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 Vedení města rozjelo osvětovou kampaň NOSÍM ROUŠKU. Více se o  ní dočtete  
na str. 10 a 11.  Foto: Archiv ZL
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Pravidelné týdenní reporty z rad-
nice, informace o blokovém čiště-
ní a možnost vyjádřit svůj názor 
v anketách. To vše na-
bízí Mobilní rozhlas 
a aplikace Zlepšeme 
Česko. 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Znojmo to zvládne! Nosí roušky
a lidé si vzájemně pomáhají

Vážené dámy, vážení pánové, 
milí spoluobčané,

oslovuji Vás jako starosta našeho 
města v mimořádné situaci. Je třeba 
říct, že situace, které nyní jako město, 

Autobusem 
zdarma

Z důvodu prevence proti koro-
naviru a ochraně řidiče i cestujících 
jezdí Městská autobusová dopra-
va ve Znojmě od 16. 3. do odvolání 
zdarma.

Řidiči MAD neprodávají žádné jíz-
denky (ani pro MAD, ani pro IDS JmK). 
Vstupujte do autobusů s ochrannou 
rouškou nebo šátkem přes nos a ústa. 
Více na www.opatreniznojmo.cz.  lp

Informační 
kanály Znojma

Stále vzácněji potkáváme v ulicích Znojma či v prodejnách potravin 
někoho, kdo nenosí roušku či si jinak nechrání nos a ústa. Přesto se i tací po-
řád najdou. Vláda přitom již před několika dny zakázala vycházení bez této 
ochranné pomůcky. Počet nakažených koronavirem v Česku rychle stoupá, 
a bohužel i náš region hlásí první nemocné. Reálný předpoklad je, že jejich 
počet bude ještě stoupat. Také proto rozjela znojemská radnice osvětovou 
kampaň Nosím roušku. Na zodpovědné chování každého jednotlivce apeluje 
ve své výzvě  starosta Znojma Jan Grois, který se k stávající nelehké situaci 
vyjádřil také v rozhovoru na str. 3. 

společnost a každý z nás čelíme, je 
nová a nečekaná, nikdo z nás nic po-
dobného nepamatuje.

Stojí před námi několik zásadních 
výzev a úkolů:

■ Usilovat o  to, abychom jako insti-
tuce – i  jako jednotlivci – co nejvíce 
redukovali možnosti přenosu a šíření 
nového koronaviru (COVID-19). Ve-
dení města i bezpečnostní rada situaci 
monitorují a snažíme se tak činit pre-
ventivní opatření.
■ Důležitou věcí je, abychom po-
máhali tam, kde je to nejvíce třeba. 
Není potřeba dělat heroické činy, stačí 
obyčejná lidskost a empatie. Můžeme 
všichni začít u vlastní rodiny. Buďme 
v kontaktu s těmi, kdo jsou v tuto chvíli 
nejzranitelnější, a to s našimi seniory. 
Pravidelně jim volejme a snažme se 
jim pomáhat zvládnout současnou 
obtížnou situaci. Dejme našemu okolí 
a našim rodinám své schopnosti, zna-
losti, sílu, ale také svou trpělivost, svůj 
čas, humor a nadhled.
■ Buďme odpovědní. Ano, máme prá-
vo být kritičtí ke své vládě, starostovi 
a orgánům státní správy, ale prosím 
dodržujme jejich pokyny. Každé opat-
ření je vždy kompromis mezi preven-
cí a  snahou co nejméně zasáhnout 
do chodu společnosti. Uvědomuji si, 
že mnohé z nás tato opatření zasáh-
nou materiálně a finančně, ale jejich 
obcházení není ničí výhra, je to jen 
nezodpovědnost a bezohlednost.
■ Pořád jsme v režimu preventivních 
opatření, které slouží k tomu, abychom 
co nejvíce snížili riziko nákazy. Prosím 
přistupujte k  tomu tak, není důvod 
k panice.

Za sebe Vám mohu slíbit, že měs-
to se bude chovat co nejvstřícněji 
a budeme se snažit maximálně po-
moci. Jsem životní optimista a věřím, 
že i v horších časech se dějí dobré věci. 
Soustřeďme se prosím na ně. Dají nám 
sílu vše zvládnout a vím, že dobré časy 
zase přijdou.

  S úctou Jan Grois

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE ZDE:
Webové stránky:

www.znojmocity.cz, 
www.znojmo-zdravemesto.cz

Facebook:
www.facebook.com/znojmocity.cz

Instagram:
www.instagram.com/znojmocity.cz

Twitter:
www.twitter.com/znojmocity_cz

YouTube:
www.youtube.com/c/
ZNOJMOOFFICIAL

Mobilní rozhlas:
znojmo.mobilnirozhlas.cz

Důležité informace v souvislosti 
s nákazou koronavirem  

najdete na stránkách
 www.opatreniznojmo.cz

www.opatreniznojmo.cz



 V poslední fázi prací byla položena nová mostovka a ochranné zábradlí.  Foto: Archiv ZL
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NABÍDKY LZE PODAT 
POUZE POŠTOU
V souvislosti s preventivními opat-
řeními proti šíření koronaviru pro-
vedl Městský úřad Znojmo změnu 
ve způsobu podávání nabídek v na-
bídkových řízení. Nabídky na proná-
jmy bytů, záměry prodeje či proná-
jmů pozemků, nebytových prostor 
a podání připomínek je možné 
posílat pouze prostřednictvím 
České pošty. Nabídky či připomínky 
musí být vložené do zalepené obál-
ky, která bude nadepsána pouze 
názvem příslušného nabídkového 
řízení (tedy bez vlastní adresy). Tato 
obálka se vloží do druhé obálky, 
na  které bude uvedena adresa 
příjemce – Městský úřad Znojmo, 
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo. 
V případě dotazů je možné kontak-
tovat telefonicky majetkový odbor 
(tel. 515 216 325, 291, 320).

VÝSADBA LESA 
SE PRO VEŘEJNOST RUŠÍ
Zapojení veřejnosti do obnovy lesa 
v Mramoticích (plánované na 4. dub-
na) je zrušeno. Les přesto vysazen 
bude. Postarají se o to pracovníci 
Městských lesů Znojmo. V Mramo-
ticích vysadí 11 500 sazenic stromů 
a obnoví tak plochu přes jeden hektar 
lesa, kterou zde poničilo sucho a kůro-
vec. Objednáno je 8 200 sazenic dubu 
zimního, 1 500 habru obecného a 180 
javoru mléče na první plochu. Druhá 
plocha se bude zalesňovat lípou 
malolistou, a to v počtu 1 620 kusů. 
Jednotlivé druhy dřevin byly vybrány 
s ohledem na polohu a klimatické 
podmínky dané lokality.

MLADÍ FOTBALISTÉ 
DOSTANOU DOTACI
Zastupitelé na mimořádném jed-
nání schválili smlouvu o dotaci pro 
fotbalisty z 1. SC Znojmo – mládež. 
Minulé zastupitelstvo schvalovalo 
výjimku pro udělení dotace a výši 
dotace (1,8 milionů korun). Nyní 
byla na programu samotná smlou-
va, aby mladí fotbalisté mohli dotaci 
od města dostat co nejdříve.

TŘEBÍZSKÉHO JE UZAVŘENA
Z důvodu provádění stavebních 
prací je do 17. dubna uzavřena ulice 
Třebízského. Objízdná trasa není 
stanovena.

VSTUP DO NEMOCNICE
Vstup do Nemocnice Znojmo je 
možný pouze přes centrální příjem. 
Zde si všichni příchozí vydezinfi-
kují ruce, bude jim změřena tep-
lota a budou odesláni k vyšetření. 
Pro ODCHOD z nemocnice využijí 
východ k autobusové zastávce.

Městský úřad Znojmo spustil 
nový elektronický systém na rezer-
vaci termínů svateb a vítání občánků. 
Nabízí tak občanům možnost zjistit 
z pohodlí domova možné volné ter-
míny a rovnou si je i zamluvit.

„Rezervační systém jsme na-
programovali vlastními silami s kolegy 
z oddělení správy dat a informačních 
systémů, nekupoval se žádný další spe-
cializovaný software. Systém je plně 
funkční a občané jej mohou použí-
vat. Pracovat budeme ještě na grafické 
stránce systému,“ říká místostarosta 
Znojma Jakub Malačka.

Princip rezervačního systému je 
intuitivní a jednoduchý. Na jeho úvod-

Rezervovat termín svatby a vítání 
občánků můžete nově z pohodlí domova

ní stránce se zobrazí kalendář, občan 
si zvolí datum a  rovnou vidí volné 
i obsazené časy. Zvolí si čas a v přípa-
dě svateb má i možnost volby místa. 
Dalším krokem je vyplnění základních 
kontaktních údajů do formuláře a ode-
slání. Po zadání rezervace obdrží ob-
čan e-mail s potvrzením a dalšími in-
strukcemi, co je potřebné vyřídit před 
samotným obřadem. V případě volby 
místa sňatku mimo radnici je potřeba 
do týdne kontaktovat pracovnice mat-
riky. Rezervační systém je alternativou 
pro osobní vyřízení rezervace termínu. 
Občané stále mohou na matriku dojít 
osobně, vyřídit rezervaci telefonicky či 
prostřednictvím e-mailu. Jedná se však 

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Svatby: 
https://portal.muznojmo.cz/ svatby/ 

Vítání občánků:  
https://portal.muznojmo.cz/ 

vitani_obcanku/

o  jedinou formu, kde jsou schopni 
vidět volné termíny. 

Odkaz na rezervační systém na-
leznete také na webu města, konkrétně 
na stránce matriky. Upozorňujeme, že 
po dobu vládou vyhlášeného nouzo-
vého stavu se svatby ani jiné obřady 
nekonají. pm

Most, který vede přes řeku Dyji 
a  spojuje ulici Koželužskou s  ulicí 
Mlýnskou, je otevřen pro všechna 
vozidla i pro chodce.

Bezpečnostní kontrola potvrdila 
otevření mostu přes řeku. K opravě 
přistoupilo město Znojmo vloni kvůli 
částečným statickým poruchám kon-
strukce. Před uzávěrkou Znojemských 
LISTŮ již mohli využít most řidiči 
i  chodci, ale pracovalo se stále pod 
novou konstrukcí. Firma dokončovala 
poslední detaily a odklízela vše, co bylo 
navezeno ve vodě. 

Rekonstrukce mostu přes Dyji, 
který je celoročně hojně využívanou 
cestou nejen zahrádkářů, ale i turistů 
a obyvatel Znojma, byla zahájena v září 
minulého roku a měla být zrealizována 
do konce listopadu 2019. Po rozebrání 
a otryskání konstrukce ale stavbaři 
zjistili, že některá místa jsou vlivem 
koroze zeslabená více, než se při prů-
zkumu před stavbou zdálo, a tak bylo 
nutné povolat statika a most nechat vy-
ztužit. Po vyztužení mostu pokračovaly 
další práce. Město do rozsáhlé rekon-
strukce investovalo téměř 9,7 milio- 
nů korun. Práce na mostu zahrnovaly 
opravy základů pilířů i výměny čtyř 
dřevěných pilířů. Dále se opravily opě-
ry a zděný pilíř, doplnila se křídla mos-

Most přes Dyji je otevřen pro auta i pěší

tu u obou opěr a obnovila se i ložiska 
mostu, celá ocelová konstrukce byla 
očištěna a dostala nový ochranný ná-
těr. Vyměněny byly poškozené prvky 
mostovky a doplněno o příčné prvky 

bylo i  zábradlí. Do budoucna chce 
město investovat i do rozšíření stávající 
konstrukce mostu. V současné chvíli 
se pracuje na projektové dokumentaci 
k lávce pro pěší.  pm, lp

Úklid ulic začne ve  Znojmě až 
16. dubna. Plánovaný termín bloko-
vého čištění 1. dubna se ruší.

