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dostanete dárek v podobě znojemského balicího papíru. Foto: L. Jíšová
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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

Nalaďte se na ZNOJEMSKÝ AD-
VENT 2020 s  programem VÁNOCE 
DOMA. Přinese vánoční náladu 
do  ulic a  bohatou programovou  
nabídku. 

Znojemský advent – připravovaný 
každoročně městem a Znojemskou 
Besedou – bude letos jiný, než bylo 
zvykem v přechozích letech, a každý 
z nás ho bude prožívat jinak. Částeč-
ně se přesouvá do on-line prostoru, 
ale o hezkou předvánoční atmosféru 
nepřijdete ani při procházkách Znoj- 
mem. „Abychom vám adventní čas 
strávený hlavně s  rodinou zpříjem-
nili, připravili jsme on-line program 

Ježíšek ze Znojma a Vánoce doma: 
Nalaďte se na jiný Znojemský advent

VÁNOCE DOMA, který představí 
koncerty ve spolupráci s Českým roz-
hlasem Brno, Jájiny dílničky nebo růz-
né tipy na vánoční pečení a vyrábění. 
Těšit se můžete i na krásně vyzdobené 
ulice Znojma, tradiční ohradu s oveč-
kami a na voňavá okénka znojemských 
kaváren a restaurací, které vám zpes-
tří procházky městem,“ říká starosta 
Znojma Jan Grois.

K pestrému programu připravili 
organizátoři i novinku – vánoční dárek 
v podobě originálního balicího papíru, 
který zdarma získáte při nákupu ně-
které z dobrot ve voňavých okénkách 
kaváren a restaurací. Město tak chce 

v předvánočním čase potěšit občany 
a opět podpořit místní podnikatele.

Více světla a stromky 
v městských částech 

Poprvé uslyšíte koledy z mimořád-
né výšky a rozsvítí se také místa a uli-
ce, ve kterých dosud vánoční výzdoba 
nebyla. A mluvíme-li o světlech, nelze 
opomenout rozsvěcení stromů v pří-
městských částech, jen tentokrát bez 
kulturního programu a účasti veřejnosti. 
Uvnitř listu přinášíme nejen podrobnos-
ti o adventním programu (str. 8 a 9), ale 
také tipy, jak si zpříjemnit v ne zrovna 
komfortní době předvánoční čas.  lp

Na získávání bezplatných prvo-
dárců krve pro transfuzní oddělení 
nemocnic po celé České republice se 
zaměřuje projekt 450ml NADĚJE.

Vznikl v Břeclavi a reaguje na po-
třeby transfuzních stanic, které hlásí 
nedostatek nových bezplatných no-
vodárců. Do Znojma se letos vrací 
potřetí s tím, že předchozí ročníky byly 
velice úspěšné a do Nemocnice Znoj-
mo přivedli 116 nových dárců krve, 
kteří se pravidelně vracejí darovat krev. 
Akce na nábor bezplatných prvodárců 
krve ze Znojemska proběhne na He-
matologicko-transfuzním oddělení 
Nemocnice Znojmo v pátek 4. pro-
since 2020 v čase od 7.00 do 9.30 hod. 
Z důvodu letošní situace okolo nemoci 
covid-19 bude odebrána krev 30-ti 
až 40-ti účastníkům, ostatní příchozí 
budou objednáni na jiné termíny s tím, 
že dostanou dárky a budou zařazeni 
do slosování o let balonem.  lp

Darujte 
450 ml NADĚJE
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ČASTEČNĚ UZAVŘENA 
JEVIŠOVICKÁ
Z  důvodu provedení překopu 
komunikace bude od 28. do 29. lis-
topadu 2020 stanovena částeč-
ná uzavírka ulice Jevišovická 
ve Znojmě. 

ULICE LIPOVÁ 
ZAVŘENA
Z  důvodu provedení překopu 
komunikace pro uložení optické-
ho kabelu je od 28. do 29. listo-
padu 2020 zcela uzavřena ulice 
Lipová ve Znojmě.

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé města Znojma se 
do konce roku 2020 sejdou ještě 
jednou a to 7. prosince ve velkém 
štukovém sále Louckého kláštera 
(ulice Klášterní) v 15.00 hodin. Za-
sedání zastupitelstva jsou veřejná 
a program jednání je dostupný 
vždy týden před jeho konáním 
na webu města Znojma.

OCHRANNÉ PLÁŠTĚ 
PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Město Znojmo nechalo vyro-
bit ochranné pláště a  obleky. 
1 000  kusů pratelných, opakova-
telně použitelných obleků popu-
tuje do Centra sociálních služeb 
Znojmo, příspěvkové organizace 
města Znojma. Jednorázové pláště 
v počtu 500 kusů jsou určeny pro 
IZS – konkrétně záchrannou služ-
bu a charitu.

O DOBROVOLNICKÉ KURZY 
JE ZÁJEM
Město Znojmo uspořádalo ve spo-
lupráci s Českým červeným křížem 
kurz Moderní ošetřovatelství v pra-
xi, který byl určen pro ty, kteří mají 
zájem pomáhat v této těžké situaci 
v sociálních službách. Dobrovolníci 
projevili takový zájem, že se kromě 
dvou původně plánovaných kurzů, 
přidaly další 4 termíny. Poslední 
kurz je naplánován na 26. listopa-
du. Děkujeme všem dobrovolní-
kům za jejich čas a pomoc!

CHRISTMAS RUN 
JE ZRUŠEN
Série závodů Wobenzym Christ-
mas Night Run se do konce roku 
ve Znojmě neuskuteční. Běžecký 
závod plánovaný v centru města 
na  12. prosince byl kvůli pan-
demii zrušen. Závod se poprvé 
ve Znojmě běžel v listopadu 2019. 
Na atmosféru prvního ročníku se 
můžete podívat na webu závodu 
/christmasrun.cz/galerie/2019/
znojmo.html.

Den otevřených dveří radnice, 
který se koná vždy 17. listopadu, zha-
tily opaření proti šíření koronaviru. 
Program devátého ročníku se proto 
omezil pouze na venkovní výstavu 
věnovanou letošnímu výročí 300 let 
městského pivovaru.

Výstava pod názvem Minulost, 
současnost a budoucnost areálu pivo-
varu ve Znojmě, která je k vidění v ulici 
Hradní do poloviny prosince, připome-
ne stručně nejen historii, ale zejména 
dění v areálu v posledních deseti letech, 
kdy je v majetku města. Nechybí proto 
ani vhled do vizí a plánů do budoucna. 
Rozvoj areálu pivovaru je jednou z prio-
rit a zároveň složitých úkolů radnice. Jde 
o vstupní bránu k rotundě sv. Kateřiny 
a hradu a také nejcennější místo v cent-
ru historického města. Významnou roli 

Místo dne otevřených dveří
radnice jen venkovní výstava

hraje fakt, že vaření piva má i pro tako-
vou vinařskou obec jakou je Znojmo, 
velký význam. Již v roce 2011 nechalo 
město zpracovat územní studii rege-
nerace areálu. Od té doby se také snaží 
do lokality vnést život a nalákat sem 
i soukromé investory, což se postupný-
mi kroky daří. Město také samo do areá-
lu investuje desítky milionů korun.

Výstava vítězných obrázků 
výtvarné soutěže

Každoročně je součástí Dne otevře-
ných dveří radnice také výstava vítěz-
ných obrázků z výtvarné soutěže, letos 
s motem „300 let pivovaru ve Znojmě“. 
I ta se přesouvá do ulice Hradní. Od-
měnu dostanou žáci prostřednictvím 
svých učitelů ve škole, jen co se do ní 
budou moci vrátit.  zp

Cenu města Znojma si letošní 
ocenění převezmou až v příštím roce.

Cenu města Znojma 2020 měli 
ocenění obdržet 17. listopadu na plá-
novaném galavečeru v  Městském 
divadle, který měl završit program 
Dne otevřených dveří radnice. Kvůli 
vládním opatřením proti šíření koro-
naviru se však galavečer konat nemohl. 
K předání Ceny města Znojma dojde 
v novém roce na zasedání zastupitel-
stva, patrně na jaře 2021. O termínu 
budou ocenění i veřejnost včas dopře-
du informováni.

Cenu města převezmou v novém roce
V roce 2020 je Cena města Znojma 
udělena:
Mgr. Robertu Kneblovi za význam-
ný a dlouhodobý společenský přínos 
a šíření dobrého jména města Znojma 
v oblasti pomáhající profese.
Pavlu Davidovi za dlouhodobou vý-
znamnou propagaci města Znojma 
v oblasti kultury.
Prof. Ing. Dalimilu Dvořákovi, CSc. 
za  významnou celoživotní činnost 
v oblasti organické chemie, význam-
nou filantropickou aktivitu, kterou 
obohatil více oblastí veřejného života 

a přispěl k posílení dobrého jména 
města Znojma.

Za aktivní přístup v boji 
proti šíření koronaviru 
jsou 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, ma-
jitelé firmy PPO Group CZ, s.r.o.  zp

Znojemské Kino Svět je sice z dů-
vodu vládních opatření bez návštěv-
níků, ale prázdno v něm v následují-
cích týdnech nebude. Brzy se začne 
pracovat na kompletní rekonstrukci 
toalet.

Prostory pánských i  dámských 
toalet čeká kompletní rekonstrukce. 
V této části kina zůstanou v podsta-
tě jen obvodové zdi, všechno ostatní 
bude nové. Vybourány budou příčky, 
které rozdělují místnosti na jednotlivé 
kabiny, odstraní se původní rozvody 
vody, topení i okna. Nové toalety bu-
dou mít nové rozvody vody a elektřiny, 

Kino Svět čeká rekonstrukce toalet
za více než milion korun

topení, dveře i okna. Samozřejmostí 
je výmalba, dlažba a obklady. Veškeré 
zařízení – od umyvadel, pisoárů, toalet 
až po dlažbu – je zvoleno s ohledem 
na  to, že se jedná o veřejností hoj-
ně navštěvované místo. Interiér musí 
odpovídat jednak všem hygienickým 
předpisům a normám, ale rovněž se 
dbá i na kvalitu. V rozpočtu se počítá 
i  s pořízením veškerého příslušen-
ství (bezdotykový dávkovač mýdla, 
dávkovač jednorázových ubrousků, 
zrcadla aj.).

Rekonstrukci provede Firma Re-
nov, spol. s.r.o., která podala nejvýhod-

nější cenovou nabídku ve výběrovém 
řízení. Firma již převzala staveniště 
a s pracemi by měla začít v následují-
cích dnech, hotovo chce mít do konce 
roku. Město do rekonstrukce investuje 
více než 1 000 000 korun.

Budova kina je ve vlastnictví měs-
ta. Investice tak již putovaly do velkého 
sálu, který má kapacitu 161 míst. Mo-
dernizoval se na konci roku 2013. Ná-
sledně přišla na řadu digitalizace kina 
a oprava fasády a vstupního prostoru. 
Vloni město investovalo do oprav ma-
lého sálu, kde je nová podlaha, koberec 
a 104 sedaček.  pm

 Výstava v areálu pivovaru. 
 Foto: K. Kotoučová
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MIMOŘÁDNÝ WEB 
OPĚT V PROVOZU
Důležité informace týkající se 
města Znojma v souvislosti s ak-
tuálními opatřeními v boji proti 
šíření koronaviru opět nabízí pře-
hledné speciální webové stránky  
www.opatreniznojmo.cz, které 
stejně jako v první vlně korony 
na jaře, opět spustilo město Znoj-
mo. Na webu najdete informace 
o provozu úřadu a jeho organiza-
cí, včetně provozu škol pro děti 
zaměstnanců vybraných profesí. 
Nechybí ani sekce Pomoc a dob-
rovolníci.

RADNICE ZŘÍDILA 
LINKU POMOCI
Senioři a další ohrožené skupi-
ny, které potřebují pomoct a ne-
mají se na koho obrátit, mohou 
volat na  speciální linku pomo-
ci 733 781 612. Z důvodu větší 
flexibility nahrazuje linka dříve 
uveřejněná standardní telefonní 
čísla (pevné linky odboru sociál-
ního). Volat je možné v pracovních 
dnech od 7.00 do 17.00 hodin.

NA REJDIŠTI BUDUJÍ 
CHODNÍKY
Kvůli stavebním pracím při prová-
dění rekonstrukce chodníků v ulici 
Na  Rejdišti byla do  31. prosin-
ce 2020 stanovena úplná uzavírka 
komunikace.

NEMOCNICE DOSTALA 
45 LŮŽEK NAVÍC
Znojemská nemocnice dostala za-
půjčeno čtyřicet pět lůžek ze stát-
ních hmotných rezerv. Ty v rámci 
kraje distribuoval Hasičský zá-
chranný sbor. Lůžka byla díky úsilí 
personálu nemocnice a  hasičů 
ihned rozmístěna na pracovištích 
a již slouží pacientům.

