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Vážení čtenáři,
v měsíci březnu jsme společně osla-

vili Velikonoce, které jsou právem spo-
jovány s příchodem jara. Letos s nimi 
opravdu začalo toto bezesporu krásné 
roční období. Stejně tak, jako spojuje-
me Velikonoce s jarem, spojujeme jaro 
s životem. Na jaře se probouzí příroda 
a s ní veškerý život po dlouhém zimním 
spánku a dává nám to najevo svými 
pestrými barvami, slunečními paprsky 
a krásným zpěvem ptactva. Doufám, 

že jste prožili hezké svátky se svými nejbližšími.
Toto krásné počasí přeje i rekonstrukci technické infra-

struktury v centru města. Práce pokračují každý den, aby byla 
v květnu včas dokončena první etapa. Chtěli bychom poděko-
vat všem obyvatelům města, chodcům i řidičům za trpělivost 
a vstřícnost při ztíženém pohybu v centru města.

Na dalších řádcích bych Vám chtěl přiblížit probíhající rekon-
strukci MKS Beseda, která byla navržena z důvodu, že vnitřní 
prostory a technické vybavení je velmi opotřebované a zastara-
lé. Při rekonstrukci budovy Besedy bude upraven vstup pro ná-
vštěvníky tak, aby byl bezbariérový. Bude zřízen osobní výtah 
a provedena rekonstrukce stropu nad 1. nadzemním podlažím 
v sálech včetně všech konstrukčních vrstev a vlysové podlahy, 
čímž se odstraní problém s houpající se podlahou ve velkém 
sálu. V 1. a 2. nadzemním podlaží budou vybudována nová 
sociální zařízení, díky čemuž dojde k podstatnému zkvalitnění 
prostředí pro návštěvníky. Vymění se otvorové prvky v celém 
objektu, zateplí fasáda, vyjma fasády do ul. Purcnerova a pro-
vede se sanace vlhkostních poruch zdiva v 1. podzemním pod-
laží. Dále bude provedena rekonstrukce ústředního vytápění 
a vybudovány nové kotelny pro celou budovu. Těmito úpravami 
dojde k úspoře nákladů na provoz budovy. Nově vybudovaná 
vzduchotechnika zajistí potřebnou výměnu vzduchu při kultur-
ních akcích, nákladní výtah u jeviště pak možnost snazší do-
pravy divadelní techniky, kulis a dalšího vybavení pro pořádání 
kulturních akcí. V budově bude nově řešeno i osvětlení.

Práce na rekonstrukci pokračují dle harmonogramu, takže 
předpokládáme, že termín dokončení v říjnu tohoto roku bude 
dodržen. Všichni se tak už nyní můžeme těšit na výsledek re-
konstrukce a slavnostní otevření MKS Beseda, protože já pev-
ně doufám, že nás všechny mile překvapí a návštěvníkům kul-
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Co Vás zajímá…
 Vážení čtenáři, vážení spoluobčané, 
jistě jste si všimli, že práce na rekon-
strukci náměstí Míru probíhají s nebý-
valou intenzitou. Pokud počasí dovolí, 
zaměstnanci firem pracují až do večer-
ních hodin, včetně dnů volna. Jistě, ze-
jména pro ty, kteří bydlí v domech a by-
tech na náměstí, to není nejjednodušší, 
vydržet musí i podnikatelé, kteří mají 
na náměstí Míru své provozovny. A pro-
tože jak pohyb po náměstí, tak i přístu-
py do jednotlivých provozoven jsou nyní 
obtížnější, je třeba tyto skutečnosti vní-
mat s vědomím, že bez určitých ome-
zení se práce na náměstí neobejdou... 
Děkujeme všem za pochopení i výdrž.
 Rada města projednala a souhlasila se 

jmenováním nové vedoucí pečovatel-
ské služby Mgr. Bulíčkové od 1. 5. 2018.
 V otázce participace obyvatelstva 
města na přípravách revitalizace měst-
ského parku město počítá s aktivní 
účastí obyvatel, a to i bez petičních 
akcí, které připravují skupiny aktiv-
ních obyvatel s obavou, že snad město 
nevyslyší jejich prosby. Město s tímto 
postupem počítá již od chvíle, kdy sa-
motný záměr spatřil světlo světa…
 Rada města projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města zahájit výkupy 
pozemků v „menší“ průmyslové zóně 
na ulici Dopravní. Výkupy dotčených 
pozemků zahájit v co nejkratší době 
za podmínek schválených zastupi-
telstvem města dne 6. 6. 2016 (max. 

300 Kč/m2, směna pozemky určené 
k zástavbě 1:1, zemědělská půda max. 
1:3…)
 Rada města vzala na vědomí žádost 
do grantového programu Fondu Vyso-
činy „Sportoviště 2018“ na akci „Svě-
telné ukazatele pro lední hokej“ pro 
zimní stadion M. Budějovice, souhlasila 
s pořízením světelných ukazatelů dle 
žádosti o dotaci a zrušila zadání náku-
pu LED panelu (kostky). Zároveň rada 
města schválila ukončení nájmu movité 
věci mezi městem Moravské Budějovice 
a společností ZIKOS a zároveň schválila 
vyřazení a likvidaci světelné tabule LED.
 Rada města Moravské Budějovice pro-
jednala a schválila provedení rekon-
strukce kotelny a ohřevu TUV šaten 

Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání dne 5. 3. 2018 mj.:

Rada města na své 87. schůzi dne 21. 3. 2018 mj.:
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice

schválilo pořízení změny č. 1 Územní-
ho plánu Moravské Budějovice zkráce-
ným způsobem podle ustanovení § 55a 
odstavec (2) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění
schválilo Plán ochrany městské památ-
kové zóny Moravské Budějovice
schválilo odstoupit od nabídky přijetí 
dotace dle schváleného usnesení vlády 
č. 4 ze dne 09. 01. 2017 pro vybudová-
ní průmyslových zón v k.ú. Moravské 
Budějovice, a to z důvodu nemožnosti 
získat pozemky v obou průmyslových 
zónách o výměře 31 ha, kdy nelze reali-
zovat pouze dílčí část zón o nižší výmě-
ře, ale musí být dokončena celá plocha 
o výměře 31 ha do roku 2021
schválilo záměr města Moravské Budě-
jovice zapojit se do dotačních projektů 
za účelem získání finanční podpory 
(dotačních prostředků) z důvodu vybu-
dování průmyslové zóny v obci a k.ú. 
Moravské Budějovice o menší výměře 
cca 5–10 ha
neschválilo poskytnutí dotace z FAOM 

ve výši 75.000 Kč a z rozpočtu OV La-
žínky ve výši 20.000 Kč pro Sbor dobro-
volných hasičů Lažínky na akci Výročí 
120 let založení SDH Lažínky a akci 
Sraz rodáků z důvodu pořádání těchto 
akcí prostřednictvím příspěvkové orga-
nizace MKS Beseda
přísedícími Okresního soudu v Třebíči 
na léta 2018–2022 zvolilo Mgr. Bastlo-
vou, Mgr. Doležalovou, Ing. Špačkovou, 
Bc. Tobolkovou, p. Sapíka, Bc. Salačo-
vou, Dis., RNDr. Pánkovou
schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
Města Moravské Budějovice č. 1/2018, 
o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství
pověřilo kontrolní výbor kontrolou reali-
zované veřejné zakázky Rekonstrukce 

technické infrastruktury v centru města 
Moravské Budějovice – nám. Míru, ul. 1. 
máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského
vzalo na vědomí zprávu Policie ČR 
o stavu bezpečnosti a veřejného pořád-
ku v územní působnosti města Morav-
ské Budějovice a integrovaných obcí 
za období roku 2017, zprávu o činnosti 
městské policie za rok 2017, výpis čin-
nosti městské policie za listopad, pro-
sinec 2017, výroční zprávu o činnosti 
MěÚ Moravské Budějovice v oblasti 
poskytování informací za rok 2017, vý-
roční zprávu za rok 2017 – stížnosti, 
čerpání z FAOM v roce 2017 k 31. 12. 
2017 a souhrn převodu nemovitých věcí 
za rok 2017

turních akcí přinese lepší kulturní zážitky.
Závěrem bych Vám rád sdělil ještě 

jednu důležitou informaci. MKS Beseda 
Moravské Budějovice sestavila k příleži-
tosti oslav 100 let vzniku Československé 
republiky pracovní skupinu, ve které jsou 
zastoupeny různé spolky města, podílející 

se na přípravách a pořádání těchto oslav. 
Bylo vytvořeno speciální logo, které bude 
provázet a slučovat veškeré akce konané 
k této slavnostní události.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem hezké jaro, na zahra-

dách kvetou bledule a sněženky, řeky od-

plavují poslední zbytky zimy, a tak nastal 
čas na výlety a cykloturistiku. Užívejte si 
těchto krásných dní plnými doušky.

Jan Kocáb, 
místostarosta města 
Moravské Budějovice

schválilo rozpočtové úpravy čís. 2Z, které se týkají změny příjmů, výdajů a financování 
rozpočtu města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet

Příjmy 153,912.873,00 Kč 0,00 Kč 153,912.873,00 Kč

Výdaje 246,608.873,00 Kč 18,500.740,51 Kč 265,109.613,51 Kč

Financování 92,696.000,00 Kč 18,500.740,51 Kč 111,196.740,51 Kč

schválila předložit žádost o dotaci 
z Programu péče o krajinu – podpro-
gram Péče o přírodní a přírodě blízké 
biotopy a biotopy druhů uvedených 
v červených seznamech ve volné kra-
jině na realizaci sečení Heřmanských 
kopců
souhlasila s návrhem studentů Gymná-

zia a Střední odborné školy Moravské 
Budějovice k umístění dvou informač-
ních skříněk na oplocení parku gymná-
zia a informační tabulky s názvem ško-
ly na pravý pilíř hlavní brány do parku 
na náklady školy
vzala na vědomí připomínky zastupi-
telstva města k Fondu aktivity obyvatel 

města platných pro rok 2018 a schválila 
Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady města 
Moravské Budějovice pro poskytování 
finanční podpory č.1/2018
schválila vítěze veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na zhotovitele akce „Obno-
va vnějších omítek a nátěrů zámeckých 
koníren a obnova oken hlavní budovy 
zámku“ firmu INEX Moravské Budějovi-
ce, s.r.o.
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zimního stadionu Moravské Budějovi-
ce a pověřuje OSRI vyhlásit veřejnou 
zakázku malého rozsahu.
 Rada města Moravské Budějovice 
schválila „Plán oprav na rok 2018“ Zá-
kladní školy Moravské Budějovice, Ha-
vlíčkova ulice, financování akce vedle 
prostředků z města z vlastních fondů 
organizace.
 Rada města vyslovila souhlas s akcí 
ZUŠ OPEN 2. ročník ve městě Mo-
ravské Budějovice v Parku Ing. Miro-
slava Kršky (z důvodu rekonstrukce 
nám. Míru) dne 24. 5. 2018 od 13:00 
do 17:00 hodin. Na akci vystoupí žáci 
ZUŠ Moravské Budějovice. Na akci, 
jejíž 1. ročník byl velmi úspěšný, jste 
všichni srdečně zváni!!!

