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Táhneme za jeden provaz

Pomoc od města

Znojmo bojuje proti koronaviru
už téměř dva měsíce. Zatím úspěšně. Díky solidaritě, obětavosti, podnikavosti a starostlivosti všech lidí
ve městě.
Ostatně důkaz o tom, že všichni
do jednoho táhneme za jeden provaz,
přinášíme uvnitř Znojemských LISTŮ.
Pomoc druhému se stala pro mnohé samozřejmostí, stejně jako odpovědný přístup k ochraně sebe i svých
blízkých. Vyhráno ale určitě ještě není.

Situace se mění ze dne na den. Nevíme
jistě, jak se bude vše vyvíjet, ale snažíme
se být maximálně připravení. Proto jsou
i Znojemské LISTY tentokrát jiné, než
jaké je znáte. Jsou jen osmistránkové
a přinášejí základní informace o přijatých opatřeních a důležité kontakty,
kam se například obrátit v případě, že
potřebujete pomoct, nebo kde získáte
aktuální informace o dění ve městě.
Abychom společně vše zvládli, prosíme o jediné: Nebuďme bezohlední

a dodržujme zavedená opatření! Nosme roušky, nesdružujme se, dodržujme odstup, ochraňujme naše seniory.
Posilujme svou imunitu, udržujme se
v klidu, hodně spěme, jezme vitamíny
a pamatujme hlavně na vitamín C a D,
zprávy sledujme jen jednou denně a nestresujme se. Stres poškozuje imunitní
systém a my se tak sami stáváme méně
odolnými. A hlavně – neztrácejte pozitivní přístup k životu. Ne nadarmo se
říká, že pozitivní mysl je půl zdraví! zp

znojmocity_cz

Město Znojmo nabízí seniorům
a dalším lidem pomoc při zajištění nákupu potravin, léků, drogerie, venčení
domácích mazlíčků a dalších činností.
Prosíme, aby o pomoc žádali primárně
ti, kterým nemohou pomoci jejich blízcí.
INFOLINKY
Po–Pá 8.00–16.00
733 781 612, 733 781 613,
733 781 614

Informační
kanály Znojma
Důležité informace v souvislosti
s nákazou koronavirem
najdete na stránkách

www.opatreniznojmo.cz

 Podívat se už můžete do rozkvetlého Jubilejního parku. Čeká ho další část revitalizace. Více o ní píšeme na str. 6.

Foto: Archiv ZL

Úřad otevřen. Doporučujeme online komunikaci
Městský úřad přechází z nouzového režimu na režim standardní.
Podatelny, pokladny, matrika i odbor
správní fungují jako před opatřeními,
tedy i mimo úřední dny.
Stejně tak ostatní odbory fungují
bez omezení. Pro neúřední dny, tedy
mimo pondělí a středu, však platí, že

schůzky a jednání s úředníky budou
možné pouze po předchozí domluvě.
V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců přesto doporučujeme úřad
navštívit osobně pouze v nezbytné či
neodkladné záležitosti, která nejde vyřešit jinak než osobní návštěvou. Mezi

úřadem a občanem preferujeme elektronickou a telefonickou komunikaci.
Podání, která není nutné potvrzovat
razítkem podatelny, je možné i nadále vhodit do boxu podatelny, jenž
je umístěn na vchodu do Městského
úřadu na Obrokové ul. 1/12.
 Pokračování na str. 3.

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE ZDE:
Webové stránky:
www.znojmocity.cz,
www.znojmo-zdravemesto.cz
Facebook:
www.facebook.com/znojmocity.cz
Instagram:
www.instagram.com/znojmocity.cz
Twitter:
www.twitter.com/znojmocity_cz
YouTube:
www.youtube.com/c/
ZNOJMOOFFICIAL
Mobilní rozhlas:
znojmo.mobilnirozhlas.cz

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty z radnice, informace o blokovém čištění a možnost vyjádřit svůj názor
v anketách. To vše nabízí Mobilní rozhlas
a aplikace Zlepšeme
Česko.
Registrujte se, a budete v obraze!
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Zpravodajství