NOVÝ HEJTMAN 
A ZNOJEMŠTÍ ZASTUPITELÉ
Novým hejtmanem Jihomorav-
ského kraje byl 11. listopadu zvo-
len Jan Grolich (nar. 1984, Brno). 
Absolvent Právnické fakulty MU. 
Lídr KDU-ČSL získal v krajských 
volbách 12  172 preferenčních 
hlasů, nejvíce ze všech zastupi-
telů. Ve volném čase se věnuje 
ochotnickému divadlu, navštěvuje 
koncerty a hudební festivaly, hraje 
fotbal, florbal a hokej. Jan Grolich 
je od roku 2010 ženatý. 
Krajské zastupitelstvo má dva 
nové členy ze Znojma – místosta-
rostu Znojma Karla Podzimka (OD-
S+Svobodní+SOM) a předsedkyni 
kontrolního výboru Petru Svedíko-
vou Vávrovou (SPD).

STALO SE

V bloku ulic Marušky Kudeříko-
vé, Jindřicha dolejšího a Na Rejdišti 
probíhala v minulých týdnech rekon-
strukce chodníků a části veřejného 
osvětlení. Poslední práce se přesunu-
ly do části ze strany ulice Vídeňská tří-
da a následovat budou finální úpravy 
v bloku. Město tu investuje více než 
3 100 000 korun. 

Komunikace a chodníky se letos 
opravovaly na více místech ve Znojmě. 
Některé jsou již dokončené – rekon-
strukce povrchu v  ulicích Alšova 
a Mládeže, oprava komunikace v části 
ulice Pod Sv. Janem v Příměticích nebo 
oprava cesty ke koupaliště v Mramo-
ticích. 

Stále se pracuje v Načeraticích, kde 
vznikají zcela nové chodníky kolem 
průtahu obcí. Náklady města zde činí 
10 milionů korun. Hotovo tu má být 
ke konci roku.

Ulice Znojma i obec Načeratice 
dostávají nové chodníky

Do konce listopadu dokončí stav-
baři práce také v  ulici Fejfalíkova. 
Komunikace bude mít nový povrch, 
chodníky a veřejné osvětlení, přičemž 
součástí osmi milionového rozpočtu 
je v těchto místech i rekonstrukce ve-
řejného osvětlení a chodníku na jedné 
straně ulice Legionářská.

Rušno je již několik týdnů v ulici 
Horní Česká. V rámci rekonstrukce 
zde dojde k opravě chodníků, veřej-
ného osvětlení a  vybudování trasy 
metropolitní sítě. Do konce roku je 
v plánu dokončit první etapu prací, 
tedy v  úseku od  křižovatky s  ulicí 
Kovářskou po budovu školy na Horní 
České 15. Následně se bude pokračo-
vat úsekem k Velké Michalské a pra-
cemi na Malé Michalské. Investice 
města je 20,9 milionů korun.

„Snažíme se vyhovět i přání ob-
čanů a provádět opravy i v místech, 

na které nás sami upozorní. Na  ta-
kové opravy a  údržbu máme vždy 
položku v rozpočtu. Díky tomu jsme 
mohli vyhovět občanům a opravili 
jsme cestu z  Cínové hory směrem 
k  Citonicím, zpevnili jsme povrch 
cesty v zahrádkářské lokalitě Leska 
nebo na Základní škole Pražská jsme 
v areálu školy nechali zasypat a za-
dláždit plochu po bývalém bazénku,“ 
vyjmenovává místostarosta Jakub  
Malačka. Na základě podnětů od ob-
čanů města se také opravila i komuni-
kace v části vnitrobloku mezi ulicemi 
Janáčkova a 28. října. 

Tyto opravy, realizované na přání 
občanů, stály město přibližně 2,2 mi-
lionů korun (celková částka za ces-
ty v  lokalitách Leska a Cínová hora, 
cesty ve vnitrobloku ulic Janáčkova 
až 28. října a dlažba u Základní školy 
na Pražské ulici).  pm

 Na výsadbu nové třešňové aleje se přišel podívat i místostarosta Jakub Malačka (vlevo). 
 Foto: Archiv ZL

Městská zeleň Znojmo vysadila 
na Hradišti alej stromů. Na jaře při-
bude i květná louka.

Pětačtyřicet stromů vytvoří jed-
nostranné stromořadí na zaniklém 
úseku historické polní cesty, která byla 
v  roce 1973 rozoraná a přeměněna 
na funkční pole. Výsadbě předcházelo 
zaměření a vytyčení původní cesty, 
dále příprava půdy a zatravnění cesty. 
Hlavní dřevinou aleje je třešeň, kterou 
doplňuje výsadba regionálních odrůd 
ovocných dřevin (slivoň švestka, je-
řáb, mišpule). Stromy jsou vysázené 
na 480 metrů dlouhém úseku. 

Kmeny vysazených stromů jsou 
opatřeny potřebnou ochranou a jsou 
zajištěny kůly proti vyvrácení. Nyní 
zajistí Městská zeleň následnou péči 
(např. potřebná zálivka). Na jaře, po-
kud nebude stačit pravidelné zalévá-
ní, bude zálivka prováděna pomocí 
závlahových vaků, které jsou k vidění 
i u mladých stromů v centru města. 

„Přínos výsadby vidíme ve zlepše-
ní dochovaného přírodního a krajin-
ného prostředí. Navýšení počtu ovoc-
ných stromů v místě s převážně ornou 
půdou a zelení tu posiluje a zvyšuje 
biodiverzitu. Pozitivum je i zadržení 
vody v krajině a protierozní funkce. 
Až stromy vzrostou, budou zmírňovat 
činnost větrů,“ vysvětluje Radoslav 
Habrdle, ředitel Městské zeleně Znoj-
mo, která výsadbu realizovala.

Na Hradišti obnovili třešňovou alej

Město na realizaci výsadby získalo 
dotaci 197 000 korun od Ministerstva 
životního prostředí v rámci programu 
Péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram 
pro zlepšení dochovaného přírodního 
a krajinného prostředí. Částka pokryla 
celkem 98,5 % uznatelných nákladů. 

„Z obnovené ovocné aleje mám 
velkou radost. Za mě je to skvělé místo 
na procházky a ještě si po cestě budete 
moci utrhnout čerstvé ovoce. V příštím 
roce bychom navíc nedaleko aleje chtěli 
vysázet novou květnou louku,“ doplňu-
je místostarosta Jakub Malačka.  pm



 Po dřevěných broucích budou moci děti 
i chodit.  Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 17. prosince, uzávěrka 
je 7. prosince. 

RADNICE ROZDÁVÁ ROUŠKY
Znojemská radnice stále rozdává 
svým občanům zdarma roušky. Zá-
jemce o roušku se musí prokázat 
občanským průkazem, popř. nájem-
ní smlouvou. Na podatelně měst-
ského úřadu na Obrokové ulici 1/12 
jsou roušky vydávány v pondělí  
(8.00–13.00) a ve středu (12.00–17.00). 
Dny i časy se mohou změnit dle pří-
padného uvolnění vládních opatření 
v souvislosti s Covid-19.

DVĚ ODBĚROVÁ MÍSTA
Testy na  Covid-19 ve  Znojmě 
provádí dvě zařízení. Laboratoř  
SYNLAB – pouze pro samoplátce 
a NEMOCNICE ZNOJMO pouze 
pro pacienty s žádankou od prak-
tického lékaře nebo Krajské hygie-
nické stanice. Nemocnice rozšířila 
provozní dobu odběrového místa. 
Tyto časy se pořád mění. Aktuálně 
je to 7.00–12.00. Nově se dle pra-
videl Ministerstva zdravotnictví 
příchozí zájemci musí dopředu 
registrovat na webu nemocnice.

AKCE PRO SENIORY
Aktuální informace o akcích pro 
seniory, které pořádá město Znojmo 
a Znojemská Beseda, získáte na tel. 
515 300 251, 731 401 918 nebo 
na www.znojemskabeseda.cz/akce 
pro seniory. V souvislosti s bezpeč-
nostními protikoronovými opatření-
mi jsou akce pro seniory, pořádané 
městem Znojmem a Znojemskou 
Besedou, do odvolání zrušeny.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC
Termíny blokového čištění dle 
ulic jsou avizovány registrovaným 
uživatelům Mobilního rozhlasu 
Znojmo, kterým chodí dopředu 
trojí upozornění (e-mailem, push 
notifikací a SMS). Aktuální rozpis 
je na www.znojmocity.cz v Prak-
tických odkazech.

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel. 515 215 111. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

S  ohledem na  aktuální situaci 
v boji proti koronaviru si letos město 
Znojmo připomnělo významná výro-
čí bez účasti veřejnosti.

Starosta Znojma Jan Grois a mís-
tostarosta Karel Podzimek položili 
28. října v Den vzniku samostatného 
československého státu květiny k pa-
mátníku před budovou Okresního 
soudu na náměstí Republiky, místosta-
rostové Jakub Malačka a Jan Blaha pak 
ve stejný den položili květiny k bustě T. 
G. Masaryka v Jubilejním parku.

V Den veteránů 11. listopadu uctil 
hrdinství padlých vojáků starosta Jan 
Grois a místostarosta Jan Blaha polo-
žením květin a věnců k pietnímu místu 
na Louckém hřbitově. Historie význam-
ného dne se váže k ukončení první 
světové války 11. listopadu 1918. Toto 
datum se v demokratických zemích 
světa stalo Dnem válečných veteránů 
na paměť obětem nejstrašnější války, 
jakou lidstvo do té doby poznalo. Sym-
bolem vzpomínkových akcí a událostí 
ke Dni veteránů je květ vlčího máku. 

Zapomenuto nebylo ani význam-
né datum našich dějin a to 17. listo-

Znojmo si připomnělo významná výročí

pad 1939 a následně 1989. K roku 1939 
se váže Mezinárodní den studenstva, 
kdy byla v Protektorátě Čechy a Mo-
rava násilně potlačena poklidná stu-
dentská demonstrace, při níž byl za-
střelen Jan Opletal. Tragické události 
vedly k uzavření českých vysokých 
škol, popravě vůdčích osobností stu-
dentské organizace a internace stovek 

studentů do koncentračních táborů. 
Události roku 1989, takzvanou sa-
metovou revoluci, pak každoročně 
připomíná Den boje za svobodu a de-
mokracii. Za všechny spoluobčany 
na  obě významná výročí 17.  listo-
padu vzpomněli představitelé měs-
ta Znojma u  památníku v  Horním  
parku.  lp, zp

 Představitelé města na pietních místech – Jan Grois, Jan Blaha a Karel Podzimek.
  Foto: Archiv ZL

Roháč, střevlík, tesařík, chroust, 
májka. Brouci, které v dřevěné podo-
bě najdou lidé na jaře příštího roku 
ve městě Znojmě.

Projekt Život v  trávě, který při-
pravilo a  financuje město Znojmo, 
má dětem i dospělým přiblížit míst-
ní faunu. Konkrétně jde o pět druhů 
brouků žijících v přírodě našeho kraje. 
Na jejich vyhotovení už nějaký čas pra-
cuje umělecký řezbář Petr Steffan. Jeho 
práce se blíží ke konci. Dřevění brou-
ci o velikosti 1–1,5 m jsou z tvrdého 

Brouci přilákají na život v trávě
dřeva s povrchovou úpravou. V příš-
tím roce budou upevněni do země 
ve vybrané lokalitě. V hledáčku je park 
nedaleko Louckého kláštera, ve kte-
ré se také v rámci projektu Tvoříme 
Znojmo opravuje zeď vyhlídky. Jedná 
se o  jednu ze čtyř zamýšlených lo-
kalit. Cílem Života v trávě je ukázat 
především dětem ve zvětšeném 3D 
formátu reálnou podobu pěti zástupců 
hmyzu. Brouci budou sloužit k hraní 
i odpočinku, bude možné se na ně  
posadit.   lp

Na zasedání Bezpečnostní rady, 
které se účastnili zástupci města 
Znojma, složek IZS, Nemocnice Znoj-
mo, sociálních služeb a školství, se 
řešila hlavně pomoc v oblasti sociál-
ních služeb a zdravotnictví.

Na programu bylo také ubytování 
pro dobrovolníky a mediky pro potře-
by Centra sociálních služeb Znojmo 
i Nemocnice Znojmo. Zde pomoh-
lo město spoluprací se soukromými 
ubytovateli a  oslovením internátů 
středních škol. Hlavní diskutovanou 

Bezpečnostní rada řešila sociální služby
otázkou byly sociální služby, zejména 
pak situace v domově pro seniory a pe-
čovatelské službě, kde se projevil ne-
dostatek personálu. „Síť dobrovolníků 
nám hlavně o zdravotnický personál 
pomohli rozšířit hasiči, kteří kontak-
tovali všechny dobrovolné hasičské 
sbory v regionu. Právě zdravotnický 
personál bylo nutné zabezpečit lidmi 
s adekvátním vzděláním,“ informo-
val šéf bezpečnostní rady starosta Jan 
Grois, a dále uvedl: „Výborně spolu-
pracujeme také s ostatními organiza-

cemi ve městě, jako je Oblastní charita 
Znojmo nebo Dobrovolnické centrum 
ADRA. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří pomáhají a chtějí pomáhat.“ 

Radnice také zajistila součinnost 
při šití jednorázových plášťů pro po-
třeby zdravotnické záchranné služ-
by. Opakovaně byly dezinfikovány 
společné prostory domovů pro se-
niory. Do prostor městského úřadu 
byly navíc nainstalovány germicid-
ní lampy, které dezinfikují vzduch  
v prostoru.  zp
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SEDĚLI U ROZPITÉHO PIVA
Strážníci řešili nedodržování vlád-
ního nařízení v souvislosti s ko-
ronavirem. V hospůdce na ulici 
Loucká sedělo u stolu pět mužů. 
Před sebou na  stole měli pivo, 
vodu a kávu. Za barem stála žena. 
Majitel hospody se před stráž-
níky obhajoval, že muži jen při-
vezli stavební materiál určený 
k rekonstrukci. Z důvodného po-
dezření ze spáchání přestupku 
byla věc předána ke správnímu  
orgánu.

