozpočtu bylo hrazeno 1,7 mil. korun.

Opravy škol

Do základních škol v roce 2019 putovalo přibližně 19,5 milionů celkem.

Městský dům na Slepičím trhu,
kde se také nachází vchod do Znojemského podzemí, doslal letos novou
fasádu průčelí i nádvoří, vyměnila se
část oken a opravily se i dveře. Součástí
stavby byla i nová soustava ochrany
před bleskem. Investice města tu činila
více než 3,6 milionu korun, přičemž
částku 565 000 korun pokryla dotace
z Ministerstva kultury z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón pro rok 2019.

Zateplení střechy
na Vančurově ulici

Další investice, ve výši 4,6 milionů
korun, letos putovala do domu s pe-

čovatelskou službou na Vančurově
ulici, kde místy střechou teklo. Proto se
přistoupilo k rekonstrukci a zateplení
střechy na dvou bytových budovách.

Sanace skal

V létě proběhla již 4. etapa sanace skal. Tentokrát na dvou skalních
stěnách v údolí Dyje – pod ulicí Vinohrady a v ulici U Obří hlavy. Sanace stála město 3,9 mil. korun z čehož
85 % nákladů (3,4 mil. korun) pokryla
dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce ulic

Investice letos putovaly také
do komunikací ve Znojmě. V ulicích
Bala a Na Vyhlídce mají nový povrch,
chodníky, zrekonstruovanou opěrnou
zeď a nové veřejné osvětlení s LED
svítidly (8,6 mil. korun). Opravený
povrch a chodníky má i ulice Otokara Březiny (7,3 mil. korun) a rekonstrukce povrchu spolu s vybudováním
chodníku a osvětlení proběhla v ulici
U Rybníka v Příměticích (4,7 mil. korun). Další ulicí s novým povrchem
a chodníkem je ulice Legionářská
(7 mil. korun). 
pm
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STALO SE
KOLUMBUS PROPLATIL
JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY
Město Znojmo vloni finančně opět
podpořilo žáky za úspěšně složené jazykové zkoušky. Z projektu
Kolumbus, konkrétně z jeho části
Znojmo mluví anglicky, město
v roce 2019 proplatilo 82 certifikátů z anglického i německého jazyka v úrovních A1–C1. Za sedm let
projektu – od roku 2013 – je to již
bezmála pět stovek proplacených
certifikátů. Ze statistiky vyplývá, že
83 % žadatelů si nechalo proplatit
certifikát z anglického jazyka, 17 %
z jazyka německého. Zájem o cizí
jazyky stoupá. Projekt Kolumbus
s částí Znojmo mluví anglicky
a projekt Kolumbus #2 tedy pokračují i v roce 2020.
ALŠOVA UZAVŘENA
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace města Znojma je ulice
Alšova do 31. ledna 2020 v úseku
od domu č. 4 po křižovatku s ulicí
Mládeže uzavřena. Objízdná trasa
není stanovena.
ZNOJEMŠTÍ ŽÁCI
NA VELETRHU
Základní škola P. Diviše v Příměticích a Základní škola JUDr. Josefa Mareše se účastnily Veletrhu
práce a vzdělávání v Hollabrunnu
(14.–15. ledna 2020). Veletrh zaštítil LEADER Region Weinviertel
Manhartsberg. Cílem vystavovatelů
bylo ukázat studentům pracovní příležitosti v různých oborech,
a to zábavnou a atraktivní formou.
Na veletrhu byli přítomni zaměstnavatelé a vzdělávací instituce
regionu, a to jak z rakouské, tak
z české strany. Žáky do Hollabrunnu dopravily dva autobusy. Náklady na dopravu ve výši 15 000 korun
uhradilo město Znojmo.
NOVÁ SEKAČKA A KOTEL
PRO MĚSTSKOU ZELEŇ
Městská zeleň Znojmo má novou
sekačku a kotel. Z rozpočtu města
na rok 2020 jde na výměnu kotle
v areálu Zahradnictví Městské
zeleně v Kuchařovické ulici více
než 2 750 000 korun. Kotel slouží
k vytápění fóliovníků a skleníků v zahradnictví. Stávající kotel
na tuhá paliva sloužil přibližně
třicet let. Na jeho výměně se pracuje. Výměnu kotle zajišťuje firma
ERDING, a.s., která podala nejnižší
cenovou nabídku ve výběrovém
řízení. Novou profesionální multifunkční travní sekačku za bezmála 700 000 korun dodala firma
Hitl, s.r.o., která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
20. února, uzávěrka je 10. února.
POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 je ze zákona povinné očkování psů proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu (pas, očkovací průkaz
psa). Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni
psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Více informací získáte u veterináře.
POPLATEK ZA PSA
Do konce března 2020 musí držitelé (majitelé) psů zaplatit poplatky za své čtyřnohé přátele.
Platby v hotovosti i platební kartou přijímají pokladny v budově
městského úřadu na Obrokové 12 a na nám. Armády nebo lze
platbu provést převodem z účtu
(variab. symbol lze zjistit na tel.
515 216 307). Nahlásit nového psa
musí jeho majitel do 15 dnů ode
dne, kdy ho získal, na finančním
odboru MÚ Obroková 10. Poplatek
je vyměřen od tří měsíců stáří psa.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne ve středu 5. února 2020
ve 12.00 hodin.
AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory pořádaných městem Znojmem a Znojemskou Besedou najdou zájemci každý měsíc v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici a na webu
w w w. z n o j e m s k a b e s e d a . c z /
poradane-akce/akce-pro-seniory.
Počet míst na akcích bývá zpravidla
omezen.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné zapůjčit si kostým na maškarní, karneval či jinou zábavu. Na zápůjčce je nutné se předem domluvit,
na tel. 515 300 249, 721 505 910.
Zapůjčené kostýmy není třeba
po použití prát ani čistit, jen je
vrátit neponičené!
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají možnost v LISTECH
inzerovat vždy zdar ma! I nformace získ áte na e -mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.

Poděkování patří všem navrhovatelům
Úspěšní navrhovatelé projek- jehož záštitou se participativní roz- spuštěn v dubnu minulého roku. Veřejtu Tvoříme Znojmo 2020 se sešli počtování ve Znojmě rozjelo.
nost opět svým hlasováním rozhodla
na znojemské radnici. Přivítal je mísDruhý ročník participativního roz- o realizaci devíti projektů. Jejich soupis
tostarosta Jakub Malačka, aby jim počtu, projekt Tvoříme Znojmo, byl najdete na www.tvorimeznojmo.cz. pm
za vedení města poděkoval za návrhy, kterými přispějí ke zvelebení
Znojma.
„Nejen vítězným navrhovatelům, ale všem,
kteří se zapojili do projektu Tvoříme Znojmo,
patří velké díky. Jsem
rád, že i druhý ročník
tohoto projektu vzbudil zájem a obyvatelé
Znojma a městských
částí opět přišli se zajímavými nápady na vylepšení svého okolí,“
řekl místostarosta Jakub
Malačka, zodpovědný
politik za projekt ZnojFoto: Archiv ZL
mo Zdravé město, pod  Setkání navrhovatelů projektů Tvoříme Znojmo s místostarostou Jakubem Malačkou.

Nominujete osobnosti
Pokračování ze str. 1.
Cena města Znojma je udělována
kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, hospodářskou, publicistickou,
sportovní a jinou činnost, práci nebo
díla, které jsou v úzkém vztahu k městu
Znojmu, nebo byla vytvořena na jeho
území, či jinak přispívají k rozvoji
a propagaci města.
Náležitosti návrhu nalezne zájemce
na www.znojmocity.cz (pod „Město
a samospráva“ a „Cena města Znojma“).
V návrhu musí navrhovatel uvést
jméno navrhovaného kandidáta, datum narození a kontaktní údaje, zdůvodnění návrhu, včetně oblasti jeho
činnosti, popřípadě jaký je jeho přínos
pro město a v neposlední řadě jméno
a adresu navrhovatele.

Cena města Znojma je udělována
od roku 2016. Prvními oceněnými
byli Zdeněk Mrňa, mecenáš v oblasti sociálních věcí, sportu a kultury,
a Rudolf Krautschneider, mořeplavec
a propagátor Znojma. V roce 2017
si ocenění odnesl umělecký řezbář
Martin Lichevník, v roce 2018 to byly
kolektivy, spolek Hudba Znojmo,
z.s. a florbalový tým MUŽI A oddílu florbalu TJ Znojmo. Posledními
oceněnými jsou pedagog Jiří Svoboda, ředitel Oblastní charity Znojmo
Evžen Adámek a Jaromír Čepička
se Zdeňkem Simkem za rozvoj znojemského zemědělství. Držitelé Ceny
města Znojma obdrží vždy pamětní
písemné ocenění a symbolický klíč
k městu. 
zp, lp

Navrhněte
pedagogy
Do konce února je možné nominovat výrazné pedagogické osobnosti.
V rámci březnových oslav Dne učitelů
je již posedmé ocení město Znojmo.
Jde o výraz poděkování města Znojma pro všechny pedagogické
pracovníky znojemských škol, kteří
mohou být nominováni v kategoriích
Výrazná pedagogická osobnost roku
nebo Ocenění za dlouhodobou tvůrčí
pedagogickou činnost. Pedagogy mohou nominovat kolegové, odborníci, ale
také rodičovská veřejnost. Nominace
se podávají na formuláři, který najdete
na webových stránkách města (www.
znojmocity.cz) – v sekci odbor školství,
kultury a památkové péče. 
zp, lp

Nevěsta slíbila neplýtvat vodou
Pokračování ze str. 1.
Vůbec první svatbu roku 2019 odstartovala láska, která vzplála u výtahu.
Ženich byl hudební skladatel a vědec,
nevěsta projektová manažerka. Žádost
o ruku přišla 1. 11. 2018 a 11. 1. 2019
si řekli své ANO. A v obřadní síni se
konala svatba i během Znojemského historického vinobraní. Snoubenci
byli návštěvníci vinobraní, kteří přijeli
z okresu Karlovy Vary.
Zamilovaní si ke svému dni D vybírali krásná i neobvyklá místa jako
znojemský hrad, v zeleni stojící Spále-

ný mlýn, Krásný sklep, Vinařský dvůr
Tilia, Kraví i Cínovou horu, zahrady,
vyhlídky, hotely, ale kulisu jim dělaly
i rybníky v Plavči a v Citonicích i suchohrdelské fotbalové hřiště.
Jako pevný odkaz dlouholetých
manželství se v minulém roce připomínaly jubilejní svatby:
Diamantová (60 společných let)
byla jedna, Zlatých (50 let) bylo dvacet
a Rubínových (40 let) jednadvacet.
A na radnici se setkali také rodáci narození v roce 1939. Smutnější bilancí
bylo 133 rozvodů.