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 28. května, uzávěrka je
18. května.
BLOKOVÉ ČISTĚNÍ BEZ ODTAHŮ
Blokové čištění ulic ve Znojmě
bude probíhat postupně dle původního rozpisu, ale do 30. dubna bez odtahů čili bez nutnosti
přeparkovat auta. Ulice nebudou
označeny dopravním značením se
zákazem stání a zaparkovaná vozidla nebudou odtahována. Odkaz
na aktuální rozpis blokového čištění naleznete na www.znojmocity.cz
v Praktických odkazech.
SVOZ BIOODPADU
Pravidelný svoz bioodpadu,
ke kterému slouží sběrné nádoby
hnědé barvy, je ve Znojmě a jeho
příměstských částech prováděn
každý lichý týden.
PLATBA ZA ODPAD
Každoročně vybíraný poplatek
za odstraňování komunálních
odpadů zůstává na částce 400 korun na osobu. Poplatek je splatný
k 30. červnu 2020. K platbě lze
využít několik možností. Preferován je nyní bankovní převod
na účet: 19-5055970277/0100 se
specifickým symbolem 178 a variabilním symbolem, kterým je
rodné číslo poplatníka (v případě
platby za více členů rodiny na jedno rodné číslo je nutné bance
uvést do „Zprávy pro příjemce“
rodná čísla ostatních členů rodiny,
za které poplatník platí). Platbu
lze provést také prostřednictvím
služby SIPO České pošty. Více
na www.rodinaokurkova.cz (sekce:
Komunální odpady).
ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ
VODNÉHO A STOČNÉHO
Vodárenská akciová společnost
(VAS) informuje veřejnost, že daň
z přidané hodnoty u vodného
a stočného klesá. Co změna přinese zákazníkům VAS, zjistí na webov ých stránk ách společnosti
www.vodarenska.cz. Zároveň VAS
upozorňuje, že vzhledem k opatření proti šíření koronaviru jsou
všechna oddělení a provozy VAS
do odvolání uzavřeny. Ke komunikaci ale mohou zákazníci využít
telefon, e-mail či zákaznický portál.
Více opět na webu společnosti.
NOVÝ PLYNOVOD
V ulicích Gagarinova a Pražská sídliště je položen nový plynovod
včetně rekonstrukce plynovodních
přípojek.

Pokračuje oprava zdi v Jámě
Ve Starém městě, v tzv. Jámě, pokračují práce na sanaci zdi po demolici rodinného domu.
Demolice rodinného domu v soukromém vlastnictví proběhla v minulém roce. Demolice odhalila zeď, která
se do té doby opírala o rodinný dům
a která se posléze ukázala ve velmi
špatném stavu. Město proto nechalo
udělat její statické posouzení.
Výběrové řízení na zhotovitele
sanace proběhlo v únoru letošního
roku. Než se však firma mohla pustit do práce, došlo k neočekávanému
sesunutí další části zdi včetně části
chodníku. Původní výběrové řízení
tak bylo zrušeno, protože bylo třeba
větších sanačních prací.
Ty se rozběhly ihned po výběru nového zhotovitele (v třetím březnovém
týdnu) a vyžádají si investici ve výši
téměř 2 160 000 korun. Firma zde bude
pracovat přibližně do půli května.  pm

 V současné chvíli se pěší nedostanou do blízkosti sesunutého chodníku. Mohou ale sejít
dolů a lokalitu obejít. 
Foto: Archiv ZL

Tvoříme Znojmo: Přihlaste
svůj nápad do konce května!
Zapojte se do třetího ročníku participativního rozpočtování
ve Znojmě, do projektu Tvoříme
Znojmo 2021, a přihlaste svůj návrh
na zlepšení vašeho okolí.
Znojmo rozdělí 3 miliony korun
pro město a 3 miliony korun pro městské části. Navrhované projekty by měly
mít minimální hodnotu 50 000 korun
a maximální 750 000 korun. Ty úspěšné budou realizovány v roce 2021.
Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem
ve Znojmě (včetně městských částí),
přičemž může podat i více než 1 návrh. Návrh musí splňovat stanovené
náležitosti, jako je dodržení rozpětí

rozpočtu, odůvodnění, přínos, místo
realizace ve Znojmě aj. O tom, které
projekty se za rok zrealizují, rozhodne
veřejnost hlasováním.

Navrhované projekty v první
řadě posoudí příslušní úředníci, kteří
zhodnotí jejich realizovatelnost. Svůj
projekt bude následně každý navrhovatel prezentovat na veřejné prezentaci
v první polovině září, kde proběhne
první vlna hlasování, následovat bude
online hlasování (14. 9. – 11. 10.).
Náležitosti projektu, možné způsoby podání projektu (preferuje se odevzdání návrhů online nebo poštou)
a další pravidla jsou podrobně popsány
ve formuláři na www.tvorimeznojmo.cz.
Informace a rady poskytne koordinátorka projektu Bc. Soňa Bystřická (sona.bystricka@muznojmo.cz,
515 216 339). 
pm

V Oblekovicích budují dešťovou kanalizaci
V Oblekovicích se pracuje na vybudování dešťové kanalizace. Investorem stavby je Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje. Město se
podílí částkou 4 miliony korun.
Dešťová kanalizace bude sloužit
k odvádění srážkových vod z nemovitostí, komunikace, chodníků a zpevněných ploch na ulici Oblekovická.
Práce jsou rozděleny do dvou etap.
Přibližně do půli května se bude pracovat v ulici Oblekovická u zastávky
Nesachleby, točna. Druhá etapa bude
pokračovat od 18. května do 15. čer-

vence od točny až ke křižovatce s ulicí
Pod Sklepy. Uzavřen přitom bude vždy
jenom jeden konkrétní úsek. Po celou dobu prací bude vyhrazen koridor pro chodce o šířce minimálně
1,5 metru.
Pro vozidla budou ale platit uzavírky a objízdné trasy – v první etapě
do 17. května je objízdná trasa (cca
1 200 m) pro všechna vozidla vedena
po ulici Pod Sklepy, U pramene a Šípková, tj. až ke sklepům u Oblekovic.
V druhé etapě od 18. května do 15. července bude objížďka vedena po ulici

