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Blíží se jaro: Adoptujte si budku

Speciální web
a linky

S blížícím se jarem se pomalu začínají v lesích hlasitě ozývat
ptáci. Se škodami, které napáchal
na stromech kůrovec, ale zmizely
mnoha ptačím druhům přirozené
hnízdní možnosti. Pomoci jim chtějí pracovníci Městských lesů Znojmo, kteří akcí – Adoptuj si budku – vyzývají ke spolupráci také
veřejnost.

„Opeřencům bychom s vaší pomocí chtěli nabídnout hnízdní budky,
které budou umisťovány na vhodná
stanoviště ve znojemských lesích. Bude
se jednat o budky, mimo jiných ptáků
i pro sovy, které nám lesníkům možná pro někoho překvapivě pomáhají
v ochraně lesa. Sovy totiž dokáží ulovit
velké množství hlodavců, kteří páchají
obrovské škody nejenom v zeměděl-

ství, ale i na nově vysázených stromcích na pasekách. Tyto dokáží hravě
zničit. Trávení hlodavců se chceme
rozhodně vyhnout. Stromy musí zpět
do lesa, holiny se musí znovu rychle
zazelenat,“ vysvětlila Jana Trojanová
z Městských lesů Znojmo.
Ideální čas k umístění ptačích
budek je jaro. Zapojit se tak mohou
zájemci už nyní. 
Více na str. 14.

znojmocity_cz

Sledujte speciální web www.opatreniznojmo.cz, který spustilo město
Znojmo.
Na jednom místě získáte aktuální informace týkající se opatření proti
Covidu-19. Při registraci k očkování pomohou seniorům 80+ pracovníci sociálního odboru. Volat lze na tel. 733 781 612
a 733 781 614 (Po–Pá, 8.00–16.00). Pro
urychlení procesu doporučujeme seniorům nachystat občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Znojemské infolinky
doplňují celostátní linku 1221 a krajskou
linku 800 129 921 (https://crs.uzis.cz).lp

Více bylo chlapců

 Budku k hnízdění, kterou si dárce adoptuje, určitě ocení i sýkorka. 

Foto: Archiv ZL

Očkovací místo je na Dvořákově ulici
Velkokapacitní očkovací místo
ve Znojmě bude jen jedno. Připraveno je ve sportovní hale na Dvořákově
ulici. V rámci testovacího provozu
jsou zde již od 27. ledna očkováni
první zájemci z řad zdravotníků.
„V rámci testovacího provozu
budou odladěny veškeré logistické
nesrovnalosti tak, aby místo bylo

připraveno k očkování obyvatel, jehož spuštění bude závislé na dodávce
očkovací látky,“ uvedl Martin Pavlík,
ředitel Nemocnice Znojmo. „Je tady
potřeba naočkovat 60 lidí za hodinu.
To by nemocnice ve svých prostorách
neměla šanci zvládnout. Teď se tu
očkuje v testovacím režimu a my to
ještě upravíme tak, aby tu zájemci

o očkování měli co největší komfort,“
vysvětlil hejtman Jan Grolich, který
si přijel centrum do Znojma prohlédnout osobně. Jihomoravský kraj plánuje rozjet provoz očkovacích center
co nejdřív – předpokládá se začátek
března. Tehdy by měl být i dostatek
vakcín na hromadné očkování.

Pokračování na str. 3.

Za rok 2020 se ve Znojmě narodilo
977 dětí – 510 chlapců a 467 děvčat.
V loňském roce prvenství mezi jmény získalo chlapecké jméno Jakub (26x).
Oblíbená jména u chlapců byla také
Tomáš, David a Petr. Holčičkám vévodila jména Eliška, Anna a Tereza. Mezi
jmény se objevovala i ta staročeská –
Antonín, Eduard, Metoděj, Doubravka,
Johanka, Meda nebo Leontýna. Rodiče
dali svým dětem i jména neobvyklá –
dívky pojmenovali Deborah, Dilara Luna, Grace, Ennie, Jesenija, Lola,
Mila, Odeta. Hochy Atrey, Joshua, Noel,
Rayen, Reed, Sedrik, Stiles a Timotej.
V roce 2020 se ve znojemské nemocnici
narodilo také sedm dvojčátek. 
pm

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty z radnice, informace o blokovém čištění a možnost vyjádřit svůj názor
v anketách. To vše nabízí Mobilní rozhlas
a aplikace Zlepšeme
Česko.
Registrujte se, a budete v obraze!
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DOČASNĚ NENÍ MOŽNÉ
PARKOVNÉ PLATIT KARTOU
Provozovatel parkovacího systému,
společnost FCC Znojmo, oznamuje,
že na všech parkovacích automatech na parkovištích (netýká se
závorového systému) je dočasně
omezena možnost platby platební
kartou, a to z důvodu technických
komplikací na straně poskytovatele
platebního systému. Za vzniklou
situaci se omlouváme a snažíme
se ji co nejdříve vyřešit.
PORADÍ VÁM S DAŇOVÝM
PŘIZNÁNÍM
Jak vyplnit a podat daňové přiznání? Zájemcům poradí pracovníci
finančního úřadu - územního pracoviště Znojmo. K dispozici budou
telefonicky na číslech 515 211 397
a 515 211 408 (pondělí, středa
8.00–16.30, úterý, čtvrtek, pátek
8.00–15.00) až do 1. dubna 2021.
NOVÁ AMBULANCE
Ve znojemské nemocnici byla
nově otevřena ambulance Olfaktometrie na ORL oddělení
pro pacienty se ztrátou čichu
po prodělaném onemocnění
Covid-19. Ambulance je v provozu
každé pondělí 12.30–15.00 hod.
po předchozím tel. objednání
na čísle 515 215 514. Je určena
pro pacienty po JIŽ prodělaném
onemocnění Covid-19, tedy pro
pacienty neinfekční a vyléčené.
ZBRAŇOVÁ AMNESTIE
Do 31. července 2021 platí Zbraňová amnestie, kdy lze na jakoukoliv
služebnu Policie ČR (ve Znojmě je
to na adrese Pražská 59) beztrestně
odevzdat nelegálně držené zbraně.
Jedná se zejména o střelné zbraně,
střelivo do nich a další výbušniny,
které podléhají povinné registraci.
Po odevzdání na policii zbraň putuje nejdříve na kriminalistickou
expertizu, kde se zjišťuje, zda s ní
nedošlo ke spáchání trestného
činu či není vedena jako kradená.
Poté už mají majitelé možnost ji
zlegalizovat anebo se jí zbavit.
Rovnou k likvidaci putují granáty
a další výbušniny.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ONLINE
V Oblastní charitě Znojmo sečetli finanční dary z 535 kasiček
Tříkrálové sbírky 2021. Výsledek
(k 11. 2. 2021) za Znojemsko činí
1 244 743 Kč, z toho 248 112 Kč je
z online koledy. Přispět do letošní
sbírky je možné do online kasičky až do 30. dubna 2021 anebo
zaslat příspěvek na sbírkový účet
č. 66008822/0800, VS: 77706700.

Kino Svět má nové toalety
Po dvou měsících prací je v Kině
Svět hotová rekonstrukce toalet.
Město do modernizace svého objektu
investovalo 1 200 000 korun.
V místech dámských i pánských
toalet zůstaly v podstatě pouze obvodové zdi, vše ostatní je nové. Součástí rekonstrukce byly bourací práce,
odstranění původních rozvodů vody,
topení i oken. A na řadu přišly nové
rozvody vody a elektriky, nové topení,
dveře i okna, nová je výmalba, dlažba, obklady a kompletně také zařízení
(umyvadla, pisoáry, toalety) a veškeré
příslušenství (bezdotykový dávkovač mýdla, dávkovač jednorázových
ubrousků, zrcadla…).
Celý interiér toalet odpovídá všem
hygienickým předpisům a normám.
Důraz byl kladen i na kvalitu a mo-

derní trendy. Rekonstrukci provedla
Firma Renov, která podala nejvýhod-

nější cenovou nabídku ve výběrovém
řízení. 
zp

 Sociální zařízení bylo modernizováno s ohledem na to, že se jedná o veřejností hojně navštěvované místo. 
Foto: Archiv ZL

Nominujte své favority na Cenu města Znojma
Zastupitelé i letos udělí Cenu
města Znojma. Návrh na udělení ocenění pro rok 2021 mohou předkládat
i občané, spolky nebo sdružení, a to
do 28. února 2021.
Cena města je každoročně udělována kolektivům a jednotlivcům
za uměleckou, hospodářskou, publicistickou, sportovní a jinou činnost, práci
nebo díla, která jsou v úzkém vztahu
k městu Znojmu, nebo byla vytvořena
na jeho území, či jinak přispívají k rozvoji a propagaci města.
Návrhy přijímá odbor vnitřní
správy Městského úřadu Znojmo.
V návrhu musí navrhovatel uvést
jméno navrhovaného kandidáta,
datum narození a kontaktní údaje,
zdůvodnění návrhu, včetně oblasti
jeho činnosti, popřípadě jaký je jeho
přínos pro město a v neposlední řadě
jméno a adresu navrhovatele. Náleži-

tosti návrhu naleznete na www.znojmocity.cz pod „O Znojmě“ a „Cena
města Znojma“. Cena města Znojma
je udělována od roku 2016. Držitelé
Ceny města Znojma obdrží pamětní
písemné ocenění a symbolický klíč
k městu.
V roce 2020 byla
Cena města Znojma udělena:
Mgr. Robertu Kneblovi za významný a dlouhodobý společenský přínos
a šíření dobrého jména města Znojma
v oblasti pomáhající profese.
Pavlu Davidovi za dlouhodobou významnou propagaci města Znojma
v oblasti kultury.
prof. Ing. Dalimilu Dvořákovi, CSc.
za významnou celoživotní činnost
v oblasti organické chemie, významnou filantropickou aktivitu, kterou
obohatil více oblastí veřejného života

a přispěl k posílení dobrého jména
města Znojma.
Za aktivní přístup v boji proti šíření
koronaviru byli dále oceněni:
kolektiv Centra sociálních služeb
Znojmo, p.o.
kolektiv Vietnamské komunity
ve Znojmě
kolektiv Vodáckého oddílu NEPTUN
ZNOJMO z.s.
manželé Marcela a Josef Knobovi, majitelé firmy PPO Group CZ, s.r.o.
S ohledem na opatření proti šíření
koronaviru zatím nedošlo k slavnostnímu předání Ceny města Znojma
výše uvedeným osobám a subjektům.
S jejich předáním se počítá na zasedání
Zastupitelstva města Znojma po skončení nouzového stavu. Přehled všech
držitelů ocenění najdete na webu města Znojma v sekci „O Znojmě“.  pm

Práce v Městském lesíku začnou na podzim
Obnova Městského lesíku se odkládá na podzim.
K obnově lesíku se přistupuje zejména z důvodu bezpečnosti. Jde o hojně navštěvované místo. Lidé tam chodí
na procházky nebo běhat a i radnice
chce lesík více využívat pro pořádání
různých akcí. O zahájení prací, původně
plánovaných od února, jsme informovali
v minulém vydání Znojemských LISTŮ
(01/2021, str. 5). Městské lesy Znojmo,
které jsou nositelem projektu obnovy

lesíku, ale ještě čekají na biologickou
analýzu porostů z důvodů ochranu přírody. O nutnosti obnovy zelené lokality
se diskutovalo už v roce 2019 v rámci
veřejných projednávání na téma Zelených cest města Znojma. V Městském
lesíku se proto v minulých dvou letech
pohybovali odborníci, kteří zanalyzovali stav jednotlivých stromů a zpracovali na ně dendrologické posudky.
Pryč musí stromy, jež jsou ve špatném
zdravotním stavu a stromy ohrožující

bezpečnost návštěvníků lesíka. Asanované stromy nahradí nová výsadba. Staré
jírovce v hlavní aleji nahradí lípy, dále se
v lesíku budou vysazovat i duby, habry,
javory a jasany. U stromů, které budou
ponechány, se provede bezpečnostní
a zdravotní řez arboristou. Celý proces
obnovy Městského lesíku bude trvat dva
roky. „O jednotlivých etapách budeme
veřejnost informovat nejen ve Znojemských LISTECH,“ uvedla mluvčí města
Zuzana Pastrňáková.
zp
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Očkovací místo je na Dvořákově ulici
Pokračování ze str. 1.
„Ve Znojmě jsme v přípravách
na očkovací centrum zatím nejdál.
Není to samozřejmě soutěž, ale jsem
moc rád, že funguje spolupráce kraje,
nemocnice a města, díky čemuž se daří
věci realizovat rychle a dobře,“ doplňuje starosta Znojma Jakub Malačka.
Nemocnice Znojmo jako provozovatel zajišťuje samotné očkování. Město
Znojmo je partnerem, bez kterého by
očkovací místo jen za pouhé tři dny
stěží vzniklo.
Halu vybrali jako nejvhodnější
„Sportovní hala splňuje umožnění
plynulého provozu očkovacího místa
a zázemí pro personál, který bude samotné očkování realizovat,“ konstatoval ředitel Martin Pavlík.
Mezi ty základní podmínky velkokapacitního očkovacího místa patří
bezbariérovost, velká jednotná plocha
a dobrá dostupnost veřejnou dopravou a také dobré možnosti parkování. Pro ty, kteří se pojedou očkovat,