SENIORA NAŠLI 
NA ZEMI V BYTĚ
Obavu o svého devadesátiletého 
otce měl syn z Brna, proto telefo-
nicky kontaktoval Městskou policii 
Znojmo s žádostí o kontrolu senio-
ra. Na zvonění u dveří, kde senior 
bydlel, nikdo nereagoval a v domě 
byla tma. Strážníci vylezli na římsu 
okna. Uvnitř uviděli seniora leží-
cího na zemi. Z důvodné obavy, 
že je ohrožen jeho život, strážníci 
využili svého oprávnění a otevřeli 
byt. V pokoji na podlaze ležel muž 
na břiše, byl při vědomí. Strážní-
kům řekl, že ráno upadnul a nedo-
kázal si nijak přivolat pomoc. Jeho 
mobilní telefon zůstal na stole. 
Strážníci přivolali na místo zdra-
votnickou záchrannou službu, 
která si seniora převzala k ošetření. 
Strážníci následně zabezpečili 
dům a klíče si na služebně převzal 
syn a zároveň majitel domu.

PODNAPILÝ ŘIDIČ 
MĚL SKORO DVĚ PROMILE
Řidiče v osobním vozidle, které 
nejelo rovně, zastavili na náměstí 
Svobody strážníci a  vyzvali ho 
k  orientační dechové zkoušce. 
Třicetiletý muž přiznal, že před 
jízdou pil alkohol a s autem jel jen 
pár metrů. Orientační dechovou 
zkoušku hlídce odmítnul. Na místo 
se proto dostavila přivolaná hlídka 
Policie ČR, která u řidiče provedla 
dechovou zkoušku s výsledkem 
1,85 ‰. Následně si Policie ČR 
případ převzala k dořešení pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu.

CHTĚLI PŘESPAT 
NA HŘBITOVĚ NA TOALETĚ
Tři muži ve věku 24, 29 a 33 let 
se chystali přenocovat na zácho-
dech ústředního hřbitova na ulici 
Průmyslová ve Znojmě. Úmysl jim 
překazili strážníci, když ve večer-
ních hodinách před uzamykáním 
hřbitova zkontrolovali toalety 
a trojici z místa vykázali.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Další návrh z projektu Tvoříme 
Znojmo se brzy zařadí mezi zrea-
lizované. V areálu kostela a hřbito 
v  Popicích pracuje stavební firma 
na opravách, které navrhnul Marek 
Venuta v druhém ročníku participa-
tivního rozpočtování.

Cílem navrhovatele bylo zajistit 
ke kostelu a na hřbitov bezpečný, bez-
bariérový přístup pro všechny příchozí. 

Veškeré úpravy se provádějí tak, 
aby materiálově a konstrukčně ko-
respondovaly s historickými objek-
ty v areálu. Kostel, fara, ohradní zeď 
a brána areálu jsou kulturní památkou. 
I proto realizaci projektu předcházelo 
jednání s památkáři.

Přístup ke kostelu a na hřbitov byl 
složitý především pro seniory či pří-
chozí s hendikepem. 

Schodiště do areálu nahradí nová 
přístupová cesta tvořená rampou 
a souběžným terénním schodištěm, 
dále bude navazovat cesta s mlatovým 
povrchem.

Opravy dozná i hlavní vstup na sa-
motný hřbitov. Před vstupní kovovou 

V Popicích opravují okolí hřbitova

bránou se řeší staré odvodnění. To 
by mělo nově navazovat na  dešťo-
vou kanalizaci kostela. Lepší přístup 
vznikne i u vedlejšího vchodu na hřbi-
tov. Novinkou budou vyzděné zídky 
a vysvahovaný terén okolo schodiště. 
Nad rámec projektu Tvoříme Znoj-

mo nechala Správa nemovitostí měs-
ta Znojma provést i  sanaci ohradní 
zdi proti vlhkosti. Celková investice 
do zvelebení areálu činí 1,4 milionu, 
přičemž částka 750 000 korun byla 
v rozpočtu vyhrazena v rámci projektu 
Tvoříme Znojmo.   pm

Ve třech městských částech města 
Znojma mají místní možnost trávit svůj 
volný čas na opravených hřištích. 

V Kasárnách a v Načeraticích se 
k nepoznání změnily sportovní plochy 
na víceúčelová hřiště díky participativ-
nímu rozpočtování projektu Tvoříme 
Znojmo. Město nechalo opravit i hřiště 
v Příměticích, které leželo dlouho ladem.

Přímětice: Fotbal nebo workout?
Hřiště v Příměticích za kostelem 

bylo už delší dobu v nevyhovujícím sta-
vu, a proto nepřístupné veřejnosti. Letos 
v létě se ale probudilo k životu, když sem 
najely stavební stroje. Teď na něm pří-
chozí najdou nový asfaltový povrch, kde 
si lze zahrát fotbal, volejbal nebo basket. 
Zájemci také mohou využít i malé work- 
outové hřiště. „Opravu hřiště provedla 
stavební firma jako kompenzaci za pro-
dlouženou uzavírku Přímětic, když se 
v loňském roce dostavovala severní část 
obchvatu Znojma. Město tak za zvele-
bení tohoto areálu nic neplatilo,“ uvedl 
starosta Znojma Jan Grois.

Načeratice: Zábava i pro odrostlejší
Již pár měsíců si mohou nové hřiště 

užívat v Načeraticích. K nepoznání se 
díky aktivitě Miroslava Fojtáška v pro-

Městské části mají nová
víceúčelová hřiště pro sport

jektu Tvoříme Znojmo 
změnila sportovní plo-
cha, která se nachází 
u hlavního tahu obcí. 
Jeho projekt Revitalizace 
sportovní plochy hřiště 
včetně doplnění herních 
prvků navrhoval výmě-
nu původního povrchu 
z  prosívky za  umělý 
travnatý koberec s vy-
značením hrací plochy 
pro volejbal, nohejbal či 
tenis. „Prvotní myšlenka byla, aby si ty 
malé děti z dětského hřiště měly kde hrát 
i v době, až vyrostou. Aby měly kde po-
kračovat. Z toho důvodu jsem inicioval 
tento projekt,“ řekl Miroslav Fojtášek při 
předání projektu. Nové hřiště také do-
stalo dva basketbalové koše, dvě branky 
na malý fotbal a nové oplocení.

Kasárna: Na tenis i nohejbal
Nové víceúčelové hřiště má díky 

Tvoříme Znojmo i městská část Kasár-
na. „Inspirovaly nás vítězné projekty 
v sousedních Mramoticích. Naše hřiště 
už dlouhou dobu chátralo a zarůstalo 
trávou, a tak jsme se rozhodli přihlásit 
se,“ řekl po realizaci projektu jeho navr-
hovatel Zdeněk Procházka. Podle jeho 

návrhu nevzhlednou štěrkovou plochu 
za kulturním domem nahradilo zcela 
nové hřiště s asfaltovým povrchem.  Po-
vrch zvolila komise městské části s ohle-
dem na jednoduchou údržbu. Hřiště má 
také zabudované sloupy pro volejbal, 
nohejbal, tenis a branky na fotbal a dva 
basketbalové koše. Kromě toho prošlo 
úpravou i jeho okolí. „Jsme moc rádi, že 
se projekt povedl zrealizovat a děti i do-
spělí si mají zase kde hrát. Ještě jednou 
bych chtěl poděkovat všem, kteří hlaso-
vali pro náš projekt,“ dodal Procházka.

Jak se původní hřiště v Načerati-
cích a Kasárnách proměnila, se může-
te podívat na www.tvorimeznojmo.cz 
nebo také ve videích na YouTube kanále 
Znojma.  pm

 Nové hřiště v Kasárnách.  Foto: Archiv ZL
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SLOVO ZASTUPITELE

Milí občané,
určitě jste v  minulých týdnech 

zaznamenali, že bylo starostou měs-
ta Znojma zrušené zasedání zastu-
pitelstva, které se mělo konat dne 
26. 10. 2020. Se zrušením tohoto jed-
nání jsem nesouhlasil. Pochybnosti 
o zrušení zasedání zastupitelstva, které 
bylo schováno za nepříznivou pande-
mickou situaci, jsou zcela na místě. 
Jednání bylo totiž svoláno v době, kdy 
„covidové“ podmínky byly již špatné 
a důvod zrušení byl tedy zjevně zá-
stupný. Za zrušením zasedání zastupi-
telstva tak vidím pouze snahu starosty 
zabránit svému odvolání, které po vý-
zvě k odstoupení, podepsané 17 zastu-
piteli, hrozilo. Na svých požadavcích 
o personální změně ve vedení města 
však trváme i nadále. Stojí i za zmínku, 
že ke zrušení zasedání zastupitelstva 
město došlo nezákonně, jelikož roz-
hodnutí o zrušení nebylo vyvěšeno 
na úřední desce města.

Zrušení zasedání zastupitelstva 
však poskytuje prostor pro přípra-
vu zasedání tak, aby se stejná situace 

Co stojí za zrušeným
zastupitelstvem?

v budoucnu již neopakovala a město 
na ni bylo dobře připraveno. Odeslali 
jsme proto návrh Radě města Znojma 
o zajištění živých přenosů zasedání 
zastupitelstva (které měly být zavede-
ny už do konce minulého roku). Dále 
jsme navrhli zavedení možnosti dis-
tanční účasti na zastupitelstvu. Jakmi-
le dojde k zavedení audiovizuálních 
přenosů ze zasedání zastupitelstva, 
tak celé zasedání zastupitelstva budete 
moci sledovat přes počítač, mobil či 
jiné elektronické zařízení. Zavedením 
distanční účasti členů zastupitelstva 
už zasedání zastupitelstva nebudou 
ohrožena při nepříznivé situaci. Tento 
systém prosadili Piráti např. v Brně, 
kde už úspěšně funguje. K zavedení 
distanční účasti dle mých informací 
přistoupili i v menším a bližším Mo-
ravském Krumlově (zatím tam mají 
možnost distanční účasti na radě). Tak 
věřím, že i Znojmo se do toho může 
směle pustit.

Pavel Nevrkla, 
člen Zastupitelstva města Znojma 

za Piráty

V centru města proběhla pravi-
delná kontrola reklamních ploch, aby 
Znojmo zůstalo i nadále příkladem 
v boji proti vizuálnímu smogu.

V otázce takzvaného vizuálního 
smogu je pro mnoho měst Znojmo 
příkladem, jak má vypadat reklamní 
označení v centrech historických měst.

Díky platným pravidlům pro 
umisťování reklam do městské pa-
mátkové rezervace (dále MPR), a také 
díky spolupráci s podnikateli, nehyzdí 
naše historické centrum barevné nebo 
světelné cedule. Naopak v něm najde-
te vkusné reklamy, na jejichž výrobu 
a umístění mohou navíc podnikatelé 
žádat od města dotaci. „Pokud po pod-
nikatelích něco chceme, je férové jim 
nabídnout pomocnou ruku. Hezké 
historické centrum města totiž chceme 
všichni,“ říká starosta Jan Grois. 

Aby tomu tak zůstalo i  nadále, 
provádí město každoročně kontrolu 
reklam v centru. Tu zatím poslední 
provedlo před pár týdny oddělení pa-
mátkové péče ve spolupráci s měst-
skou architektkou, stavebním úřadem 
a památkovým ústavem. „Zjistili jsme 
několik reklam realizovaných bez zá-
vazného stanoviska orgánu památkové 

Reklamy v centru: Znojmo jde příkladem
péče, které je nutné si předem vyžádat. 
Vlastníky nemovitostí, na nichž jsou 
umístěny nepovolené reklamy, bude-
me proto neprodleně kontaktovat,“ 
uvádí Alena Křivánková, vedoucí od-
dělení památkové péče.

Snahou památkové péče je za-
jistit, aby památky a ostatní objekty 
v MPR působily esteticky a aby rekla-
my a označení byly jejich doplňkem, 
tedy aby respektovaly ztvárnění fasád, 
na kterých jsou umísťovány. 

Historické centrum není Freeport
Historické centrum města Znojma 

bylo prohlášeno památkovou rezerva-
cí, protože vykazuje významné kul-
turně historické hodnoty. K reklamě 
tak zde nelze přistupovat stejně jako 
například v obchodním centru Free-
port Hatě. 

