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SPOLEČNOST

 Jan Grois u vánočního stromu na Horním náměstí.  Foto: zp
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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

Tříkrálová sbírka
Aktuální Tříkrálová sbírka přináší 

novinku – trvat bude o deset dní déle 
než obvykle od 1. do 24. ledna 2021. 

Sbírka je spojená s vánoční dobou, 
kdy si každý více uvědomuje, že jsou 
mezi námi lidé, kteří potřebují naši 
pomoc. Lidé vážně nemocní, s tělesným 
a mentálním postižením, umírající, 
opuštěné děti. Každý rok se na našem 
okrese do Tříkrálové sbírky zapojuje 
1 500 dobrovolníků. Otevřete, prosím, 
své dveře těmto koledníkům, kteří jsou 
vyslanci radostné Boží zvěsti, a pomoz-
te svým štědrým darem potřebným. 

Pomoci můžete také prostřednic-
tvím dárcovské SMS zprávy ve tvaru: 
DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena 
jedné DMS je 30 Kč u všech telefon-
ních operátorů. Charita obdrží z každé 
DMS částku 28,50 Kč). Svůj příspěvek 
můžete také předat osobně v sídle Ob-
lastní charity Znojmo na Dolní České 1 
ve Znojmě anebo zaslat na sbírkový účet 
č. 66008822/0800 VS: 77706700. Pod-
poru můžete také vyjádřit sledováním 
Tříkrálového koncertu, který se bude 
konat 10. ledna 2021 od 18.00 hodin 
na ČT1.  lp

Radnici se podařilo získat inves-
tora pro výstavbu moderních bytů 
a rodinných domů v atraktivní lokali-
tě Pod Městským lesíkem nacházející 
se pět minut od centra města.

V lokalitě má vyrůst 246 nových 
moderních nízkoenergetických bytů 
v šesti pětipodlažních bytových do-
mech, přičemž parkovacích míst tu 

Atraktivní lokalita ožije novými domy a byty
má být přes 400. Postavit se tu má i 36 
rodinných domů s rezervní kapacitou 
20 parkovacích míst.

 „Chceme, aby zde vznikl nový sate-
lit, který krásně zapadne do této lokality. 
Investor tu má nabídnout atraktivní by-
dlení s veškerou občanskou vybaveností 
a dostatečným množstvím zeleně,“ při-
pomíná starosta Znojma Jan Grois. 

Novou rezidenční čtvrť tu vystaví 
společnost Joka Moravský Krumlov, 
která mezi pěti přihlášenými firmami 
vyhrála nabídkové řízení na prodej 
pozemků. Otevřené nabídkové řízení 
viselo tři měsíce na úřední desce a do-
provázela ho také reklama v tištěných 
regionálních i celostátních novinách.

  Pokračování na str. 2.

Milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2020 se 

nabízí ohlédnutí za uplynulými dva-
nácti měsíci.

Máme za  sebou výjimečný rok. 
Ve všech ohledech. Slavili jsme 300 let 
od založení znojemského pivovaru. 
Z areálu, kde stojí, se postupně stává 
nová výkladní skříň Znojma. Také 
jsme si připomněli 120 let od otevře-
ní našeho krásného divadla, kterému 
jsme k narozeninám nadělili nové se-
dačky. 

Pustili jsme se do další etapy pa-
mátkové obnovy Jubilejního parku 
nebo do revitalizace vnitrobloku Du-
kelská – Sokolovská a dokončili jsme 
náročnou rekonstrukci přístavby Zá-
kladní školy Jubilejní park.

Rok 2020 však přinesl i koronavi-
rovou pandemii, se kterou se budeme 
vyrovnávat ještě dlouho. Chtěl bych 
v první řadě poděkovat všem, kteří se 
na zvládnutí pandemie podílejí, ať už 
jsou to lékaři, sestřičky, záchranáři, 
zdravotníci, dobrovolníci či pracovníci 
sociálních služeb, a  také všem, kteří 
neváhali a pomáhali a pomáhají svým 
blízkým, sousedům i cizím lidem. Můj 
obdiv ale patří každému z vás, protože 
se pandemie dotkla a dotýká nás všech. 
Učitelé, děti i rodiče se museli naučit 
fungovat v režimu distanční výuky, 
podnikatelé museli přicházet s nápady, 

Důležité je být spolu i v roce 2021
jak se udržet nad vodou, a my politici 
jsme nesměli sedět s rukama v klíně 
a čekat, jak to celé dopadne.

Jsem moc rád, že se nám podařilo 
semknout lidi v našem městě, v našem 
regionu, že jsme ve spolupráci s regionál-
ními firmami zajišťovali ochranné po-
můcky a že jsme díky projektu Znojmo 
Zadax měli úspěšnou turistickou sezónu.

Myslím, že díky koronaviru jsme 
si ale hlavně uvědomili, jak křehké je 
lidské zdraví a mezilidské vztahy. Jak 

je důležité trávit čas s našimi blízkými 
a přáteli. I přes všechny vymoženosti 
současného virtuálního světa jsme zjis-
tili, že osobní kontakt nic nenahradí.

Milí přátelé, dovolte mi proto, 
abych Vám popřál klidné a pohodové 
vánoční svátky v kruhu rodinném, užij-
te si zaslouženého volna a odpočinku 
a do nového roku Vám přeji hlavně 
pevné zdraví. 

 Jan Grois, 
 starosta města Znojma
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ZMĚNA V ÚZEMNÍM PLÁNU 
Od 23. prosince bude na úřední 
desce Městského úřadu Znojmo 
vyvěšeno oznámení o společném 
jednání návrhu změny č. 2 Územ-
ního plánu Znojmo (dále ÚPZ). Zá-
roveň budou na mapovém serveru 
Městského úřadu Znojmo vystave-
ny dokumentace návrhu změny č. 2 
ÚPZ a vyhodnocení vlivů změny č. 2 
ÚPZ na udržitelný rozvoj území.

OMEZEN PROVOZ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ke konci roku 2020 bude omezen 
provoz Městského úřadu Znojmo. 
Ve středu 23. prosince si občané 
mohou vyřídit své záležitosti v čase 
8.00–12.00, 24. a 25. prosince bude 
úřad uzavřen. Aktuálně je pro veřej-
nost otevřeno v pondělí a ve středu 
8.00–17.00. V úterý, čtvrtek a pátek 
je zavřeno. Upozorňujeme, že úřed-
ní hodiny se mohou měnit v dů-
sledku aktuálních vládních opatře-
ní v souvislosti s Covid-19. Prosíme 
občany, aby osobní návštěvu úřadu 
řešili pouze v neodkladné záležitos-
ti a upřednostňovali elektronickou 
a telefonickou komunikaci. 

PROVOZ POKLADEN 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V souvislosti se zpracováním účet-
ní uzávěrky řádného kalendářního 
roku budou platby kartou na po-
kladnách úřadu přijímány pouze 
do středy 23. prosince 8.00–12.00, 
hotovostní platby pak do 30. pro-
since do 17.00 hodin a poslední 
den v roce budou pokladny úplně 
uzavřeny.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé se v prvním pololetí roku 
2021 sejdou třikrát, poprvé v únoru. 
Jednání se budou konat v pondělí 
15. února, 26. dubna a 14. června, 
a to vždy v 15.00 hodin. Zasedání 
jsou veřejná. Program jednání je 
k dispozici minimálně týden do-
předu na webu www.znojmocity.cz,  
kde bude také určeno aktuální místo 
jednání.

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků bude 
probíhat v lednu v tyto dny: 4., 6., 
8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27. 
a 29. Stromky se budou odvážet 
ze sběrných míst. Další možností 
je stromek odevzdat na  sběr-
ném dvoře na  Dobšické ulici 
a v Příměticích (v obou otevřeno 
Po–Pá 7.00–18.00, 31. 12. pouze 
do  12.00, zavřeno 24.–27. 12.,  
1.–3. 1.). Tato služba je nadstandar-
dem, který nelze nárokovat, není 
součástí poplatku za odpad.

Znojemský místostarosta Jakub 
Malačka se stal eOsobností Magazí-
nu eGovernment.

Magazín a jeho partneři vyhlašují 
ocenění eOsobnost eGovernmentu jako 
poděkování všem, kteří se osobně věnu-
jí rozvoji elektronizace veřejné správy 
v České republice s poukázáním na sku-
tečnost, že za jejím rozvojem stojí vždy 
člověk. Jedním z oceněných letošního 
ročníku, konkrétně v kategorii eOsob-
nost měst, se stal právě Jakub Malačka. 
Ocenění se vždy týká konkrétních osob, 
nikoli projektů. eOsobností je člověk, 
který se zasloužil o realizaci, prosazení, 
propagaci či navržení projektu či normy 
s konkrétním dopadem v oblasti města 
nebo městské části. Výběr je založen 
především na nominacích čtenářů Ma-
gazínu eGovernment. 

Jako odůvodnění nominace při 
vyhlášení výsledků zaznělo: „Jakub 

Místostarosta Malačka se stal 
eOsobností Magazínu eGovernment

Malačka stojí například za konceptem 
Znojmo – historické město pro mo-
derní občany, byl iniciátorem a podí-
lel se na  jednání mezi právním a IT 
oddělením Ministerstva vnitra ČR, 
a to na jednání se společností Micro-
soft o licenční politice tzv. použitého 
software.“

„Je to skvělý úspěch pro naše měs-
to. Za uplynulé dva roky se nám s elek-
tronizací podařilo ve Znojmě pohnout. 
Spustili jsme Portál občana, využíváme 
druhotný software, aktivně využíváme 
Mobilní Rozhlas a podařilo se nám 
spustit elektronické rezervace svateb, 
vítání občánků či zápisy do škol,“ vy-
jmenovává Jakub Malačka a dodává: 
„Na diplomu za první místo je sice 
napsáno moje jméno, ale měla by tam 
být celá řada mých kolegů, se kterými 
tyto věci děláme. Tímto vám všem 
díky.“  pm

 Jakub Malačka má v  gesci i  činnosti 
v  působnosti oddělení správy dat a  infor-
mačních technologií.  Foto: Archiv ZL

 Kulturní dům v Konicích.  Foto: Archiv ZL

Skončila výrazná rekonstrukce 
Kulturního domu v Konicích, městské 
části Znojma.

Dostal novou střechu a  fasádu. 
Opravy vyšly radnici na 2,5 milionů 
korun.

„Kulturní domy jsou pro spole-
čenský život zásadní, proto do nich 
postupně investujeme,“ říká starosta 
Jan Grois. Letošní investice v Koni-
cích nebyly první. Okna a vchodové 
dveře a velké interiérové dveře vedou-
cí do sálu jsou nové už od loňského 
roku. Kromě Konic se letos pracovalo 
i v Derflicích. Ve zdejším kulturním 
domě se zrekonstruovaly sociální za-
řízení a vyměnila se také všechna stará 
okna a dveře za nová. Sem letos radni-
ce investovala 590 000 korun.  zp

Kulturní dům v Konicích je jako nový

Pokračování ze str. 1.
Za  pozemky o  výměře téměř 

40 000 m2 utrží město Znojmo 96 mili-
onů korun, což je o 60 milionů víc, než 
byla minimální kupní cena. Zastavená 
plocha lokality Pod Městským lesíkem 
má činit pouze 17 % rozlohy pozemků, 
34 % plochy má být zeleně. Zbývající plo-
cha se rozdělí mezi veřejné prostranství 
(22 %) a zpevněné komunikace (27 %). 
Podmínkou pro rozhodování o využití 
daného území je vypracování územní 

Atraktivní lokalita ožije novými domy a byty
studie, která bude vycházet z investorem 
předložené zastavovací studie. Zasta-
vovací studie počítá také s tím, že bude 
celá lokalita rozdělena do dvou obytných 
celků oddělených navzájem výrazným 
blokem veřejné zeleně. Developer rov-
něž dobuduje potřebnou technickou in-
frastrukturu, jako je dešťová kanalizace, 
přeložka vodovodu, splašková kanaliza-
ce a jiné. „Náš návrh zastavovací studie 
nevyžaduje žádné úlevy z požadovaných 
hodnot ani z aktuálně platných norem 

a zákonných požadavků. Naopak. Ať už 
se jedná o dostatečný počet parkovacích 
míst nad rámec zákonných požadavků, 
kvalitu veřejného prostranství, hospo-
daření s vodou, oslunění a odhlučně-
ní bytových jednotek či velikost domů 
a bytů,“ říká Ivoš Bazal, jednatel společ-
nosti Joka Moravský Krumlov. 