bude navíc vyhrazený
prostor pro parkování
u zimního stadionu.
Případně před halou
budou moci zastavit držitelé kartičky ZTP/P,
aby nemuseli udělat ani
krok navíc. Počítá se,
že celý proces očkování
poběží několik měsíců.
Prostor haly a parkoviště u zimního stadionu
tak bude po celou tuto
dobu kompletně sloužit
pouze jako zázemí pro
 Zřizovatelem očkovacího místa je Jihomoravský kraj.
očkování.
Podívat se na něho do Znojma proto přijel hejtman Jan Gro-

lich. Na snímku se starostou Jakubem Malačkou a ředitelem

Volné termíny
Nemocnice Znojmo Martinem Pavlíkem. 
Foto: Archiv ZL
až přijdou vakcíny
Provoz centra zajišťují pracovníci Sledujte weby
nemocnice, příslušníci Hasičského zá- nemocnice a města
„Očkování je jediný způsob náchranného sboru a Policie ČR, studenti
zdravotní školy, dobrovolníci a prak- vratu do normálního života a já jsem
tičtí lékaři, většinou z řad bývalých moc rád, že díky skvělé spolupráci
zaměstnanců nemocnice. Velkokapa- a koordinaci s krajem a nemocnicí
citní očkovací místo s průchodností jsme schopni prakticky v horizontu
600–1 000 osob maximálně dvou, tří týdnů připravit
za den bude tedy k ostrému provozu naše očkovací cenv avizovaném ter- trum. S registrací na očkování seniomínu připraveno rům 80+ budou i nadále pomáhat naši
pro ostrý provoz, pracovníci sociálních odboru na čískterý bude spuš- lech 733 781 612 a 733 781 614. Volat
těn v závislosti mohou v pracovních dnech od 8.00
na dodávce očko- do 16.00. Jen dodám, že na konkrétní
vací látky. Již nyní termín se budou moci senioři přise mohou senioři hlásit ve chvíli, kdy bude jasné, kdy
80+ registrovat vakcíny do Znojma dorazí. Konkrétní
na očkovací místo datum zatím nemáme, ale seniorům,
ve Znojmě. Vol- se kterými jsme v kontaktu, dáme věné termíny pro dět. Ostatním doporučujeme sledovat
očkování budou web nemocnice a taky speciální web
 Očkovací centra modelovali odborníci kraje ve spolupráci zadány nemocnicí www.opatreniznojmo.cz, tam najdou
s vědci z VUT Brno – vizualizace najdete na YT kanále města (www. v okamžiku, kdy vždy aktuální informace,“ dodává stayoutube.com/znojmoofficial).
Foto: Archiv ZL obdrží vakcíny.
rosta Znojma Jakub Malačka.  zp, lp

V Hatích je nové testovací místo,
nejen pro pendlery
V Hatích na parkovišti u muzea
Terra Technica vzniklo mobilní testovací místo. Slouží především pendlerům, ale nejen jim.
Fungovat bude tak dlouho, dokud
bude o testování zájem. Zřídilo ho město
Znojmo ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. A to s ohledem na platná
opatření, jež zavedlo Rakousko, které
po pendlerech požaduje pravidelně negativní PCR nebo antigenní test.
Antigenní testy se na Hatích provádí formou drive-in, tedy přímo

z auta. Jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. „V tuto chvíli dostali
všichni lidé 16let a starší každé tři dny
možnost se otestovat zdarma,“ říká ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich
Vobořil. Registrace na test je nutná
předem (přes www.covidtestjmk.cz).
Výsledky obdrží zájemce online, tím
odpadne čekání na výsledek. Kdo by
však test potřeboval častěji než jednou
za tři dny, může se tady nechat otestovat také jako samoplátce. Pokud bude
o testování enormní zájem a nebudou

Provozní doba
testovacího místa v Hatích
Pondělí 15.00–20.00
Středa 12.00–17.00
Sobota 8.00–13.00

dostačovat nyní nastavené kapacity,
počítá se s rozšířením.
„Poděkování za spolupráci patří
všem zúčastněným, také muzeu Terra
Technica a obci Chvalovice,“ uvedl
starosta Znojma Jakub Malačka. zp
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STALO SE
HEJTMAN VE ZNOJMĚ
Hejtman Jihomoravského kraje
Jan Grolich navštívil pracovně
Znojmo. Se zástupci města si
prohlédl Veřejné očkovací místo
na Dvořákově ulici. V rámci návštěvy očkovacího místa, které
provozuje Nemocnice Znojmo,
zavítal také přímo do nemocnice. V největším krajském zdravotnickém zařízení se zajímal
o plánované investice a akutní potřeby pro zajištění péče
o pacienty.
ZASTUPITELÉ PROJEDNALI
ROZPOČET
Zastupitelé města Znojma se sešli
15. února v sále Louckého kláštera.
Mimo jiné body bylo na programu
schválení rozpočtu města na letošní rok. Zastupitelé v prosinci 2020
schválili pravidla rozpočtového
provizoria, a to z důvodu nejistoty
ve vývoji ekonomiky. Výsledek
únorového jednání byl znám až
po uzávěrce LISTŮ. Podrobnosti tak přineseme v březnovém
vydání.
VITAMÍNY PRO DĚTI
A SENIORY
Už na podzim loňského roku oslovil místostarosta Karel Podzimek
společnost NaturaMed a společně
věnovali několik set kusů půlročních balení vitamínu D v hodnotě
100 000 korun českých domu
seniorů ve Znojmě. Nyní místostarosta oslovil firmu NaturaMed
znovu a opět společně rozdávali.
Tentokrát dětem a malým sportovcům zdarma vitamíny v hodnotě
1,6 milionu korun.
RADNICE STÁLE
ROZDÁVÁ ROUŠKY
Znojemská radnice stále rozdává
svým občanům zdarma roušky.
Zájemce o roušku se musí prokázat občanským průkazem, popř.
nájemní smlouvou. Na podatelně městského úřadu na Obrokové ulici 1/12 (tel. 515 216 220)
jsou roušky vydávány v pondělí
a ve středu. Upozorňujeme, že
otevírací doba úřadu se může
měnit dle vládních opatření v souvislosti s Covid-19. Sledujte web
www.opatreniznojmo.cz.
NEMOCNICE TESTUJE
OBYVATELE
Zdravotníci Nemocnice Znojmo
provádí dobrovolné testování
obyvatelstva antigenními testy
na Covid-19. Zájemci se mohou
objednat prostřednictvím webu
nemocnice (www.nemzn.cz).
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 25. března 2021, uzávěrka je 15. března.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
ve středu 3. března 2021 ve 12.00 hod.
ZAČÍNÁ SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a jeho městských
částech začíná svoz bioodpadu,
ke kterému slouží sběrné nádoby
hnědé barvy. První svoz bioodpadu bude ve 13. týdnu, tedy
od 29. března. Poté bude prováděn každý lichý týden.
POPLATEK ZA PSA
Do 31. března musí držitelé (majitelé) psů zaplatit poplatky za své
čtyřnohé přátele. Platby v hotovosti i platební kartou přijímají
pokladny v budově městského
úřadu na Obrokové 12 a na nám.
Armády nebo lze platbu provést
převodem z účtu (variab.symbol lze zjistit na tel. 515 216 307).
Nahlásit nového psa musí jeho
majitel do 15 dnů ode dne, kdy ho
získal. Poplatek je vyměřen od tří
měsíců stáří psa. Bližší informace
podá Bohunka Dehnerová, tel.
515 216 307, bohunka.dehnerova@muznojmo.cz).
ZA ODPAD VYŠŠÍ PLATBA
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů jsou pro rok 2021
stanoveny na částku 600 korun
na osobu. Poplatek je splatný k 30.
červnu 2021. Platit je možné na pokladně MÚ na ulici Obroková 12.
Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání), bankovním
převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Více na www.rodinaokurkova.cz/
komunalni-odpady.
AKCE PRO SENIORY
Do odvolání jsou zrušeny všechny akce, které pro seniory pořádá
město Znojmo a Znojemská Beseda.
Aktuální informace získáte na tel.
515 300 251, 731 401 918 nebo
na webu www.znojemskabeseda.cz/
akce pro seniory.
DVĚ ODBĚROVÁ MÍSTA
Te s t y n a Cov i d - 1 9 p rov á d í
ve Znojmě dvě zařízení. NEMOCNICE ZNOJMO pouze pro pacienty
s žádankou od praktického lékaře
nebo KHS. Zájemci se musí dopředu registrovat na webu nemocnice.
Druhým zařízením je laboratoř
SYNLAB – také pro samoplátce.

Zdravé město Znojmo hlásí:
Jsme připraveni!
Zdravé město Znojmo přináší
plán akcí na letošní rok. Obsahuje veřejná projednání, participativní rozpočet, Dny zdraví, Do práce na kole
a řadu osvětových kampaní.
Zdravé město má před sebou osmý
rok s tradičními i novými aktivitami.
„Vloni nás situace s pandemií přiměla řadu akcí zrušit nebo přesunout
do online prostředí. Pevně věřím, že
letošní rok bude příznivější a potkáme
se již osobně na oblíbených i nových
akcích,“ říká starosta Jakub Malačka, který je i zodpovědným politikem
za projekt Zdravé město Znojmo..
Venkovní aktivity
V jarních měsících si budou moci
znojemští protáhnout svá těla na čerstvém vzduchu v rámci Jarních Dnů
zdraví. V dubnu se uskuteční oblíbená akce Den Země, kterou organizují
Městské lesy Znojmo ve spolupráci

s městem (pátek 23. dubna) a v květnu
proběhne kampaň Do práce na kole
s tradiční výzvou – dopravovat se
do práce či do školy na vlastní pohon. V červnu jsou na programu hned
dvě velké akce, a to již čtvrtý ročník
Dne bez úrazu (3. června) a zcela nová
akce Festival zdraví pro celou rodinu
(5. června).
Uklidíme společně
Znojmo
V druhé polovině roku se chystají
další čtyři akce. V třetím zářiovém
týdnu nebude chybět tradiční Den bez
aut (17. září) a Ukliďme Znojmo (sobota 18. září). Akce zaměřená na úklid
vybraných lokalit bude v letošním roce
určena nejen pro žáky základních škol,
jak tomu bylo vloni, ale i pro širokou veřejnost. V říjnu pak proběhnou
Podzimní Dny zdraví a na podzimní
měsíce se připravuje i akce Zalesníme

spolu Mramotice, která se měla konat
v loňském roce.
Tvoříme Znojmo
počtvrté
V průběhu roku nebudou chybět
veřejná projednání, prezentace k vybraným tématům a další možnosti
zapojení občanů do dění ve Znojmě.
„V letošním roce také spustíme již
4. ročník participativního rozpočtu,
projekt Tvoříme Znojmo. Neskutečně
se těším na nové nápady od občanů
a jsem moc rád, že o něj Znojmáci projevují takový zájem,“ doplnil starosta.
Hlavním cílem aktivit Zdravého města
Znojma je podpora zdraví a kvality
života obyvatel, spolupráce s veřejností
a zavádění zásad udržitelného rozvoje.
Toto vše by nebylo možné bez partnerů, kterých každý rok přibývá. Zaslouží
si velký dík a těšíme se na spolupráci
i v letošním roce! 
pm

Registrujte se do soutěže
Do práce na kole!
Zdravé město Znojmo se posedmé zapojí do celostátní soutěže
Do práce na kole a vyzývá veřejnost,
aby zaparkovala svá auta a do ulic
vyrazila na vlastní pohon.
Registrace byla spuštěna 1. února
na www.dopracenakole.cz a proběhne
nově ve čtyřech vlnách. Účastníci vytvoří 2–5členné týmy s kolegy či přáteli. Od 1. do 31. května běhají, chodí či
jinak bezmotorově jezdí do práce a své
ekologické cesty si zapisují v registračním systému či pomocí aplikace. Tím
se automaticky zapojují do kategorií
Pravidelnost týmu a Zelené kilometry.
Délka trasy musí být alespoň 1,5 km
v jednom směru.
Čím dříve se soutěžící registruje, tím nižší poplatek zaplatí. V ceně
registrace je triko z bio bavlny s originálním potiskem, účastník získá
fungující registrační systém, přístup
na doprovodné akce či slevy u lokálních partnerů akce.
Vedle dřívějšího spuštění registrací ze strany národního organizátora – spolku Auto*Mat jsou novinky
letošního roku:
Čtyři vlny registrací: 1. vlna registrací
(1.–28. 2.) poplatek 320 Kč, 2. vlna re-