Ovšem pozitivum je, že se v roce
2019 narodilo ve Znojmě 948 dětí. Holčičkám vévodila jména Tereza, Eliška,
Ema a Laura i Anna. Oblíbenost chlapeckých jmen vedl Jakub, Matyáš, Vojtěch,
Marek a Tomáš. Rodiče dali svým dětem
i jména neobvyklá – dívky pojmenovali
Abby, Dewi, Esmée, Malvína, Meda, Melisa, Naomi a Zoey. Hochy Darius, Faisal,
Ian, Lionel, Keran a Sadko. Ale jednoznačně největší kuriozitou bylo jméno
jedné maminky z Makedonie – zní Jldz.
Ľuba Peterková,
zdroj: matrikářka J. Ryšavá
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Poplatek za odpady se nemění
Každoročně vybírané místní
poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů mají občané Znojma
povinnost zaplatit až do konce června. Výše poplatku se nemění, zůstává
400 korun na osobu.
Poplatek je splatný do 30. června
2020 a lze ho uhradit vždy bezhotovostním převodem nebo v hotovosti. Všechny informace lze dohledat
na www.znojmocity.cz pod odborem
finančním.
Jak a kde poplatek uhradit
Poplatek je možné platit na pokladně Městského úřadu na ulici Obroková 12, a to denně po celý pracovní
týden. Lze využít i platbu poštovní
poukázkou (na vyžádání) nebo ban-

kovním převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Platbu převodem je nutné uhradit
na účet 19-5055970277/0100 u KB se
specifickým symbolem 178 a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo
poplatníka, plátce. V případě platby
za více členů rodiny na jedno rodné
číslo je nutné v bance uvést do Zprávy
pro příjemce rodná čísla ostatních členů
rodiny, za které poplatník platí (z důvodu identifikace platby). Pro platbu
přes SIPO se plátce osobně musí dostavit na Městský úřad (Obroková 12,
kancelář číslo 112) k vyplnění žádosti.
S sebou je nutné přinést spojovací číslo
služby SIPO.
Využijte pro platbu Portál občana
Další možnost dává občanům
elektronická služba Portál občana,

díky které si občan vyřídí spoustu
záležitostí z vlastního počítače. Registrace je možná na www.portalobcanaznojmo.cz. Pro úhradu poplatků přes portál je potřebné, aby měl
uživatel již státem ověřenou identitu
(eIdentita, Datová schránka) nebo lze
ověření provést následně po registraci
do Portálu občana. Ověření identity
lze provést po registraci nového uživatele pomocí MojeID nebo pomocí
vyplnění registrace na Portálu občana
(podobná jako při vytvoření e-mailového účtu). Identitu uživatele ověří na podatelnách Městského úřadu
po předložení občanského průkazu
a vytištěného registračního formuláře
v sekci Formuláře – Registrace. Ověření provede uživatel pouze jednou,
poté je platné i pro ostatní funkce
portálu. 
pm

Mapový server jako pomůcka
pro třídění odpadu
Radnice nabízí občanům Mapový server města Znojma. Na jednom
místě nabízí například informace,
kde nejblíže svému domovu najdou
místo pro sběr tříděného odpadu.
Existuje soupis nebo mapa s vyznačením všech míst, kde se ve Znojmě
nachází kontejnery na třídění odpadu?
Je na daném místě pouze kontejner

na papír nebo i na kovy či na textil?
S těmito dotazy pomůže veřejnosti
právě Mapový server.
Odkaz na Mapový server je umístěný přímo na úvodní stránce webu
města (www.znojmocity.cz) v sekci
Praktické odkazy (nalevo). Poskytuje
praktické informace z Geografického
informačního systému (dále jen GIS).

Stačí nahlédnout do jednoho z mapových projektů, který GIS nabízí, nazvaného Katastrální mapa – informativní
charakter.
Návod, jak se v Mapovém serveru
pohybovat a jak najít mapu kontejnerů,
je k dispozici na webových stránkách
www.rodinaokurkova.cz v záložce Mapový server – třídění odpadů. 
pm

Pomáhají dětem na přechodech
Od nového roku pomáhá sedm
seniorů hlídat bezpečnost na vybraných přechodech pro chodce.
Radnice tak rozjela projekt Senioři
u přechodů, který avizovala vloni. „Senioři nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení,
a zároveň tím městským strážníkům
uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiné
bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“
vysvětlil Ivan Budín, ředitel Městské
policie Znojmo.
Senioři jsou v ranních hodinách
na přechodech v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše,
Prokopa Diviše, Mládeže a náměstí
Republiky.
Všichni senioři prošli školením.
Hlídat bezpečnost u přechodů budou
do konce školního roku, tedy do června. „Chtěl bych poděkovat všem seniorům, kteří se do projektu přihlásili
a zapojili se. Je to zodpovědná funkce
pomáhat dětem s bezpečným přeji-

tím silnice. Pokud se tato myšlenka
osvědčí, budeme v ní s dalším školním

rokem rádi pokračovat,“ uvedl starosta
Jan Grois. 
zp

 Senioři hlídají u méně frekventovaných přechodů v blízkosti škol. Nejfrekventovanější
přechody zůstanou v gesci strážníků. 
Foto: Archiv ZL
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
FACKU NECHTĚLA ŘEŠIT
Případ partnerské rozepře, která
skončila fackou, řešili v lednu
strážníci městské policie. Žena neměla žádné viditelné zranění a ani
nepožadovala lékařské ošetření. Písemně podat vysvětlení napadená
osmadvacetiletá žena strážníkům
odmítla. Hlídce poděkovala s tím,
že řešit událost zatím nechce.
ZA NAPADENÍ PSEM DOMLUVA
Hlídka strážníků vyrazila na ulici Boženy Němcové ve Znojmě, kde kontaktovala majitelku psa, který před
pár dny pokousal jinou ženu. Ač
byl psík malého vzrůstu na vodítku,
přesto na ženu zaútočil a kousnul
ji do kotníku. Napadená neměla
naštěstí výrazné zranění. Tehdy ale
majitelka psa z místa odešla. Tak
zněly shodně verze obou žen. Seniorka nyní strážníkům i napadené
předložila očkovací průkaz o řádném očkování psa proti vzteklině.
Šestasedmdesátileté ženě strážníci
domluvili s poučením, aby příště
zabránila útoku na jiné lidi, a doporučili seniorce pořídit pro psa
náhubek.
SEBRALI STŘÍKAČKY
A ODCHYTLI KOČKU
Na základě přijatých telefonických
oznámení sebrali strážníci z veřejných míst dvě použité injekční
stříkačky a uklidili je do sběrného
boxu. Jednu na ulici Vídeňská
třída ve Znojmě v trávě a druhou
v prostorách čerpací stanice Shell.
Na ulici Evropská pak odchytli
toulavou kočku, kterou převezli
do útulku v Příměticích.
SKÁCEL SE K ZEMI,
MUŽE ZACHYTILA KAMERA
Rušno bylo ve tři hodiny po půlnoci před barem La Rutyka na ulici
17. listopadu ve Znojmě. Strážníci
dorazili na místo, kde v podniku
docházelo k napadání mezi hosty,
a snažili se situaci uklidnit. Navíc
obsluha kamer již před výjezdem
hlídky upozornila na muže, který
se bez cizího přičinění sesunul
na chodník před vchodem do baru.
Při příjezdu tak našli strážníci muže,
který měl krvácející zranění v obličeji, především na pravém oku.
Dle svědků byl poraněný německy
mluvící muž udeřen sklenicí do hlavy. Na místo dorazila dvě vozidla
zdravotnické záchranné služby
a dva poškozené odvezla do nemocnice k ošetření. S ohledem
na podezření ze spáchání trestného činu byla věc předána Policii ČR
k dořešení.
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FCC Znojmo, s.r.o., Dobšická10 a ,669 02 Znojmo
tel: 515 242652

Kalendář svozu odpadů
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Kolumbus našel nabídky za vás

V případě zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad
práci nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

HOBBY MARKET BAUMAX ZNOJMO
hledá nového člena týmu na pozici:

NEMOCNICE ZNOJMO
přijme zájemce na pozici

PRODAVAČ/KA

PROGRAMÁTOR/KA webových aplikací

Požadujeme:
SO vzdělání s výučním listem. Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost.
Časovou flexibilitu – práce i o víkendu. Praxe v oboru – VÝHODOU.

Požadujeme:
SŠ vzdělání (technického zaměření), znalost základů AJ,
znalost vývoje webových aplikací,
platformy .NET, databází a SQL, HTML, CSS,
znalost PHP/Perl/Ruby výhodou,
administrace Linux a Windows serverů výhodou.

Nabízíme:
Nadstandardní mzdu: tarif + garantované prémie + výsledková prémie.
HPP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.
Zaměstnání ve stabilní společnosti s pozitivní perspektivou.
Nástup možný IHNED.
Životopis zašlete na kadrycz7@baumax.cz, volejte na tel. 267 289 176
nebo nás navštivte přímo na prodejně.