„Naší snahou je odstraňovat z re-
zervace nekultivovanou a agresivní 
reklamu, která příliš poutá pozornost 
na úkor prezentovaných památek a ne-
respektuje jejich architektonické ztvár-
nění a prostředí. Zájmem památkové 
péče není reklama a označení likvi-
dovat, ale přizpůsobit je prostředí, aby 
v daném veřejném prostoru působily 

harmonicky,“ dodává Křivánková.
Znojmo se může chlubit spous-

tou kvalitně opravených fasád domů 
z různých historických období, které 
jsou kulturním dědictvím nás všech 
a které jsou pro nás zdrojem poznání, 
ukázkou vysoké úrovně jejich stavitelů 
a  řemeslníků. Jsou součástí našeho 
životního prostředí, našich dějin a jsou 
nenahraditelným bohatstvím. Pro tyto 
hodnoty je turisté v našem městě obdi-
vují a navštěvují.

Světelné reklamy lze nahradit
Z výše uvedených důvodů nejsou 

v MPR žádoucí například světelné re-
klamy, rozměrné a výrazně barevné re-
klamy, polepy zaslepující celou výlohu 
a podobné. Nahradit světelné reklamy 
může jejich nasvícení LED páskem 
nebo jejich podsvícení. Reklamy ne-
musí také pokrývat celou skleněnou 
tabuli výlohy, lze je umísťovat za sklo, 
do výlohy, do  interiéru provozoven. 
Přijatelné je jejich upevňování do vo-
dících lan, která také umožňují snad-
nou výměnu reklam. Mají-li reklamy 
odstup od skla výlohy, přestávají být 
výraznou a nežádoucí součástí fasády. 
„Spousta renomovaných firem, které 

se reklamní činností v historických 
centrech zabývají, již reaguje na tyto 
požadavky a pro historického prostře-
dí má přijatelná řešení,“ připomíná 
starosta Grois.

Vkusná ochrana před sluncem
Upozorňujeme také na umisťování 

markýz a slunečníků v MPR. „Není 
žádoucí, aby sloužily jako reklamní 
plochy, ale aby plnily především svo-
ji funkci stínícího prvku. Na těchto 
součástech městského interiéru pro-
to nelze umísťovat výrazné reklamy 
a nápisy. Lze připustit pouze ojedinělé 
menší nápisy na volánu nebo převi-
su. Markýzy a slunečníky by měly být 
v přírodní světlejší barevnosti, aby 
prostředí doplňovaly a svojí barevností 
nepřitahovaly přílišnou pozornost,“ 
vysvětluje Anna Křivánková.

„Věříme, že bude možné s většinou 
majitelů nemovitostí o problémech 
reklam jednat a najít vhodné řešení, 
které bude přijatelné pro obě strany. 
Tak to ostatně činíme doposud a zatím 
se nám dařilo nacházet kompromisy, 
aby reklamní označení bylo přijatelné 
pro podnikatele i pro město,“ doplnil 
starosta Grois.  zp

Tak jako celá společnost, i prá-
ce finančního výboru je ovlivněna 
vývojem ve  společnosti. Abychom 
nezvyšovali možnost rizika nákazy, 
bylo poslední jednání výboru zrušeno. 
Jeho členové podklady 
k jednání obdrželi, ale 
projednávat je budeme, 
až se sejdeme. I naplá-
nované kontroly musí 
počkat. Zdraví je před-
nější, toho si musíme 
vážit všichni nejen 
u sebe, ale především 
u druhých a nevystavo-
vat je zbytečnému rizi-
ku. A v této těžké době 
si uvědomujeme, jak 
důležitá a zodpovědná 
je práce každého za-
městnance v nemocnici. Jaký význam 
mají pro seniory sociální pracovnice. 
Jak důležitá je rodina.  A právě rodiny 
s dětmi prochází zatěžkávací zkouš-
kou. Najednou děti neodchází do ško-
ly, zůstávají doma.  Rodiče si mohou 
vyzkoušet, jaké je to učit se s dětmi, ale 

Současná omezení ovlivňují 
i práci Finančního výboru

také přijmout zodpovědnost za výsled-
ky domácího vzdělávání. A tak všem 
přeji pevné nervy. Zvláště když rodiče 
musí zvládat práci, kterou mnozí vy-
konávají doma a k tomu mají starost 

i o děti. Na mnohé je 
toho moc. A tak slyším, 
jak se těší, až zase bu-
dou moci děti do školy. 
Ale to se těší i děti, těm 
chybí především kon-
takt s vrstevníky.  Už 
si potřebují popovídat 
a  pohrát s  kamarády 
nebo se i  poprat, ale 
hlavně být mezi dětmi. 
A tak přeji nám všem, 
aby se náš vlastní život 
i život celé společnosti 
rychle vrátil do  nor-

málu. Aby si děti mohly hrát s dětmi, 
chodit do školy a dospělí do práce, 
za zábavou a prostě dělat to, co dělali 
dřív a hlavně to, co je baví.

Růžena Šalomonová,
členka Zastupitelstva města Znojma, 

předsedkyně finančního výboru
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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

Městská policie Znojmo hle-
dá do svých řad nové posily – ženy 
i muže.

Aktuálně jde o 8 pracovních míst. 
Uchazeč musí projít výběrovým ří-
zením, fyzickými testy a psychotesty 
a následně absolvovat tříměsíční denní 
studium pro získání osvědčení stráž-
níka. Získá stálé zaměstnání, dobré 
finanční ohodnocení, pět týdnů dovo-
lené a stravenky, ale také náborový pří-
spěvek 50 000 korun a vstup zdarma 
na sportoviště a plavání. Po odsloužení 
zkušební doby a jednoho roku je mož-
né také získat městský byt.

Základní předpoklady pro práci 
strážníka obecní policie jsou státní 
občanství ČR, věk minimálně 21 let, 
způsobilost k  právním úkonům, 
středoškolské vzdělání s  maturitní 
zkouškou, bezúhonnost a  spolehli-
vost. K přihlášce je nutno připojit ži-

Najděte práci u městských 
strážníků

votopis, výpis z  evidence Rejstříku 
trestů (ne starší než 3 měsíce) a ově-
řenou kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání. Další požadavky 
i náležitosti přihlášky jsou k nalezení  
w w w.mest skap ol i c i e znojmo.cz 
a na www.stansestraznikem.cz. 

Přihlášku je nutno podat písemně 
na adresu: Městská policie Znojmo, 
Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo k rukám 
ředitele Ing. Bc. Ivana Budína. Obálka 
se vždy označí slovy: „výběrové řízení – 
strážník obecní policie“. Přihlášky je 
možné podávat kdykoliv.  zp, lp

Výdej parkovacích karet pro par-
kování osobních motorových vozidel 
na parkovištích městské památkové 
rezervace je v plném proudu. 

Vzhledem k opatření vlády ohled-
ně otevírací doby úřadů rozhodlo 
město letos výdej karet spustit co nej-
dříve, aby měli občané více času si 
kartu vyřídit. O parkovací kartu si 
může zažádat každý, kdo má trvalý 
pobyt, sídlo firmy, provozovnu nebo 
je vlastníkem nemovitosti v  měst-
ské památkové rezervaci a je vlastní-
kem nebo provozovatelem osobního  
vozidla.

Občané s  trvalým bydlištěm 
v městské památkové rezervaci (dále 
jen MPR) zaplatí za parkovací kartu 
za  jedno vozidlo měsíčně pouhých 
50 korun (za každé další 1 000 korun). 
Parkovací kartu mohou získat i vlast-
níci nemovitostí v MPR, kteří zaplatí 
za  jedno vozidlo měsíčně 500 korun 
(za každé další 1 000 korun). Podni-
kající se sídlem firmy nebo provozov-
nou v MPR zaplatí za kartu měsíčně 
1 000 korun, stejnou částku zaplatí 
i za každou další.

Alternativou pro podnikatele je 
možnost parkovat za zvýhodněnou 

Výdej parkovacích karet
měsíční cenu na parkovišti na náměs-
tí Svobody II (naproti Úřadu práce). 
Za parkování jednoho vozidla tu zapla-
tí 300 korun měsíčně, za další vozidlo 
rovněž 300 korun. Toto bude možné 
vyřídit za předložení stejných dokladů, 
jako by žádali o parkovací kartu. Vyří-
zení této žádosti bude v kompetenci 
společnosti FCC Znojmo v budově 
na nám. Svobody 16.

Jak získat parkovací kartu
Žádost se podává na Městském 

úřadě ve Znojmě (ulice Obroková 10), 
odbor investic a technických služeb, 
u paní Holíkové (2. NP, dveře č. 106). 
S sebou je nutné mít občanský průkaz, 
živnostenský list, technický průkaz 
pro prokázání vlastnictví či provozo-
vání silničního motorového vozidla. 

Výdej parkovacích karet
Parkovací karty jsou vydává-

ny na  městském úřadě v  pondělí 
8.00–13.00 a ve středu 12.00–17.00. 
Upozorňujeme zájemce, že s ohledem 
na aktuální vládní opatření může do-
jít po uzávěrce Znojemských LISTŮ 
ke změnám dnů i časů výdeje parko-
vacích karet.  zp, lp

Čtvrtstoletí od svého založení si 
připomíná firma FCC Znojmo, která 
poskytuje komplexní služby odpado-
vého hospodářství ve Znojmě a desít-
kách okolních obcí. 

Činnost zahájila firma 1. října 
1995. Pětadvacetileté působení se nes-
lo především ve znamení rozšiřování 
poskytovaných služeb, modernizace 
techniky a rozvoje systému nakládá-
ní s  odpady v  regionu Znojemska. 
„V uplynulých letech se zvýšil důraz 
zejména na třídění a recyklaci odpadu. 
Proto jsme postupně pro obyvatele 
Znojma otevřeli další sběrný dvůr, 
v roce 2008 jsme zahájili provoz do-
třiďovací linky, kde jsou zpracovávány 
využitelné složky odpadu,“ vysvětluje 
ředitel FCC Znojmo Josef Esterka, 
a pokračuje: „Zavedli jsme též systém 
svozu tříděného odpadu, tzv. door 
to door, neboli odvoz tříděného od-
padu z jednotlivých domácností pří-
mo od  jejich dveří. Tím významně 
narůstá objem vytříděného odpadu 
i jeho kvalita – tedy je vytříděn lépe.“ 
V současnosti společnost FCC Znoj-
mo zabezpečuje svoz komunálního 
a tříděného odpadu včetně bioodpa-
du, odvoz velkoobjemového odpadu 

FCC: 25 let likviduje odpad

a mobilní sběr nebezpečného odpadu 
ve Znojmě i v dalších obcích regionu. 
Čištění a zimní údržbu komunikací 
zajišťuje především pro město a také 
pro firmy a obchodní řetězce. Pro-
vozuje dva sběrné dvory a regionál-
ní odpadové centrum. Od roku 2002 
provozuje ve městě parkovací systém 
a další služby spojené s parkováním 
ve městě. Je partnerem sportovních 
i kulturních akcí konaných na území 
města i v okolních obcích. Děti a uči-
telé se s  jejím působením seznamují 
například v rámci programů ekologic-
ké výchovy ve školách v rámci Soutěže 
s panem Popelou. Při svém založení 
měla firma 22 zaměstnanců a dnes je 
to více než stovka. Firma je dobrým 
a stabilním partnerem pro město Znoj-
mo, které v ní má 50% vlastnický podíl. 

 Zdroj: spol. FCC Znojmo

TAMURA EUROPE LIMITED
předním světový výrobce transformátorů a elektronických součástí

hledá kandidáty na pozici:

SPECIALISTA VÝROBY
(mistr výroby)

Požadavky:
Technické znalosti a dovednosti, orientace ve výkresové dokumentaci, 

AJ, zkušenosti z výrobní společnosti (elektrotechnika…).

Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, závodí stravování, školení a firemní akce
možnost placeného ubytování (v případě dojíždění), příspěvek na sport, 

kulturu a zdraví.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis 
na e-mail: d.reichlova@tamura-europe.co.uk, 

nebo volejte na tel. 775 599 088.
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Advent u nás bude! Navíc letos také v éteru

Pracovníci Znojemské Besedy se 
letos spojili s Českým rozhlasem Brno 
a připravili pro vás (nejen) VÁNOCE 
DOMA.

Prostřednictvím videí, živých vy-
sílání, koncertů a různých tipů věří, 
že u vás doma pomohou naladit krás-
nou vánoční atmosféru. Ve spolupráci 
s Českým rozhlasem Brno to budou 
živé koncerty vysílané do éteru z pro-
středí Městského divadla ve Znojmě. 
Na rozhlasových vlnách je zahájí 29. lis-
topadu Petr Bende se svým bandem. 
V pátek 18. prosince uslyšíte Davida 
Deyla a Rozhlasový orchestr Gustava 
Broma s hosty. A v sobotu 26. prosince 
naváže na letitou tradici svého vánoční-
ho koncertu oblíbená Cimbálová muzi-
ka Antonína Stehlíka. V pořadu Ježíšek 

Nalaďte se předvánočně 
s Českým rozhlasem Brno

ze Znojma se na YouTube kanálu Kon-
certy Českého rozhlasu představí dva 
interpreti a to 4. prosince Michal Šin-
delář s kapelou a 11. prosince Bára Ba-
siková a Modrý cimbál. Začátek všech 
koncertů bude vždy v 19.00 hodin.