 Letošní oficiální vizuál soutěže Do práce na kole!

gistrací (1.–31. 3.) popl. 350 Kč, 3. vlna
registrací (1.–15. 4.) popl. 420 Kč,
4. vlna registrací (16.–30. 4.) popl.
490 Kč.
Nová aplikace Do práce na kole,
která usnadní zapisování jízd a zvýší
počet zapsaných tras.
Kategorie výkonnost se mění na Zelené kilometry, při vyhlašování výsledků
budou uvedeny nejen nasbírané kilo-

metry, ale také kolik jednotliví účastníci ušetřili CO2.
Do školy na kole se vzhledem k vývoji situace s pandemií Covid-19 přesouvá na září.
pm
Podrobná pravidla pro letošní
ročník naleznete na
www.dopracenakole.cz
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Problém jménem černé
skládky řeší i strážníci
Městští strážníci se zaměřili
na černé skládky, jejichž existence
trápí mnoho měst i obcí. Znojmo není
výjimkou.
Pytle s odpadem u košů v centru
města, krabice nebo nábytek u kontejnerových stanovišť na tříděný odpad
nebo skládky u silnic i v přírodě. Výše
uvedené příklady mají jedno společné –
jedná se o odpad, který ve valné většině
případů patří na sběrné dvory. Samotné
umisťování jiných druhů odpadů, než
pro která jsou separační hnízda určena,
je založení černé skládky.
Městská policie se na kontrolu
pořádku u kontejnerů a černé skládky zaměřila v posledních měsících
loňského roku. Strážníkům pomáhá
kamerový systém a v některých lokalitách i fotopasti. „Lidé odloží vedle
kontejnerů na tříděný odpad například
nábytek, staré spotřebiče, matrace, židle, monitory a podobně. Jelikož je ale
odkládání odpadu mimo kontejnery
a podobné nádoby zakázáno, dopustí
se tím přestupku. Správně měli tyto
věci odvézt do sběrného dvora. Pokud zaznamená hlídka nebo kamera,
že někdo odkládá odpadky na místě,
které k tomu není určeno, osobu pokutujeme. V případě porušení zákona
můžeme na místě uložit pokutu až
do výše 10 000 korun, ve správním
řízení může být výrazně vyšší, “ vysvětluje ředitel Městské policie Ivan Budín.

potřeba, aby občané využívali sběrné
dvory. Jejich služba je pro Znojmáky
zdarma, stačí pouze dojet jen o něco
dál,“ apeluje starosta Znojma Jakub
Malačka.
Využijte sběrné dvory, zdarma
Sběrné dvory najdou občané
Znojma v Dobšické ulici a v Příměticích. Provozuje je společnost FCC
Znojmo a slouží především pro převzetí
odpadů, které produkují domácnosti
ve Znojmě a jeho příměstských částech
a které běžný občan nemůže dát do popelnice, protože se tam nevejdou nebo
tam nepatří. Pro znojemské je navíc
odložení odpadu na dvoře zdarma, stačí
se prokázat občanským průkazem. Co
lze na sběrný dvůr odevzdat naleznete
na webu města (www.znojmocity.cz/
provoz-sbernych-dvoru).

 Černá skládka v ulicích města.

Foto: Archiv ZL

„Odstranění černé skládky zajišťuje město. Jsme rádi, že nám lidé hlásí místa, kde se nepořádek objevuje
opakovaně. Probíhá extra svoz tohoto
typu odpadu, ale nejde o systémové
řešení a je to finančně náročné. Sice
nám nezůstává velký odpad u kontejnerových stání, ale jde o odstranění následku, ne příčiny. Především je

Kam nahlásit černou skládku
i vandalismus?
Černou skládku můžete nahlásit
na Městskou policii (tel. 156) nebo
na odbor investic a technických služeb
(tel. 515 216 133). Další možností je
využití aplikace Zlepšeme Česko, kdy
stačí skládku vyfotit, popsat přesné
místo a informace se dostane k zodpovědným úředníkům. Přes aplikaci
lze také nahlásit nefungující osvětlení,
poničený majetek obce nebo například
nepořádek v parcích či v lese. 
pm

Jak se vám žije ve Znojmě?
Vyjádřete se v dotazníku
 idé registrovaní do systému MobilL
ního Rozhlasu informaci o dotazníkovém průzkumu dostali automaticky (registrace probíhá na www.
znojmo.mobilnirozhlas.cz, služba je
pro občany zdarma).
 Hlasovat pomocí platformy Mobilního Rozhlasu mohou i neregistrovaní občané. Odkaz na anketu bude
umístěn na www.znojmocity.cz,
w w w. z n oj m o - z d r av e m e s t o. c z
a na ostatních komunikačních kanálech města Znojma.

Jak se vám žije ve Znojmě? Jak
hodnotíte městský úřad, jeho činnosti a možnosti zapojování se do dění
ve městě? Své názory můžete sdělit
prostřednictvím dotazníkového průzkumu, který spustilo město Znojmo. Zapojit se do něj můžete online
do 15. března.
Dotazník je spuštěný na jeden
měsíc. Vyhodnocení bude předáno
vedení města. Dotazníky proběhnou
online prostřednictvím Mobilního
Rozhlasu Znojmo.



Jak a kde hlasovat?
Zapojit se mohou jak registrovaní
uživatelé, tak i neregistrovaní občané,
a to následujícím způsobem:

Městský úřad Znojmo získal
v loňském roce certifikaci společensky odpovědného úřadu. Pravidelné dotazníkové šetření se spouš-

tí v souladu s principy společenské
odpovědnosti (dále CSR), k jejichž
dodržování se město Znojmo prostřednictvím činnosti městského úřadu zavázalo (Politika CSR). Principy
CSR jsou vnímány jako dobrovolný
závazek města zohledňovat v rozhodování a v činnostech potřeby svého
vnějšího i vnitřního prostředí, a to
v oblasti ekonomické, sociální a environmentální tak, aby svou činností
napomáhalo celkovému rozvoji tohoto prostředí. Aby rozvoje dosáhlo,
je potřeba sledovat i spokojenost veřejnosti s kvalitou života ve Znojmě.
K tomuto účelu poslouží pravidelně
opakované dotazníkové průzkumy
veřejnosti. 
pm
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
POKUTA ZA ČERNOU
SKLÁDKU
Nově založenou černou skládku
v podobě odhozených krabic
na parkovišti u čerpací stanice
na ulici Vídeňská třída nahlásil
oznamovatel telefonicky strážníkům. Těm se podařilo zkontaktovat muže, který skládku vytvořil,
dostal pokutu tisíc korun a z místa
vše odklidil.
KOPNUL JE DO HLAVY
Městskou policii kontaktoval výpravčí kvůli útoku v nádražní hale.
Osmadvacetiletý výtečník tam
napadl ženu s kočárkem a muže,
kterému způsobil krvácivé zranění v obličeji. Svědci potvrdili,
že kopnul do hlavy oba dva napadené. Strážníkům se útočník
snažil vymanit, kopal kolem sebe,
a tak mu byla nasazena pouta.
Ke zklidnění situace přijela na místo i druhá motohlídka. Strážníci
přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu k ošetření zraněných. Útočník skončil
na PČR Znojmo.
VYŠLI VEN A ZAPLATILI
Pokuty pohybující se v rozmezí
od 500 do 2000 korun udělili strážníci lidem, kteří porušili nařízení
vlády zákazu volného pohybu
po 21. hodině.
NAŠEL ZRANĚNOU
POŠTOLKU
Na Přímětické ulici našel občan
zraněnou poštolku, kterou odevzdal strážníkům. Ti ji následně
předali do rukou sokolníka.
PŘEVZALI KABELKU
I PENĚŽENKU
Strážníci vyzvedli od nálezkyně
černou kabelku, která obsahovala doklady, peníze, dokonce
i mobilní telefon. Celý nález předali policistům, neboť s velkou
pravděpodobností pocházela
z trestné činnosti. Jiný občan předal strážníkům nalezenou peněženku. V peněžence černé barvy
se nacházely pouze doklady bez
finanční částky. Nález byl předán
na Městský úřad ve Znojmě.
LIKVIDOVALI INJEKČNÍ
STŘÍKAČKY
Dvě injekční stříkačky strážníci
sebrali na základě přijatých telefonických oznámení. První byla
na ulici Loucká a druhá na ulici
Jugoslávská. Strážníci stříkačky
uklidili do speciální nádobky určené k odborné likvidaci.
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SLOVO ZASTUPITELE

Nový výbor pro plánování
a majetek města

Nová koalice, nový
jednací řád zastupitelstva

Výbor pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem, jemuž
mám tu čest předsedat, zřídilo Zastupitelstvo města Znojma dne 18. ledna 2021.
Nyní máme za sebou první zasedání. Každá z politických stran v zastupitelstvu,
včetně opozice, do výboru nominovala
své zástupce. Celkem má výbor 11 členů.
Na prvním zasedání členové doporučili
zastupitelstvu schválit jednací řád výboru. Výbor bude zasedat zpravidla jednou
do měsíce, vždy ve středu odpoledne.
Až padnou vládní omezení a nebude
platit nouzový stav související s pandemií
koronaviru, bude se jednání výboru smět
zúčastňovat i veřejnost. Výbor bude mít
brzy svoji vlastní webovou prezentaci se
všemi relevantními informacemi o jeho
činnosti, včetně osobních medailonků
členů, kteří v něm budou pracovat.
Na prvním zasedání byli členové
seznámeni s agendou odborů Městského
úřadu Znojmo, se kterými bude výbor
v následujících měsících spolupracovat. Neboť kompetence výboru spadají
do politické gesce, kterou zastupitelstvo
svěřilo starostovi města, bude se zasedá-

Znojemská radnice nechala vyhotovit návrh nového jednacího řádu zastupitelstva. Tento návrh jen zakotvuje
aktuálně dodržované postupy a nově
umožňuje distanční účast. Víc nepřináší. Správně sepsaný jednací řád je
základním kamenem slušného fungování nejen zastupitelstva, ale celého
města. Otevření otázky změny strategického dokumentu dává tu nejvhodnější možnost k hlubším změnám,
obzvláště po změně koalice. Podle
mého má být jednací řád srozumitelný, nastavit pravidla diskuze, chránit
práva opozice, maximálním způsobem
informovat občany a umožnit jim zapojení do chodu obce.
Co se týče ochrany práv opozice,
a vlastně všech zastupitelů, považuji za důležité, aby všichni zastupitelé
dostali k dispozici neanonymizovaný
zápis ze zastupitelstva hned, jak je vyhotovena finální verze. Na webových
stránkách by poté měla být dostupná
anonymizovaná verze i pro občany.
Nic z toho se dnes neděje. Když už se
dělá přenos ze zasedání, tak by se měl

ní výboru pravidelně zúčastňovat jako
host Jakub Malačka. Na prvním zasedání
stihl výbor ještě projednat žádost zástupců společnosti Hotel Premium s.r.o., kteří zamýšlejí rozšířit nabídku ubytovacích
služeb o nový objekt apartmánového
hotelu na nároží ulice Pražská sídliště
a Gagarinova. Členové výboru chtějí
v této souvislosti přispět k co nejčistšímu
urbanisticko-architektonickému řešení
pro danou lokalitu. Další zasedání výboru proběhne již 17. února, řešit budeme
kromě běžných žádostí o prodej městského majetku aktualizaci akčního plánu
strategického plánu Znojma a projekt
revitalizace parku v Masarykově kolonii
(Kolonce), jehož realizace proběhne již
tento rok. Dalšími tématy, která budeme
brzy projednávat, bude oprava veřejných
toalet na Komenského náměstí, parkovací domy či otázka plaveckého bazénu.
Se svými podněty či dotazy se na mě
neváhejte obracet prostřednictvím emailové adresy jiri.kacetl@muznojmo.cz.
Výbor pracuje pro Vás!
Jiří Kacetl
Moravské zemské hnutí/PRO ZNOJMO