V souvislosti s rostoucím výsky-
tem nového typu koronaviru a opat-
řeními proti jeho šíření se začátek 

Termíny blokového čištění ve Znojmě se ruší
blokového čištění v  centru města 
a v Příměticích přesouvá na 16. dub-
na. V  městských částech (s  výjim-
kou Přímětic) probíhá čištění bez 
dopravních značek, tudíž i bez nut-
nosti odtahu aut. Proto začne dle plá-

nu od 26. března čištění v Derflicích 
a  Načeraticích, následovat budou 
ostatní části (mimo Přímětice).  Od-
kaz na aktuální rozpis blokového čiš-
tění naleznete na www.znojmocity.cz  
v Praktických odkazech.  pm



 V ulicích města se zapojil do pomoci i starosta Jan Grois. Foto: Archiv ZL
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Jeden z těch, kteří v posledních 
dnech nemají příliš klidný spánek, 
je bezesporu starosta Znojma Jan 
Grois. Jako šéf bezpečnostní rady 
se spolu s mnoha spolupracovníky 
z různých oborů snaží hledat řeše-
ní, jak nejlépe čelit agresivnímu viru 
COVID-19, a  ochránit tak všechny 
obyvatele Znojma.

Pane starosto, situace ohledně koro-
naviru se mění z minuty na minutu. 
Je možné říci, že procházíme jednou 
z nejtěžších zkoušek v naší novodobé 
historii?

Ano, vypadá to tak. A neskutečně 
mě štve, že se i v  této chvíli chovají 
lidé nezodpovědně. Nedodržují ome-
zení vycházení a nechrání se rouškou 
a ochrannými pomůckami. Chtěl bych 
apelovat na občany: Prosím, uvědom-
te si, že dodržováním všech naříze-
ní chráníte hlavně sebe a své blízké. 
Zdraví máme jen jedno a nikdo nám 
ho nevrátí. Tím, že nedodržujete daná 
nařízení a doporučení, přichází vniveč 
obrovské úsilí všech lidí, co jsou v prv-
ní linii a riskují nejvíc. Tedy zdravot-
níků, pracovníků v sociálních službách 
a dalších. Všechna jejich obětavost 
a hodiny strávené v práci mohou být 
k ničemu.

Na druhé straně se ozývají hlasy, kte-
ré volají po hledání a trestání viníků. 
Například těch nezodpovědných, 
kteří sem zavlekli nákazu. Objevu-
jí se i hlasy silně kritizující vládu 
za to, že situaci podcenila. Je na tohle  
čas?

Opět chci apelovat na všechny: 
Neřešme minulost, tu už nevrátíme, 
soustřeďme se na budoucnost. Snažme 
se efektivně si předávat informace. 
Dám příklad - mnozí senioři jsou izo-
lovaní od světa, nemají internet, někte-
ří třeba ani televizi. Nevědí, co se děje. 
Těm je potřeba situaci vysvětlit a ne 
na ně útočit. V minulém týdnu jsme 
právě s tímto cílem rozjeli letákovou 
kampaň do supermarketů a do schrá-
nek. Co se týče kritiky vlády, teď na to 
rozhodně není čas, musíme táhnout 
za jeden provaz a věřit institucím. Je 
nutné řešit aktuální a budoucí problé-
my a ne se pitvat v minulosti, co kdo 
mohl udělat a neudělal.

Starosta Znojma: Děkuji každému, kdo udělal 
cokoliv navíc. Společně to zvládneme!

Dodržováním všech nařízení 
chráníte sebe i své blízké. 

Jaká konkrétní opatření udělala rad-
nice?

Opatření průběžně přibývají, kom-
pletní informace najdete na speciálně 
zřízeném webu www.opatreniznojmo.cz.  
Ještě před vládní intervencí jsme na-
řídili uzavřít všechny školky, sporto-
viště, zrušili jsme všechny kulturní 
akce. Zatím do konce dubna. Zajistili 
jsme nástup do městské autobusové 
dopravy pouze prostředními a zadní-
mi dveřmi, abychom ochránili řidiče. 
Zařídili jsme také dezinfekci autobusů 
nejmodernějšími nanotechnologie-
mi. Za klíčové také považuji, že jsme 
s předstihem zajistili roušky a výbavu 
pro pracovníky v předních liniích, 
a  to zejména pro pracovníky centra 
sociálních služeb, kteří jsou každý 
den v kontaktu se seniory, a pro Měst-
skou policii, která je v  terénu. Když 
to všechno shrnu, v první fázi jsme 
reagovali na situaci izolačními opat-
řeními, to znamená zavřením všech 
míst, kde by mohlo dojít k hromadné 
nákaze. 

K prevenci určitě patří i ochranné 
prostředky, především roušky. Jak 
jejich nedostatek řešíte?

Samozřejmě se snažíme nakoupit 
ochranné pomůcky po  vlastní ose, 
vždyť na prevenci se soustřeďujeme 
od začátku. Bohužel, situace na trhu 
je komplikovaná a platí jednoduché 
pravidlo, že kdo platí, ten kupuje. By-
rokratické mechanismy ve veřejném 
sektoru takové nákupy velmi kritizují. 
Krizový štáb zasedá každý den a snaží-
me se udělat vše, co je v naší moci. Pro 
mě je základ, že nesedíme a pasivně 
nečekáme, co udělá vláda, ale snažíme 
se situaci předjímat. Schválili jsme také 
Plán prevence a pomoci, který přesně 
rozdělil úkoly a odpovědnost napříč 
úřadem tak, abychom na vše zvládli 
reagovat co nejrychleji. Tento plán 
jsme poslali i starostům ostatních obcí 
v regionu, aby se mohli inspirovat.

Může vůbec někdo odhadnout, jak 
dlouho bude celá situace trvat?

To v tuhle chvíli nikdo není scho-
pen říct. Nápovědou nám mohou být 
data z Číny a Itálie, kde omezení trvalo 
několik měsíců. Chci být optimista 
a věřím, že svět vyvine všechno své 
úsilí, abychom se s krizí vypořádali co 
nejdříve. Na druhou stranu, buďme 
realisté a otevřeně říkám, že to nebude 

jednoduché a bude nás to stát spoustu 
sil a odhodlání. I my už začínáme pře-
mýšlet, jak po krizi nastartovat ekono-
miku města.

Určitě vám píše spousta lidí. Jak 
vlastně reagují?

Celý den mi drnčí mobil, lidé píší 
zprávy a ptají se i přes Facebook. Bo-
hužel nemám kapacitu na všechny do-
tazy odpovídat. Co je pro mě hodně 
pozitivní, tak většina lidí se ptá, jak 
může pomoci. Hlásí se jako dobrovol-
níci. Jen za první den se nám na našem 
webu pro registraci dobrovolníků při-
hlásilo přes 100 lidí! Další šijí roušky 
pro ostatní nebo je chtějí distribuovat 
prodavačkám či řidičům autobusů, 
tedy dalším těm, kteří jsou tu pro nás 
ostatní. Pro mě je to skvělý signál, že to 
jako společnost zvládneme! I když stát 
bohužel není schopen dobře fungo-
vat, lidé si dokáží pomoci mezi sebou. 
Chtěl bych tímto poděkovat jednomu 
každému občanovi, který udělal něco 
navíc. Cokoliv! Ať se přihlásil do data-
báze dobrovolníků nebo jen ušil rouš-
ku a věnoval ji sousedovi. Moc děkuji. 
Ukazujeme tím, jak jsme silní.

Čas strávený doma znamená pro 
mnohé občany zásadní změnu. Co 
byste jim poradil, aby to zvládli co 
nejlépe?

Je dobré stanovit si pravidla a řád. 
V něm se v krizových situacích pohy-
bujeme mnohem lépe než ve zmatku. 
Naplánovat si den není nic špatného, 
naopak, byť by to měl být úklid šuplíků 
nebo vymalování spíže. Potřebujeme 
mít pocit, že jsme užiteční a platní. 
Právě teď bychom každý den měli 
udělat něco, aby se nám žilo dobře. 
Smysluplná pravidla nám pomohou 
ustálit chování jak v rodině, tak ve spo-
lečnosti. Není to něco, co nám bere 
svobodu, ale něco, co nás podrží. Je 
dobré stanovit pravidla i povinnosti 
také dětem, které jsou doma a nechodí 
do školy. Dát jim i úkoly, ne se je jen 
snažit zabavit. Staří lidé by se nemě-
li ostýchat požádat o pomoc napří-
klad s nákupem (jak to udělat najdete 
na straně 10 – pozn. red.). Přirozený by 
měl být náš zájem o sousedy, o nichž 
víme, že jsou nemocní či osamělí. Na-
bídnout jim pomoc je víc než slušnost. 
Někdy stačí třeba zaklepat na paní, 
co bydlí nad námi, a zeptat se, zda 
něco nepotřebuje. Nevyhodnocovat 
všechny informace hned, vyhýbat se 
riziku a udržovat si naději, že vše bude 
v pořádku. Společně to zvládneme! 
 Zuzana Pastrňáková
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 23. dubna, uzávěrka je 
13. dubna. 

SVOZ BIOODPADU 
Ve Znojmě a jeho městských čás-
tech začne od 23. března (13. tý-
den) pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy. Svoz bude prováděn 
každý lichý týden.

ZMĚNA NA LETNÍ ČAS
V nedělní noci 29. března začne 
platit letní čas. Hodiny se posunou 
o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00 ho-
diny.

ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
I  v  roce 2020 jsou každoročně 
vybírané poplatky za odstraňová-
ní komunálních odpadů 400 ko-
run na osobu. Poplatek je splatný 
k 30. červnu 2020. Nyní lze k platbě 
využít bankovní převod a provést 
tak platbu na účet nebo prostřed-
nictvím služby SIPO České pošty. 
Více na www.rodinaokurkova.cz/ 
komunalni-odpady.

POPLATEK ZA PSA
Do konce března 2020 musí dr-
žitelé (majitelé) psů zaplatit po-
platky za své čtyřnohé přátele. 
V současné situaci je preferována 
platba bezhotovostním převodem 
na účet č. 19-0000224741/0100 
KB Znojmo, variabilní symbol (lze 
zjistit u správce poplatku na tel. 
515 216 307), poštovní poukáz-
kou  nebo přes Portál občana Měs-
ta Znojma. Na stejném telefonním 
čísle získáte i podrobnější infor-
mace. Poplatek je vyměřen od tří 
měsíců stáří psa. Nahlásit nového 
psa musí jeho majitel do 15 dnů 
na finančním odboru MÚ Obro-
ková 10. Více informací k poplatku 
za psa nabízí článek na této straně.

AKCE PRO SENIORY
Akce pro seniory, které pořádá měs-
to Znojmo a Znojemská Beseda, se 
do 12. dubna 2020 ruší. Aktuál- 
ní informace o dalším dění získáte 
na tel. 515 300 251 nebo 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. 

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice 
(ul .  MUDr.   J .  Janského,  tel . 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

Video Znojemského historické-
ho vinobraní 2018 z dílny studia Vi-
deobrothers bratří Otrubů získalo 
v soutěži Tourfilm 2020 hlavní cenu 
v kategorii promo spotů.

Sestřih tří dnů z pohledu kamer 
láká, a nutno říct, že úspěšně, půso-

Spot vinobraní získal zlato
bivými obrazy královského Znojma 
a  chytlavým hudebním podkre-
sem návštěvníky na  další ročníky 
oslav vína a burčáku. Předání ceny 
soutěže Tourfilm 2020 proběhlo 
v rámci pražského veletrhu Holiday  
World.

Porota ocenila především kva-
litu zpracování a  také to, že se spot 
nesnaží za každou cenu podbízet se 
aktuálními trendy, a naopak jeho po-
jetí je přizpůsobeno požadovanému 
vyznění celé akce a ztvárnění auten-
tické atmosféry.