 Členové zastupitelstva města byli po-
zváni na akci „rekonstrukce Besedy“, 
na které měli možnost seznámit se 
s rozsahem prací i možných víceprací 
při rekonstrukci městského kulturního 
střediska. Bohužel se příliš mnoho za-
stupitelů nedostavilo (3 SOMB, 1 SNK 
STO, 1 ODS). Je to velká škoda, proto-
že kdyby všichni viděli obrovský rozsah 
rekonstrukčních prací i všechny neče-
kané věci, které byly při rekonstrukci 
objeveny, jistě by se jim lépe posuzo-
val nejen rozsah samotných prací, ale 
i rozsah víceprací, které stavební firma 
musí v rámci rekonstrukce provádět.

 Za Radu města
 PhDr. Zdeněk Janderka 
 a Bc. Jana Kiesewetterová

Rada města na své 88. schůzi dne 3. 4. 2018 mj.:

Víte, že ...
dne 9. dubna 2018 začal již 10. ročník 
tradičního čtrnáctidenního úklidu Vy-
sočiny pod názvem Čistá Vysočina? 
Zatímco v prvním roce čistilo přírodu 
kolem silnic šest tisíc dobrovolníků, le-
tos to bylo kolem dvaadvaceti tisíc.
slavnostní zahájení stavby moravsko-
budějovického obchvatu se uskuteč-
nilo před deseti roky? Slavnost začala 
v 11,00 hod. dne 14. května 2008.
zkušební provoz čistírny odpadních 
vod v Moravských Budějovicích byl za-
hájen 1. května 1993?
už v květnu roku 1838 vzniká v Morav-
ských Budějovicích ochotnické diva-
dlo? První žádost spolku, který tvořila 
místní honorace a lepší třída měšťan-
stva, sice nebyla úspěšná. Nicméně 
ochotníci se nevzdali, a první předsta-
vení uskutečnili hned v červenci téhož 
roku, neboť město pociťovalo nedosta-
tek společenských zábav.
v celostátní aktivitě zaměřené na zpět-
ný sběr elektrozařízení Recyklujte 
s hasiči 2017 bylo v okrese Třebíč nej-

lepší SDH Nové Syrovice? V Kraji Vy-
sočina první místo obsadilo SDH Žďár 
nad Sázavou - zámek.
dne 7. května 1918 na mimořádné 
schůzi obecní výbor našeho města 
jmenoval čestným občanem města 
Aloise Jiráska? Poděkování občanům 
zaslal spisovatel obratem hned 10. 
května z Prahy.
dne 20. května 1898 zemřel ve věku 
60 let JUDr. Eduard Špatinka, od roku 
1869 advokát v Mor. Budějovicích, 
velký přítel Václava Kosmáka, staros-
ta Sokola, hudebník, herec a režisér 
ochotnického divadla?
zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlá-
silo celkem 6 nových grantových pro-
gramů? Jsou to: Rozvoj vesnice 2018, 
Venkovské prodejny 2018, Regionální 
kultura 2018, Odpady 2018, Investuje-
me v sociálních službách 2018 a Ino-
vační vouchery 2018.
se v Komárovicích dne 1. května 1913 
narodil František Kaláb, českosloven-
ský voják, příslušník československé 
armády v Anglii a také osobní strážce 

československého prezidenta, který 
mimo jiné obdržel Český i Polský vá-
lečný kříž a anglickou Invazní medai-
li? Po válce působil až do roku 1950 
ve vojenském učilišti ve Vyškově. 
V roce 1953 byl z armády propuštěn 
a pracoval v ZKL Brno.
náměstí Míru v Moravských Budějo-
vicích, tak jak ho známe do dnešních 
dnů, bylo rekonstruováno v roce 1978? 
Do roku 1977 ještě náměstí v centru 
města sloužilo jako autobusové nádra-
ží.
až do konce roku 2018 se můžete při-
hlásit do soutěže Máte doma muzejní 
kousek? Pokud máte doma „historické“ 
elektrozařízení, které byste rádi věno-
vali do sbírky Národního technického 
muzea, věnujte pozornost informaci 
na stránkách www.elektrowin.cz.
v Královopolské strojírně v Morav-
ských Budějovicích vznikla jednotka 
Lidových milicí v květnu 1948? Vyzbro-
jena byla 28. října 1948.
vn

V letošním roce má město Morav-
ské Budějovice z Programu regenera-
ce městských památkových rezervací 
a městských památkových zón Minister-
stva kultury ČR přislíbenu dotaci ve výši 
1.030.000 Kč. Vzhledem k výši dotace 

bude provedena obnova objektů zámec-
kých koníren a zámku.

Obnova zámeckých koníren bude za-
hrnovat provedení netlakové injektáže, 
otlučení degradovaných omítek tří stěn 
(štítová zeď směrem do parku je již prove-

dena), nové omítky omítkovým systémem, 
úpravu stěn minerálním štukem, nátěr fa-
sády, úpravu omítek Hydrofobizérem, ná-
těr oken, dveří a ochranných mříží.

U obou štítových stěn hlavní budovy 
zámku bude posouzen zdravotní stav dře-
va okenních křídel vč. okenic, bude pro-
vedena repase výměnou degradovaných 
částí oken, příp. bude vyhotovena přesná 
replika okenních křídel. Bude obnoven 
nátěr všech oken a okenic.

Na základě výsledku výběrového řízení 
se dodavatelem prací stala na obou ob-
jektech společnost INEX Moravské Budě-
jovice s.r.o. Celkové smluvní náklady akce 
obnovy v r. 2018 jsou ve výši 2,158.819 Kč 
bez DPH. Tyto náklady zahrnují obnovu 
zámeckých koníren ve výši 1,832.021 Kč 
a obnovu oken zámku ve výši 326.798 Kč.

Práce budou zahájeny v měsíci květnu 
a dokončeny do října 2018.

Josef Macháček, 
Odbor strategického 
rozvoje a investic

neschválila provedení opravy prostran-
ství u řadových garáží v ul. Gymnazijní 
na náklady města
vzala na vědomí podanou žádost o do-
taci do grantového programu Fondu Vy-
sočiny „Sportoviště 2018“ na akci „Svě-
telné ukazatele pro lední hokej – zimní 
stadion Moravské Budějovice“, souhla-
sila s pořízením světelných ukazatelů 
dle žádosti o dotaci a zrušila zadání 
nákupu LED panelu (kostky)

schválila provedení rekonstrukce kotel-
ny a ohřevu teplé užitkové vody šaten 
zimního stadionu Moravské Budějovice 
v rozsahu předložené kalkulace nákla-
dů a pověřila OSRI vyhlásit veřejnou 
zakázku malého rozsahu
souhlasila s konáním 2. ročníku celo-
republikové akce ZUŠ OPEN v gymna-
zijním parku na ulici Tyršova dne 24. 5. 
2018 v době od 13 do 17 hodin, na níž 
vystoupí žáci ZUŠ Moravské Budějovice

vzala na vědomí zápis z jednání pracov-
ní skupiny Programu regenerace měst-
ské památkové zóny Moravské Budějo-
vice, soupisy dodavatelů rekonstrukce 
technické infrastruktury v centru města 
- nám.Míru, ul.1.máje, ul.Sokolská, ul.
Dobrovského a rekonstrukce MKS Be-
seda
Zpracovala: Marie Růžičková, 
MěÚ Mor. Budějovice

Obnova zámeckých koníren a zámku Moravské Budějovice
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Práce na první etapě rekonstrukce technické infrastruktury v cen-
tru města Moravské Budějovice probíhají. Termín dokončení první 
etapy je do 20. 05. 2018.

Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí v souběhu s touto 
akcí provádí rekonstrukci vodovodu od náměstí ČSA č.p. 35 po budo-
vu České spořitelny a v ul. 1. máje od č.p. 17 po č.p. 21, zároveň se 
rekonstruuje kanalizace, a to v úseku od č.p. 35 po budovu radnice 
č.p. 31. Dále jsou rekonstruovány všechny kanalizační přípojky, které 
se nacházejí pod stávajícím chodníkem, který bude nově zadlážděn.

Do druhé etapy rekonstrukce budou od 20. 5. 2018 zahrnuty chod-
níky od budovy České spořitelny až k budově Střední školy řemesel 
a služeb, zároveň budou provedeny chodníky podél budovy Základ-
ní školy a Praktické školy Dobrovského a podél budovy restaurace 
Grand navazující na ul. Sokolská, dále chodník od budovy lékár-
ny U Hromádků až před budovu restaurace Grand a dále chodník 
od budovy Komerční banky k budově lékárny U Hromádků.

Předpokládané dokončení druhé etapy a celé stavby je začátkem 
měsíce srpna 2018.

Zhotovitel je povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukro-
mým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na do-
pravní, výrobní, uživatelská či jiná omezení po dobu výstavby a to 
vždy před počátkem každého takového omezení.

Vzhledem k tomu, že po dobu realizace je a bude ztížený pohyb 
chodců a vozidel v prostoru centra města, žádáme obyvatele města, 
prodejce, návštěvníky města, chodce i řidiče o shovívavost a o dodr-
žování dopravního značení pro jejich bezpečnost. Za tuto trpělivost, 
vstřícnost a ohleduplnost při prováděné rekonstrukci všem děkujeme.

O průběhu dalších prací Vás budeme včas informovat, a to pro-
střednictvím zpravodaje, webových stránek města a kabelové te-
levize.