Pod Sklepy a U Pramene délka objízdné
trasy je cca 650 m.
Uzavírka silnice se dotkne provozu linek MAD Znojmo. Během
celé stavby dojde k dočasnému zrušení
stávajících zastávek linkové autobusové dopravy IDS JMK - „Znojmo, Oblekovice, Nesachleby“ a „Znojmo, Oblekovice, Bohumilice I.“ – bez náhrady.
Současně bude autobusová zastávka
„Znojmo, Oblekovice, Bohumilice II“
pro směr do centra města Znojma
dočasně posunuta o cca 50 m před
křižovatku s ulicí Bohumilická.  zp
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Aktuální strategie radnice
v boji proti koronaviru
Znojemská radnice vypracovala
Strategii města Znojma v boji s onemocněním COVID-19 (dále jen Strategie) pro období od 14. do 30. dubna.
„Naše město i celý okres se zatím
s epidemií, alespoň podle čísel, vypořádává velmi dobře. Jsem rád, že nás
data mohou naplňovat optimismem.
Zdraví každého z nás je to nejcennější,
co máme. Na druhou stranu musíme
pořád zůstávat obezřetní,“ říká starosta Jan Grois.
V této chvíli je nejen pro Znojmo,
ale i pro celé Česko, důležité získat
data o skutečném stavu nákazy v ČR.
Je potřeba zjistit, kolik lidí skutečně
nemoc prodělalo a kolik jich je už vůči
COVID-19 imunní. Vláda ČR avizovala, že se ke sběru dat chystá ve druhé
polovině dubna.
„Samozřejmě nebudeme sedět
s rukama v klíně a čekat. Období
do konce dubna využijeme k přípravě města na návrat do normálního
života,“ vysvětluje starosta důvody
vypracování Strategie. Materiál je
rozčleněn do tří bodů. Definuje pokračující opatření k omezení šíření nákazy
ve Znojmě, reaguje na nejnovější opatření vlády a zabývá se přípravou města
na masivnější rozvolňování opatření

 Město dezinfikuje a čistí hřiště, lavičky, autobusy i zastávky a další místa veřejného prostranství a budov. 
Foto: Archiv ZL

v ČR, ke kterému může od května docházet.
„Do ulic jsme nasadili mimo jiného
anti-covid tým, který speciální nanotechnologií dezinfikoval riziková místa
městského mobiliáře. Parní technologií čistíme všechny zastávky, lavičky
a dětská hřiště. Jedním z důležitých
bodů je i zřízení zásoby krizového ma-

teriálu (roušky, dezinfekce), abychom
byli připraveni okamžitě distribuovat
ochranné pomůcky, pokud by došlo
k opětovnému zhoršení situace. Protože kdo je připraven, není překvapen.
I když samozřejmě budu radši, pokud
tu zásobu nebudeme muset použít,“ dodává starosta Grois. Kompletní Strategii
najdete na www.opatreniznojmo.cz. zp

Opatření na podporu domácností,
seniorů i podnikatelů
V boji s koronavirem je město
Znojmo velmi aktivní. Od poloviny
března přijímá různá opatření s cílem
zamezit šíření koronaviru a ochránit
tak své obyvatele.
Od začátku rozjelo město preventivní informační kampaň (online i offline) a přistoupilo k řadě izolačních
opatření, jako uzavření mateřských
škol, sportovišť, knihovny nebo turistických cílů, a to ještě před vládními
opatřeními. Z důvodů ochrany řidičů

i cestujících jezdí MHD zdarma. Pro
pomoc seniorům a dalším ohroženým skupinám je zřízena speciální
infolinka. Pomoc na telefonu nabízejí
i psychologové.
Díky spolupráci s místní firmou
PPO Group se podařilo každému
Znojmáku ušít a distribuovat bavlněnou roušku, tatáž firma pro radnici
nyní vyrábí ochranné štíty. Každá domácnost také zdarma dostala 0,7 litru
dezinfekce. Městu se všeobecně díky

proaktivnímu přístupu povedlo bez
ohledu na vládu nebo kraj zajistit dostatek ochranných pomůcek (roušky,
respirátory, štíty a obleky) pro Centrum sociálních služeb. Radnice přijala
také jedenáct ekonomických opatření,
která mají za cíl zmírnit dopady vládních restrikcí a pomohou Znojmákům
překonat krizovou situaci. Na dalších opatřeních v boji proti koronaviru průběžně pracujeme. Společně
to dáme! 
zp

Úřad otevřen. Doporučujeme online komunikaci
Pokračování ze str. 1.
Prosíme každého občana o zvážení, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit elektronicky, okamžitě. Zaměstnanci
městského úřadu jsou připraveni
konzultovat s veřejností jednotlivé
případy „na dálku“ a najít jiná vhodná