„Ježíšek do celé republiky tak letos 
přiletí ze Znojma. Jsme rádi, že díky 
rozhlasovým vlnám a YouTube kanálu 
Koncerty Českého rozhlasu můžeme 
dostat skvělou znojemskou vánoční 
atmosféru na Moravu a vlastně do celé 
země,“ představuje strategii Radek 
Bortlík, marketingový specialista Čes-
kého rozhlasu Brno.  

Aktuální informace k  progra-
mu Znojemského adventu najdete 
i na webových stránkách Znojemské 
Besedy www.znojemskabeseda.cz.  lp

Nalaďte si ČESKÝ ROZHLAS BRNO/brno.rozhlas: 
Znojemsko 97,3 FM, jižní a východní Morava 106,5 FM.

YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu.

Čeká vás netradiční adventní 
kalendář na  Facebooku. Část pro-
gramu bude během prosince patřit 
také dětem. 

„Ani letos nepřijdou o  Jájiny 
dílničky, které jsou připraveny hned 
ve dvou dílech. Chybět nebudou tipy 
na  různé vyrábění, domácí pečení, 
procházku s lesníkem a spoustu další-
ho. Těšit se tak můžete na znojemský 
adventní kalendář, prostřednictvím 
kterého dostanete každý den dárek. 
Ať už v podobě zmíněných koncertů 
s Českým rozhlasem Brno, nebo tipu 
na to nejskvělejší vánoční cukroví,“ 

Každý den jedno okénko aneb 
znojemský adventní kalendář

říká místostarosta pro kulturu Karel 
Podzimek. 

Adventní kalendář na Facebooku
Kde pro vás budeme každý den 

jedno okénko otevírat? Na facebookové 
události „Znojemský advent | VÁNO-
CE DOMA |“. Okének bude dokonce 
víc než běžných 24, protože první ote-
vřeme už v 1. adventní neděli 29. listo-
padu koncertem Petra Bendeho v 19.00 
hodin. Ještě předtím ovšem Znojemský 
advent, podle tradice, slavnostně zahájí 
děkan, mons. Jindřich Bartoš zapále-
ním první adventní svíčky. lp

 Jájiny dílničky znovu přinesou inspiraci k vánočnímu tvoření.   Foto: L. Jíšová

Největším symbolem adventního 
času jsou nazdobené vánoční stro-
my, které již stojí na dvou náměstích 
v centru Znojma.

Oba vzrostlé jehličnany dostali 
obyvatelé města darem. Hlavní vá-
noční strom na Masarykově náměstí 
(na snímku) darovali Znojmu manželé 
Čeperovi z Lechovic. Stříbrný smrk, 
dosahující skoro 12 metrů výšky, ros-
tl padesát let v  těsné blízkosti jejich 
domu. O něco menší, ale neméně krás-
ný smrk stříbrný, který věnovala paní 
Nechvátalová ze Znojma, zdobí Horní 
náměstí. Menší stromečky na Obrokové 
ulici, které vždy vyzdobily děti znojem-
ských škol, tentokrát kvůli koronaviru 
a příkazu neshlukování se, musíme 
oželet. Naopak ale v centru města při-

Zářit budou nejen 
vánoční stromy

bude světelná výzdoba, která navodí při 
podvečerních procházkách příjemnou 
atmosféru.  lp, Foto: pm

Ke Znojemskému adventu pat-
ří i tradiční soutěž Vánoční Znojmo 
a nebudou o ni znojemští ochuzeni 
ani v roce 2020. 

Desátý ročník soutěže se letos výji-
mečně vyhlašuje pouze v jedné katego-
rii – O nejkrásnější vánoční výzdobu. 
Soutěžit mohou občané Znojma a jeho 
městské části.

Vánoční Znojmo ocení
kreativní výzdobu

Vzhledem k současné situaci sou-
visející s koronavirem a vládními opat-
řeními se tak pro tento rok nevyhla-
šují kategorie, které hodnotí výzdobu 
ve výlohách provozoven v městské 
památkové rezervaci ani stromečky 
zdobené dětmi mateřských a základ-
ních škol. Obrokovou ulici lemovat 
nebudou.

Zapojte se, stačí poslat fotku!
Porota vyhodnotí venkovní vý-

zdobu domů a bytů – předzahrádek, 
vchodů do domu či oken – ve městě 
Znojmě a v  jeho městských částech. 
Přihlásit se je možné až do 31. prosin-
ce 2020, a  to elektronicky na adrese 
petra.marsounova@muznojmo.cz za-
sláním soutěžní fotografie s uvede-
ním adresy a data pořízení fotografie 
(do  předmětu emailu napište Sou-
těž – Vánoční Znojmo). Vyhodnoce-
ní soutěže proběhne po Novém roce. 
Výherci se mohou těšit na vstupenky 
na Znojemské historické vinobraní 
2021 a poukazy na nákup do Zahrad-
nictví Městské zeleně Znojmo.  pm

 Pohled na  vánočně vyzdobená okna 
může být pro mnohé inspirací.  Foto: Archiv ZL
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Ježíšek do celé republiky přiletí ze Znojma

 Na budovách v Hradní ulici bude poprvé vánoční osvětlení. Vizualizace.

 František Koudela, sv. Martin i děkan, Mons. Jindřich Bartoš věří, že stejně jako vloni, kdy 
byl snímek pořízen, budou moci v následujícím roce už představit mladá vína opět v krás-
ných prostorách dominikánského kláštera.  Foto: Archiv ZL

V ulicích města budou znít kole-
dy z výšky větší než 60 metrů, ve vo-
ňavých okénkách dostanete vkusný 
dárek a přibude také nové vánočné 
osvětlení.

„Nové vánoční osvětlení najdete 
v ulici Hradní. Místě, které se stává 
centrem kulturního dění a vede k nej-
hezčím výhledům u rotundy sv. Kate-
řiny. Světelné řetězy dostane budova 
pivovaru, Enotéky i Expozice pivovar-
nictví a také samotná vstupní brána,“ 
vyjmenovává novinky ve výzdobě sta-
rosta Jan Grois. Stejnou výzdobu bude-
te moci vidět i na Václavském náměstí. 
Chybět nebude brána se jmelím u Eno-
téky, fotostěna s obrazem Josefa Lady 
a tradiční ohrada s ovečkami, která se 
letos přesune na Masarykovo náměstí.

Koledy nad hlavou 
a Dárkové vánoční okénko

Koledy uslyšíte z  reproduktorů 
na náměstích, ale poprvé také v Hrad-
ní ulici a z radniční věže. Až se budete 
rozhodovat, kdy se vydat na procházku 
městem, určitě byste měli zvolit ales-
poň jeden středeční podvečer. Právě 
v tu dobu, od 18.00 hodin, se v podání 
trubačů z výšky radniční věže rozezní 
půlhodinové pásmo lidových koled. 
A pod věží bude otevřené Dárkové 
vánoční okénko ZnojmoRegionu s na-
bídkou regionálních výrobků a služeb 
(více o něm na str. 15).

Vánoční nálada z ulic nezmizí. Bude více světla, 
koledy nad hlavou i voňavá okénka

Dárky zabalte do znojemského
balicího papíru

Letošní vizuální podoba plakátů 
a grafiky celého Znojemského adventu 
tvoří vánoční symboly a typické stavby 
Znojma. A stejný podklad byl použit 
také pro novinku – balicí papír, který 
bude k dostání zdarma v otevřených 
voňavých okénkách kaváren a restau-
rací v centru města a u informačního 
centra na Obrokové ulici. Místním, 
ale i ostatním návštěvníkům tak dáme 

možnost si kousek Znojemského ad-
ventu odnést s sebou domů,“ popisuje 
František Koudela, ředitel Znojemské 
Besedy. Počet archů balicího papíru je 
ovšem omezen.

Místo trhů jsou tady 
voňavá okénka

Málokdo si dovede představit mra-
zivý prosincový čas bez horkého punče 
nebo čaje. „Trhy, na které jste zvyklí, 
jsme letos museli z důvodu pandemie 

zrušit, za to ale s podnikateli připra-
vujeme mapku voňavých okének. Re-
staurace a kavárny v centru města tak 
budou určitě příjemnou alternativou, 
kde vám tyto voňavé nápoje nebo něco 
k zakousnutí připraví,“ uvádí František 
Koudela, a dodává: „Aktuální mapku, 
kde jsou okénka otevřená, budeme 
postupně přinášet na webu Znojemské 
Besedy a na našem Facebooku.“

Vinšujeme Vám
Jak letošní adventní čas a Štědrý den 

prožijeme, bude na každém z nás. Zno-
jemská Beseda i město Znojmo se vám 
pokusí připraveným programem tento 
čas zpříjemnit, jak nejlépe to jde. Tato 
doba nám přinese více chvil strávených 
doma s rodinami, se svými blízkými. 
O to krásnější jistojistě budou. Možná 
i díky tomu zjistíme, že bez předvánoč-
ního shonu se dají křesťanské svátky 
Vánoc prožít skutečně v klidu v kru-
hu nejbližších. Naše obrovské přání je, 
abyste všichni přečkali současnu situaci 
ve zdraví. Štěstí, zdraví, pokoj svatý, 
vinšujeme vám. K. Semotam, lp

Požehnání a představení Svato-
martinských a mladých vín letos pro-
běhlo jinak – na Facebooku.

Znojemští vinaři byli na 11. listo-
pad, kdy se na Slavnostech Svatomar-
tinských a mladých vín představují 
vína nové úrody, připraveni, ale koro-
navirová opatření změnila zcela jejich 
plány. Přesto se vínům požehnání 
dostalo a to prostřednictvím události 
na Facebooku. Každý z vinařů, který 
plánoval zapojit se do  slavností, se 
představil svým video medailonkem. 
Svatomartinský seriál začal 11. listo-
padu v 11 hodin a 11 minut slavnost-
ním požehnáním z rukou znojemské-
ho děkana, Mons. Jindřicha Bartoše, 
tentokrát poprvé z kaple sv. Václava 

Svatomartinská a mladá vína dostala netradiční požehnání
ve Znojmě. Formou videa bylo mož-
né shlédnout také samotný příběh 
svatého Martina. „Jsme rádi, že jsme 
alespoň touto formou mohli podpo-
řit vinaře a  připomenout samotné 
slavnosti a příběh svatého Martina. 
Děkuji všem vinařům, kteří i  přes 
množství práce, které v těchto časech 
mají, s námi projekt vytvořili. Po vi-
nobraní je to pro ně, i pro nás nejdů-
ležitější vinařská část roku, a tak jsme 
rádi, že jsme ji mohli lidem přinést až 
domů. Chtěli jsme tímto krokem také 
trochu odlehčit nelehkou dobu,“ řekl 
František Koudela, ředitel Znojemské 
Besedy. Odkaz na Facebook událost 
naleznete také na webu znojemska-
beseda.cz.  KS, lp

Zapojte se do seznamu 
Voňavých okének  

Máte restauraci či kavárnu v centru 
Znojma? Nabídněte lidem vánoční 

dobroty přímo u Vás. 
Jak se zapojit najdete na webu  

znojemskabeseda.cz.
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I  ve  Znojmě žijí Dobří andělé. 
Potřebným rodinám zde pomáhají 
desítky z nich.

Nadace Dobrý anděl pomáhá pra-
videlnými měsíčními příspěvky ro-
dinám, které se v důsledku vážného 

Po Znojmě chodí desítky 
Dobrých andělů

onemocnění dostaly do těžké životní 
situace. Jde o rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, v nichž máma, táta nebo někte-
ré z dětí trpí onkologickým onemocně-
ním, nebo ve kterých dítě onemocnělo 
jiným závažným onemocněním.

„Ve Znojmě už pomáhá 173 Dob-
rých andělů. Rádi bychom vám touto 
cestou velmi poděkovali za projevenou 
důvěru a pomoc, kterou jste v tomto 
roce poskytli rodinám s dětmi, jež se 
vlivem vážné nemoci dostaly do těž-
ké situace. Velmi si toho vážíme! Pře-
jeme vám pevné zdraví a  příjemné 
prožití nadcházejících svátků,“ zaslala 
do Znojma poděkování Šárka Procház-
ková, ředitelka nadace Dobrý anděl.

Chcete-li i vy pomoci rodinám, 
do  jejichž osudu zasáhla vážná ne-
moc, stačí se stát Dobrým andělem. 
Zaregistrujte se na www.dobryandel.cz 
a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš 
finanční dar umožní těmto rodinám 
snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc 
jako Dobrý anděl víte přesně, komu 
pomáháte – vidíte konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte, a kterým 
jsou vaše příspěvky odesílány do po-
sledního haléře.  lp

 Šárka Procházková, ředitelka nadace 
Dobrý anděl.  Foto: Archiv ZL

 Služba Anděl na  drátě poskytuje nyní 
zdarma chytré hodinky eWatch, které ob-
sahují mimo jiného také tlačítko SOS.
  Foto: Archiv AND

Ve stávající situaci plné omezují-
cích opatření se mnozí senioři ocitají 
v izolaci. Pomocnou ruku jim nabízí 
Anděl na drátě.

