
Bez alkoholu
Zastupitelé rozšířili stávající vy-

hlášku zakazující požívání alkoho-
lických nápojů na vymezených veřej-
ných prostranstvích ve městě. 

Výčet se tak rozšiřuje o ulice Ku-
chařovická, Palliardiho, Písečná, Větrná 
a Werichova v Příměticích (u dětského 
hřiště), kde konzumace alkoholu není 
ojedinělá a je na ni upozorňováno ze 
strany občanů i Městské policie Znojmo. 

Upřesněna byla také výjimka zá-
kazu konzumace v době konání tra-
dičních společenských akcí (článek 3, 
odst. 2a). Nově vyhláška specifikuje, 
že tento zákaz se nevztahuje na veřej-
ná prostranství v místě a době konání 
těchto akcí, nikoliv na celé území města 
Znojma. Poslední změnou je zařazení 
akce Projížďky Znojmem elektrobusem 
Znojmáček s ochutnávkou piv a vín 
do výčtu tradičních akcí, kterých se tato 
výjimka týká.  lp
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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

Startuje Znojmo #mastozadax

Městská zeleň Znojmo zkouší no-
vou metodu ochrany kaštanů proti 
klíněnce jírovcové (kaštanové). 

Jedná se o ochranu zevnitř stro-
mu, kdy se do kmene stromu aplikuje 
roztok s insekticidem – látkou hubící 

Zachraňují kaštany. Zevnitř
hmyz. Ošetřeno bylo kolem padesáti 
stromů, a to v Dolním a Horním par-
ku, na Žižkově náměstí, v Příměticích 
u kostela a na hřbitově, v Konicích, 
Načeraticích i  v  Jubilejním parku. 
Klíněnka je motýl, jehož larvy na-

padají listy kaštanů a  tím způsobují 
jejich předčasné usychání a opadá-
vání už v průběhu vegetace. Speciál-
ní ochranná metoda má stromům  
pomoci zbavit se škůdce.

 Pokračování na str. 5. 

Život se pomalu vrací do normá-
lu. Nouzový stav zapříčiněný koro-
navirovou pandemií skončil a  po-
stupně se rozvolňuje čím dál více 
opatření. Od 1. června navíc startuje 
také zbrusu nová kampaň města 
na  podporu místních podnikatelů 
v cestovním ruchu s názvem Znojmo  
#mastozadax.

Vedení města ji připravilo společ-
ně se Znojemskou Besedou. Pomoci 
má především výše zmíněným pod-
nikatelům, ale i nám, jejich zákazní-
kům, kteří tak můžeme získat volné 
vstupy do několika památek. 

Ve  Znojmě už také fungují 
za přísných hygienických podmínek 
sportoviště, knihovna, turistické cíle 
a v omezené míře i  školy a  školky. 
Do obřadní síně se vrátili snouben-
ci a  radnice opět pořádá vítání ob-
čánků nebo jubilejní svatby. „Chtěl 
bych poděkovat každému z vás za to, 
jak jsme společně pandemii zvlád-
li. Děkuji za váš odpovědný přístup, 
za  vzájemnou solidaritu a  pomoc 
a za vaši trpělivost. Jsem hrdý na to, 
v jakém městě žiji,“ říká starosta Jan 
Grois. „Velmi důležitou roli v  celé 
krizi sehráli poskytovatelé sociálních 
služeb. Abychom nezůstali jen u slov, 
navýšili jsme peníze pro Centrum so-
ciálních služeb Znojmo, Oblastní cha-
ritu Znojmo a dalším organizacím,“ 
dodává starosta. Poprvé po skončení 
nouzového stavu zasedalo také zastu-
pitelstvo města. Informace z  jednání 
najdete na str. 3.  zp, lp

 Starosta Jan Grois s jedním z originálních vizuálů nové kampaně Znojmo #mastozadax. 
Více o novince píšeme na str. 8 a 9.  Foto: Archiv ZL

Znojmo je nej
Znojmo patří mezi desítku nej-

krásnějších měst v České republice. 
Do TOP10 jej zařadila největší česká 
internetová cestovní agentura Invia. 

Ta přihlížela nejen k významným 
pamětihodnostem města, ale i k polo-
ze, okolí a atmosféře, a zmiňuje i vino-
braní. Znojmo se tak zařadilo po bok 
Prahy, Českého Krumlova, Kroměříže 
či Olomouce.  lp
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VNITROBLOK BUDE ZELENĚJŠÍ. 
I DÍKY DOTACI
Vnitroblok ulic Dukelských bojov-
níku a Sokolovská se letos dočká 
revitalizace. První práce by měly 
být zahájeny již v létě. Na realizaci 
projektu s  rozpočtem přibližně 
20 milionů korun získalo město 
dotaci 6 milionů korun.

NOVÁ ŘEDITELKA KNIHOVNY
Městská knihovna Znojmo má 
novou ředitelku.  Dlouholetou ře-
ditelku Věru Maškovou, která ode-
šla do důchodu, nahradí Mgr. Jana 
Sikorová. Uspěla ve výběrovém 
řízení a  k  1. červnu 2020 bude 
jmenována do funkce. Jana Siko-
rová od roku 2002, ještě při studiu, 
pracovala nejprve v pobočce zno-
jemské knihovny na Holandské 
ulici a poté v regionálním oddělení 
v hlavní pobočce, kde donedávna 
zastávala pozici vedoucí. 

ZNOJMO VYSTOUPÍ 
Z MÍSTNÍ AGENDY 21
Znojmo vystoupí z místní Agen-
dy 21, jejímž členem je v  rámci 
projektu Zdravé město Znojmo 
a MA21 od roku 2013. Důvodem je 
vysoká administrativní náročnost 
spojená s dokládáním monitoro-
vacích zpráv a kritérií do databáze 
Ministerstva životního prostředí. 
Aktivity Zdravého města Znojma 
ovšem zůstanou v plném rozsahu 
zachovány. Pro občany se tímto 
krokem nic nezmění. Radnice pro 
ně bude i nadále pořádat veřejná 
projednávání, zapojovat je do růz-
ných anket či hlasování, naslou-
chat jejich názorům, připravovat 
jim sportovní aktivity na Dnech 
zdraví nebo organizovat nové akce 
jako zalesňování a další.

NEMOCNICE SE VRACÍ 
DO NORMÁLU
Nemocnice Znojmo j iž  běží 
ve standardním provozu za zpřís-
něných hygienických podmínek. 
Stále trvá nutnost dezinfekce 
rukou při vstupu do nemocnice. 
Lidem ale již není měřena teplota.  
Otevřen je hlavní vchod, vrací se 
běžný provoz lékárny a zrušeny 
jsou čisté zóny a barevné značení 
pro třídění pacientů (zachovány 
zůstanou na infekčním oddělení 
a centrálním příjmu). Změna se 
dotkne odběrového místa na tes-
tování COVID-19, které nemocnice 
provozuje. Objednání je nutné 
na  tel. 608  963  053 (prac. dny 
7.00–9.00). Od  1. června bude 
umožněno stravování pro třetí 
osoby v jídelně a otevřena bude 
kantýna.

Více pohodlí budou mít od pod-
zimu návštěvníci Městského divadla 
Znojmo. Během června až srpna do-
jde v divadle k přečalounění křesel 
a židlí. 

„Městské divadlo letos slaví 
120. výročí od svého založení. Jako ta-
kový symbolický dárek proto divadlu 
a zejména jeho divákům nadělujeme 
nové sedačky. Vše jsme konzultovali 
s  Národním památkovým ústavem, 
abychom zajistili nejen pohodlí, ale 
hlavně krásné a důstojné prostředí, kte-
ré si naše kulturní památka zaslouží,“ 
říká starosta Jan Grois.

„Sedadla v divadle byla vyrobena 
a instalována v roce 2000 v souvislosti 
s jeho celkovou rekonstrukcí. Po dva-
ceti letech používání jsou již prosezená 
a látka vybledlá. Opravu už potřebují,“ 
říká místostarosta Karel Podzimek, 
který má kulturu v gesci. 

Více pohodlí v nových sedačkách

Opravu sedadel v divadle prove-
de zkušená firma KINOEXPORT, jejíž 
produkty lze vidět v Janáčkově divadle 
v Brně či v Divadle J. K. Tyla v Červeném 
Kostelci. Na opravy 237 křesel a 58 židlí 
vyčlenilo město Znojmo 1,5 milionu 
korun. Nutno uvést, že rekonstrukce 
divadelních sedadel není to stejné jako 
oprava domácích křesel. Vybraný pota-
hový materiál – zpravidla samet – musí 

být nehořlavý a vydržet vysokou zátěž 
častého používání i několik let. V ceně 
je dále zahrnuta demontáž sedadel, prá-
ce na precizním polstrování s použi-
tím kvalitního vycpávkového materiálu 
i svrchní látky a ve finále též následná 
montáž. Stejná částka 1,5 milionu puto-
vala do divadla i vloni na rekonstrukci 
kotelny. Šest nových výkonnějších kotlů 
zajišťuje teplo i provozní úsporu.  zp, lp

Znojemské divadlo letos slaví 
120. výročí. Jeho podobu navrhl 
renomovaný vídeňský architekt 
Alexandr Graf. Pseudorenesanční 
budova prošla v letech 1992 až 2000 
komplexní nákladnou rekonstrukcí.

Renesanční budova archivu vyrost-
la v roce 1634 tehdy pro účely je-
zuitské koleje a gymnázia (studoval 
zde P. Diviš) u kostela sv. Michala 
a to na místě tří konfiskovaných 
měšťanských domů na dnešním 
Divišově náměstí. 

 Místostarosta Karel Podzimek s vedoucí divadla Annou Maixnerovou při prohlídce sta-
vu sedaček v hledišti.  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo opravuje střechu 
budovy na Divišově náměstí, kde sídlí 
Státní okresní archiv Znojmo. Nákla-
dy na opravu činí přibližně 2,3 milio-
nů korun.

Stávající budova Státního okres-
ního archivu ve  Znojmě, která je 
v majetku města, je historický objekt 
přibližně čtvercového půdorysného 
tvaru s vnitřním uzavřeným nádvo-
řím a s vnějším vstupním schodištěm. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pa-
mátkově chráněný objekt, je cílem jeho 
oprav výměna stávající střešní krytiny 

Archiv dostává novou střechu

při maximálním zachování jeho pa-
mátkové hodnoty.

 Budova archivu. Foto: Archiv ZL

Město Znojmo zahájilo práce 
na aktualizaci Programu regenerace 
Městské památkové rezervace Znojmo 
(dále MPR) na období od roku 2021 
do roku 2025 (dále jen „Program“). 

Jedná se o dokument, díky němuž 
jsou poskytovány finanční prostředky 
na obnovu nemovitostí, které jsou kul-
turními památkami a nachází se na úze-
mí MPR. Aktualizace Programu probíhá 
v pravidelných pětiletých intervalech, její 
součástí je seznam nemovitostí, u kte-

Příspěvky pomohou uchovat hodnotu památky
rých se počítá v plánovacím období s je-
jich památkovou obnovou. Podkladem 
pro aktualizaci Programu jsou informa-
ce získané přímo od vlastníků památko-
vě chráněných nemovitostí. 

Státní příspěvek na obnovu činí 
max. 50 % ceny díla, dotace města 
Znojma minimálně 10 % ceny díla a po-
díl vlastníka minimálně 40 % ceny díla. 
Příspěvky jsou poskytovány za účelem 
záchrany, zachování a zhodnocení pa-
mátkových hodnot. Mohou být použity 

Práce probíhají při pracovním pro-
vozu. Předpokládaná doba stavby je tři 
měsíce. Opravu střechy provede firma 
MÜPO, která podala nejvýhodnější 
cenovou nabídku.  zp

jen na úhradu prací zabezpečujících 
uchování hodnoty kulturní památky, 
nikoli na modernizace a  jiné úpravy 
prováděné v zájmu vlastníka. Nelze je 
použít ani na práce investiční povahy. 
Ti, kteří plánují obnovu své nemovitosti 
v MPR v letech 2021–2025, mohli požá-
dat o příspěvek do 18. května. Aktualiza-
ce Programu bude zpracována do konce 
července a do konce letošního roku by 
měla být projednána na zastupitelstvu 
města.  zp



od jednání s Ministerstvem vnitra, se 
společností Microsoft ČR, Microsoft 
EU/Finsko až po zkoumání rozsud-
ků Evropského soudního dvora. Vše 
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8. KVĚTEN BEZ PIETNÍHO 
SHROMÁŽDĚNÍ
Jako připomínku pětasedmde-
sátého výročí od  konce druhé 
světové války město Znojmo umís-
tilo 8. května na centrální hřbitov, 
k soše Rudoarmějce na Marián-
ském náměstí a k pomníku v Pří-
měticích věnce a květiny. Letos 
byla připomínka Dne vítězství bez 
tradičního pietního shromáždění, 
a to z důvodu vládních opatření 
proti šíření koronaviru.

NOVÉ PŘÍPOJKY 
V UGARTOVĚ ULICI
Ulici Ugartovu v Příměticích uza-
vřely na dva dny stavební práce 
za účelem zbudování nové vodo-
vodní a kanalizační přípojky.

UZAVŘENA 
TOVÁRNÍ ULICE
Od 25. května do 5. června pla-
tí úplná uzavírka ulice Tovární 
ve Znojmě, a to z důvodu staveb-
ních prací na vybudování kanali-
začních a vodovodních přípojek 
pro nový bytový dům. Objízdná 
trasa nebyla stanovena.