Josef Macháček, 
Odbor strategického rozvoje a investic

EKOTRH 18. května 2018
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostře-
dí, Město Moravské Budějovice a Základní škola TGM Morav-
ské Budějovice se připojují k oslavám Dne země 22. dubna.
Tento den oslavíme již dvanáctým ročníkem EKOTRHU, který 
proběhne v pátek 18. května od 10.00 do 16.00 hodin 
v areálu zámeckých koníren v Moravských Budějovi-
cích.
Můžete se těšit na výrobky z kozí farmy  přírodní čaje  ruč-
ně vyráběné svíčky  250 druhů koření  kované šperky  
dřevěné výrobky  přírodní kosmetiku  drátenické výrobky 

 sušené ovoce, oříšky v dárkovém balení  ručně vyrábě-
nou bižuterii dětské pletené zboží  včelí produkty a medo-
vé speciality bramborové spirálky  výpěstky zahradnictví 
Vejtasa Jaroměřice n/R  ekodrogerii  potraviny v bio kvalitě 

 domácí sýry  ručně vyráběné proutěné zboží  perníky  
biokosmetiku zahradnické výpěstky SOŠ Znojmo  originál-
ní ručně vyráběné dárky  medové elixíry  domácí cukroví  
bylinkové sirupy okřešické oplatky
Doprovodný kulturní program letos nabízí vystoupení dětí 
z kroužků školní družiny - aerobic, Tereza a hudební soubor 
Rosetta.
Ing. Jana Škodová, odbor životního prostředí

s maximální dovolenou rychlostí 90 km/h. Při návrhu výškového 
vedení bude kladen důraz na vyrovnaný poměr výkopů a násypů. 
Navržená komunikace má délku 2836 m a spojuje dvě překláda-
né komunikace. Jedná se o silnice II/152 a III/4118. Na napojení 
těchto komunikací byly navrženy 2 úrovňové stykové křižovatky, 
které zachovávají dopravní obsluhu města Moravské Budějovi-
ce. V průběhu trasy dochází ke křížení obchvatu II/152 se dvěma 
účelovými komunikacemi. Jedná se o cyklostezku a účelovou 
komunikaci. Směrové vedení trasy obchvatu je navrženo jako 
S-linie se 2 pravostrannými a jedním levostranným obloukem. 
Do prvního pravostranného oblouku se ve staničení km 0,365 
napojuje silnice III/4118 a do druhého pravostranného oblouku 
se ve staničení km 2,067 napojuje stávající silnice II/150. Obě 
křižovatky jsou řešené jako stykové se samostatným pruhem pro 
odbočení vlevo.

O aktuálním dění Vás budeme nadále průběžně informovat.
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic

Odbor strategického rozvoje a investic informuje o zahájení 
projekčních prací silničního obchvatu ve východní části Morav-
ských Budějovic.

Kraj Vysočina v současné době zahájil projekční přípravu 
a jsou plánovány následující předběžné termíny. V roce 2018 
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a jedná-
ní s vlastníky dotčených pozemků; následovat bude projektová 
dokumentace pro stavební řízení a výkup pozemků v roce 2019; 
potom v roce 2020 výběrové řízení na zhotovitele a v letech 2021 
až 2022 realizace stavby.

Trasa tohoto obchvatu bude naprojektována Dopravně inže-
nýrskou kanceláří, s.r.o. Hradec Králové na základě platného 
územního plánu. Obchvat bude začínat napojením na silnici 
III/4118 u Lažínek, končit bude napojením na stávající komuni-
kaci II/152 ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou za areálem 
ZEAS.

Výstavbou obchvatu dojde ke zvýšení jízdního komfortu řidi-
čů jedoucích po komunikaci II/152 a ke snížení objemu tranzitní 
dopravy ve městě Moravské Budějovice. Nový obchvat zjedno-
duší sjezd ze silnice I/38 na Jaroměřice nad Rokytnou. Zároveň 
dojde ke snížení negativních vlivů dopravy ve městě Moravské 
Budějovice.

Obchvat bude naprojektován v návrhové kategorii S 7,5/70 

REKONSTRUKCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V CENTRU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

Kraj Vysočina připravuje východní silniční obchvat Moravských Budějovic
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Beseda s občany
Zajímáte se o veřejný život v Moravských Budějovicích? Chce-
te se informovat a sdělit své názory představitelům města 
osobně? Přijďte se zeptat a diskutovat se zástupci města.

Beseda s občany nad tématy veřejného života 
ve městě proběhne 

ve středu 16. května 2018 od 16 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Moravské Budějovice.

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen ne-
ohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pra-
vého okraje vozovky. Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodní-
ku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zaved-
la od 20. února 2016 novou povinnost pro chodce. Pohybuje-li 
se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvět-
lením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu 
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.
Reflexní prvky ani jejich počet či rozměry nejsou zákonem blíže 

upraveny. Mohou to být jakékoliv prvky s reflexní úpravou (reflex-
ní přívěsky, vesty, reflexní šle, reflexní páska, reflexní nášivky…), 
které jsou viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Nej-
vhodnějším řešením z tohoto pohledu je buď reflexní vesta, nebo 
reflexní páska. Čím větší reflexní plocha, tím je chodec lépe vidět. 
Nejvhodnější je umístit pásku na konec rukávu, kdy pohyb ruky 
zvyšuje viditelnost. Možné je také umístit reflexní pásku na nohu 
nad kotník. Pokud má chodec pouze jednu pásku, měla by být 
vždy umístěna blíže ke středu vozovky tak, aby pro ostatní účast-
níky silničního provozu byla viditelná co nejlépe.

Vhodné oblečení by měl chodec volit pro lepší viditelnost 
i ve dne. K tomuto účelu se používají takzvané fluorescenční ma-
teriály, které známe například z reflexivních vest, pracovních odě-
vů, doplňků oblečení. Jde o jasně žlutou, zelenou či oranžovou 
barvu. Tyto materiály však svoji funkci v noci ztrácejí. Důležité 
je také připomenou, že chodci smějí jít po pozemní komunikaci 
maximálně dva vedle sebe a za snížené viditelnosti nebo nepře-
hledných a nebezpečných úsecích pouze jednotlivě za sebou.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele, oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor
tel.: 974 261 208; email: david.linhart@pcr.cz

Na silnicích v Kraji Vysočina dochází každoročně k dopravním 
nehodám, jejichž účastníky jsou chodci. Jedná se přitom o jedny 
z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kteří si vlastní 
nebezpečí mnohdy ani neuvědomují.

V loňském roce řešili policisté v Kraji Vysočina celkem 109 
dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto nehodách bylo 
šest osob usmrceno, čtrnáct utrpělo těžké zranění a 85 chod-
ců bylo zraněno lehce. Počet dopravních nehod chodců se sice 
meziročně mírně snížil, ale zvýšil se počet tragických nehod, při 
kterých chodec zemřel.

S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými 
účastníky jsou chodci, je důležité si připomenout některá základ-
ní pravidla, která by měl chodec dodržovat.

Pojem chodec nám vymezuje zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích, kde je uvedeno, že chodec je i osoba, která tlačí nebo 
táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík 
o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, ko-
lečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo 
pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní 
kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník 
není nebo je špatně schůdný, může chodec využít k chůzi silnici. 
Zde se musí pohybovat při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít 
po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při sní-
žené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích 
nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci 
pouze jednotlivě za sebou.
Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů pře-
chod pro chodce, nadchod nebo podchod, musí přecházet jen 
na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo 
přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její 
ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali 
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, 
jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozi-
del nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Dne 9. dubna 2018 přivítal starosta města Ing. Vlastimil Bařin-
ka v obřadní síni MěÚ Moravské Budějovice studenta 3. ročníku 
Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích Ada-
ma Blažka, který je studentem učebního oboru Automechanik 
– Mechanik opravář motorových vozidel.

Slavnostní přijetí a setkání se starostou města se konalo u pří-
ležitosti ocenění jeho skvělého a jistě zaslouženého celorepubli-
kového úspěchu. Adam Blažek se totiž v celostátním kole soutě-
že automechaniků v březnu letošního roku umístil na vynikajícím 
3. místě v kategorii Automechanik Junior 2018. A takový úspěch 
si jistě právem ocenění zaslouží!

Pozvání na slavnostní setkání přijali rovněž zástupci střední 
školy, a to ředitel Ing. Jaroslav Doležal, zástupce ředitele pro 
odborný výcvik Ing. František Chvátal, vedoucí učitel odborného 
výcviku pan Jan Svoboda, učitel odborného výcviku pan Libor 
Říha a také odborný a třídní učitel Ing. Martin Veselý. Ti všichni 
mají na úspěchu Adama Blažka jistě svůj významný podíl.

Starosta města ve svém proslovu pogratuloval Adamu Blaž-
kovi i všem pedagogům k nádhernému vítězství a současně 

KRAJ VYSOČINA: Chodci v silničním provozu
Policisté apelují na chodce, aby při pohybu na komunikacích byli obezřetní

Starosta města přijal a ocenil úspěch studenta SŠŘS v Moravských Budějovicích

poděkoval za skvělou reprezentaci své školy, města Moravské 
Budějovice i kraje Vysočina. Vyjádřil také přesvědčení, že ces-
ta k jakémukoli vítězství není jednoduchá, ale žádá si poctivou 
a dlouhodobou práci, podpořenou nadšením a zájmem o věc, 
bez kterých se úspěch či vítězství jen těžko dostavují. Ocenil tak 
Adamův aktivní přístup k soutěži, jeho cílenou a zodpovědnou 
přípravu, která byla nakonec korunována 3. místem v prestižní 
soutěži automechaniků v České republice.

Po ukončení proslovu předal starosta města Adamu Blažko-
vi dárek – sportovní hodinky a malou kytičku. Následovalo po-
depsání všech přítomných účastníků setkání do pamětní knihy 
města a samozřejmě slavnostní přípitek.

Kamila Havlíčková, Odbor kanceláře starosty a školství
Foto: Pavel Čírtek



6 květen 2018

město informuje

Vítání občánků v Moravských Budějovicích
V sobotu 17. 03. 2018 se uskutečnilo v zasedací místnosti 

Městského úřadu Moravské Budějovice další vítání nově na-
rozených dětí. Tentokrát se sešlo celkem 27 dětí, z toho 14 
chlapečků a 13 holčiček. Do řad občanů našeho města malé 
občánky slavnostně přivítal radní města PhDr. Zdeněk Jan-
derka, který rodičům poblahopřál a poděkoval za to, že ne-
váhají naplňovat základní poslání a smysl rodiny – mít děti 
a vychovávat je tak, aby jim jejich bytí přinášelo radost a vše-
stranně naplňovalo jejich rodinný život. Příjemnou slavnostní 
atmosféru navodily a svým vystoupením program obohatily 
děti z pěveckého souboru Kapky při ZUŠ Moravské Budějo-
vice pod vedením Mgr. BcA. Dany Tesařové a Mgr. Art Evy 
Zavadilové. Nechyběl taktéž podpis rodičů a zástupců města 
do pamětní knihy. Rodiče obdrželi kytičku, pro děťátko dáre-
ček, finanční příspěvek a pamětní list. Na závěr následovalo 
společné fotografování.

Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání.
Petra Brabencová, matrikářka MěÚ Moravské Budějovice
Foto: Pavel Čírtek

Starosta obce Vícenice Zdeněk Krotký 
v Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Vícenice Zdeněk Krotký se zúčastnil v sobo-
tu 24. března 2018 setkání starostů v Senátu Parlamentu ČR. 
Na toto setkání byli pozváni starostové a starostky, kteří staros-
tenskou funkci vykonávají nepřetržitě déle než 20 let. V součas-
né době je jich v republice necelých 300 (z celkového počtu vice 
než 6 200 starostů).

Každý starosta dostal originální ocenění s pamětním listem, 
které jim předal místopředseda Senátu pan Jiří Šesták, jenž jim 
zároveň poděkoval za obětavou mnoholetou práci pro své spo-
luobčany.

Toto setkání dlouholetých starostů se konalo již potřetí 
a v tomto volebním období naposledy. Zúčastnilo se ho 55 sta-
rostů z celé republiky. Fotografie z akce lze zhlédnout na webo-
vých stránkách Senátu ČR.

- vh -

Poděkování za záchranu 
lidského života

Pan Jan Křivan a Patrik Janoušek byli dne 22. 2. 2018 oceněni 
na Obecním úřadu v Lázu za profesionální přístup, který vedl 
k záchraně lidského života. Jmenovaní poskytli první pomoc na-
šemu občanovi, u kterého došlo na ulici k zástavě srdce a jehož 
stav byl kritický. Do příjezdu záchranné služby prováděli oživo-
vání. Lékařem bylo sděleno, že postižený přežil díky odborně 
provedené první pomoci.

Oba převzali z rukou starosty obce Miroslava Veitha a mís-
tostarosty Ing. Františka Filipského jako poděkování čestné 
uznání a malý dárek. „Velice si vážíme a oceňujeme vaši ducha-
přítomnost, s jakou jste zareagovali na danou situaci. Váš přístup 
svědčí o velké statečnosti a rychlosti se rozhodnout ve stresové 
situaci. Je nám ctí, že vám dnes můžeme poděkovat a alespoň 
symbolicky odměnit za váš skutek,“ řekl při slavnostním aktu sta-
rosta obce.

Miroslav Veith

z mikroregionu
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Zasedala rada mikroregionu
V úterý 20. března 2018 se konalo od 13.30 hodin v ob-

řadní síní MěÚ v Moravských Budějovicích zasedání rady 
Moravskobudějovického mikroregionu.

Jednání zahájil předseda mikroregionu Jan Kocáb. V úvodu 
přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty, a to: Ing. Janu Loib-
lovou a Mgr. Veroniku Michalovou. Poté přednesl program, který 
byl také schválen.

Většina bodů programu byla připravována k projedná-
ní na členské schůzi. V úvodu Ing. Loiblová a Mgr. Michalová 
přítomným přednesly návrh na výši dotací poskytovatelům so-
ciálních služeb, kteří požádali o dotaci na rok 2018. Tento bod 
bude také projednán na členské schůzi mikroregionu. Obdobně 
rada mikroregionu doporoučí členské schůzi schválit vyrovnaný 
rozpočet mikroregionu na rok 2018, ale také schválit střednědo-
bý výhled rozpočtu na roky 2019–2020. Dále se rada zabývala 
otázkou stanov mikroregionu, výstavou ke stému výročí samo-
statného státu, zhotovením stolního kalendáře na rok 2019, vý-
jezdním zasedáním a dalšími záležitostmi. Jednání ukončil před-
seda Jan Kocáb.

Text: Vlastimil Smetana, Jaroslav Kunst
Foto: Vlastimil Smetana

S příchodem jara 
začala i v Lesoni-
cích stavební sezo-
na. V rámci dotací 
z OPŽP dochází 
k dokončení zatep-
lení budovy Obec-
ního úřadu.

Ze stejné dotač-
ní výzvy začala 
v únoru III. etapa 
rekonstrukce So-

kolovny, která spočívá v zateplení obálky budovy a stropu, vý-
měny oken a dveří a dokončení vnitřních úprav sálu – jeho zvět-
šení včetně nové otopné soustavy.

Od konce března započala oprava havarijního stavu střešní-
ho pláště na budově Hasičské zbrojnice. Společně s výměnou 
střechy dojde k zateplení, snížení stropů a instalaci akustických 

podhledů včetně výměny osvětlení. Nového povrchu se dočká 
i podlaha garáže, kde jsou parkována hasičská vozidla. Veškeré 
práce probíhají za podpory Ministerstva zemědělství.

Změna čeká rovněž naše sportovce. Od 9. dubna započala re-
konstrukce travna-
tého hřiště v Leso-
nicích, kdy kromě 
výměny povrchu 
dojde k instalaci 
automatické závla-
hy, která bude na-
pájena z nově vy-
budovaného 80 m 
vrtu. Hřiště by mělo 
být dle smlouvy při-
praveno k užívání 
do konce srpna 2018.

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

Každý z nás „dospěláků“ si jistě 
pamatuje na svá školní léta a kon-
krétní vzpomínky jistě všichni máme 
na školní jídelnu. U mnohých z nás 
tak živé, že dodnes nemáme někte-
rá jídla přímo v oblibě např. koprov-
ku, rajskou nebo třeba červenou 
řepu. Každý si určitě doplní podle 
svých vlastních zážitků.

A těmto nemilým vzpomínkám 
se snažíme ve školní jídelně v Le-
sonicích zabránit. Vaříme pro děti 
chutně, ale především zdravě. Do-
držujeme nutriční doporučení a za-
řazujeme méně známé pokrmy i su-
roviny.

A aby mohli ochutnat rodiče jídla, 
která nabízíme jejich dětem, připravili jsme v letošním školním 
roce OCHUTNÁVKOVÉ DNY, které jsme zahájili na podzim před-
stavením různých druhů kaší. Rodiče zde měli možnost ochutnat 
quinoovou, pohankovou, jáhlovou a ovesnou kaši a špaldovou 
krupici, tedy jídla, jež běžně zařazujeme jako přesnídávku v jí-
delníčku pro děti v mateřské škole. Také se dozvěděli spoustu 
zajímavostí o surovinách, které jsme na kaše použili. Například 
že quinoa je obilovina z Jižní Ameriky, pohanka, že není obilo-
vina, jáhly, což je travina, jsou loupaná semínka prosa, špalda, 
že je druh pšenice s největším obsahem bílkovin a vlákniny ze 

Stavební ruch v Lesonicích

všech obilovin, ovesné vločky se 
vyrábí loupáním napařených obilek 
ovsa. Zkrátka odešli plni nových 
chutí i znalostí o zdravém vaře-
ní v naší školní jídelně. A protože 
všem chutnalo, rozhodli jsme se 
pokračovat.

Jedenkrát každý měsíc v době 
oběda, od 12.00 do 12.30 hodin, na-
bízíme na ochutnání dětmi oblíbené 
nevšední jídlo. Už jsme společně 
ochutnali: palačinky se špenátem, 
špecle se sýrovou omáčkou nebo 
luštěninové karbanátky. V příštích 
měsících se můžeme těšit na kuře-
cí řízky v jogurtu a salátovou fazoli 
na paprice.

Celé „ochutnávání“ zakončíme zdravými pomazánkami: čoč-
kovou, mrkvovou, celerovou, květákovou a dalšími, které pro děti 
s láskou připravuje paní kuchařka Dana Walterová.

Každý Ochutnávkový den je vždy řádně označen v jídelníčku 
i na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu při dalším ochutnávání a přejeme 
všem DOBROU CHUŤ!

Zdeňka Řepová, 
vedoucí školní jídelny 
při ZŠ a MŠ Lesonice

OCHUTNÁVKOVÉ DNY V LESONICÍCH
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Ve dnech 22. až 25. 3. se v prostorách 
muzea lidových kapel uskutečnila Veliko-
noční výstava. Zúčastnilo se jí 37 vystavo-
vatelek a 3 vystavovatelé muži. Byli míst-
ní, ale i z okolí. Svoje výrobky zde měly 
vystaveny i děti z místní ZŠ a MŠ. Jsou 
moc šikovné, jejich koutek má vždy veli-
ký úspěch, děti se svými výrobky i rády 
pochlubí. Pestrost vystavených výrob-
ků byla veliká, vajíčka zdobená různými 
technikami, šité a háčkované hračky, pa-
ličkované a vyšívané výrobky, deky šité 
pačvorkovou technikou, keramika, košíky. 
Krásné bylo velikonoční pečivo, provonělo 
celou zadní místnost. Výstavu navštívilo 

ctivě chodí. Je dobře, že má hrkání v naší 
obci již mnoho let nepřerušenou tradici.

Vícenice u Mor. Budějovic
Dubská Katerina

Barvení vajíček, pečení beránka, plete-
ní pomlázek….. Na velikonoce se každo-
ročně těšíme. K tomu prodloužený víkend 

298 návštěvníků, z čehož máme opravdu 
velikou radost. Mnoho z nich neodcháze-
lo s prázdnou, mohli si zakoupit kerami-
ku, zdobená vajíčka, košíky, hračky, med 
a výrobky ze včelího vosku. Zájem o nabí-
zené výrobky byl veliký. Děkujeme všem 
vystavovatelům i návštěvníkům. Mezi ná-
vštěvníky, tak jako v loňském roce, byli 
i obyvatelé Domu u sv. Antonína, se kte-
rými jsme si s chutí zazpívali. Hned v pon-
dělí po výstavě jsme my jeli k nim na ná-
vštěvu, bylo to moc milé setkání. Jedna 
výstava skončila, těšíme se na další.