První etapa by se mohla začít stavět 
už za tři roky. Developer předpokládá, 
že se do té doby podaří vydat stavební 
povolení na celou lokalitu.  zp
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OPRAVILI VYHLÍDKU 
V LOUCKÉM PARKU
Vyhlídka v parku nad Louckým 
klášterem je po rekonstrukci. Díky 
projektu Tvoříme Znojmo byla 
opravena cihlová zeď vyhlídky, 
položena kamenná dlažba a po-
řízeno bylo i ochranné zábradlí. 
K vyhlídce vede nově mlatová ces-
tička a upravena byla i okolní zeleň. 
Práce provedla Správa nemovitostí 
města Znojma.

V POPICÍCH UPRAVILI 
OKOLÍ HŘBITOVA
Několikaměsíční práce na popic-
kém hřbitově jsou u konce. Staveb-
ní firma tu opravila zeď hřbitova, 
vstup ke kostelu i vstup na samotný 
hřbitov tak, aby byly bezbariérové, 
a nové jsou i cesty, které dostaly 
mlatový povrch. Opravy se usku-
tečnily díky úspěšnému návrhu 
v projektu Tvoříme Znojmo.

KALENDÁŘE ZNOJMA 
JSOU V PRODEJI
Kalendáře města Znojma na rok 
2021 jsou k dostání v Turistickém 
informačním centru na Obrokové 
ulici. Stolní kalendář za 39 korun, 
nástěnný za 69 korun. Koupit si je 
můžete i každou středu od 9.00 
do 19.00 hodin ve Vánočním dár-
kovém okénku ZnojmoRegionu 
na Obrokové ulici.

NOVÁ ZASTUPITELKA 
MONIKA PROCHE
Z n o j m o 
má novou 
zastupitel-
ku Moniku 
Proche (PRO 
Z N O J M O ) . 
N a   p o s t u 
n a h r a d i l a 
Olgu Štefá-
nikovou, ta 
rezignovala k 19. říjnu 2020. No-
vým členem se stala jako první 
náhradník PRO ZNOJMO Milena 
Kohoutková, která na své členství 
záhy rezignovala. Na  uvolněný 
mandát tak nastoupil v  pořadí 
další náhradník PRO ZNOJMO 
Bohumil Kašpárek, který rovněž 
rezignoval. V pořadí další náhrad-
ník byla Monika Proche, která 
7. prosince 2020 složila slib.

ZÁSTUPCI ZNOJMA V KRAJI
Znojmo má v Zastupitelstvu Ji-
homoravského kraje čtyři čle-
ny – Janu Kochovou (ANO), Karla 
Podzimka (ODS+Svobodní+SOM) 
a  Petru Svedíkovou Vávrovou 
(SPD), kterou doplňuje Eva Hav-
lová (Piráti) ze Znojma Oblekovic.

STALO SE

 První ochranné obleky už slouží. 
 Foto: Archiv ZL

Ve Znojmě vyvinuli vlastní ochran-
né obleky a pláště. Chrání zaměstnan-
ce Centra sociálních služeb, záchranné 
služby i charity.

Znojemská radnice se opět spojila 
s místní firmou PPO Group, aby zajistila 
dostatek ochranných pomůcek, které 
jsou nezbytné pro zvládnutí pandemie 
koronaviru. Společnost vyvinula vlastní 
prototyp ochranného obleku a pláště, 
které nyní může vyrábět ve velkém.

„Spolupráce s regionální firmou 
nám umožňuje nejen být flexibilní, tedy 
nemusíme se spoléhat na dodávky ze za-
hraničí, ale jsme schopni konkurovat 
i cenou. Navíc znamenají tyto pratelné, 
opakovaně použitelné ochranné obleky 
ve finále úsporu – jejich cena totiž odpo-
vídá běžné ceně jednorázových obleků,“ 
říká starosta Znojma Jan Grois. Cena 
jednoho ochranného obleku je 250 Kč 
bez DPH.

Ochranné obleky chtělo město pri-
márně obstarat pro svoji příspěvkovou 
organizaci Centrum sociálních služeb 
Znojmo, která zřizuje mimo jiné i do-
mov pro seniory, domov se zvláštním 
režimem a zajišťuje i pečovatelskou 
službu..

Vše je vyráběno na míru
S místní firmou PPO Group mohlo 

město, respektive Centrum sociálních 
služeb, flexibilně specifikovat praktické 
detaily, které zlepšují a usnadňují práci 
personálů. Firma v podstatě vyrábí oble-
ky na míru. „Některé obleky mívají pout-
ka, která byla mnohdy zbytečná. Potom 

Ve znojemské firmě vyvinuli vlastní
ochranné obleky a pláště

jsme řešili, jestli chceme gumičky, jaká 
má být kapuce, jaký zip, jestli dát klopu 
na zip nebo ne. Postupně se z toho vy-
vinul jakýsi dokonalý prototyp overalu, 
který jsme si prvně vyzkoušeli a násled-
ně ho pro nás firma vyrobila ve velkém,“ 
vysvětluje Radka Sovjáková, ředitelka 
Centra sociálních služeb Znojmo.

Pro výrobu obleku se využila tech-
nologie ultrazvukového svařování, švy 
jsou pouze v krajích rukávu a u kapuce. 
Oblek by měl vydržet desítky pracích 
cyklů. „Je to kontakt dvou materiálů. 
Jeden materiál je pevně stanovený, druhý 
je rozkmitáván. Tím rozkmitáváním, 
třením dochází k teplotě a přítlakem 
můžete udělat určitý tvar toho sváru. 

Když se bude sešívat jehlou, tak už po sa-
motné jehle vzniká otvor,“ vysvětluje 
ředitel firmy PPO Group Josef Knob.

Bude jich tisícovka
První stovka z tisícovky objedna-

ných ochranných obleků doputovala 
do Centra sociálních služeb v minulých 
dnech. Znamená to, že Centrum má 
nyní zásobu potřebnou pro zabezpečení 
covidového oddělení v Domově pro 
seniory. „Po prvním testování obleků 
v provozu jsou reakce na oblek kladné. 
Oblek je prodyšný a dostatečně velký 
na přirozený pohyb. V okamžiku, kdy 
bude k dispozici celá tisícovka obleků, 
bude mít Centrum dostatečnou záso-
bu na pokrytí všech služeb v případě 
výskytu nákazy,“ dodává ředitelka So-
vjáková.

Radnice dále ve spolupráci s PPO 
Group vyvinula a obstarala i 500 jedno-
rázových plášťů pro potřeby záchran-
né služby a Oblastní charity Znojmo. 
„Pokud umíme a můžeme, pomáháme 
i organizacím, které přímo nezřizujeme. 
Jde přece o zdraví nás všech,“ dodává 
starosta. Jednorázový plášť vyjde na 61 
korun bez DPH.

S místní firmou PPO Group město 
spolupracuje už od jara, kdy bylo cílem 
zajistit dostatečné množství roušek pro 
obyvatele Znojma. Znojmo dodalo ma-
teriál, společnost PPO Group z něho 
šila roušky. Společnost vyvinula také 
vlastní ochranné štíty, které město pro 
své zaměstnance a Centrum sociálních 
služeb rovněž pořídilo.  zp

Město Znojmo bude v roce 2021 
zatím hospodařit v  rozpočtovém 
provizoriu. Chod města to negativně 
neovlivní.

Důvodem rozpočtového provizo-
ria je nejistota ve vývoji ekonomiky, 
kdy radnice musí počítat s výpadkem 
daňových příjmů. Jasno zatím není 
ani o tom, jaké změny daní schválí pro 
příští rok Parlament. To jsou vše para-
metry, které radnice musí reflektovat.

„Nechceme se dostat do situace, že 
bychom museli již schválený rozpočet 
v průběhu roku měnit a škrtat už rozjeté 
projekty. Rozpočtové provizorium nám 
naopak umožní sestavit rozpočet, který 
bude odrážet reálný vývoj ekonomiky 
a daní,“ vysvětluje starosta Jan Grois. 

Znojmo jde do nového roku 2021 
s rozpočtovým provizoriem

V důsledku změn daní by totiž Znojmo 
mohlo přijít až o 20 % provozních pří-
jmů, tedy až o 70 milionů korun.

Rozpočtové provizorium dává ob-
cím zákonnou možnost, která ve vý-
sledku vede k přesnějšímu stanovení 
rozpočtových příjmů a výdajů, neboť 
jsou tvořeny až po  schválení všech 
daňových změn, jež mají nemalý do-
pad na příjmy obcí a jejichž dopady se 
za současné nejisté situace velmi špat-
ně predikují. Některé obce v rozpočto-
vém provizoriu fungují naprosto běžně 
každý rok. V období rozpočtového 
provizoria hospodaří město s  1/12 
z předchozího schváleného rozpočtu. 
Nutno dodat, že takové hospodaření 
v prvních měsících v  roce nikterak 

negativně neovlivní plynulý chod měs-
ta i  jeho příspěvkových organizací. 
„Fungují všechny veřejné služby bez 
omezení. Například bez problémů 
jezdí městská autobusová doprava, 
vyváží se odpadky, fungují také veškeré 
sociální služby,“ osvětluje rozpočtové 
provizorium statutární místostarosta 
Jakub Malačka. „Rozpočet chceme 
schválit na únorovém zastupitelstvu. Je 
jasné, že úspory budeme muset hledat, 
ty ale chceme hledat nejprve v provoz-
ních výdajích úřadu a příspěvkových 
organizacích, případně v  dotacích 
profesionálním sportovcům. Škrtat 
v investicích chceme až na posledním 
místě,“ dodává místostarosta Malačka, 
který má investice v gesci.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 21. ledna 2021, uzávěr-
ka je 11. ledna. 

RADNICE ROZDÁVÁ ROUŠKY
Znojemská radnice stále rozdává 
svým občanům roušky zdarma. 
Zájemce o roušku se musí proká-
zat občanským průkazem, popř. 
nájemní smlouvou. Na podatelně 
městského úřadu na Obrokové 
ulici 1/12 jsou roušky vydávány 
v pondělí a ve středu (8.00–17.00). 
Dny i časy se mohou změnit dle 
případného uvolnění vládních 
opatření v souvislosti s Covid-19.

DVĚ ODBĚROVÁ MÍSTA
Te s t y  n a   Cov i d - 1 9  p rová d í 
ve Znojmě dvě zařízení. Labora-
toř SYNLAB – pouze pro samo-
plátce a NEMOCNICE ZNOJMO – 
pouze pro pacienty s žádankou 
od praktického lékaře nebo KHS 
(Po–Pá, 7.00–11.00). Zájemci se 
musí dopředu registrovat na webu 
nemocnice.

NEMOCNICE TESTUJE 
OBYVATELE
Od  21. prosince 2020 budou 
zdravotníci Nemocnice Znojmo 
provádět dobrovolné testování 
obyvatelstva antigenními testy 
na Covid-19. Zájemci se mohou 
objednat prostřednictvím webu 
nemocnice (www.nemzn.cz).

LÉKÁRENSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Během vánočních svátků a na Nový 
rok budou ve Znojmě otevřeny zpra-
vidla v čase 8.00–16.00 tyto lékárny: 
24. 12. pouze 12.00–16.00 lékárna 
U nádraží (Dr. M. Horákové 7, tel. 
515 294 740), 25. 12. lékárna Nová 
Nemocnice (MUDr. J. Janského 11, tel. 
515 223 216), 26. 12. lékárna Aescu-
lap (Holandská 10, tel. 515 227 711), 
1. 1. lékárna U Sv. Ducha (nám. Svo-
body 2, tel. 515 224 175). 

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

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. 

 Pracovníci městské zeleně při výsadbě. 
 Foto: Archiv ZL

Díky projektu Sázíme stromy je 
Znojmo bohatší o  28 nových stro-
mů, převážně třešní, javorů a jasanů. 
Sázelo se v blízkosti ulic Na Rejdišti 
a Jindřicha Hořejšího.

„Chtěl bych moc poděkovat Alici 
Kaletové, která byla iniciátorkou této 
výsadby. Sázet jsme je měli všichni 
společně, bohužel nám to situace ne-
umožnila. Paní Kaletové za její energii 
a čas moc děkuji,“ říká starosta Jan 
Grois.

„Tak jako všude jinde, i u nás stále 
řádí koronavirus a s dalším opatřením 
vlády jsme museli ledacos přizpůsobit 
situaci, abychom ohleduplně, vůči sobě 
i ostatním, vysadili všech 28 stromů. 
Našeho vůbec prvního sázení se tedy 
neúčastnili dobrovolníci jako obvykle, 

Na Rejdišti vysázeli 28 nových stromů
ale dle domluvy nám stromy zasadili 
zaměstnanci Městské zeleně Znojmo,“ 
doplňuje Alice Kaletová.