Ze studia Videobrothers pochází 
za poslední roky všechny spoty Zno-
jemského historického vinobraní. 
Avšak nejsou to jen spoty z vinobraní, 
ale třeba i z kampaně Znojmochutná. 
„Každé promo video, které vzniklo, 
pomáhá městu vytvořit novou, mo-
derní, komunikační tvář, která se od-
ráží ve všech formách propagace ať už 
na sociálních sítích, různých outdoo- 
rových kampaních, nebo veletrzích. 
Nejde jen o kvalitu, kterou spoty mají, 
ale právě i o náplň a každý záběr, který 
dokážou Otrubovi zachytit. Je vidět, 
že jako rodilí Znojmáci mají k městu 
velmi blízko,“ zhodnotil práci obou 
bratrů František Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy. Nově oceněný spot 
můžete spolu s dalšími desítkami videí 
zhlédnout na Youtube kanálu Znojmo-
city nebo Znojmo.tv.  lp

 Jednomu z tvůrců spotu, Janu Otrubovi (vlevo), předal cenu ředitel společnosti Czech-
Tourism Jan Herget.  Foto: Archiv ZL

 Na  výměně oken v  Louckém klášteře znojemská radnice 
pracuje od roku 2016. Od té doby se repasovalo 152 oken. Jen 
na novém konventu kláštera je 450 oken.  Foto. Archiv ZL

Na programu mimořádného jed-
nání zastupitelstva byla nová vyhláš-
ka o poplatcích za psy.

Poslanci na  konci roku 2019 
schválili zákon, na základě kterého 
město muselo novelizovat vyhlášku 
o poplatcích za psa, jež měla být účin-
ná od 1. ledna 2020. „Pro naši znojem-
skou vyhlášku jsme vzali vzor vyhlášky 
doporučený Ministerstvem vnitra, kte-
rý správnost vyhlášek kontroluje. Če-
kali jsme proto, že bude v pořádku a že 
tam bude vše ošetřené. Díky novele 
zákona se totiž rozšířil okruh lidí, kteří 
jsou od poplatku za psa osvobozeni,“ 
vysvětluje starosta Jan Grois.

Projednali nižší poplatek za psy
„Bohužel se až v praxi ukázalo, že 

vyhláška má negativní dopad na dů-
chodce pobírající invalidní nebo sta-
robní důchod, kteří nejsou držiteli 
ZTP a  jsou mladší 65 let. Tito lidé, 
byť jich není mnoho, mají skutečně 
platit více. Uvědomujeme si jejich fi-
nanční situaci a mrzí mě, že mohlo 
dojít k dalšímu zatížení jejich roz-
počtu. Proto jsme se rozhodli celou 
věc ihned napravit,“ dodává starosta  
Grois.

Znojemská radnice nastalý pro-
blém řešila v posledních týdnech s Mi-
nisterstvem vnitra a Ministerstvem 
financí a zjišťovala, jak vyhláška vy-

padá v dalších městech. Nakonec se 
rozhodla pro svolání mimořádného 
zastupitelstva a schválení nové vyhláš-
ky, a  to z důvodu zmírnění tvrdosti 
původně schválené vyhlášky.

„Nová vyhláška snižuje poživate-
lům invalidního, starobního, vdovské-
ho, vdoveckého či sirotčího důchodu 
mladším 65 let poplatek na úroveň 
ostatních seniorů, kteří jsou star-
ší 65  let. Budou platit tedy ne plnou 
sazbu 1 000 korun, ale sníženou saz-
bu 200  korun,“ doplňuje starosta  
Grois. (Podrobnosti o poplatku za psa 
na str. 4 v rubrice Důležitá sdělení –  
pozn. red.). zp

V pořadí již šestou etapu výměny 
oken v  Louckém klášteře schválili 
znojemští radní. Pracovat se bude 
opět na východní fasádě barokního 
konventu, kde na výměnu čeká po-
sledních 38 oken.

Všechny repliky oken, jejich ma-
teriál, barevnost i  tvarosloví vychází 
z historických podkladů a jejich vzhled 
museli schválit památkáři. Okna jsou 
kastlová s otevíráním dovnitř a  jsou 
vyrobena z masivu modřínu s nátěrem 
v barvě matné slonové kosti. Venkovní 

Klášter v Louce dostane další nová okna
parapety budou řeše-
ny štukatérsky v rámci 
budoucích oprav fasád. 
Do výměny 38 oken le-
tos Znojmo investuje 
téměř 3,8 mil. korun. 
Stejně jako v předcho-
zích letech město žádá 
o  finanční podporu 
Ministerstvo kultury, 
a  to z  Programu zá-
chrany architektonic-
kého dědictví.  pm
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OPILÝ UJÍŽDĚL S DĚTMI 
Strážníci Městské policie stíhali 
v ulicích Znojma řidiče, který usedl 
za volant pod vlivem alkoholu, 
a to i přesto, že na zadním seda-
dle vezl dvě děti (2 a 12 let). Opilý 
řidič nejprve způsobil dopravní 
nehodu na Mariánském náměstí 
a z místa ujel. O hodinu později 
ho strážníci našli, jak opouští 
parkoviště na Jarošově ulici. Řidič 
na znamení k zastavení nereago-
val, naopak se pustil do automo-
bilové honičky se strážníky. Při 
ní stačil poničit služební vozidlo, 
urazil zpětné zrcátko u vozidla 
na ulici Fibichova a ve zběsilé jízdě 
málem srazil chodce. Jízdu opilého 
řidiče (2,61 ‰ alkoholu) ukončili 
strážníci na kruhovém objezdu 
ulic Jarošova a Kuchařovická, kdy 
výtečníka vytáhli z auta a spoutali. 
Obě vyděšené děti uklidňoval je-
den ze strážníků. Muž byl na místě 
předán Policii ČR. 

ZMATENÉ ŽENĚ VOLALI 
ZÁCHRANKU
Na Jaroslavickou ulici ve Znojmě 
vyjela motohlídka k ženě, která 
seděla u silnice a volala o pomoc. 
Kopala do  plotu, mluvila ne-
srozumitelně a zmateně, chtěla 
zastavovat vozidla. Devětadvace-
tiletá žena byla zřejmě pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky. 
Převezena byla na ošetření do zno-
jemské nemocnice.

UHASILI OHEŇ
Strážníci uhasili oheň, který vzplál 
pod mostem na  Suchohrdel-
ské ulici. Popelem lehla zřejmě 
matrace a  oblečení nějakého 
bezdomovce. O vzniklé škodě byl 
informován vlastník mostu.

NAHNUL SLOUP
Řidič osobního vozidla nacouval 
na ulici Přemyslovců do sloupu 
veřejného osvětlení. Následkem 
toho se sloup nahnul a  došlo 
k jeho poškození. Z toho důvodu 
byla přivolána dopravní policie, 
která si případ převzala.

NEZLETILÍ POD VLIVEM 
ALKOHOLU
Orientační dechová zkouška byla 
pozitivní u  čtyř mladíků, které 
strážníci kontaktovali u prodejny 
Kaufland na Jarošově ulici. Mladíci 
ve  věku 16 až 17 let nadýchali 
v rozmezí od 0,27 do 1,10 promile 
alkoholu v dechu. Hoši byli předá-
ni zákonným zástupcům. Zároveň 
byl o  celé události informován 
sociální odbor.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

S nástupem jara byl ve Znojmě 
a  jeho městských částech opět za-
hájen svoz bioodpadu. Vzhledem 
k počasí začal letos dříve, než bylo 
v plánu, a to již ve 13. týdnu, tedy 
od 23. března.

Svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy, bude pro-
váděn každý lichý týden. Aktualizo-
vaný kalendář svozu najdete na www.
znojmocity.cz v Praktických odkazech 
na úvodní stránce.

Ve vybraných lokalitách (zejmé-
na zahrádkářských koloniích) bu-
dou občanům stejně jako vloni také 
k  dispozici velkoobjemové kontej-
nery na bioodpad, které se rozmísti-

Svoz bioodpadu byl zahájen už tento týden
ly na svá stanoviště druhý březnový  
víkend.

Lokality, kde jsou kontejnery 
umístěny: Přímětice – sídliště (za kři-
žovatkou ulic Větrná x Dlouhá), Praž-

ská – zahrádkářská kolonie levá strana  
(= Cínová hora, 2 místa), Kuchařovická 
ulice (u zahradnictví Městské zeleně), 
Suchohrdelská ulice (u zahrádek) a Ho-
landská ulice (u zahrádek). Daná místa 
jsou označena cedulí. Odkládat tu mo-
hou občané pouze trávu, listí a větve.

Pokud ještě nemáte nádobu 
na bioodpad, ale chtěli byste ji, stačí si 
zažádat na odboru investic a technic-
kých služeb (kontaktní osobou je Pet-
ra Holíková, tel.: 515 216 133, e-mail:  
petra.holikova@muznojmo.cz). Nárok 
na nádobu na bioodpady má trvale 
bydlící osoba města Znojma, která má 
u své nemovitosti pozemek se zahradou 
nebo zelení.  pm, lp

DO BIONÁDOBY 
■ PATŘÍ: tráva, rostliny a rostlinné 
zbytky, seno, sláma, listí, štěpky 
a piliny nebo dřevní hmota včetně 
menších větví.
■ NEPATŘÍ: zbytky jídel, živočišné 
zbytky, exkrementy zvířat, komu-
nální odpad nebo recyklovatelné 
složky odpadu, nebezpečný odpad, 
stavební odpad nebo textil.

Cedulky u  stromů v  Dolním 
a  Středním parku postupně zmizí. 
Nahradí je panely.

Stromy v Dolním a Středním parku 
postupně sílí, a je proto potřeba odstra-
nit ochranné trojnožky, které by jim 
spíše bránily v růstu. S  trojnožkami 
zmizí i cedulky se jmény dárců, kteří se 

zapojili do adopce stromů při revitali-
zaci obou parků. 

„Abychom tuto upomínku zachovali, 
budou jména všech dárců zaznamenána 
na několika panelech na různých místech 
v parku. Vyrobeno jich bude celkem pět, 
dva se pravděpodobně umístí do Střed-
ního parku, tři do Dolního parku,“ říká 

místostarosta Jakub Malačka. Vizuální 
stránku panelů město připravilo ve spo-
lupráci s Ateliérem Tišnovka, který byl 
autorem projektu revitalizací parků. Ob-
sah panelů tvoří jmenný seznam dárců 
a mapa celého parku, kde budou čísly 
vyznačeny adoptované stromy. Panely 
budou mít rozměry 240 x 70 cm.  zp

Cedulky u stromů nahradí panely

Do  třináctého ročníku soutěže 
Nejlépe opravená kulturní památka 
Jihomoravského kraje v roce 2019 
jsou přihlášené i  dvě znojemské 
památky – pastoforium v  kostele 
sv. Mikuláše a Enotéka znojemských  
vín. 

Svůj hlas může každý zájemce po-
slat vybrané památce do 31. března. 
Podpoří tak možnost jejího vítězství. 
Hlasování probíhá prostřednictvím 
SMS. Každé navržené památce je mož-
né přidělit z jednoho telefonního čísla 
jen jeden hlas. O Cenu veřejnosti boju-
je všech 39 památek či děl včetně dvou 
znojemských.

Enotéka znojemských vín vznikla 
v místech bývalé strojovny a kotelny 
v areálu pivovaru. Projekt je dílem ar-
chitektonické kanceláře Chybik+Kris-
tof. Do strohého bílého interiéru je 
vložena kontrastní tmavá vestavba vin-
ného baru, která díky novému rozmís-
tění oken umožňuje atraktivní výhledy 
na kostel sv. Mikuláše a část historické-
ho jádra. Pošlete hlas Enotéce formou 
SMS ve  tvaru: HLA PAMATKY 36 
na telefonní číslo: 736 301 599.

Pastoforium v  kostele sv. Mi-
kuláše patří v  našem památkovém 

Enotéka a pastoforium 
soutěží o titul NEJ památky

fondu k nejkvalitnějším příkladům 
monumentální interiérové kameno-
sochařské práce v sakrálním interiéru. 
Komplexní restaurování díla, jež s vel-
kou pravděpodobností nebylo opravo-
váno nejméně sto let, provedli v roce 
2019 Josef Červinka a Daniel Hvězda. 
Restaurování mřížek pastoforia pak 

proběhlo v ateliéru. Pošlete hlas koste-
lu sv. Mikuláše formou SMS ve tvaru: 
HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo: 
736 301 599.