Nabízíme:
PPÚ, práci s moderními technologiemi,
platové ohodnocení dle doložené praxe v oboru,
5 týdnů dovolené,
možnost ubytování v bezprostřední blízkosti pracoviště,
závodní stravování, příspěvek na penzijní/doplňkové spoření,
zvýhodněné telekomunikační služby.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

SLOVO ZASTUPITELE

Činnost Finančního výboru SLOVO ZASTUPITELE
před senátními volbami
K podobě kašny
Paní předsedkyně finančního výboru Růžena Šalomonová nás ve svých
článcích ve Znojemských LISTECH
několikrát informovala o výsledcích
kontrol Finančního výboru. Poukázala
především na chyby v počtu najetých
kilometrů v knize jízd a absenci GPS
zařízení v některých vozidlech městského úřadu. Na první pohled vypadají
tato zjištění závažně, při detailnějším
zkoumání mají vcelku jednoduché vysvětlení. Jako jeden z členů Finančního
výboru bych je rád uvedl na pravou
míru.
Co se týká knihy jízd, jednalo se
především o chyby v zápisu počtu ujetých kilometrů. Například v knize jízd
bylo při cestě ze Znojma do Prahy
uvedeno 37 km místo 237 km. Celkový
stav najetých kilometrů dle tachometru seděl. Vysvětlení je jednoduché:
řidič se prostě upsal. Ruku na srdce,
každému z nás, co denně vyplňujeme
papíry, se to občas stane. Jde vyloženě
o formální chybu. Co se týká absence
GPS, vysvětlení je jednoduché: jedná
se o nová vozidla, kde zásahy v podobě montáže GPS neumožňují záruční
podmínky, a proto řidiči vedou knihu
jízd ručně, a proto občas udělají chybu.
S tímto dovětkem nezní tato zjištění
tak bombasticky.
Paní předsedkyně naopak neinformuje o tom, že za více než rok se jí jako
předsedkyni Finančního výboru nepodařilo prosadit schválení kontrolního
řádu v zastupitelstvu. Její návrhy byly
kritizovány jako neúplné a nepřesné

a při hlasování v zastupitelstvu se zdrželi samotní členové výboru. Finanční
výbor také málem neprojednal nejdůležitější dokument roku, a to rozpočet
na rok 2020.
Předseda Finančního výboru je
poměrně vysoká manažerská pozice,
za kterou máte peníze navíc. Já sám
pracuji jako manažer velké obchodní
firmy. Kdybych svému šéfovi místo důležitých věcí, jako je strategie činnosti
a roční rozpočty, předkládal seznamy
chyb, které udělali skladníci při vyplňování výdejek, tak by mě, v nejlepším
případě, nepochválil.
Určitě tady nechci tvrdit, že Finanční výbor nemá právo město kritizovat. Dokonce si myslím, že kritika
je žádoucí, je spousta věcí, které jde
dělat lépe. Měla by se ale soustředit
na to opravdu důležité a prezentovat
to následně přiměřenou formou. Mně
osobně nebaví v televizi a v novinách
sledovat různé aféry, které se objeví
a za týden zase vyšumí.
Tento rok jsou senátní volby a paní
předsedkyně Finančního výboru ohlásila kandidaturu do Senátu. Pevně věřím, že odolá pokušení dělat si kampaň
prostřednictvím Finančního výboru
a nebude se snažit zásobovat tisk bombastickými kontrolními zjištěními, ale
že dotáhneme resty z roku 2019 a že
se budeme soustředit na věci, které
mohou skutečně zlepšit správu veřejných financí.
Vlastimil Tima
zastupitel

na Horním náměstí

My, níže podepsaní zastupitelé
města Znojma zvolení za uskupení
„Pro Znojmo“, si podobně jako většina
znojemských občanů uvědomujeme
naléhavost a potřebnost obnovy kašny
na Horním náměstí. V nyní projednávaném návrhu rozpočtu města Znojma
na rok 2020 se objevuje položka 6 milionů korun na realizaci této kašny.
Tušíme, že vedení města chce realizovat kašnu v soudobém výtvarném
pojetí dle vítězného návrhu vzešlého
z architektonické soutěže na jaře 2019.
Tuto podobu kašny zásadně odmítáme
a navrhujeme obnovu původní kašny
historické, a to z následujících důvodů:
Již v podmínkách zmíněné soutěže
jsme postrádali jakékoli vymezení,
které by bralo ohled na současnou legislativu na ochranu kulturního dědictví. Pouze v bodě 2. 2. 4. (na str. 7)
těchto podmínek jsme se dočetli, že
„návrh bude respektovat význam místa v podmínkách současného života
(jedná se o druhé největší náměstí
v centru městské památkové rezervace
s množstvím památkově chráněných
objektů).“ Současný stav poznání kulturně-historických hodnot, tj. stavebně-historický vývoj kašny na Horním
náměstí a historických kašen v prostoru MPR Znojmo, tedy nakonec nebyl
soutěžícím vůbec osvětlen. Soutěžící tedy mohli použít pro své návrhy
bezbřehou fantazii, jako by třeba řešili

návrh kašny pro veřejné prostranství
na panelovém sídlišti. Navíc v hodnoticí komisi architektonické soutěže
nezasedal ani jeden historik či historik
umění, který by mohl historické pozadí kašny na Horním náměstí zbývajícím členům patřičně osvětlit. Vědomi
si toho, upozornili jsme na tuto vadu
na našem Facebooku PRO ZNOJMO
a začali na tomto médiu od září 2019
publikovat populárně naučný seriál
o historických kašnách ve Znojmě. Autorem těchto statí je historik Jiří Kacetl.
Bez poznání kulturně-historických
hodnot našeho unikátně dochovaného městského prostoru se totiž nelze
v žádné soutěži na toto téma obejít.
Přísná kritéria státní památkové péče
musejí platit pro každého. Nelze přece
na jedné straně z pozice výkonu státní
správy být přísní na občany – jednotlivce, majitele domů v MPR – a na druhé straně pak z pozice politického
vedení úřadu prosadit na Horní náměstí bezbřehou fantazii nerespektující současný stav poznání historických
hodnot.
Petr Bojanovský, Mgr. Lukáš David,
PhDr. Jiří Kacetl, Bc. Jakub Krainer
a JUDr. Olga Štefaniková
zastupitelé PRO ZNOJMO
Z důvodu stránkového omezení
periodika využil vydavatel svého práva
příspěvek přiměřeně zkrátit.
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Znojmo má před sebou rok plný aktivit
Vydejte se s lesníkem
za poznáním lesa
Zdravé město Znojmo zve v lednu
na naučnou procházku Gránickým
údolím pod vedením lesníka z Městských lesů Znojmo.
Vítáni jsou nejen dospělí, ale i děti.
Pro ty budou připraveny naučné hry,
které ukazují, co se v lese děje. Cílem procházky bude Karkulka, vlk
a nově i myslivec. Tématem procházky
bude aktuální
dění v Gránicích. Účastníci se dozvědí
mnoho zajímavostí včetně informace
o plánované
nahodilé těžbě
v Gránickém
ú d ol í, kte r á
bude zahájena
v následujících
dnech. Kácení
v této části
přírody čeká  Vycházka s lesníkem. 

především smrky napadené kůrovcem a staré nebezpečné stromy. Lesník proto vysvětlí postup přirozené
obnovy lesa, vliv kůrovce na zdraví
stromů, ale také pohovoří o životě lesní
zvěře v zimních měsících. Procházka se uskuteční v sobotu 25. ledna
od 13.00 hodin a sraz je u Spáleného
mlýna. 
pm

Foto: Archiv ZL

Jaká bude nová Kolonka?
Pokračování ze str. 1.
Obnova Kolonky začala v podstatě
již v roce 2016, kdy zde město otevřelo nové street workoutové hřiště.
V následujících letech bylo rozšířeno
a doplněno stávající dětské hřiště, proběhlo ozdravení stromů a ve spolupráci s veřejností bylo vysazeno 52 nových
stromů. V loňském roce sem město
díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Znojmo umístilo houpačku pro
děti na vozíčku. Nyní se plánuje pokračování revitalizace, která se týká

 Vizualizace nové podoby Kolonky.

nejen zeleně, ale také cest a mobiliáře.
Celý park by tak získal ucelený vzhled.
Veřejné projednání, stejně tak jako
jiná setkávání a veřejné diskuze mezi
vedením města Znojma a veřejností,
se koná pod záštitou projektu Zdravé
město Znojmo.
„Pokud vás zajímá zeleň a chcete
ovlivnit její podobu ve městě a další rozvoj zeleného Znojma, přijďte
30. ledna do Agrodomu a zapojte se
do diskuze,“ zve místostarosta Jakub
Malačka. 
pm, lp

Až naprší a uschne
na Jednom světě
Třicet pět! Přesně tolik bude měst –
včetně Znojma – v nichž s koncem
pražské části festivalu Jeden svět propuknou projekce dokumentárních filmů s lidsko-právní tematikou po celé
republice. Do Znojma dorazí v březnu
s mottem Až naprší a uschne.
Jeden svět ve Znojmě už podeváté
začne v kině Svět dopoledními projekcemi pro školy (19.–25. března).
Veřejnost uvítá kinosál 24.–27. března
ve večerních hodinách.
Diváci uvidí přehlídku aktuálně
toho nejlepšího, co současný dokumentární film s tematikou lidských
práv nabízí. Inspirovat silnými a odvážnými příběhy i mimo Prahu patří
k hlavním myšlenkám festivalu. Jeden
svět je tak již několik let přinejmenším
celorepublikovou událostí. To se každý
rok daří díky regionálním týmům,
kteří festival v jednotlivých městech
organizují. Ve Znojmě jsou to pracovníci Znojemské Besedy, kteří jsou právě v procesu příprav nového ročníku.

Momentálně je čeká nakoukávání desítek zahraničních a českých filmů, a následně nelehký úkol vybrat z nich asi
osm dokumentů, které od 24. března
nabídnou divácké veřejnosti. Projekce
pro školy jsou naopak již připravené
podle věkových kategorií. Potěšující
je, že zájem ze strany znojemských škol
o Jeden svět je obrovský a každoročně
narůstá. Navíc diváci v Malém sále
usednou do zcela nových sedaček (viz
foto Archiv ZL).
lp

AKCE V ROCE 2020
POŘÁDANÉ MĚSTEM ZNOJMEM A ZNOJEMSKOU BESEDOU
19.–25. 3.
24.–27. 3.
13.–15. 3.
8.–12. 4.
14.–15. 4.
17.–19. 4.
24. 4.
30. 4.
Květen
1. 5.
1.–2. 5.
7. 5.
24. 5.
28. 5.
30. 5.
13. 6.
20. 6.
1. 7. – 31. 8.
7. 8.
19.–23. 8.
11.–13. 9.
15.–20. 9.
25. 9.
Říjen
11. 11.
16. 11.
29. 11. – 22. 12.
31. 12.