Mirka Podrazká

Tradice velikonočních svátků se také 
dlouhodobě udržuje v naší obci Vícenice. 
Letošní počasí bylo sice aprílové, ale to 

hrkáče neodradi-
lo. Na zelený čtvr-
tek, když umlknou 
zvony (říká se, že 
odlétají do Říma), 
na jejich místa na-
stoupí chlapci, kteří 
se svými hrkačkami 
až do Bílé soboty 
obcházejí domác-
nosti ve vsi a ozna-
mují ranní, polední 
a večerní klekání. 
Za tuhle službu si 

pak na Bílou sobotu vykoledují nějaké 
to vajíčko, peníze i sladkosti, které si pak 
mezi sebe rozdělí podle toho, jak kdo po-

Velikonoční výzdoba domů, 
chalup i předzahrádek 
v Cidlině

Přivítat vesele a barevně jaro a osla-
vit v pěkném prostředí svátky veliko-
noční se rozhodli i cidlinští občané 
a chalupáři. Upravují svoje předzahrád-
ky a mnozí z nich přidají i pěknou vý-
zdobu velikonoční. A tak jsou v Cidlině 
k vidění zajíčci z nejrůznějších materiá-
lů, proutěné košíky a věnečky i stromky 
s vajíčky a stuhami. Tradičně nechybí 
ani výzdoba na návsi u zvoničky a také 
ozdobené truhlíky na oknech obecních 
budov.

Text i foto: Kamila Veselá

Velikonoce ve Vícenicích

Ani letos chlapci ve Vícenicích u Mor.Budějovic nezapomněli na hrkání

Výzdoba na parku ve Vícenicích 
u Mor.Budějovic.

Velikonoční výstava v Lesonicích

a dva dny volna navíc. Kdo by takové 
svátky neměl rád? Ale stejně se na ně 
těší nejvíce děti. Od čtvrtka do soboty 

chodí zástup dětí po celé 
vsi s řehtačkami a vrkají. 
Ty nejmenší doprovázejí 
rodiče. Důležitost této čin-
nosti se odráží v hrdých 
dětských očích. V sobotu 
pak vyráží dům od domu 
a po zpěvu koledy jsou 
odměněny vajíčky, penězi 
a sladkostmi. Po ukončení 
se spravedlivě dělí. 

Text: Peřinková Dana
Foto: Pokorná Barbora

Krnčice
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dokončení na str. 10

Na dalším ročníku Cidlinského amatér-
ského koštu slivovice a ostatních pálenek 
se hodnotilo celkem 21 vzorků slivovice 
a ostatních pálenek. V sobotu 17. března 
2018 se cidlinský společenský dům za-
plnil návštěvníky, z nichž 26 se rozhodlo 
hodnotit dodané vzorky slivovice a ostat-
ních pálenek. V kategorii slivovic se utka-
lo o vítězství celkem 9 vzorků, v kategorii 
ostatních pálenek soupeřilo 12 vzorků. 
Hodnotitelé tak mohli kromě klasické sli-
vovice ochutnat i pálenku z broskví, blum, 
hrušek, meruněk, jablek, rynglí i mandlí.

Hodnotilo se známkami jako ve ško-
le, od jedničky do pětky. Moderátorem 
akce se stal pan Vlastimil Karafiát mlad-
ší a i obsluhu a nalévání vzorků pálenek 
jsme přenechali mladé generaci.

A jak jsme viděli na tvářích hodnotitelů, 
většina slivovic byla dobrých a jen málo-
kdy se tvářili, že jim opravdu nechutná. 
Mezi dodané vzorky zařadili pořadatelé 
opět i dva speciální vzorky pro zvýšení 

známky, a tedy první místo, výborná man-
dlovice pana Antonína Bulíčka z Čáslavic, 
druhá skončila směs ovoce paní Zdeňky 
Černické z Jihlavy a třetí místo obsadila 
broskvovice, kterou dodal majitel bohu-
slavecké pálenice.

A pokud jste si mysleli, že po vyhodno-
cení vše skončilo, tak naopak. Pokračova-
li jsme v dalším již nesoutěžním koštování 
těch nejlepších vzorků, a to vše při dob-
rém jídle a skvělém hudebním doprovodu 
až do pozdních nočních hodin.

Text i foto: 
Kamila Veselá

bystrosti hodnotitelů a to v obchodě kupo-
vanou hrušku a meruňkovici.

Nakonec bylo vyhodnocení a předání 
cen: pamětní listy a pamětní „panáky“ 
s broušeným textem i balíčky dobrých 
uzenin a sýrů.

Nejlepší slivovici měl místní chalupář 
a současně náš čestný občan a skvělý 
kamarád, pan Oldřich Pelčák. Na dru-
hém místě skončila slivovice místního 
občana pana Miroslava Trojana a třetí 
příčku získala slivovice Tomáše Poláčka 
až z dalekého Petrova u Hodonína. V ka-
tegorii ostatních pálenek získala nejlepší 

Již podesáté se v sobotu 17. března 
2018 v martínkovské sokolovně sešli pěs-
titelé, ovocnáři a milovníci pálenek. Místní 
Tělocvičná jednota Sokol totiž toho dne 
uspořádala jubilejní desátý ročník koštu. 
Přes obavy o malém počtu přihlášených 
vzorků kvůli loňské neúrodě ovoce nako-
nec do soutěže pěstitelé přihlásili celkem 
65 vzorků. Mezi nimi byly pálenky tradič-
ní, jako například slivovice, hruškovice či 
pálenky z třešní. Nechyběly ale ani vzorky 
netypické, jako oskeruše, pivovice nebo 
černý rybíz. Po zahájení koštu se ujal 
slova Josef Růžička, spolumajitel páleni-

ce v Krnčicích. Ve své přednášce přiblížil 
všem přítomným přípravu ovoce na kva-
šení a ošetřování kvasu pro výrobu kvalit-
ních destilátů. A poté již došlo k vlastnímu 
vyhlášení výsledků X. Martínkovského 
koštu pálenek. V kategorii ostatních pá-
lenek přidělila hodnotící komise z důvodu 
nízkého počtu přihlášených vzorků pouze 
plaketu za první místo – tu si odnesl Josef 
Urbánek z Bohuslavic za netradiční pivo-
vici. Rovněž v kategorii jádrovin vyhrál 
Josef Urbánek, a to s pálenkou z hrušek. 
Mezi ostatními peckovinami si plaketu 
za nejlepší vzorek odvezl bývalý duchov-

ní správce martín-
kovské farnosti Vít 
Rozkydal. Nejsle-
dovanější a nejna-
pínavější byla i letos 
kategorie slivovic. 
Zde se na třetím 
místě umístil vzo-
rek dodaný Štefa-
nem Kapičákem 
z Martínkova, druhé 
místo obsadil Josef 
Růžička z Krnčic 
a z vítězství se rad 
oval místní pěstitel 
Zdeněk Svoboda. 
K jubilejnímu roč-

V Cidlině se koštovalo 21 vzorků slivovice a ostatních pálenek

X. Martínkovský košt pálenek

níku si pořadatelépři pravili i vzpomínko-
vé plakety, které obdržel například autor 
myšlenky pořádání koštu v Martínkově 
prof. Pavel Valíček, starosta obce Josef 
Svoboda či Josef Urbánek z Bohuslavic. 
Ten se stal pomyslným druhým vítězem 
letošního ročníku koštu, když si z deseti 

Josef Urbánek
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Martínkov koupil rodný dům 
spisovatele Václava Kosmáka

Nenápadné je malé stavení na martínkovské návsi, trochu 
neprávem přehlížené, tísnící se v sousedství velkých budov 
bývalé školy a sokolovny. Přesto jde o jeden z nejdůležitějších 
domů v obci. Dne 5. září 1843 se v něm totiž narodil Václav 
Kosmák, kněz, buditel, překladatel, spisovatel a „kukátkář“. 
V loňském roce se majitelé rekreační nemovitosti rozhodli ji 
prodat. To byla výzva pro zastupitelstvo obce, které na něko-
lika zasedáních projednávalo plusy a mínusy myšlenky kou-
pit tento dům do vlastnictví obce. A to hned z několika dů-
vodů: zamezit případnému spekulativnímu nákupu nějakou 
skupinou zabývající se provozováním ubytování ze státních 
příspěvků, využití velké stodoly pro uskladnění různého ná-
řadí či materiálu a i z důvodu možnosti vybudování obecního 
muzea. V něm by pochopitelně byla největší část věnována 
právě Václavu Kosmákovi, který je nejvýznamnějším martín-
kovským rodákem. V létě 2017 byla nakonec koupě schvále-
na, došlo k sepsání smluv, úhradě kupní částky a následnému 
převodu vlastnictví. Kosmákův rodný dům již tedy vlastní obce 
je a v následujících měsících by mělo proběhnout projedná-
ní záměru zřízení muzea, návrh stavebních úprav a umístění 
expozic a zastupitele čeká i zjišťování možnosti financování 
vybudování muzea formou dotací, grantových programů či 
nadačních příspěvků. Jednou z možností je i vypsání veřejné 
sbírky, jejíž výtěžek by byl na zřízení muzea použit. V dobo-
vém tisku se o Václavu Kosmákovi můžeme dočíst například 
to, že je Homérem lidu moravského, jak jej nazval historik 
František Bílý. Pedagog, etnograf a jeden z nejvýraznějších 
organizátorů kulturního života na Moravě v druhé polovině de-
vatenáctého století František Bartoš o něm napsal: „Není mezi 
lidem moravským oblíbenějšího spisovatele než náš kukátkář 
Kosmák.“ Historikové tvrdí, že to byl právě on, který naučil ven-
kovský lid číst noviny tím, jak poutavými články do nich přispí-
val. Ve svých knihách i krátkých příbězích (kukátkách) přibližo-
val prostému lidu život tak, jak jej znal. Pro čtenáře se tak jeho 
texty staly jednoduše srozumitelnými a vycházejícími ze živo-
ta, jak jej lidé na vesnicích a malých městech znali. V letošním 
roce si připomeneme 175. výročí Kosmákova narození, 15. 
března uplynulo 120 let od jeho úmrtí. I z těchto důvodů si chce 
Martínkov jeho památku připomenout hned několika akcemi. 
Tou hned první bude v neděli 13. května 2018 ve 14.00 hodin 
přednáška Mgr. Elišky Nohálové z Brněnského muzea o životě 
a díle tohoto dnes často neprávem opomíjeného spisovatele. 
Po přednášce bude následovat i prohlídka Kosmákova rod-
ného domu. V září pak je v plánu i zájezd do Tvarožné, kde 
jako kněz nejdéle působil a kde je dodnes uctíván jako jedna 
z nejvýznamnějších osobností v historii obce.