SLOVO ZASTUPITELE

Proč „Ano“ místním
poplatkům z pobytu
Již téměř rok je celý svět doslova
paralizován situací, kterou způsobila
pandemie coronaviru a na ni navazující
protiopatření ze strany vlád jednotlivých
zemí. V souvislosti s těžkými časy, které
zažívají především majitelé a provozovatelé hotelů, penzionů a ubytování v soukromí, se začínají ozývat hlasy, které
zpochybňují vybírání tzv. místního poplatku z pobytu. Dovolte mi proto, abych
se k této problematice krátce vyjádřil.
Zastupitelstvo města Znojma se již
dne 09. 12. 2019 usneslo vydat Obecně
závaznou vyhlášku města Znojma č.
11/2019, o místním poplatku z pobytu.
Touto vyhláškou město Znojmo zavedlo
místní poplatek z pobytu v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. S pouhými 10 Kč za osobu a noc
patří město Znojmo k městům s nejnižší
úrovní poplatku v celé České republice.
I když nám zákon od 1. 1. 2021 umožnil
tuto částku zvýšit až na 50 Kč za osobu
a noc, nestalo se tak. Povinností každého ubytovatele je se na Odboru finanč-

ním MěÚ Znojmo přihlásit coby plátce.
V opačném případě se vystavuje velkým
problémům. Výběrčím a správcem daně
je výlučně město, resp. Finanční odbor. Je to poplatek, kterým turista kompenzuje obci alespoň částečně náklady
spojené s jeho pobytem. Kromě svozu
odpadů, údržby veřejných prostranství
jde především o neustále narůstající náklady na marketing cestovního ruchu.
Jen část podnikatelů si totiž uvědomuje,
jak veliké úsilí vyvíjejí každoročně členové týmu Znojemské Besedy a destinační
společnosti ZnojmoRegion, aby v silné
konkurenci upoutali pozornost potencionálních návštěvníků na naše město
Znojmo a celé Znojemsko. K plnění náročných úkolů přispívá i dobrá platební
morálka. Na tomto místě velký dík všem
podnikatelům, resp. ubytovatelům, kteří
smysl této daně chápou a dovedou ocenit
její zpětné využití v cestovním ruchu.
Nelehkou dobu zvládneme překonat jen
společnými silami. Těším se na spolupráci s Vámi.
Lukáš DAVID
místostarosta města Znojma

vyhotovit i záznam, který by měl být
poté přístupný občanům. Práce navíc
oproti současnému stavu s přenosy je
zanedbatelná. Co považuji za nejdůležitější, je zavedení pevného bodu jednání
pouze pro občany. Tento bod by měl být
zařazen na začátek zasedání zastupitelstva, aby občané nemuseli čekat mnohdy několik hodin, než mohou vznést
své dotazy či připomínky. S opozicí se
bohužel při tvorbě konceptu nekomunikovalo a návrh nového jednacího
řádu se ke mně dostal až 2. února 2021
v podobě, která sice byla nazvaná „finální“, ale kterou považuji za nedostatečnou. Vyhotovil jsem proto vlastní
protinávrh s tím, že jsem kladl důraz
na práva občanů, ochranu menšiny (tj.
opozice) při zachování efektivního řízení jednání. V době vydání tohoto čísla
už bude jasné, jak to dopadlo. Doufám,
že se podařilo prosadit jednací řád, který zakotví větší otevřenost radnice jak
směrem k opozici, tak hlavně směrem
k občanům.
Pavel Nevrkla
Zastupitel (Piráti)

Městský úřad Znojmo vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

VEDOUCÍ ODBORU MAJETKOVÉHO
NÁPLŇ PRÁCE:
Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně
rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více
místech a další.
POŽADAVKY:
Ukončená VŠ, znalost činností Územně samosprávného celku (v oblasti
správy majetku), znalost problematiky řízení a obecně závazných
právních předpisů v oblasti státní správy a samosprávy, zkušenosti
s vedením týmu v délce nejméně 3 let a další.
NABÍZÍME:
5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna, pružnou pracovní dobu,
příspěvek na stravování a další.
PP na dobu neurčitou, nástup březen 2021 (nebo dle dohody),
11. platová třída.
Lhůta pro podání přihlášek: do 25. 2. 2021 do 12.00 hod.
Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty či datové
schránky. Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce
na adresu Městský úřad Znojmo – oddělení personálních věcí
a vzdělávání, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo nebo na stejnou adresu
osobně na podatelně Městského úřadu Znojmo.
Obálky se vždy označí slovy:
„výběrové řízení – vedoucí odboru majetkového“.
Další požadavky a informace k VŘ najdete na www.znojmocity.cz
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Kolumbus našel nabídky za vás
V případě zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu.
Městský úřad práci nezprostředkovává. Podrobnosti k inzerátům volných pracovních míst najdete na
https://www.facebook.com/znojmokolumbus.cz/

Město Znojmo
hledá právníka/právničku
Město Znojmo vyhlásilo výběrové řízení na pozici právník/právnička
odboru majetkového. Pracovní náplní bude legislativní zpracovávání
návrhů právních předpisů obcí a výkon komplexních právních činností
v jednotlivých oborech samosprávy.
Kvalifikačním požadavkem je vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.
Mezi další požadavky patří znalost činností Územně samosprávného celku,
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, schopnost
analytické a koncepční práce, velmi dobrá znalost práce na PC aj.
Další požadavky a detailní informace najdete na www.znojmocity.cz
Pracovní poměr je na dobu neurčitou,
přepokládaný nástup je dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášek: do 22. února 2021 do 12.00 hodin.
Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty či datové
schránky. Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu
Městský úřad Znojmo – oddělení personálních věcí a vzdělávání, Obroková
1/12, 669 22 Znojmo nebo na stejnou adresu osobně na podatelně
Městského úřadu Znojmo. Obálky se vždy označí slovy: „výběrové řízení –
právník/právnička odboru majetkového“.

Logistická společnost PST CLC, a.s.
jako spolehlivý dodavatel skladovacích, celních a přepravních služeb
nejvyšší kvality, hledá pro své logistické centrum v Pohořelicích
kolegy na pozici:

SKLADNÍK

MZDA AŽ 27 000 Kč za měsíc
Prémie vypláceny měsíčně dle osobního výkonu.
HPP, třísměnný provoz, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené.
VÍKENDY A SVÁTKY VOLNÉ.
Pracovní pozice ve skladech jsou vhodné
jak pro zkušené pracovníky, tak pro absolventy!
Místo výkonu: CTPark Pohořelice, Hala P06, Průmyslová 1502, Pohořelice.
V případě zájmu nám napište hr@pst-clc.cz nebo volejte tel. 724 821 959.

Obdrželi jste výpověď? Končí Vám smlouva na dobu
určitou? Ukončujete pracovní poměr dohodou?
Jste rma hledající nové zaměstnance?
Plánujete propustit své zaměstnance?

Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8,
příspěvková organizace

Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu

přijme do svému týmu

OUTPLACEMENT
Projekt je realizován od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2023.

Podpora zaměstnavatelům:

• podpora mobilního týmu Úřadu práce ČR přímo na vašem pracovišti,
• poradenství pro zaměstnavatele, rekvalifikace a vzdělávání zaměstnanců,
• refundace mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání
(až 100% nákladů),
• příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (až 85% nákladů),
• mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo (max. 15 tis. Kč měsíčně
po dobu až 9 měsíců).

Podpora účastníkům projektu:

• pomoc při hledání nového zaměstnání,
• rekvalifikační kurzy a vzdělávání,
• individuální a skupinové poradenství, poradenské programy,
• příspěvek na vytvořené pracovní místo u nového zaměstnavatele,
• úhrada nákladů na cestovné související s účastí na aktivitách projektu.
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, navštivte naše webové
stránky nebo využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR 800 77 99 00.
https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-

www.uradprace.cz

ODBORNĚ KVALIFIKOVANÉHO UČITELE
MATEMATIKY 2. STUPNĚ ZŠ
nejlépe v aprobaci s předměty přírodovědného zaměření
a vzděláním v oboru speciální pedagogika,
a to s nástupem od 25. srpna 2021
HLEDÁME
Motivovaného kolegu, kterého učení baví a kterého díky jeho osobní
a odborné zdatnosti budou vyhledávat i děti.
Člověka, který myslí a pracuje na svém pedagogickém rozvoji a dokáže
individuálně rozvíjet i své žáky.
NABÍZÍME
Plný pracovní úvazek.
Odborný – pedagogický – osobnostní rozvoj.
Podmínky pro moderní a kreativní přístup k výuce.
Příjemný pracovní kolektiv, kolegiální prostředí.
Zaměstnanecké benefity.
Bližší informace: tel: 739 389 031,
e-mail: renata.jahodova@zsvaclavskenam.cz.
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Představujeme nové vedení města Znojma
Budoucnost je v práci v týmech, říká nový
znojemský starosta a bývalý ajťák Jakub Malačka
Ing. Jakub Malačka (ČSSD) se
stal 18. ledna 2021 historicky nejmladším starostou města Znojma.
Vede ho v nové koalici ČSSD,
KDU-ČSL, ODS a PRO ZNOJMO. Dosud pracoval na postu místostarosty
a mimo jiného bylo v jeho kompetenci vedení velmi úspěšného projektu
Tvoříme Znojmo. Jeho aktuální čtvrtý
ročník bude již řídit v roli prvního
muže města. V gesci má dále oblast
investic, majetku, IT, územního plánování, kancelář starosty, oddělení vnějších vztahů a Zdravé město
Znojmo.

dáme případné výstavbě nového bazénu zelenou.

Pane starosto, s jakými plány se ujímáte funkce?
Každý nový starosta by chtěl být
lepší než ten minulý. To je jasné. Já
to budu mít o to těžší, že nastupuji
po Honzovi Groisovi, který tady odváděl skvělou práci a mezi lidmi byl
hodně oblíbený. Řada lidí v Honzovi
viděla nového Pavla Balíka. Já jsem
reprezentantem trochu jiné doby. Pocházím z generace, která už vidí svět
trochu jinak.

Jaké první kroky chystáte?
Především musíme překonat
pandemii. S očkováním jsme stále
na začátku. Vláda dělá jednu botu
za druhou. Vím, že bych to jako člen
ČSSD neměl říkat, ale je to pravda.
A dokud si nezačneme říkat pravdu,
nepohneme se z místa. S pandemií
souvisí ekonomika města. Víme, že
bude pošramocená, ale stále nevíme,
jak moc. S ekonomikou města souvisí nové projekty. Nový krytý bazén
v Louce, parkovací dům, nový provozovatel autobusové dopravy, další
digitalizace úřadu i škol, které spravujeme. Já kladu také veliký důraz
na životní prostředí. Nechci mít všude
jen asfalt a beton, ale chci podporovat
zeleň a ekologii. To vše jsou spojené
nádoby a my budeme muset najít optimální řešení.

Jak to myslíte?
Je mi dvaatřicet a vidím, jak se
vše kolem nás rychle vyvíjí a mění.
Jsem přesvědčený, že politické strany
na tyto společenské změny musí reagovat. Potřebují se otevřít občanské
veřejnosti. Představa, že lídři politických stran jsou spasitelé, kteří nás
jediní zachrání před covidem, krizí
nebo kamiony, nefunguje. Problémy
dnešního světa jsou natolik komplexní, že je jeden člověk vyřešit nedokáže. Vidíme to ve Znojmě, vidíme to
na celostátní úrovni. Budoucnost je
v práci v týmech. Já sám jsem vzešel
z IT prostředí. Byl jsem architektem
informačních systémů a těžil z práce
lidí, kteří dílčím problémům rozuměli
lépe než já. Určitě jsem nebyl nejchytřejší ajťák na světě, ale uměl jsem tým
vést tak, aby měl výsledky a byl úspěšný. Na tuto svou silnou stránku budu
spoléhat ve funkci starosty.
Máte už nějaký plán?
S novou koalicí se rozšiřují naše
možnosti. Je jasné, že se minimálně
letos budeme potýkat s pandemií a s ní
spojenými zdravotními riziky. Proto

Co očekáváte od opozice?
Konstruktivní spolupráci. Hnutí
ANO ve Znojmě jako koaliční partner selhalo, ale já je za to nemíním
trestat. Každý děláme chyby. Myslím,
že už teď sami litují toho, co provedli.
Já bych rád obrátil list. Máme před
sebou spoustu práce, a jak jsem říkal
na zastupitelstvu po svém zvolení,
u mě má každý, ať už koalice, opozice
nebo aktivní občanská veřejnost, dveře otevřené.

 Jakub Malačka poprvé ve své pracovně starosty města Znojma. 

jsem rád, že v radě města máme doktora
Pavla Jajtnera. Budeme se dále potýkat
s obchvatem. Honza Grois znojemskému obchvatu věnoval tři roky života,
takže jestli s obchvatem někdo dokáže
pohnout, tak je to právě on. Pak tady
máme Lukáše Davida. Všichni dobře
víme, že turistický ruch je pro Znojmo
velmi důležitý a Lukáš zná turistický
ruch ze strany soukromého provozovatele, může tedy přijít s novými nápady.
Karel Podzimek má na starosti kulturní
a sportovní agendu. Rozvíjet možnosti
sportovního vyžití pro mládež je další
z důležitých směrů, který město musí
podporovat. Pokud dokážeme využít
zkušeností těchto lidí, ale nejen jich,
myslím, že můžeme Znojmo posunout
zase o kus dále.