JEDEN SVĚT ZNOJMO, Kino Svět, projekce pro školy
JEDEN SVĚT ZNOJMO, Kino Svět, projekce pro veřejnost
JARNÍ DNY ZDRAVÍ
ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE, Horní a Masarykovo nám., Obroková ul.
ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK, Znojemská Beseda, regionální kola
BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN, Znojmo
DEN ZEMĚ, Beach Club u Louckého kláštera
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží
DO PRÁCE NA KOLE, Znojmo
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB, Společenské centrum Dukla
DNY PARTNERSKÝCH MĚST, Horní náměstí
MAJÁLES, Horní nám.
ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK, Městské divadlo Znojmo, finále
DEN BEZ ÚRAZU
DĚTSKÝ DEN, Městský park, Hradební příkop
PIVNÍ SLAVNOSTI, Horní a Václavské nám., ul. Přemyslovců
ZNOJMO EXTREME 790, Obroková ul.
ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO, centrum Znojma
SLAVNOSTI OKUREK, Masarykovo a Horní nám.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM, centrum Znojma
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, centrum města
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, Znojmo
DEN BEZ AUT
PODZIMNÍ DNY ZDRAVÍ
SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO A MLADÉHO VÍNA
SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK, klášter v Louce
ZNOJEMSKÝ ADVENT, centrum města
SILVESTR, centrum města
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Pobaví děti, jejich rodiče i prarodiče
Stříbrný ples zve na písně Nabízí každé rodině
Karla Gotta i dechovku
společně trávený čas
Novinkou v kulturním kalendáři
města je únorový Stříbrný ples. Je
určen nejen pro generaci stříbrovlasých, ale pro každého, kdo se chce
sejít s přáteli u dobré muziky. K tanci
i jen tak k poslechu.
„Myšlenka Stříbrného plesu, tedy
plesu, který bude svým programem
ojedinělý a bude programově orientován na starší generaci, vznikla vloni
při jedné z diskusí se seniory. Věřím, že

V mnoha aktivitách pro veřejnost 11. 2. – 14. 2., 16. 2. SPORTOVNÍ AKTIse první ročník vydaří a ze Stříbrného
plesu uděláme tradici,“ vysvětluje sta- oslovuje město Znojmo celé rodiny VITY ve sportovní hale Ronja pro páry
včetně jejich nejstarších členů. Neji- města Znojma
rosta Jan Grois prvotní ideu.
Společenské setkání návštěvníků nak tomu bude i v roce 2020.
15. 2. TANEČNÍ KURZ PRO PÁRY města
Není výjimkou, že dětem, jejich ro- Znojma, v týdnu další akce partnerů
nejen stříbrného věku nasazuje město a Znojemská Beseda ve společen- dičů a prarodičům nabízí akce, ve kte- a služeb
ském sále Dukla vůbec poprvé, a to rých mohou společně trávit čas. Město 9.–17. 5. TÝDEN PRO RODINU
ve čtvrtek 27. února v netradičním a sociální odbor v rámci svých progra- 9. 5. BAVÍ SE CELÁ RODINA, v týdnu
čase od 16.00 do 22.00 hodin. Brz- mů Rodinná politika města Znojma další akce partnerů a služeb
ký čas byl vybrán s ohledem na starší a KPSS pro rodiny a seniory na tento 1. 10. MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ,
návštěvníky plesu, kteří tak mohou rok opět připravily bohaté vyžití včetně velké překvapení pro seniory
lp Září
využít městskou hro- jednoho velkého překvapení.
m a d nou d opr av u
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB JEDEN
i v nočních hodinách PROGRAM V ROCE 2020
SVĚT PRO VŠECHNY
při návratu domů.
Říjen
10–16. 2.
V programu vy- NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
stoupí cimbálová muzika Denár i oblíbená
dechová hudba Túfaranka. Zpestřením
10. 2. - 16. 2. 2020
večera budou písně
Mistra v podání Jana
Mlčocha alias Karel
Datum /
Pořádající organizace
Program
Místo konání
Gott Cover.
Čas
Vstupenky je
Národní
týdenSportovně
manželství
11.2. – 14.2.
relaxačníve
dnyZnojmě
proZnojmě
Národní
týden manželství
ve
možné zakoupit
16:00 – 21:00 nejen manželské/partnerské páry
Motto:
manželství
v
síti
Sportovní hala Dvořákova,
na místě nebo v předhod Motto:
Město Znojmo, odbor
(badminton,
squash, bazén
parní
manželství
vssíti
Dvořákova 17, Znojmo
sauna
na aktivity je nutné
16. 2. 10.saunou,
2. - 16.
2.– 2020
prodeji v Turistickém sociální
669 02 (býv. Ronja)
10.
2.
16.
2.
2020
se objednat
Sportovní
10:00 – 20:00
10. 2.
- 16.ve2.
2020hale na
informačním centru
Dvořákově ul., tel.: 734 160 755
hod
Obroková, Znojmo
Datum /
Střední obrodné
učiliště
a
Střední obrodné učiliště a
Pořádající
organizace
Program
Místo konání
nebo na webových
střední odborná
školaorganizace
10.2. Čas
– Datum
14.2. / Výstava obrázků
střední
odborná škola
Pořádající
Programstudentů 1. a Místo
konání
Čas
11.2.– –14:00
Sportovně
relaxační
dny
pro
/14.2.
SČMSD Znojmo, s.r.o., Datum
9:00
SČMSD Znojmo, s.r.o.,
2.
ročníku
na
téma
stránkách www.vstuPořádající organizace
Program
Místo konání
16:00
– 21:00
nejen manželské/partnerské
11.2.
– 14.2.
Sportovně
relaxačnívpáry
dny
proSportovní hala Dvořákova,
hod
Přímětická 1812/50,
Čas
„Manželství
síti“
p e n k y z n o j m o. cPřímětická
z . Město1812/50,
hod
Znojmo, odbor
(badminton,
squash, bazén s parní páry
16:00 – 21:00
nejen manželské/partnerské
Dvořákova
17,hala
Znojmo
Sportovní
Dvořákova,
Znojmo 669
02
Znojmo
669 02
sociální
sauna – na
aktivity bazén
je nutné
2. hod saunou,
(badminton,
squash,
Město
Znojmo, 11.2.
odbor – 16.
14.2.
Sportovně
relaxační
dnys parní
pro 669 02
Vstupné je 100 Kč.
(býv. Ronja)
Dvořákova
17, Znojmo
Mateřské centrum
Sportovní
hale naje nutné
10:00 – 20:00
saunou, ve
sauna
– nana
aktivity
sociální
16. 2. se objednat
Beseda
téma:
MC
Miniklub,
Znojmo, z.s,
669
02
(býv.
Ronja)
16:00
–
21:00
nejen
manželské/partnerské
páry
ul., tel.:
160 755hale na

zp,
lp
se objednat
ve734
Sportovní
10:00
Miniklub,
Znojmo, z.s,
11.hod
2. – 20:00Dvořákově
Sportovní hala Dvořákova,

Národní týden manželství ve Znojmě
Motto: manželství v síti

Národní týden manželství ve Znojmě
Motto: manželství v síti

Manželství
pro
proti
Dolní
Česká
32, Znojmo
Město
odbor
squash,
bazén
s 755
parní
Střední obrodné
učiliště a hod
Střední obrodné
učiliště
a
Dvořákově
ul., tel.:
734a160
hod (badminton,
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Akce pro znojemské
seniory v roce 2020
Znojemští senioři jsou aktivní
ve sportovní i kulturní oblasti, kde
jim je dán prostor a možnosti vyžití.
Vzdělávají se v Akademii III. věku
pořádané Městskou knihovnou Znojmo, navštěvují Městské divadlo, besedy a přednášky organizované městem
a Znojemsku Besedou a nově od tohoto roku pomáhají s bezpečností na přechodech u škol.
Již na sklonku minulého roku se
na radnici uskutečnilo pracovní setkání místostarosty Znojma Jana Blahy se
zástupkyněmi Klubů seniorů Vlastou
Slabou, Emilií Kotlínovou a Jiřinou
Linhartovou a s koordinátorkou kulturní a společenské činnosti seniorů

www.znojmocity.cz
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Sociální služby a společnost

Absolventi musí být spolehliví, slušní a zruční v oboru
Tamura, Nevoga, TOS, Haas a další.
Nabízí žákům vedle praxe i pracovní
místa?
Záleží na každé firmě, jak se ke svým
potenciálním zaměstnancům zachová.
Aktuálně jsme intenzivně jednali například s firmou Elektrokov, kde máme také
několik žáků na praxi. Oni prostě potřebují technicky vzdělané absolventy, a proto jim už při studiu nabízejí i něco navíc.
Případně mohou žákům nabídnout budoucí smlouvy už při studiu, aby po škole
mohli ihned nastoupit. Ale takový systém
tady fungoval i v minulosti. Na pracovním trhu je vše o nabídce a poptávce.