Josef Pléha, 
místostarosta obce

dokončení ze str. 9
udělovaných ocenění odvezl plakety za dvě první, dvě druhá 

a jedno třetí místo. Pohár 
za absolutně nejlepší pá-
lenku X. Martínkovského 
koštu patří Vítu Rozkyda-
lovi za vzorek meruňkovi-
ce. Po vyhlášení výsledků 
následovala ochutnávka 
i ostatních vzorků a později 
i posezení u cimbálu. Jelikož 
šlo o desátý ročník koštu, 
pozvali pořadatelé cimbá-
lovou muziku Kyčera z Pra-
hy, která všechny přítomné 
bavila až téměř do půlnoci. 
A i díky tomuto kulturnímu 
vystoupení dorazil na letošní 
košt do Martínkova rekordní 
počet návštěvníků, kteří se 
po celé odpoledne i večer 
skvěle bavili. Přejme si tedy, 
aby letošní úroda ovoce ne-

byla poznamenána pozdními mrazy, suchem či naopak deštivým 
obdobím, abychom se v příštím roce opět sešli nad lahodnými 
destiláty na jedenáctém ročníku koštu pálenek v Martínkově.

Josef Pléha, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov

Čistá Vysočina v Martínkově již počtvrté
Téměř padesát velkých pytlů naplnili odpadky martínkovští 

občané v pondělí 9. dubna v rámci letošní akce Čistá Vysočina. 
Za příznivého, i když hodně větrného počasí, se jí zúčastnilo 26 
dětí a 25 dospělých. Každý účastník od místních hasičů dostal 
buď průhledný, nebo černý pytel. Do nich jsme sbírali plastové 
kelímky, pet láhve, papíry, konzervy, sklenice, části pneumatik 
a další odpadky, kterými nezodpovědní řidiči „zkrášlují“ okolí na-
šich silnic.

Tentokrát jsme sbírali nejenom mezi Domamilí, Martínkovem 
a křižovatkou k Lesonicím, ale také od křižovatky kolem silnice 
směrem k obci Horky. A právě zde a také v okolí obou autobuso-
vých čekáren bylo nasbíráno největší množství odpadků. V ně-
kterých místech to dokonce vypadalo, že si zde někdo založil 
soukromou skládku. Do úzkých nás také dostala skutečnost, že 
nám ani nebudou stačit pytle, které jsme dostali. Naštěstí nám 
jich pár zbylo ještě z loňského roku, takže se nakonec daná trasa 
mohla posbírat celá.

Jak se již stalo takovou malou tradicí, sešli jsme se po více než 
dvouhodinovém sbírání v místní hospodě na chutném občerstve-
ní a také na zhodnocení celé akce. Věříme, že se v příštím roce 
snad konečně nezodpovědní řidiči poučí a budou odpadky házet 
do nádob k tomu určených a ne všude tam, kde je napadne!

Text i foto: Blanka Veselská

Mgr. Vít Rozkydal

X. Martínkovský košt pálenek
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S příchodem jara měly děti ve školce velikonoční tvoření. Oz-
dobily vajíčka, která zkrášlila prostory Dřevozpracujícího výrob-
ního družstva v Nových 
Syrovicích. Společně 
s vedoucím závodu pa-
nem Vlastimilem Ště-
panovským pak vytvo-
řili velikonoční výzdobu 
a zpříjemnili čekání 
na jaro. Odměna, kte-
rou děti za svoji snahu 
dostaly, jim udělala velikou radost. Tímto za dárečky moc děku-
jeme. Už teď se těšíme na příště.

Renata Čelová, ZŠ a MŠ Nové Syrovice

KARNEVAL V NOVÝCH SYROVICÍCH
V neděli 18. března se kolem čtrnácté hodiny začal zaplňovat 

sál krásně vyzdobené místní sokolovny příznivci dětského kar-
nevalu, který pořádala ZŠ a MŠ Nové Syrovice. Na úvod přivíta-
la všechny přítomné ředitelka školy Mgr. Ivana Vodáková spolu 
s panem starostou Oldřichem Svobodou, který slavnostně předal 
peněžní šeky z výtěžku obecního plesu škole a mladým fotbalis-
tům. Potom již následoval pestrý průvod masek - od princezny, 
berušky, včelky po Spidermana, zombie a dalších pěkných posta-
viček. Během celého odpoledne děti dováděly na známé hity, kte-
ré hrála skupina Credit Jiřího 
Tržila. Paní učitelky si připravily 
několik soutěží, kterých se děti 
s radostí účastnily, a odměnou 
jim byla drobná sladkost. Kar-
nevalové odpoledne zpestřilo 
vystoupení mladých fotbalistů 
a starších i mladších žákyň. 
Nechyběla ani bohatá tombola 
s lákavými cenami i pěkně na-
zdobenými dorty. Poděkování 
patří všem, kteří se na zajištění tomboly, výzdoby, občerstvení 
a celé organizaci povedené akce podíleli.

Dá se říci, že dětský karneval se i v letošním roce opravdu vy-
dařil, o čem svědčí i návštěvnost přes 200 lidí z blízkého okolí. 
Věříme, že všichni, kdo se ho zúčastnili, budou mít minimálně 
do dalšího karnevalu krásné zážitky a vzpomínky.

Marie Berounová - učitelka MŠ

Koncert Olympicu
Jako další po Lucii Bílé a Haně Zagorové navštívili Litohoř 

všichni členové legendární skupiny Olympic. Odzpívali s napros-
tou lehkostí dvouhodinový koncert, který byl složen ze starých 
pecek a skladeb novějších. Obdivuhodný výkon ocenil nabitý sál 
potleskem ve stoje. Diváci nechtěli kapelu pustit z jeviště dříve, 
než zazpívali jeden z velkých hitů Slzy tvý mámy – dočkali se! 
Po koncertě došlo i na autogramy a podpisy.

Hana Bustová

Děti v Nových Syrovicích tvořily

Jarní očista okolí Želetavy
Zatímco v loňském roce 22 dobrovolníků uklidilo okolí celkem 

14 km silnic kolem Želetavy a přírodě ulehčilo od cca 30 pytlů od-
padků, v letošním roce vyrazilo v pátek 6. dubna na očistu jarní 
přírody na 50 dobrovolníků. Kromě stálých obětavců z TJ Sokol 
Želetava a několika nových dobrovolníků, kteří uposlechli výzvy 
mobilního rozhlasu, nastoupili také naši nejmladší fotbalisté se 
svými trenéry a vyčistili lesík pod hřbitovem. S průhlednými pytli 
na plasty a černými na ostatní odpad také vyrazili někteří rodiče 
s opravdu malými dětmi (nejmladší sběrači nemají ještě ani 3 
roky) a i ti pár pytlů nasbírali.

Zatímco úklid některých sbíraných úseků je celkem příjem-
ná vycházka, o úseku kolem státní silnice směrem k Jihlavě se 
to tedy říct nedá. A právě tady by bylo potřeba více dospělých 
dobrovolníků. V letošním roce tento úsek ještě vysbírali téměř 
stejní dobrovolníci jako v loňském roce (většinou v důchodovém 
věku), v příštím roce 
by však už chtěli vy-
střídat. Bylo by dob-
ré, aby si tento úsek 
vzali na starost třeba 
dobrovolní hasiči, 
sportovci, myslivci, 
či obecní zastupite-
lé (ani krajští zastu-
pitelé se této práce 
neštítí). Celkem se 
odpadky naplnilo asi 
40 pytlů, z toho polovina byla právě z tohoto úseku, neboť platí, 
že čím větší je silniční provoz, tím víc je i odpadků. Letos žele-
tavští dobrovolníci vyčistili okolí cca 18 km silnic. Za 9 let, co se 
této akce účastníme, jsme odpadem naplnili na 170 pytlů. Kolem 
klidnějších úseků, kde se dá dobře zastavit, se zase dal objevit 
rozměrný odpad jako např. pneumatiky či dokonce záchodová 
mísa.

Všechen tento „materiál“ skončil na hromadě u zemědělského 
družstva, kam do rána přibylo dalších pár pytlů odpadu a pneu-
matik. O odvoz všeho toho nepořádku se tradičně postarali za-
městnanci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Text a foto: O. Nováková

Za bledulemi na Blatnou hráz
Letošní jarní výšlap, který tradičně pořádá TJ Sokol Želetava, 

zavedl 7. dubna zájemce o poznání okolí svého rodiště do od-
lehlých končin a hlubokého lesa mezi Cidlinou a Hájenkami. 
Dvacet účastníků pochodu, z nichž nejmladšímu byly 3 měsíce 
(ale ten se nesl) a nejstaršímu kolem 70 let, nejprve zdolalo třetí 
nejvyšší vrchol Třebíčska – Makovou horu (683m n. m.), kde tře-
bíčtí turisté nainstalovali informační ceduli s kovovou schránkou 
na sešitek s tužkou. Želetavští turisté se taktéž zapsali a zjistili, 
že letos bylo na Makové hoře už šest návštěv. Po pořízení vrcho-
lového fota se výprava vydala přímo k přírodní rezervaci Blatná 

dokončení na str. 12
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hráz u Hájenek. Tato přírodní rezervace 
byla vyhlášena v roce 2002. Nachází se 
na Šebkovickém potoce v katastru obce 
Cidlina a má rozlohu 4,5 ha. Na přelomu 
března a dubna zde rozkvétá tisíce bledu-
lí, kvůli kterým stojí za to vyrazit na výlet. 
Kromě bledulí zde kvetou lýkovce, de-
větsil, plicníky a později i další chráněné 
byliny, jak se návštěvníci mohou dozvědět 
z informačních tabulí.

U Hájenek se želetavští turisté zastavi-
li u „Kamene republiky“. Tento kamenný 
hranol sem byl usazen u příležitosti 10. 
výročí vzniku ČSR lesní správou. Podob-
né pomníky byly tehdy budovány na cen-
trální pokyn ve všech polesích. Ve stej-
ném roce 1928 byl slavnostně vztyčen 
i náš nejvyšší monolit z mrákotínské žuly 
na nádvoří Pražského hradu. Z Hájenek 
se cesta turistů stočila k domovu. Nejpr-
ve prošli lesem k Zadnímu rybníku, kde 

mohli někteří členové výpravy poprvé 
obdivovat jeho širokou lesy orámovanou 
hladinu a pak už jejich kroky po odšla-

paných 13 km směřovaly přes Bítovánky 
k domovu.