Hlasovat je možné do 31. března.
(Všechny soutěžní památky na https://
www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/
index.php).  lp
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SLOVO ZASTUPITELE

V dnešním díle dokončíme, po-
kud nám redakce Znojemských listů 
opět neupře právo na úplné vyjádření, 
náš půlroční seriál o  historii zno-
jemských kašen. Dnešní závěrečný 
díl také obsahuje to nejdůležitější – 
vyjádříme náš požadavek na obnovu 
kašny na Horním náměstí.

V  minulém díle jsme barvitě 
popsali jedinečný historický příběh 
barokní kašny na Horním náměstí. 
Jak se ale přihodilo, že vzácná kaš-
na se státoprávní symbolikou zemí 
Koruny české z náměstí téměř beze 
stopy zmizela? Na vině je pohříchu 
ryze pragmatické, památkově necit-
livé a „šetřílkovské“ uvažování zno-
jemských městských radních, kteří 
v  roce 1897 nechali z  centra města 
odstranit 9 z celkového počtu 11 his-
torických kašen (zůstaly pouze kašny 
na  Dolním a  Otakarově náměstí). 
Jejich funkci zdroje pitné vody pro 
občany a  návštěvníky města tehdy 
převzalo celkem 45 pump, které, jak 
si budou jistě mnozí z vás, občanů, 
dobře pamatovat, vydržely v ulicích 
a na náměstích Znojma až do konce 
60. let 20. století.

Pokus zachránit umělecky hod-
notnou a historicky významnou kaš-
nu na Horním náměstí těsně nevy-
šel. Návrh čestného občana města 
Znojma Leopolda rytíře Haberlera 
a jeho kolegů Eduarda Oberwimme-
ra a  Franze Ellera ponechat kašnu 
z  památkových, ale i  praktických 
protipožárních důvodů stát na mís-
tě byl na zasedání obecního výboru 
(zastupitelstva) města Znojma 7. říj-

K podobě kašny na Horním náměstí 3
na 1897 zamítnut těsnou většinou 
hlasů. Kromě neochoty uvolnit pe-
níze na opravu zchátralé kašny hrály 
v rozhodnutí zastupitelů velkou roli 
i sílící nacionalistické tendence: socha 
svatého Václava byla symbolem staré-
ho svazku zemí Koruny české, který 
se do moderního pojetí císařského 
Předlitavska („Velkého Rakouska“) 
německy cítícím Znojemanům pře-
stával hodit. Kašna tak byla nakonec 
kompletně odstraněna a nahrazena 
velkou litinovou pumpou. Mandí-
kova socha sv. Václava byla uscho-
vána do  lapidária Městského muzea 
ve Znojmě, odkud byla vyzvednuta 
až v  roce 1929 a druhotně osazena 
do kašny na bývalém Otakarově, nově 
Václavském náměstí, u příležitosti ce-
lostátně slaveného svatováclavského 
milénia (viz prosincový díl našeho 
seriálu).

Co tedy ze všeho výše uvedeného 
vyplývá? Historická barokní kašna 
na Horním náměstí z  let 1700/1723 
a její význam jsou archivními prame-
ny dobře dokumentovány. Pro sou-
časnou generaci Znojemanů a všech-
ny generace budoucí by tedy mělo být 
milou povinností, abychom ji opět 
viděli na náměstí. Jedině tak budeme 
moci občanům a také návštěvníkům 
města vyprávět pozoruhodný příběh 
o svatém Václavovi, českém státním 
právu a slavné korunovační jízdě po-
sledního mužského panovníka s vel-
kou barokní podívanou na  oslavu 
svátku sv. Alžběty. Bez obnovy his-
torické kašny zůstane velký příběh 
pouze mrtvou historkou z knížek.

Dovolujeme si tedy navrhnout, 
aby byla historická svatováclavská 
kašna na  uvažovaném a  technicky 
předpřipraveném místě na Horním 
náměstí ve formě repliky a po konzul-
taci s památkovými orgány obnovena.

Výsledek architektonické soutěže 
z roku 2019 žel nic z výše popsaného 
neodráží. Podat náš návrh nebylo 
možné: zastupitelům města bylo zaká-
záno se soutěže zúčastnit. Vítězný ná-
vrh arch. Matějky je navíc natolik po-
dobný již realizované moderní kašně 
na náměstí Svobody v Brně, že o ori-
ginálním soudobém díle nelze příliš 
hovořit. Arch. Matějka podle svých 
slov chtěl ztvárnit korunu jako „sym-
bol královského města“; k  tomu ale 
namítáme, že královským korunám se 
jeho návrh tvarově a stylově vůbec ne-
podobá. Vítězný návrh soutěže, soudě 
podle ohlasů u znojemské veřejnosti 
(viditelných na sociálních sítích), se 
navíc s většinovým příznivým při-
jetím nesetkal. Pokud by byl vítěz-
ný soutěžní návrh kašny realizován, 
a zatím to nelze předvídat, protože 
klíčové závazné rozhodnutí památ-
kářů ještě nebylo vydáno, bylo by to 
podle našeho názoru popření statusu 
a smyslu ochrany městské památko-
vé rezervace. Současný stav poznání 
kulturních a historických hodnot pro 
tento prostor hovoří o jiném příběhu 
než návrh arch. Matějky. Málokteré 
město na Moravě a v českých zemích 
vůbec má tak kouzelné genius loci 
jako Znojmo. Nenechejme si ho zničit 
za cenu povrchních výmluv o potře-
bě „jít s dobou“. S ohledem na výše 

podrobně popsané kvality a zejména 
duchovní význam a historický odkaz 
by byl návrat kašny s Mandíkovou 
sochou sv. Václava na Horní náměs-
tí, hlavní historický rynk Znojma, 
velmi žádoucí. Mandíkova socha na-
víc symbolicky spojí Horní náměstí 
ve Znojmě s Horním náměstím v du-
chovní metropoli Moravy – v Olo-
mouci –, kde stojí další Mandíkova 
mistrovská práce – Herkulova kašna.

O našem návrhu vrátit na Horní 
náměstí historickou kašnu jsme vede-
ní města informovali již před soutěží 
na jaře 2019. Nebylo s námi ale vůbec 
jednáno. Proto jsme připravili obsáh-
lý seriál o historických kašnách a naše 
vyjádření, které zveřejnily Znojemské 
listy v  lednu, únoru a nyní, jsme již 
v prosinci zaslali radě města k pro-
jednání. Rada města naše vyjádření 
vzala pouze na vědomí, bez jakékoli 
diskuse či jednání. Bez úspěchu také 
skončila naše výzva, aby vedení města 
na  toto téma zahájilo s  občanskou 
veřejností dialog. Dokážeme si totiž 
dobře představit, že kromě obnovené 
historické kašny může být v jiné části 
náměstí situován skromnější soudobý 
vodní prvek, který uspokojí nároky 
současných obyvatel a návštěvníků 
Znojma na osvěžení za parných let-
ních dnů apod.

Ing. Petr Bojanovský, 
Mgr. Lukáš David, 

PhDr. Jiří Kacetl, 
Bc. Jakub Krainer, 

JUDr. Olga Štefaniková
zastupitelé města (PRO ZNOJMO)

Snad celá republika zaznamena-
la případ Maxíka, těžce nemocné-
ho chlapečka, na kterého se před pár 
dny pořádala celostátní sbírka. Me-
dializace byla v tomto případě alfou 
i omegou úspěšného vybrání peněz. 
Minulý rok jsem byla osobně zapojena 
do podobné sbírky na těžce postiže-
ného znojemského občana a  těsně 
před Vánocemi jsem chtěla článkem 
zde, ve Znojemských listech, na ten-
to případ upozornit a  (spolu s ko-
legyní z klubu SPD) poprosit občany 
města Znojma o případnou pomoc. 

Pravidla pro uveřejňování příspěvků
aneb „už mlčíme“ (?!?)

Jaké však bylo mé překvapení, když 
mi příspěvek nebyl uveřejněn s vy-
světlením, že se vlastně vůbec netýká 
mé práce a našeho města. Navíc byla 
hbitě sestavena „Pravidla pro uveřej-
ňování sdělení členů Zastupitelstva 
města Znojma“, která nově stanoví 
maximální (malý) rozsah příspěv-
ku, „povolená témata“ a řadu dalších 
omezení. Na rozdíl od vedení města 
nemá opoziční zastupitel mnoho mož-
ností, jak zde ve Znojemských listech 
prezentovat svou práci nebo názory, 
a tato pravidla situaci ještě více zhorší. 

Přesto byla na minulém řádném za-
sedání zastupitelstva dne 24. 2. 2020 
z rozhodnutí většiny zastupitelů přija-
ta. Nám opozičním zastupitelům tedy 
nezbývá, než své příspěvky zestručnit 
na nezbytné minimum, vyjadřovat se 
jen k „povoleným“ tématům a zřejmě 
se i modlit k pánu Bohu, aby nám ty 
příspěvky nakonec byly uveřejněny. Čí 
je to zájem si jistě čtenář domyslí sám.

Mgr. Petra Svedíková Vávrová
zastupitelka města Znojma

za klub SPD

Schválená pravidla
Zastupitelstvo města Znojma 

schválilo pravidla pro uveřejňování 
sdělení členů zastupitelstva města 
ve Znojemských LISTECH.

Každý zastupitel tak má od dub-
nového vydání v  radničním perio-
diku stejnou plochu (počet znaků) 
ke svému vyjádření. Pravidla upřes-
ňují zejména § 4a tiskového zákona, 
který ukládá vydavateli „poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva územního samospráv-
ného celku, týkající se tohoto územ-
ního samosprávného celku“ v  rad-
ničním periodiku. Taková pravidla 
nejsou v rozporu s žádným zákonem 
a  přijímají je standardně i  ostat-
ní města. Pravidla jsou zveřejněná  
na www.znojmocity.cz.  zp



otištěna inzerce a vyvěšena venkovní 
či online reklama atd. Většina akcí se 
v průběhu roku pravidelně opakuje, 
a  tak se dá i dobře plánovat. Vytvo-
řením ucelené koncepce by mohlo 
být lépe kontrolovatelné například 
i načasování obsahu jednotlivých in-
zerátů nebo rozhlasových spotů, tím 
i účelnost vynakládaných prostředků 
z rozpočtu města Znojma nejen pro 
zodpovědné zaměstnance města…

Bohužel, nic podobného, na rozdíl 
od  Znojemské Besedy, která pečli-
vě výdaje plánuje a kontroluje, jsme 
na městě nenašli…

Mgr. R. Šalomonová
předsedkyně Finančního výboru

zastupitelka za SPD

SLOVO ZASTUPITELE
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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.

Kolumbus našel nabídky za vás

Pracovník údržby

Posílejte životopisy: luksova@az-pokorny.cz
Nebo volejte +420 515 300 153 | +420 773 000 549

AZ-Pokorny, s.r.o.  671 73 Čermákovice | www.azpcz.cz

Hledá spolupracovníky na pozici:

Přední český výrobce
nerezových trubek a hadic!

Náplň práce: Hledáme:

Nabízíme:

•svařování a konstrukce lehkých
 konstrukcí a přípravků
• oprava tvářecích
 nástrojů
• obsluha a údržba šroubových a
 pístových kompresorů
• jednoduchá instalace rozvodů
 vody a vzduchu
• údržba budov

• týmového hráče s chutí učit se                   
novým věcem 
• výhodou je praxe na obdobné pozici,
není ale podmínkou
• určitě se bude hodit manuální
zručnost
 

• motivační mzdové ohodnocení
• měsíční prémie až 20 %
• 5 týdnů dovolené
• 1.000 Kč Bonus za naplnění fondu                  
pracovní doby
• 10.000 Kč Bonus za doporučení nového     
zaměstnance
 

• zaučení a praxi v oboru
• příspěvek na stravování ve firemní          
 kantýně
• možnost připojit k firemnímu                     
 mobilnímu tarifu
• práci v jednosměnném provozu
• odměny k jubileím
 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašich osobních materiálů do společnosti AZ - Pokorny, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování a 
Uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. 