S nástupem Jiřího Vojtěcha přišel na Uhlárku čili Střední školu technickou ve Znojmě svěží vítr ba přímo
vichr. Nový ředitel si jako jeden z cílů
dal nelehký úkol - změnit negativní
obraz školy. Systematicky tak se svým
týmem pedagogů už několik měsíců
pracuje na modernější filozofii vnímání
Uhlárky a to nejen žáky, ale i veřejností.
Jaké jsou první ohlasy z obou táborů?
Obecně se snažíme představovat
Uhlárku jako školu, za kterou není třeba
se stydět a o které není důvod mluvit
s despektem. Bohužel škola měla dřív
špatnou pověst, často i neprávem. Otevření školy a lepší komunikace je cestou,
jak Uhlárku představit z té pozitivní
a často netušené strany – jako školu technickou, ve své podstatě unikátní svým
profilem učňovských oborů, a perspektivní díky maturitnímu a na Znojemsko
exkluzivnímu oboru elektrotechnika.
A to se nám dle ohlasu veřejnosti snad
i daří. U části žáků vnímám nárůst pocitu sounáležitosti, alespoň co mám možnost se s nimi bavit ve svých hodinách
či pravidelných setkáváních v rámci žákovské rady.
Na začátku školního roku jste hovořil
o nabídce kvalitního vzdělávání. Jak je
Vaše přání reálné?
Jsem rád, že se nám podařilo zapojit
do výuky několik externích specialistů
z praxe – ať už z firem nebo i státních
podniků. Tito lidé jsou schopni přinést
žákům aktuální trendy přímo do výuky,
čímž se pokoušíme více propojit teorii s praxí. Jsem rád, že i partneři školy
se více zapojují do procesu vzdělávání,
respektive je zajímá, kam žáci směřují
a co se vlastně učí. Osobně bych byl

 Jiří Vojtěch (zcela vpravo) na loňském Festivalu vzdělávání. 

rád, když by stát investoval do vybavení
škol, které rychle stárne. Zejména tedy
v technických oborech. Nevím, jak reálné toto přání je, zvlášť když vidím, jak se
neustále řeší jen inkluze a platy.
Je škola dostatečně technicky vybavena?
Vždy záleží na oboru – máme dílny,
například truhlářů nebo obráběčů, které
jsou modernizované a relativně dobře
vybavené. Naopak některé jiné obory
byly dlouhodobě zanedbávány, takže
tam vybavení pokulhává. Je to samozřejmě otázka financí, které přiděluje náš
zřizovatel, tedy Jihomoravský kraj.
V mnoha firmách se modernizují provozy. Mají vaši absolventi možnost se
s moderními přístroji a technologiemi
seznámit i během učení?
Máme zde například moderní CNC
stroje a třeba elektrotechnici se věnují
robotice, 3D tisku a dalším. Velká část

Žádejte o dotace na domácí
hospicovou péči
Deset milionů korun vyčlenil letos
Jihomoravský kraj na podporu poskytování domácí hospicové péče. Žádosti v rámci dotačního programu bude
možné zasílat v druhé polovině února.
„Domácí hospicovou péči podporuje Jihomoravský kraj už pátým rokem. Smyslem je umožnit nevyléčitelně
nemocným pacientům v terminálním
stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. Tuto péči poskytuje tým
zdravotnických a nezdravotnických
pracovníků, tedy lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník
a dobrovolníci. Každoročně se přitom
zvyšuje počet klientů, kterým je umožněno prožít poslední chvíle v domácím

prostředí, v roce 2018 byl počet již 531,
což představuje oproti roku 2014 nárůst
o 172 %. Potvrdilo se, že při zajištění
komplexní péče jsou rodiny schopny
zvládnout poslední dny svých příbuzných v domácím prostředí,“ uvedl krajský radní Milan Vojta. Jak zdůraznil,
Jihomoravský kraj nyní dokončuje přípravu návrhu koncepce paliativní péče.
Příjem žádostí o dotace v Dotačním programu na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2020 je
od 14. února do 28. února 2020. Podrobnosti a formuláře najdou zájemci
na dotačním portálu kraje (https://
dotace.kr-jihomoravsky.cz).lp

Foto: Archiv školy

našich žáků absolvuje praxi přímo ve firmách, kde tráví velkou část studia, a mají
tím pádem možnost si modernizované
provozy zažít na vlastní kůži.
Jak vypadá spolupráce školy s novým
partnerem, firmou ČEZ?
Shodou okolností se nedávno vrátili
naši žáci – elektrikáři – z exkurze v jaderné elektrárně Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Po Novém roce tam mají
namířeno elektrotechnici na odborněji
zaměřenou exkurzi. Zároveň máme připravenou takzvanou jadernou maturitu,
která připravuje elektrotechniky na práci
v energetice přímo v ČEZu nebo ke studiu na vysoké škole. Ve spolupráci se
znojemským místostarostou Janem Blahou připravujeme na jaro i programy pro
základní školy. A v neposlední řadě probíhá spolupráce také v mediální oblasti.
Spolupracujete i s dalšími firmami, jako jsou Znojemské strojírny,

O jaké obory je v praxi největší zájem
a naopak, o který obor je největší zájem
mezi žáky?
Pokud budeme vycházet z informací
úřadu práce, tak dlouhodobě je na trhu
zejména nedostatek elektrotechniků.
Firmy požadují také elektrikáře, instalatéry, autoelektrikáře, strojní mechaniky.
Vlastně obecně jakýkoliv obor. Mezi
žáky momentálně nejvíce táhne elektrikář a instalatér, což se ale v čase mění.
Nedávno to býval obráběč kovů nebo
zedník.
Co považujete za zásadní um absolventa, aby měl větší šanci získat dobré
zaměstnání?
Zásadní je spolehlivost a základní
lidská slušnost – to pociťujeme v práci
všichni. A také to zdůrazňují i zástupci
firem. Samozřejmě šikovnost ve svém
oboru je důležitá, avšak bez výše zmíněných se na vás každý časem vykašle.
Spousta věcí se dá ve škole a v práci naučit, avšak spolehlivost a slušnost jsou
zásadní vlastnosti, které už si děti přináší
z rodin. 
Ľuba Peterková

ADRA hledá posily
Dobrovolnické centrum ADRA
ve Znojmě rádo uvítá nové dobrovolníky.
ADRA pomáhá různým cílovým
skupinám a právě teď hledá dobrovolné
společníky pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby chronicky
duševně nemocné a závislé na návykových látkách. Zapojte se do dobrovolnických programů ve Znojmě
a okolí a věnujte jednu hodinu týdně
ve prospěch někoho druhého. Školení pro nové zájemce pořádá ADRA
ve čtvrtek 30. ledna od 17.00 do 19.00
hodin na adrese Dobrovolnickém centru ADRA, Dolní Česká 13, Znojmo.
Bližší informace na tel. 607 144 090
nebo na dana.aulik@adra.cz. 
lp

 Ilustrační foto. 
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Stříbrná laťka výškaře
Radka Jenerála

 Radek Jenerál na druhém místě.

Foto: Archiv školy

V tělocvičně Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském
Krumlově se konalo okresní kolo
středních škol ve skoku vysokém. Vynikající zástupce mezi sportovci mělo
i Znojmo.
Skokanského klání se zúčastnili nejlepší atleti středních škol. Ze
znojemské Střední odborné školy
na Dvořákově ulici do soutěže postoupili Radek Jenerál (4. A), Michal
Strnad a Jan Hřib (oba 3. OA). Týden
před závodem se ale Michal Strnad
zranil a tak za něj do závodu okresního kola nastoupil náhradník Martin
Motáček. Začínalo se na výšce 140 cm,
která se postupně zvedla až na 170 cm.
Na první pokus ji zdolal Radek Jenerál
a zajistil si tak vynikající druhé místo
v soutěži. 
lp

Kariérové poradenství zacílilo
na předmaturitní ročníky
Salmondo, nástroj pro podporu
kariérového poradenství, využívají
na znojemské střední škole na Přímětické ulici (SOU a SOŠ SČMSD).
Především žáci 3. ročníků maturitních oborů využívají aplikaci Salmondo
k tomu, aby si ujasnili představy o své
osobnosti a získali oporu při výběru
budoucí kariéry a směru navazujícího
studia. Aplikace pomáhá žákům i při
rozhodnutí, na jakou vysokou školu
jít. Je třeba vyzdvihnout zejména jednoduchost a srozumitelnost aplikace
a testů, odborné, ale přitom jasné vyhodnocení, které žáci vědí během chvilky. Salmondo obsahuje také databázi

profesí, která je navázána na databázi
Národní soustavy povolání, uživatel si
tak k doporučené typové profesi může
zobrazit podrobnosti – například potřebné schopnosti a dovednosti, typickou náplň práce a dosahované platové
rozmezí.
Licence, kterou škola zakoupila,
jim umožňuje pracovat se všemi moduly v plné verzi po celý školní rok,
k výsledkům se žák může neomezeně vracet na svém mobilu, PC a konzultovat je se svými nejbližšími, ať
už jsou to kamarádi, přátelé, rodiče,
a samozřejmě ve škole s kariérovým
poradcem.
lp, zdroj: L. Karpíšková

 Za finanční podpory Lesů ČR připravila na konci roku 2019 Základní škola Václavské
náměstí tvořivé dílny s vánoční tematikou pro děti 1. stupně i pro jejich rodiče a prarodiče. Vydařené odpoledne v budově školy na Slovenské ulici obohatila i vánoční výstavka
výtvorů žáků. 
Text lp, foto: Archiv školy

Školství a společnost
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Přímka znovu otevřela dveře

 Největší zájem návštěvníků budil školní bar, sociální činnost, automechanici, truhláři,
vybavení školy, obor Kuchař-číšník, školní kuchyně a další. 
Foto: Archiv ZL

Střední škola na Přímětické ulici
(SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo) uspořádala 10. ledna Den otevřených dveří.
Na škole se ve stejný den konal také
první ročník školní soutěže Svačinka
na Přímce.
Budova školy se zaplnila třemi
stovkami návštěvníků, kteří se zajímali o jednotlivé obory i přírodovědné
či humanitní předměty. Prezentace
byla pestrá - od češtiny a cizích jazyků, přes maturitní zkoušky, zahra-

niční pobyty, informatiku, obchodní
korespondenci, chemické pokusy až
k míčovým hrám v tělocvičně. Zájemci
o studium si aktuálně mohou přijít
5. února 2020 vyzkoušet přijímačky nanečisto – stačí zavolat do školy a domluvit si termín. Mohou také
využít nabídku praktických dovedností (více informací na www.sousos.
zn.cz) nebo se stavit ve školním baru
na dobrou kávu či vítěznou soutěžní
svačinku. 
lp, zdroj: L. Karpíšková

Mosa

Plemeno: kříženec ovčáka | Věk: necelý rok
Mosa je odrůstající štěně. Miluje děti. Je hravá a zatím divoká, ale už ovládá
některé povely a také umí chodit na vodítku. Doporučujeme ji k rodinnému domu s vhodným výběhem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Masarykova
univerzita
hledá
Narodili jste se v letech 1991 až
1992? Pak výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity hledá právě vás!
Za pár nenáročných vyšetření pro
studii CELSPAC si budete moci nechat
zdarma změřit fyzickou kondici nebo
hladinu toxinů v těle. Pomůžete také
při srovnání populace Znojma a dalších
evropských měst. Před šesti lety převzalo
zodpovědnost za studii RECETOX –
výzkumné centrum PF MU centrum.
Zájemci se mohou hlásit e-mailem
na adresu info@celspac.cz. 
lp

Pomoc
ježkům
Potkáte-li ježka uprostřed zimy,
potřebuje v každém případě pomoc.