ULICE MLÁDEŽE 
PRO AUTA ZAVŘENA
Do 30. června je pro vozidla uza-
vřena ulice Mládeže v úseku od kři-
žovatky s ul. Alšova po křižovatku 
s ul. Rooseveltova. Důvodem jsou 
práce na rekonstrukci veřejného 
vodovodu. Objízdná trasa nebyla 
stanovena. 

TŘICET DÁRCŮ 
A NEČEKANÁ PODPORA
Sbírka pro potřebné, kterou 
po celý měsíc duben organizova-
la Oblastní charita Znojmo, získala 
od třiceti dárců 263 kg trvanlivých 
potravin a drogistického zboží. 
Sbírku podpořili i  zaměstnanci 
charity a za město Znojmo mís-
tostarosta Jan Blaha. Vybrané 
potraviny a  drogerie byly roz-
dány potřebným, kteří se ocitli 
v nepříznivých životních podmín-
kách. Nečekaná podpora přišla 
od dárce, který věnoval několik 
kusů ochranných štítů, které doma 
vyrábí na 3D tiskárně. Štíty využili 
pracovníci charity v terénu.

NADACE OLGY HAVLOVÉ 
PŘISPĚLA 
Nadace Olgy Havlové přispěla 
Charitní pečovatelské službě Znoj-
mo, patřící pod Oblastní charitu 
Znojmo, částkou 100 000 Kč na za-
koupení osobního auta, aby se tak 
zlepšila dostupnost služby do obcí 
znojemského regionu.

STALO SE

 Místostarosta Jakub Malačka.  Foto: Archiv ZL

Jako jedno z prvních měst 
v České republice se Znojmo 
rozhodlo nakoupit tzv. po- 
užitý software, konkrét-
ně Windows 10. Díky tomu 
město při nákupu 220 ks po-
užitých licencí k Windows 10 
ušetřilo bezmála 1,7 milionů 
korun. Znojmo tím dosáhlo 
85% úspory za nákup.

Takzvaný použitý (dru-
hotný) software je software, 
který původní majitel již nevy-
užije a prodává jej dál. „V pod-
statě se jedná o softwarovou 
recyklaci. Velkou výhodou je 
to, že u použitého softwaru 
nepoznáte, že už jej někdo po-
užíval. Na kvalitu produktu 
to nemá vliv, je jako nový, ale 
za mnohonásobně nižší cenu,“ 
vysvětlil Jakub Malačka, mís-
tostarosta Znojma.

Celková cena 220 použi-
tých licencí činí 291 000 korun, stejné 
množství, ale úplně nových licencí, by 
město stálo o 1,7 milionu korun více.

Samotnému pořízení softwa-
ru předcházela důkladná příprava: 

Nákup použitého softwaru uspořil 85 %
se podařilo zajistit vlastními 
silami – ve spolupráci vedení 
města a jeho IT oddělením.

Při nákupu použité licence 
bylo důležité dodržet všechny 
podmínky týkající se přepro-
dávání licencí, které jsou sta-
novené Evropským soudním 
dvorem. Důležité bylo také 
dodržení legislativních pod-
mínek. V případě, že by došlo 
k  nedodržení legislativních 
podmínek, mohlo by dojít 
k  zneplatnění zakoupených 
licencí. Což by znamenalo za-
prvé nutnost znovu zakoupe-
ní licence, zadruhé by mohlo 
dojít k ochromení úřadu tam, 
kde by byly licence nainstalo-
vané. „Legislativním podmín-
kám jsme proto přizpůsobili 
i  výběrové řízení. Do  jeho 
podmínek bylo zahrnuto na-
příklad to, že licence je určena 

pro trh Evropské unie, že každý před-
cházející vlastník licenci již nevyužívá 
či že součástí dodávky produktu musí 
být licenční klíče a podobně,“ dodává 
Malačka.  zp

S dotacemi od města už mohou 
počítat neziskové subjekty, které celo-
ročně pomáhají druhým a mimořádně 
i nad rámec svých povinností pečovali 
o spoluobčany v době pandemie.

Na prvním zasedání po nouzovém 
stavu se sešli zastupitelé Znojma v pro-
storově vhodném Louckém klášteře, 
aby mezi sebou dodrželi bezpečný od-
stup. Projednali mimo jiného i finan-
ce na společný boj proti koronaviru. 
Podporu neziskovým organizacím de-
klarovala radnice již v březnu v rámci 
přijímaných ekonomických opatření 
v Plánu prevence a podpory města 
Znojma.

Oblastní charitě Znojmo schválili 
zastupitelé v rámci individuální dotace 
100 000 korun na ochranu pracovníků 
a uživatelů sociálních služeb. Chrá-
nit je nutné také uživatele převážně 
terénních sociálních služeb, kterými 
jsou zejména senioři (cca 400). Charita 
rovněž zřídila místo pro sběr a výdej 
roušek, osobám bez přístřeší roušky 
roznáší a  rozdává také potravinové 
balíčky získané z potravinové sbírky.

Dobrovolnickému centru ADRA 
navýšili zastupitelé dotaci o 50 000 ko-

Dotace dostanou i neziskovky
na boj proti koronaviru

run na  celkových 150  000 korun 
na  jejich celoroční provoz. Navýše-
ní bylo nutné z důvodu zapojení sítě 
dobrovolníků do programu Potřebu-
ji pomoct, díky němuž dobrovolníci 
zejména seniorům roznášeli roušky, 
zajišťovali nákupy potravin a drogerie  
a podobně.

Českému červenému kříži Znoj-
mo připadne navýšení o 50 000 korun 
na celkových 450 000 korun na  je-
jich celoroční činnost. Český červený 
kříž posílil tým dobrovolníků, kteří 
šijí a  distribuují ochranné pomůc-
ky, pomáhají zajistit nákup a donáš-
ku léků seniorům či zdravotně po-
stiženým osobám. Poskytují rovněž 
psychosociální pomoc všem, kteří 
se na ně v současné nelehké situaci  
obrátí.

PENÍZE DO TURISMU 
I NA KOSTEL

Mimořádný příspěvek 400  000 
korun putuje destinační společnosti 
ZnojmoRegion, která sdružuje té-
měř 40 obcí a podnikatelů v turismu 
v regionu Znojemska a Podyjí (město 
Znojmo je zakládajícím členem). Pe-

níze vybrané z ubytovacího poplatku 
jdou zpět do cestovního ruchu.

Římskokatolická farnost Znoj-
mo – Louka dostane půlmilionovou 
dotaci na 1. etapu rekonstrukce ambitu 
a zázemí kostela sv. Václava v Louce. 
Ten bude navíc propojen s budovou 
staré školy v Louce, kterou radnice 
nyní opravuje. 

RODINNÁ A SENIORSKÁ 
POLITIKA MĚSTA 

Zastupitelé schválili také Koncep-
ci rodinné a seniorské politiky měs-
ta Znojma na období 2020–2023. Jde 
o stěžejní strategický dokument, na-
vazující na předešlé čtyřleté období, 
v rámci něhož město realizuje řadu 
aktivit (provoz Senior Pointu, Family 
Point…). Do priorit rodinné politiky je 
aktuálně implementována i oblast seni-
orská, a to i vzhledem k prodlužování 
délky života a zajištění aktivit pro starší 
generaci. Dále sem patří podpora vy-
tváření vhodných životních podmínek 
pro fungování rodin, slučitelnost rodiny 
a profesního života, podpora služeb pro 
rodiny, včetně dotačního programu 
na tyto aktivity a jiné.  zp, lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 25. června, uzávěrka je 
15. června. 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC
Efektivnější systém čištění ulic 
(od 25. května) opět zavádí povin-
nost z čištěné ulice přeparkovat 
auta. Termíny blokového čištění 
dle ulic jsou avizována registrova-
ným uživatelům Mobilního rozhla-
su Znojmo, kterým chodí dopředu 
trojí upozornění (e-mailem, push 
notifikací a SMS). Registraci do-
poručujeme každému občanu. 
Aktuální rozpis blokového čištění 
je na www.znojmocity.cz v Praktic-
kých odkazech.

PLATBA ZA ODPAD
Každoročně vybíraný poplatek 
za  odstraňování komunálních 
odpadů zůstává na částce 400 ko-
run na osobu. Poplatek je splatný 
k 30. červnu 2020. K platbě lze 
využít několik možností. Prefero-
vána je nyní bankovním převodem 
na účet: 19-5055970277/0100 se 
specifickým symbolem 178 a va-
riabilním symbolem, kterým je 
rodné číslo poplatníka (v případě 
platby za více členů rodiny na jed-
no rodné číslo je nutné bance 
uvést do „Zprávy pro příjemce“ 
rodná čísla ostatních členů rodiny, 
za které poplatník platí). Platbu 
lze provést také prostřednictvím 
služby SIPO České pošty. Více  
na www.rodinaokurkova.cz (sekce: 
Komunální odpady).

SVOZ BIOODPADU 
Pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy, je ve Znojmě a jeho 
příměstských částech prováděn 
každý lichý týden.

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

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňsk á tř ída,  tel . 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30.
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00.
Kaufland  ( Jarošova ul . ,  tel . 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00.
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel. 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00.

Spolupráce mezi městy může pro-
bíhat v různých oborech. Příkladem 
je spolupráce Znojma s Vyškovem, 
který využije zkušenosti Městské 
zeleně Znojmo (dále MZ) s mobilní 
zelení, a to od samotné přípravy až 
po vypěstování a následnou péči.

„Jsme moc rádi, že můžeme být 
inspirací v péči o zeleň pro ostatní 
města. Ostatně si na zeleném a krás-

Inspirujeme a chystáme květiny pro Vyškov

 Z foliovníku se pestrobarevné květy přesunou do ulic a na náměstí Znojma i Vyškova. 
 Foto: Archiv ZL

 Rekreační trávník a květnice.  Foto: Archiv ZL

ně rozkvetlém Znojmě zakládáme. 
Pracovníci Městské zeleně odvádějí 
opravdu kvalitní práci,“ říká starosta 
Znojma Jan Grois.

Jednou ze služeb, kterou Zahrad-
nictví MZ Znojmo nabízí, je osazování 
okrasných truhlíků a  mís. Mobilní 
kontejnery osázené zelení a květinami 
oživují centrum našeho města od jara 
až do podzimu. Své centrum chce mo-

bilní zelení oživit i město Vyškov, které 
hledalo zkušenosti v  jiných městech. 
Mezi nimi bylo i Znojmo.

„Není to jen o osazení kontejne-
rů na vybraná místa. Jde o celoroční 
proces, kdy hlavně zimní příprava je 
základním předpokladem pro kvalitní 
fungování kontejnerů. V mnoha díl-
čích krocích budeme spolupracovat 
s městem Znojmem. Letos si ověříme 
funkčnost celého systému přípravy, 
výsadby a poté péče o mobilní zeleň. 
Také Znojemští hledali roky nejlepší 
řešení, jejich zkušeností rádi využije-
me,“ oceňuje místostarosta Vyškova 
Josef Kachlík.

Ve  foliovníku Zahradnictví MZ 
v Kuchařovické ulici jsou nyní k vi-
dění desítky mobilních kontejnerů 
osázených okrasnou zelení. „Část 
z nich zaujme brzy své místo v cen-
tru Znojma. Dvě desítky se ale brzy 
dopraví do Vyškova. Město Vyškov 
do Znojma doručilo své kontejnery, 
které mělo k dispozici, a my jsme se 
v zahradnictví postarali o jejich osá-
zení,“ vysvětluje Radoslav Habrdle, 
ředitel Městské zeleně Znojmo.  zp

Jubilejní park projde letos další 
etapou rozsáhlých úprav vycháze-
jících z  historie. Obnovou projdou 
cesty, sluneční hodiny i zeleň.

Návrh památkové obnovy Jubilej-
ního parku vychází z dobře dochované 
archivní dokumentace a původních 
podkladů autora Josefa Kumpána. 
Druhá etapa revitalizace je plánována 
na letošní červenec, potrvá přibližně 
čtyři měsíce. Zahrnuje obnovu střední 
části parku čili Rekreačního trávníku – 
C a Květnice – D.

Cesty budou v části mlatové, v čás-
ti vydlážděné (u slunečních hodin), 
proběhne úprava zeleně, opraveny bu-
dou sluneční hodiny a doplněn mobi-
liář. Vybudován bude také nový vstup 
do parku, pohodlnější pro nedaleko 
bydlící stovky seniorů. Předpokláda-
ný rozpočet je osm milionů korun. 
Během rekonstrukce budou přístupné 
již obnovené části parku (rozárium – 
A a botanická zahrada – B), které měs-
to opravilo v roce 2018 u příležitosti 
oslav 100 let výroční vzniku republiky. 