Stromy dostalo město díky projek-
tu Sázíme stromy darem od Nadace 
pojišťovny Kooperativa. „Ráda bych 
poděkovala všem, kteří měli s naší 
akcí co do činění. Na prvním místě 
chci zmínit Nadaci Kooperativa, bez 
jejíhož financování by to nešlo. Dále 
děkuji městu Znojmu a  lidem, kteří 
s námi celou dobu jednali a spolupra-
covali, aby sázení proběhlo. A nesmí-
me zapomenout ani na zaměstnance 
Městské zeleně Znojmo, kteří naše 
stromy do země dostali,“ uzavírá Ka-
letová. Více informací o sázení pří-
mo ve Znojmě najdete zde: https:// 
sazimestromy.cz/akce/zobraz/530.  zp

Na východní fasádě barokního 
konventu v Louckém klášteře bylo 
vyměněno posledních 38 oken. 

V této části národní kulturní pa-
mátky je hotovo. Do v pořadí již šesté 
etapy výměny oken investovalo město 
téměř 3,8 milionů korun. Stejně jako 
v předchozích letech na úpravu pa-
mátky získalo dotaci 700 000 korun 
z Ministerstva kultury. Vzhled oken 
opět schvalovali památkáři. Nových 
oken má Loucký klášter už 187. Na je-
jich výměně radnice pracuje už od roku 
2016 a dále pokračuje. Příští rok se 
práce přesunou na  severní fasádu 
barokního konventu (pohled z ulice  
Klášterní). pm

Východní část kláštera je hotová

 Východní fasáda s novými okny.  Foto: Archiv ZL

Po sedmi letech se ve Znojmě zvý-
ší poplatek za odpady. Nově budou 
občané platit 600 korun.

Zastupitelstvo města Znojma 
schválilo novou obecně závaznou vy-
hlášku, která mimo jiné stanovuje výši 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování kkomunálního 
odpadu. 

Náklady na sběr a svoz směsného 
komunálního odpadu rok od roku ros-
tou, přičemž výše poplatku za odpady 
zůstala posledních sedm let neměn-
ná  – 400 korun. Ani nově zvýšená 
částka 600 korun ale zdaleka nepokrý-
vá náklady odpadového hospodářství 
ve Znojmě, které kromě nakládání 
se směsným komunálním odpadem 
obsahuje i další složky.

Znojmo navyšuje poplatek za odpady
„Při diskuzi o výši poplatku jsme 

zohlednili fakt, že i přes vyšší sazbu po-
platku občan zaplatí pouze část nákla-
dů, které s odpady máme. Jen za směs-
ný komunální odpad převyšují náklady 
za osobu částku 600 korun. Musíme 
navíc brát i ohled na to, že odpadové 
hospodářství zahrnuje i další složky,“ 
vysvětluje důvody navýšení starosta 
města Znojma Jan Grois a dodává: 
„Ve srovnání s přibližně stejně velkými 
městy máme i přes navýšení poplatek 
nižší nebo srovnatelný.“

„Navýšení poplatku je mimo ji-
ného reakcí na vládní daňový balíček, 
kdy Znojmo reálně přijde z rozpočtu 
až o 70 milionů ročně a všechna města, 
nejen Znojmo, tak musí hledat další 
zdroje příjmů do rozpočtu,“ doplňuje 
starosta Grois.

Náklady za všechny složky odpa-
dového hospodářství jsou 1 336 ko-
run za občana (výpočet dat z r. 2019). 
V této částce jsou zahrnuty náklady 
za  sběr a  svoz směsného komunál-
ního odpadu, separovaného odpadu 
(barevné kontejnery) a bioodpadu, 
ale také zajištění odpadkových košů, 
úklid černých skládek či zajištění slu-
žeb sběrných dvorů.

Nová vyhláška nabývá účinnos-
ti 1. ledna 2021 a stanovuje, že po-
platek hradí fyzické osoby s trvalým 
pobytem ve  Znojmě a  také fyzické 
osoby, které vlastní stavbu určenou 
k  individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba 
a  zároveň není pobytem hlášená  
ve Znojmě.  zp
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 Do akce Ukliďme Znojmo se zapojilo 130 dětí z místních základních škol. Všichni vyrazili 
do Gránického údolí, aby společně uklidili nepořádek.  Foto: Archiv ZL

Před sedmi lety vstoupilo město 
Znojmo do asociace Národní síť zdra-
vých měst ČR s projektem Znojmo – 
Zdravé město. Pod jeho záštitou se 
během roku realizují osvětové akce 
pro děti i dospělé, veřejná projednání 
a prezentace, participativní rozpo-
čet, adopce stromů a mnoho dalšího. 
Jaký byl v tomto směru rok 2020?

Určitě se shodneme, že pro všech-
ny jiný a pro některé hodně náročný. 
„Prostřednictvím Zdravého města 
Znojma jsme chtěli vnést mezi obyva-
tele trochu rozptýlení. Zaměřili jsme se 
na pohyb na čerstvém vzduchu a také 
na on-line alternativy akcí, abychom 
zůstali v kontaktu. Některé akce jsme 
museli na poslední chvíli zrušit, jiné, 
například zalesňování v Mramoticích, 
jsme museli přesunout na příští rok,“ 
hodnotí místostarosta Znojma Jakub 
Malačka, který je zodpovědným poli-
tikem za výše zmíněný projekt.

Osvětové kampaně on-line
On-line formou se Znojmo zapoji-

lo do oblíbených osvětových kampaní. 
Na webu www.znojmo-zdravemesto.
cz si zájemci mohou prohlížet zají-
mavá videa a tematické články ke Dni 
Země a Dni bez úrazu i ke kampani 
Den bez tabáku, do které se Znojmo 

Ohlédnutí za rokem 2020 se Zdravým městem

zapojilo poprvé. V květnu nechyběla 
v upraveném režimu kampaň Do práce 
na kole, která podporuje čistou mobili-
tu. Do kampaně se zapojilo 48 soutěží-
cích. Ne všechny kampaně se podařilo 
zorganizovat. Den bez aut musel být 
den před svým konáním zrušen kvůli 
aktuálním nařízení vlády.

Do přírody za sportem i naukou
Letošní rok byl nakloněný spíše 

venkovním aktivitám. Program Dnů 

zdraví se zaměřil na kolo, běh a otu-
žování. Díky dlouhodobé spolupráci 
s Městskými lesy Znojmo se konalo 
několik aktivit v přírodě. Nechyběla 
naučná procházka s  lesníkem v Grá-
nickém údolí na téma nahodilá těžba 
a postup přirozené obnovy lesa, život 
lesní zvěře a vliv kůrovce na zdraví 
stromů. Proběhla první úklidová akce 
Zdravého města – Ukliďme Znojmo. 
Cílem bylo zapojit do úklidu děti, po-
moci životnímu prostředí a poukázat 

V letošním roce získalo naše měs-
to poprvé ohodnocení Dobré praxe, 
a to hned ve třech případech, a po-
stoupilo do finále soutěže o Nejoblí-
benější Dobrou praxi roku 2020.

Národní síť Zdravých měst ČR po-
važuje za dobrou praxi originální a efek-
tivní řešení, která přispívají ke zkvalit-

Pomozte Znojmu získat titul za dobrou praxi
nění života obyvatel – zlepšují služby 
pro obyvatele, spoří finance, zlepšují 
kvalitu veřejné správy či rozvíjejí udr-
žitelný rozvoj. Projekty ohodnoceny 
jako Dobrá praxe shromažďuje asociace 
na svém webu www.dobrapraxe.cz, kde 
jsou veřejně dostupné a mohou tak být 
inspirací pro ostatní. 

V  roce 2020 přibylo na  webu 
celkem 26 příkladů dobré praxe 
z 18 měst, obcí a regionů, mezi nimi 
jsou zařazeny i  tři znojemské. „Po-

mozte Znojmu získat titul za dobrou 
praxi! Do soutěže jsou zařazeny tři 
příklady dobré praxe, kterými jsme 
se zaměřili na elektronizaci úřadu. 
Jsou to Moderní komunikace radnice 
s občany, participativní rozpočtování, 
tedy projekt Tvoříme Znojmo, a Vyu-
žití druhotného softwaru na radnici,“ 
vyjmenovává místostarosta Jakub Ma-
lačka. Podrobný popis tří znojemských 
soutěžních projektů naleznete na webu 
www.znojmo-zdravemesto.cz 

na to, že odpadky do přírody opravdu 
nepatří. Přesunout na příští rok se 
nakonec muselo také plánované za-
lesnění Mramotic. Společná výsadba 
11 500 stromů se uskuteční v jarních 
měsících 2021.

Zdravé město 
vyzývá k participaci

Další neméně významnou aktivi-
tou jsou veřejná projednání či prezen-
tace. Letos se konalo veřejné projed-
nání k revitalizaci parku Kolonka, kde 
se mohla veřejnost vyjádřit k záměru 
revitalizace. Náměty, které vzešly z dis-
kuze, projektanti následně zapracovali 
do projektové dokumentace. Proběhla 
také první on-line veřejná prezentace, 
a  to k  II. etapě Památkové obnovy 
Jubilejního parku. Podařilo se také 
za upravených podmínek rozjet třetí 
ročník participativního rozpočtová-
ní – projekt Tvoříme Znojmo.

Důležitým rozhodnutím vede-
ní města bylo vystoupení z projektu 
místní Agenda 21, který byl propojen 
právě s projektem Zdravého města. 
Důvodem byla vysoká administrativní 
náročnost. Tímto krokem se však nijak 
nezměnila činnost Zdravého města 
Znojma, veškeré jeho aktivity budou 
pokračovat dál.  pm

Do hlasování se může zapojit každý 
na Facebooku Národní sítě zdravých 
měst, stačí si rozkliknout fotografii 
s příslušnou Dobrou praxí a stisknout 
tlačítko „To se mi líbí“. Každý může 
udělit hlas jedné, ale i všem Dobrým 
praxím dle svého uvážení. Na základě 
udělených hlasů bude stanoveno vý-
sledné pořadí. Hlasování bude probíhat 
do 31. ledna 2021 a slavnostní vyhlášení 
proběhne na konferenci Národní sítě 
zdravých měst ČR v červnu 2021.  pm

V rámci kulatých stolů se setkali 
zástupci některých obcí Jihomorav-
ského kraje, aby společně debatovali 
na téma potřeb a zkušeností v souvis-
losti s onemocněním Covid-19.

Výstupem inspirativních setkání je 
metodický leták s doporučenými opat-
řeními pro seniory na obcích v krizové 
době.

Kulatý stůl se ve Znojmě uskuteč-
nil pod záštitou Rodinné a seniorské 
politiky města Znojma a zúčastnil se 
ho vedle předních představitelů z okol-

Obce si předaly zkušenosti pro krizové situace
ních obcí ORP Znojmo i místostarosta 
Znojma Jan Blaha.

Vytvořený leták vznikl jako me-
todická pomůcka ve spolupráci pro-
jektu Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň MPSV ČR a bude 
sloužit jako návodný materiál vycháze-
jící z praxe a usnadní zajištění opatření 
na ochranu nejen seniorské populace 
v krizové době.

Užitečný bude nejen obcím v Ji-
homoravském kraji, kde se kulaté 
stoly organizovaly, ale bude předán 

i do všech krajů a především jejich 
malých obcí, které nemohou mít kvůli 
nedostatku personálu rozsáhlý krizový 
štáb. Leták je roztříděn do dvanácti 
oblastí, na které je při krizové situaci 
nutno dbát a které jsou rozpracované 
do podrobnějších kategorií pomoci. 
Jedná se například o zajištění krizo-
vého štábu, podpory a ochrany pra-
covníků, zajištění léků, stravování, 
spolupráce, finanční podpory, psy-
chosociální podpory, komunikace, 
pracovních pomůcek.  

„Věřím, že leták bude užitečný 
a nápomocný jako návod či podpora 
toho, čím se v krizových situacích, 
podobných první a druhé vlně co-
vidu, zabývat. Jsme rádi, že jsme se 
mohli aktivně zapojit do organizace 
kulatého stolu a následně se účastnit 
debaty a podílet se na tvorbě meto-
diky a vzniku letáku. Děkuji odbo-
ru sociálních věcí za veškeré aktivi-
ty s  tímto kulatým stolem spojené,“ 
zhodnotil místostarosta Znojma  
Jan Blaha.  pm
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V  tomto roce uplynulo 30 let 
od  založení dvojjazyčného studia 
(1990–2020) na Gymnáziu Dr. Karla 
Polesného ve Znojmě. 