Foto: P. Vokurek

Co když ale s koaličními partnery
sklouznete k nekonečným diskusím
a celý proces se jen zkomplikuje?
To nehrozí. Ze dvou důvodů.
Za prvé to bude na mě. Tohle jako
starosta musím uhlídat. A za druhé,
my ajťáci nesnášíme komplikovaná řešení. Jdeme přímočaře na věc. A jsme
zvyklí řešit problémy v klidu bez emocí a na základě konkrétních dat.
Proto znovu necháváte posoudit data
k připravovanému krytému bazénu?
Určitě. Pandemie projekt výstavby
pozdržela a my máme čas udělat novou komparativní analýzu výstavby
versus rekonstrukce, abychom si byli
jisti, že se i za nové situace rozhodujeme správně. Teprve na jejím základě

Máte nějaký speciální ajťácký recept?
Nechci zabíhat do podrobností,
ale důležité je dívat se na problémy
z dlouhodobé perspektivy. Vedle týmové práce to je další věc, kterou bych
chtěl na městě posunout. Svět se rychle mění a my bychom se měli začít
zabývat otázkou, co to pro naše město
znamená třeba v horizontu deseti let.
Jaké jsou před námi možnosti a jakou
perspektivu nabídne Znojmo dnešním dvacátníkům nebo třicátníkům.
Potřebujeme lidi na radnici naučit
přemýšlet tímto způsobem. Čas totiž
strašně rychle utíká. Vidím to na sobě.
Občas si připadám děsně starý. Naštěstí tady žijí báječní a pozitivní lidé,
máme skvělá vína, což mě spolu se
sportem dobíjí a neustále žene dál.

Zuzana Pastrňáková
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Představujeme nové vedení města Znojma
Podzimek: Jsme inspirací pro další města.
A kreativní chceme být i nadále
Zadaxu se od nás města jako Plzeň nebo
Brno, za příklad nás dává CzechTourism i Centrála cestovního ruchu Jižní
Moravy. Letos nás také čeká těžký rok,
ale Znojemská Beseda už teď pracuje
na kampani pro sezónu 2021. Tu chceme
oživit novým turistickým cílem, podzemním krytem. Kde vidím rezervy?
Lepší můžeme být určitě v meziregionální spolupráci. A také v tom, aby k nám
lidé více jezdili na dovolenou než na výlety. Odložit jsme kvůli covidu museli
také kampaň na podporu kongresové
turistiky.

Staronovým místostarostou je
vedle Jana Groise, se kterým Znojemské LISTY přinesly rozhovor v minulém čísle, také Karel Podzimek.
V gesci dosud měl kulturu, sport
a cestovní ruch. V nové koalici přenechal oblast turismu svému kolegovi Lukáši Davidovi. „Jestli budu mít
méně práce? Naopak. Od podzimu
jsem také krajským zastupitelem,
budu tedy takovou spojkou s Jihomoravským krajem. Jedním z mých
cílů je totiž přinést více krajských peněz do Znojma,“ říká na úvod Karel
Podzimek.
Můžete být konkrétní?
Rád bych znovu otevřel otázku dotace na krytý bazén. Tam se nám díky
Honzovi Groisovi povedlo už získat
rekordní dotaci 10 milionů korun. Já
bych se však rád pokusil ještě 10 milionů získat. A to nejen od kraje. O dotace
chceme žádat také u Národní sportovní
agentury. Za pomocí krajských peněz
bychom také rádi opravili fasádu a okna
na Městském divadle a Štukový sál
na Znojemské Besedě. Jsou to naše kulturní skvosty, adekvátní péči a pozornost
v podobě dotací z Jihomoravského kraje,
který je znám tím, že se o památky chce
dobře starat, si určitě zaslouží.
Zmínil jste krytý bazén. Jak to s ním
aktuálně vypadá? Už to vypadalo, že
se začne stavět, ale nakonec jste informoval, že si necháte ještě zpracovat
srovnávací studii, zda je lepší opravit
staré lázně, nebo postavit nový bazén
v Louce.
K výstavbě krytého bazénu v Louce
máme prakticky všechno hotové. Ale je
to zásadní projekt, který se staví jednou
za dvě, tři desítky let. Proto chceme mít
absolutní jistotu, že jsme k rozhodování
měli všechny informace a že jsme se
na základě nich rozhodli správně. My
samozřejmě máme z minulosti jednu
srovnávací studii, ale necháváme si teď
zpracovat aktuální, od renomovaných
odborníků na sportovní stavby. Tu bychom měli mít hotovou na konci února.
Já osobně se těším na to, až Znojmo
bude mít takový plavecký stadion, který
si zaslouží. A to neříkám jen jako bývalý
profesionální, nyní už rekreační plavec,
ale také jako milovník wellnesu a saunového světa. A to vše bude nový bazén

 Karel Podzimek. 

mít. Jásat rozhodně nebudu sám. Nerad
bych zapomněl na více než dva tisíce
dětí z celého okresu, které lázněmi díky
povinnému školnímu plavání každoročně projdou.
Stále větší počet rodin s dětmi podporuje Váš nápad vybudovat ve Znojmě
Dětský svět. Co by nabízel?
Znojmo má 35 000 obyvatel a nemáme tady žádné zábavní centrum odpovídající druhému největšímu městu
v Jihomoravském kraji. O vhodném prostoru uvažujeme už několik let. Já jsem
svůj nápad prezentoval na Facebooku
s ohledem na to, že by Dětský svět mohl
vzniknout v objektu stávajících lázní.
Líbil by se mi podobný projekt, jako je
BRuNO family park v Brně. Budova starých lázní podle mého názoru k tomuto
účelu splňuje i dostatečnou výšku třeba
na lanový park. Tady se nabízí na jednom místě celoroční zábava a atrakce
k aktivnímu trávení volného času pro
rodiny s dětmi v podobě různých prolézaček a skluzavek. V patře by mohla být
restaurace, zachovat můžeme i saunový

Foto: Archiv ZL

svět. A podnětů od rodin a maminek
stále přibývá. Prostor Dětského světa lze
otevřít částečně i směrem do parku, kde
je bezpečně ohraničená zóna k venkovním atrakcím. Je to ale pouze zatím moje
vize, vše je otázkou projednání a také
otázkou toho, kdo by takovou atrakci
vybudoval a provozoval. Zda bychom
zvolili dlouhodobý pronájem soukromému investorovi jako v případě areálu
pivovaru, či půjdeme jinou cestou. To vše
je ještě běh na dlouhou trať.
Cestovní ruch jste nyní přenechal svému kolegovi Davidovi. Když se ohlédnete za těmi dvěma lety, kdy jste turismus měl v gesci, co byste vypíchnul?
A kde naopak vidíte rezervy?
Na celkové hodnocení je možná
ještě brzo, ale já sám pocházím z podnikatelského prostředí a jsem nesmírně
pyšný na kampaň Znojmo Zadax. Tak
úzká a skvělá spolupráce mezi podnikateli a městem, to nevidíte v žádném
jiném městě. Měli jsme jednu z nejlepších turistických sezón, nezkrachoval
nám jediný podnikatel v turismu. Díky

S kongresovou turistikou ale souvisí
i vhodné prostory…
Ano, to máte pravdu. I na tom pracujeme. K těm soukromým prostorám
chceme přidat i naše. Příští rok otevřeme
zrekonstruovanou starou školu v Louckém klášteře, kde vznikne multifunkční
společenské centrum. Protože se ale neustále potýkáme s nedostatkem kapacit
prostor pro pořádání velkých kulturních
a společenských akcí, zažádali jsme o dotaci Ministerstvo kultury na přestavbu
jízdárny pro kulturně společenské účely.
Projektovou dokumentaci na její opravu
už máme hotovou. Výhodou jízdárny je
i blízké parkoviště. Město tak má šanci
mít vlastní důstojný prostor s kapacitou
až 800 lidí. Osobně bych si také moc
přál, aby se jednou podařilo z části kláštera, které se říká Důstojnický pavilon,
vybudovat hotel. Určité signály ze strany
potenciálních zájemců již máme.
Kultura a sport, které máte v gesci, jsou
už rok ovlivněné koronavirovou pandemií. Jaký vidíte Vy rok 2021 v kultuře a sportu?
Rád bych měl křišťálovou kouli
a řekl konkrétní plány, jejichž realizaci
covid neovlivní. Ale tu nemám a vzdušné zámky tu stavět nehodlám. Udělám
ale vše, co bude v mých silách, abychom
se i letos poprali se vším nečekaným,
co nás může potkat. Nechci ale končit
negativně, proto to vezmu z té druhé
stránky. Díky covidu jsme se naučili být
více flexibilní a nápadití. Bez covidu by
těžko vznikl Znojmo Zadax, Vinařské
t(r)ipy, krásné alternativní Vánoce doma
s koncerty Českého rozhlasu nebo znojemský balicí papír. A přesně takto kreativní chceme být i letos, pokud budeme
muset být. 
Zuzana Pastrňáková
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Představujeme nové vedení města Znojma
Lukáš David: Dobré zprávy pro Znojmáky
to ale nechci. Pokud bude na místě
zajištěna bezpečnost hostů a doprovodného personálu, dalo by se možná
o něčem takovém uvažovat. Případnou
vyšší cenu za mimořádnou prohlídku
bude řešit asi málokdo. Jistě se shodneme na tom, že pokud jsme na dovolené, náš vztah k penězům je jiný
než po zbytek roku a za výjimečnou
prohlídku si lidé rádi připlatí.

 Lukáš David se svojí rodinou. 

Jméno neuvolněného místostarosty Mgr. Lukáše Davida (PRO
ZNOJMO) bylo ve Znojmě dosud
spojováno ponejvíce s turismem.
Jeho perfektní němčina i angličtina byla celoročně slyšet v ulicích,
kterými s fundovaným výkladem
historie provázel návštěvníky z ciziny, ale i našince. V nové funkci je
zodpovědný za strategii cestovního
ruchu, meziregionální spolupráci a město bude zastupovat také
v destinační společnosti ZnojmoRegion. V gesci má odbory výstavby
a finanční.
Jak se vyrovnáte s možným střetem
zájmu: Lukáš David, podnikatel
v cestovním ruchu versus místostarosta města se stejnou gescí?
Obavy v tomto ohledu nejsou
na místě. Každý z nás se něčím živí
a něčemu rozumí. S čistým svědomím
mohu čtenářům sdělit, že na své aktivity nečerpám a ani nebudu čerpat
žádné městské, krajské nebo celostátní
dotace. Svojí nové funkce určitě nevyužívám k výhodám oproti mojí konkurenci a jako každý se podrobuji běžným správním procesům. Důvodem
je mimo jiné to, že politiku našeho
hnutí stavíme na vysokých morálních
principech. Porušením těchto zásad
bychom popřeli to, oč nám v komunální politice jde.