Návštěvníky potěší pravý americký jazz
31. 1. / 19.00
Althanský palác, Václavské nám., Znojmo
JANEK KANTNER QUARTET (PL)
Uznávaný alt saxofonista se svojí kapelou
zahraje free jazz s nádechem etnických
zvuků.
6. 2. / 19.00
GaP, Kollárova ul., Znojmo
ALLISON WHEELER (USA)
Všestranně talentovaná zpěvačka se
silným zaměřením na improvizaci.

 Na každém koncertu je v ceně vstupenky zahrnuta i degustace vín místních vinařů.

Foto: L. Jíšová

Víno a jazz se znovu setkávají
na jednom pomyslném pódiu pod
hlavičkou již třináctého JazzFestu
Znojmo, s podtitulem Wine goes to
jazz.
Ten odstartoval 17. ledna a potrvá
netradičně až do 26. února, kdy ho zakončí koncert ve zcela novém prostoru
Enotéky v areálu pivovaru. „Letos přicházíme se dvěma novými prostory, ale
i osvědčenými a jazzovým publikem
oblíbenými místy nejen ve Znojmě.
Nově jdeme do uměleckého prostoru
GaP a do nedávno otevřené Enotéky
znojemských vín. Po mnoha letech
se vracíme do úžasných prostor Althanského paláce. A velmi oblíbeným

místem pro naše koncerty je také sklepení penzionu U Císaře Zikmunda,
kde zahrají naše zahraničních hvězdy.
Letošní třináctý ročník je navíc hodně
mezinárodní. Máme mnoho zahraničních hostů, hlavně z Ameriky, kolébky
jazzu. Návštěvníci se tak mohou těšit
na pravý americký jazz,“ uvádí prezident festivalu Jiří Ludvík. Vstupenky
jsou v prodeji v TIC (Obroková ul.).
Více na www.jazzfestznojmo.cz.  lp
PROGRAM JAZZFESTU
25. 1. / 20.00
JazzClub Drosendorf, Rakousko
DANIEL BULATKIN QUARTET
(RU/NL/UKR/CZ). Vstupenky v klubu

9. 2. / 15.00
kostel sv. Jana Křtitele, Masarykovo nám.,
Znojmo
ROCKOVÉ ORATORIUM: EVERSMILIG
LIBERTY
DrKrpol Znojmo, Besharmonie Praha
a Viva la Musica Uherské Hradiště.
22. 2. / 19.00
Sklepení U Císaře Zikmunda, Horní nám.,
Znojmo
JEFF ALKIRE QUARTET (USA/CZ)
Česko-americké jazzové uskupení v čele
s významným saxofonistou.
26. 2. / 19.00
Enotéka znojemských vín, areál pivovaru,
Znojmo
MARIANNE SOLIVAN & WALTER FISCHBACHER TRIO (USA)
Spojení dvou výrazných osobností
newyorské jazzové scény, zpěvačky
a klávesisty.

Cesty světem: Přijede i ochránce žraloků
Ježci jsou užitečná zvířata, která
jsou až do března ve stavu hibernace.
Narazit na ně v zimě bychom tedy neměli, nicméně se to může stát. Správně
byste ho v takovém případě měli svěřit
záchranné stanici. Kontakty najdete na webu www.zvirevnouzi.cz, tel.
774 155 155. Nejbližší od Znojma je
v Rajhradu, tel. 606 184 100.
Než si ho převezmou ze záchranné
stanice, dejte ježka do kočičí přepravky
nebo papírové krabice a nechte ho
v teple (bytě, vytápěné garáži či sklepě). Vhodná strava pro ježka je syrové
hovězí či vařené kuřecí maso, neslaná
vařená rýže, ovesné vločky, piškoty,
tvaroh, strouhaný sýr i kvalitní kočičí či psí granule a konzervy, ale bez
rybího masa. Na pití jim stačí voda.
Nikdy nedávejte ježkům mléko ani
ovoce!lp

Ve světě respektovaný ochrán- ček, míří do Znojma také řada dalších v 18.00 hodin festival zahájí, je Jiří Kace mořských predátorů Steve Lich- dobrodruhů. Tím, kdo v pátek 24. ledna lát, vyprávět bude o Černobylu. Z kantag Loveček přijede
clu na vrcholky Cordiller se
d o Z n oj m a v y p rá vě t
vydal Roman Siegl a Hana
o dobrodružství oceánů.
Moravčíková popíše svůj žiZdaleka ale nebude jedivot v ledu. Jirka Oliva otevře
nou hvězdou dvoudennífestival v sobotu 25. ledna
ho festivalu Cesty světem
v 10.00 hod. Poví, jaké to je
(24. a 25. ledna 2020).
jet na kajaku kolem Evropy.
Znojemský festival znoZkušení cestovatelé Zuzavu láká nadšené cestovatele
na a Bohumil Vurm mají
i laickou veřejnost. Ta tak
připravenou přednášku
dostává možnost slyšet,
Od Kaliningradu po Palera prostřednictvím plátna
mo, cestovatel a novinář Jiří
i fotografií také vidět, neEisenbruk zachytil Mizející
uvěřitelné příběhy mužů
Myanmar a organizátor fesa žen, kteří se odvážně vytivalu Cesty světem Boněk
dávají na cesty více či méně
Mikulášek se podělí o záprozkoumané, aby se pak
žitky z Expedice Sibiř. Tolik
o svá dobrodružství poděpohledů na naši zeměkouli
lili. Vedle cestovatelských
ukáží Cesty světem v aule
legend, mezi které nesporSVŠE ve Znojmě. Vstupné
ně patří slovenský horole24. 1. 150 Kč, 25. 1. 250 Kč,
zec Peter Hámor a velký
p e r m a n e nt k a 3 0 0 Kč .
ochránce podvodní flory  „Při setkání se žralokem musíte být v klidu,“ říká Steve Lichtag Love- Více o programu festivalu
Foto: Archiv SLL na www.cestysvetem.cz.  lp
a fauny Steve Lichtag Love- ček. 
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Adam Plachetka podpořil Orly Vánoční Znojmo má vítěze
Prestižní hokejové utkání znojemských Orlů s Vídní sledoval ve znojemské Nevoga aréně spolu se čtyřmi a půl
tisíci diváky i vynikající zpěvák Adam
Plachetka.
Operní hvězda světového formátu
byla několikrát hostem Hudebního festivalu Znojmo, kde mělo publiku možnost
slyšet zpěvákův famózní hlas, který se
nejčastěji nese vyhlášenými operními
domy po celém světě. Adam Plachetka je

sólistou Vídeňské státní opery. Hostuje
v newyorské Metropolitní opeře, v Národní pařížské opěře, Opeře Národního divadla i vyhlášené Teatro alla Scala
a mnoha dalších. Přesto čas odpočinku
rád tráví s rodinou na Znojemsku, kde si
pořídil vinný sklípek. A poprvé v kariéře vystoupil Adam Plachetka 16. ledna
s vlastním koncertem v pražské O2 areně.
Koncert s výstižným názvem Bez mantinelů sledovalo 8 500 diváků!. 
lp

 Operní umělec v Nevoga aréně, uprostřed mezi místostarostou Janem Blahou a velkým
podporovatelem umění Zdeňkem Mrňou. 
Foto: Archiv ZL

 Nesobecká přání zdobila stromeček Denního stacionáře sv. Damiána. 

Město Znojmo jako každý rok
v prosinci vyhlásilo soutěž Vánoční
Znojmo. V lednu nového roku jsou
tak známí vítězové.
Porota hodnotila venkovní vánoční výzdobu domů a bytů ve městě
Znojmě a v jeho městských částech.
První místo v kategorii O nejkrásnější vánoční výzdobu získala rodina
Vylíčilova (ulice 17. listopadu), druhé
místo Marcela Jordánová (ulice Na Výsluní) třetí místo Jana Musilová (ulice
Pražská).
V kategorii O nejkrásnější vánoční výlohu v městské památkové
rezervaci zvítězila Kavárna & Cukrárna na Horním náměstí, druhé místo
obsadila provozovna Péče o Vás v Kra-

Foto: Archiv ZL

mářské ulici a třetí Lékárna U Zlaté
koruny (Obroková ul.).
Oceněny byly i děti za výzdobu
stromečků v Obrokové ulici. Nejkrásnější stromeček měly děti ze školní
družiny ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše
a z MŠ náměstí Armády. Za odměnu
se mohou děti těšit na vyjížďku turistickým vláčkem.
„Porota také letos udělila zvláštní
cenu za krásnou myšlenku Dennímu
stacionáři sv. Damiána, který vytvořil
strom přání. Nebyla to typická přání
o hračky nebo jiné materiální věci,
ale šlo o zcela nesobecká přání o dary
k nezaplacení. Někdo přál mamince
štěstí, jiný uzdravení svým blízkým,“
říká starosta Znojma Jan Grois.  pm

Dražba hokejových dresů Orlů
pomohla znojemské nemocnici
Znojemský hokejový tým nastoupil 20. prosince 2019 v rámci Freeport
Charity Game do utkání EBEL proti
Klagenfurtu ve speciální limitované
„artové“ řadě dresů.
Uměleckou akci uspořádal Freeport Fashion Outlet, který je také part-

nerem hokejového klubu. „Těší nás, že
jako hlavní partner Orlů Znojmo jsme
v rámci Freeport Charity Game mohli
podpořit dobrou věc, a Orlům přejeme
úspěšný postup do play-off,“ prohlásil
ředitel Jan Procházka z Freeport Fashion Outletu na Hatích.