Text a foto: O. Nováková

Za bledulemi na Blatnou hráz

V Želetavě oslaví 110 let Sokola
Letošní 110. výročí založení Sokola v Želetavě si připomínáme v roce vý-
znamném pro celou republiku - v roce stého výročí samostatného Česko-
slovenska. Na jeho vzniku se významnou měrou zasloužili právě sokolové, 
kteří za svobodu své vlasti a za samostatný stát bojovali v řadách českoslo-
venských legií na frontách 1. světové války.

V Želetavě nebyly po-
čátky tělovýchovy snad-
né. Nové myšlenky zde 
jen těžko prorážely. Až 
na podzim roku 1908 byla 
v hostinci na radnici uspo-
řádána přednáška, kde 
o sokolské myšlence před-
nášeli členové moravsko-
budějovické jednoty. Zde 
byl ustanoven přípravný 
výbor, který svolal na 25. 
říjen 1908 valnou schůzi, 
na které bylo zvoleno prv-
ní vedení jednoty. Dvakrát 
týdně se cvičilo v sále pi-
vovaru, nacvičovala se di-
vadla, pořádala se veřejná 
vystoupení, byla založena 
sokolská knihovna. S radostí uvítali cvi-
čenci dokončení stavby měšťanské školy, 

kde byla na tehdejší poměry velká tělo-
cvična. Neradovali se z ní ovšem dlouho. 

Po vypuknutí 1. světové 
války byla tělocvična ob-
sazena utečenci z jižních 
Tyrol a Sokol byl poprvé 
rozpuštěn. Po vyhlášení 
Československé republi-
ky 28. 10. 1918 byla brzy 
činnost Sokola obnovena. 
Pilně se cvičilo, pořádaly 
se zájezdy a v pivovarském 
sále provozovali podnikaví 
sokolové kino. Blížily se po-
hnuté událost. Po obsazení 
republiky fašistickými voj-
sky byla podruhé činnost 
Sokola zastavena, majetek 
byl zabaven a došlo i na za-

týkání vedoucích činitelů. Po osvobození 
Československa se činnost sokolské 
jednoty opět zdárně rozběhla. Ovšem 
ne na dlouho. Sokol představoval pro 
upevňující se totalitní režim příliš velkého 
protivníka. Potřetí byl Sokol zrušen v roce 

1953 a tělovýchova přešla 
do sportovních oddílů.

Po pádu totality se poda-
řilo činnost jednoty obnovit. 
Nejprve začal pracovat od-
díl žen a později se podařilo 
zorganizovat cvičení žákyň 
a rodičů s dětmi. Dnes má 
TJ Sokol Želetava cca 70 
členů, z toho dětí a mláde-
že je víc než polovina. Letos 
v prvním prázdninovém týd-
nu proběhne v Praze XVI. 
všesokolský slet, na který 
se v Želetavě připravuje 50 
cvičenců čtyř skladeb. Kro-
mě nácviku na hromadná 
vystoupení naše jednota 
v průběhu roku pořádá různé 

společenské a sportovní akce, účastní se 
župních soutěží, organizuje brigády, uklízí 
přírodu.

Letos tedy TJ Sokol Želetava oslaví 
110. výročí svého vzniku. Oslava proběh-
ne na Sokolské zahradě v sobotu 19. 5. 
od 14.oo hodin. Náplň programu vytvoří 
především sletové skladby, ve kterých se 
představí nejen želetavské děti a ženy, 
ale také cvičenci z dalších jednot župy 
Plk. Švece. Pro děti budou nachystány 
různé atrakce a soutěže a nebude chybět 
ani občerstvení.

Text: O. Nováková, 
foto: archiv
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Historická sezóna lukovského stolního tenisu
V letošní sezóně se TJ Lukov „A“ 

zúčastnila jako každoročně Regionál-
ního přeboru 1. třídy okresu Třebíč. 
Po odehrání 22 kol obsadili hráči TJ 
Lukov 1. místo. Stejně jako v minu-
lé sezóně se zúčastnili kvalifikace 
o Krajský přebor. Kvalifikace se ode-
hrála 7. dubna 2018 v Havlíčkově Bro-
dě za účasti 5 týmu ze všech okresů 
Kraje Vysočina. Postupová matema-
tika byla nastavena tak, že postupu-
jí nejlepší 3 týmy. Turnaj se odehrál 
systémem každý s každým, proto 
hráče čekala pořádná porce zápasů. 
Hráči Lukova nejprve porazili Jiskru 
Havlíčkův Brod, poté podlehli Sokolu 
Brtnice a Sokolu Rovečné. V zápase 
o všechno našli poslední zbytky sil 
a zdolali Sokol Černovice. Co se nepodařilo v minulém roce, se vydařilo v tom letošním 
se vší parádou, a tak bude TJ Lukov hrát v sezóně 2018/2019 poprvé za více než 40le-
tou historii stoního tenisu v Lukově Krajský přebor.
Konečné pořadí kvalifikace:
1. TJ Sokol Brtnice A 4 4 0 0 0 36:14 16
2. TJ Lukov A 4 2 0 2 0 27:28 10
3. TJ Sokol Rovečné 4 2 0 2 0 31:26 10
4. TJ Sokol Černovice A 4 2 0 2 0 23:25 10
5. TJ Jiskra H. Brod D 4 0 0 4 0 12:36 4

Za TJ Lukov Kamil Šplíchal

TJ Lukov „A“: horní řada zleva: Ondřej Konvalinka, 
Petr Konvalinka, Kamil Šplíchal, Petr Kertész. Dolní 
řada: Jan Vidourek ml., Zdeněk Vrzal

voda vyhovovala požadavkům na příjemné 
osvěžení a návštěvníci, kteří bez úrazu pře-
konali překážku v podobě kluzkých kamenů, 
ji s potěšením vyzkoušeli. Dá se předpoklá-
dat, že mrazová vlna na závěr letošní zimy 
dále přispěla k likvidaci posledních nežá-
doucích nečistot a zbytků vegetace po na-
puštění a pro blížící se léto už bude voda 
splňovat požadavky i těch nejnáročnějších 
plavců.

Rybníčky Na Ostrůvku, úředním jazykem 
retenční nádrže Na Špitálce, vstupují do pá-
tého roku svojí existence. Okolí Moravských 
Budějovic jejich vznikem získalo atraktivní 
lokalitu, kterou si oblíbily desítky a možná již 
stovky návštěvníků. Potvrdilo se očekávání, 
že se rybníčky stanou vítaným cílem pěších 
výletů nebo zajímavou zastávkou pro cyklo-
turisty, projíždějící zdejší trasou. Její zcela 
nově vybudovaný asfaltový povrch jistě také 
neunikne pozornosti příznivců in-line brusle-
ní, kterým poskytne skvělou projížďku zdej-
šími lesy a kde jim současně nabídne i místo 
pro odpočinek.

Rybníčky Na Ostrůvku před novou sezónou
Jako u každých nově vybudova-

ných vodních nádrží také zde trvalo 
určitou dobu, než se stabilizovaly 
vodní poměry a kvalita vody dosáhla 
potřebných parametrů. V tomto pří-
padě možná dokonce déle, než se 
čekalo. Dvě teplé zimy a dlouhodo-
bý nedostatek srážek po jejich vzni-
ku však nepřály rychlému vyčištění 
od organických zbytků a potřebné 
procesy proto neprobíhaly takovým 
tempem, jak by bylo žádoucí. Až 
tuhé mrazy v zimě roku 2016 znamenaly 
výrazný obrat k lepšímu. V loňském létě už 

Ne všechno je možné jen chválit a řadit 
k dosavadním pozitivům, protože ani zde 
není situace úplně dokonalá. Je například 
jen těžko pochopitelné, že člověk, který si 
sem doveze tatranku, prázdný obal už ne-
může strčit do kapsy nebo batohu a místo 
toho jej odhodí do trávy. Podobně také s ple-
chovkou od piva nebo PET lahví od minerál-
ky. Přitom je ve zdejším altánu koš na od-
padky, který je pravidelně vyvážen. Ovšem 
přes výhrady k neukázněným návštěvníkům 
jen těžko něco překoná nemyslícího vanda-
la, který si v roce 2016 v altánu, prakticky 
pod stolem, rozdělal ohníček. Snad mu vítr 
sfukoval plameny při opékání buřtů, ale větší 
neúctu k práci lidí, kteří zdejší krásné pro-
středí vytvořili, si lze jen těžko představit.

Mělo by být proto přáním nás všech, aby 
se zde mezi příchozími vyskytovali pouze 
ukáznění občané, kteří se svých odpadků 
nebudou zbavovat pohazováním po okolí 
a ani nebudou ničit vybudované zařízení.
Važme si krásného koutu přírody, který nám 
nejedno srovnatelné město může závidět. 
Vydat se sem a moci nerušeně relaxovat 
v tichu okolních lesů bychom měli dopřát co 
nejvíce lidem, kteří to dokáží ocenit.

Zájemci o další informace k této lokalitě si 
je mohou vyhledat ve starších číslech Zpra-
vodaje, a to buď z dubna roku 2014, kde se 
článek zabýval historií a okolnostmi vzniku 
nádrží, nebo z dubna 2017, kde je příspěvek, 
podrobně popisující jejich technické para-
metry.

Jaromír Hanuš
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Čtenáře Zpravodaje jsem již informova-
la o úspěších žáků SŠŘS Mor. Budějovice 
na dovednostních soutěžích v krajských 
kolech. Uběhl měsíc a máme pokračová-
ní…celostátní kolo.

Ve dnech 26. – 28. března 2018 proběhl 
24. ročník finále soutěže AUTOOPRA-
VÁŘ JUNIOR 2018 v prostorách Service 
Training Center ŠKODA AUTO a. s., Kos-
monosy, Mladá Boleslav.  Našemu stu-
dentovi Adamovi Blažkovi, který do to-
hoto finále postoupil z 1. místa krajské 
soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2018, 
se podařilo vybojovat nádherné 3. mís-
to v kategorii AUTOMECHANIK JUNIOR 

2018 z 28 soutěžících ze středních škol 
České republiky.