Foto: Archiv LD

Podnikání v oboru se ale zcela vzdát nehodlám. Svoji současnou
roli beru jako dočasnou službu svému městu, ve kterém mám tu čest žít
a podnikat v oboru, který mě baví
a díky kterému jsem do Znojma za 14
let své činnosti přivedl množství návštěvníků.
Jaké osobní první úkoly jste si v novém postu stanovil?
V nové pozici se snažím především
naslouchat. S problematikou se totiž
musím sám nejdříve detailně seznámit. V rámci své nové politické gesce,
pod kterou spadá cestovní ruch a přeshraniční spolupráce, se tak učím každým dnem. Byl jsem současně pověřen
úkolem naplňovat cíle dokumentu,
který se nazývá Marketingová strategie
cestovního ruchu města Znojma. Než
se tak stane, a je to běh na dlouhou trať,
chci být dokonale seznámen s celkovou problematikou.
Jaká je marketingová strategie cestovního ruchu města?
Je to taková „kuchařka na úspěch“.
Město Znojmo a jeho nabídku si
na chvíli představme jako kvalitní restauraci. Pokud budeme vařit z kvalitních regionálních surovin, dodržíme
všechny doporučené postupy, neslevíme z vysokých nároků na kuchaře
a pomocný personál, můžeme při-

lákat strávníky, kteří naši restauraci
budou navštěvovat celoročně a budou díky kvalitě a diverzitě našeho
menu chtít zůstat déle, než původně
zamýšleli. K předkrmu a hlavnímu
jídlu si dají ještě dezert a v nejlepším
případě si něco odvezou domů v malém jídlonosiči. Jedná se samozřejmě
o metaforu, ale smysl dokumentu
jsem snad srozumitelně popsal i laikovi. V žádném případě ale nechci
snižovat přínos a význam dokumentu,
který je implementován do Strategického plánu města Znojma a pomocí
indikátorů a stanovených dílčích cílů
má ve svém důsledku vést ke zlepšení situace a úrovně poskytovaných
služeb.
V Rakousku jsem se setkala s možností za úplatu navštívit s průvodcem
památku v době oprav. Zisk z prohlídky šel zpět na další opravy. Je
taková praxe možná i ve Znojmě?
Třeba v klášteře?
Abych byl upřímný, v současné
situaci si to z bezpečnostních a praktických důvodů neumím představit.
Pohyb v takovém areálu je do značné
míry rizikový, jakkoliv se může zdát
atraktivní. Ze zkušenosti vím, že náklady na opravu památek se pohybují
v astronomických výškách a že by je
příjmy ze vstupného kryly maximálně
v jednotkách procent. Úplně vyloučit

Co chybí či nechybí ve Znojmě v podnikatelské sféře a co návštěvníkovi?
Zůstává otázkou, na kolik je schopna politika ovlivnit to, co si povětšinou
reguluje svobodný trh a chuť podnikatelů spolupracovat. My můžeme
vytvořit pouze podmínky, to ostatní
je již na bázi dobrovolnosti. Z tohoto
pohledu může mít znojemský podnikatel důvod k radosti, neboť možností,
jak spojit síly a táhnout v náročném
oboru za jeden provaz, je v poslední
době hned několik. Jedná se například
o v loňském roce úspěšný a celorepublikově medializovaný projekt ZnojmoZadax, který propojil činnost Znojemské Besedy s neuvěřitelným počtem
140 podnikatelů. Žádnému jinému
projektu se dosud nic podobného nepovedlo. Za tento počin před kolegy
smekám. Dalším je pak už v roce 2017
založená destinační společnost ZnojmoRegion, která se zabývá marketingem celé naší oblasti a svým členům
nabízí podporu od účasti na veletrzích
v ČR i zahraničí až po spoustu dalších aktivit. A v neposlední řadě je to
Okresní hospodářská komora, která
pro svoji členskou základnu zajišťuje
setkávání, výměnu zkušeností, nejrůznější workshopy, kurzy a přednášky.
Z pohledu podnikatele ve Znojmě
postrádám z oboru gastronomie vyšší
počet kvalitních restaurací a městských vináren. Z pohledu jak obyvatele, tak návštěvnické veřejnosti postrádám moderní dětské herní centrum
s celoročním provozem. Za podobnými aktivitami jezdí dnes znojemští
občané do Brna. Přál bych si, aby to
bylo za pár let naopak.
Největší bolístkou je nedostatečná infrastruktura a dopravní situace
v centru města. Není tajemstvím, že
máme značné rezervy v systému parkování a musíme se zamýšlet, jak situaci řešit. Již letos bychom ale pro obyvatele i návštěvníky mohli mít dobré
zprávy.

Ľuba Peterková
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Představujeme nové vedení města Znojma
Pavel Jajtner: Spoustu věcí
jsme si vyjasnili hned na začátku
vých částic v surové vodě, která přitéká
do úpravny pitné vody a následně zjistit
podíl mikroplastů v pitné vodě, která jde
do distribuce. Tak vznikne jasná informace o tom, jak náš systém čištění vody
umí eliminovat mikroplasty stávajícími
postupy a z toho vyplyne další postup,
který, pokud by byla kontaminace výrazná, může vyústit i ve změny technologie
úpravy. Chci dále říci, že se jedná o širší
problematiku a že eliminace mikroplastů
není jenom otázka technologií, ale že
odpovědnost za třídění plastů a vznik
mikroplastů má každý z nás.

V ko mu ná l ní p o l itice ne ní
nováčkem. MUDr. Pavel Jajtner
(KDU-ČSL) v ní vytváří výraznou stopu od roku 2010. Čtyři roky byl členem
rady města, až dosud pracoval jako
zastupitel. Nyní nastoupil na post
neuvolněného místostarosty města
Znojma. Odpovědný bude za oblast
sociální a zdravotní, odbor správní
a také za komunikaci s krajem.
Jak plánujete zvládat práci lékaře
a práci pro město?
Plánuji úpravu úvazku v nemocnici tak, abych obojí stíhal. Zatím jsem
k zastižení na městě v pondělky i v další
dny po práci v nemocnici, pokud to
vyžaduje situace. Jsem rád, že současná
rada města je velmi dělný a mladý tým
a spoustu věcí jsme si vyjasnili hned
na začátku včetně mé agendy. To umožňuje záležitosti řešit věcně a racionálně,
bez zbytečných zdržení či improvizací
a umožňuje pracovat skutečně efektivně.
Měl jste čas se seznámit se strategií
města v sociální a zdravotní oblasti?
Kam nasměrujete v těchto oblastech
aktuálně své aktivity?
Agendu místostarosty postupně
přebírám, s materiály se průběžně seznamuji, ale téma strategie hlavně v sociální oblasti je příliš široké a bylo by
to na samostatný rozhovor. Považuji
za důležité, že město Znojmo stále drží
krok se všemi výzvami, které jsou kladeny na sociální oblast. Souvisí to s tím,
že komunitní plánování ve městě se
děje strategicky a velmi dobře pracuje
se všemi parametry vývoje společnosti
v oblasti sociální. Dále je velmi pozitivní, že pracovníci v sociálních službách
a zdravotnictví vnímají svou práci jako
službu a poslání. Moje aktivity budou
směřovat do třech oblastí. Za prvé –
ochránit naše seniory a zaměstnance, dokončit očkování proti Covid-19
v rámci námi spravovaných zařízení
včetně obyvatel bytů zvláštního určení,
následně obnovit během roku 2021
běžný chod včetně návštěv a dalších
aktivit. Za druhé – posílit spolupráci
s Jihomoravským krajem s výhledem
nejen na navýšení příspěvků kraje
na chod sociálních služeb, ale i na posílení možností domácí péče o seniory.
A za třetí – systémově řešit problematiku bezdomovectví včetně možnosti

Chystáte nějaké změny v rámci správního odboru?
Obecně možnosti zjednodušení
a zrychlení agendy, v plánu je letos zřízení elektronické žádosti na řidičský
průkaz.

Politici rádi využívají sociální sítě
ke komunikaci se spoluobčany. Vás
na sociálních sítích není vidět. Plánujete v nové funkci změnu?
Ano, plánuji změnu, krom osobního fb profilu budu mít i fb profil: Pavel
Jajtner – místostarosta města Znojma.
Zde chci informovat o všem podstatném z pohledu řízení města, rozvoje,
o důležitých aktualitách a svém pohledu
na ně a budu rád i za zpětnou vazbu
od občanů. Na druhé straně jsem nikdy
nebyl a nebudu politikem, který musí
hned komentovat všechny výroky a dění
ve veřejném prostoru, které ráno platí
a navečer už ne. Chci tím zdůraznit, že
spíše potřebujeme méně, ale důležitých
informací, než hodně informací s nulovým obsahem.

Dlouhodobě se angažujete v likvidaci mikroplastů v pitné vodě. Jde také
o jeden z bodů v programových prioritách nové koalice. Nakolik můžete
jako místostarosta města tak nelehký
bod naplnit?
Mikroplasty v pitné vodě vnímám
jako symbol toho, jak výrazně začíná
být znečištěna příroda a krajina. Jedná
se převážně o rozpadové částice plastů
o velikosti od 100 nanometrů do 5 milimetrů. Jako republika jsme na střeše
Evropy, čili se nabízí, že u nás by voda
měla být čistší a minimálně kontaminovaná, než pokud bychom byli někde
na dolních tocích řek například Dunaje,
kde se hromadí vše z rozsáhlého povodí.
Bohužel tomu tak není a i u nás začíná
být kontaminace pitné vody mikroplasty
problémem. Z pozice místostarosty bych
chtěl udělat do konce roku 2021 následující částečně předjednané kroky –
zjistit podíl plastových a mikroplasto-

Co byste Vy či KDU-ČSL považoval/i
za úspěch, kdyby se Vám v práci vedení města do konce tohoto volebního
období povedlo?
Kromě naší „standardní“ agendy –
péče o seniory, rodinná politika, péče
o kulturní dědictví..., je to jasná podpora
zeleným projektům – zelené střechy, hospodaření s vodou, odpadové hospodářství, maximální eliminace mikroplastů
v pitné vodě. Dále bychom rádi dořešili
problematiku parkování včetně možnosti stavby nového parkovacího domu
a v rámci koalice se definitivně domluvit
na řešení nového krytého bazénu a všech
souvisejících věcí. A samozřejmě chceme ještě více dostat Znojmo na mapu ČR
i Evropy jako města budoucnosti, kde
se nejen snoubí historie, architektura,
genius loci, ale kde máme co nabídnout
high-tech firmám a přitáhnout k nám
do Znojma mladé a talentované lidi.

Ľuba Peterková

 Místostarosta a lékař Pavel Jajtner vyráží čerpat síly na pěší túry do přírody.

Foto: Archiv PJ

zřízení denního centra pro osoby bez
přístřeší.
Jak reálně může město pomoci při
očkování veřejnosti v rámci Covid-19?
Budeme pomáhat ověřenými informacemi, které budou na webu města. Již
jsme zřídili kontaktní telefonní místa,
kde je možné pomoci s registrací seniorů na očkování. Na dalším se budeme domlouvat. Mým záměrem bude
v médiích města srozumitelně a jasně
informovat o strategii očkování z ověřených zdrojů. Více v této turbulentní
době zatím slíbit nemůžeme.
Plánujete navštívit některá ze sociálních zařízení města?
Po schválení rozpočtu města
Znojma v půlce února začnu s návštěvami – mezi prvními zamířím do Centra sociálních služeb Znojmo. S paní
ředitelkou Sovjákovou jsme již řešili
záležitosti rozpočtu a výhledy na letošní
rok, s ředitelem Charity panem Adámkem mám naplánovanou schůzku
do konce února. Rád bych také během
jara navštívil pana hejtmana a projednal
možnosti spolupráce nejen v sociální
oblasti.

12

ZNOJEMSKÉ LISTY 18. ÚNORA 2021

Školství a společnost

Prvňák čte dětem pohádky Malovali na kamínky,

nejen pro radost

Malování na kamínky je v současné době velmi oblíbená činnost.
Zapojily se do ní i studentky střední
školy na Přímětické ulici (SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo, s. r. o.).
Tento druh zábavy je starý jako
lidstvo samo. Již v pravěku se lidé snažili ztvárnit kresbou v jeskyních své
každodenní události. A vyzkoušely
si ho také studentky čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost. Malování
kamínků v rámci tématu týkající se
arteterapeutických technik byl skvělý

nápad, jak převést teoretické informace do praktických činností a navíc udělat někomu radost. Nešlo jen
o to kamínek namalovat, ale také ho
umístit do přírody tak, aby ho někdo
další našel a přemístil na jiné zajímavé
místo.
Studentky se mezi učením a přípravou na maturitní zkoušku při malování kamínků nejen odreagovaly,
ale efektivně vyplnily svůj volný čas
a navíc získaly inspiraci do praxe.

lp, zdroj: MS

 Prvňáčci si maskota Sovíka také nakreslili do svých čtenářských deníků.  Foto: Archiv školy

Když Znojemské vinařství (MAP),
tvůrci projektu Sovíkovo putování,
poslali do světa maskota Sovíka, doputoval také do 1.C Základní školy
Václavské náměstí ve Znojmě.
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti se těší na školách zájmu pedagogů i dětí. Učitelé předčítají dětem
pohádky o zvířatech, bajky a básničky.
Nejinak tomu bylo i v první třídě výše

zmíněné školy. Plyšovému maskotu
Sovíkovi pak prvňáčci na oplátku četli slova, která se naučili. Ale především jejich spolužák Mathias Chalupa
předvedl, jak už v první třídě sám čte
pohádky. A tak děti z 1.C vyslechly
z jeho úst oblíbené příběhy o Krtečkovi. Do Znojemského vinařství také
putovalo poděkování dětí za obdržené
dárky. 
lp

Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace
otevírá ve školním roce 2021/2022 v budovách Václavské náměstí 8 a Jubilejní park 23

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Pro děti s odkladem školní docházky
a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Nabízíme:

• Prostředí přizpůsobené individuálním potřebám dítěte
• Vzdělávací program, který slouží ke snadnějšímu začlenění
do vzdělávacího procesu
• Maximální počet 15 dětí na třídu
• Spolupráci s rodinou
• Možnost obědů a školní družiny
• Služby školního psychologa a školního speciálního
pedagoga
Bližší informace: tel: 739 389 034, email: lenka.brdova@zsvaclavskenam.cz

 Fotky malovaných kamínků se často objevují na sociálních sítích jako je Facebook, kde
jsou řízeným cílem výletů. 
Foto: Archiv školy