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
 Vzhledem k situaci ve společnosti 

se Znojemští seznámili s budoucí podo-
bou parku netradičně prostřednictvím 

Jubilejní park dostane novou 
zeleň i sluneční hodiny

živého vysílání na Facebooku Znojma. 
„Online varianta dala občanům mož-
nost diskutovat s námi nad druhou 
etapou obnovy. Dostali jsme tak zpět-
nou vazbu, co si občané o projektu 
myslí, což je pro nás hodně důležité,“ 
řekl místostarosta Jakub Malačka. Lidé 
měli možnost již před prezentací zasílat 
otázky k tématu nebo je klást i během 
živého vysílání. Na dotazy odpovídali 

spoluautor projektu Martin Kovář z ate-
liéru Florart, za město místostarosta 
Jakub Malačka a Radoslav Habrdle, 
ředitel Městské zeleně Znojmo,  
která o park pečuje. Zájemci se mohou 
na YouTube kanále města Znojma podí-
vat na video s architektem Pavlem Šim-
kem přímo z parku. Video z živého vy-
sílání je rovněž dostupné na Facebooku  
Znojma.  zp, lp
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POSTARALI SE O ZVÍŘATA 
Každoročně odchytí znojemští 
strážníci přes dvě stovky zvířat, 
ponejvíce psy a kočky, ale občas 
jsou odchycena i jiná zvířata. Právě 
sem se řadí zatím poslední dva 
případy. Ve sklepních prostorech 
bytového domu na  Rumunské 
ulici odchytili užovku, kterou 
následně odvezli do přírody, kde 
ji vypustili. Městskou policii kon-
taktoval o víkendu občan, který 
odchytl andulku v bytě na ulici 
Smetanova. Strážníci ji převzali, 
a  jelikož nebylo možné zjistit 
majitele, byla umístěna do útulku.

OPILEC SKONČIL NA ZÁCHYTCE
Strážníci přijali stížnost na háda-
jící se dvojici bezdomovců, která 
se usadila u vchodu do jednoho 
domu na  Přímětické ulici. Muž 
(56) a žena (51) byli v podnapilém 
stavu. Na rodíl od muže ovšem 
žena ovládala své motorické 
funkce a dokázala odejít. U muže 
byla provedena dechová zkouška 
s výsledkem 2,5 ‰ alkoholu. Lékař 
zdravotnické záchranné služby 
muže na místě vyšetřil. Následně 
strážníci rozhodli o převozu muže 
na záchytku do Brna.

SENIORKA LEŽELA V BYTĚ
Na linku Městské policie Znojmo 
zavolala žena s žádostí o pomoc 
pětasedmdesátileté seniorce, 
která si již několikátý den nevy-
zvedla obědy, jídlonosiče stály 
přede dveřmi. Seniorka ve svém 
bytě upadla a nemohla se zved-
nout a přivolat si pomoc. Strážníci 
na místo přivolali hasiče k otevření 
bytu a záchranáře, kteří seniorku 
převezli do nemocnice.

BYL HRUBÝ K TAXIKÁŘCE
Hlídka strážníků vyjížděla po půl-
noci do Oblekovic k neslušnému 
zákazníkovi. Řidička taxi služby 
nahlásila, že muž nechtěl zaplatit 
a navíc jí poškodil vozidlo. Dokonce 
ji měl udeřit i do obličeje. Vzhledem 
k podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána Policie 
ČR a případ si převzala k dořešení.

PŘELEZL PLOT, ABY SI SEDNUL
NA LAVIČKU
Muže, který přelézá plot do zahrad 
na ulici Čermákova, si povšimla 
v deset hodin večer žena, která při-
volala městskou policii. Sedmnác-
tiletý muž se strážníkům přiznal, 
že si šel pouze sednout do parku 
na  lavičku. Po kontrole strážníci 
neshledali žádné poškození. Muž 
v přítomnosti hlídky parčík opustil.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

 Na  speciální ochranu lidmi oblíbených stromů se přišel podívat starosta Jan Grois. 
 Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1. 
Znojmo se po vzoru Českého Tě-

šína či Ostravy zařadilo mezi pět měst 
v Česku, která speciální metodu proti 
škůdci využila. Do kmene stromu se 
vyvrtají malé otvory (množství podle 
obvodu kmene) a přes speciální ven-
tily se do kmene vpraví látka, která se 
pletivě rozvede do celého stromu. Tato 
látka cíleně chrání proti konkrétní-
mu druhu škodlivého hmyzu, v tomto 
případě proti klíněnce. Po aplikaci se 
do otvorů zaklepnou dřevěné kolíky. 

Práci provedla firma Safe Trees, 
která při systémové ochraně stromů 
dává přednost aplikaci ochranných 
preparátů formou mikro a makro in-
jektáže před klasickým postřikem, a to 
z důvodu šetrnosti metody a minimál-
nímu ovlivnění okolního prostředí.  zp

Zachraňují kaštany. Zevnitř

Tradiční Den bez úrazu se simulo-
vaným zásahem jednotek Integro-
vaného záchranného systému (IZS) 
se v  letos v souvislosti s nařízením 
Vlády ČR nemůže uskutečnit. Zdravé 
město Znojmo proto připomíná tuto 
kampaň alespoň online. 

Cílem kampaně Den bez úrazu je 
poukázat na možnosti prevence úrazů 
nebo jak se zachovat, když už se úraz 
stane. Na webu Zdravého města se 
můžete podívat na  zajímavá videa, 

Zdravé město připravilo lidem
dvě kampaně online

jak vypadá zásah 
jednotek IZS, jak 
se stát policistou, 
na  výcvik hasičů, 
jak zachránit život 
díky tzv. AED atd. 
Děti navíc mohou využít stránek Bez-
pečné cesty, kde si zahrají nespočet 
interaktivních her, které učí nejen zá-
klady dopravní výchovy. 

Den bez tabáku poprvé
Letos poprvé se město Znojmo 

zapojí do kampaně Den bez tabáku, 
která má za cíl upozornit na nega-
tivní účinky užívání tabáku. Tento 

den připadá každo-
ročně na 31. květ-
na. Zdravé město 
Znojmo se ke kam-
pani připojí ales-
poň online formou. 

Na webu Zdravého města je možné 
zhlédnout videa a články o závislosti 
na  tabáku a  jeho negativních účin-
cích na  lidský organizmus, tipy, jak 
přestat kouřit, a mnoho dalšího. Děti 
si podle jednoduchého videonávo-
du mohou vyrobit model plic nebo si 
prohlédnout tematický komiks. Bliž-
ší informace naleznete na stránkách 
www.znojmo-zdravemesto.cz.  pm

Ve  vybraných ulicích Znojma 
a  v  městských částech budou roz-
místěny další kontejnery, do kterých 
mohou občané odevzdat velkoobje-
mový odpad a elektroodpad. 

Kontejnery budou vždy umístě-
ny na stanoviště na jeden den, odpad 
bude možné odevzdat v čase od 7.00 
do 17.00 hodin. Na stanovišti budou 
umístěny vždy nejméně dva kontej-
nery. Jeden bude určen pro velkoob-
jemový odpad (typicky starý nábytek, 
koberce, matrace, staré textily, jako 
jsou peřiny apod.), druhý na elektro-
odpad (pračky a jiné spotřebiče).

Do těchto kontejnerů není možné 
odevzdat nebezpečný odpad, pneu- 
matiky apod. (tento odpad je nutné 

Kde najdete kontejnery na nábytek či pračku
odevzdat na sběrný dvůr), zejména 
sem nepatří odpad v  tekuté formě 
(chemikálie – barvy, ředidla apod.). 
Jelikož je tato služba zdarma a je ur-

čená pouze občanům Znojma a jeho 
příměstských částí, bude přítomný 
pracovník FCC kontrolovat příchozím 
občanský průkaz.  pm

28. 05. 2020 nám. Kpt. Otm. Chlupa za kostelem

29. 05. 2020 Popice zatáčka u obchodu

01. 06. 2020 Konice u hospody

02. 06. 2020 Derflice u zastávky MHD

03. 06. 2020 Načeratice u obchodu

04. 06. 2020 Kasárna u trafa

05. 06. 2020 Mramotice u zastávky MHD
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SLOVO ZASTUPITELE

Řada občanů města Znojma, je-
jichž byty vytápí Znojemská tepelná 
společnost s.r.o., považuje dodávané 
teplo za příliš drahé. A tak si s velkým 
potěšením začátkem letošního roku 
přečetli slova našeho pana starosty, 
že město Znojmo levně nakoupilo 
plyn a  tudíž domácnosti „ušetří“ 
za teplo tisíce. Jaké však bylo jejich 
překvapení, když před nedávnem 
obdrželi vyúčtování za teplo.

Někteří si mysleli, že musí jít o chy-
bu, či omyl ve výpočtu. A tak se na mě 
jako zastupitelku obrátili s  žádostí 
o prověření správnosti jejich vyúčto-
vání. Po prostudování a srovnání pod-
kladů za poslední 3 roky jsem je musela 
ujistit, že nejde o omyl, ale realitu. Opo-
novali slovy pana starosty a nechtěli 
uvěřit. Za rok 2017 dopláceli 230 korun, 
za rok 2018 už 1 312 Kč, z opatrnosti 
si navýšili platbu záloh.  I přesto mají 
letos doplatit částku 7 862 Kč, která jim 
vyrazila dech. Ale nejen to. Bohužel 
vzali vážně slova pana starosty, že ušetří 
tisíce, a nepočítali, že by naopak tisíce 
mohli doplácet!  

Věřit se nevyplácí…
Jedná se o manželský pár v důcho-

du, který nemá na rozhazování. Nejsou 
jediní, kdo uvěřili. Bohužel, věřit se občas 
nevyplácí. Ani panu starostovi, když není 
řečeno vše, co by řečeno být mělo. Kde 
je vlastně problém? Cena dodávaného 
tepla pro uživatele bytů pro rok 2017 byla 
531 Kč za MWh s DPH, pro rok 2018  
539,50 Kč, ale pro rok 2019 díky draze 
nakoupenému plynu dokonce 633,79 Kč! 
A to je ten problém! Ve výsledku došlo 
k výraznému zdražení tepla oproti před-
chozímu roku o 17,5 %! A tomu odpo-
vídá i vystavená faktura. Tuto informaci 
bohužel odběratelé nedostali. Tím se pan 
starosta nechlubil. Místo toho se ale po-
chlubil, že dojde k úsporám. Ale už ne-
vysvětlil, že nákup levnějšího plynu sníží 
cenu tepla na 559,75 Kč až ve vyúčtování 
za rok 2020. A to jenom proto, že v roce 
2019 nakoupilo město plyn draze. Teď 
je na panu starostovi, aby vymyslel, jak 
pomoci těm, kteří se díky jeho zavádě-
jícím či neúplným informacím dostali 
do problémů. Růžena Šalomonová, 

předsedkyně FV, 
zastupitelka za SPD

Před rokem jsem zde slíbila, že 
členy kontrolního výboru čeká mno-
ho práce. Je načase se podívat, jak se 
nám to daří.

Minimálně 9 skončených kontrol 
do konce roku 2020, tak 
zní (ve srovnání s minu-
lostí značně neskromný) 
plán kontrolního výboru. 
A  jak jsem informovala 
na jednání zastupitelstva, 
7 z nich stihneme ukončit 
již v prvním pololetí. Je 
tedy velmi pravděpodob-
né, že „pouze“ u  devíti 
kontrol nakonec nezů-
stane. Kde získáváme podněty k naší 
práci? V první řadě od občanů – za což 
jim velmi děkujeme –, od samotných 
členů kontrolního výboru a  samo-
zřejmě také z pověření Zastupitelstva 
města Znojma.

Výsledky našich kontrol však mimo 
jiné poukázaly na jeden nešvar. Všech 12 
Komisí Rady města Znojma je, až na jed-
nu výjimku, obsazeno pouze současnou 

Členové kontrolního výboru jsou 
doslova „v jednom kole“… A co ostatní?

koalicí, tedy zástupci politických stran 
ČSSD, ANO a ODS. Někteří zastupitelé 
jsou tak členy nejen jednoho z výborů, 
ale i několika komisí. A logicky nastává 
to, co nastat muselo. Svou práci nestíhají. 

Nejen, že se nestíhají dosta-
vit na jednání komise nebo 
výboru – což se čas od času 
může stát každému –, oni 
se nestíhají ani omluvit. 
Dochází pak k  absurdní 
situaci, že zatímco opo-
ziční zastupitel do komise 
nemůže a místo ve výboru 
na něj tak nějak nezbylo, 
ten koaliční honí, obrazně 

řečeno, tolik zajíců naráz, že pořádně 
nechytí ani jednoho.

Možná by nebylo špatné znovu 
zvážit rozhodnutí vedení města a tyto 
komise obsadit spravedlivě, tedy zá-
stupci koalice i opozice. Na výsledcích 
by to jistě bylo znát.

Petra Svedíková Vávrová
předsedkyně kontrolního výboru, 
zastupitelka města Znojma (SPD)

SLOVO ZASTUPITELE

(1. část)

Je to třicet let, co jsme s otevře-
nými ústy začali poznávat dosud za-
povězená zákoutí a krásy Vídně, naší 
někdejší metropole na Dunaji, a okol-
ních Dolních Rakous. Vstup do Ev-
ropské unie (2004) a schengenského 
prostoru (2007) znamenal odbourání 
mnoha zákonných a byrokratických 
bariér, takže jsme mohli začít s našimi 
jižními sousedy volně obchodovat, 
hledat si u nich práci, trávit u nich vol-
ný čas, jezdit za kulturou a sportovním 
vyžitím, využívat vídeňské letiště či 
železniční uzel jako bránu do Evropy 
a světa, především pak poznávat Ra-
kušany jako své velmi blízké přátele, 
ba dokonce i jako rodinné příslušníky. 
Zjišťovali jsme, že po překonání počá-
teční jazykové bariéry není mezi nimi 
a námi žádných velkých rozdílů. 