řešení, a to bez negativních dopadů
na veřejnost.
Poplatek za odpady i všechny
další platby doporučujeme provést
elektronicky. Více informací najdete na www.opatreniznojmo.cz. Zde
jsou uvedeny i další tipy, jak si vyřídit potřebné záležitosti v současné

situaci. Komunikovat s úřadem z pohodlí domova umožňuje elektronická
služba Portál občana. Díky portálu si
vyřídíte spoustu záležitostí z vlastního počítače a například kvůli žádosti
o kolaudaci nebo platbě poplatků již
nemusíte chodit na úřad. Registrace
na www.portalobcanaznojmo.cz.  zp
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STALO SE
V NEMOCNICI
JE ODBĚROVÉ MÍSTO
V Nemocnici Znojmo byl zřízen
odběrový stan na COVID-19.
Odběrové místo nemocnice je
určeno výhradně pro pacienty
s doporučením praktického lékaře nebo Krajské hygienické
stanice. Místo je průjezdové a není
určeno pro pěší. Odběry jsou prováděny denně včetně víkendů
od 8.00 do 16.00 hod. Stávající
mobilní odběrový tým převzala
Armáda ČR.
OTEVŘENY HŘBITOVY
I SPORTOVIŠTE
Hřbitovy ve Znojmě jsou otevřené.
Prosíme ale, neshlukujte se. I zde
platí vládní nařízení o omezení pohybu, nošení roušek a dodržování
vzdálenosti dvou metrů. Pro veřejnost jsou otevřeny i tenisové kurty
Leska. Atletický ovál na stadionu
v Horním parku je zatím přístupný
pouze pro individuální tréninky
atletů – členů oddílu TJ Znojmo.
POPELNICE NA ROUŠKY
Radnice nechala rozmístit na šestnáct míst po městě a jeho příměstských částech speciální
popelnice na použité ochranné
pomůcky – roušky, respirátory
a rukavice, které je nutné vložit do sáčku nebo odpadového
pytle, zavázat a teprve poté vhodit do k tomuto účelu viditelně
označené popelnice. O pravidelný
svoz a likvidaci se postará spalovna Nemocnice Znojmo. Více
na www.opatreniznojmo.cz.
ZAHRADNICTVÍ MĚSTSKÉ
ZELENĚ OTEVŘENO
Zahradnictví Městské zeleně
na Kuchařovické ulici funguje
v omezeném režimu. Otevřeno je od 7.00 do 15.00 s tím, že
od 7.00 do 10.00 je vyhrazený čas
pro seniory nad 65 let a od 10.00
do 15.00 pro veřejnost. Prodej je
regulovaný, v areálu smí být najednou maximálně pět lidí. Na bráně
u vstupu je k dispozici dezinfekce
a jednorázové rukavice.
SBĚRNÝ DVŮR
V PŘÍMĚTICÍCH FUNGUJE
Sběrný dvůr v Příměticích je znovu otevřen (Po–Pá 8.00–17.00,
So 8.00–14.00). Do areálu mohou
maximálně dvě auta s vlekem
a je třeba dodržovat hygienické
zásady a rozestupy. Sběrný dvůr
slouží v nouzovém stavu pro nutné odložení odpadu. Sběrný dvůr
na Dobšické zůstává prozatím
uzavřen.
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Téma: Poděkování

Město a jeho lidé: Táhneme za jeden provaz
Vedení města Znojma nenechalo v nelehké době své obyvatele
na holičkách a pomáhá na několika
frontách, seč může. Za jeden provaz
s ním táhnou firmy i stovky dobrovolníků. Všem za jejich nezištnou
obětavost patří obrovský dík.
Pomoc druhému se stala pro mnohé
samozřejmostí. A to je, zvláště v posledních měsících, jednoznačně pozitivní zpráva.
I ve Znojmě je na práci některých
upřena maximální pozornost médií
i občanů – jsou to lékaři, sestřičky,
zdravotníci, hasiči, ředitelé i personál domů, kde bydlí senioři, policisté
a mnozí další. Jsou zde ale i tací, kteří
pracují „v pozadí“ a jsou neméně důležití - prodavačky, uklízečky, profesionální řidiči, poštovní doručovatelky či
doručovatelé dovážející tisíce objednaných balíčků. Všechny vyjmenovat
bohužel nelze, poděkovat jim ovšem
ano.

Poděkování
Dovolte mi, abych toto cestou poděkoval všem pracovníkům sociálního
odboru města Znojma, sociálním pra-

covníkům a pracovníkům působícím
v sociálních službách v našem městě.
Jejich práce je velmi náročná i bez
dnešních omezení a opatření, která
souvisí se šířením nového typu koronaviru. Přes všechna rizika v dnešní
době svou práci i nadále vykonávají
a bez jejich pomoci a podpory by někteří občané neměli zajištěny mnohdy
životně důležité potřeby. Speciální
poděkování patří pracovníkům v pobytových sociálních službách, kde
se snaží ochránit seniory mnohdy
za cenu uzavření se do preventivní karantény tak, jak to realizovali
pracovníci Centra sociálních služeb
Znojmo.
Další poděkování patří i pomáhajícím
organizacím, které se zapojily společně s námi do pomoci a podpory občanům, kteří pomoc nyní potřebují, jako
je Dobrovolnické centrum ADRA,
o.p.s., Oblastní charita Znojmo, Český
červený kříž, Vodácký oddíl NEPTUN
Znojmo a dalším i ostatním dobrovolníkům.
Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům v Lékárně Na Holandské
ve Znojmě za pomoc při řešení dezinfekce pro seniory, Lékárně Dr. Max

za vstřícnost, dále firmě DAROS Znojmo za dodávky potřebného vybavení
a také firmě BenTim za jejich dary
těm, kteří pomáhají ostatním. Nelze vyjmenovat všechny organizace
či služby, které se nějakým způsobem
zapojují a díky nimž může společnost i nadále fungovat, proto všem
dobrým lidem patří toto poděkování
také.