Učitelé zvyšují své
odborné kompetence
Nejen žáci, ale i učitelé se museli
přizpůsobit nestandardnímu vzdělávání. Pro zvýšení svých odborných
schopností se pedagogové ze SOŠ
Dvořákova zapojili do akce Zemědělského svazu ČR „Otevřené jaro 2021“.
Mají za sebou již dva webináře
zaměřené na tvorbu mapových podkladů a sdílení prostorových dat.
Současně získávají nové poznatky ze
zemědělského výzkumu a praxe prostřednictvím elektronických publikací
a regionálních webinářů s tématy, jako
je šlechtění hospodářských zvířat, alternativní chovy, zemědělské sucho
nebo geneticky modifikované plodiny
a potraviny. Nabyté dovednosti a znalosti pak pedagogové předávají žákům

oboru Agropodnikání v hodinách odborných předmětů a praxe.
„Ve škole propagujeme trend precizního zemědělství, které se neobejde
bez využití moderních technologií
založených na využívání otevřených
dat. Díky zapojení školy do dotačního
programu Centrum odborné přípravy
Ministerstva zemědělství se podařilo
do školy získat stroje a zařízení pro
precizní zemědělství. Jednalo se o traktor Zetor Proxima HS 100 s navigací,
bezpilotní prostředek a software pro
precizní zemědělství, PC program
na řízení chovu a rostlinné výroby
a GPS měřič pozemků,“ doplnila
Helena Rokoská, zástupkyně ředitele
školy. 
lp, zdroj: HR
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Vyberte nejlepšího učitele Péče o nadané
U příležitosti oslav Dne učitelů
poosmé město Znojmo ocení výrazné
osobnosti z řad pedagogických pracovníků. Návrhy nominací je možné
podat do 28. února 2021.
Pedagogy může navrhnout také
rodičovská veřejnost. Nominováni
mohou být pedagogové ve dvou kategoriích, a to v kategoriích Výrazná
pedagogická osobnost roku nebo Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Od roku 2014 bylo již
oceněno sedmnáct pedagogů.

Mezi rozhodující kritéria patří
mimořádná pedagogická, odborná
a publikační činnost, nadstandardní
práce, zpracování projektů a zapojení
do mezinárodních programů, metodická činnost a další. Pedagogický pracovník musí mít v době podání návrhu
na ocenění uzavřen pracovní poměr se
školou či školským zařízením.
Nominace je možná prostřednictvím formuláře, který najdete i s kritérii
na webu www.znojmocity (odbor školství, kultury a památkové péče).  zp

Vzdělanost ve Znojmě
S oukromá v ysoká
škola ekonomická, jejímž
partnerem je od roku
2005 Město Znojmo, je
na tuto skutečnost náležitě pyšná.
Znojmo bylo jako královské město potvrzeno
roku 1226. Jeho vzdělanost
se šířila prostřednictvím
četných klášterů postupně ve všech stoletích a řádech, které se zde střídaly.
Ve středověku bylo založeno šest klášterů a v raném novověku další dva.
Nejstarší z těchto klášterů
založil roku 1190 český kníže Konrád
Ota s matkou Marií: do Louky uvedl
z Prahy Strahova řeholní kanovníky
premonstrátského řádu. SVŠE sídlí
na Loucké ulici nedaleko Louckého
kláštera a vdechuje jeho historii, tradici a s pokorou a úctou hledí do oken,
za nimiž se vzdělávali tehdejší duchovní. Zatímco Loucký klášter se snaží
po uplynutí 830 let najít svoji tvář, SVŠE
chce svůj facelift provést po 15 letech.
Ne každý si může dovolit založit
vysokou školu. Klade to vysoké nároky uvědomění si potřeby vzdělanosti,
sociální cítění, ale také mecenášství.
Znojemský podnikatel Pavel Štohl to
udělal. Měl vizi, odvahu, patriotský
vztah ke Znojmu a ochotu vedle svých
dosavadních aktivit jít do toho. Výraznou podporu našel na radnici u znojemského starosty Pavla Balíka. Podpora znojemské radnice trvala celých
15 let života SVŠE, kdy její zakladatel
rozhodl o ukončení své role vlastníka
a manažera vysoké školy, nikoliv však
vyučujícího. Zejména výuka daní leží
na bedrech daňového poradce Pavla
Štohla.
Za uplynulých 15 let má škola
za sebou cca 1 700 absolventů včetně

studenty na GPOA

Jedním z cílů střední školy GPOA
je, aby nadaní studenti podle svého
zájmu a zaměření získali nadstandardní znalosti. Velkou motivací pro
ně je účast v soutěžích.
„Proto naše škola organizuje
i v této době školní kola, aby ti nejlepší
mohli postoupit do soutěží okresních
a krajských,“ uvedla pedagožka Alena
Paulenková. Učitelé již pro studenty
zorganizovali olympiády z dějepisu,
českého jazyka, zeměpisu a matematiky. K rozvoji kritického myšlení byla
zaměřena filozofická soutěž Nebojte
se myslet.
Úspěch již zaznamenali žáci kvarty Zdeněk Chlup a Eliška Mudrychová, kteří ve své kategorii obsadili
v okresním kole matematické olympiády 1. a 2. místo a budou Znojmo

reprezentovat v kraji. V režimu online
běží konverzační soutěže v angličtině. Studentům posledních ročníků
nabízí škola specializované semináře
na mezinárodní zkoušku z angličtiny
FCE. Sedm studentů již získalo certifikát úrovně B2, který jim umožňuje
studovat na univerzitách v anglicky
mluvících zemích. Dalších pět získalo
dokonce certifikát úrovně C1, který
dokládá, že jeho držitel rozumí širokému rejstříku náročných textů a že
je schopen angličtinu pružně a efektivně využívat. Takovým certifikátem
se může pochlubit Pavlína Vojtěchová
z maturitního ročníku. Pavlína se také
v lednu zúčastnila celostátního kola
překladatelské soutěže, kterou vyhlašuje Univerzita Palackého v Olomouci.

lp, zdroj: AP

BÁRA

magistrů. Lze tak bezpochyby potvrdit, že Znojmo je město vysokoškolské.
Rádi bychom, aby bylo i nadále. Nově
akreditovaný studijní program pro
Znojmo to umožňuje. Nový vlastník
školy má vůli v tomto krásném městě
dále šířit vzdělanost na vysokoškolské
úrovni. Bude to chtít i zastupitelstvo
tohoto města? Tak, jako se střídali
opati v klášterech a šířili vzdělanost
po staletí, tak se samozřejmě střídají
znojemské vlády na radnici města.
Vzdělanost ve Znojmě by se měla šířit
dál. Akademická obec je uskupení vysokoškolských učitelů a studentů, která
by měla fungovat bez ohledu na větry,
které kolem ní vanou. Některé proudy
jsou politické, některé vznikají vzhledem k populační křivce počtu studentů v daném období, některé přivál vir
Corona. Chtěli bychom to vše ustát
i přes turbulence kolem nás. Jsme Vaše
znojemská vysoká škola. Přijďte k nám
studovat. Sledujte naše aktivity, najdou
se nejen pro zájemce o studium, ale
také pro odbornou veřejnost v podobě
konferencí, veřejných přednášek nebo
sportovních a kulturních akcí, pokud
nám to bude umožněno.
 Hana Březinová, rektorka SVŠE

Plemeno: kříženec, střední vzrůst | Věk: 9 měsíců
Bára je štěně, jehož výchovu majitel zanedbal. Je veselá a energická, ale
potřebuje výcvik. Zatím nezná žádné základní povely, neumí chodit na vodítku. S ostatními pejsky se snese. Uvítala by přítomnost dětí, které by se jí
věnovaly. Není ale vhodná do bytu. Doporučujeme ji do rodinného domu
s přístupem třeba na zahradu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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UPOZORNĚNÍ
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Z DŮVODU OHROŽENÍ ZDRAVÍ
V SOUVISLOSTI S VYSOKÝM VÝSKYTEM COVID-19
RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ:




KONCERTY A JINÁ HUDEBNÍ, DIVADELNÍ, FILMOVÁ A UMĚLECKÁ
PŘEDSTAVENÍ (NAPŘ. NEDĚLNÍ POHÁDKY)
NÁVŠTĚVY A PROHLÍDKY MUZEÍ, GALERIÍ, VÝSTAVNÍCH PROSTOR,
HRADŮ, ZÁMKŮ

 NÁVŠTĚVY HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH OBJEKTŮ – VE ZNOJMĚ
JE TO NAPŘ. ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ, HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ, EXPOZICE
PIVOVARNICTVÍ, RADNIČNÍ VĚŽ, ROTUNDA SV. KATEŘINY I AKCE V BUDOVĚ
ZNOJEMSKÉ BESEDY APOD.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: únor Po–Pá 9.00–16.00, So a Ne zavřeno.

Potlesk pro dvě vinařství
Vinařství LAHOFER a Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. ze Znojemské vinařské
podoblasti jsou ve svých kategoriích
vítězi jedenáctého ročníku prestižní
tuzemské soutěže Vinařství roku 2020.
Hodnocení Vinařství roku se zakládá na komplexním posuzování
vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také podle toho,
jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru
vinařství v daném roce.
Malé zlaté vinařství
V kategorii Malé vinařství slavilo
vítězství Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
(s roční produkcí 40 000 lahví). Vinařství dvou kamarádů Kamila Piálka
a Jardy Jägera vlastní vinice na znojemské Kraví hoře a Načeratickém
kopci a pískovcové sklepy v Novém
Šaldorfě a Dobšicích. Hosty zvou
do moderního interiéru svého degustačního sklepa v Novém Šaldorfě.
Dechberoucí vlnobytí v poli
Vinařství LAHOFER, které obhospodařuje i městskou Rajskou vinici,

bralo zlato v kategorii Velká vinařství (produkce nad 250 000 l/rok).
V roce 2020 otevřelo vinařství novou,
architektonicky výjimečnou výrobní,
administrativní a návštěvnickou budovu a uspořádalo první ročník letního
kulturního festivalu Vlnobytí. Letos je
již připraven druhý ročník kulturní aktivity. V roce 2019 prostřednictvím své
sesterské společnosti architektonicky
ojedinělou přestavbou zrenovovalo
vinařství část bývalého znojemského
pivovaru na Enotéku znojemských
vín – degustační prostor pro veřejnost
se 120 vzorky vín výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. I tady se
blýská na prestižní ocenění, tentokrát
nesoucí jméno významného světového
architekta Ludwiga Mies van der Rohe.
Mezi 449 nominovanými projekty je
jedenáct z České republiky a hned dva
ze studia Chybik + Kristof Architects
& Urban Designers. Nominováni jsou
za projekt Vinařství LAHOFER a projekt Lahofer - Enotéka Znojmo. Cena
se vyhlašuje jednou za dva roky, letošní výsledky tak budou známy v dubnu 2022. 
lp

Jak si můžete adoptovat
ptačí budku
Ptačí budky nabízené
Městskými lesy Znojmo
v rámci akce Adoptuj si
budku – jsou vyrobeny
ve dvou cenových variantách, podle velikosti opeřence: sýkorník, rehkovník (cena 300 Kč) a budka
pro sovy: kalouse ušatého, puštíka a sýce (cena
600 Kč).
Zájemce z řad veřejnosti se tak může rozhodnout sám, kterou z budek
adoptuje. Každá budka  Budky nabízené k adopci jsou vyrobeny ze dřeva znoFoto: ML Znojmo
bude zaměstnanci lesů jemských lesů. 
instalována na konkrétní místo v Městských lesích Znojmo. nabízejí se zachováním zodpovědnéDárce pak obdrží GPS souřadnice ho přístupu k lesním ekosystémům
a certifikát o adopci. „Dřevo, ze kte- a respektu k přírodě,“ vysvětlila Jana
rého jsou budky vyrobeny, pochází Trojanová. Akce – Adoptuj si budz našich lesů, kde se hospodaří tr- ku – bude probíhat do konce září 2021
vale udržitelným způsobem. Garan- (www.lesyznojmo.cz). 
lp
tem tohoto hospodaření je certifikace
PEFC. Cílem certifikace je zachováChcete-li lesu pomoci
ní lesů a jejich rozšiřování, abychom
formou adopce budky,
my i generace budoucí mohli vyukontaktujte Janu Trojanovou:
žívat environmentálních, sociálních
gabrhelova@znojmolesy.cz
a ekonomických přínosů, které lesy

Výtvarná soutěž LES NÁS BAVÍ
Městské lesy Znojmo spojily síly
s Městskou knihovnou Znojmo a připravily pro děti i dospělé výtvarnou
soutěž LES NÁS BAVÍ.
Les byl a stále je inspirací mnoha umělců od malířů, hudebníků až
po spisovatele. Soutěžící mají za úkol
libovolnou výtvarnou technikou vyobrazit soutěžní témata – Les ze světa
knih a Co ztratím, když zmizí les (inspirujte se: Klára Smolíková – Začarovaný hvozd, Lenka Jakešová – Pohádky
z lesa, Eva a Michal Skořepovi – Chytré
pohádky z lesní Mýtiny).