V  březnu letošního roku se ale 
situace ze dne na den změnila. Státní 
hranice, kterou jsme za posledních 
patnáct let přestali prakticky vnímat, 
kterou jsme si zvykli překračovat na li-
bovolném místě, se najednou jako 
děsivý démon opět zhmotnila. A nejde 

Uzavřená hranice sužuje 
obyvatele Znojemska, zbytečně

jen o hliníkové zátarasy se zákazovými 
značkami na všech silnicích i polních 
cestách. Kde se vzaly, tu se vzaly, a ně-
kdo si s tím musel dát velikou práci, 
protitankové betonové jehlany! „Jsme 
snad ve válce s Rakouskem?“, pomys-
leli si z nás mnozí. Na hranicích začali 
kromě policistů hlídkovat i ozbrojení 
vojáci. Vlaky, které spojovaly Znojmo 
s Vídní, zmizely a náš známý železniční 
viadukt přes řeku Dyji zcela osiřel.

Jiří Kacetl, 
zastupitel města Znojma

(Pozn. red.: Zaslané sdělení pana zastu-
pitele Kacetla bylo s ohledem na schvá-
lená Pravidla pro uveřejňování sdělení 
členů Zastupitelstva města Znojma 
ve Znojemských LISTECH č. 1/2020, 
účinná od 1. 3. 2020, která stanovu-
jí rozsah jednoho sdělení zastupitele 
na max. 2 000 znaků, rozdělené na dvě 
části. Druhá část vyjde v dalším vy-
dání 25. 6. 2020. Pan zastupitel opa-
kovaně odmítl zkrátit svůj příspěvek 
na 2 000 znaků, a tak redakce musela 
přistoupit k rozdělení sdělení do dvou 
vydání.) 

Paní předsedkyně finančního 
výboru mě obvinila, že občanům 
poskytuji zavádějící informace o ce-
nách tepla. Chválím paní předsed-
kyni za její aktivitu, s kterou se vrhá 
do všech kontrol, bohužel u ní často 
platí: Práce kvapná, málo platná. Vět-
šina zpráv jejího finančního výbo-
ru je jí totiž vrácena k přepracování 
kvůli tomu, že obsahují nepřesnosti 
a zavádějící informace. Pojďme tedy 
uvést kauzu s energiemi na pravou  
míru. 

Dodávku energie jsme soutěžili 
v roce 2019. A opravdu se nám po-
dařilo vysoutěžit velice nízké ceny. 
V době rostoucích cen energií oprav-
du platíme za elektřinu a plyn méně 
a tuto úsporu pocítili a pocítí odbě-
ratelé Znojemské tepelné společnosti. 
Je ale samozřejmě jasné, že nízké ceny 
energií se budou týkat roku 2020 a ob-
čané je poznají na dalším vyúčtování. 
Je to prostě stejné, jako když uzaví-
ráte smlouvu s dodavatelem energií 
u vás doma. Úspora se přece i  vás 
bude týkat až v následujícím obdo-
bí. Paní předsedkyně také uvádí, že 
minulé roky byla cena energií vyšší – 

toto ale je prostě dané trhem. Měs-
to stejně jako domácnosti tuto cenu  
neovlivní. 

Víte, můj názor je, že problémy 
občanů se nevyřeší tím, že se politici 
budou hádat přes média. Proto jsem si 
od paní předsedkyně vyžádal kontakt 
na dotyčné seniory. Osobně se s nimi 
sejdu, vše jim vysvětlím a věřím, že 
se nám podaří najít společné řešení 
jejich problému. O výsledku vás budu 
informovat v dalším čísle Znojem-
ských LISTŮ.

Naše politika je založena na sil-
ném sociálním cítění. Pro seniory 
máme městskou autobusovou dopra-
vu zdarma, ročně investujeme desítky 
milionů korun do sociálních služeb, 
v souvislosti s bojem proti koronaviru 
jsme navýšili dotace pro neziskové 
subjekty, protože ony a jejich dobro-
volníci nám byli a jsou cennou pomo-
cí při péči o ty, kteří to potřebují nej-
více. V rámci protikrizových opatření 
jsme nájemníkům v městských bytech 
odpustili nájemné. O naše občany se 
opravdu staráme.

Jan Grois, 
starosta města

Občany informujeme 
vždy korektně



Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT/KA ODBORU DOPRAVY – EKONOM/KA
Náplň práce: komplexní zajišťování ekonomické agendy odboru, vč. pokut 

a nákladů, zaplacených pokut, evidence předpisů a pohledávek…

PP na dobu neurčitou 
Předpokládaný nástup: červenec 2020, příp. dle dohody i dříve 

Platové zařazení: 9. platová třída

Kvalifikační požadavky: VŠ nebo vyšší odborné vzdělání v oborech 
ekonomika, veřejné finance, veřejná správa; případ. v uvedených studijních 

programech v kombinaci s dalšími obory.

Požadavky na uchazeče: znalost činností územních samosprávných celků, 
velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel aj.).

Lhůta pro podání přihlášek: do 12.00 hod. dne 5. 6. 2020 
Podrobnosti na www.znojmocity.cz/Městský úřad/Pracovní příležitosti.
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V případě zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. 
Městský úřad práci nezprostředkovává. Podrobnosti k inzerátům volných pracovních míst najdete na 

https://www.facebook.com/znojmokolumbus.cz/

Kolumbus našel nabídky za vás

V Kasárnách překročí 
rychlost až sto aut denně

Nástrojárna v Hostimi u Moravských Budějovic 
hledá nové kolegy na pozici:

NÁSTROJAŘ 
Náplň práce: 

v malém kolektivu kolegů kompletace vstřikovacích forem. 

Očekáváme: 
Přesnost, pečlivost, spolehlivost. 

Nejlépe vzdělání v technickém oboru, SOŠ, SŠ. 
Orientaci v technické dokumentaci. Samostatné myšlení.

Nabízíme: 
Ohodnocení dle vašich schopností. Bonusy – 13. mzda, stravenky, penzijní 

připojištění. Zázemí rodinné firmy. Získávání nových zkušeností.  
Motivační odměny.

Zájemci kontaktujte e-mail: okt@kks.cz, tel. 515 258 097, 603 203 042.

Město Znojmo spustilo avizované 
úsekové měření rychlosti v městské 
části Kasárna, která je typickou prů-
jezdní obcí ležící na  hlavním tahu 
na Prahu. 

První statistika ukázala, že rych-
leji, než povolenou rychlostí, projede 
obcí v průměru 97 aut denně. Za prv-
ních 5 dní (6.–10. 5.), kdy má město 
k dispozici detailnější statistiku, pro-
jelo Kasárnami celkem 28 268 vozidel: 
13 760 ve směru na Znojmo a 14 508 
ve  směru na Moravské Budějovice. 
Z toho 486 překročilo maximální po-
volenou rychlost v obci 50 km/h.

„Naprosto alarmující je nejvyšší 
naměřená rychlost 112 km/h. Překro-
čení rychlosti o 25 a více km/h navíc 
není úplně ojedinělé,“ uvádí šokující 
statistiku znojemský starosta Jan Grois 
a dodává: „Je potřeba zklidnit dopravní 
situaci v Kasárnách a přimět řidiče, 
aby jezdili bezpečně a podle pravidel. 
Bezpečnost je naší absolutní prioritou 
a přání nejen zdejších obyvatel.“

Z toho důvodu, že úsekovému mě-
ření předcházela dlouhá a složitá pří-
prava, spustilo město s cílem zvýšení 

bezpečnosti na silnici a zajištění větší 
ukázněnosti řidičů na začátku roku 
tzv. automatizované měření rychlosti. 
Prováděli ho strážníci Městské poli-
cie několik hodin denně na základě 
souhlasu dopravní policie. Celodenní 
monitorování dopravy nyní umožňují  
pevné radary.

Pracuje se s rychlostí průměrnou, 
nikoli okamžitou. V případě odchylky 
od maximální povolené rychlosti je 
vozidlo, resp. jeho poznávací značka, 
vyfoceno. Přestupky následně řeší od-
bor dopravy (Městský úřad Znojmo). 
Dle naměřené rychlosti se výše pokuty 
pohybuje mezi 500 až 2 500 korun.

Ukáznit řidiče a zklidnit dopravu 
se snaží strážníci díky automatizova-
nému měření také na dalších velmi 
frekventovaných tazích – na ulici Ev-
ropská (výpadovka na Vídeň) a na prů-
tahu Načeraticemi. „Ačkoliv to nepatří 
mezi hlavní činnost strážníků, na ne-
ukázněné řidiče bohužel jiný faktor 
než reflexní vesta policisty měřícího 
rychlost neplatí, a tak jsme do činností 
strážníků museli zařadit i tuto činnost,“ 
uzavírá starosta Grois.  zp

Hazardní hráči snadno prohrají 
celou výplatu, veškeré rodinné úspo-
ry a navíc se mnohdy dál zadlužují. 
Pomoc jim i jejich blízkým nabízí Te-
rapeutické centrum ve Znojmě.

V hernách a kasinech potkáte ha-
zardní hráče méně často než dřív. Nově 
se totiž v této oblasti rozmáhá fenomén 
on-line sázek a hraní přes internet. Při-
tom obojí může vést k rozvoji silné závis-
losti s řadou negativních dopadů na ro-
dinný i pracovní život hráče. Řekněte si 
o pomoc včas, nejlépe hned, jakmile si 
uvědomíte, že s vaším hraním nebo sá-
zením není něco v pořádku. Varovným 
signálem je pocit, že nad svým jednáním 
ztrácíte kontrolu. Terapeutické centrum 
v Jihomoravském kraji poskytuje hrá-
čům i jejich blízkým individuální a ro-
dinnou terapii, vše probíhá ambulantně. 
Pokud se v souvislosti s hraním a sáze-
ním potýkáte s dluhy, využít můžete také 
odborné dluhové poradenství. Služby 
jsou poskytovány bezplatně!

Pomohou i s dalšími závislostmi
Kromě problémů s hraním a sáze-

ním se lidé mohou na Terapeutické cen-
trum obracet také v souvislosti s dalšími 
látkovými i nelátkovými závislostmi, 

Ničí vám život hazard? Přijďte 
do Terapeutického centra

jako je užívání legálních i nelegálních 
drog, alkoholu, hraní PC her, sledování 
erotických filmů, nakupování a další. 
Všechny služby jsou určené pro osoby 
starší šestnácti let. Účinnou pomoc tady 
najdou nejen sami závislí, ale také jejich 
blízcí (rodiče, partneři apod.) 

Pokud hrajete, sázíte a trávíte hrou 
více času než dalšími koníčky anebo 
váš blízký, partner, dcera nebo syn si 
nechce připustit, že by mohl mít pro-
blém se závislostí, a vy se tím trápíte, 
neváhejte kontaktovat terapeutky Ta-
tianu Tycovou (tel. 770 124 538) nebo 
Lucii Lefnerovou (tel. 777 761 344). 
Znojemskou pobočku Terapeutického 
centra Společnosti Podané ruce najdete 
na adrese náměstí Armády 10.

„Ať už našimi klienty jste nebo 
uvažujete o  tom, že byste se jimi 
chtěli stát, neváhejte se na nás zdar-
ma a nezávazně obrátit. Naši terapeu-
ti jsou na telefonu/Skypu/Hangoutu/ 
WhatsAppu/e-mailu ve  všední dny 
v čase od 9.00 do 17.00 hodin. Volejte, 
případně pište, rádi se vám budeme 
věnovat při zvládání situací, se kterými 
se potýkáte,“ uvádí Tatiana Tycová. Více 
informací najdete na webových strán-
kách terapiejmk.podaneruce.cz.  TT, lp

Jsi kreativní, baví tě pracovat se sociálními sítěmi 
a chceš být součástí týmu Znojemské Besedy?

Do marketingového oddělní hledáme parťáka, který si rozumí se sociálními sítěmi. Ví, jak by měl vypadat příspěvek na Facebooku,  
jak pracovat s fotkami, aby followery zaujaly, a kterého baví práce v kultuře a v cestovním ruchu. Vůbec nemusíš být vystudovaný ajťák,  

ale hodilo by se, kdyby pro tebe tyhle věci nebyly úplně cizí, protože si náš web a všechny další online služby spravujeme sami.  
Nechceme po tobě znalosti čtyř světových jazyků, ale výborná angličtina nebo němčina je u nás důležitá.  

Pokud už teď víš, že tohle je pozice přesně pro tebe, tak mrkni na web znojemskabeseda.cz, přečti si i další požadavky a ozvi se nám.
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První vlnu jsme zvládli. Restart zvládneme také

Znojmo přijalo v  souvislosti 
s  bojem proti koronaviru několik 
ekonomických opatření na podporu 
občanů i podnikatelů. Je mezi nimi 
i novinka #mastozadax.

Dopady pandemie se čím dále 
více přesouvají z roviny zdraví do ro-
viny ekonomiky. Už 25. března přijalo 
město v této souvislosti prvních je-
denáct ekonomických opatření, dal-
ší pak následovaly. Týkaly se mimo 
jiné nájemníků bytů i nebytových 
prostor. Nově přibyla makroekono-
mická opatření na podporu domácí 
turistiky a zmírnění rozdílů v rámci  
regionu.

„Za měsíc duben jsme plošně od-
pustili nájemné nájemníkům měst-
ských bytů a nebytových prostor. Dal-
ší odpuštění nájmu za měsíc červen je 
už adresné. Žadatelé museli prostřed-
nictvím jednoduchého formuláře 
zdůvodňovat, proč o odpuštění žádají, 

Město podporuje své
občany i podnikatele

tedy jak je pandemie koronaviru za-
sáhla,“ vysvětluje starosta Jan Grois. 