Jsem velmi rád, že i v této době je
ve městě Znojmě mezi lidmi cítit solidarita, ochota pomáhat a odpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní.
Snad společně tuto nelehkou situaci
zvládneme co nejlépe a budeme moci
co nejdříve žít v našem městě tak, jako
doposud.
Stanislav Maar,
vedoucí sociálního odboru
Městského úřadu Znojmo

 Pracovníci Charitní záchranné sítě rozdávají roušky a rukavice lidem bez domova. Oblastní charita Znojmo pořádá také sbírky pro potřebné (do 30. dubna,
Po a St, 15.00–17.00, Dolní Česká 1), poskytuje potravinovou pomoc lidem bez domova a sociálně slabým rodinám s dětmi, šije roušky, pomáhá v terénu a je tam, kde
je potřeba. 
Text: lp, Foto: OCH Znojmo

 Jen namátkou – Znojmačky Anna Novotná, Jitka Kubíková, Jitka Mikulášková
a další stovky nejmenovaných žen (i někteří muži) už doma ušily a rozdaly tisíce
roušek. Jejich dobrovolnické aktivity podporuje i znojemská radnice. Ve spolupráci
s Oblastní charitou Znojmo zřídila sběrné místo, kam mohou švadlenky roušky darovat (více info na webu města www.znojmocity.cz). 
Text: lp, Foto: E. Hřibová

 Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo pomáhá například s nákupy seniorům.


Text: lp, Foto: D. Aulik Faragová
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Dobrovolně šli do karantény, aby ochránili seniory
Pracovníci Centra sociálních služeb Znojmo – U Lesíka 11 přistoupili
z důvodu prevence a ochrany seniorů k dobrovolné čtrnáctidenní
karanténě.
„Zhruba od začátku března jsme
připravovali krizový plán pro případné
vládní uzavření pobytových služeb.
U nás se to týkalo Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem,

Odlehčovacích služeb a Azylového domu. Do preventivní karantény jsme vstoupili (kromě Azylového
domu) 1. dubna a původní plán byl
do 14. dubna. Nicméně po zhodnocení situace jsme zůstali do 21. dubna.
Karanténní tým byl složen z pečovatelů, zdravotních sester, sociálních
pracovnic, vrátných, údržby, kuchyně,
prádelny, zásobování. O 183 klientů

Domova a 3 klienty Odlehčovací služby pečovalo 58 pracovníků. Provedené
testy (asi 130) byly u všech negativní
a to jen upevnilo naše vědomí, že jsme
situaci dobře vyhodnotili a karanténa
měla smysl k ochraně našich seniorů,“
zhodnotila Radka Sovjáková, ředitelka Centra sociálních služeb, a dodala: „I po karanténě musíme chránit
seniory, sebe i naše rodiny. Každých

 Zaměstnanci Centra sociálních služeb spali přímo v domově, aby minimalizovali riziko přenosu nákazy COVID-19 mezi ohrožené seniory. 

 Patnáct kilometrových rolí netkané textilie dodala Vodáckému oddílu Neptun
Znojmo znojemská společnost PFNonwovens. Vodáci z netkanky už ušili 12 000 roušek, které věnovali záchranářům, lékárníkům, seniorům, LDN Nemocnici Znojmo,
prodavačkám a dalším. Ze svého cíle ušít 2 000 ochranných obleků již mají hotových
620, které poslali na ARO, zubní oddělení, rychlou záchrannou službu i gynekologicko-porodnické oddělení místní nemocnice. Na šití a distribuci roušek a ochranných
obleků se podílí padesát vodáků. 
Text a foto: lp

14 dnů jsou pracovníci testováni.
Musíme být vůči sobě i jim i nadále
zodpovědní.“
„Chtěl bych vyzdvihnout obětavost všech pracovníků, kteří z důvodu svých pracovních povinností
dobrovolně podstoupili odloučení
od rodin. Nesmírně si toho vážím,“
říká s vděkem starosta Znojma Jan
Grois.
lp

Foto: Archiv CSS

 Kvůli focení se na chvilku zastavili, ale jinak mají plné ruce práce i členové Českého
červeného kříže. I jim patří velké poděkování. 
Text a foto: lp
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Městský úřad informuje