Jedná se zcela jistě o  jedinečnou 
formu výuky nejen v našem městě, ale 
i v širokém okolí. V 90. letech přijížděli 
na školu žáci z Břeclavska, Hodonín-
ska, Jihlavska a jiných koutů Moravy 
a Vysočiny. Do dnešní doby se dvojja-
zyčné gymnázium může pochlubit asi 
tisícovkou absolventů, mezi něž patří 
i Daniela Písařovicová (moderátorka 
ČT), Martina Chromá (tlumočnice 
v Bruselu), Peter Schneider (hokejis-
ta EHC Biel Švýcarsko) a další známé 
a úspěšné osobnosti. „Naši studenti 
své znalosti německého jazyka zúročili 
a nadále zúročují nejen na vysokých 
školách v Rakousku a Německu, ale 
také ve svém dalším profesním životě. 
Dvojjazyčné gymnázium by samozřej-
mě nemohlo fungovat bez učitelů – ať 
už českých či rakouských, kterých se 
v učebnách během 30 let vystřídalo asi 
třicet,“ uvedla pedagožka Dana Olejová. 

Neopakovatelná byla pro německy 
hovořící studenty (a nejen pro ně) 
atmosféra 90. let, kdy mohli konečně 
vycestovat do všech německy mluví-
cích zemí a „naostro“ trénovat nabyté 
jazykové dovednosti, ale také ochut-
návat tamější zvyky, kulturu i způsob 
života, tolik odlišný od toho našeho.

Už 30 let se učí cizí 
jazyky na gymnáziu

„V současné době otevíráme v rám-
ci šestiletého dvojjazyčného studia jed-
nu třídu, do které mohou nastoupit žáci 
po ukončení 7. třídy základní školy, 
předchozí znalost německého jazyka 
není nutná. 

Od 1. ročníku se studenti setkávají 
se dvěma cizími jazyky – s němčinou 
a angličtinou. Od 3. ročníku jsou ně-
které předměty vyučovány v němčině, 
jako dějepis, zeměpis, matematika… 
Součástí vzdělávacího plánu jsou také 
zahraniční exkurze a výměnné pobyty. 
K našim partnerským školám se řadí 
školy z Německa, Rakouska a Holand-
ska. Maturitní zkouška z německého 
jazyka je uvedena na seznamu stan-
dardizovaných jazykových zkoušek. 
Naše škola také připravuje studenty 
na mezinárodní zkoušky v obou výše 
jmenovaných cizích jazycích. Zkoušky 
probíhají přímo u nás ve škole v úrov-
ních B1–C2,“ uvádí Dana Olejová 
a dodává: „Studium dvojjazyčného 
gymnázia za svou mnohaletou exis-
tenci ovlivnilo, věřím, že pozitivně, 
životy spousty lidí. Má své pevné místo 
v našem městě a věřím, že tomu tak 
zůstane i nadále.“ Pozitivem je, že vý-
uku cizích jazyků podporuje i město 
Znojmo v projektu Kolumbus – Znoj-
mo mluví anglicky, ve kterém úspěš-
ným studentům proplácí jazykové  
certifikáty.  lp

Gymnázium K. Polesného se stalo 
testovacím místem anglických certi-
fikátů u Cambridge P.A.R.K. Zkoušky 
z angličtiny (FCE) jsou ve škole naplá-
novány na 6. únor 2021.

Přibližně čtyři desítky studentů 
se připravují na mezinárodní anglické 
zkoušky FCE na úrovních B1 až C2. 
Probíhají konzultace, on-line výuka 
kombinovaná s prezenční přípravou 
a samostudiem. Studentům je k dispo-
zici široká škála testů a kolem 120 titulů 
v nově zřízené anglické knihovně. „Není 
pravda, že studenti nečtou. Naši nejlepší 
studenti čtou v angličtině a je to pro ně 
něco jako zdolaná meta, součást jejich 
komplexní přípravy. A stačí malá změna 
ohledně možnosti nahrazení maturitní 
zkoušky z jazyka certifikátem a motiva-
ce studentů prudce stoupá. Dosavadní 
maturitní zkouška z angličtiny tak ztrácí 
na hodnotě,“ uvedla učitelka anglické-
ho jazyka Kateřina Kasanová a dodala: 
„Čekáme na obnovení výměnných po-
bytů s Holandskem a Itálií, které nám 

Místo maturity z angličtiny 
raději certifikáty

opravdu schází. Od ledna 2021 se chys-
táme zlepšit technickou podporu výuky 
jazyků a na duben plánujeme skvělou 
akci ve spolupráci s MUNI a našimi 
ex-studenty v zahraničí.“  KK, lp

 Studenti využívají na škole novou anglic-
kou knihovnu.  Foto: Archiv GKP

Školy se v průběhu letošního roku 
musely vypořádat s distanční výukou 
svých žáků. Technickou podporu na-
šly u znojemské radnice.

Chybějící počítačové vybave-
ní mohly znojemské základní školy 
dokoupit nejen díky mimořádným 
prostředkům z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ale také díky 
projektu Kolumbus, kterým radnice 
podporuje vzdělávání.

„I přes mimořádnou finanční po-
moc z ministerstva se školám nepoda-
řilo vytvořit dostatečnou rezervu note-

Notebooky do škol 
dokoupil Kolumbus

booků, aby potřebné vybavení mohly 
zapůjčit žákům ze sociálně znevýhod-
něného prostředí nebo žákům z rodin, 
které mají více školou povinných dětí. 
Proto jsme se rozhodli uvolnit část 
peněz z projektu Kolumbus, abychom 
školám a potažmo rodinám pomohli 
distanční výuku zvládat co nejlépe,“ 
vysvětluje starosta Jan Grois.

Radnice zafinancovala nákup 
56  notebooků pro pět základních 
škol, které se potřebovaly dovybavit 
nutnou technikou. Potřebnou částku 
560 000 korun vyčlenila z projektu Ko-
lumbus, kterým od roku 2013 podpo-
ruje jazykové vzdělávání a od roku 2018 
mimo jiného také vzdělávání nadaných 
žáků, a to i ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí na  všech úrovních. 
Více informací o projektu Kolumbus  
na www.znojmokolumbus.cz.  zp
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 Šek ze sbírky pro znojemskou nemocnici v rukou nejpovolanějších. 
 Foto: Archiv Nemocnice Znojmo

 Jako každý rok, i letos se personál při Mikulášském odběru vybavil čertovskými rohy. 
 Foto: Archiv Nemocnice Znojmo

Znojemská nemocnice postupně 
uzavírá nová infekční/covidová oddě-
lení, která vytvořila v posledních dvou 
měsících. Počet pacientů s Covid-19,  
kteří potřebují standardní hospitali-
zaci, klesá. Nicméně počet pacientů, 
kteří vyžadují intenzivní péči či umě-
lou plicní ventilaci nikoliv.

Nemocnice Znojmo fungovala 
na šesti covidových odděleních, kde 
v  nejexponovanějších dnech bylo 
hospitalizováno přes 100 pacientů  
s Covid-19. Tři taková oddělení již 
nyní mohla zrušit.

„Musíme být optimisté, nicméně 
stále máme odpovědnost za všechny 
nemocné. Proto se postupně budeme 
vracet k plánovaným výkonům. V tuto 
chvíli sestavujeme harmonogram těch 
operací, které vyžadují přednostní ře-
šení. Počet pacientů s Covid-19 stále 
dost vytěžuje jak personál, tak vyba-
vení nemocnice v oblasti intenziv-
ní péče. Volnou kapacitu držíme pro 
akutní péči. Rozjet operativu v plném 
rozsahu tedy zatím nejsme schopni, 
a to v zájmu kvality poskytované péče. 
Nicméně věřím, že k postupné obno-
vě kompletní operativy dojde brzy,“ 
upřesnil Martin Pavlík, ředitel Nemoc-
nice Znojmo.

Musíme být optimisté, 
ale také zodpovědní

TESTOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Nemocnice Znojmo nabízí možnost dobrovolného testování pedagogických 
pracovníků antigenními testy. 

Objednat se lze na webu nemocnice, kde najdou zájemci podrobnosti. 
Nemocnice zároveň vyhověla žádostem učitelů a rozšířila pro ně testování 
ve středu i v odpoledních hodinách. Učitele tak testuje v pondělí a pátek od 8.00 
do 12.00 hod. a ve středu v časech 8.00–12.00, 13.00–16.00 hod. Odběrové 
místo pro osoby indikované lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí nadále 
funguje ve všední dny od 7.00 do 10.00 hod.

Potřetí se Nemocnice Znojmo 
zapojila do  akce 450 ml NADĚJE. 
V rámci náboru prvodárců jich k Mi-
kulášskému odběru přišlo na Hema-
tologicko-transfúzní oddělení 31.

Projekt 450 ml NADĚJE je primár-
ně zaměřen na získávání bezplatných 
prvodárců krve pro transfuzní oddělení 
nemocnic po celé České republice. Krev 

12 600 ml krve
pro Znojemsko

darovalo poprvé 15 žen a 16 mužů. Při-
čemž nejmladšímu dárci bylo 18 a nej-
staršímu 50 let. I přesto, že jich bylo více, 
nemocnice respektuje a váží si jejich 
upřímnosti a odpovědnosti při odhláše-
ní z důvodu zdravotních obtíží. Největší 
spotřebu transfuzních přípravků mají 
chirurgická oddělení a hematologická  
ambulance.  lp

Na Soukromé vysoké škole eko-
nomické ve Znojmě rozhodně nepla-
tí, že zadané projekty dělají vysoko-
školští studenti jen „na oko“. 

„Studenti napříč všemi ročníky 
pracují na projektech, které mají smysl 
a  jsou vytvářeny pro reálné subjekty 
z praxe, jako například marketingové 
výzkumy pro město Znojmo či Zno-
jemský městský pivovar, nebo v sou-
časnosti spolupráce s destinační spo-
lečností ZnojmoRegion,“ uvedla Jitka 
Veselá, prorektorka pro vnitřní řízení 
a rozvoj školy.

Pro letošní zimní semestr studen-
ti druhého ročníku prezenční formy 
oboru Marketing a management tak 
dostali nelehký úkol. Destinační spo-
lečnost ZnojmoRegion během letní se-
zóny vydávala návštěvníkům Znojma 
turistické karty, jejichž účelem bylo 
zjistit, kdo do Znojma a jeho okolí jez-
dí, v jakých termínech, co se jim tady 
líbí či nelíbí a které památky či místa 
navštěvovali nejčastěji.

A tak i přesto, že krátce po zahá-
jení akademického roku přešla celá 

Studenti i v distanční výuce 
pracují na reálných projektech

škola na distanční výuku, se studenti 
společně s jejich vyučující Jitkou Ve-
selou pustili do práce, aby ve  finále 
určili, co by mělo být hlavní součástí 
marketingové komunikační kampa-
ně ZnojmoRegionu pro nadcházející 
sezónu. 

„Pro studenty je tento styl výuky 
zajímavý hned z několika důvodů. Ne-
jen, že se přímo setkávají s lidmi z pra-
xe, ale sami si také vyzkouší vypracovat 
reálné zadání a dostanou TAKÉ od za-
davatelek Ireny Navrkalové a Marie 
Tesařové ze ZnojmoRegionu zpětnou 
vazbu, která je pro ně do budoucího 
života velmi cenná,“ zmiňuje Vese-
lá. Studenti si tak odnáší zkušenosti 
a znalosti, které mohou zvýšit jejich 
konkurenceschopnost na trhu práce.

A i když učebny vysoké školy stá-
le zejí prázdnotou, prorektorka Jitka 
Veselá přidala alespoň na dálku přání, 
které patří nejen jejím studentům: 

„Dovolte mi, abych jménem vedení 
školy a všech jejich zaměstnanců popřá-
la všem krásné prožití adventu a hodně 
zdraví a sil do roku 2021.“  JV, lp

V tuto chvíli je na  třech infekč-
ních odděleních znojemské nemoc-
nice hospitalizováno 34 pacientů  
s Covid-19 (údaj ke 14. prosinci 2020 – 
pozn. red.). Od 10. do 25. listopadu 
zaznamenala nemocnice klesající trend 
a počet pacientů s Covid-19 se ustálil.