 

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o., 

Přímětická1812/50

hledá

UČITELE/UČITELKU
jazyka českého, jazyka anglického a matematiky, 

Nástup možný od 1. 9. 2020. 
Více informací Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy, hanzal.libor@sousoszn.cz, 

tel. 537 020 500, 602 541 973.

FIRMA BAUMAX

hledá nového člena týmu na pozici

PRODAVAČ/KA 
Požadujeme:  

Střední odborné vzdělání s výučním listem.  
Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost. Orientaci na zákazníka,  

pečlivost, osobní iniciativu. Příjemné vystupování.  
Časovou flexibilitu – práce i o víkendu. Praxe v oboru – VÝHODOU.  

Výpis z rejstříků trestů.

Nabízíme:  
Nadstandardní mzda: tarif + garantované prémie + výsledková prémie.  

HPP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.  
Kvalitní zaškolení. Samostatnou a odpovědnou práci.  

Příjemné pracovní prostředí a kolektiv. Zaměstnání ve stabilní  
společnosti s pozitivní perspektivou. Slušné jednání a zázemí  

mezinárodní firmy.

Prosíme o zaslání životopisu na e-mail: kadrycz7@baumax.cz.

Nástup možný IHNED!

A tak Finanční výbor dál kontrolu-
je… A navrhuje opatření ke zlepšení…

Zastupitelstvo města Znojma 
přijalo na návrh Finančního výboru 
USNESENÍ. Ukládá oddělení vnějších 
vztahů (neboli paní Ing. Pastrňákové, 
která má na starosti reklamu a pre-
zentaci města) vypracovat pro oblast 
inzerce, reklamy, publicity a propa-
gace města Znojma kompletní media 
plán. Vytvořit samostatný interní roz-
počet pro tuto oblast a sledovat jeho 
čerpání v  souladu se zpracovaným 
plánem. To vše dle opatření, která 
FV zastupitelstvu předložil. Jenom 
samotné město utratí za propagaci 
2 miliony korun. Další reklamu a pro-
pagaci financuje Znojemská Beseda 

ze svého vlastního rozpočtu. Na roz-
díl od hospodaření města v této oblas-
ti, neměl FV k hospodaření Znojem-
ské Besedy žádné připomínky. Nevím, 
jestli je hospodárné platit Rock Rádiu 
vysílání placené pozvánky na zahájení 
Znojemského adventu ještě několik 
dní poté, co akce již proběhla? V prů-
běhu kontroly jsme zjistili, že to není 
ojedinělý jev. Dle mého názoru je to 
minimálně nehospodárné.

A právě proto je potřeba, aby si 
paní Ing. Pastrňáková, která za  tuto 
činnost zodpovídá, zpracovala media 
plán. V něm si mimo jiné zpracuje 
prezentaci města v médiích spolu s ča-
sovým rozvrhem, ve kterém budou od-
vysílány televizní či rozhlasové spoty, 

Nikomu by nemělo být jedno, jak město 
utrácí peníze daňových poplatníků

Centrum sociálních služeb Znojmo, 
U Lesíka 

vypisuje výběrové řízení na pozici

EKONOM, ROZPOČTÁŘ
PP na dobu určitou s předpokladem 
na dobu neurčitou. Platová třída 11.

Předpoklady: 
VŠ ekonomického směru s délkou 

praxe min. 1 rok nebo SŠ ekonomického 
směru s délkou praxe min. 3 roky, 

znalost zákonů.

Výhodou: 
Praxe v oboru, zkušenosti s vedením 

kolektivu, odolnost vůči stresu.

Strukturovaný životopis s telefonním 
nebo e-mailovým kontaktem.

Žádost o pracovní místo zašlete 
do 29. března na adresu:  

Centrum sociálních služeb Znojmo, 
přís. org. – personální oddělení, 

U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo. 
Kontaktní osoba: Kolaříková Ludmila, 

e-mail adresa: Kolarikova.l@cssznojmo.cz, 
tel. 515 223 592.
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Duben začne povzbudivě novými nápady

Přejete si ve  svém okolí dětské 
hřiště? Chcete nový mobiliář na ná-
ves nebo vám chybí něco specifické-
ho ve vaší ulici? Nenechávejte si to 
pro sebe! Zapojte se do třetího roč-
níku participativního rozpočtování 
ve Znojmě, do projektu Tvoříme Znoj-
mo 2020.

„Od 1. dubna až do 31. května 2020 
mohou občané Znojma a jeho příměst-
ských částí podávat své návrhy. Celkem 
budou rozděleny 3 miliony korun pro 
město Znojmo a 3 miliony korun pro 
městské části. Vámi navrhované pro-
jekty by měly mít minimální hodnotu 
50 000 korun a maximální 750 000 ko-
run. Ty úspěšné budou realizovány 
v roce 2021,“ vysvětluje základní pravi-
dla projektu Tvoříme Znojmo místosta-
rosta Znojma Jakub Malačka.

Pravidla a jak návrh podat
Návrh může podat fyzická oso-

ba starší 15 let s  trvalým pobytem 
ve Znojmě (včetně městských částí), 
přičemž může podat i více než jeden 
návrh. Ten musí splňovat stanovené 
náležitosti, jako je dodržení rozpětí 
rozpočtu, odůvodnění, přínos, místo 
realizace ve Znojmě a další. Dále jsou 
v pravidlech vyjmenovány typy návrhů, 
které nebudou podporované (například 
opravy chodníků a komunikací, takzva-
né měkké aktivity, nebo projekty, které 
si žádají změnu územního plánu). Nále-
žitosti projektu jsou podrobně popsány 
ve formuláři na www.tvorimeznojmo.
cz. Informace a rady poskytne zájem-
cům koordinátorka projektu Soňa Bys-
třická (sona.bystricka@muznojmo.cz,  
515 216 339).

Návrh lze podat vyplněním formuláře, 
který je možné odevzdat online, zaslat 
nebo odevzdat osobně:

Třetí ročník Tvoříme Znojmo spustí město 1. dubna
■ Online v systému Portál občana – 
na stránce www.portalobcanaznojmo.cz  
je nutná jednoduchá registrace do sys-
tému. Pro podání návrhu není potře-
ba mít autentizovaný účet (ověřenou 
identitu).
■ Prostřednictvím pošty – vyplně-
ný formulář je možné zaslat poštou 
na adresu Městský úřad Znojmo, Ob-
roková 1/12, 669 22 Znojmo, na jméno 
Bc. Soňa Bystřická.
■ Osobně – vyplněný formulář lze ode-
vzdat na podatelně Městského úřadu 
Znojmo na ulici Obroková 1/12 nebo 
v kanceláři č. 217 v 2. NP na ulici Ob-
roková 1/12.

Navrhované projekty v první řadě 
posoudí příslušní úředníci, kteří zhod-
notí jejich realizovatelnost. Svůj projekt 
bude následně každý navrhovatel pre-
zentovat na veřejné prezentaci v první 
polovině září.

Novinky v hlasování
První vlna hlasování proběhne 

na prezentaci projektů. Přítomní udělí 
deset kladných a čtyři záporné hlasy. 
Následné elektronické hlasování pro-
běhne v termínu od 14. září do 11. říj-
na. Výsledné hlasy budou sečteny 
a bude stanoveno pořadí projektů.

Veřejnost si může vybrat ze dvou způ-
sobů online hlasování:
■ Za pomoci systému Mobilního Roz-
hlasu – v systému Mobilního Rozhlasu 
bude možno udělit 5 kladných hlasů 
a 2 záporné hlasy, tedy méně než u osob-
ního hlasování, a to z toho důvodu, že 
zde není ověřeno bydliště hlasujícího.
■ Prostřednictvím Portálu občana – 
hlasovat budou moci pouze občané 
s ověřenou identitou a trvalým byd-
lištěm na území města Znojma nebo 

městských částí Znojma. Z tohoto dů-
vodu v  tomto systému bude možné 
udělit také celkem 10 kladných hlasů 
a 4 záporné hlasy.

„Oba systémy pro online hlasování 
spolu navzájem komunikují a je tedy 

zabezpečeno, aby hlasy od jedné oso-
by byly započítány pouze jedenkrát. 
V případě, že by jedna osoba hlaso-
vala v obou online systémech, budou 
upřednostněny hlasy odevzdané přes 
Portál občana,“ doplňuje místostarosta 
Malačka.  pm

 Hřiště s klidovou a relaxační zónou v Příměticích si přál Lukáš Steinmetz. Podpořili ho lidé i město.  Foto: 2x Archiv ZL



Aktuální stav projektů z prvního 
ročníku Tvoříme Znojmo najdete 
na www.znojmo-zdravemesto.cz. 
Jsou zde i odkazy na videa s na-
vrhovateli již zrealizovaných pro-
jektů. To nejnovější video ukazuje 
novou vyhlídkovou lavičku na pro-
stranství u rotundy sv. Kateřiny.
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Společně měníme podobu města a okolí

Jeden z projektů z prvního roč-
níku participativního rozpočtová-
ní Tvoříme Znojmo, projekt „Konice 
u Znojma – náves“, se posune do fáze 
realizace. Proběhlo výběrové říze-
ní na zhotovitele a v následujících 
týdnech by se mělo začít pracovat 
na zvelebení návsi.

Navrhovatel projektu Konice 
u Znojma – náves řeší ve  svém ná-
vrhu chybějící zpevněné parkovací 
stání, chodníky, posezení, doplnění 
samotné zeleně návsi. „Návrh bude 
přínosný pro všechny občany městské 
části Konice. Měl by tvořit místo, kde 
se lidé mohou potkat, popovídat si, 

V Konicích upraví náves. Díky participativnímu rozpočtu

 Za vznikem nové vyhlídkové lavičky u rotundy stojí navrhovatelka, úspěšná znojemská 
architektka, Barbora Hora. Na snímku s místostarostou Jakubem Malačkou.  Foto: Archiv ZL

 S nápadem upravit hřiště na Pražské ulici přišel Matěj Hykl. A uspěl. Foto: Archiv ZL

 Nynější podoba návsi v Konicích není zrovna oku lahodící. Foto: Archiv ZL

 Vizualizace nové podoby návsi v Konicích u Znojma, jak si ji představuje navrhovatel.

uspořádat případně jarmark, vánoční 
trhy atd.,“ uvedl ve svém návrhu Ja-
romír Svoboda. Realizace projektu se 
měla uskutečnit v  loňském roce, ale 
potřebná povolení ke stavbě se poda-
řila získat až v  listopadu 2019, proto 

se práce přesunuly na letošní jaro. Fir-
ma provede rekonstrukci chodníků 
a zpevnění ploch včetně devíti parko-
vacích míst. Vegetační úpravy zeleně 
bude mít na  starosti Městská zeleň  
Znojmo.  pm

Po celém světě funguje partici-
pativní rozpočet a čím dál častěji jej 
používají i města v České republice. 
Znojmo se k  nim připojilo poprvé 
v roce 2018 a to projektem Tvoříme 
Znojmo. 

Lidé tak dostali skvělou možnost, 
jak se zapojit do rozhodování o dal-
ším rozvoji města, a hned v prvním 
ročníku vzbudil nápad velký zájem 
veřejnosti, který trvá prakticky stále. 
Také proto letos radnice vyhlásila již 
třetí ročník projektu Tvoříme Znojmo 
2020. Aktuální nápady se zatím líhnou 

Vaše projekty dostávají reálnou podobu
jen v hlavách navrhovatelů, ale jiné 
z předchozích ročníků již dostaly či 
dostávají svoji reálnou podobu.

Například první ročník Tvoříme 
Znojmo přinesl 16 úspěšných projektů, 
jejichž realizace probíhala v průbě-
hu loňského roku. Celkem už bylo 
předáno k užívání devět z nich. Ně-
které od dokončení dělí posledních 
pár detailů a  jiné se setkaly s kom-
plikacemi, které realizaci posunuly 
kompletně do roku 2020, ale i ty na-
konec uvidí jejich autoři v  reálném  
prostředí.  