Omezením sociálních kontaktů 
včetně nedoporučení návštěv rodiny se 
mohou senioři cítit osaměle. Některým 
se ani nedaří orientovat se v objemu 
informací, které k nim proudí ze všech 
stran – v současné době hlavně o ko-
ronavirových opatřeních. Následkem 
toho mohou senioři zažívat pocity úz-
kosti a mít i  jiné problémy. V těchto 
situacích jsou jim nápomocné různé 
služby. Jednou z nich je služba Anděl 
na drátě. 

Chytré hodinky poznají i pád
Registrovaná tísňová péče Anděl 

na drátě je sociální služba s pověřením 
státu (MPSV), která nyní pro klienty 
sociálních služeb měst a obcí poskytuje 
služby tísňové péče včetně komuni-
kačního zařízení (hodinky eWatch) 
zcela ZDARMA až do 30. června 2021. 

Pomoc seniorům v izolaci 
poskytuje i Anděl na drátě

Chytré hodinky eWatch je jednodu-
ché zařízení, které obsahuje tlačítko 
SOS a také rozpozná nehybnost. Ho-
vor s asistentem probíhá automatic-
ky – chytré hodinky na seniora mluví 
přímo (není potřeba přijímat žádný 
hovor). Navíc lokátor také přesně určí, 
kde se senior nachází, což je v případě 
nutné pomoci velkým plusem. 

Součástí služby je také Linka 
pomoci a poradna pro seniory (více 
informací najdete také na stránkách 
www.adelnadrate.cz).

Zavolat o pomoc 
může každý senior

Službu Anděl na  drátě pomůže 
ve Znojmě zprostředkovat sociální 
odbor Městského úřadu Znojmo. Zá-
jemci tak stačí zavolat na  speciální 
telefonní linku 733 781 612. Pracov-
ník poskytne zájemci nejen veškeré 
informace o této službě, ale také s ním 
probere další možnosti.

„Zavolat na  naši linku pomoci 
může každý senior, který žije sám, má 
chronické zdravotní obtíže a omezení 
nebo si potřebuje promluvit a poradit 
se. Každá situace si zaslouží individu-
ální přístup. Rádi informujeme o všech 
možnostech, pomůžeme seniorům 
zorientovat se a vybrat pro ně vhodné 
řešení pro jejich situaci. Pokud někoho 
takového ve svém okolí máte, předejte 
mu naše telefonní číslo,“ vyzývá Stani-
slav Maar, vedoucí sociálního odboru 
znojemského úřadu. Říci si o pomoc 
není žádná hanba.  lp

Službu Anděl na drátě 
pomohou zprostředkovat 

na tel. 733 781 612.

Od letošního školního roku mají 
žáci na střední škole na Přímětické 
ulici (SOU a  SOŠ SČMSD, Znojmo) 
v oboru Sociální činnost možnost vy-
brat si ve druhém ročníku z nabídky 
volitelných předmětů nový předmět – 
Aktivizační činnosti.  

Náplň předmětu je zaměřena 
na sociálně – výchovnou činnost, tedy 
slouží k  přípravě žáků na  výchov-
nou nepedagogickou práci. V praxi 
se konkrétně jedná o působení na vy-
tváření a rozvíjení pracovních návyků 

u klientů. Na  jejich manuální zruč-
nosti a pracovní aktivity, provádění 
volnočasových aktivit zaměřených 
na  rozvíjení osobnosti a  tvořivých 
schopností klientů formou výtvarné, 
hudební a pohybové výchovy a také 
na zabezpečování zájmové a kulturní 
činnosti. Výstupem bude zpracované 
portfolio aktivizačních činností, které 
mohou žáci využít během své praxe 
v zařízeních sociálních služeb se se-
niory i ve zdravotnických zařízeních 
například při práci s dětmi.   lp

Nový předmět připraví 
žáky na práci s klienty

V Terapeutickém centru Podané 
ruce nabízí i v současné situaci pomoc 
lidem, kteří se potýkají s hazardním 
hraním, a to distanční formou. 

V omezené situaci spojené s dru-
hou vlnou koronaviru se volajícím vě-
nují prostřednictvím telefonu/Skypu/
Hangoutu/WhatsAppu/e-mailu nebo 
na jiné „on-line“ platformě, která volají-
cím vyhovuje. Již zkušenosti z jara uká-
zaly, že možnost vzdálené terapeutické 
spolupráce může být nejen zajímavá 
a přínosná, ale v některých případech 
i velmi potřebná.

„Na znojemském pracovišti se vě-
nujeme zejména lidem, kteří se potýkají 
s hazardním hraním a sázením, ať už 
v kasinech a hernách nebo v „on-line 
prostoru“, který je dnes preferovanější 
a mnohem dostupnější formou hazardu. 
Obojí může vést k rozvoji silné závislosti 
s řadou negativních dopadů na rodin-
ný i pracovní život člověka,“ vysvětluje 
Tatiana Tycová a dodává: „Varovným 
signálem, že něco není v pořádku, může 
být pocit, že nad svým jednáním ztrácíte 
kontrolu. Pokud se v souvislosti s hra-
ním a sázením potýkáte také s dluhy, 
v terapeutickém centru můžete využít 

Řekněte si o pomoc včas! 
odborné dluhové poradenství. Kromě 
problémů s hraním a sázením se na nás 
můžete obracet také v souvislosti s další-
mi látkovými i nelátkovými závislostmi 
jako jsou drogy, alkohol, hraní PC her, 
sledování erotických filmů, patologické 
nakupování a další.“  

Všechny služby jsou určené pro 
osoby starší šestnácti let. Pomoc v Te-
rapeutickém centru najdou nejen sami 
závislí, ale také jejich blízcí (rodiče, 
partneři apod.)

Pokud se téma závislosti dotýká 
nějakým způsobem Vás osobně nebo 
někoho ve vašem blízkém okolí, ne-
váhejte se zdarma a nezávazně obrátit 
na Terapeutické centrum. 

Znojemskou pobočku Terapeutic-
kého centra (Společnost Podané ruce) 
naleznete na adrese náměstí Armády 
10 - psychologická, terapeutická po-
moc: Lucie Lefnerová, tel. 777 761 344, 
(lefnerova@podaneruce.cz), Tatiana 
Tycová, tel. 770 124 538, (lazarova@
podaneruce.cz), dluhové poraden-
ství: Petra Ličková, tel. 778 772 509, 
(lickova@podaneruce.cz). Řekněte si 
o pomoc včas! Více informací na webu 
terapiejmk.podaneruce.cz lp
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Plemeno: kříženec stafordširského teriéra | Věk: asi 2 roky
Max je čilý mladý pes, který umí chodit na vodítku, ale nesnese se s  jiný-
mi psy či domácími zvířaty. Pro svůj temperament není vhodný do bytu, ale 
rozhodně by se mu líbilo na zahradě rodinného domu u sportovně založené 
rodiny s odrostlejšími dětmi. V kotci nyní Max teskní. Pracovnice útulku pro 
něho hledají nového pána, který má zkušenosti s tímto plemenem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

MAX

Můj čas s knihou bylo zatím po-
slední téma literární soutěže Městské 
knihovny Znojmo, která musela kvůli 
první vlně covidu vyhlášení vítězů 
přesunout z jara do měsíce října. 

Soutěže se zúčastnilo přes dvě 
stovky studentů a tři školy s kolektivní 
prací svých žáků. 

Výborně si vedli studenti Gymnázia 
Dr. Karla Polesného. V kategorii 16–19 
let získal 1. místo Josef Lezna ze třídy 
4.B. V kategorii 12–15 let si pomyslný 
bronz odnesla Nikol Černá a Daniela 
Ottová pak Čestné uznání (obě ze 4.A). 
Všichni tři za prózu. Naopak za poezii 
získala ve stejné kategorii Čestné uznání 
Barbora Kotoučová (4.A).

První místo brala celá třída 
4.A za kolektivní práci Naše pohádky 
a třída 4.B za kolektivní práci Příběhy 
z rodinné kroniky. Ceny vítězům pře-
dávala spolu s ředitelkou knihovny Ja-
nou Sikorovou také spisovatelka Petra 

Můj čas s knihou, spisovatelkou 
a studenty gymnázia

Dvořáková, se kterou posléze studenti 
nadšeně besedovali.  lp

 Znojemská spisovatelka Petra Dvořáko-
vá studentům představila své knihy. 
 Foto: Archiv Gymnázia Dr. K.Polesného

 Matěj Nešpor a Marek Milička.  Foto: Archiv školy

Dopady vládním opatření v sou-
vislosti s koronavirem se dotkly také 
jediné vysoké školy ve Znojmě. 

Soukromá vysoká škola ekonomic-
ká (dále SVŠE) ještě stačila za přítom-
nosti vyučujících a studentů zahájit 
akademický rok, i první ročníky zažily 
také Imatrikulaci. Poté už přišlo na-
řízení vlády o uzavření škol a nastala 
doba on-line výuky.

Vyšší ročníky mají již od  jara 
s distanční formou studia zkušenosti. 
Daleko těžší je situace pro nové vy-
sokoškoláky. V prvním ročníku pre-
zenční i kombinované formy studia 
musí na dálku zvládat učivo v mak-
roekonomii, matematice, účetnictví, 
marketingu, informatice a dvou cizích 
jazycích. Po stránce technické zvládají 
vyučující i studenti distanční formu 
studia na  jedničku. Ve  virtuálních 
učebnách tak občas štěkají psi, jsou 
slyšet dětské hlasy, křičí papoušek, 
zvoní mobil. Lze sledovat zájem stu-
dentů, jejich aktivitu, soustředěnost. 
Nikomu nevadí hrnek s kávou vedle 
monitoru počítače, kdo chce, hodí 
se do gala nebo se naopak zachumlá 

do domácího oblečení a udělá si při 
učení pohodlí. Jen na jedno si musí dát 
všichni pozor – na digitální přehlcení. 

Ani vedení nezahálí a v minulých 
dnech se podařilo potvrdit a rozvinout 
spolupráci s odborným garantem, fir-
mou BDO. Provázanost této auditor-
ské společnosti z top pětky na město 
Znojmo je již tradiční. A naplánovaná 
je také společná návštěva vedení města 
s partnery školy.

„Jsem rád, že i v této těžké době 
naše znojemská vysoká škola funguje. 
Sice s omezeními, přesto se vysoko-
školský život nezastavil. Jako zástupce 
města v Akademické radě SVŠE jsem 
se minulý týden zúčastnil videokonfe-
rence, kde se nastavovali nejen para-
metry nového akademického roku, ale 
i výhledy do budoucnosti. Podstatné 
je, že škola má i nadále podporu města 
Znojma,“ dodává místostarosta Jan 
Blaha. A vedení SVŠE také nabádá 
své studenty: „Nezapomeňte vyjít ven 
a načerpat nové síly. Našim bakalářům 
přejeme, aby jim vystačily na celých 
1 000 dní jejich studia.“ 

 lp, zdroj: SVŠE

On-line výuku musí zvládat 
i noví studenti SVŠE

Jaké limity má věda a jaké jsou 
limity politického rozhodování? Jsme 
svědky soumraku rozumu? Otázka-
mi se zabýval pořad Focus Václava 
Moravce a dal možnost položit dota-
zy kapacitám z různých oborů také 
gymnazistům z celé republiky.

Znojmo zastupovali Matěj Nešpor 
a Marek Milička z Gymnázia Dr. Karla 
Polesného. Odvysílaný díl se zabý-
val tématem Soumrak rozumu. Pří-
mý přenos probíhal ze sídla Národní 
knihovny v Klementinu. Vzhledem 

Gymnazisté
v přímém přenosu

k současné situaci byli studenti pří-
tomni virtuálně. On-line v něm kladli 
otázky hostům jako byli psychiatr Cy-
ril Höschl, historik Pavel Suk, virolog 
Pavel Plevka, fyzikální chemik Pavel 
Jungwirth a další. Mladé lidi zajímalo 
například, kteří vědci se z pohledu 
dnešní vědy mýlili nebo zda může in-
tenzivní mediální pozornost přispívat 
ke kvalitní vědecké práci. Zajímavých 
dotazů a fundovaných odpovědí padla 
celá řada. Pořad je možné shlédnout 
on-line na zpravodajské ČT24.  lp
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Valentýna Lipovská je bez přehá-
nění všestranně nadanou student-
kou Gymnázia Dr. Karla Polesného 
ve Znojmě. Obrazně řečeno, když se 
rozdával talent, šla si Valentýna pro 
pořádný nášup.

Stejně jako v předchozích letech, 
se i v tomto roce zúčastnila literární 
soutěže Skrytá paměť Moravy, kdy 
14. ročník vynesl téma Sítě. Již potřetí 
byla její práce oceněna porotou a ona 
se tak opět dostala mezi pět nejlepších 
finalistů své kategorie. Za sebou ne-
chala téměř dvě stovky studentů z celé 
republiky (tradiční tři stupně vítězů se 
v této soutěži neudělují – pozn. redak-
ce). Valentýna obdivuje literární styl 
Jane Austenové, ráda čte knihy Dana 
Browna a v poslední době ji oslovila 
tvorba Milana Kundery. Jeho román 
Nesnesitelná lehkost bytí patří k jejím 

Pro talent si šla Valentýna dvakrát
nejoblíbenějším. 
Vedle literatury ov-
šem sklízí úspěchy 
i  na  olympiádách 
v  dějepise a  čes-
kém jazyce. Mimo 
školní povinnosti 
se věnuje standard-
ním a latinskoame-
r ickým tancům 
a hře na zobcovou 
flétnu, housle a ky-
taru.