Pozitivní trend je také vidět v počtu 
testovaných. „V největším vrcholu epi-
demie jsme testovali i 280 osob denně. 
Nyní testujeme přibližně 100 osob den-
ně,“ zmínil ředitel nemocnice. „Postup-
ně se snižuje i nemocnost personálu, 
což je dalším pozitivem, hlavně v době, 
kdy jdou studenti zpět do škol. Byli 
a jsou pro naši nemocnici ohromnou 
pomocí a děkujeme jim,“ podotkl Mar-
tin Pavlík. V nemocnici působilo v říj-
nu a listopadu téměř 80 dobrovolníků. 
Jejich mzda je částečně kompenzována 
z veřejné sbírky města Jevišovice. Po-
myslný šek na částku 160 tisíc korun 
převzal ředitel Nemocnice z rukou sta-
rosty města Jevišovice Pavla Málka a ře-
ditelky Okresní hospodářské komory 
Znojmo Marie Jílkové. „Nesmírně si 
vážíme podpory jak řady měst, obcí, tak 
také firem či jednotlivců. Všem patří 
velký dík. Pevně věřím, že to nejhorší 
období jako nemocnice máme snad 
za sebou,“ uzavřel Martin Pavlík.  lp
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KONČÍ ROK, JAKÝ NIKDO NEČEKAL

 LEDEN
Na šedesát lidí se seznámilo se studií revitalizace parku Kolonka, první veřejné 
projednání v roce 2020 proběhlo pod záštitou Zdravého města Znojma. Radnice 
také spustila projekt Senioři u přechodů. Starší spoluobčané teď hlídají bezpečnost 
dětí u méně frekventovaných přechodů v blízkosti škol.

 BŘEZEN
Radnice spustila speciální web a kampaň Nosím roušku. Šlo o reakci na první 
vlnu Covid-19 a město Znojmo tím zavedlo jedno z mnoha opatření proti šíření 
koronaviru. Pokračovala elektronizace úřadu a spuštěny byly rezervační systémy 
pro svatby a vítání občánků a elektronický systém zápisů do škol a školek.

 KVĚTEN 
Městská zeleň vyzkoušela novou metodu ochrany kaštanů proti klíněnce jírovcové. 
Spustilo se dlouho očekávané úsekové měření rychlosti v Kasárnách. Znojmo bylo 
zařazeno mezi TOP 10 nejkrásnějších měst v Česku.

 ÚNOR 
Stříbrný ples - novinka v kulturním kalendáři města – byl programem přizpůsobený 
starší generaci. K tanci hrála a zpívala Túfaranka i Jan Mlčoch jako Cover Karla 
Gotta. Pracovníci Znojemského podzemí objevili pod Masarykovým náměstím 
kryt civilní obrany z 60. let. V budoucnu by měl být přístupný veřejnosti.

 DUBEN
Tvoříme Znojmo odstartovalo třetí ročník, zároveň pokračovaly práce na projek-
tech z předešlých ročníků. Letos se realizace dočkalo osm z nich. Kulturní akce se 
přesunuly do on-line prostoru. S alternativním programem proběhly Znojemské 
Velikonoce, Den Země i veřejná prezentace Památkové obnovy Jubilejního parku.

 ČERVEN 
Město se Znojemskou Besedou spustilo kampaň Znojmo Zadax s cílem podpořit 
místní podnikatele a turismus. Znojmo tak zažilo jednu z nejsilnějších turistických 
sezón. Novou možností, jak sledovat dění ve městě jsou Novinky ze Znojma – pra-
videlné reportáže na Facebooku, Instagramu a YouTube kanále města. 
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I V NĚM JSME NAŠLI POZITIVNÍ DNY

 ČERVENEC
Letní zážitky ve Znojmě poprvé obohatil street food festival Dej si FOOD v ulici 
Hradní a u rotundy. Začala očekávaná revitalizace vnitrobloku ulic Dukelských 
bojovníku a Sokolovská. Stavebně bude dokončena na přelomu roku, na jaře 2021 
je v plánu úprava zeleně.

 ZÁŘÍ
Největší investice města – kompletně zrekonstruovaná budova Základní školy 
Jubilejní park – přivítala po roce žáky a učitele. Místo zrušeného vinobraní pozvali 
vinaři návštěvníky do svých sklepů, a to v rámci akce Vinařské t(r)ipy. Městské 
divadlo slavilo 120 let a město mu nadělilo nové sedačky.

 LISTOPAD 
Program Dne otevřených dveří radnice se omezil jen na venkovní výstavu věnova-
nou 300 letům pivovaru. Slavnosti svatomartinského vína proběhly on-line – vinaři 
se představili na Facebooku. V autobusech městské autobusové dopravy je nově 
možné platit kartou.

 SRPEN 
Srpen byl ve znamení dalšího ročníku divadelního festivalu Znojmo žije divadlem, 
ale i Slavností okurek. Slavilo se výročí 300 let od založení místního pivovaru. 
Prostor dostal i sport – běžci závodili ve večerním závodu CityTrail Pod lampami.

 ŘÍJEN
Podzimní Dny zdraví, omezené druhou vlnou Covid-19, zvaly pouze na venkovní 
aktivity, především cyklisty a běžce. Třetí ročník Tvoříme Znojmo má dva vítěze: k rea-
lizaci postoupily rekonstrukce městského útulku v Načeraticích a revitalizace schodů 
z Louckého parku k řece Dyji. Znojemská knihovna nově nabízí čtenářům e-knihy. 

 PROSINEC
Letošní Znojemský advent je jiný – s on-line programem Vánoce doma, s koncerty 
Českého rozhlasu a s voňavými okénky restaurací a kaváren, kde je dárkem pro ka-
ždého originální balicí papír. Adventní atmosféru podpořila nová vánoční výzdoba 
na ulici Hradní a na Václavském náměstí i koledy hrané trubači z ochozu radniční věže. 
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Evžen Adámek, ředitel Oblastní 
charity Znojmo, pro jehož pracovní-
ky byl rok 2020 obzvláště náročný, 
ve svém ohlédnutí za uplynulými mě-
síci děkuje všem dobrým lidem.

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych se ohlédl za prá-

vě končícím rokem 2020. Byl to velmi 
zvláštní rok, kdy jsme zažili věci a si-
tuace, které nás dřív ani nenapadly, 
že by mohly nastat. Všichni asi víte, 
že myslím coronavirus a  jeho dů-
sledky. Najednou je velmi zvláštní, 
že jsou uzavřeny hranice. Možná je 
to dobré jen proto, aby si naši mladí 
uvědomili, jak to bylo v době totality, 
kdy se opravdu nedalo moc cestovat 
do zahraničí. Jak se říká, všechno zlé 
je k něčemu dobré, a proto si můžeme 
z této situace vzít i to dobré. Na jaře se 
ukázalo, že to s naší společností není 
až tak špatné. Lidé si začali pomáhat 
nebývalou silou a ochotou. 

Naši zaměstnanci v Charitě bez 
řečí zastoupili své kolegy tam, kde 
bylo potřeba, byli připraveni nechat se 
„zavřít“ do našeho azylového domu, 
kdyby tam byla vyhlášena karanténa. 
Další šili roušky, navštěvovali opuš-
těné, ale také osoby ve vyloučených 
lokalitách. Pokračovali v návštěvách 
pacientů a klientů v našich terénních 
službách a přitom se, hlavně na za-
čátku pandemie, nevědělo, jak velké 
riziko všichni podstupují. Velká po-
moc naší organizaci přišla také zvenčí 
od drobných přispěvatelů, kteří šili 
roušky nebo přinesli pizzu, až po ty 

velké včetně státní pomoci a města 
Znojma. Vyjmenovat zde všechny je 
nemožné.

V druhé polovině roku jsme, dá se 
říct, víceméně byli připraveni na dru-
hou vlnu. Stále pokračujeme v naší 
práci, jsme vybavení ochrannými 
a dezinfekčními prostředky, sterili-
začními lampami, které dezinfikují 
nejen naše prostory, ale i osobní vozi-
dla, která používáme při terénní práci. 
Velmi si vážím ochoty a nasazení všech 
našich zaměstnanců a dalších spolu-
pracujících organizací!

Současně v  Charitě pokračoval 
náš běžný pracovní život. Proběhlo 
několik sbírek – Tříkrálová sbírka, Po-
stní almužna, Koláč pro hospic, Sbírka 
potravin. A všechny byly rekordní! 
V lidech stále převažuje to dobré a jsou 
ochotni se rozdělit s těmi, kteří neměli 
to štěstí a nejsou úplně zdraví nebo se 
dostali do jiné svízelné situace. Velmi 
dobře se rozvíjí činnost Domácí hos-
picová péče, která dostává rekordní 
počet děkovných a vděčných dopisů. 
Všechny naše služby fungují, i když 
někdy ve velmi ztížených podmínkách. 
Za to patří velký dík našim zaměst-
nancům.

Na závěr chci poděkovat všem, 
kdo nám pomáhají, abychom my moh-
li pomáhat potřebným. Jsou to dobro-
volníci, drobní, ale i velcí dárci, nadace 
a dárci materiálních darů, obce, město 
Znojmo, Moravský Krumlov a  stát. 
Všem Vám patří velký dík, a prosím, 
zůstávejte našimi příznivci i nadále.

 Evžen Adámek

Abychom mohli
pomáhat potřebným

 Evžen Adámek (vlevo) jako zástupce Oblastní charity Znojmo na jedné ze svých mnoha 
cest pomoci na Ukrajině.  Foto: Archiv OCH Znojmo

 Robert Knebl je ve svém oboru špičkový odborník.  Foto: Archiv RK

Dne 25. listopadu jsme si připo-
mněli Mezinárodní den proti násilí 
na ženách.

Násilí bývá velmi skryté a bohužel 
se odehrává i doma, tedy na místě, 
které by mělo být v životě každého to 
nejbezpečnější. Oběti domácího násilí 
se často stydí svěřit se se svým problé-
mem jiným lidem, ale především svým 
blízkým. Bojí se, že je odsoudí a obviní 
je, že si za utržené rány i bolavou psy-
chiku mohou sami. To však není prav-
da! Právě proto byla pro oběti domá-
cího násilí zřízena před několika lety 

Nikdo vám nesmí ubližovat!
služba Krizová pomoc Znojmo, kterou 
poskytuje Oblastní charita Znojmo.

Krizová pomoc Znojmo pomáhá 
například sestavit bezpečnostní plán 
oběti, hledat jiné bydlení, sepsat ná-
vrh na svěření dětí do péče a zažádat 
na soud o výživné. Pomůže při hledání 
zaměstnání, vyřízení potřebných dá-
vek nebo zprostředkuje utajený pobyt.

Služba Krizová pomoc Znojmo 
sídlí na ulici Dolní Česká 1, zavolat si 
o pomoc lze na tel. čísle 736 529 292 
nebo napsat na e-mailovou adresu 
krizovapomoc@znojmo.charita.cz. lp

Robert Knebl, pracovník Oblastní 
charity Znojmo, se stal nejčastěji oce-
ňovaným pracovníkem v oblastní so-
ciálních služeb v rámci České republi-
ky. Jeho rekord byl 25. listopadu 2020 
zapsán do České databanky rekordů.

V oboru sociálních služeb existují 
v Česku tři prestižní ceny: Národní 
cena, Cena GRATIAS – Buďme profi 
a Časovaná bota. Se všemi si, obrazně 
řečeno, podal ruku streetworker a so-
ciální pracovník Robert Knebl.

Už v roce 2009 získal individuální 
ocenění výroční ceny Časovaná bota, 
kterou uděluje Česká asociace street-
work. Stal se tak Osobností roku v níz-
koprahových službách. V roce 2019 se 
stal držitelem individuálního ocenění 
Národní cena Pečovatel roku (katego-
rie Sociální pracovník), kterou uděluje 
Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR a Diakonie Českobratrské církve 

Robert Knebl je 
českým rekordmanem

evangelické. V letech 2019, 2020, 2021 
byl semifinalistou ocenění GRATIAS – 
Buďme profi, kterou zastřešuje Minis-
terstvo práce a sociálních věcí. Kromě 
toho byl Robert Knebl v dané oblasti 
součástí několika týmových úspěchů. 
V letech 2009 a 2012 získal společně 
s kolegy čestné uznání (TOP 3) v ka-
tegorii Tým roku v rámci ceny Časová 
bota a v roce 2009 v kategorii Skokan 
roku od České asociace streetwork. 

V roce 2020 byla zkušenému od-
borníkovi Robertu Kneblovi uděle-
na Cena města Znojma za významný 
a dlouhodobý společenský přínos a ší-
ření dobrého jména města Znojma 
v oblasti pomáhající profese. 