Princip participativního rozpočtu 
je takový, že město uvolní část peněz 
z rozpočtu, konkrétně Znojmo 6 milio-
nů korun, a obyvatelé vypracují a ode-
vzdají projekty s návrhy, jak finanční 
obnos využít k vylepšení města i jeho 
městských částí. Své návrhy následně au-
toři projektu prezentují veřejnosti, která 
o nich hlasuje. Cílem není jen přerozdělit 
určité množství peněz, ale smyslem je 
vtáhnout veřejnost do dialogu o místě, 
kde žijí, ukázat jaké jsou možnosti obce 
a jak se mohou na tvoření města podí-
let. Na druhou stranu má participativ-

ní rozpočtování také naučit město, jak 
správně komunikovat a naslouchat obča-
nům. Podrobnější informace naleznete  
na www.tvorimeznojmo.cz.  pm, lp
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Dobrovolnické centrum ADRA 
Znojmo je s dobrovolníky připravené 
pomáhat seniorům s nákupy a do-
cházkou pro léky. Veřejnost prosí 
o pomoc při šití roušek.

Kdo může tuto službu využít? Se-
nior (nebo jinak potřebný člověk), 
který nemůže k zajištění nákupu (po-
travin a  léků) využít jinou možnost.  
Nemá přirozenou sociální síť (rodinu, 
vazby v sousedství, přátele), nemá in-
ternet k objednání nákupu on-line, 
nemá možnost zajistit donášku přes 
pečovatelskou službu. Informace získá 
u vedoucí ADRA Znojmo Dany Aulík 
Faragové (tel: 607 144 090). „Oslovila 
jsem také pracovníky sociálního od-
boru, aby na nás odkazovali seniory 
v nouzi, a možnost spolupráce byla 

ADRA pomáhá seniorům. 
Pomozme jí získat roušky

uvítána. Jsme v kontaktu i se starostou 
Znojma,“ říká Dana Aulík Faragová, 
a dále uvádí: „Podařilo se nám sehnat 
rukavice, ale stále máme nedostatek 
ochranných roušek. I když je pro nás 
šijí dobrovolníci, stále je jich potře-
ba. Kdyby nám chtěl někdo roušky šít 
a darovat, budeme velice rádi za kaž-
dou pomoc, případně je i odkoupíme,“ 
prosí veřejnost o pomoc vedoucí zno- 
jemské ADRA. Aktuální info o činnosti 
ADRA najdete na https://www.adra.cz/ 
novinky/id/adra-mobilizuje-sve- 
dobrovolniky.   lp

Kdyby nám chtěl 
někdo roušky šít, budeme 

rádi za pomoc.

Znojemská radnice rozjela kam-
paň na pomoc spoluobčanům. Přede-
vším těm nejstarším, ale také dalším 
ohroženým skupinám obyvatel.

S cílem zajistit pomoc seniorům 
a dalším ohroženým skupinám v sou-
vislosti s rizikem šíření nákazy novým 
typem koronaviru spustila radnice 
plán – „Potřebuji pomoct“ a „Chci 
pomáhat“. 

„Pomáhat jsou připraveni nejen 
pracovníci sociálního odboru, Ob-
lastní charity Znojmo, ADRA nebo 
Českého červeného kříže, ale také dob-
rovolníci, kterých se nám přihlásilo 
už více než 150. Nabízíme seniorům 
a dalším osobám pomoc při zajištění 
nákupů potravin, léků, drogerie, ven-
čení domácích mazlíčků, případně 
dalších činností, pokud budou potře-
ba,“ říká místostarosta Jakub Malačka, 
který agendu pomoci koordinuje. Tato 
pomoc je primárně určená těm Znoj-
mákům, kterým nemohou v první řadě 
pomoci jejich blízcí. 

Potřebuji pomoct
Potřebujete pomoci? 

Pomůžeme vám, vždyť po-
žádat o  pomoc není nic, 
za co by se měl kdokoliv, a to 
v jakémkoliv věku, stydět. 
Pro seniory a další ohrože-
né skupiny, které potřebují 
pomoct a nemají se na koho 
obrátit, je zřízeno speciál-
ní telefonní centrum, kam 
mohou zavolat od pondělí 
do pátku v časech 8.00–16.00 

a  to na  telefonní čísla: 733 781 612, 
733 781 613 nebo 733 781 614.

Všechny tyto informace do-
stanou lidé ve Znojmě díky letáko-
vé kampani také přímo do  svých 
schránek. Radnice vytváří podrob-
nější online databázi těch, kteří 
budou chtít pravidelnou pomoc 
(například s nákupy apod.). Více in-
formací na: https://opatreniznojmo.cz/ 
potrebuji-pomoct.

Chci pomáhat
Již nyní eviduje radnice desítky 

dobrovolníků. Každý dobrovolník, kte-
rý k seniorům či jiným lidem přijde, 
bude mít oficiální průkaz s razítkem 
města a  také telefonním kontaktem, 
přes který bude možné totožnost dob-
rovolníka ověřit. Na speciálním webu 
www.opatreniznojmo.cz bude k nale-
zení i vzor průkazu. Dobrovolníci se 
do plánu „Chci pomáhat“ mohou hlá-
sit i nadále pomocí dotazníku. Více in-
formací na https://opatreniznojmo.cz/ 
chci-pomahat/  zp, lp

Jsme připraveni vám pomoci 

 Ilustrační foto. Foto: Archiv ZL

V rámci služby Charitní záchran-
ná síť rozdává znojemská pobočka 
charity rodinám v nouzi a lidem bez 
domova trvanlivé potraviny v průbě-
hu celého roku. 

„Potraviny získáváme z potravino-
vé sbírky nebo od dárců. Protože děti 
v současné době nechodí do školy, spo-
třeba potravin v rodinách stoupá. Tato 
situace se negativně dotkne převážně 
sociálně slabých rodin. V současné 
situaci se potravinová sbírka nebude 
v obchodních řetězcích organizovat, 
a proto bychom Vás chtěli požádat 
o příspěvek do sbírky, kterou bude-
me pořádat každé pondělí a  středu 

Charita prosí
o trvanlivé potraviny

od 15.00 do 17.00 v prostorách vstupní 
haly na ul. Dolní Česká 1 ve Znojmě,“ 
požádala za znojemskou charitu Vero-
nika Brandejs.

Bude zde připravený koš, do kte-
rého bude možné vkládat potraviny. 
V hale bude pracovník Charity.

„Prosíme, přineste trvanlivé po-
traviny jako těstoviny, rýži, konzer-
vy, paštiky, trvanlivé mléko, sušenky, 
luštěniny, olej a podobné. V případě 
zájmu můžete přispět finančně na sbír-
kový účet Oblastní charity Znojmo 
4200083881/5500, VS 781. Děkuje-
me mockrát!“ poprosila Veronika  
Brandejs.  lp

Prodejny potravin a drogerie, ale 
i pobočky České pošty jsou od 7.00 
do 9.00 hodin vyhrazeny pouze pro 
seniory. Omezení se netýká lékáren!

Vláda rozhodla, že mezi 7. a 9. ho-
dinou budou v maloobchodních pro-
dejnách potravin či drogeriích moci 
nakupovat pouze lidé nad 65 let. Mladší 
věkové skupiny mají po tyto dvě hodiny 
vstup zakázaný. Mimo tyto hodiny by 
důchodci do obchodů ale chodit neměli. 
Nejedná se o zákaz, ale pouze dopo-
ručení. Také Česká pošta nabízí mezi  

Dvě hodiny nákupů
jen pro starší 65 let

7. a 9.hodinou prostor vyhrazený spe-
ciálně pro seniory. Lékáren se omezení 
netýká.  lp, foto: Archiv ZL

Neposlouchat drby, občas vy-
pnout televizi se zprávami o šířícím 
se koronaviru nebo třeba jen obejít 
dům, ve kterém bydlím (samozřej-
mě nezapomenout na ochranu nosu 
a úst). To vše a mnohé další pomáhá 
udržet mysl v dobré náladě. 

Je nespočet aktivit, které může 
člověk dělat, aby si zachoval zdravou 
psychiku. Ta je nesmírně důležitým 
faktorem, aby se nejen senior vyhnul 
stavu trudnomyslnosti či deprese. 
I tady pomůže infolinka zřízená měs-
tem Znojmem. Nebojte si říct o po-
moc, jakoukoliv.

Obava o  zdraví je pochopitel-
ná, stejně jako strach z budoucnosti. 
V množství negativních zpráv, které 
se na každého z nás hrnou ze všech 
médií, je dobré zastavit se a zachovat 

Zavolejte přátelům 
a buďte pozitivní

si „chladnou hlavu a zdravý selský 
rozum“. Psychologové radí progra-
mově si denně do hlavy implantovat 
pozitivní zprávy. I takové se dají na-
jít – sledujte přírodopisné nebo ces-
tovatelské dokumenty, podívejte se 
na videa se zvířaty, vyluštěte křížovku, 
vraťte se do školních let a procvičte 
si třeba německá slovíčka, přečtěte si 
knížku, kterou dlouho odkládáte, nebo 
si ji pusťte v audiopodobě. Telefonujte 
svým blízkým, přátelům, buďte v kon-
taktu s kamarádkou, co vás zahrne 
veselými historkami. Nastavíme-li si 
správně svoji mentální hygienu, lépe 
budeme snášet momentální nepo-
hodlí. A jak známo, život se pohybuje 
v sinusoidách, takže určitě se ta křiv-
ka, která právě teď padá, zase zvedne 
a půjde směrem nahoru.  lp
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OPATRENIZNOJMO.CZ

PREVENCE A POMOC
ZEJMÉNA PRO SENIORY
v souvislosti s koronavirem 

Požádat v této situaci o pomoc, není nic ostudného, 
ale naopak veliká zodpovědnost vůči sobě a celé naší 
společnosti.

prevence

Město Znojmo nabízí seniorům a dalším osobám 
pomoc při zajištění nákupů potravin, léků, drogerie, 

venčení domácích mazlíčků a dalších činností.

●   Zakrývejte si ústa šálou nebo rouškou.
●   Pokud je to možné, zůstaňte doma.
●   Oplachujte a dezinfikujte si ruce.
●   Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi.

pomoc

733 781 612
733 781 613
733 781 614

infolinka
pondělí - Pátek

8.00 - 16.00

Prosíme, aby o pomoc při zajištění svých potřeb 
žádali primárně ti, kterým 

NEMOHOU POMOCI JEJICH BLÍZCÍ.



nických služeb a ochrany veřejného 
zdraví, příslušníky ozbrojených sil, za-
městnance určené školy, zaměstnance 
lékáren a vězeňské služby. Od pondělí 
23. března jsou ve městě Znojmě pro 
výše zmíněné skupiny obyvatel ote-
vřeny:

Základní škola, ul. Mládeže 3 
Pracoviště na ulici Vrchlického. Zříze-
na jedna skupina pro 15 žáků. Určeno 
pro děti 1.–5. třídy základních škol.
Kontakt: ředitelka Romana Loydová, 
tel.: +420 607 560 250.

Mateřská škola, Pražská 80
Primárně určena pro zaměstnan-
ce Nemocnice Znojmo. V  provozu 
bude pouze odloučené pracoviště MŠ 
MUDr.  J. Janského 13. Zřízeny dvě 
skupiny, každá po 15 dětech.
Kontakt: ředitelka Milena Zachová, 
tel.: +420 739 391 846.

Mateřská škola, Dělnická 2
V provozu bude Modrý pavilon. Zří-
zeny dvě skupiny, každá po 15 dětech. 
Kontakt: ředitelka Ivana Jelenová, tel.: 
+420 739 389 040. Úplata za péči ani 
za stravování dětí v péči školy a nákla-
dy školní jídelny se nehradí!