 Na snímku zleva: obránce Orlů Jakub Stehlík, zástupce Nemocnice Znojmo primář Zdeněk Monhart, zástupce Freeport Fashion Outlet retail manager Roman Doubek, pop-art
umělec Tim Tom Norden, manažer klubu Orli Znojmo Petr Veselý. 
Foto: Archiv HC Orli

Mimořádný barevný design pochází od známého action-popart umělce
tvořícího pod pseudonymem Tim Tom
Norden, který pro
tyto účely vytvořil
orlí trilogii obrazů.  Akce ze zápasu. 
Podobná umělecká
díla dokáží v uměleckých kruzích vynášet částky blížící se 30 tisíci eur.
A ani znojemští příznivci nezůstali
pozadu, sadu 23 dresů vydražili za celkovou částku 174 210 Kč.
Tato suma bude následně věnována Nemocnici Znojmo, kde ji využijí
ke zvelebení centrálního příjmu. „Jsem
velmi mile překvapen sounáležitostí fanoušků znojemských Orlů, kteří
do aukce charitativních dresů investovali peníze ve prospěch naší nemocnice.
Částka značně předčila naše očekávání
a jsme za ni velmi vděčni. Už proto jsme
se rozhodli peníze investovat do prostředí, kterým projde největší počet
našich pacientů, tedy do centrálního

Foto: Archiv HC Orli

příjmu,“ řekl ředitel nemocnice Martin
Pavlík.
Jedná se tak o další úspěšnou charitativní akci, o kterou se zasadili hokejoví Orli a pomohli některé z organizací
v regionu. „Společně s retail managerem OC Freeport Romanem Doubkem
a jeho kolegy jsme se již od začátku
snažili, aby provedení dresů bylo opravdu originální. Myslím, že se nám to
nakonec dle výsledku aukce povedlo.
Jsem rád, že se nám za pomoci našich partnerů a fanoušků opět podařilo
dokázat, že Orli jsou v tomto ohledu
fenoménem v regionu. Za to bych chtěl
všem poděkovat,“ zdůrazňuje manažer
klubu Petr Veselý. 
L. Peroutka
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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: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: Út–Ne 10.00–16.00.
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 s průvodcem
po věžích města: zavřeno do dubna.
Expozice hradebního opevnění
z věží je k vidění pod TIC (Obroková
ul.) do března denně 9.30–16.30.
Prohlídka města s průvodcem
denně 13.30.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických
podmínek!
Zavřeno: listopad až březen.
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 – nová
expozice archeologie.
Otevřeno: celoročně Po–Pá
9.00–17.00, So–Ne 10.00–17.00.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí
Koruny české, Medailérská
tvorba J. T. Fischera.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, tel.
604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.

Návštěvy je nutné hlásit nejméně
den předem.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.

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.

MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo,
tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: dle dohody.

24. 1. KABARET U DOBRÉ POHODY
Divadelní představení DS
M. Výhodové. 18.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–13.00.
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: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. Po dobu úprav Hradní
ulice vstup od hradu.
JIŽNÍ PŘÍST. CESTA otevřeno: říjen
až duben 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno do dubna.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu
Znojmo, tel. 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno do dubna.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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.
KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.

MĚSTSKÉ DIVADLO

28.–30. 1. VESELÁ POUŤ
Pohádka loutkoherecké skupiny
Loudadlo. Předplatné MŠ. 8.30,
10.15, (28. 1. 10.30).
30. 1. O POKLADU VE MLÝNĚ
Pohádka DS J. Jurištové. Předplatné
ZŠ. 8.30, 10.15.
30. 1. VZHŮRU DOLŮ!
Volné pokračování komedie
Zmýlená platí. Hrají: D. Homolová,
M. Steinmasslová, A. Krejčíková,
J. Zindulka. 19.00.
7. 2. CHARLES BAUDELAIRE
Šokující příběh velkého
francouzského básníka. V hlavní roli
Jan Potměšil. Představení pro SŠ,
10.15, 11.45.
7. 2. ROŠÁDA
Laura žije se svým manželem Viktorem
ve šťastném vztahu. Najednou
manželům někdo vykrade byt a Viktor
koupí v ZOO exotické zvíře. Hrají:
B. Munzarová, M. Trnavský a další.
11.–14. 2. BÍLÝ TESÁK
Příběh psa, jemuž koluje v žilách
vlčí krev. Předplatné ZŠ, 8.30, 10.30,
(13. 2. 10.45).
14. 2. VIZIONÁŘ | DLOUHÝ,
ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Divadelní studio M. Výhodové dává
reprízu divadelní hry Járy Cimrmana.
18.00.

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

KONCERTY
29. 1. MALINA BROTHERS
Deset let na pódiu oslaví skupina
Malina Brothers. 19.00.
6. 2. RADŮZA
Koncert osobité zpěvačky,
multiinstrumentalistky, autorky
hudby i textů. 19.00.

VÝSTAVY
10. 1. – 29. 3. DĚTSKÁ KNIHA
A JEJÍ HRDINOVÉ
Minoritský klášter – dětské knihy
českých autorů a ilustrátorů
z let 1880–1980 od leporel
až po trojrozměrné knihy,
od dobrodružných rodokapsů Karla
Maye až po Ferdu Mravence.
Do 26. 1. MAŠKŮV KOUZELNÝ
SVĚT
Dům umění – výstava loutek a hraček
znojemské rodinné dílny Mašek –
umělecká výroba.
Do 31. 1. PECUNIA NON OLET
ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava
nejzajímavějších mincí z nálezů
i starého fondu numismatické
sbírky JMM Znojmo od antiky
po současnost.
GaP / Galerie a Prostor
Kollárova 27, Facebook GaP/Galerie
a Prostor, tel. 605 288 985
Galerie s kavárnou otevřena
Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–22.00,
So 9.00–22.00, Ne 9.00–18.00.
29. 1. MARTINA RÖTLINGOVÁ –
komentovaná prohlídka výstavy
obrazů umělkyně: Adorace odpadu,
znesvěcení odpadu. 18.00.
6. 2. ALLISON WHEELER (USA)
A DANIEL BULATKIN – koncert
JazzFest Znojmo. 19.00.
Od 8. 2. EVŽEN ŠIMERA, DAVID
HANVALD, FILIP DVOŘÁK –
obrazy, 8. 2. vernisáž ve 20.00.
Do 31. 1. ZNOJMO VČERA A DNES
Galerie Porozumění, Slepičí trh –
výstava fotografií historie města ze
sbírky Josefa Vlasáka. Otevřeno Út,
St, Pá, So 10.00–16.00.
6. 2. – 19. 4. MILOVÁNÍ
V PŘÍRODĚ
Dům umění – téma evoluce
rozmnožování živočichů. Panely
s texty a barevnými fotografiemi,
interaktivní prvky, akvária
a insektária se živými zvířaty.

DALŠÍ AKCE
9. 1. – 26. 3. PŘEDNÁŠKOVÝ
CYKLUS JIHOMORAVSKÉHO
MUZEA
Znoj. Beseda / dolní sál –
40. přednáškový cyklus JMM
ve Znojmě, vždy od 19.00.
23. 1. Jan Galeta (FF MU):
Znojemská Beseda a Deutsches
Bürgervereinhaus
30. 1. Evermod Gejza Šidlovský,
O. Praem., Hedvika Kuchařová:
Dějiny premonstrátského řádu
v Českých zemích
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6. 2. David Rožnovský (JMM):
Znojemsko v lesku zlatavého bronzu
13. 2. Eliška Leisserová: Moravští
Charváti
20. 2. Pavel Macků (NPÚ, ÚOP
v Telči): Středověká zbroj

14. 2. Jak lépe vidět – přednáška,
14.30

17. 1. – 26. 2. JAZZFEST ZNOJMO
Znojmo a okolí – program a vstupné
na akce na www.jazzfestznojmo.cz.
Více na str. 12.

7. 2. PLES SVŠE

25. 1. CHARITATIVNÍ PLES
ROTARY KLUB
Loucký klášter, štukový sál – hraje
Party Leaders. Výtěžek půjde
Dětskému domovu ve Znojmě
a dalším potřebným. 20.00.
24.–25. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE, Loucká 21 – festival cestovatelů,
zážitků a setkání s veřejností,
doprovodné akce. Více na str. 12.
27. 1. PARTIČKA
KSC Dukla – 17.30 a 20.00.
CENTRUM MACEŠKA
Pražská 80, (v areálu MŠ
za obchodem Billa). Podrobnosti
na webu maceskaznojmo.cz
1. 2. Spánek a sny – workshop, 14.00
2. 2. Lotosové květy – meditační
seminář, 9.30
8.–9. 2. Partnerství a vnitřní svatba –
rituál

2. 2. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáší Tomáš
Pfeiffer. 17.00.

KSC Dukla – 14. reprezentační ples
vysoké školy. Hraje skupina JELEN,
Free Band. Předprodej: kancelář SVŠE,
Václavské nám. 6, tel. 515 221 865. 19.30.
9. 2. VODNICKÁ POHÁDKA
Znojemská Beseda – další
představení pro děti cyklu Nedělní
pohádky zahraje Divadýlko Mrak.
15.00 a 16.30.
17.–19. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
RC Maceška, Pražská 80 – bohatý
program pro děti (4–15 let), vždy
8.00–16.00. Podrobnější info: baby.
fitnes@seznam.cz. Závazné přihlášky
vč. platby do 7. února.