Robert Knebl byl letos v listopadu 
v Pelhřimově zaevidován do České 
databanky rekordů jako nejčastěji oce-
ňovaný pracovník v oblasti sociálních 
služeb v rámci ČR.  lp



Třetí listopadový víkend pořáda-
la Oblastní charita Znojmo tradiční 
Potravinovou sbírku. 

Jako dobrovolnice se do ní zapojily 
i Kristýna Mecová a Viktorie Tejralová, 
studentky třetího ročníku střední školy 
na Přímětické (SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo). 

Díky dobrým lidem se podařilo 
nashromáždit 2  646 kg trvanlivých 
potravin a drogistického zboží. „Děku-
jeme všem dárcům, vedení hypermar-
ketu, Potravinové bance pro Brno a Ji-
homoravskému kraji, dobrovolníkům 
a zaměstnancům Charity. Darované 
potraviny budou rozdány nejpotřeb-
nějším lidem ve znojemském okrese,“ 
uvedl Jindřich Mandát z Oblastní cha-
rity Znojmo.

Další studentkou výše zmíněné 
školy, která se ochotně zapojila do dob-
rovolnických aktivit v nelehké době, 
byla žákyně třetího ročníku Klára Po-
dubecká. Neotálela ani minutu a při-
jala výzvu své třídní učitelky Marcely 
Sabové a vrchní sestry Domova pro 
seniory Jevišovice pomáhat v jevišovic-
kém zařízení. V Domově strávila, jak 
sama říká, krásných, ale náročných čtr-
náct dnů. „Mám dobrý pocit, že mohu 
pomáhat druhým. Beru to téměř jako 
svou povinnost. Mám čas, jsem mladá 
a zdravá, tak proč nepomoci jinde,“ 

konstatovala Klára Podubecká. Během 
dobrovolnických činností ovšem mu-
sely studentky zvládnout i distanční 
výuku. „Jsme rády, že jsou dobrovol-
nické aktivity vedením naší školy a naší 
třídní podporovány. Děkujeme!“ shodly 
se studentky. A Jindřich Mandát ješ-
tě přidal přání za pracovníky Charity: 
„Nastala doba adventní, ve které se při-
pravujeme na Vánoce – narození Krista 
a lásky. Přejme si, ať tuto dobu prožijeme 
ve zdraví, klidu a uchováme si vědomí, 
že nám pomáháte pomáhat!“  lp
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Plemeno: kříženec německého ovčáka a Husky | Věk: asi 1,5 roku
Bady je kastrované štěně, velmi aktivní odrůstající štěně. Ovládá některé po-
vely a umí chodit na vodítku, i když je temperamentní. Byl by vhodný pro 
aktivní sportovně založenou rodinu s většími dětmi, ty miluje. Není vhodný 
ke kočkám ani k  jiným zvířatům a není s každým psem kamarád. Šťastný 
bude tento pejsek v láskyplné rodině. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

BADY

 Do Potravinové sbírky se v hypermarke-
tu Albert na Vídeňské ulici ve Znojmě zapo-
jily dobrovolnice Kristýna Mecová a Viktorie 
Tejralová.  Foto: Archiv školy

Střední odborná škola na Dvo-
řákově ulici nabídla v půlce listopa-
du zájemcům o  studium možnost 
sledovat on-line přenos představení 
školy a nabídky studia pro školní rok 
2020–2021. Nyní chystá Dny otevře-
ných dveří.

Součástí přenosu byla virtuální pro-
hlídka školy, kterou diváky provedli 
žáci 1. ročníků. Ředitel Josef Brouček 
představil vzdělávací program školy 
a její poslání. V předtočeném videu žáci 
jednotlivých oborů ukázali praktické 
řemeslné činnosti. Ambasadoři jednot-
livých oborů z řad pedagogů následně 
hovořili o průběhu studia a o činnos-
tech, které žákům přinášejí ty nejlepší 
podmínky pro jejich přípravu na pro-
fesní život. A z jejich úst zaznělo, že:
  nejsladší řemeslo je cukrařina a nej-

voňavější pekařina
  chcete-li být šťastní celý život, staňte 

se zahradníkem
  pro kreativní, usměvavé a komuni-

Každý si u nás
najde své řemeslo

kativní lidi je vhodný obor Prodavač
  ten, kdo má rád techniku a nebojí si 

ušpinit ruce, se najde mezi opraváři 
zemědělských strojů

  kdo má rád týmovou práci a dovede 
projevit svoji kreativnost, se může 
stát kuchařem i číšníkem

  kdo se chce držet české tradice a kla-
siky, stane se řezníkem – uzenářem, 
který je vyhledávaným pracovníkem 
nejen u nás, ale také v zahraničí

  a  tomu, kdo nám zajistí dostatek 
potravin a navíc si může práci zjed-
nodušit využitím moderní techniky, 
se nabízí studovat maturitní obor 
Agropodnikání

Nejlepší obor pro sebe si budou moci 
zájemci vybrat na Dni otevřených dveří, 
který Střední odborná škola na Dvo-
řákově ulici chystá 14. ledna 2021 (ov-
šem pokud to epidemiologická situace 
dovolí, sledujte proto webové stránky  
školy).  lp

Studentky jako dobrovolnice 
nejen v Potravinové sbírce

Střední odborná škola na Dvořá-
kově ulici se opět zúčastnila celostát-
ní soutěže o nejlepší samostatnou 
odbornou práci (dále jen SOP). A zís-
kala zlato i stříbro!

Soutěž, kterou vyhlašuje Národní 
ústav pro vzdělávání společně s Hospo-
dářskou komorou ČR, se týká patnácti 
oborů vzdělání. Obor Cukrář zastupo-
valy dvě žákyně školy. První byla práce 
Anny Adamcové, která vyrobila sva-
tební dort zdobený růžemi z gumpasty. 
Druhá práce byla dílem Nikoly Kunsto-
vé, která při výrobě slavnostního mysli-
veckého dortu zaujala odbornou porotu 
a ta její výkon ohodnotila 2. místem. 
Nikola tak obhájila loňské umístění své 
předchůdkyně a tím navázala na školní 
úspěchy minulých let.

Nejúspěšnější v SOP ovšem byla 
letos Viola Antlová, žákyně 3. ročníku 
oboru Kuchař-číšník, která vysoutěžila 
zlato. Příprava na závěrečné zkoušky 

Viola získala prvenství
nejlepší prací v republice

u tohoto oboru není vůbec jednodu-
chá. Žáci musí ovládat teorii všech od-
borných předmětů v obou jazycích, 
ve kterých se po dobu studia vzdělávají, 
ale především je nutné se velmi důklad-
ně připravovat na praktické závěrečné 
zkoušky. Viola tvorbu SOP nepodce-
nila. Zůstala i v komplikované době 
v kontaktu po e-mailu s učitelkou, která 
její práci vedla a byla současně kriti-
kem. Doma si zkoušela výrobu pokrmu, 
kterým chtěla nadchnout zkušební ko-
misi, a to se jí také povedlo. Závěrečné 
zkoušky zvládla velmi úspěšně s vy-
znamenáním. Dokonce spolu s dalšími 
spolužáky tohoto oboru splnila kritéria 
pro získání Osvědčení pro nejlepší ab-
solventy udělované Hospodářskou ko-
morou České republiky. Ale třešničkou 
na dortu však byl výsledek v soutěži 
o nejlepší SOP v celé republice. Získala 
1. místo se svou krásnou prací Meziná-
rodní den rodin.  lp



22.–23. 1. 2021

www.cestysvetem.cz

Soukromá VŠE
Loucká 21

Znojmo

Pátek 22. 1. – 18.00–22.00 hod.
Sobota 23. 1. – 10.00–21.00 hod.

Předprodej vstupenek:
TIC, Obroková 10

Znojmo

Vstupné: pátek 200 Kč
sobota 300 Kč

víkendové 400 Kč

Cestovatelský festival

cestovka s duší

Mirek Černý  
MIZEJÍCÍ HLASY AMAZONIE I JINDE
Jana a Daniel Urbanovi  
ŠKODOU KILEM ZA ČINGISCHÁNEM
Petr Horálek  
KDYBY FOTOGRAFIE  
MOHLY VYPRÁVĚT
Marek Balicki  
ZÁCHRANÁŘ NA CESTÁCH
Bronislav Mikulášek  
MOJE CESTY V DOBĚ 
KORONAVIROVÉ
Monika Benešová  
PACIFICKÁ HŘEBENOVKA
Viliam Poltikovič  
SMRT JE NEJEN  
VYVRCHOLENÍM ŽIVOTA
Mart Eslem a David Surý  
TŘI TISÍCE TUN LÁSKY Z PERSIE
Martin Úbl  
GREAT DIVIDE TRAIL,  
1 200 km Kanadskou divočinou

Linda a Lukáš Kerhartovi  
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
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Už jsme si zvykli, že 
každý leden byl ve Znojmě 
ve znamení několika kul-
turních akcí, které se těšily 
vždy velkému zájmu veřej-
nosti. Tentokrát nás čeká 
vstup do nového roku jiný.

Blížící se leden 2021 
bude, co se kulturně spole-
čenských aktivit týče, nebý-
vale tichý. 

Vzhledem ke  korona-
virovým opatřením, které 
zasáhly všechny oblasti ve-
řejného života, výhled do bu-
doucna není možné odhad-
nout, proto museli někteří 
organizátoři změnit či zrušit 
tradiční lednové i únorové 
akce. Je mezi nimi také měs-
to Znojmo, které ruší Ples 
města Znojma. Ve hře stále 
zůstává loňská novinka – 
únorový Stříbrný ples pro 
starší generaci.

Přesto se organizátoři 
nevzdávají naděje, že bude 
lépe a mnozí hledají pro své 
akce nové termíny.

„Velmi nerada musím sdělit, že 
vzhledem k epidemiologické situaci 
u nás i v Rakousku nebudeme moci 
uskutečnit v lednu tradiční Novoroční 

Organizátoři vaše oblíbené akce nevzdávají

koncert Stadtmusik Hollabbrunn. Naši 
hudební přátelé se ale nevzdávají, a pro-
tože ve Znojmě hrají moc rádi, uvažují 
o nějakém jarním open-air řešení,“ 

uvedla Radka Pavlíková 
z Rakousko-české hospo-
dářské společnosti. K jaru 
se upíná také prezident 
JazzFestu Jiří Ludvík: „Vě-
řím, že se nám podaří festi-
val uskutečnit. Ale v lednu 
ani únoru to určitě nebude.“

Bronislav Mikulášek 
má již své Cesty světem na-
plánované 22. a 23. ledna. 
Zda se další ročník cestova-
telského festivalu uskuteč-
ní, bude záležet na aktuální 
epidemiologické situaci.

Také Jihomoravské 
muzeum ve  Znojmě má 
připravený tradiční cyklus 
přednášek, vždy startující 
v  lednu. „Přednáškový cy-
klus bude určitě, ale zatím 
nevíme v  jakém režimu,“ 
vysvětluje Renata Hurníko-
vá z muzea. 

Všichni organizátoři 
přes těžkosti zůstávají opti-
misté. V tuto chvíli doporu-
čují, aby lidé sledovali aktu-
ální informace na sociálních 

sítích, příslušných webových stránkách 
nebo se s dotazy obraceli na Turistic-
ké informační centrum (515 222 552,  
popř. na tel. 515 300 251).  lp

 Program festivalu Cesty světem je připravený. Organizátoři věří 
v jeho uskutečnění. 

Znojmo a Jihomoravský kraj chtě-
jí společně rozvíjet atraktivní lokalitu 
znojemského hradu a pivovaru. 

Podepíší k  tomu memorandum. 
Jeho uzavření už schválili zastupitelé. 
„Jedná se o velice významnou lokalitu 
našeho města a při jejím dalším rozvoji 
je zapotřebí spojit síly,“ vysvětlil staros-
ta Znojma Jan Grois. Memorandum si 
stanovilo několik cílů, například vybu-
dování nové stálé expozice a expozič-
ních prostor v hradu věnované historii 
a nové expozice k prezentaci rotundy sv. 
Kateřiny. Úprava dalších budov bývalého 
pivovaru za účelem zpřístupnění depozi-
táře/expozice muzea prezentující nejen 
historické, ale i umělecké, archeologické, 
přírodovědné, etnografické a geologické 
sbírky Jihomoravského muzea. Zámě-
rem je i přesun části pracovišť muzea 
do bývalého kláštera klarisek (budova 
střední školy na ul. Přemyslovců).  lp

Za hrad 
krásnější

Připojte se k nápadu Jihomorav-
ského muzea ve  Znojmě. Vytvořte 
s dětmi vánoční přáníčka, která udě-
lají radost seniorům.