Další opatření jsou makroeko-
nomického typu. Především podpo-
ra domácí turistiky s cílem pomoci 
místním podnikatelům, neboť ob-
last cestovního ruchu je pro Znojmo 
z hlediska zaměstnanosti důležitá. 
Proto se od 1. června rozjíždí kampaň 
#mastozadax, kterou připravilo město 
společně se Znojemskou Besedou. 

NUTNÁ POMOC Z KRAJE
Druhým opatřením je myšlenka 

vzniku fondu na podporu investic 
obcí s cílem zmírnit rozdíly v rámci 
regionu. „S tímto musí pomoci Jiho-
moravský kraj. Můžeme předpoklá-
dat, že pokles ekonomické aktivity 
dopadne mnohem tvrději na regio-
ny, jakými jsou Vranovsko, Morav-
skokrumlovsko či Znojemsko, než na-
příklad na bohaté a velké Brno. Jako 
krajský zastupitel navrhuji, aby kraj 
zřídil speciální fond na podporu ve-
řejných investic v nejvíce postižených 
regionech. Zapojit by se také mohly 
Jihomoravské inovační centrum nebo 
agentura CzechInvest, a to například 
pobídkami pro vznik nových a inova-
tivních odvětví podnikání. Byl by to 
ekonomický restart regionu,“ dodává 
starosta Grois.  zp, lp

Město Znojmo a Znojemské Be-
seda přišly s nápadem, jak pomoci 
znojemským podnikatelům. Ten ná-
pad se jmenuje #mastozadax.

Město nabízí bezúplatnou pomoc 
gastro podnikům v časech, kdy Co-
rona už není jen mexické pivo. „Jde 
nám o podporu občanské společnosti 
a rozvoj turismu na Znojemsku. Při-
pravili jsme čtyřměsíční akci #masto-
zadax, abychom pomohli vrácení ži-
vota do znojemských ulic a především 
jeho restaurací, kaváren a hotelů. Stačí 
i minimální útrata v zúčastněných 
podnicích a zákazník od nás jako bo-
nus dostane volný vstup do znojem-
ských památek. Čili to bude mít lidově 
řečeno Zadax. Pomozte svému podni-
kání a pomůžete zároveň i Znojmu. 
Přidejte se k #mastozadax, protože, 

Pomozte svému podnikání a pomůžete Znojmu
jak už víte –společně to zvládneme!“ 
říká starosta Znojma Jan Grois.

„Čím více podniků, tím větší zá-
jem veřejnosti vyvoláme. Nabízíme 
i mediální prostor k prezentaci zú-
častněných podniků. Navíc součástí 
akce jsou i bezplatné podnikatelské 
konzultace pro provozovatele jed-
notlivých podniků. Poradíme vám, 
jak se znovu postavit na nohy,“ zve 
do kampaně #mastozadax znojemské 
podnikatele František Koudela, ředi-
tel Znojemské Besedy.

Kdo se může zúčastnit?
Vězte, znojemští restauratéři, uby-

tovatelé a poskytovatelé dalších slu-
žeb spojených s cestovním ruchem, 
že kampaň #mastozadax je určena 
přesně pro vás. Přihlásit se mohou 
všichni provozovatelé služeb spoje-
ných s cestovním ruchem se sídlem 
(provozovnou) ve Znojmě a jeho pří-
městských částech. Neplatíte žádný 
vstupní poplatek. „Každou přihlášku 
vyhodnotíme individuálně a nastaví-
me vám podmínky, které budou sedět 
na míru vašemu podniku. Přihlášení 
není časově omezeno, ale i tak neleňte. 
Tohle si nechcete nechat ujít,“ nabádá 
Karel Semotam, vedoucí marketingu 
Znojemské Besedy. Přihlášeným pod-
nikatelům do #mastozadax poskytne 
Znojemská Beseda zadax samolepky 

k označení podniku i poukazy pro 
jejich zákazníky. 

Máte dotazy? Kontaktujte nás!
Vaše dotazy rádi zodpovíme. Ať 

už budete chtít poradit se zapojením 
do kampaně, nebo třeba s případnou 
propagací, neváhejte se na nás obrá-
tit. Stačí napsat, nebo zavolat. Během 
celého trvání projektu budeme vašimi 
parťáky. 

Kde a koho se ptát?
• pište na zadax@znojemskabeseda.cz
•  František Koudela, ředitel Znojemské 

Besedy – tel. 734 634 603
•  Karel Semotam, vedoucí oddělení 

marketingu – tel. 731 631 638
•  Veronika Novotná, správa sociálních 

sítí a webu – tel. 730 589 394 lp

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Posláním vyplněného formuláře 

na e-mailovou adresu 
zadax@znojemskabeseda.cz.

Radnice s ekonomickými 
opatřeními neváhala ani minutu.  

„Nebyl důvod čekat, jak se 
situace vyvine. Bylo potřeba 

lidem a ekonomice pomoci hned 
v začátku pandemie, “ konstatoval 

starosta Jan Grois.

 Kampaň #mastozadax prezentují výrazné vizuály.
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Seznamte se! Je tady #mastozadax 

 Takto vypadá poukaz, který zákazník za svoji útratu v podniku obdrží. Poté má pět dní 
na návštěvu zadax některé z památek.

Všechno nasvědčuje tomu, že 
epidemii začala zvonit hrana, a  je 
načase zase žít. Město Znojmo a Zno-
jemská Beseda proto chtějí pomoct 
rozproudit znojemské restaurace, 
hotely a služby v cestovním ruchu. 
Pro podnikatele, místní i turisty.

A proto je tady nabídka, která se 
neodmítá – kampaň #mastozadax. 
Za menší útratu v zapojených pod-
nicích se vám zcela zdarma otevírají 
brány pouze vámi vybrané znojemské 
památky. Místním i turistům napros-
to stejně. A proč? Protože nádherné 
Znojmo si pozornost jednoduše za-
slouží.

Dej si kávu a větrník a máš Znojmo zadax

S plným břichem 
na památku dojdeš

Postup pro získání volňáska 
na znojemské atrakce či památky je 
tak jednoduchý, že ho zvládne obrazně 
řečeno každý i po svíčkové se šesti. A to 
jen ve třech krocích:

1. Udělejte útratu 
ve vybraném podniku

Stačí utratit 150 korun v restau-
raci, 500 korun za  ubytování nebo 
200 korun za další služby. Důležité je 
jen vybrat si podnik, který se účastní 
kampaně #mastozadax (místo je vždy 
označeno speciální nálepkou).

2. Vyberte si pamětihodnost
Už jste byli ve Znojemském podze-

mí, na radniční věži nebo v městském 
pivovaru? Prostě si vyberte, kam zamí-
ří vaše kroky. Mimochodem pivovar 
buduje v areálu zbrusu novou restau-
raci s velkorysou zahrádkou a úchvat-
ným výhledem na Hradiště.

3. Využijte #mastozadax
Pak už si stačí v navštíveném pod-

niku říct o poukaz. Na pokladně vámi 

vybrané pamětihodnosti ho jednoduše 
vyměníme za volnou vstupenku. 

Kde čepují kulturu zadax
Stačí se ve městě dívat po nálepce 

#mastozadax ve výlohách. Nebo se 
podívejte do seznamu přihlášených 
podniků. Organizátoři věří, že se 
bude postupně plnit. Seznam najdete 
na webu Znojemské Besedy (https://
www.znojemskabeseda.cz/turismus/
mastozadax).  lp

V průběhu června se na pultech 
turistických informačních center ob-
jeví nový praktický přehled výletních 
cílů spojených s kvalitní gastronomií 
nebo dobrým pivem a vínem – a to 
nejen ve Znojmě, ale i v celém zno-
jemském okrese. 

Připravila ho destinační společ-
nost ZnojmoRegion a bude k dostání 
nejen ve všech regionálních infocen-
trech, ale i na recepcích vybraných 
hotelů, u pokladen památkových ob-
jektů či některých restaurací, ve vi-
nařstvích – zkrátka u všech členů 
a partnerů tohoto spolku podporu-
jícího cestovní ruch znojemského 
okresu. 

Zdarma si přehlednou skládačku 
může na uvedených místech vyzved-
nout každý, stejně tak i nové mapy 
turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 
Ty ZnojmoRegion vydává každoroč-
ně před zahájením hlavní turistické 
sezóny. Nová aktualizovaná verze je 

Kam na dobré jídlo, pivo nebo víno?
oproti té loňské opět rozsáhlejší a tipů 
na výlety (z druhé strany mapy, vč. 
kontaktů) je v ní už více než sedmde-
sát. Kromě klasických výletních cílů, 
jako jsou hrady, zámky nebo muzea 
či rozhledny, zde najdete i technické 
památky, církevní turistiku, tipy pro 
rodiny s dětmi, sportovní a adrena-
linové vyžití, doporučené ubytování 
či zábavní cíle anebo „opojné výle-
ty“ spojené se znojemským vínem  
a pivem. 

Aktuální informace i mapy Znoj-
moRegionu jistě přivítají místní stej-
ně jako turisté. Tedy všichni, kteří 
v době, kdy se cestovní ruch po nu-
cené korona-přestávce pomalu vrací 
do normálu a cestování do zahraničí 
je ještě omezené, hledají výletní tipy 
zatím pouze v České republice. Každý 
si navíc bude moci cíle, kam vyrazit, 
stáhnout on-line z pohodlí domo-
va už od poloviny června na strán-
kách  www.znojmoregion.cz.  IN Skládačka vychází v češtině, angličtině a němčině.  Foto: ZnojmoRegion
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V poslední době se i kvůli korona-
virové krizi hodně mluví o sociálních 
službách a sociální oblasti obecně. 
Díky této situaci si mohla společnost 
uvědomit, jak potřebné jsou služby 
poskytované našim nejbližším, jak 
náročné je pracovat s lidmi a posky-
tovat pomoc a podporu. 

Sociální pracovníci vykonáva-
jí těžkou práci zejména s ohledem 
na  psychickou zátěž, neboť přes 
samotné jednotlivé úkony pomoci 
a podpory často pomáhají nést různé 
osudy svým klientům, a i přes mnoh-
dy složité situace jsou pro ně často je-
dinými nositeli naděje či případného 
řešení. Nejedná se však pouze o pra-
covníky v  sociálních službách, ale 
i o sociální pracovníky na Městském 
úřadě ve Znojmě (dále MÚ), nebo 
také dobrovolníky v neziskových or-
ganizacích, kteří jsou důležitou částí 
celého systému pomoci. 

Spojili se a pomáhali
Mimo fungující sociální služby 

v době koronavirové krize, pracovali 
tudíž pro naše občany i sociální pra-
covníci MÚ, dobrovolníci organiza-
cí ADRY, Oblastní charity Znojmo 
a také Českého červeného kříže. Tyto 

tři organizace byly zapojeny do pro-
gramu „Potřebuji pomoct“, který 
byl spuštěn městem Znojmem hned 
po vyhlášení nouzového stavu. V rám-
ci programu fungovalo šest pracovní-
ků MÚ ze sociálního odboru na třech 
telefonních linkách (a to i v době svát-
ků), kde poskytovali pomoc a podporu 
občanům, často seniorům, kterým 
bylo doporučováno zůstat doma. 

Pracovníci odboru koordinova-
li dobrovolníky z organizací, kteří 
ochotně pomáhali řešit jednotlivé po-
žadavky dále v terénu. V terénu také 
působilo několik dalších pracovníků 
odboru sociálního, kteří zajišťovali 
nákupy potravin pro osoby v karan-
téně a osoby, kterým bylo diagnosti-
kováno onemocnění COVID-19, roz-
voz léků a roušek pro seniory a také 
desinfekci nejen v bytech zvláštního 
určení, ale po celém Znojmě. Celkem 
bylo v době nouzového stavu vyří-
zeno přes tyto linky 312 požadavků 
a celkově se podařilo poskytnout po-
moc i opakovaně 159 občanům města  
Znojma.

Sociální práce nikdy nekončí
Tímto však práce v  sociá lní 

oblasti nekončí. Aktuálně byla za-

stupitelstvem města schválena síť 
sociálních služeb na rok 2021, kde, 
díky procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb Znojemska, 
které zajišťuje také odbor sociální, je 
zařazeno celkem 41 sociálních slu-
žeb. Všechny pracují na poskytování 
pomoci a podpory všem občanům 
a pracují na sociálním začleňování 
skupin i  jednotlivců. Tyto sociál- 
ní služby jsou městem Znojmem 
podporovány finančně i  metodic-
ky. V poskytování sociální pomoci 
a v sociálním začleňování pokračuje 
i  samo město Znojmo prostřednic-
tvím odboru sociálního, oddělení 
sociální prevence, a to i díky projek-
tu s názvem podpora a rozvoj pro-
fesionální realizace sociální práce 
ve Znojmě. Odboru sociálnímu se 
v roce 2019 podařilo získat finanční 
podporu z EU a úspěšně projekt roz-
jet. Skrze tento projekt je ve Znojmě 
možné využít opět služby mediátora, 
dluhového poradce či facilitátora 
případových konferencí a díky dvě-
ma novým pracovníkům také vý-
razně pomoci v procesu sociálního 
začleňování a prevenci nepříznivých 
sociálních situací občanů celého 
Znojemska.