Jejím největ-
š í m  př á n í m  j e 
úspěšně odmatu-
rovat a pokračovat 
ve studiu na vysoké škole. Mýlil by se 
ovšem ten, kdo by hádal, že Valentýna 
míří na některý z humanitních oborů. 
Sedmnáctiletá studentka má v plánu 

maturovat z biologie a chemie. A tak, 
i přes prokazatelně vysoký literární 
um, směřuje talentovaná studentka své 
kroky ke studiu medicíny.  lp

 Valentýna Lipovská v soutěži Paměť národa.  Foto: Archiv školy

 Labuť na řece.  Foto: Archiv ZL

 Kachle s  kružbovou kompozicí, kolem 
roku 1500. Koláž z vybraných střepů nale-
zených v roce 2012, 2018 a 2020.
 Foto: Archiv ZL

Pohled na labutě plující po řece 
Dyji neomrzí děti ani dospělé. Čím je 
ale krmit, abychom jim nezpůsobili 
potíže?

Pytlíky s  jakýmkoliv pečivem 
nechejte určitě doma. Zakořeněné 
přesvědčení, že staré pečivo labutím 
neublíží, je mylné. „Vodním ptákům 
pečivo chutná. Dokonce ho preferují 
před ostatním krmivem. Obsahuje 
však velké množství sacharidů, jejichž 
nadměrná konzumace ptákům ško-
dí. Mají klamný pocit nasycenosti, 
ale jejich tělo ve skutečnosti hladoví 
a chybí mu důležité látky a vitaminy, 
které obsahuje například zelenina,“ 
popisuje Simona Sedláčková. Pro labu-
tě, ale i další vodní ptáky, doporučují 
odborníci kukuřici, pšenici, žito, oves 
a vhodné jsou i další obilniny. Vděčné 
budou za nakrájený salát (hlávkový 
i jiný). Nijak jejich zažívacímu traktu 
neublíží zeleninové odřezky, slupky, 
mražený hrášek (stačí rozmrazit, není 
nutné ho vařit) a samozřejmě ptačí zob 
či granule pro vrubozobé ptáky.

  Zdroj: SS, lp

Pečivo 
labutím 
nedávejte

Znojemský lékař Dominik Bláha 
nabízí lidem vakcíny proti chřipce.

V ordinaci na adrese Dr. M. Ho-
rákové 10 (za celním úřadem) očkuje 
lékař i neregistrované pacienty včetně 
samoplátců (pojišťovna většinou očko-
vání následně proplatí i jim). Vyhrazený 
čas pro očkování je přednostně ve stře-
du od 13.00 do 16.00 hod., v ostatní dny 
v čase od 11.00 do 13.00 hodin. lp

Očkování 
proti 
chřipce

Skončila druhá etapa čištění pod-
zemních prostor pod starým palácem 
na hradě Cornštejně.

Po kompletním vyčištění rozšířili 
archeologové z Jihomoravského muzea 
ve Znojmě nově odkryté prostory, kam 
bude na zřícenině kdysi významného 
hradu možné při zvláštních příležitos-
tech nahlédnout.

„Už v roce 2018 byla odkryta dvě 
schodiště. První, do skály tesané scho-
dy, se podařilo odhalit celé, zatímco 
schodiště zděné z plochých kamenů, 
které vede do nejhlubší části sklepních 
prostor, jsme vyčistili pouze z části. 
Díky archeologickému výzkumu jsme 
v  letošním roce postupně, stupínek 
po  stupínku, odkryli prostory sutí 
dávno zakryté. Čím hlouběji jsme se 
dostávali, tím byly těžší kbelíky, který-
mi jsme vynášeli suť. Vlastní vynášení 

Co odkryli archeologové na Cornštejně?
sutě trvalo zhruba tři týdny a každý 
den se v průměru vyneslo pět tun ma-
teriálu, poté byl celý prostor najemno 
dočistěn a zdokumentován,“ popsal 
práci na Cornštejně archeolog znojem-
ského muzea David Rožnovský.

Vedle střepů ze středověkých a no-
vověkých nádob se podařilo objevit 
také fragmenty ostění oken a  jiných 
stavebních článků. Mezi nejhezčí nále-
zy patří fragmenty kachlů z trojdílných 
kamen. Postupným skládáním střípků 
tak nyní získávají představu o původ-
ním vzhledu těchto krásně zdobených 
předmětů.  lp

Dnešní technologie a  on-line 
svět umožní ledacos. Třeba, aby se, 
i v době pandemie, žáci základních 
škol podívali do Jihomoravského mu-
zea ve Znojmě.

Muzeum do svých expozic a výstav 
ještě nemůže nikoho pustit, ale to nezna-
mená, že se v něm nic neděje. Kromě již 
zveřejněných pracovních listů, videí či 
houbařského on-line speciálu, zaměře-
ného spíše na širokou veřejnost, přichází 
muzeum nově s edukačními programy 
do školní výuky v on-line formě. „Poprvé 
nás takto on-line navštívili žáci ze zno-

jemské základní školy na ulici Mládeže,“ 
prozrazuje muzejní pedagožka Monika 
Mažárová. A jak takový on-line program 
probíhá? „Se školní skupinou se sejdeme 
na předem domluvené komunikační plat-
formě a pak už jen díky moderním tech-
nologiím pozorujeme sbírkové předměty 
muzea, chodíme po expozicích a řešíme 
nejrůznější aktivity,“ dodává Mažárová. 
Nejtěžší bylo najít funkční způsob, jak 
zprostředkovat hodnotu cenného arte-
faktu uloženého v muzeu bez fyzické 
přítomnosti účastníků. To se ale povedlo 
a muzeum už připravuje další on-line 

programy – například tradičně nejoblí-
benější Tvořivé Vánoce.

„Ještě do konce roku připravíme 
v rámci projektu podpořeného Mini-
sterstvem kultury ČR několik on-line 
tvůrčích workshopů a také vánoční on-
line výstavu s překvapením!“ odhalila 
další plány ředitelka muzea Vladimíra 
Durajková. Zdá se, že se ze strany Jiho-
moravského muzea mají on-line návštěv-
níci nač těšit. Pracovníci muzea se ale 
nejvíce těší, až budou zase moci přivítat 
návštěvníky v běžném režimu, a nejen 
na monitorech počítačů.  RH, lp

Muzeum vítá žáky a připravuje Tvořivé Vánoce



 Manažer Orlů Martin Veselý (vpravo na snímku) s Tomášem Dymlem.  Foto: Archiv HC Orli
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Celosvětová pandemie korona-
viru tvrdě zasáhla všechny sportovní 
organizace, hokejový klub Orlů nevy-
jímaje. Mnohem více starostí tak má 
i manažer klubu Petr Veselý, který se 
spolu s ostatními zaměstnanci snaží 
zajistit znojemskému hokeji co nej-
lepší podmínky pro fungování a další 
rozvoj.

Jak tyto krušné týdny tráví Orli, když 
nemohou trénovat na svém stadionu?

Sport byl po určitou dobu zcela 
paralyzován, nyní svitlo alespoň malé 
světélko naděje. Vzhledem k tomu, že 
naši hráči jsou všichni profesionálové, 
připravovali se individuálně a násled-
ně se vrátili ke společným tréninkům 
na ledě Nevoga Arény tak, abychom 
byli co nejlépe připraveni na případný 
restart soutěží.

Ustojí to Orli? Jak dlouho je schopen 
klub zvládat tuto situaci?

Musíme to ustát. I  vzhledem 
k opatřením, které jsme učinili na po-
čátku roku, a solidaritě partnerů, jsme 
se s tzv. první vlnou vypořádali vzhle-
dem k možnostem poměrně dobře, 
nicméně současná situace již výraz-
ně komplikuje život i nám. Nejhorší 
na celé věci je nemožnost jakéhokoliv 
plánování, když nelze předvídat, jak 
situace bude vypadat, a v nejisté situaci 
se stejně tak ocitá většina z partnerů 
klubu. Nicméně snaha našich partnerů 
Orly podporovat i v těchto těžkých ča-
sech je obdivuhodná, za což jim patří 
velký dík, stejně jako městu Znojmu 
a majiteli klubu panu Oherovi.

Byl by vůbec druholigový klub scho-
pen dodržet všechna bezpečnost-

Petr Veselý: Snaha našich partnerů podporovat 
Orly v těžkých časech je obdivuhodná

ní opatření, která budou kladená 
na nejvyšší ligy? 

Je třeba zmínit, že Orli nejsou úpl-
ně typickým druholigovým klubem, 
proto nemohu mluvit za ostatní ko-
legy, ale v současném nastavení, které 
je prezentováno, by to bylo i pro nás 
velmi obtížné. Situace by se výrazně 
změnila v případě, že by bylo umož-
něno testování pomocí tzv. antigen-
ních testů, tam by se pak o tom dalo 
velmi reálně uvažovat i pro kluby 2. 
ligy. Náklady na takové testování jsou 
mnohonásobně nižší, než na dnes vy-
žadované PCR testy.

Věříte, že v příští sezóně naskočíte 
zpátky do rakouské nejvyšší soutěže? 

To je v tuto chvíli, kdy máme prak-
ticky lockdown a blíží se k němu také 
řada okolních států, jako věštění z křiš-
ťálové koule. Pro nás je teď hlavní, aby 
se nějakým způsobem dohrála naše 
soutěž. Jasně jsme před sezónou řekli, 
jaké jsou naše cíle a co se bude dít dál, 
o tom se rozhodne příští rok na jaře, 
ale priority máme dané.  Snad nám to 
jak epidemiologická, tak ekonomická 
situace dovolí.

Jste v manažerském křesle Orlů už 
poměrně dlouho. Předpokládám, 
že příliš klidné spaní v této době ne-
máte.

Máte pravdu, je to složité období. 
Pořád počítáte, vymýšlíte způsoby, 
kde ušetřit nebo jak vydělat. Navíc 
teď jsou možnosti výrazně omezené. 
Ale s problémy se teď potýká takřka 
každý, nechceme fňukat, důležité je se 
z toho, jak řekl klasik, nepos*at. Když 
se jedny dveře zavřou, jiné se zase ote-
vřou. Pravidla hry se naprosto změnila 

a je nutné se tomu přizpůsobit a hledat 
nová řešení.

Existuje v dalších letech i jiná varian-
ta, než je mezinárodní ICE liga?

Jsme si vědomi toho, že z dlouho-
dobého hlediska není pro naše fanouš-
ky druhá a dokonce ani 1. liga uspo-
kojující. Budeme dělat všechno proto, 
abychom ve Znojmě měli ligu, která 
bude lidi bavit a na kterou budou cho-
dit. Důležité ale je vycházet z reálných 
čísel a předpokladů, které vám aktuální 
situace dovolí. Nebudeme si nic na-
mlouvat, v současné době je vše více 
či méně o penězích. Většina expertů 
předpovídá ekonomickou krizi. Uvi-
díme, jak zasáhne sportovní odvětví. 
Je logické, že společnosti, které sport 
podporovaly, se budou muset v prvé 
řadě postarat o  svůj provoz a  svoje 
zaměstnance. Dá se tedy očekávat, že 

sport teď čeká velmi složité období. 
Všechny tyto otázky nás čekají na jaře 
příštího roku.

Jak si vůbec vaši fanoušci na sou-
těž zvykli? Nechybí jim konfrontace 
s českými kluby?

Před deseti lety jsme si nebyli vů-
bec jisti, jestli a jak naši fanoušci tuto 
změnu přijmou. Ale postupem času se 
přestup na mezinárodní scénu ukázal 
jako dobré rozhodnutí. V roce 2016 se 
nám podařilo získat stříbrné medaile, 
takže do budoucna máme stále o co 
hrát. Věřím, že jsme ještě neřekli po-
slední slovo. Co se týče konfrontace 
s českými kluby, tak tu jsme se vždy 
snažili nabídnout v  rámci přípravy 
na sezónu a myslím, že tento model 
byl poměrně úspěšný a  pro diváky 
atraktivní. 

Rostislav Niedoba (m-hockey.cz)

Leží vám doma hromádka přečte-
ných knih a vyhlížíte, kdy je budete 
moci vyměnit za nové čtivo? Pak vám 
Městská knihovna ve Znojmě vychází 
vstříc.

Jak tedy vypadá půjčování literatu-
ry v době uzavření knihovny od 23. lis-
topadu?

Pro knihovny platí aktuálně bez-
kontaktní výdej (informace v době uzá-
věrky LISTŮ – pozn.red.). Půjčování je 
možné pouze po předchozí domluvě 
v předem vymezený čas u vstupních 
dveří do Oddělení pro dospělé – platí 

i pro čtenáře dětského oddělení, stu-
dovny i hudebního oddělení, a to v pon-
dělí (8.30–12.00) a od úterý do pátku 
(8.30–17.30).