Od soboty 12. prosince do 20. pro-
since budou v Domě umění i v mi-
noritském klášteře připraveny koutky, 
kde si děti můžou vytvořit originál-
ní přáníčka. Ta si pak mohou odnést 
domů nebo je vložit do připravené 
krabice. Vánoční přání z krabic spolu 
s křížovkami předají pracovníci muzea 
21. prosince seniorům a pacientům 
na oddělení LDN ve Znojmě. Pokud 
se přání sejde více, potěšíte i seniory 
v dalších sociálních zařízeních.  lp

Přáníčko 
pro radost

Prodej kaprů 
Rybníkářství Pohořelice bude  

21.–23. prosince (8.00–17.00) Ve Zlaté 
uličce (nad OD Dyje) prodávat ryby. lp

Už druhý měsíc funguje i v měst-
ské autobusové dopravě (dále MAD) 
ve Znojmě nový způsob platby jízd-
ného vycházející z  celokrajského 
systému založeného na bankovních 
kartách. 

Za  zavedením změny, která má 
mimo jiného pomoci optimalizovat 
obsazenost jednotlivých autobusových 
linek, stojí společnost KORDIS JMK, 
koordinátor integrovaného doprav-
ního systému Jihomoravského kraje 
(IDSJmK). Od začátku listopadu jsou 
tak autobusy MAD vybaveny novými 
pokladnami, které mají zjednodušit 
prodej jízdních dokladů i jejich kontro-
lu řidičem. Kromě hotovosti je možné 
platit jízdenky také kartou. Skončila ale 
možnost dobití čipové karty vydané 
provozovatelem MAD, Znojemskou 
dopravní společností PSOTA (dále ZDS 
Psota). Čipová karta slouží od 1.  lis-
topadu pouze jako nosič předplatní 
jízdenky, platit s ní u řidiče již nelze.

Stávající cestující 
s čipovou kartou
REGISTRACE – každý cestující 
vlastnící čipovou kartu se musí za-

Jak platit v městské autobusové dopravě
registrovat na  e-shopu IDSJmK  
(https://eshop.idsjmk.cz/). Aby mohl 
registraci provést, musí mít předem 
zřízenou e-mailovou adresu.
SPÁROVÁNÍ ČIPOVÉ KARTY  – 
následně musí zajít na předprodej, 
kde mu bude čipová karta přidělena 
na vytvořený účet na e-shopu (je nutné 
vědět svoji e-mailovou adresu).
NÁKUP JÍZDENKY – následně je 
možné na e-shopu zakoupit potřebnou 
jízdenku bez nutnosti chodit na před-
prodej.
DALŠÍ NÁKUPY – jakékoliv další ná-
kupy předplatních jízdenek (měsíční, 
čtvrtletní či roční na MAD Znojmo) 
vyřídí cestující vždy z pohodlí do-
mova, na předprodeji to již nebude 
možné.

Nový předplatní cestující
REGISTRACE – každý cestující si 
musí zřídit e-mailovou adresu a poté 
se zaregistrovat na e-shopu IDSJmK 
(https://eshop.idsjmk.cz/). 
PŘIŘAZENÍ PLATEBNÍ KARTY – 
jako „jízdenka“ bude sloužit platební 
karta jakékoliv banky, v registraci se 
pouze přiřadí, není nutné nikam chodit.

NÁKUP JÍZDENKY – následně je 
možné na e-shopu zakoupit potřebnou 
jízdenku bez nutnosti chodit na před-
prodej.

Senioři mohou předložit 
platnou papírovou průkazku
Starobní a  invalidní důchodci (i dr-
žitelé Zlaté plakety MUDr. Jánského) 
mají jízdu po celý rok zdarma. Proká-
zat se ale musí řidiči platným jízdním 
dokladem. Senioři, kteří neovládají 
počítač, mohou o pomoc se zřízením 
nové jízdenky požádat někoho z mladší 
generace. Popřípadě mají stále možnost 
vyřídit si klasický papírový průkaz. 
Za 30 korun jim ho vyhotoví v kan-
celáři ZDS Psota na Rudoleckého 28 
ve Znojmě (Po–Pá 6.30–15.30). Nutné 
je s  sebou přinést platný občanský 
průkaz, fotografii (3,5x4,5 cm) a doklad 
o  pobírání důchodu. Zrušena byla 
elektronická „peněženka“, ale v plat-
nosti zůstává čipová karta dopravce 
ZDS Psota, avšak i u ní je nutné se 
zaregistrovat a zřídit si účet. Stále je 
také možné v autobusech MAD platit 
hotovostně (úseková jízdenka placená 
u řidiče stojí 12 Kč).  lp
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V adventní středu 23. prosince se 
naposledy v tomto roce otevře spe-
ciální „dárkové okénko“ s nabídkou 
regionálních produktů.

Kdo stále hledá tip na originální 
vánoční dárek ze Znojemska, měl by se 
zastavit na Obrokové ulici (u radniční 
věže). Dárkové okénko zde bude ote-
vřeno od 9.00 do 19.00 hodin.

Okénko provozuje destinační spo-
lečnost ZnojmoRegion jako alternati-
vu za tradiční vánoční trhy. Myšlenka 
nabídnout regionální výrobky a služby 
na jednom místě se tak letos zhmotnila 
vůbec poprvé. A náhodně nebyla vy-
braná ani středa. „Naši nabídku jsme 
spojili s  trubačskými koncerty, které 
se z radniční věže ozývají všechny ad-
ventní středy vždy od 18.00 hodin. 
Zároveň je středa úředním dnem, 
kdy řada občanů chodí vyřizovat své 
záležitosti na městský úřad v našem 
sousedství. Mohou tak snadno spojit 
příjemné s užitečným,“ vysvětluje Ire-
na Navrkalová, tajemnice společnosti.

Jaké dárky můžete 
zakoupit v okénku? 

Na výběr budou jak malé drob-
nosti pro potěchu oka, tak hodnot-
né prezenty z celého okresu. Kromě 
kvalitních vín ze Znojemské vinař-
ské podoblasti zde seženete dárkové 
sady pivních speciálů ze Znojemského 

Nákupem dárků ze Znojemska uděláte radost
a podpoříte regionální výrobce i služby

městského pivovaru, exkluzivní limi-
tovanou edici Russian Imperial Stout 
z Hasičského pivovaru Bítov nebo dře-
věnou kazetu se 4 druhy vín z vinař-
ského portálu VINOTRH.

Zážitky bez hranic slibují dárko-
vé poukazy na virtuální realitu nebo 
laserovou střílečku v INFINITY La-
ser Game ve Znojmě. Další voucher 
přinese možnost libovolného utrácení 
v areálu Excalibur City, a to včetně Mer-
linova dětského světa nebo Muzea Terra 
Technica.

Vranovská pláž nabídne poukázky 
na ubytování, PREMIUM Hotel Znoj-
mo přidá dárkové poukazy na zdejší 
gastronomické zážitky nebo špičkové 
wellness služby a Vodácké centrum 
Stará vodárna Znojmo připravilo po-
ukazy na zážitkový vodácký kurz či 
zapůjčení lodě.

Příjemnou domácí pohodu zaručí 
poslech CD s cimbálovou muzikou či 
koledami nebo krásné diáře a přáníčka 
z Ruční papírny Stará škola Želetice. 
V ní můžete uplatnit i zážitkový vou-
cher a vlastnoručně si vyrobit svůj 
originální ruční papír.

Nabídka Znovínu Znojmo kromě 
špičkových vín obsahuje i unikátní vinné 
parfémy nebo papírový betlém (viz foto). 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
pro změnu nabídne své výpravné publi-
kace, a to včetně kuchařky s původními 

regionálními recepty. Budete-li podle 
nich péct něco sladkého, jistě oceníte 
věhlasné meruňkové džemy a povidla 
z Bohutic. A kdo má doma malého In-
diana Jonese, přivítá dárek z archeolo-
gického muzea ve Vedrovicích. Seženete 
zde i voňavé bylinkové pytlíčky a čaje.

Navíc veškeré nabízené dárky jsou 
prodávány za stejné ceny jako u vý-
robce či poskytovatele dané služby. 
Můžete si je také rovnou nechat za-
balit do speciálního balicího papíru, 
který letos zdarma rozdává město  
Znojmo.  IN, lp

 Vystřihovací papírový betlém od Znovínu Znojmo zdobí malované pozadí s dominanta-
mi našeho města.  Foto: Archiv Znovín Znojmo

 Soubor Znojemské Grácie je zajímavý tím, že ho tvoří pouze senioři s průměrným věkem 72 let. Elán, kterým soubor dispo-
nuje, takový věk ovšem zcela stírá.  Foto: Archiv Znoj. Týdne

Netradičně si užili letošní Mikuláš-
skou nadílku obyvatelé domova pro 
seniory na Vančurově 17 ve Znojmě.

O krásnou adventní 
atmosféru a především 
pozitivní náladu tamních 
obyvatel se postaral Ta-
neční soubor Znojemské 
Grácie.

Více jak čtrnáct dní 
připravovaly jeho členky 
(a jeden mužský zástup-
ce) program a nadílku – 
drobné dárečky v podo-
bě domácích perníčků 
a papírových stromečků. 
To vše pro 180 seniorů 
i pečovatelky výše zmí-
něného domova. Zcela 
ve své režii měly Grácie 
nejen nadílku a dokona-
lé převleky za Mikuláše, 
čerty a anděly se svítícími 
křídly, ale také hudební 

Grácie připravily Mikulášskou nadílku pod širým nebem
vystoupení. Po dohodě s oblíbeným 
muzikantem všem zahrál a zazpíval 
Jan Balada, a to na centrálním balkoně 

pod širým nebem a v dostatečně velké 
vzdálenosti od bydlících seniorů. Ti 
si tak mohli společně zazpívat koledy 

i sledovat rejdění čertů a andělů z bez-
pečí svých balkonů nebo oken, odkud 
asi dvacetiminutový program sledova-

li. Seniory velmi potěšila 
nejen nadílka od Grácií, 
ale hlavně jejich nápad, 
který jim udělal obrov-
skou radost v  nelehké 
době a zpestřil jim před-
vánoční čas. Grácie tak 
poděkovaly seniorům, že 
mohou ve  společenské 
místnosti domova během 
roku trénovat svá origi-
nální taneční vystoupení. 
Však také častokrát byly 
na  mnoha akcích víta-
nými účinkujícími, které 
senioři pokaždé odměni-
li obrovským potleskem. 
A  ten jim za  laskavost 
a vstřícnost vůči spolu- 
občanům patří tentokrát 
dvakrát tak velký.  lp
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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, svátky 23. 12. 9.30–13.30, 
24.–26. 12. zavřeno, 27.–30. 12. 
9.30–17.00, 31. 12. – 1. 1. 2021 
zavřeno.

PROHLÍDKY MĚSTA 
S PRŮVODCEM
Prosinec – individuální prohlídky 
města pro minimálně 4 osoby.
Nutná je rezervace dva dny dopředu 
na tel. 515 222 552.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094. 
www.znojemskabeseda.cz.
Do 17. ledna zavřeno z důvodu 
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,  
svátky 24.–26. 12. zavřeno, 
27. 12. 10.00–14.00, 28.–30. 12. 
10.00–17.00, 31. 12. – 1. 1. 2021 
zavřeno.

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: prosinec, leden 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: prosinec, 
leden 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, 
maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Prosinec pro veřejnost zavřeno.

VÁNOČNÍ BALÍČEK
11. 1. FANTASTICKÁ ŽENA
Komedie, jejíž zápletka se točí kolem 
seznamu vlastností, které by měla mít 
ideální partnerka. 

Hrají: P. Solaříková / D. Šoltýsová, 
V. Krátký / O. Volejník a další. 19.00.

18. 1. MILOVAT K SMRTI
Strhující příběh sledující životní 
etapu velké zpěvačky Edith Piaf. 
V hlavní roli S. Nálepková. 19.00.

22. 1. UCPANEJ SYSTÉM
Drsné obrázky ze společenského 
života spodiny podle povídek Proč 
Bůh sedí na střídačce.
Hrají: I. Trojan, M. Krobot, J. Holcová 
a další. Nevhodné pro děti do 15 let. 
19.00. 

26. 1. KDO NEPLÁČE, 
NENÍ ČECH
One man show s podtitulem Češi, 
alkohol a Rock and roll. Správnej 
Čech není nikdy spokojenej… stand 
up comedy L. Pavláska. 19.00.