Zápisy do mateřských škol
Další revitalizaci Jubilejního
proběhnou bez dětí i rodičů parku uvidíte online
žádosti o přijetí je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii rodného listu
dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče,
čestné prohlášení o řádném očkování
dítěte (vzor v příloze) a kopii očkovacího průkazu dítěte. Povinnost doložit
čestné prohlášení o řádném očkování
a kopii očkovacího
průkazu dítěte se netýká dětí, které plní
povinné předškolní
vzdělávání.
V případě, že dítě
nebylo očkováno dle
očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat
na dálku praktického
dětského lékaře a vyžádat od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo
se očkování nemůže
podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Přihlášku se všemi doklady je možné
doručit škole následujícími způsoby :
do datové schránky školy, e-mailem
 Hugo Málek by měl v září nastoupit do Mateřské školy Praž- s uznávaným elektská. I jeho musí rodiče přihlásit elektronicky. 
Foto: Archiv ZL ronickým podpisem
(nelze jen poslat proOpatření k organizaci zápisů k před- stý e-mail!), prostřednictvím poštovškolnímu vzdělávání pro školní rok ních služeb, vhozením do schránky
2020/2021 vydalo Ministerstvo školství, vámi vybrané školy (schránky jsou
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mi- volně přístupné u hlavních vstupů
mořádnými opatřeními vlády k ochraně do mateřských škol), výjimečně lze
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem i prostřednictvím osobního podání.
a onemocněním COVID-19.
„Když jsem prosazoval do koalič- Konzultace a rady
ního programového prohlášení rady
při vyplnění
města elektronický zápis, věděl jsem,
že je to dobrá a prospěšná věc, ale
Bližší informace k zápisu získají
netušil jsem, jak moc se bude hodit zákonní zástupci dětí přímo na webov době koronavirové. Letos poprvé vých stránkách jednotlivých MŠ.
jsou ve Znojmě zápisy online, což je V případě potřeby jakýchkoliv inforzlepšovák k nezaplacení. Děkuji od- mací k vyplnění žádosti jsou všem
boru školství, zejména Denise Krátké, k dispozici pracovníci odboru školství,
vedoucí odboru školství, a Martě Šu- kultury a památkové péče, a to v pralerové, koordinátorce zápisu,“ uvedl covních dnech od 8.00 do 18.00 hod., –
místostarosta Znojma Jan Blaha.
Marta Šulerová (marta.sulerova@
muznojmo.cz, +420 777 562 996)
Zápis dětí do MŠ proběhne a Denisa Krátká (denisa.kratka@
muznojmo.cz, +420 739 389 015). pm
Zápisy dětí do mateřských škol
nejen ve Znojmě proběhnou letos
bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.
Žádosti o přijetí musí zákonní zástupci poslat příslušné mateřské škole
ve Znojmě nejpozději do 6. května.
K samotnému zápisu dojde o den
později.

7. května 2020

Děti budou přijímány do mateřských škol (dále MŠ) na základě předem zveřejněných kritérií jednotlivých
MŠ. Žádosti o přijetí do MŠ získáte
ve webové aplikaci na adrese https://
mszapis.muznojmo.cz/, kde ji i vyplníte a následně stáhnete. K vytištěné

Kompletní informace
k průběhu zápisů ve Znojmě
i vzory potřebných dokumentů
jsou zveřejněné již nyní
na webu města
www.znojmocity.cz.

Město Znojmo zve občany na netradiční online
veřejnou prezentaci II. etapy památkové obnovy Jubilejního parku. Veřejnou prezentaci povede ve čtvrtek
14. května autor projektu
docent Pavel Šimek.
S obnovou parku začalo
město v roce 2018, druhá etapa by měla začít letos v létě.
Cílem projektu je navrácení historické podoby parku,  Oddechová část s květnicí v 2. pol. 20. století.
Foto: Archiv ZL
a proto jeho návrh vychází 
z dochované archivní dokumentace a původních podkladů autora etapou diskutovat nejen se mnou, ale
Josefa Kumpána.
především s autorem projektu,“ říká
Docent Šimek seznámí s průběhem místostarosta Jakub Malačka.
druhé etapy, jejíž součástí bude obnova
Konkrétní informace o průběhu
střední části parku – jde o rekreační prezentace budou zveřejněny na strántrávník a květnici, která se nachází kách www.znojmo-zdravemesto.cz.
na rohu ulic Jubilejní park a Dělnická Prezentaci bude možné sledovat
(v blízkosti Lidového domu). „První na Facebooku města Znojma.
etapa projektu vzbudila u veřejnosti
Zajímá-li vás něco konkrétního
velký zájem, přeci jen se jedná o jeden k revitalizaci, můžete dotazy na toto
z našich nejkrásnějších parků. Vzhle- téma zasílat předem na e-mailovou
dem k současné situaci se nemůžeme adresu: sona.bystricka@muznojmo.cz,
s veřejností sejít osobně, proto jsme a to do středy 13. května. Zodpoví
se rozhodli pro tuto online variantu, je docent Šimek nebo místostarosta
která dá občanům možnost nad druhou Znojma Jakub Malačka. 
pm