Na pobočkách (Gagarinova, Louc-
ká) platí běžná otevírací doba, jak jsou 
uživatelé zvyklí. Vydávání výpůjček se 
řídí stejným režimem jako centrální 
knihovna na Zámečnické ulici.

„Knihy, časopisy nebo cédéčka vám 
nachystáme podle vašich požadavků. 
Dejte nám vědět, o jaké tituly máte zájem 
– maximálně však pět ks. Protože není 
možný volný pohyb po knihovně, vybí-

rat můžete v katalogu knihovny https://
baze.knihovnazn.cz/carmen,“ popisuje 
ředitelka knihovna Jana Sikorová.

Objednávat knihy jde na tel. čísle 
515 224 346 a  také prostřednictvím 
e-mailů: sramkova@knihovnazn.cz 
(pro oddělení pro dospělé a hudební 
oddělení), benackova@knihovnazn.cz 
(pro studovnu a knihovnu rakouské 
literatury), detska@knihovnazn.cz (pro 
dětské oddělení).

Vždy vyčkejte na zprávu, že máte 
knihy připraveny a byl vám určen čas 
k vyzvednutí. Tento čas dodržujte! Vy-

hnete se tak kontaktu s jinými uživateli 
knihovny.

V době uzavření knihovny není 
možné knihy vracet (jen při přebírání 
nové výpůjčky). Všechny výpůjčky jsou 
automaticky prodlouženy do 22. pro-
since 2020, upomínky vzniklé před 
uzavřením knihovny více nenarůstají 
a budou vyřešeny po znovuotevření 
knihovny. Po otevření knihovny bude 
všem čtenářům, kteří měli v době uza-
vření knihovny zaplacen registrační po-
platek, tato doba uzavření promítnuta 
do prodloužení členství.  lp

Jak si půjčit knihy v městské knihovně
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., Znojmo, tel. 734 767 286, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30. 

PROHLÍDKY MĚSTA 
S PRŮVODCEM
Listopad, prosinec – individuální 
prohlídky města pro minimálně 
5 osob.
Nutná je rezervace dva dny dopředu 
na tel. 515 222 552.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094. 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne 
10.00–12.30, 13.00–16.00. Prosinec 
zavřeno – z důvodu instalace 
a kabeláže vánoční výzdoby.

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až březen Po–So 
10.00–17.00, Ne 10.00–14.00. 

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00, 
Ne 14.00–17.00, svátek 26. 12.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá  
9.00–17.00, So–Ne 10.00–17.00, 
svátek 26.12. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo–Přímětice, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: po domluvě 
na tel. 736 465 085, 515 282 211.

ROTUNDA SV. KATEŘINY
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: listopad až duben. 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: listopad až duben. 

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 723 712 029, 603 548 351, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až únor So–Ne 
9.00–17.00 nebo dle dohody.

OSTATNÍ

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: listopad, prosinec 
St–Ne 9.00–16.30. 

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 777 323 136, 
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno: listopad až duben. 

CYKLOTURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM 
Melkusova 41/areál Znovínu Znojmo, 
tel. 608 736 135, www.cykloklubznojmo.cz.
Zavřeno: listopad až duben. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
www.knihovnazn.cz.
Otevřeno: Út–Pá 8.30–18.30.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel. 515 261 271, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel. 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Listopad, prosinec zavřeno pro veřejnost.

KONCERTY

VÁNOČNÍ KONCERTY se v rámci 
ZNOJEMSKÉHO ADVENTU 2020 
konají pouze v on-line prostoru 
a ve vysílání Českého rozhlasu Brno. 
Více na str. 8 a 9.

VÝSTAVY

Do 28. 2. 2021 DAJ-LI MI MEDAILI 
NEBO NEDAJ-LI 
Minoritský klášter – výběr 
vyznamenání, medailí a odznaků 
z numismatické sbírky 
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

22. 7. – 31. 1. 2021 BONUS OPUS: 
PREMONSTRÁTI V LOUCE
Dům umění – umělecká díla 
vytvořená pro potřeby kultu 
a reprezentace premonstrátů. 

4. 9. – 17. 1. 2021 KOMENSKÝ 
K TABULI!
Minoritský klášter – život, dílo 
J. A. Komenského, školní potřeby 
a vybavení škol od časů učitele 
národů až do doby nedávné.

11. 9. – 31. 12. ZDENĚK ADÁMEK 
(1940–2012)
Dům umění – ctidružický malíř, 
jehož akvarely a grafiky jsou 
zastoupeny ve sbírce JMM. 

25. 11. – 3. 1. 2021 ORIGINÁLNÍ 
RUKODĚLNÉ VÝROBKY
Dům umění – prodejní výstava 
výrobků klientů Dílny sv. Kláry 
a Ateliéru Samuel.

DALŠÍ AKCE

29. 11. – 22. 12. ZNOJEMSKÝ 
ADVENT 2020 
Informace a programovou nabídku 
v on-line prostoru najdete na str. 1, 
8 a 9.
 
BALANCE COFFEE & WINE
Velká Mikulášská 37, 
Facebook Balance coffee & wine, 
www. balancecoffeewine.cz, 
tel. 602 743 301. 
3. 12. Degustace vín Krásná hora – 
17.30 nutná rezervace! 
15. 12. Náš vánoční second hand 
pop up! Počtvrté se Balance promění 
na jeden velký sekáč dámských, 
pánských i dětských oděvů a doplňků. 
Platit bude možno opět pouze hotově, 
kavárnička bude v provozu (svařáček, 
kus dortu nebo kafíčko na zahřátí). 
9.30–18.30.
18. 12. Vánoční řízená degustace vín 
s vinařem. 18.00 nutná rezervace! 

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, tel. 605 288 985,
Facebook GaP/Galerie a Prostor.
Galerie s kavárnou otevřena  
Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–22.00,  
So 9.00–20.00, Ne 9.00–20.00,  
Ne zavřeno.

OTEVÍRACÍ DOBY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  
SE ŘÍDÍ DLE AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ  

V SOUVISLOSTI S PROTIKORONOVÝM OPATŘENÍM.
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 NENECHTE SI UJÍT

 NÁVŠTĚVU SAMARITÁNKY

Samaritánka dostala nový krásný šat

Ke studánce a kapli Samaritánka nedaleko Hradiště míří v každé roční 
době lidé za klidem a odpočinkem v krásné přírodě Národního parku 
Podyjí, která ji obklopuje.
Dnes se pyšní novým kabátkem a ze země vytéká pramen čisté vody. 
Dlouho tomu tak ale nebylo a neutěšený stav trápil nejednoho přícho-
zího. Byl mezi nimi i Bronislav Mikulášek s přáteli, kteří od slov přešli 
k činům. „Vzpomínám si, jak jsem vždycky po návratu od Samaritán-
ky doma pronesl, že voda neteče už tak dlouho a kaple je zchátralá! 
A moje žena mi řekla: No tak to spravíme,“ vzpomíná znojemský patriot. 
Společně se pustili do díla. Kaple nad studánkou se tak zbavila vnitřní 
nevyhovující podmáčené podlahy i plesnivého zdiva a postupně dosta-
la drenáž a novou venkovní omítku. Na řadu přišlo vyčištění zanesené-
ho potrubí vedoucí od pramene k výstupnímu korytu.
„Kaple patří křížovníkům včetně pozemků. Okolí pak městu, konkrétně 
Městským lesům a jejich pan ředitel Trojan nám fandil. Vše bylo v naší 
režii. Ostatně to byl náš záměr – prostě tuto věc realizovat pro blaho 
a radost nás i návštěvníků,“ popisuje Broněk Mikulášek. „Řezbář Joe 
Tondl vyřezal a daroval lavičku z masivu. Další kamarád připravil in-
formativní ceduli. Znojemský keramik Ivo Sláma vyrobil krásné hrnky 
na vodu z pramene. A od malířky Hanky Dostálové jsme nechali nama-
lovat v kapli obraz víly Samaritánky s duchovním nápisem. Návštěvníci 
si teď také mohou přečíst i pověst o víle, která se k místu váže. Máme 
obrovskou radost z toho, že tady opět teče voda, mimochodem po roz-
boru pitná, a Samaritánka dostala nový, krásný šat. V této době více 
než kdy jindy věříme, že věci se konečně mají dít, změny uskutečňovat 
a sny plnit. Bez očekávání a nekonečného přemítání, že někdo něco 
udělá za nás. Pokud na něco stačím, a  jedná se o dobrou věc, tak ji 
prostě udělám!“ konstatuje Bronislav Mikulášek, vpravdě renesanční  
muž činu.  lp

Konec roku 2020 nabízí tradiční 
ohlédnutí za turistickou sezónou v re-
gionech. Turisté, návštěvníci a cesto-
vatelé mají možnost zhodnotit své 
dojmy v anketě Kraj mého srdce.

Hlasování probíhá na  portálu  
www.kampocesku.cz do 31. ledna 2021.

Anketa Kraj mého srdce mapuje 
míru popularity krajů České republiky 
u široké laické i odborné veřejnosti. 
Pořadatelem ankety je tradičně re-
dakce KAM po Česku ve spolupráci 
s veletržní správou PVA EXPO Praha, 
pod záštitou Asociace krajů České re-
publiky. 

Cílem ankety je meziroční mapo-
vání oblíbenosti krajů ČR z pohledu 
volnočasových aktivit:
  KAM na letní dovolenou | pěší a cy-

klo
  KAM na zimní dovolenou
  KAM na výlety s dětmi
  KAM na koně | koňské stezky

Zapojte se do ankety
Kraj mého srdce

  KAM do lázní | wellness
  KAM za zážitkem | adrenalinem
  KAM na památky
  KAM za folklorem | tradicemi

Jak probíhá hlasování
Hlasující udělují v každé kategorii 

tři hlasy svým preferovaným krajům 
s  tím, že za první preferovaný kraj 
v kategorii udělují tři, za druhý dva 
a za třetí jeden bod. Účastníci ankety 
tak oceňují jednotlivé kraje ve výše 
uvedených kategoriích podle svých 
vlastních zkušeností v roce 2020, nebo 
podle toho, kam by se chtěli vydat. 
Výsledky ankety ovlivňuje náklonnost 
návštěvníků, propagační aktivity krajů, 
destinačních společností a měst nebo 
zážitky osobní či sdílené zkušenosti 
hlasujících. Hlasujte na www.kampo-
cesku.cz. Výsledky ankety budou uve-
řejněny v březnovém vydání magazínu 
KAM po Česku 2021.  zp

 Samaritánka před a po opravě.  Foto: Archiv BM

Kdo hledá tip na originální dá-
rek, měl by se zastavit v Obrokové 
ulici v „dárkovém okénku“ s nabíd-
kou vánočních dárků ze Znojemska. 
Nákupem navíc podpoříte regionální 
výrobce a služby.

Každou adventní středu se tu ote-
vře speciální „dárkové okénko“ s na-
bídkou regionálních produktů.

Najdete ho v kanceláři Znojmo-
Regionu (hned pod TIC) vždy od 9.00 
do 19.00 hod. Myšlenka nabídnout 
různorodé regionální dárky na  jed-
nom místě v centru Znojma zde do-
stane reálnou podobu vůbec poprvé. 
A proč právě ve středu, vysvětluje Ire-
na Navrkalová, tajemnice společnosti: 
„Středu jsme vybrali záměrně. Chtěli 
jsme naši nabídku spojit s trubačskými 
koncerty z radniční věže, které budou 
o adventních středách vždy od 18 ho-
din. Zároveň je středa úředním dnem, 
kdy řada občanů chodí na městský 
úřad v našem sousedství. Mohou tak 
spojit příjemné s užitečným.“ 

V dárkovém okénku 
nakoupíte i podpoříte

Ve vánočním dárkovém okénku 
si budete moci zakoupit kromě vín 
Znojemské vinařské podoblasti mno-
ho dalšího. Své výrobky nebo dárkové 
vouchery v něm nabídnou Znojemský 
městský pivovar, Hasičský pivovar Bí-
tov, Znovín Znojmo, portál VINOTRH, 
Laser Game ve Znojmě, Excalibur City, 
a to včetně Merlinova dětského světa 
nebo Muzea Terra Technica. Dále Vra-
novská pláž, PREMIUM Hotel Znojmo, 
Vodácké centrum, Ruční papírna Sta-
rá škola Želetice a také archeologické 
muzeum z Vedrovic a Jihomoravské 
muzeum ve  Znojmě. K  zakoupení 
bude CD s Cimbálovou muzikou An-
tonína Stehlíka a také džemy a povidla  
z Bohutic.

Veškeré nabízené dárky zde budou 
prodávány za stejné ceny jako u vý-
robce či poskytovatele dané služby. 
Můžete si také dárky rovnou nechat 
zabalit do speciálního znojemského 
balicího papíru, který letos zdarma 
rozdává město Znojmo. Sortiment 
bude v  průběhu adventu neustále 
doplňován a podrobnosti o  jednot-
livých dárcích a  jejich dodavatelích 
budou zveřejňovány na  webových 
stránkách www.znojmoregion.cz 
nebo na  Facebookovém profilu  
ZnojmoRegionu.  IN, lp
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