Soutěžit se bude v šesti věkových
kategoriích – od dětí z mateřských škol
až po studenty a dospělé.
Vybrané práce budou vystaveny
v KAFE U Radnice, v Městské knihovně ve Znojmě, dále budou uvedeny
na webových stránkách, FB a Instagramu organizátorů.
Podmínky soutěže najdou zájemci na webu www.znojmolesy.cz.
Uzávěrka soutěže je 26. května 2021.
Kontaktní osobou je Jana Trojanová, (gabrhelova@znojmolesy.cz, tel.
730 550 971).lp

Muzejní přednášky pokračují

 Nepřehlédnutelná vlna Vinařství LAHOFER. 

Foto: L. Ghinitoiu

41. přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě nabízí
další čtvrteční přednášky. Nyní jsou
dostupné pouze on-line na muzejním
YouTube kanále. Začátky jsou vždy
v 18.00.
18. 2. ČEŠI A MORAVANÉ V ŘADÁCH RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY – V. Schildberger (MZM)
25. 2. PŘÍRODA POD PÁSY TANKŮ –
P. Marhoul, J. Koptík (BELECO, z. s.)

5. 3. ZAVÁTÝ ŽIVOT – T. Pavelková,
J. Šmerda (JMM)
11. 3. APOŠTOL VÍDNĚ A VARŠAVY,
TASOVICKÝ RODÁK A SVĚTEC K.
M. HOFBAUER – P. Eckl (JMM)
18. 3. 6000 LET STARÉ DETEKTIVNÍ
PŘÍBĚHY POHŘBŮ LENGYELSKÉ
KULTURY – A. Nejedlá (JMM)
25. 3. TAJEMNÉ PŘÍBĚHY ROSTLIN
V PODYJÍ – R. Němec (JMM, PILSATILLA z.s.).
lp
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Ve Znojmě se točila nizozemská show.
Má tři miliony fanoušků a diváků
Za naprostého utajení točil vloni
v létě v České republice štáb nizozemské veřejnoprávní televize NPO 1
soutěžní reality show “Wie is de Mol?“
(v překladu „Kdo je zrádce?“). Natáčelo se i ve Znojmě. V druhém díle
tak poznali diváci tajemné prostředí
Louckého kláštera.
Televizní soutěže se účastní deset
známých nizozemských osobností,
které během natáčení plní různé typy
úkolů. Cílem je mezi soutěžícími rozpoznat toho, kdo hru tajně sabotuje.

 Natáčení v chodbách kláštera v Louce. 

Do soutěže je prostřednictvím aplikace
aktivně zapojena i veřejnost a fanoušci
mohou každý týden prostřednictvím
aplikace hlasovat pro svého podezřelého. Sledovanost prvního dílu reality
show přesáhla poprvé v jednadvacetileté historii pořadu hranici tří milionů
diváků.
V Louckém klášteře
tančily baleríny
Druhý díl show zavedl účinkující
do Znojma, konkrétně do Louckého

Foto: copyright AVROTROS

kláštera. Již úvodní záběr na osvětlený klášter ve tmě
prozradil, že budou mít co do činění s tajemnou
atmosférou a napětím. To uvnitř
ještě umo cnily
svíčky rozmístěné po chodbách.
Soutěžící se v prostor u p ohy bují
po tmě, plní úkoly
a práci jim ztěžují
baleríny ozbrojeny laserovými
 Natáčení v chodbách kláštera v Louce. 
zbraněmi.
Mediální hodnota
je nevyčíslitelná
S výběrem vhodných lokací k natáčení radila štábu nizozemské televize
destinační společnost ZnojmoRegion.
Kromě Znojma natáčel padesátičlenný
štáb na více než třiceti místech České
republiky. Diváky seznámili například
s jaroslavickým zámkem, Mikulovem
a Lednicko-valtickým areálem, Brnem
a dalšími turisticky zajímavými místy
nejen na jižní Moravě. „Je to obrovský
úspěch a ten nejlepší možný neko-

Foto: copyright AVROTROS

merční způsob propagace České republiky v Nizozemsku. Pořad mohou
diváci sledovat i online a na sociálních
sítích existují kromě oficiálních profilů
také desítky fanouškovských profilů
a skupin. Mediální hodnota je proto
nevyčíslitelná,“ uvedla Petra Palečková, ředitelka zahraničního zastoupení
agentury CzechTourism Benelux, která
se na natáčení podílela. Více o natáčení v Česku najdete v tiskové zprávě
CzechTourismu na webu www.czechtourism.cz. 
pm

Jižní Morava se představí v novém
Po několika letech se celá jižní
Morava, a s ní i Znojemsko, dočká
nové série propagačních materiálů,
která právě teď vzniká díky spolupráci Centrály cestovního ruchu – jižní
Morava a ZnojmoRegionu.

Jednotný design, aktuální informace, přehledné tipy na nejzajímavější
turistické cíle, krásné fotky. To všechno
najdete v nových tiskových materiálech, které se připravují pro návštěvníky Jihomoravského kraje. Textové i obrazové podklady za turistickou oblast
Znojemsko a Podyjí přitom dodává
destinační společnost ZnojmoRegion,
která má celou naši oblast na starosti. Hotové budou na přelomu března
a dubna a najdete je pak ve všech regionálních infocentrech znojemského
okresu.

 Nové propagační materiály jižní Moravy. 

Každá z pěti turistických oblastí Jihomoravského kraje bude mít zpracovaný svůj vlastní skládací leták s mapou
a TOP výletními místy, a to zvlášť v češ-

Foto: Archiv ZnojmoRegionu

tině, angličtině i němčině. Vzniknou
i turistické mapy detailněji zaměřené
na jednotlivé podoblasti. Pro nás to budou tři: jedna představí oblast Vranov-

ska, Bítovska a Národního parku Podyjí,
druhá Hrušovansko a jižní pohraničí,
třetí se zaměří na severní část okresu
s Moravským Krumlovem, Miroslaví
a Jevišovicemi. V každé přitom bude
město Znojmo jako ideální výchozí bod.
K tomu je už nyní připraveno dalších devět tematických skládaček představujících jižní Moravu historickou,
přírodní, tradiční, aktivní, kulturní,
bezbariérovou, dosud neobjevenou
anebo viděnou z výšky či vhodnou pro
děti. Další témata ovšem budou následovat podle potřeby později – už nyní
je jasné, že vznikne například speciální materiál představující kongresové
a konferenční možnosti kraje.
Jak je vidět, v žádném případě neplatí, že by s omezením turistických
služeb kvůli proticovidovým vládním
nařízením omezily svou aktivitu i destinační společnosti. Naopak – vzniká řada
nových a velmi zajímavých projektů,
o kterých budeme informovat v dalších
vydáních Znojemských LISTŮ. 
IN
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Vasil Ducar je králem českého boxu
Znojemský boxer Vasil Ducar se
stal králem českého boxu. Na galavečeru v pražské Lucerně vyzval v nejprestižnější křížové kategorii dosavadního šampiona Václava Pejsara,
kterého poslal knockoutem k zemi
a právem převzal pás pro nejlepšího
muže našeho profesionálního ringu.
Zápas mezi Ducarem a Pejsarem
označili odborníci za jeden z největších
duelů v historii českého profesionálního
boxu. Předcházela mu slovní přestřelka,
při které Ducar zpochybnil Pejsarův
titulový souboj proti Davidu Vicenovi, který označil za znehodnocení celého českého boxu. Jak se v Lucerně
ukázalo, oprávněně. Když totiž dostal
možnost sám se o tento titul poprat,
nedal Pejsarovi šanci. Už ve třetím kole
z plánovaných desíti jej podruhé poslal
k zemi a tentokrát už se pětatřicetiletý
borec, který byl dosud z českých boxerů
nejvýše v žebříčku, nezvedl.
Jediným kazem na úchvatném
Ducarově představení bylo, že se muselo odehrát bez diváků. To ale úspěch
znojemského boxera nijak nesnižuje.
„Tento souboj měl být hodně vypromován, bohužel přišla druhá vlna pandemie a všechno bylo jinak. Ale jsem
rád za to, že se to vůbec uskutečnilo
a diváci to mohli vidět alespoň prostřednictvím placeného televizního
přenosu. Ale samozřejmě diváků v Lucerně je škoda. Má to tam specifickou
atmosféru, chodí tam hodně dobrá
společnost, která boxu rozumí. Má to
i svůj dress kód, který odkazuje na třicátá léta, takže je to hodně zajímavé.
Bohužel to nevyšlo, ale i tak si myslím,
že měl galavečer vysokou úroveň,“
uvedl čerstvý šampion Vasil Ducar.
Ten sklízel úspěchy i v MMA, nyní
se ale chce věnovat jen boxu s cílem
vybojovat nějaký prestižní zahraniční

 Vasil Ducar (uprostřed) s trenérem Miroslavem Jánským (vlevo) a sponzorem Davidem Vejtasou.

titul. „S trenéry jsme se shodli, že se
nyní zaměřím výhradně na box, abychom s ním mohli udělat ze Znojma
díru do světa,“ prozradil Ducar, kterého by mohl takový souboj čekat už
12. března, pokud vše dobře dopadne.
V současné době ale není možné cokoliv dopředu predikovat.
Vítězné trofeje z pražského galavečera pak díky Vasilu Ducarovi pomohli
malému Vojtíškovi, který trpí vážnou chorobou, zaplatit rehabilitační
pobyty. „Původně jsme vymysleli, že

bychom vydražili pro Vojtíška vítězné
rukavice. Ale létaly tam tak vysoké
částky, že jsem do té dražby přidal ještě
pás, aby se dostalo i na někoho dalšího
a vytěžili bychom co nejvíc. Do dražby nakonec šly ještě jedny rukavice,
takže se nakonec sešlo 109 tisíc korun.
A co je důležité, jde to na pomoc přímo jedné konkrétní osobě, která to
potřebuje a neprochází to nějakým
sítem, kde by z toho mohl někdo nějaké peníze odloupat,“ zdůraznil Vasil
Ducar.

Foto: eks

Odchovanec znojemského boxu
Vasil Ducar se už v roce 2018 ve Francii
stal šampionem organizace WBF, když
porazil domácího Samuela Kadjeho
a uštědřil mu tak dosud jedinou porážku v profesionálním ringu. V červnu
2019, kdy jeho přípravu ovlivnilo zranění ruky, mu těsně unikl titul IBO, když
v JAR podlehl na body Jihoafričanu
Kevinu Lerenovi. V březnu loňského
roku pak Vasil Ducar v Rusku v dalším
titulovém souboji těsně na body podlehl domácímu Alekseji Jegorovovi.  eks

Znojmáci běhají pro restart sportu
TJ Znojmo prostřednictvím oddílu
florbalu přišlo s novou běžeckou výzvou.
Hlavní myšlenkou je spojit více znojemských sportů dohromady, které se budou společně snažit naběhat co nejvíce
kilometrů. Tento běžecký projekt napříč
znojemskými sporty začal 10. února
a skončí o měsíc později 10. března.
„Aktuální situace žádnému sportu
příliš neusnadňuje jeho činnost a všich-

ni, co se sportování dětí věnujeme, tak
víme, že udržet motivaci a chuť dětí
ke sportu po tak dlouhou dobu bez
společného trénování je téměř nadlidský úkol. Proto Vás vyzýváme, připojte
se k projektu Běháme za restart znojemského sportu! Těšíme se na velké
množství společně naběhaných kilometrů – pošleme tím do světa jasný vzkaz – Znojemský sport nic ne-

zastaví!,“ stojí ve výzvě znojemských
florbalistů.
„Po úspěšné listopadové běžecké
výzvě jsme se rozhodli v době přetrvávajících vládních omezeních přijít
s podobným projektem, který by zpestřil
přípravu všem sportovcům, jejichž sportoviště jsou stále uzavřena. Tentokrát se
mohou zapojit nejen členové a fanoušci
oddílu florbalu, ale také členové jakého-

koliv sportovního odvětví ve Znojmě.
Jsem zvědavý na to, kolik znojemských
sportů zvedne hozenou rukavici a zapojí
se do běžecké výzvy,“ řekl manažer oddílu florbalu Jan Šťastník.
K výzvě už se kromě jiných připojili také hokejoví Orli Znojmo
a fotbalisté 1.SC Znojmo. Podrobný
návod, jak se k akci připojit, najdete na:
https://youtu.be/4a05hD743dc.eks
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