Děláme aktivity navíc 
Odbor sociální zajišťuje dále také 

prostřednictvím rodinné a seniorské 
politiky města Znojma provoz klubů 
seniorů, kontaktní centrum pro senio-
ry Senior Point, dále Family Point, za-
jišťuje poskytování finanční podpory 
prostřednictvím dotačních programů 
jednak sociálním službám, ale i or-
ganizacím v oblasti rodiny a senior– 
ských aktivit či zdravotnictví. Tyto 
aktivity jsou nad rámec svěřených 
úkolů státní správy v přenesené pů-
sobnosti, které jsou v sociální oblasti 
městskému úřadu svěřeny zákony, 
jako je sociálně-právní ochrana dětí, 
úkony sociální práce, veřejné opatrov-
nictví, projednávání některých druhů 
přestupků, distribuce žádanek na re-
cepty s modrým pruhem pro lékaře 
na Znojemsku, určování zvláštního 
příjemce dávky důchodového pojiš-
tění, kurately pro dospělé, distribuce 
parkovacích karet pro osoby ZTP či 
ZTPP, nebo zajišťování tzv. sociálních 
pohřbů a dalších agend. Všem těmto 
pracovníkům patří za jejich práci pro 
občany města Znojma také velký dík. 

Stanislav Maar, 
vedoucí sociálního odboru 

MÚ Znojmo

V sociální oblasti nesedíme s rukama v klíně

 Palec nahoru dali zaslouženě muzikantům z Cimbálové muziky Antonína Stehlíka místostarosta Jan Blaha (první zleva) i Stanislav 
Maar, vedoucí sociálního odboru, (první zprava).  Foto. Archiv ZL

Znojemské seniory potěšilo v ob-
dobí nouzového stavu hned několik 
hudebních vystoupení. A  protože 
nebylo doporučeno, aby vycházeli 
ven, přijeli muzikanti za nimi. Přes-
něji před jejich domovy. 

Přímo pod okny bytů zvláštního 
určení v domě s pečovatelskou služ-
bou na Vančurově ulici 17 hrála Cim-
bálová muzika Antonína Stehlíka. 
Senioři zhlédli vystoupení z balkónů 
nebo oken svých bytů, někteří seděli 
na  trávě před domem a společně si 
užili, i když s patřičnými rozestu-
py, krásné zpěvné a slunné odpole-
dne. O příjemný sváteční den prv-
ního máje se postaraly i Znojemské 
žestě, které potěšily hudbou seniory 
v Centru sociálních služeb Znojmo. 
Pod širým nebem bylo muzikanty 
slyšet nejen před Domovem pro se-
niory U Lesíka, ale také na ulici Van-
čurově  8 a  Dukelských bojovníků 
ve Znojmě. Tam všude bydlí starší 
generace našich spoluobčanů.

„Podařilo se nám alespoň na chví-
li nechat zapomenout obyvatelům 
Domovů na jejich strasti spojené s ko-
ronavirem a dodat jim hudební lék 

Palec nahoru znojemským muzikantům
na veselou mysl a dobrou náladu. Jsem 
rád, že se to povedlo, a děkuji všem, 
kteří se na této krásné věci podíleli,“ 
uvedl spoluorganizátor aktivity, mís-
tostarosta Znojma, Jan Blaha.

V nadcházejících dnech se chys-
tá vystoupení i  dalších muzikan-

tů. A  tak senioři budou mít o  zá-
bavu postaráno. Vždyť dobrá mysl 
jen přispěje k pozitivním pocitům 
tolik potřebným nejen v  současné 
situaci. „Všem muzikantům patří 
velký dík za  jejich chuť potěšit se-
niory v  našem městě tím, že tóny 

svých nástrojů prorazili to podiv-
né ticho nouzového stavu. Dali tím 
řádně najevo, že se všichni těší, až 
bude vše za námi,“ poděkoval hudeb-
níkům za město Znojmo i  seniory 
Stanislav Maar, vedoucí sociálního  
odboru.  SM, lp



Plemeno: kříženec jezevčíka | Věk: 7 let
Baryček je velmi vitální psí dědeček. Na svůj věk je čilý a je čistotný, zřejmě žil 
doposud v domě. S ostatními pejsky se snese, na vodítku umí. Byl by vhodný 
jako společník ke starším lidem. Je za pozornost i pohlazení vděčný. Pro Ba-
ryčka hledá útulek milující domov a teplý pelíšek.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Baryk
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V rámci programu Junior Achie-
vement (JA) Studentská Firma založili 
studenti GPOA oboru obchodní aka-
demie skutečnou obchodní společ-
nost LOA creative team. A dostali se 
mezi TOP10! 

Jednotlivé studentské firmy mohou 
poměřit své síly v rámci celorepubliko-
vé soutěže JA Studentská Firma roku. 
V soutěži se letos do TOP10 probojovala 
i studentská firma LOA creative team 
při GPOA Znojmo. Jako předmět pod-
nikání si studenti zvolili výrobu drob-
ných předmětů s vinařskou tematikou. 
A trefili se do černého. V duchu sloganu 
„Rozliš se!“ vyrábí LOA creative team 
rozlišováčky na vinné skleničky a různé 
ozdobné předměty z korků. Jejich vý-

Ekonomové z GPOA 
jdou do finále

robky mají vtip, jsou originální a vkusné 
a na trhu nemají prakticky žádnou kon-
kurenci. Částečně jsou z recyklovaných 
korků, šetrné k přírodě. Jejich podni-
kání se daří. Svoje výrobky prodávají 
na vinařských akcích v regionu a je o ně 
velký zájem. „Zájem projevují i různá 
vinařství, která výrobky naší firmy po-
užívají jako dárky pro své odběratele. 
Na základě poptávky vzniká i e-shop,“ 
uvedla učitelka Lenka Kseničová.

Cílem studentských firmem není 
pouze naučit mladé lidi nutné admi-
nistrativní postupy při zakládání firmy 
či základy podnikání, ale i schopnost 
přijímat rozhodnutí nebo zapojit spo-
lečenskou odpovědnost do svého pod-
nikání.  LK, lp

 Budoucí ekonomové se svojí úspěšnou studentskou firmou LOA creative team postou-
pili do Národního finále.  Foto: Archiv GPOA

Bez dětí a bez rodičů, tak proběh-
ly z důvodu preventivních opatření 
v boji proti koronaviru letošní zápisy 
do 1. tříd.

Ředitelé znojemských základních 
škol obdrželi 470 žádostí o  přijetí 
do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, 
přičemž v  září by povinnou školní 
docházku mělo zahájit téměř 400 dětí. 
U zápisu bylo podáno 66 žádostí o od-
klad povinné školní docházky, což 
je v porovnání s předchozím rokem 
pokles o 23 %. Naopak nárůst zájmu 
o znojemské školy byl ze strany ro-
dičů z jiných obcí, celkem 79 žádostí 

Zápisy byly netradiční 
a bez problémů

(ve srovnání s předchozím rokem ná-
růst o 25 žádostí).

Největší zájem měli letos rodi-
če o základní školu na Pražské ulici 
(94 přihlášek), dále ZŠ JUDr. Mare-
še (85) a shodně ZŠ nám. Rpeubliky 
a Václavské nám. (75). 

Jedenáct prvňáčků nastoupí od září 
do třídy s prvky Montessori na ZŠ v Pří-
měticích. Osm prvňáčků zasedne do la-
vic na odloučeném pracovišti v Koni-
cích a dva v Mramoticích.

Kolik dětí do prvních tříd opravdu 
nastoupí ve školním roce 2020/2021, 
bude jasné až 1. září.  zp

Tak jako na  ji-
n ý c h  š k o l á c h  s e 
i na Střední odborné 
škole na Dvořákově 
ulici ve  Znojmě té-
měř po  dvou měsí-
cích opět setkali žáci 
a učitelé. 

Tváří v  tvář, byť 
zakryté rouškami, 
a v režimu, který ovliv-
nila opatření v souvis-
losti s pandemií, šlo 
o  setkání radostné 
na obou stranách.

„ P ře d  z n ov u - 
otevřením probíha-
la plošná dezinfekce 
školy a odloučených 
pracovišť, jídelny i do-
mova mládeže. Na všech potřebných 
místech jsou rozmístěny virucidní pří-
pravky. Každé dvě hodiny zajišťuje-
me ošetření všech klik, vodovodních 
baterií... Po konci vyučování probíhá 
důkladný úklid. Lavice ve třídách i stoly 
ve školní jídelně jsou rozmístěny tak, 
aby byly dodržovány dvoumetrové ro-
zestupy. Naši žáci i zaměstnanci obdrže-
li textilní roušky, které ušily pedagožky 
naší školy. Velkou pozornost věnujeme 
také hygienickým opatřením ve školní 
jídelně. Nejde o restauraci, a tak ani 

Setkali se po dvou měsících

od 25. května nebudeme moci posky-
tovat služby, na které byli naši strávníci 
zvyklí,“ uvedla Marie Smrčková, zá-
stupkyně ředitele pro technickoekono-
mický úsek.

Vstup do školy je povolen pou-
ze žákům a  zaměstnancům školy. 
Od 1. června ovšem začínají závěrečné 
a maturitní zkoušky, a pokud chtějí ro-
diče podpořit své děti, musí při vstupu 
do budovy splňovat zdravotní pod-
mínky a podepsat čestné prohlášení 
o svém zdravotním stavu.  MS, lp

 Znojemská střední škola v  čele s  ředitelem Josefem 
Broučkem (druhý zprava) v době pandemie pomáhala. Tiskla 
ochranné štíty pro učitele ze Základní umělecké školy Hrušo-
vany nad Jevišovkou.  Foto: Archiv školy



12 ZNOJEMSKÉ LISTY 28. KVĚTNA 2020Společnost

„Na tabulky a výpočty je Mirek ma-
chr“. Tuhle větu slýchávám od kolegů ze 
Znojemského podzemí, kde pracuje Mi-
roslav Kučera, častokrát. Matematika 
Mirka bavila už na škole a úkoly – a to 
i jazykové, při jejichž řešeních si musíte 
namáhat mozkové závity – jsou jeho 
vášní dodnes. Do této skupiny spada-
jí nejen jím vymyšlené hádanky, ale 
i hlavolamy, které už několik let Mirek  
sbírá.  Od 1.června je uvidíte na výstavě 
Záhady hlavolamů.

Pamatuješ si, kdy jsi měl v ruce poprvé 
hlavolam? A jaký to byl? Popř. od koho 
jsi ho dostal…

Vím, že jsme doma měli malý plas-
tový hlavolam z 6 dílků, ze kterého se 
musel složit kříž. Pak se mi ztratil. Je to 
zhruba rok, co jsem na jednom videu 
spatřil právě tento plastový hlavolam 
i s řešením, které mě dost překvapilo.

Jak dlouho hlavolamy sbíráš? 
Sbírám je zhruba 15 let. Nejdřív to 

ani sbírka nebyla, něco jsem dostal k Vá-
nocům, narozeninám, až jednoho dne 
při úklidu jsem si všiml, že jich mám 
dohromady už dvacet. Zlom u mě přišel 
ve chvíli, kdy jsem se naučil složit Rubi-
kovu kostku. Na netu jsem zjistil, že exis-
tuje mnoho ekvivalentů Rubikovy kostky, 
a tím se začala moje sbírka rozšiřovat.

Kolik jich ve sbírce máš?
Asi 200 ks. Nejsem úplný sběratel 

všeho. Vybírám si spíše různé modifika-
ce Rubikových kostek a různých dřevě-
ných skládaček.

Kterého hlavolamu si nejvíce ceníš?
Osobně si cením takových, které 

mají originální řešení. To jsou konkrétně 
některé varianty Rubikových kostek. 
Hlavolam je věc, kterou když si koupíte, 
musíte si ji osahat a přijít na její řešení. 
Pak jej na čas odložíte a ve volné chví-
li se k němu vrátíte. A zajímavé je, že 
i po delší době na něm naleznete něco 
nového – nové tahy, řešení. 

A který je skutečně cenný? 
Zrovna v mé sbírce se takový žádný 

exemplář nenachází. Žádný pomysl-
ný milion bych na něm nevydělal. Pro 
sběratele je hodnotný hlavolam takový, 
který vzešel z originálního principu ře-
šení. Pro mě je cenný takový, u kterého 
si psychicky i fyzicky odpočinu.

Je naopak nějaký hlavolam, který tě 
nezaujal? 

Bohužel velice mě zklamal ježek 
v kleci. Ve Foglarových Rychlých šípech 
je dokonce i návod, jak se má řešit, ov-
šem nevím o nikom, kdo by jej přesně 
podle tohoto návodu vyřešil. Stačí pár-
krát šikovně zatřepat a ježek je venku.

Jak hlavolamy získáváš?
Občas něco seženu přes kamarády. 

A taky v obchodech, na blešácích nebo 
na internetu.

Umíš všechny své hlavolamy složit?
Určitě ne. Mnoho dřevěných se-

stavovacích hlavolamů jsem ještě nedal 
dohromady.

Když je nesložíš, kde hledáš řešení?
V dnešní době internetu jsou to 

hlavně youtubeři, kteří mají pěkně zpra-
covaná videa. Bohužel ne všechna vi-
dea jsou v češtině, tak musím zabrousit 
i do světových videí.

Máš nějaký hlavolam, který ti „vrtá 
hlavou už delší dobu“, a stále pokoušíš 
štěstí?

Pár takových je. Například speciální 
dřevěná hvězda. Trvalo mi dva roky, než 
jsem ji složil. Ve vitríně mám rozložený 
jednobarevný kvádr 3*3*5 kostek. Ten 
jsem dodnes nevyřešil.