Do práce na kole bude.
V jiných podmínkách
Desátý ročník kampaně Do práce
na kole se v květnu uskuteční. Celostátní organizátor Auto*Mat upravil
podmínky soutěže na míru současné situaci. Registrace jsou možné
do 8. května.
Účastníci si budou moci nově zapisovat nejen cesty do práce a z ní, ale také
povolené zdravotní procházky do parků
a přírody, cvičení doma nebo i venku,
meditace a jiný zdravotní pohyb. I Znojmo muselo reagovat na současnou situaci a zrušilo tradiční zahajovací akci,
kterou měl být společný výšlap. Věříme

však, že i tak celá akce bude stát za to,
že se při ní odreagujeme a podpoříme
zdravý pohyb. V úterý 26. května nabídne partner akce kavárna BALANCE
coffee & wine 20% slevu na kávu tomu,
kdo dorazí s tričkem, které obdrží při registraci. Navíc jsou připravené skvělé ceny a „tradičně netradiční“
závěrečný večírek v podobě komentované procházky po věžích s ochutnávkou vína, který by se měl uskutečnit
9. června. Pro nejaktuálnější změny
sledujte web www.dopracenakole.cz
a facebookové stránky. 
pm

Kulturní akce se mění
Vzhledem k stávající situaci ohledně zastavení šíření nákazy COVID -19
ruší Znojemská Beseda akce pro veřejnost v měsíci květnu a červnu.
Dětský den a Pivní slavnosti si
tak budeme moci užít až v příštím
roce. A momentálně zavřelo své brány
i Městské divadlo Znojmo, které ruší
představení v obou měsících včetně

pronájmů. Zrušené jsou až do 30. června také aktivity a poznávací zájezdy,
které pro znojemské seniory pořádá
město a Znojemská Beseda. Jaká bude
podoba oslavy 300 let Znojemského
městského pivovaru i to, zda budou
kulturní akce v prázdninových měsících, bude záležet na aktuálním opatření, které bude vydávat Vláda ČR. lp
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Vydejte se pěšky i na kole do přírody Podyjí
Národní park Podyjí láká svojí
krásou k výletům pěšky i na kole.
Vycházky do lůna přírody, povolené i v době omezení pohybu, mohou
využít všechny generace a podpořit si
tak tolik důležitou psychickou pohodu.
Půjdete-li do přírody sami – pěšky či pojedete na kole – výhodou je,
že nemusíte mít nasazenou roušku.
Postačí, když ji budete mít u sebe pro
případ, že někoho potkáte. Pak je třeba
si roušku nasadit. Stejné to je i při jízdě
na kole například s kamarádem, kdy
máte mezi sebou dostatečné rozestupy
a nehrozí tak šíření viru. Stále ale platí,
že by se lidé ani v přírodě neměli shlukovat do větších skupin.

TIPY NA TRASY
PRO PĚŠÍ
Naše tipy na šest různě dlouhých
pěších vycházek po Národním parku
Podyjí nabízí mapa na straně 8. Jednotlivé trasy odpovídají číslu na mapě:

1 Z nojmo – Králův stolec – Znojmo

13 km
Trasa na jednu z nejpopulárnějších vyhlídek v okolí Znojma začíná na konci
ulice Přemyslovců, u rozcestí Znojmo –
hrad. Odtud se vydáte po modré značce
Gránickým údolím podél potoka, přes
Pivcův pramen až k rozcestníku Gránice. Děti jistě ocení naučnou mločí stezku. Pokračovat budete lesem po zelené
značce až k silnici u Mašovic, kterou
přejdete a pokračujete stále po zelené.
Ta vás dovede k Andělskému mlýnu
a až k vyhlídce na Králův stolec. Cesta
zpět vede opět po zelené značce lesem,
přes Hradiště až zpět do centra města.

2 Lukov – Nový Hrádek – Podmolí

8 km
Cesta na romantickou zříceninu Nový
Hrádek začíná v Lukově, na rozcestníku

Lukov – bus. První 2 km jdete po červeném značení, projdete vesnicí, na jejímž
konci odbočíte doleva, a dojdete k rozcestníku Příčky. Dále půjdete po zelené
značce, která vede až na Nový Hrádek.
Cesta zpět vede po stejné trase k rozcestníku Příčky a odtud budete pokračovat lesem po zelené až do Podmolí.

3 Č ížov – Hardegg – Čížov

necelých 9 km
Procházka až k rakouskému hrádku,
ležícímu přímo na rakousko-české
hranici, je sice nyní zkrácena, ale i tak
nabízí výhled na krásný Hardegg. Začátek cesty je v Čížově, kde se od rozcestí vydáte po modré značce přes
rozcestníky Pod Čížovem a Na Keplech. Chcete-li se pokochat pohledem
na hardeggské panoráma, odbočíte
doprava na následujícím rozcestníku
jménem Hardeggská vyhlídka. Vrátíte-li se zpět k rozcestníku, můžete
pokračovat doprava po modré značce
až k hraničnímu přechodu v podobě
mostu přes řeku Dyji – na druhé straně
se vypíná hrad Hardegg. Přejít most
ale momentálně nesmíte. Stejnou cestou se vrátíte zpět – nejprve po zelené
k rozcestníku Na Keplech a pak dále
po modré až do Čížova.