1. 2. SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Pikantní komedie o ochladlých 
vztazích a sexcoachingu. 
Hrají: J. Zindulka / V. Udatný, 
J. Ježková, M. Hudečková 
a V. Kratina. 19.00.

KONCERTY

VÁNOČNÍ KONCERTY se v rámci 
ZNOJEMSKÉHO ADVENTU 
(29. 11. – 22. 12.) konají pouze 
na vlnách Českého rozhlasu Brno/ 
Znojemsko 97,3 FM, jižní Morava 
106,5 FM
18. 12. DAVID DEYL 
A ROZHLASOVÝ ORCHESTR 
GUSTAVA BROMA s hosty. 19.00.

26. 12. CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
ANTONÍNA STEHLÍKA. 19.00.

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 
v klášteře Louka. 

4. 9. – 17. 1. 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. 

23. 9. – 3. 1. PAVEL KAŠPÁREK: 
PODOBY MĚSTA
Dům umění – fotografickýc cyklus 
představuje známé i méně obvyklé 
pohledy na historické město Znojmo.

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

TIPY 
NA VÁNOČNÍ DÁRKY

20. 4. HANA ZAGOROVÁ A PETR 
REZEK se skupinou BOOM!BAND 
Jiřího Dvořáka
KSC Dukla – vstupenky jsou již 
v prodeji na TIC (Obroková ul.)  
a on-line na www.ticketportal.cz. 19.00.

28. 4. 4 TENOŘI

KSC Dukla – vstupenky jsou již 
v prodeji na TIC (Obroková ul.)  
a on-line na www.ticketportal.cz. 19.00.

DARUJTE VINOBRANÍ
10.–12. 9. ZNOJEMSKÉ 
HISTORICKÉ VINOBRANÍ 2021

Udělejte radost svým blízkým 
i kamarádům a darujte jim pod 
stromeček cenově zvýhodněné 
permanentky (450/400 Kč 
do 31. 8. 2021) na naše krásné 
vinobraní. Zakoupené vstupenky 
na letos zrušené vinobraní zůstávají 
v platnosti pro rok 2021. Vstupenky 
jsou v prodeji na TIC (Obroková ul.).
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 1. Restaurace U Zlaté konve

 2. Balance coffee & wine

 3. Kavárna I Love Coffee

 4. Kavárna U Mlsného Kocoura

 5. M-Centrum

 6. Cukrárna Znojmo

 7. Kafe U Radnice

 8. MaxWilliam

 9. La Casa Navarra

 10. Tusto Znojmo

 11. BB BajoBistro

 12. Voňavý krám

 13. Restaurace U Radnice

 14. Občerstvení OD Dyje

 15. Kavárna GaP / Galerie a Prostor

 16. Vlkova věž – info VOC Znojmo

 17. Kavárna u sv. Mikuláše

 18. Kofi-Kofi

 19. Restaurace Na Věčnosti

 20.  ZnojmoRegion

 21. La familia Cafe

 22. Sweet shop a Cafe

 23. Káva na Knopp

 24. Pražírna kávy – Rodinná káva

Voňavá okénka

Znojemský  

advent
znojemskabeseda.cz
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VOŇAVÁ OKÉNKA ZNOJEMSKÉHO ADVENTU
29. 11. – 22. 12.

V  důsledku vládních opatření 
bylo Městské divadlo Znojmo nuceno 
přeložit nebo i zcela zrušit představe-
ní, jejíž seznam uvádíme. 

Na zrušené či přeložené akce, po-
kud vám nový termín nevyhovuje, je 
možné vrátit vstupenky do 31.  led-
na 2021. Nelze vracet vstupné na kon-
certy a přestavení konané v lednu 2021. 
Vstupenky na zrušená či přeložená 
představení (neplatí pro předplat-
né) je možné vrátit v pracovní dny 
na TIC (Obroková 10). Peníze obdržíte 
do 15 dnů ode dne vrácení. Vstupenky 
zakoupené přes TICKETPORTAL, 

Máme nové termíny divadelních představení

NÁHRADNÍ TERMÍNY
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ A RED SOCK 
ORCHESTRA 19. 5. 2021
4TET 2. 11. 2021
DRUHÁ TRÁVA 12. 2. 2021
POZEMŠŤAN (B) 22. 3. 2021
RUDY LINKA 22. 1. 2021
PATRICIE JANEČKOVÁ (X) 28. 1. 2021

ŠUMAŘ NA STŘEŠE (A) 16. 3. 2021
VEJŠLAP (C) 6. 5. 2021
ŽENITBA (B) 1. 4. 2021
LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK 
 12. 5. 2021
ŽENITBA (A) 5. 3. 2021
MŮŽEM I S MUŽEM 11. 5. 2021
HOP TROP 24. 3. 2021
ŽENITBA (C)  26. 3. 2021
LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU (B) 
 21. 5. 2021
MIROSLAV DONUTIL  hledáme termín
BLÁZNOVY ZÁPISKY 14. 4. 2021
KDO SE BOJÍ POSTELE 24. 1. 2022

TICKETSTREAM za neodehrané kon-
certy vám pomohou v pracovní dny 
vyřídit pracovnice Turistického infor-
mačního centra (TIC). Aktuální infor-
mace najdete na webových stránkách  
www.znojemskabeseda.cz.  lp

ZCELA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ
ZNOJEMŠTÍ HUDEBNÍCI 
9. 10. 2020
BESÍDKA 2020 
12. 10. 2020
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM 
19. 10. 2020 
HODINA DUCHŮ 
30. 10. 2020
VESELÁ TROJKA (PRÁČE) 
30. 10. 2020
VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ 
5. 11. 2020
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU 
29. 11. 2020
VÁNOČNÍ KONCERT LENKY FILIPOVÉ 
7. 12. 2020
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V sezóně 2014/15 byl s 53 body 
nejproduktivnějším hráčem Orlů. 
Poté se se znojemsk ým dresem 
na čas rozloučil, zahrál si v extralize 
a v několika evropských ligách. Před 
tímto ročníkem však ohlásil návrat 
na jih Moravy. Co jej k tomu vedlo, 
jak vzpomíná na zahraniční angaž-
má a co říká na současnou situaci? 
To se dozvíte v rozhovoru.

Poslední zápas jste odehráli 10. říj-
na, poté se soutěž přerušila. Jak zvlá-
dáte to čekání?

Už je to fakt dlouhý, ale tohle bo-
hužel nemůžeme nijak ovlivnit. 

Jak vyplňujete volný čas?
Teď už trávím celé dopoledne 

na zimáku. Ten měsíc bez hokeje jsem 
byl hlavně doma s rodinou. Máme dvě 
malé děti, takže se člověk opravdu 
ani chvilku nenudí. Také jsem jez-
dil pomáhat kamarádovi do práce, 
abych změnil prostředí aspoň jednou  
za čas.

Nejspíš vás potěšilo, když byl povo-
len alespoň trénink na ledě...

Určitě. Člověka baví ležet doma 
dva dny, pak už je to na palici. Měsíc 
je fakt dlouhá doba, takže si teď člověk 
váží toho, že může jít aspoň trénovat. 
Do toho vyhlížíme restart soutěže. 
Snad se brzy dočkáme.

Během pauzy někteří Vaši spolu-
hráči vypomáhají v extralize nebo 
1. lize. Nelákalo by Vás to také?

Vyhlížíme restart soutěže. Snad už to nebude 
dlouho trvat, přeje si Adam Havlík

Je to o konkrétní nabídce. Extrali-
gu bych určitě neodmítl, ale vzhledem 
k naší situaci doma s malými dět-
mi jsem já aktivně nic nevyhledával 
a snažím se věnovat rodině, jak jen to 
jde. Kdybych věděl, že se naše soutěž 
už nerozběhne, přemýšlím jinak, ale 
pořád doufáme, že začneme hrát.

Trenéři Vás v posledních zápasech 
stavěli na pozici obránce. Jak se Vám 
tato role líbí?

Líbí. Musím si získat ještě něja-
ké nové návyky, ale celkově mě to 
baví. Cítím se daleko víc ve hře, mám 
víc možností jak hru ovlivnit. Už 
v Kitzbühelu jsem strávil půl sezóny 
jako obránce. Když tam přišel jako 
sportovní poradce Pierre Pagé, bývalý 
trenér Salzburgu, tak společně s tre-
nérem mi řekli jejich pohled na věc 
a od té doby jsem hrál vzadu. Byl jsem 

spíš takový libero, 4. útočník, ale už 
tam jsem tenkrát zjistil, že by mi to 
mohlo sedět. A když jsme tady měli 
málo obránců, navrhl jsem trenérům, 
že můžu jít klidně dozadu.

Ve Znojmě jste před touto sezónou 
působil naposledy v sezóně 2014/15. 
Poté jste prošel kromě české extrali-
gy také německou, slovenskou, dán-
skou, francouzskou a rakouskou li-
gou. Kde se Vám líbilo nejvíce a kde 
naopak nejméně?

Nejvíc právě v Kitzbühelu. Po ho-
kejové stránce bych si představoval 
lepší ligu, ale co se týče prostředí, tak 
moc lepších míst pro život člověk asi 
v Evropě nenajde. Po této stránce to 
byl dvouletý balzám. Navíc po sezóně 
ve Francii, kde se mi nelíbilo vůbec.

Co Vás přimělo k návratu do Znojma?
Souhra všech okolností. Čas 

od času probíhalo nějaké oťukávání, 
jak to vypadá na jedné či druhé stra-
ně s případným návratem. Teď se vše 
hokejové i nehokejové sešlo na obou 
stranách, a tak jsem zpátky doma.

Jak moc se město od té doby změ-
nilo?

Město se průběžně zvelebuje 
pořád. Vzhledem k  tomu, že jsem 
vždy celou letní pauzu trávil doma 
ve Znojmě a měl tak přehled o tom, 
co se tady děje, tak mi nepřijde, že 
by se něco vyloženě změnilo. Určitě 
ale přibývá pěkných míst, kde se dá 
trávit volný čas.

Nedávno vyvolal rozruch rozhovor 
s brankářem Dominikem Hracho-
vinou, který prohlásil, že nynější 
situace je médii vymyšlené divadlo. 
Jaký je na to Váš názor?

Na vlastní oči jsem viděl, že ne 
pro každého je Covid chřipečka, 
takže zcela bez pozornosti se šíření 
nákazy asi nechat nemůže. Na dru-
hou stranu si myslím, že vláda dělá 
strašně moc nelogických rozhodnutí, 
která vytváří chaos a celé se to po-
tom dostalo do fáze, ve které jsme. 
A tím myslím celou společnost, nejen 
náš hokej. Za mě se měly vynalože-
né prostředky využít k vystopování 
a ochraně rizikových skupin a nechat 
život plynout ve volnějším režimu. 
Tento kolotoč tady pak může být taky  
do nekonečna.

Blíží se pro mnoho lidí nejkrás-
nější svátky v roce. Jak je plánujete  
strávit?

Vzhledem k nynějším opatřením 
asi nijak aktivně. Budeme se snažit 
udělat dětem co nejhezčí Vánoce ale-
spoň doma, ale na nějaké výlety po  
trzích to asi letos nebude.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro zno-
jemské příznivce?

Že vyhlížíme restart stejně netr-
pělivě jako oni, snažíme se připravit, 
jak jen to je možné a  těšíme se, až 
budou moct přijít na stadion a udělat 
pořádnou atmosféru. Bez nich je ten 
zápas opravdu o ničem. 

 pf

Počátek května bude ve Znojmě 
ve znamení mládežnického fotbalu. 
1. a 2. května se zde uskuteční finále 
mládežnického turnaje Ondrášovka 
Cup v kategorii U8. Tohoto turnaje se 
každoročně zúčastňuje více než osm 
set týmů z celé republiky. Nejprve se 
hrají regionální kola, ze kterých po-
stoupí nejlepších 24 celků do finále. 

Pr vní ročník se uskutečni l 
v roce 2013, byl určen pouze pro jeden 
ročník mladých fotbalistů a zúčastnilo 
se jej 28 týmů. Loňského ročníku už se 
zúčastnilo 803 družstev a v předkolech 
se odehrálo celkem 181 turnajů v 76 loka-
litách. Finálových turnajů bylo šest. eks

Ve Znojmě bude finále Ondrášovky

 Místostarosta Znojma Karel Podzimek 
(vlevo) s  koordinátorem Ondrášovka Cupu 
Pravoslavem Novákem na znojemském sta-
dionu, kde se uskuteční finále.  Foto: Archiv ZL