Vymyslel jsi sám nějaký hlavolam?
Zatím ještě ne. Možná časem. Už 

jsem si jednou myslel, že jsem nový 
hlavolam vymyslel, ale ve skutečnosti 

Ježek v kleci mě zklamal, říká sběratel hlavolamů
již něco podobného existuje. Člověk se 
musí seznámit nejdřív s tím, co existu-
je, aby pak mohl vymyslet něco zcela 
nového.

Máš nějaký sběratelský zážitek?
Minulý rok začátkem října se kona-

lo velké setkání sběratelů ve Větřkovi-
cích u Opavy. Přijeli lidé ze všech koutů 
republiky i ze zahraničí, dohromady 
nás tam bylo padesát. Vesměs prodejci, 
sběratelé, vynálezci. Pro mě to byl ne-
zapomenutelný zážitek. Dva dny řešení 
hlavolamů, které jsem nikdy v životě 
neviděl, které nejsou nikde v prodeji.

A co sběratelský sen?
Zatím jsem obyčejný sběratel, nějaké 

vyšší cíle nemám. Nezáleží, kolik kousků 
máte ve sbírce, ale jaký k nim máte vztah. 
Na rozdíl od sběratelů vlastnících něko-
lik komerčních prostor, kde shromažďují 
kvanta hlavolamů – vím o jednom sbě-
rateli, co jich má přes 9 000 kusů – beru 
hlavolam jako bytový doplněk. Někdo 
má v obýváku starou vázu, já mám v po-
koji hlavolam.

Máš i jiné koníčky?
Občas přispívám do časopisů nebo 

novin různými originálními křížovkami, 
jako jsou třeba tematické osmisměrky, 
kris-kros, buňkovky a podobné. Do-
konce jednu osmisměrku jsem prodal 
jednomu zájemci přímo „na tělo“. Napsal 
mi jména dvaceti bývalých milenek, kte-
ré chtěl shrnout do osmisměrky a pak si 
ji vytetovat na tělo. 

 Ľuba Peterková

 Miroslav Kučera. Foto: Archiv ZL

Na Den dětí 1. června se otvírá 
Galerie Na Slepičím trhu ve Znojmě, 
a to výstavou Záhady hlavolamů. Ur-
čená je pro všechny bez rozdílu věku, 
kteří rádi „potrápí“ své mozkové zá-
vity při řešení hlavolamů či hádanek 
a rébusů.

Vítané budou 1. června obzvláš-
tě děti, které v tento den jako dárek 
ke  svému svátku dostanou vstup 
na hravou výstavu zdarma. V několi-
ka vitrínách najdou návštěvníci desít-
ky různých druhů hlavolamů ze sbír-
ky Miroslava Kučery. Chybět nebude 
slavná Rubikova kostka a její varianty 
i další nápady maďarského architekta 
a matematika Ernö Rubika. A samo-
zřejmě mezi jinými najde návštěvník 
možná v Česku nejznámější hlavolam 

Na Slepičím trhu si budete 
pro zábavu lámat hlavu

Ježka v kleci. U toho mnohé překvapí 
historie jeho vzniku. Prozradit mů-
žeme, že ač je spojen s Jaroslavem Fo-
glarem a jeho příběhy Rychlých šípů, 
spisovatel Ježka v kleci nevymyslel. 
Některé z hlavolamů si budou moci 
návštěvníci – za přísných hygienic-
kých podmínek – vyzkoušet složit. 
Jedna celá místnost je koncipována 
jako herní, a tak zde dostanou prostor 
děti i další luštitelé. Pro zábavu si tak 
mohou lámat hlavu nad jednodu-
chými i složitějšími matematickými 
a jazykovými hádankami, vyzkoušet 
si, jak mají pozorné oči při hledání 
rozdílů mezi dvěma obrázky Znojma, 
nebo mohou najít cestu z několika 
různých bludišť. Nikdo nemusí mít 
obavu, že se nedozví řešení. To bude 

mít u  sebe (v  zala-
minované podobě) 
ovšem pouze dozor 
výstavy, který se také 
postará o nutné dez-
infikování prostor.

Vstupné na  vý-
stavu je jednotných 
25 korun na  osobu 
a zakoupit lze v před-
prodeji v TIC nebo 
na  pokladně Zno-
jemského podzemí. 
V Galerii Na Slepičím 
trhu (vchod do Zno-
jemského podzemí) 
bude výstava pří-
stupná do  poloviny  
října. lp



 Ve  IV. kategorii (13–15 let) 1. místo Miroslav Kohoutek, který 
za obrázek Svátky pod rouškou získal absolutně nejvíce hlasů ze 
všech (368 hlasů), 2. místo Veronika Salátová, 3. místo Hana Kar-
pačeva. 
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 Vítězný obrázek III. kategorie (9–11 let) – 
Náš Astor od Moniky Volfové ze ZŠ Stracho-
tice. Dále 2. místo Kateřina Pajdlová ze ZŠ 
JUDr. Josefa Mareše, 3. místo Jakub Straka 
ze ZŠ Komenského, Hustopeče u Brna.

 Vítězný obrázek IV. kategorie (12–15 let) – 
Náš zlatý retrívr před honem od  Miroslava 
Kohoutka ze ZŠ Mládeže. Dále 2. místo Ra-
dim Sovák ze ZŠ Pražská, 3. místo Michaela 
Šprtová ze ZŠ Mládeže.

Orli Znojmo ve spolupráci s ob-
chodním centrem Freeport připravili 
nový charitativní projekt, díky kte-
rému si mohou jejich příznivci při-
pomenout poslední finálový zápas 
proti Salzburgu ze sezóny 2015/2016 
a  zároveň podpořit Nemocnici  
Znojmo.

Zástupci Orlů společně s  jedním 
z hlavních partnerů klubu OC Free-
port předali na konci dubna řediteli 
Nemocnice Znojmo Martinu Pavlíkovi 
symbolický šek v hodnotě 174 200 Kč. 
Částku se podařilo získat dražbou spe-
ciální artové sady dresů na akci Free-
port Charity Game.

U příležitosti předání šeku byl zá-
stupcům nemocnice představen další 
navazující projekt, kterým chce klub 
ve spolupráci s OC Freeport a dalšími 
partnery podpořit společnost. „Roz-
hodli jsme se tak uspořádat virtuální 
zápas, jehož výtěžek bude věnován 
na pomoc v boji nejen proti onemoc-
nění COVID-19 v našem regionu,“ 
říká manažer klubu Petr Veselý. Díky 

Orli virtuálním zápasem podpoří nemocnici

novému projektu si budou moci zno-
jemští příznivci připomenout nej-
větší úspěch klubu za jeho působení 
v mezinárodní Erste Bank Eishockey 

Lize, finálovou sérii s týmem Red Bull 
Salzburg ze sezóny 2015/2016.

„Myšlenka uspořádání virtuálního 
zápasu se nám velice líbí. Už teď máme 

pár nápadů, co bychom ze získaného 
obnosu mohli financovat. Nemoc-
nici chybí například přístroj určený 
k vyšetřování vzorků virů, tedy ko-
ronaviru, ale i obyčejné chřipky nebo 
spalniček. Výhodou přístroje, na který 
momentálně sháníme finance, je jeho 
využitelnost nejen v době pandemie, 
ale i po jejím skončení,“ komentoval 
spolupráci ředitel Martin Pavlík.

Fanoušci a partneři klubu si vstu-
penky na zápas mohou zakoupit online 
ve třech cenových hladinách, nejlev-
něji za 109 Kč. E-mailem navíc zís-
kají exkluzivní obsah: voucher, který 
bude možné v nové sezóně vyměnit 
za vstupenku na vybraný zápas klubu, 
unikátní odkaz na  záznam šestého 
finálového zápasu včetně slavnostního 
ceremoniálu vysílaného prostřednic-
tvím O2 Sport živě ze Znojma a rozho-
vory s trenérem tehdejšího stříbrného 
týmu Jiřím Režnarem a útočníkem Ji-
řím Berounem. Vstupenky na virtuál-
ní zápas si můžete zakoupit do konce 
května na webu www.hcorli.cz.  LP 

 Předání šeku byli přítomni (zleva) ředitel OC Freeport Jan Procházka, ředitel nemocnice 
Znojmo Martin Pavlík a za Orly Znojmo trenér Jiří Beroun. Foto: ORLI Znojmo

Městské lesy Znojmo organizo-
valy výtvarnou soutěž Lovecký pes – 
náš přítel a pomocník. Nejlepší práce 
budou k vidění od července v centru  
Znojma.

I navzdory neobvyklé situaci spo-
jené s pandemií přišly do soutěže desít-
ky obrázků. Vybrat z nich nejlepší tak 
nebylo vůbec jednoduché. Absolutním 

Městské lesy vyhlásily
výsledky soutěže

vítězem byla nakonec zvolena Monika 
Volfová ze ZŠ Strachotice s obrázkem 
Náš Astor. Výtvarné práce ovšem ne-
mohly být vystaveny na dubnovém 
Dni Země. Prohlédnout si je ale bude 
možné nyní, a  to v centru Znojma. 
V kavárně Kafe U Radnice na Obro-
kové ulici budou k vidění v červenci  
a srpnu.  lp

Na radnici přišli vítězové výtvar-
né soutěže pro děti, kterou každoroč-
ně vyhlašuje město Znojmo.

Téma Malujeme Velikonoce tra-
dičně i netradičně zaujalo 65 dívek 
a  chlapců. O  ví-
tězných obrázcích 
rozhodlo hlasová-
ní na  Facebooku 
Z nojma.  Předá-
ní cen proběhlo 
13. května na rad-
nici v zasedací míst-
nosti zastupitelstva. 
C eny  v ý herc ům 
p ř e d a l  s t a r o s t a 
Znojma Jan Grois.

V  I. kategorii 
(3–5 let) zvítězil 
tříletý Kryštof Šu-
lák (74 hlasů) a jeho 
velikonoční kuřát-
ko, 2. místo Diana 
Křepelová, 3. místo 
Izabela Poláková.

Ve II. kategorii 
(6–8 let) 1. místo 
Nikola Jašová a ob-
rázek Velikonoční 
králíček s  plným 
košíkem vaj íček 
(307 hlasů), 2. mís-
to Dominik Ka-
ras, 3. místo Lucie  
Bobková.

Nejvíce se líbil Kohoutek
Ve III. kategorii (9–12 let) 1. mís-

to Vojtěch Rouchal s obrázkem Veliko-
noce za zavřenými okny (159 hlasů), 
za ním se umístili Viktor Švejcar a Te-
rezie Sikorová. lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

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

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen až červen denně 
9.00–12.30, 13.00–17.00 (poslední 
vstup je půlhodinu před zavírací 
dobou).  

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 

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

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 

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

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00.
 
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – 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. 
Otevřeno: 30. a 31. května 
9.00–17.00, červen až září Po–Ne 
9.00–17.00. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání.

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 

Otevřeno: květen až červen Po–Pá 
8.00–18.00, So 9.00–13.00, 13.30–17.00, 
Ne 10.00–13.30, 13.30–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až červen 
Út–So 9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. 
CESTA otevřeno: květen až červen 
9.00–16.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: květen So–Ne 10.00–17.00 
červen až 13. září Po–So 10.00–18.00, 
Ne, svátky 10.00–16.00.

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

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. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den 
předem. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

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

KINO SVĚT

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

VÝSTAVY

6. 2. – 12. 7. MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
Dům umění – téma evoluce 
rozmnožování živočichů. Panely 

11.–13. 9. 
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ 

VINOBRANÍ 2020
Permanentka pro dospělé 

450 Kč, studenti a senioři 400 Kč – 
zvýhodněné vstupné platné 

do 31. srpna.

s texty a barevnými fotografiemi, 
interaktivní prvky, akvária 
a insektária se živými zvířaty.

12. 5. – 6. 9. NA VYCHÁZCE 
V PODYJÍ
Dům umění – dobové fotografie 
zachycující nejrůznější cesty a zákoutí 
v Podyjí doplněné současnými snímky 
fauny a flóry Podyjí v detailech.

15. 5. – 30. 8. SOPKY 
V GEOLOGICKÉ HISTORII 
MORAVY A SLEZSKA
Minoritský klášter – výstava 
přibližuje sopky jako dramatický 
projev vnitřní energie Země. Četné 
nálezy vulkanických hornin z Moravy 
a Slezska dávají jedinečnou možnost 
blíže poznat tyto dynamické procesy, 
které probíhaly i na našem území.

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vchod 
do Znoj. podzemí) – výstava ve sbírce 
Miroslava Kučery představuje 
jednotlivé druhy hlavolamů. 
Doplněna je o hádanky a rébusy 
i možnost si vybrané hlavolamy 
vyzkoušet vyřešit. 1. 6. DĚTI VSTUP 
ZDARMA. Více na str. 12.

DALŠÍ AKCE

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.
Do 31. 5. DEFINITIVNĚ KRÁSNÉ! 
DOPŘEJME SI KAFÍČKO
Vizuální umělci Filip Dvořák, David 
Hanvald a Evžen Šimera. 
1.–14. 6. VÝSTAVA DĚTEM 
15. 6 – 30. 6. VÝSTAVA OLEJOMALBY

BALANCE COFFEE & WINE
Velká Mikulášská 10, Facebook 
Balance coffee & wine, tel. 
602 743 301.
7. 6. BALANCE RUN – výběh 
na Kraví horu, start 9.15 OD Balance, 
nutná rezervace 
16.–17. 6. BALANCE MARKET
Kavárna a nový dvoreček bude plný 
oblečení, kabelek, kávy a malých 
prodejců, 11.00–18.00.
26. 6. NOČNÍ ROMANTICKÉ 
ZNOJMO – prohlídka města 
s ochutnávkou vín a kávy, 20.00 před 
Balance, rezervace nutná.
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Městské divadlo ve Znojmě na-
bízí nové termíny představení, která 
v jarních měsících nebyla odehrána 
kvůli nečekané pandemii.