4 Havraníky – Devět mlýnů –

Šobes – Havraníky
8 km
Trasa začíná na okraji Havraníků. Jdete
po červené značce až k Havranickému vřesovišti a dále po zelené přes
rozcestník Pod Honigovou chatou až
k vyhlídce Devět mlýnů. Pokračujete
na rozcestí Na Fládnické cestě a kolem
kapličky dojdete k řece na rozcestí Pod
Šobesem. Odtud se napojíte na červenou a přejdete visutou lávku. Zde
začíná Šobeská cesta k slavné vinici. Pro návrat do Havraníků půjdete
po červené značce přes Judexův mlýn
a Havranické vřesoviště.

 Zelená barva uklidňuje mysl a pohled do nádherné přírody Národního parku Podyjí určitě přispěje k pěkně strávenému dni. 
Foto: Archiv ZL

5 Sealsfieldův kámen –

Popice – Znojmo
13 km
Vycházka na oblíbenou vyhlídku nad kaňonem řeky
Dyje začíná a končí u rozcestníku Znojmo – údolí
Dyje. Od tohoto údolí pod
Karolininými sady budete
až na Sealsfieldův kámen
následovat žlutou značku.
Od rozcestníku Sealsfieldův kámen se vydáte
po zelené do Popic a odtud
budete pokračovat po červené značce. Projdete Konice a přes Kraví horu se  Takto bez roušek si hned tak ve skupinách nevyrazíme,
dostanete zpět k rozcest- ale pobyt v jarní přírodě s rodinou si odepřít nemusíme.
níku, kde vaše cesta začala. 
Foto: Archiv ZL

6 Čížov – Vranov nad Dyjí – Čížov

20 km
Nejdelší trasa ze všech procházek Podyjím začíná na rozcestí v Čížově. Po modré značce jdete k rozcestí Na Keplech,
poté odbočíte doprava na Pašeráckou
stezku, která má červené značení.
Na rozcestníku Ledové sluje můžete
odbočit doleva na vyhlídku k obelisku.
Dále jdete přes rozcestníky Vranovská
brána a Mostek hraběnky Heleny Mniszkové, odkud dojdete k rozcestníku
u řeky. Odbočte doprava a pokračujte
přes Zadní Hamry podél řeky až do Vranova. Na zpáteční cestě přejdete most
u rozcestníku Vranov nad Dyjí – Benátky a po 1,5 km vás zelená značka svede
k rozcestníku Zadní Hamry – lávka.
Pokračujete po červené k Vranovské
bráně a odtud doleva po žluté kolem
zámečku Lusthaus. U rozcestníku Pod
Lesnou odbočíte doprava. Poslední úsek
vede po modré zpět do Čížova.

TIPY
NA CYKLOVÝLETY
Pro cyklisty jsme vybrali pět oblíbených
výletních míst včetně méně náročných
tras vhodných pro rodiny s dětmi.
Na webu Znojemské Besedy (www.
znojemskabeseda.cz) si můžete stáhnout leták s mapou doporučených tras
(výjimkou je v letáku uvedená trasa
Znojmo – Retz, která v tuto chvíli není
možná).
Znojmo – Sealsfieldův kámen –
Znojmo
17 km, stoupání 288 m
Cyklotrasa na známou vyhlídku patří
mezi mírně náročné a je vhodná pro
rodiny s dětmi. Povrch je napůl asfalt
a šotolina, s výjimkou tří úseků v lese
nad Konicemi.

Znojmo – Králův stolec – Znojmo
18 km, stoupání 345 m
Náročnost cyklotrasy patří délkou
i převýšením mezi snadné, vhodné i pro
děti od 10 let. Povrch je asfalt a lesní
cesty s dobrou sjízdností.
Znojmo – Šobes – Znojmo
27 km, stoupání 517 m
Nejfrekventovanější trasa 5000 vedoucí přes Šobes je příjemnou, středně
náročnou cestou se dvěma strmějšími
výjezdy (Šobes a Kraví hora). Terén je
střídavě asfalt, lesní cesty a šotolinové
úseky.
Znojmo – Hardegg – Znojmo
necelých 53 km, stoupání 960 m
Cyklotrasa Znojmo (5000) – Hardegg
(5003) patří mezi středně náročné a je
vedena po asfaltovém a částečně šotolinovém povrchu. Až k hradu Hardegg
se ovšem v tuto chvíli cyklisté nedostanou. Musí se zastavit před hranicí.
Znojmo – Nový Hrádek – Znojmo
33 km, stoupání 600 m
Na romantickou zříceninu Nový Hrádek vede náročnější terén. Trasa je
z části asfaltová, ale z většiny ji tvoří
lesní cesty s velkými kořeny stromů vedoucími přes cestu a šotolinové úseky.

MÍSTO ODEMYKÁNÍ
PROJÍŽĎKA PO DYJI
Odemykání řeky Dyje, naplánované
na 25. dubna, je sice letos zrušeno,
navzdory pandemii ale řeka teče dál
a láká k projížďce. Vodácké centrum
Stará vodárna proto nabízí zatím jen
dvojicím nebo rodinným příslušníkům zapůjčení lodě a vodáckého vybavení (po předchozí domluvě na tel.
727 841 363). 
lp
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