Informace podá i Denisa Krát-
ká, vedoucí odboru školství, kultu-
ry a památkové péče, MÚ Znojmo,  
e-mail: denisa.kratka@muznojmo.cz, 
tel.: +420 739 389 015.  zp, lp
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Plemeno: kříženec asi bul./staford | Věk: cca 8 až 9 měsíců
Kejsi je štěně, které majitel pořídil své dceři a poté zničené nechal hlídkou 
Městské policie odvézt do útulku. Fenečka nebyla očkovaná ani čipovaná. 
Majitel ji ani necvičil, a tak je to zatím nevychované, neposlušné štěně, které 
neovládá povely ani čistotu. Ale v dobrých rukou a s láskyplnou důslednou 
výchovou lze ze štěňátka vychovat skvělého psa. A Kejsi je učenlivá a bude 
vděčná i za každé pohlazení, které dosud také moc neznala.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

ZÁKON UKLÁDÁ MAJITELŮM PSŮ TYTO OD 1. 1. 2020 ČIPOVAT! 
DO ÚTULKU SE ALE STÁLE DOSTÁVAJÍ PSI BEZ ČIPŮ.

Kejsi

Zápisy do 1. tříd základních škol 
pro školní rok 2020/2021 budou letos 
bez osobní účasti dětí. 

Mimořádné opatření k  ochra-
ně obyvatelstva vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID-19.

Žádosti o přijetí budou přijímány 
do datové schránky, e-mailem s elekt-
ronickým podpisem, případně poštou 
či mimořádně osobně ve škole. Při-
hlášku musí podat zákonní zástupci 
všech dětí narozených od 1. září 2013 
do 31. srpna 2014, dále děti, jejichž 
rodiče žádají o odklad povinné školní 
docházky, a děti, kterým byl v loňském 
roce povolen odklad povinné školní 
docházky.

Zápisy do 1. tříd budou 
tentokrát bez dětí

Jak nového žáčka zapsat?
Žádost o  přijetí nebo o  odklad 

povinné školní docházky vyplníte 
na  webové aplikaci https://zszapis.
muznojmo.cz/, uložíte a podepsanou 
(případně elektronicky podepsanou) 
doručíte škole. Společně se žádostí 
doručíte škole prostou kopii rodného 
listu dítěte. 

Příjem žádostí bude ve školách 
probíhat od 1. do 24. dubna 2020.

V případě potřeby pomoci s vy-
plněním žádosti je Vám k dispozici 
odbor školství, kultury a památko-
vé péče – Marta Šulerová, tel. číslo 
515 216 577. Pro aktuální informace 
sledujte www.znojmocity.cz a webové 
stránky základních škol.  lp, DK

Město Znojmo zajistilo od tohoto 
týdne péči o  děti ve  věku 3–10 let 
zaměstnanců nemocnice či složek 
integrovaného záchranného systému 
(IZS), a to na základě usnesení vlády, 
které přijala v souvislosti s bojem pro-
ti koronaviru.

Radnice za tímto účelem vyčlenila 
dvě mateřské a jednu základní školu. 
Fungují již od pondělí 23. března, ale 
než se školní budovy otevřely, prošly 
důkladnou dezinfekcí.

„Děkuji všem zaměstnancům škol 
a školek za jejich spolupráci a ocho-
tu vše zařídit v co nejkratším čase. 
Opravdu si toho vážíme, šlo totiž nejen 
o zaměstnance z vybraných zařízení, 
ale i z ostatních škol nebo školek,“ říká 
starosta Jan Grois.

Rodiče museli děti vybavit rouš-
kou nebo šátkem, po konzultaci s kraj-
skou hygienickou stanicí mohou vyjít 
i na procházku ven nebo na  školní 
hřiště.

Zaměstnanci Centra sociálních 
služeb Znojmo, příspěvkové organi-
zace města, si vytvořili vlastní dětskou 
skupinu na Mikulášském náměstí.

Stále platí, že školy jsou všeobecně 
z rozhodnutí vlády uzavřené až do od-
volání. Mateřské školky na území měs-
ta a jeho městských částí z rozhodnutí 
radnice jakožto jejich zřizovatele také.

Povinnosti zabezpečit péči o děti 
ve věku od 3 do 10 let stanovila vláda 
pro pracovníky bezpečnostních sborů, 
obecní policie, poskytovatele zdravot-

Radnice zajistila tři školy 
pro děti lékařů či složek IZS

Nella Homolová, studentka 
Střední odborné školy na Dvořákově 
ulici ve Znojmě, získala v Brně vynika-
jící 2. místo v krajském kole soutěže 
ENERSOL 2020. 

Soutěže se zúčastnili žáci řady od-
borných škol Jihomoravského kraje. 
„Cílem soutěže byla propagace netra-
dičních zdrojů energie. Nella se ve své 

Vynikající úspěch 
Nelly z Dvořákové

práci zabývala problematikou ekolo-
gického způsobu vytápění s využitím 
tepelných čerpadel. Práce obsahuje 
nejen technickou část, ale také užiteč-
né informace týkající se ekonomické 
stránky spojené s pořízením a provo-
zem tepelného čerpadla,“ uvedl Josef 
Brouček, ředitel znojemské školy.

Práce Nelly Homolové byla v prů-
běhu tvorby konzultována také s odbor-
níky z praxe. „Výsledkem vynaloženého 
úsilí byla odborná práce zpracovaná 
na výborné úrovni. Následná prezenta-
ce byla natolik profesionální, že oslnila 
porotu i diváky. Svým výkonem tak naše 
soutěžící kvalitně reprezentovala školu,“ 
konstatoval ředitel. Druhé místo zname-
ná pro studentku postup do celostátního 
kola soutěže, které se uskutečnilo minulý 
týden v Hradci Králové.  lp, zdroj: JB

 Nella Homolová při přebírání ceny v Brně. 
 Foto: Archiv školy



13ZNOJEMSKÉ LISTY 26. BŘEZNA 2020 Společnost

S ohledem na epidemiologickou situaci související s šířením nového typu 
koronaviru věnujeme maximální úsilí k ochraně zdraví našich pacientů 
a personálu. Proto se Nemocnice Znojmo rozhodla přijmout následující opatření:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02  Znojmo

https://www.facebook.com/nemocniceznojmo www.nemzn.cz

VÝZVA VEŘEJNOSTI

PLÁNOVANÉ OPERACE A VÝKONY
•  na přechodnou dobu se odkládají plánované 

operace (netýká se akutních stavů a onkologických 
pacientů), objednané pacienty budeme telefonicky 
informovat.

PLÁNOVÁNÉ KONTROLY V AMBULANCÍCH
•  na přechodnou dobu omezujeme provoz ambulancí 

pro NEAKUTNÍ pacienty, kteří byli objednáni 
na pravidelnou kontrolu. Pacienti se mohou 
telefonicky přeobjednat, recepty na jejich léky 
jim zašleme formou SMS.

  Pacienti se zhoršením jejich chronického onemocnění, 
se kterým jsou u nás sledováni, budou samozřejmě 
v ambulancích vyšetřeni. Omezení provozu se netýká 
pacientů docházejících na chemoterapii nebo radioterapii.

NEAKUTNÍ VYŠETŘENÍ
•  na přechodnou dobu odkládáme neakutní 

vyšetření na radiodiagnostickém oddělení
(rentgen, ultrazvuk), endoskopiích apod. 
Akutní pacienti samozřejmě budou vyšetřeni, 
omezení plánovaných vyšetření se netýká 
onkologických pacientů!

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
•  platí do odvolání na všech lůžkových odděleních.

Věříme, že vzájemným respektováním a osobní odpovědností společně vzniklou situaci zvládneme.
Děkujeme Vám za pochopení – naším společným zájmem je bezpečí Vás, našich pacientů i personálu nemocnice.

Vaše Nemocnice Znojmo
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RUŠÍ SE 
BOHOSLUŽBY
U SENIORŮ

Římskokatolická farnost u kostelů 
sv. Mikuláše a  sv. Kříže ve Znojmě 
ruší do odvolání všechny bohoslužby 
s účastí lidu - včetně těch ve znojemské 
nemocnici, v domovech seniorů U Le-
síka a v domově na Vančurově 17. Dále 
ruší společné pobožnosti, modlitební 
setkání a  jiná veřejná shromáždění 
v kostelích a kaplích. 

JEDEN SVĚT 
JE PŘERUŠEN

Organizátoři festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech JE-
DEN SVĚT oznamují, že vzhledem 
k aktuálním nařízením vlády České 
republiky festival přerušují. Opatření 
se týká všech projekcí a doprovodných 
akcí, dopoledních školních projek-
cí a všech festivalů v regionech, tedy 
i ve Znojmě. „Jednáme o možnosti 
pokračování festivalu na podzim,“ říká 
ředitel festivalu Ondřej Kamenický. 
Pokud to tedy situace dovolí, budeme 
ve  festivalu pokračovat i ve Znojmě 
za několik měsíců. Podrobnosti při-
neseme na  stránkách Znojemských 
LISTŮ.

Koronavirus zavřel školy i školky 
a mnoho rodičů řeší, jak a kde zabavit 
děti během nuceného volna.

Destinační společnost ZnojmoRe-
gion proto sestavila přehled míst, kde 
nehrozí, že by se v uzavřeném prostoru 
sešlo více osob najednou, a přitom se 
zabaví celá rodina. 

ZnojmoRegion vytipoval nenároč-
né trasy v celé turistické oblasti Zno-
jemsko a Podyjí, které jsou schůdné 
pro malé výletníky, a vždy je po cestě 
nějaké hřiště či herní prvek.

Jde převážně o  tipy na  výlety 
do přírody spojené se zajímavými tu-
ristickými cíli, sportovními aktivitami, 
zábavou i poznáním. „Uvědomuje-
me si, že nejde o klasické prázdniny, 
ale o bezpečnostní situaci, kdy by se 
děti měly učit doma a nevyhledávat 
skupinovou zábavu,“ vysvětluje Irena 
Navrkalová ze společnosti Znojmo-

Školy jsou zavřené, ale příroda ne
Region. „Na druhou stranu 
ale víme, že je zcela nereál-
né udržet děti měsíc zavřené 
doma a nejít s nimi nikam 
ven na čerstvý vzduch, “ do-
dává. Ostatně i vláda, která 
omezila kvůli šířícímu se 
koronaviru pohyb občanů, 
nezakázala cesty do přírody 
a  parků. Lidé se ale nesmí 
shlukovat ve větších počtech 
a všichni musí mít ochranu 
nosu a úst! 

Všechny tipy jsou určeny 
rodinám s dětmi a každý po-
pis uvádí, pro jak staré děti je 
dané místo či aktivita vhod-
ná. Přehled je přitom každý 
den aktualizován podle mo-
mentální bezpečnostní situa- 
ce. Stáhnout si jej můžete  
na www.znojmoregion.cz.  in, lp

 Lepší, než kupa dětí na  jednom hřišti mezi domy, 
jsou individuální výlety do přírody v blízkosti bydliště. 
Třeba do Gránického údolí (na snímku).
  Foto: Archiv ZnojmoRegion

Senior Pointy spustily linku pro 
všechny seniory v České republice: 
840 111 122. Volajícím podají 24 ho-
din denně sedm dní v týdnu informa-
ce či zprostředkují pomoc. 

Rozptýlit jejich obavy a povzbudit je 
se budou snažit také zkušení psycholo-
gové. Právě senioři patří mezi nejohro-
ženější skupiny, v tuzemsku jich jsou 
odhadem 3 miliony. Senior Pointy ročně 
navštíví asi 80 000 z nich. Samotná místa, 
kde Senior Pointy obvykle fungují, jsou 
kvůli karanténě zavřená. lp

Linka 
pro seniory

V případě vážných zdravotních 
problémů (tělesná teplota 

nad 38, kontakt se zahraničím, 
dušnost, schvácenost) 

či ohrožení života  
volejte 155 a 112 .



11.–13. 9. 
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ 

VINOBRANÍ 2020
VSTUPNÉ – PERMANENTKA 

350 Kč dospělí, 300 Kč studenti 
a osoby nad 60 let (do 30. 4.)

Po dobu uzavření Turistického 
informačního centra Obroková 

lze provést nákup vstupenek 
pouze on-line.
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 Zpěvačka Lucie Bílá odvolala v  souvis-
losti s  šířením koronaviru několik svých 
koncertů. Lidé se ale na  ni mohou těšit 
na podzim, kdy vystoupí ve Znojmě během 
vinobraní.  Foto: L. Hatašová

Do konce dubna máte možnost 
nejvýhodnějšího nákupu vstupenek 
na Znojemské historické vinobraní, 
které se bude konat 11.–13. září 2020. 