Vstupenky zůstávají v platnosti. 
V případě nevyhovujícího nového ter-
mínu je lze vrátit na TIC (Obroková ul.) 
a to nejpozději 30. června 2020.  lp

Ženitba – premiéra 19. 9. 2020
Boeing – Boeing 29. 9. 2020
Moje tango 5. 10. 2020
The Man Behind FREDDIE MERCURY 
Peter Freestone 6. 10. 2020
4Tet  7. 10. 2020
Druhá tráva 11. 10. 2020
Besídka 2020 12. 10. 2020
Hodina duchů 30. 10. 2020
Přelet nad kukaččím hnízdem
 19. 10. 2020
Lenka Nová a Petr Malásek
 6. 11. 2020

Divadelní představení 
se přesouvají do podzimu

Hop Trop  19. 11. 2020
Neumím jinak, než s láskou
 29. 11. 2020
Miroslav Donutil 15. 12. 2020
Bláznovy zápisky 16. 12. 2020
Můžem i s mužem 17. 12. 2020

Orel jednota Znojmo srdečně 
zve širokou veřejnost na slavnostní 
odhalení pamětní desky politickým 
vězňům sdruženým v  Konfederaci 
politických vězňů Znojmo. 

Odhalení pamětní desky 
politickým vězňům

Slavnostní odhalení pamětní des-
ky spojené s pietou se uskuteční v úte-
rý 23. června 2020 v 17.00 hod. před 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava Znojmo – Louka. Slav-
nostnímu odhalení bude předcházet 
v 16.00 hod. ve zmíněném kostele mše 
svatá, poté bude v 17.00 hod. následo-
vat slavnostní odhalení desky. Pořada-
telem akce jsou Orel jednota Znojmo, 
Konfederace politických vězňů poboč-
ka Znojmo a město Znojmo.  lp

Zastupitelstvo města udělilo 
Cenu města Znojma za rok 2020 ně-
kolika osobnostem. 

Vlastní předání cen se uskuteč-
ní 17. listopadu v Městském divadle 
ve Znojmě.

Ocenění bylo uděleno:
Robertu Kneblovi za  významný 
a dlouhodobý společenský přínos a ší-
ření dobrého jména města Znojma 
v oblasti pomáhající profese.
Pavlu Davidovi za dlouhodobou vý-
znamnou propagaci města Znojma 
v oblasti kultury.
Dalimilu Dvořákovi za významnou 
celoživotní činnost v oblasti organické 

Dostali Cenu města Znojma
chemie, významnou filantropickou 
aktivitu, kterou obohatil více oblastí 
veřejného života a přispěl k posílení 
dobrého jména města Znojma.
Kolektivu Centra sociálních služeb 
Znojmo, p.o. za aktivní přístup v boji 
proti šíření koronaviru.
Kolektivu Vietnamské komunity 
ve Znojmě za aktivní přístup v boji 
proti šíření koronaviru.
Kolektivu  Vodáckého  oddílu  NEP-
TUN ZNOJMO z.s. za aktivní  přístup  
v boji proti šíření koronaviru.
Manželům Marcele a Josefovi Kno-
bovým, majitelům firmy PPO Group 
CZ, s.r.o. za aktivní přístup v boji proti 
šíření koronaviru.  lp

 V divadle se chystá rekonstrukce sedadel. 
 Foto: ZB

 „Chceme lidi potěšit skvělou hudbou, aby se odreagovali a užili si po měsících v karanté-
ně trochu zábavy. Letní Znojmo je k tomu ideální místo,“ říká Jiří Ludvík.  Foto: L. Jíšová

Hudba ve Znojmě bude. 
Navzdory koroně

Hudba Znojmo se připravuje 
na  16. ročník Hudebního festiva-
lu Znojmo – letos se změnami za-
příčiněnými pandemií, ale přesto 
od 9. do 26. července 2020 ovládne 
hudba různá místa města Znojma 
i jeho nádherného okolí.

Organizátoři ovšem počítají prak-
ticky u všech koncertů s omezeným 
počtem míst.

„Pravidla pro pořadatele kultur-
ních akcí se stále mění, čili nyní nemá 
cenu dělat pevný scénář zasedacího 
pořádku. Postupujeme podle aktuálně 
platných nařízení, tedy neprodáváme 
více než 100 vstupenek na jednu akci 
a v maximální míře jsme zvolili ven-
kovní varianty pro konání akcí. Pro-
dáváme již vstupenky na 13 koncertů. 
Zatím jde o všechny akce, na nichž 
vystupují čeští umělci, jako je náš pa-
tron Pavel Šporcl, pěvkyně Jana Šrejma 
Kačírková, náš rezidenční orchestr 
Czech Ensemble Baroque, jedinečné 
audiovizuální dílo provede duo Kchun, 
dále v Uherčicích se o strhující zážitek 
postará Epoque Quartet nebo v Ná-
rodním parku Podyjí Melody Boys. 
Se zahraničními účinkujícími zatím 
vyčkáváme, nevíme jasně, jaké budou 
podmínky pro přicestování zahranič-
ních hostů. Letos však, více než kdy 
jindy, rádi podpoříme české inter-
prety,“ vysvětluje mluvčí HFZ Petra 
Štorková.

Ústřední téma pro rok 2020 zní 
Hudba v divadle, divadlo v hudbě. 
Očekávaným projektem ve  vlastní 

produkci je operní pantomima Der 
Traum/Sen Michaela Haydna (24., 25. 
a 26. 7.). Zahajovací koncert (10. 7.) 
bude v režii houslového virtuosa a pa-
trona festivalu Pavla Šporcla, který 
za doprovodu klavíristy Petra Jiříkov-
ského připravil unikátní program dra-
maturgicky ladící s celým konceptem 
festivalu.

Organizátoři v programové sklad-
bě dodrží model z minulých let. Poslu-
chači se tak mohou těšit na komorní 
koncerty při svíčkách, koncerty fol-
klorní, dále na uherčickém zámku, vy-
stoupení laureátů Letní školy barokní 
hudby, Hudbu v ulicích, sommeliérské 
minimum, Tour de varhany, dvorní 
hostinu na venkově, koncert v přírodě 
i malých géniů.

„S koncertem na Heiligersteinu 
každoročně pořádaném ve spolupráci 
s Festivalem Retz zatím vyčkáváme, 
ale zatím žádnou akci oficiálně ne-
rušíme. Pouze jsme museli přeložit 
velmi očekávaný koncert operního 
pěvce Adama Plachetky s Czech En-
semble Baroque a jejich program Mo-
liery – Mozart a Saliery. Nový termín 
je 28. listopadu,“ uvedl prezident HFZ 
Jiří Ludvík a dodal: „Jsem přesvědčen, 
že se nám podaří uspořádat festival 
co nejblíže podobě, na jakou jsou ná-
vštěvníci každoročně zvyklí a jak jsme 
také původně zamýšleli.“

Vstupenky na jednotlivé koncerty 
je možné zakoupit v TIC (Obroko-
va ul.). Podrobný program najdete  
na www.hudbaznojmo.cz.  lp
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Kvůli epidemii koronaviru skon-
čila sezóna předčasně pro hokejisty 
Orlů stejně jako pro fotbalisty 1.SC 
Znojmo i  všechny další sportovce. 
Alespoň do tréninkového procesu se 
začali vracet až během května, v jehož 
polovině došlo už i na první přípravné 
zápasy. Fotbalisté přímětického áčka 
i béčka například dvakrát poměřili 
síly se Šatovem. Z celkem čtyř duelů 
si Přímětice odnesly tři výhry a jednu 
prohru. 

Štěstí v neštěstí měli pořadatelé an-
kety Sportovec roku, kteří stihli vyhlá-
šení ve znojemském divadle těsně před 
nařízením zakazujícím podobné akce. 
Vítězkou se stala thaiboxerka Viktorie 
Bulínová ze znojemského klubu Valetu-
do. Kolektivům kralovali stolní tenisté 
TT Oseva Moravský Krumlov, jehož 
ženský tým reprezentuje Českou repub-
liku i v evropských pohárech. Zvlášt-
ní cenu předsedy ČUS získal Jaroslav 
Vlasák, který stál před lety za zrodem 
znojemského hokejového boomu. 

„Slavnostní galavečer se ko-
nal 27.  února v  Městském divadle 
ve Znojmě, dá se říct termínově za pět 
minut dvanáct. Myslím, že se galave-
čer povedl, ohlasy byly a jsou vesměs 
pozitivní. Divadlo plné do posledního 
místa, spousty dalších nových partne-
rů, setkání sportovců z celého regionu. 
Jsme spokojeni,“ uvedl Roman Švarc, 
sekretář pořádající České unie sportu. 
Podle jeho slov nelze příliš počítat s tím, 
že by si sportovní fanoušci do prázdnin 

Všechny soutěže byly předčasně ukončeny.
Sportovce roku ještě stihli vyhlásit

užili nějaké větší akce. Už nyní je jisté, 
že například cyklistický Znovín cup 
byl z konce června přesunut na sobotu 
1. srpna, ale ani tento termín není sto-
procentně jistý.  eks

VÝSLEDKY ANKETY
Sportovec roku
1.  Viktorie Bulínová, muaithai, Valetu-

do Znojmo
2.  Adam Hlobeň, plavání, TJ plavání 

Znojmo
3.  Veronika Kolníková, plavání, TJ pla-

vání Znojmo

4.  Vasil Ducar, box, BK Řešeto Znojmo
5.  Jindřiška Stehlíková, lukostřelba, So-

kol Šanov
6.  Marek Hlávka, biketrial, SK Biketrial 

Znojmo
7.  Boris Vaculík, motorismus, 3RCZ 

Znojmo
8.  Vladimír Lengál, box, BK Řešeto 

Znojmo
9.  Martin Koubek, bojové sporty, Vale-

tudo Znojmo
10.  Renata Štrbíková, stolní tenis, TT 

Oseva Mor. Krumlov

Sportovní kolektiv roku
1. TT Oseva Mor. Krumlov, stolní tenis
2. Znojmo Knights, amer. fotbal
3. EthicSport Znojmo, cyklistika
4. Orli Znojmo, lední hokej
5. Sokol Tasovice, fotbal

Trenér roku
Jiří Kyněra, plavání, TJ plavání Znojmo

Akce roku
1.  Festival dračích lodí, TJ Kanoistika 

Znojmo
2. Louka plná dětí, ČUS Znojmo
3. Pohár ČR v nár. házené, TJ Miroslav

Sportovní talent roku
1.  Adam Hlobeň, plavání, TJ plavání 

Znojmo
2.  Veronika Kubošná, gymnastika, KSG 

Znojmo
3.  René Vymětal, biketrial, SK Biketrial 

Znojmo

4.  Adéla Kostíková, fitness, BBK fitness 
Znojmo

5.  David Bix, atletika, TJ Znojmo
6.  Adéla Držmíšková, plavání, PK Znoj-

mo
7.  Marek Jelínek, cyklistika, Cyklo Mi-

kulášek Znojmo
8.  Robert Knébl, volejbal, VK PFN Znoj-

mo
9.  Filip Čajka, bojové sporty, plavání, 

TJ plavání Znojmo
10.  Martin Vaculík, motorismus, 3RCZ 

Znojmo

Sympaťák roku
Adéla Kostíková, fitness, BBK fitness 
Znojmo

Osobnost roku
František Macek, taekwondo
Miloš Gryc, atletika

Cena předsedy ČUS
Jaroslav Vlasák, hokej

Mládežnický kolektiv roku
1.  TJ Znojmo Laufen CZ, starší žáci, 

florbal
2. VK PFN Znojmo, starší žáci, volejbal
3.  KSG Znojmo, mladší žákyně, gym-

nastika
4.  SK Aerobic professional, mladší žá-

kyně, aerobiku
5.  VK PFN Znojmo, beachvolejbal U17

Sportovec s handicapem
Adam Papoušek, fotbal, Sokol Přímětice

 Vítězka ankety Sportovec Znojemska 
2019 Viktorie Bulínová s moderátorem a bý-
valým vynikajícím fotbalistou Lubošem Ka-
loudou.  Foto: eks

 Sportovci v akci při výběhu na věž.
  Foto: Archiv ZL

Znojmo Extreme 790 se uskuteč-
ní v původním termínu 20. června.

Závod ve  výběhu na  radniční 
věž – Znojmo Extreme 790 – se vrací 
na sobotu 20. června. Kvůli koronavi-
ru měl být odložen na září, nicméně 
po uvolnění opatření se organizátoři 
rozhodli pro červnový termín. Všech-
ny detailní informace, včetně způso-
bu registrace, doporučujeme sledo-
vat na www.extreme790.cz (v době 
uzávěrky nebyly ještě podrobnosti 
známé). Jedna změna zde ovšem je – 
Znojmo Extreme 790 se bude konat 
bez avizovaného doprovodného pro-
gramu v podobě street food festivalu 
Dej si FOOD, který se bude konat 
v červenci.  zp

Změna se nekoná. Extreme bude!