Kultura
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NENECHTE SI UJÍT
 CESTOVATELSKÝ STAND-UP
Léto na Sibiři: Neočekávejte zbytečnou romantiku, ale očekávejte
nečekané zážitky
Cestovatel a vypravěč
s darem slova Jakub
Venglář se 25. února
opět vrací do sálu Znojemské Besedy, aby se
s publikem tentokrát podělil o své zážitky z cest
po Sibiři. Do drsného
koutu Ruska se většinou
nejezdilo za odměnu.
K pochopení logiky všech
starých ruských tyranů
stačí strávit pár dní v nekonečném březovém
lese ve společnosti stejně
nekonečných hejn komárů… Jenže za tím lesem,
v srdci nádherných hor se
schovávají komunitní radonové lázně, kde najdete lék na všechny choroby světa. A když na něco
náhodou nemají pramen, pak si vás vezmou do péče sibiřské šamanky a to
teprve bude jízda. Veškeré utrpení cestovatele je nakonec vykoupeno nečekaným zážitkem. Stačí mít dost odhodlání a hlavně neočekávat zbytečnou
romantiku. Cestovatelský stand-up začne v 17.00 hodin. Vstupné přímo
na místě, a to 120 Kč (100 Kč pro seniory a studenty). 
lp

Znojemsko bylo vidět na veletrzích
cestovního ruchu v Brně i ve Vídni
Tradičně v zimních měsících probíhají největší veletrhy cestovního
ruchu v České republice i v zahraničí.
Destinační společnost ZnojmoRegion
na nich bude opět prezentovat celé
Znojemsko.

Nabídka turistické oblasti Znojemsko a Podyjí je na veletrzích v Praze,
Brně i Bratislavě zastoupena nejčastěji
na velkém stánku Jižní Moravy. Díky
aktivní spolupráci s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava se ovšem
propagační materiály ZnojmoRegionu
a jeho členů dostanou také na nejprestižnější světové veletrhy do Madridu,
Berlína, Frankfurtu nad Mohanem,
Barcelony či Dubaje na EXPO 2020.

Turistická oblast
Znojemsko a Podyjí se
již v polovině ledna prezentovala na největším
domácím turistickém
veletrhu Go & Regiontour v Brně. Současně
přilákala zájemce o náš
region i na významném
veletrhu FerienMesse ve Vídni – zde bylo
Znojemsko a Podyjí
vidět pod hlavičkou
CzechTourismu na oficiální prezentaci České
republiky. V Brně se návštěvníci veletrhu mohli
navíc zúčastnit speciální  Na veletrhu v Brně prezentovali krásy Znojemska i Podyjí Irena Navrkalová ze ZnojmoRegionu a Ondřej
soutěže ZnojmoRegio- Navrátil ze Znojemské Besedy (v druhé řadě). Podpořit je přijeli zástupci Znojma místostarostové Jan Blaha
nu – šlo o vědomostní a Karel Podzimek.
Foto: lp
kvíz o turistické oblasti
Znojemsko a okolí. Každý den si tak tři Aktuálně od 23. do 26. ledna se krásy rozšíří o speciální sekci věnovanou regiovylosovaní šťastlivci odnesli hodnotné našeho regionu představují v Bratislavě nální prezentaci domácího cestovního
ceny jako vína Znovínu Znojmo, víno na veletrhu ITF SlovakiaTour. V polo- ruchu Region World. Cestování po naší
certifikované VOC Znojmo anebo pivo vině února (13.–16. 2.) pak ještě v Praze vlasti tak dostane ještě větší prostor
od Znojemského městského pivovaru. na veletrhu Holiday World. Ten se letos než doposud. 
IN, lp

16

ZNOJEMSKÉ LISTY 23. LEDNA 2020

Sport

Znojemské florbalistky byly páté na Gothia Cupu
Dva dívčí týmy TJ Znojmo LAUFEN CZ se vydaly do dalekého Göteborgu na největší mládežnický turnaj
na světě. Znojemské barvy reprezentovaly týmy starších žákyň a dorostenek. Do Švédska se vydaly hned
na Nový rok a od 3. do 6. ledna sbíraly
další cenné zkušenosti, když poměřily
síly se švédskými a norskými celky.
Starší žákyně odehrály v základní
skupině 5 utkání, ze kterých vytěžily
tři vítězství. Zdolat se jim podařilo například Varlu IBK, IBF Falun nebo IBK
Lund. Nakonec jim o jediný bod utekl
postup do play-off A a musely bojovat
v play-off B, což je, dá se říci, vyřazovací pavouk o umístění. V play-off B
se starším žákyním vedlo dobře, když
v osmifinále vyřadily švédský celek IK
Stanstad 3:0 a ve čtvrtfinále následně
FBC Kalmarsund poměrem 7:1! Jejich
tažení turnajem ukončilo až v semifinále play-off B, ve kterém podlehly týmu
IBF Älvstranden 2:6.
Dorostenky čekala skupina o pěti
týmech a rovněž i ony musely skončit

 Znojemská výprava ve švédském Göteborgu.

v základní skupině do 2. místa, aby měly
šanci zabojovat v play-off A. Jejich první hrací den přinesl tuhé boje, v nichž
po dobrých výkonech uspěly. Silný ce-

lek IK Jönköpings přetlačily poměrem
3:2 a ve večerním utkání zvítězily nad
švédským Malmö 3:1. Druhý hrací den
byl zcela v režii znojemských doros-

tenek, které si se svými soupeřkami
poradily vysoko 9:0 a 10:0. Plný počet
bodů tak znamenal 1. místo ve skupině a postup do play-off A! Nyní už se
hrálo vyřazovacím způsobem a proti dorostenkám se postavil tým IBK
Lund. Švédský tým prokázal svoji kvalitu a po výsledku 4:1 si vybojoval účast
mezi čtyřmi nejlepšími týmy kategorie
Girls 16. Dorostenky tak byly vyřazeny jeden zápas od medaile a skončily
na celkovém 5. místě!
Florbal Znojmo se však podílel ještě na jednom úspěchu! Brankář Jakub
Pechura se turnaje zúčastnil v barvách
Tatranu Střešovice, s nimiž celý turnaj
vyhrál a získal zlatou medaili. Navíc byl
pořadateli turnaje vyhlášen nejlepším
brankářem kategorie Boys 15!
„Turnaj byl pro všechny hráčky dobrou zkušeností, sehrály jsme dostatek
utkání se soupeřkami, které nemůžeme
běžně potkat. Pro holky to byl jistě zážitek, už jen díky florbalovému prostředí,
které ve Švédsku panuje“, řekl stručně
trenér starších žákyň David Kučera. jam

Boris Vaculík dojel do cíle Rally Dakar
Při své druhé účasti na legendární automobilové soutěži Rally Dakar
si znojemský závodník Boris Vaculík
mohl vychutnat opojný pocit cílové
rampy. Před dvěma lety v jižní Americe se mu to ještě nepodařilo. Kvůli
chybě jezdce před ním tehdy zcela
zdemoloval svůj vůz a musel odstoupit. Také tentokrát se musel potýkat
nejen s náročnou tratí a jejími záludnostmi, které byly v nové destinaci,
v Saúdské Arábii, zase trochu jiné, ale
hlavně s potížemi s technikou. Ty ho
stály velkou penalizaci a propad pořadím z třetí desítky až na 52. příčku.
Ale Boris Vaculík Dakar dojel.
Nejprve jej se spolujezdcem Martinem Plechatým trápily defekty pneumatik, takže jednu etapu dojížděli desítky kilometrů pouze na třech kolech. Pak přišla ale zásadní porucha.
Ve stosedmdesátikilometrové rychlosti
zkolaboval jejich Fordu motor. Neopravitelná závada. Vaculík se ale díky
pomoci kamarádů dostal do cíle, byť
za cenu penalizace, a Martin Prokop,
nejrychlejší z našich jezdců, mu poskytl svůj náhradní motor. Následovaly
však další potíže s únikem oleje a nová
penalizace. Boris Vaculík ale i toto pře-

konal a v posledních etapách dojížděl
opět mezi dvacátým a třicátým místem. Na posun v celkovém pořadí už
to ale vzhledem k předchozím ztrátám
nestačilo. Přesto může být znojemský
jezdec spokojený. Zařadil se po bok
těch, kteří nejslavnější rally světa dojeli. A to není málo.
„Zažili jsme si tady spoustu srandy,
jízdu po třech kolech fakt daleko a potmě, řešení zapeklitých technických
potíží i brutální penalty. Nic nás nesložilo, naopak nás to hnalo dál k našemu
cíli. Také musím vyzdvihnout hodně
krásných okamžiků, nezištné pomoci
od soupeřů, úžasné etapy, hrábli jsme
si opravdu níž než na dno, ale díky
tomu, že jsme fungovali jako tým, jsme
vše překonali a dostali se do cíle. Kdybych měl poděkovat všem, kdo nám
pomáhali či nás podporovali, byl by to
vážně dlouhý seznam. Dovolím si tedy
zmínit pár těch nejbližších. Moc děkuji
Martinu Plechatému za dokonalou navigaci, dobrou pohodu v autě - za celou
dobu jsme se nepohádali, ani když jsem
s ním tloukl. Dále našim skvělým klukům mechanikům Lukimu Kroupovi,
Dominiku Huťkovi a Aleši Mrňavému.
Celé to zaštiťoval Lukáš Pour. Jste bom-

barďáci kluci, moc děkuji,“ vzkazoval
z cíle Dakaru Boris Vaculík.
Přestože si na letošní rally užil své,
stejně věří, že se do pouští mezi partu podobných dobrodruhů zase vrátí.
„Nemám rád bilancování a hodnocení
našeho účinkování, ale budiž. V tak
v nabitém Dakaru jsme snad ostudu neudělali a když jsme jeli, nebo když nám
to jelo, celkem pravidelně jsme poráželi auta jedoucí mezi 20. a 25. místem.
Tam někde jsme se viděli před startem,

máme tak aspoň motivaci pro případné
další starty. Vyzkoušeli jsme si spoustu
nových věcí a situací, třeba život bez
alkoholu a s mizerným, nebo žádným
signálem. Trochu to bolí, ale dá se to nakonec vydržet. Samozřejmě nám všem
chyběla přítomnost našich blízkých, ale
snad jim absenci vynahradíme. Strašně
jsme to chtěli dojet, je to závod závodů,
v naší disciplíně ten největší. A doufám,
že se na Dakar vrátíme,“ uzavřel Boris
Vaculík.

 Ford Borise Vaculíka na trati letošního Dakaru. 

Foro: 3RCZ.com
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