Hezké počasí tým organizátorů 
ze Znojemské Besedy slíbit nemůže. 
Dostatek vstupenek, vína, burčáku, 
několik historických scén i našláplý 
hudební program ovšem zaručuje.

Přijedou Richard Müller, Mikolas 
Josef, Miro Žbirka, Lenny, Poletíme, 

Vinobraní: Hodně muziky 
za málo peněz

Lucie Bílá, Vypsaná fixa, Sebastian, 
Lake Malawi, James Harries, Načeva 
a Zdivočelí koně, Kaczi, cimbálová 
muzika Harafica a Grajcar. 

„Stále klademe důraz na historické 
scény a průvod krále Jana Lucembur-
ského, který k vinobraní neodmyslitelně 
patří. Jsme ale rádi, že návštěvníkům 
opět nabídneme širokou paletu růz-
ných hudebních žánrů. Na své si tak 
přijde každý,“ přiblížil František Kou-
dela, ředitel Znojemské Besedy. Dvou-
denní permanentky, za zvýhodněnou 
cenu 350 Kč, můžete nyní zakoupit až 
do 30. dubna v síti Ticketstream. 

Pokud chcete dostávat pravidelnou 
dávku informací o vinobraní, sledujte 
oficiální událost na Facebooku a také 
webové stránky www.znojemskevino-
brani.cz, kde najdete mnoho dalších 
užitečných informací k vinobraní.  lp

Z rozhodnutí Vlády ČR jsou 
do 12. dubna 2020 (popřípadě 
do odvolání) uzavřeny tyto objekty:
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ,
RADNIČNÍ VĚŽ,
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ, 
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ, 
ZNOJEMSKÝ HRAD,
ROTUNDA,
MINORITSKÝ KLÁŠTER, 
DŮM UMĚNÍ,
CORNŠTEJN, 
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE,
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 
KINO SVĚT,
MĚSTSKÉ DIVADLO.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM Obroková
Informace jsou poskytovány telefonicky 
nebo e-mailem – tel. 515 222 552,  
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,  
www.znojemskabeseda.cz. 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
Informace jsou poskytovány 
telefonicky nebo e-mailem –  
tel. 734 732 019, e-mail: provozni@
vocznojmo.cz, www.vocznojmo.cz. 

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Informace jsou poskytovány telefonicky 
nebo e-mailem tel. 608 736 135,  
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 

GaP / GALERIE A PROSTOR
Informace získáte telefonicky,  
tel. 605 288 985.

VINO EURO 2020 
zrušeno
Mistrovství Evropy vinařských 
fotbalových reprezentací, které 
mělo proběhnout letos ve Znojmě, 
se ruší s ohledem na situaci v celé 
Evropě. Šampionát se uskuteční 
příští rok 18.–22. května 2021 
ve Znojmě, Mikulově 
a Uherském Hradišti. 

Pro diváky, kteří mají zakoupené 
předplatné nebo vstupenky na před-
stavení mimo předplatné v Městském 
divadle Znojmo, uvádíme nové ter-
míny přesunutých představení kvů-
li koronaviru. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.

Jarní koncert bez hranic: Dyjavánek – 
15. 5. 
Boeing-boeing – 17. 5. 

Nové termíny 
představení v divadle

Bláznovy zápisky – 28. 5. 
Neumím jinak než láskou – 7. 6. 
Láska v přímém přenosu – 9. 6. 
Cyrano – 14. 6.  
Ženitba – 19. 9. 
Besídka – 12. 10.
Hodina duchů – 30. 10.
Moje tango – o termínu jednáme.
Na kus řeči: M. Donutil – podzim 2020.
Druhá tráva: R. Křesťan –  
podzim 2020. lp

Každý všední den (8.00–15.30) je 
možnost vrátit vstupenky na vybrané 
akce pomocí schránky, která je umís-
těna ve vchodu TIC na Obrokové ulici.

Pokud máte zájem o vrácení vstu-
penky na některou z níže vypsaných 
akcí, napište čitelně své jméno, příjme-
ní, e-mail a číslo účtu na zadní stranu 
vstupenky a vhoďte ji takto popsanou 
do označené schránky. Vše vyzved-
nou pracovnice TIC a v následujících 
dnech vám bude daná částka vrácena 
na váš účet. Momentálně lze vrátit: 
Nedělní pohádky, Listování a koncert 
Matyáše Nováka (ovšem o novém ter-
mínu jeho koncertu se stále jedná).

Schránka pro vrácení 
vstupenek je před TIC

Tento způsob vrácení se vztahuje 
POUZE NA VÝŠE UVEDENÉ TŘI 
AKCE pořádané Znojemskou Bese-
dou. 

S vrácením vstupenek není třeba 
spěchat. Jiné vstupenky se ale nevrací, 
zůstávají v platnosti. Organizátoři ze 
Znojemské Besedy momentálně jed-
nají o nových termínech představení 
(viz článek výše).  

Vrácení peněz z externích prodej-
ních portálů (Ticketstream, Ticketpor-
tal, Ticketmaster…) není možné. Další 
informace najdete na webu Znojemské 
Besedy, případně na tel. 515 222 552 
(Po–Pá, 8.00–15.30 hod.).  lp

Změna provozní doby úřadu
Prosíme o online a telefonickou formu komunikace s úřadem.
 
Zrušené akce:
Zalesníme spolu Mramotice (4. 4.)
Znojemské Velikonoce (8. – 12. 4.)
Znojemský slavíček (14. – 15. 4.)
Brány památek dokořán (17. – 19. 4.)
Den Země (24. 4.)
Divadelní představení v Městském divadle do 30. 4.
Kulturní akce pro seniory pořádané Znojemskou Besedou 
v prostorách jednotlivých domovů až do 30. 4.
Listování, koncerty a přednášky v sálech Znojemské Besedy 
do 30. 4. 
 
S ohledem na charakter akce rušíme také Dny partnerských
měst (1. – 2. 5.).
 
Zrušeno do odvolání:
Rubínové svatby
Vítání občánků

www.znojmocity.cz / www.opatreniznojmo.cz
znojmocity.cz
Mobilní rozhlas Znojmo

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
MĚSTA ZNOJMA

Opatření platná od 16. 3. do odvolání

Aktuální informace:

v souvislosti s koronavirem
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Divadelní představení v Městském divadle do 30. 4.
Kulturní akce pro seniory pořádané Znojemskou Besedou 
v prostorách jednotlivých domovů až do 30. 4.
Listování, koncerty a přednášky v sálech Znojemské Besedy 
do 30. 4. 
 
S ohledem na charakter akce rušíme také Dny partnerských
měst (1. – 2. 5.).
 
Zrušeno do odvolání:
Rubínové svatby
Vítání občánků

www.znojmocity.cz / www.opatreniznojmo.cz
znojmocity.cz
Mobilní rozhlas Znojmo

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
MĚSTA ZNOJMA

Opatření platná od 16. 3. do odvolání

Aktuální informace:

v souvislosti s koronavirem
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V úterý 10. března ve večerních 
hodinách se realizační tým hokejis-
tů Znojma spolu s  hráči dozvěděl, 
že letošní sezóna zůstane nedohrá-
na. Orli se tak se sezónou rozloučili 
ještě před dohráním čtvrtfinálové 
série proti Bolzanu. „Chyběly emoce, 
nemělo smysl pokračovat,“ hodnotí 
ukončení ligy trenér Orlů Miroslav 
Fryčer. V rozhovoru se vyjádřil nejen 
k předčasnému ukončení sezóny.

Vedení soutěže rozhodlo o předčas-
ném ukončení rozehrané sezóny kvů-
li šíření nového typu koronaviru. Jak 
se k situaci stavíte?

Kvituji to. Je to snad to nejrozum-
nější rozhodnutí, které liga letos udělala. 
Nemělo smysl hrát před prázdnými tri-
bunami. Byl by risk ohrozit hráče a je-
jich rodiny. Zdraví je to nejcennější, co 
máme. Mohu s tím tedy jedině souhlasit.

Zažil jste někdy něco podobného, že 
by se liga nedohrála?

Nikdy. Myslím, že to nepamatuje 
nikdo ze zúčastněných. Různé problé-
my v minulosti byly, ale nikdy to nedo-
šlo tak daleko, aby se zavíraly stadiony 
po celém světě. Zvažuje to i NHL a já 
to považuji za rozumné řešení.

Chyběly emoce, nemělo smysl pokračovat
Ta situace se vyvíjela dramaticky již 
během play-off. Předpokládal jste, že 
to dojde až tak daleko?

Vše tomu napovídalo. I hra byla 
tou situací ovlivněna. Zkrátka tam 
chyběly ty pravé myšlenky na play-off. 
Postrádal jsem emoce. Všechno ostat-
ní bylo důležitější než hokej.

Když se ohlédneme za základní částí, 
jak se dá zhodnotit?

Drželi jsme se, ale bylo to takové 
nemasné neslané. Chtěli jsme do pět-
ky a přímý postup do play-off. Na-
konec se to podařilo až z kvalifikace 
v nadstavbové části. Kromě té série, 
kterou jsme měli v listopadu a v pro-
sinci, se nám nedařilo. Chtěli jsme víc. 
Zatímco v prosinci jsme byli nejofen-
zivnější tým ligy, v lednu jsme nebyli 
schopni trefit ani fotbalovou branku.

Čím se ty výkyvy dají vysvětlit?
Bohužel se nám nepovedlo nahra-

dit hráče typu Kalus, Stretch, McPher-
son... Žádné překvapení tam letos bo-
hužel nebylo a musím přiznat, že jsem 
sáhl vedle. Z cizinců zářil letos akorát 
Luciani. Dobrou sérii měl i Tansey, 
ale pak bohužel přišlo zranění. Češík 
odvedl to, co jsme od něj očekávali.

Kvůli marodce jste museli nasadit 
několik hráčů z Moravských Budějo-
vic. Romana Čermáka jste si nechali 
dokonce na play-off...

Překvapil nás. Kluci z Budějovic 
dostali šanci a hráli dobře. Tady si 
nemůžeme vůbec stěžovat.

Už máte představu, kdo z hráčů by tu 
měl zůstat?

Nějakou představu máme, ale je 

opravdu brzy. Teprve včera nám bylo 
oznámeno, že se končí. Někteří hráči 
mají podepsané smlouvy, jiným byla 
nabídnuta a budeme jednat. Uvidíme 
na přelomu měsíce, jak celá situace 
dopadne.

Vy osobně zůstáváte ve funkci hlavní-
ho trenéra a sportovního manažera?

Ano, s majitelem klubu jsme do-
mluveni.  Lukáš Caha

 Trenér Orlů Miroslav Fryčer v akci.  Foto: Archiv HC ORLI

Sportovcem okresu Znojmo 2019 
v kategorii Sportovec s handicapem 
se stal fotbalista Adam Papoušek.

Adam je od malička hluchý, přes-
to si svojí nezměrnou vůlí prosadil 
největší koníček – fotbal. Už ve čty-
řech letech si zjistil, kdy je v Přimě-
ticích fotbalový trénink, a tak dlouho 
rodiče „otravoval“, až jim nezbylo nic 
jiného než ho na trénink doprovodit 
a vysvětlit trenérům, jaká je jeho ne-
zvratná diagnóza. Proti byl jeho lékař 
docent Zdeněk Kabelka, díky němuž 

Adamovi sluch nahrazuje voperovaný 
kochleární implantát. Jako renomo-
vanému odborníkovi mu bylo jasné, 
jakému riziku se Adam vystavuje. 
Přesto hraje Adam fotbal už 20 let. 
Je studentem MUNI a 6x se stal mis-
trem české fotbalové ligy neslyšících, 
účastnil se mistrovství Evropy, pořádá 
přednášky, získal trenérskou licenci 
a nově je analytickým redaktorem pro 
NHL.cz a HOKEJ.cz. Na snímku je 
Adam se svým učitelem místostaros-
tou Janem Blahou.  lp

Adam boduje ve fotbale
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Moje rouška chrání tebe,

tvoje rouška chrání mě.

#nosimrousku