Dalším velkým úspěchem pro obor Elek-
trikář – silnoproud, je umístění v kraj-
ském kole soutěže odborných dovednos-
tí ŘEMESLO VYSOČINY 2018. V kategorii 
družstev SŠŘS Moravské Budějovice obsa-
dila 1. místo a v jednotlivcích vybojoval Mi-
roslav Nevěčný 1. místo. V současnosti 
se připravuje na reprezentaci Kraje Vyso-
čina ve finálovém kole soutěže odborných 
dovedností v rámci přehlídky ČESKÉ RU-
ČIČKY 2018 elektro – silnoproud, která pro-
běhne 18. 4. 2018 na Střední průmyslové 
škole Brno.

Úspěchy našich žáků ukazují, že i na ško-
le, která zdaleka nepatří k velkým školám 
svým počtem žáků, mohou vyrůstat kvalitní 
řemeslníci. Čím to je? Tyto výsledky veřej-
nost spíše očekává u velkých škol, s větším 
rozpočtem a kvalitnějším vybavením, u škol, 
které nemají existenční problémy a žáky si 
mohou vybírat. Střední škola řemesel a slu-
žeb Moravské Budějovice je důkazem, že 
neplatí názory některých rodičů budoucích 
žáků SŠ, že čím je škola menší, tím horší 
je vzdělání. O žáky na trhu musíme bojovat, 
ale jsme schopni jim dát kvalitní vzdělání 
a možná ještě něco navíc – sounáležitost, 
hrdost, odvahu.

Vidím výhody malé školy, které ovlivňují 
práci pedagogů. Známe naše žáky, i když 
je neučíme, a oni znají nás, přestože jsme 
k nim do třídy nikdy nevstoupili. Na závěr 
bych se s vámi chtěla podělit o příběh 
žáka, který k nám přestoupil z jedné velké 
střední školy. Na otázku jak se má, od-
pověděl: „Dobře, už nejsem ten v zelené 
mikině, ale jsem Karel.“

Ing. Bauerová Marta, 
výchovná poradkyně

Máme neskutečnou radost a nádherné 
3. místo považujeme za obrovský úspěch 
a důkaz, že naše výuka řemesel má smysl.

Libor Říha, 
učitel OV, doprovod

Pozvánka na Den otevřených dveří ZUŠ Moravské Budějovice

Základní umělecká škola Moravské Budějovice zve případné zájemce o studium 
i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 
2018 od 14 do 17 hodin v budově školy. Můžete si prohlédnout učebny a prostory 
školy, zhlédnout ukázky výuky na hudební nástroj a prezentaci prací žáků výtvarné-
ho oboru v učebně a na chodbách školy. K dispozici budou také letáčky s informace-
mi o vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru pro školní rok 2018/2019.

Bc. Josef Hofbauer, zástupce ředitelky ZUŠ Moravské Budějovice

V letošním roce jsme se 
opět zúčastnili Dějepisné 
soutěže studentů gymnázií 
České a Slovenské republiky. 
Krajské kolo této soutěže se 
konalo 5. dubna 2018 v Jih-
lavě a zúčastnilo se ho 14 
z celkového počtu 18 gym-
názií. Krajská kola probíhala 
ve všech 22 krajích ČR a SR, 
a to na téměř 300 gymnázi-
ích.

V letošním roce byl náš tým 
složen ze studentů třídy 3.A, 
a to Filipa Tobolky, Evy Lusti-
gové a Ivany Vrzáčkové. Test byl velmi ob-
tížný a mapoval období tzv. konsolidace 
a normalizace, tedy léta 1968–1977. Mohli 
jsme se setkat s otázkami z oblasti do-
mácí i zahraniční politiky, literatury, diva-
dla, kultury obecně, ale i z hospodářství 
a sportu.

MALÁ ŠKOLA, VELKÁ VÍTĚZSTVÍ

Dějepis u nás frčí!

ZUŠ OPEN 
2018

Základní umělecká škola Mo-
ravské Budějovice srdečně zve 
širokou veřejnost na druhý roč-
ník celostátního happeningu Zá-
kladních uměleckých škol ZUŠ 
OPEN 2018, který je projektem 
Nadačního fondu Magdaleny 
Kožené. Proběhne v příjemném 
prostředí gymnazijního parku 
ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 13 
do 17 hodin. Zahrají žáci hu-
debního oboru, vystoupí soubo-
ry, pěvecký sbor Kapky, Komor-
ní sbor a v průběhu odpoledne 
také orchestr (J)Elita band. Ved-
le hudební produkce budete mít 
možnost zhlédnout práce žáků 
výtvarného oboru, někteří bu-
dou kreslit přímo na místě.

Bc. Josef Hofbauer
zástupce ředitelky 
ZUŠ Moravské Budějovice

Pod vedením paní profesorky Mgr. Kvě-
ty Bretšnajdrové jsme v krajském kole 
o rozdíl pouhého jednoho bodu obsadi-
li 2. místo a stali jsme se tak s počtem 
124 bodů jedním ze tří gymnázií, která 
postupují do mezinárodního kola. Tak 
nám v listopadu držte palce!

Ivana Vrzáčková, 3.A
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Dne 21. 3. 2018 proběhl v naší škole 
v pořadí již 3. projektový den a prostřed-
nictvím žáků 2. stupně vás chceme infor-
movat o jeho průběhu a náplni jednotli-
vých dílen.

6. ročník
V rámci tohoto projektového dne jsme 

řešili kulturní, národnostní a tělesné od-
lišnosti. Zkusili jsme si, jaké to je, když 
je někdo tělesně postižený. Dávali jsme 
sirky do krabičky jednou rukou, malovali 
pusou a prošli dráhou poslepu s dopomo-
cí spolužáka. Zjišťovali jsme kulturní odliš-
nosti jednotlivých národů a tvořili plakáty. 
Malovali jsme příslušníky ras a hráli hry, 
abychom se seznámili s předsudky a sna-
žili se jich vyvarovat. Za nás to byl (zatím) 
nejlepší projektový den.

Štěpánka Jičínská 
a Nicolette Bendová, 6. A
7. ročník
Žáci sedmých tříd měli téma Globální 

souvislosti. V jednotlivých dílnách jsme 
se dozvěděli informace o Schengenském 
prostoru a o tom, jak vypadaly hranice dří-
ve, poslouchali jsme ukázky různých ev-
ropských jazyků a státních hymen, zjistili 

jsme, jak se řeknou německy názvy států 
v Evropě a jejich hlavní města a získané 
vědomosti jsme si ověřili v počítačové 
učebně při hraní zeměpisných her o Ev-
ropě. Tento den byl zajímavý, neboť jsem 
o Schengenu neznal podrobnosti.

Matěj Komenda, 7. A
8. ročník
V rámci 3. projektového dne, jehož 

jednotícím prvkem byla voda, se žáci 
osmých tříd zúčastnili exkurze do Úprav-
ny vody ve Štítarech a na čerpací stanici 
vody u Vranovské přehrady. Po příjezdu 
do Štítar a po uvítání ve vstupní hale jsme 
zahájili prohlídku zařízení. Nejprve jsme 
byli seznámeni s technickým postupem 
čištění a fi ltrování vody a také s parametry 
úpravny. Poté jsme měli možnost prohléd-
nout si úpravu vody a prostory sloužící 
k uchovávání chemických látek a kyselin. 
Viděli jsme také ošetření vody UV lampou 
a čištění pískového fi ltru od usazenin. Při 
prohlídce jsme zjistili, kolik kubíků vody 
úpravna za den vyčistí a do jakých měst je 
voda rozváděna. Nakonec jsme se vrátili 
do vstupní haly, kde byla prohlídka úprav-
ny zakončena.

Po krátké cestě autobusem jsme vy-
stoupili poblíž čerpací stanice vody u Vra-

novské přehrady a po sestoupení více než 
300 schodů jsme došli k plovoucímu čer-
padlu, které je v ČR i v Evropě ojedinělé. 
Nejprve jsme navštívili přečerpávací sta-
nici, odkud je voda čerpána do strmého 
kopce, ze kterého gravitační silou sama 
doteče potrubím do Štítar. Na samotném 
čerpadle jsme zjistili, že se jedná o jedi-

né čerpací zařízení 
v Česku, v jehož vod-
ním zdroji je povoleno 
koupání, a že voda je 
čerpána dvěma samo-
statnými čerpadly.

Po návratu do školy 
jsme se podle rozpisu 
rozdělili na čtyři sku-
piny. První skupina 
vystoupila již na začát-
ku města a vydala se 
k řece Rokytce, kde vy-
konávala různá terénní 

cvičení. Druhá skupina zkoušela, jaká je 
kyselost různých nápojů a jaké má výhody 
pití kohoutkové vody. Další skupina prová-
děla s vodou chemické pokusy a poslední 
skupina vytvořila mapu řeky Rokytky s pří-
slušnými čističkami odpadních vod. Na-
konec jsme zhodnotili celý projektový den 
a zopakovali si získané znalosti. Projekto-
vý den spojený s exkurzí se nám velmi líbil 
a odnášíme si z něj mnoho poznatků.

Zdeněk Bražina, 8. B
9. ročník
Vzhledem k tomu, že za necelé 3 mě-

síce opustíme základní školu, bude pro 

náš budoucí život důležité mít přehled 
o fi nancích a umět s nimi hospodařit, 
proto jsme se v rámci projektového dne 
zabývali fi nanční gramotností. Navštívili 
jsme městský úřad, kde nám pan Horník 
povídal o rozpočtu města Moravské Budě-
jovice, banku Waldviertler Sparkasse, kde 
jsme se dozvěděli o ochranných prvcích 
na bankovkách, o účtech a úvěrech. Ná-
sledně jsme se vydali na návštěvu Středu, 
což je organizace, která pomáhá lidem 
v rozvoji, v předcházení a v řešení pro-
blémů, kde nám jeho pracovníci připravili 
program zaměřený na fi nanční gramot-
nost. Ve škole jsme se potom bavili o ro-
dinném rozpočtu a hráli didaktickou hru 
Finanční svoboda, při níž jsme hledali vý-
chodisko z reálných životních situací. Nej-
více se nám líbila návštěva Středu a hra 
Finanční svoboda.

Kristýna Karásková 
a Darina Komínková, 9. C

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
následujícím osobám a organizacím: 
panu Ing. Bohumilu Horníkovi, vedoucí-
mu Finančního odboru města Moravské 
Budějovice, paní Ing. Evě Šafránkové 
a pracovnicím banky Waldviertler Spar-
kasse, Ondřeji Ferdanovi, DiS a spolupra-
covníkům NZDM eMBečko, pracovníkům 
Úpravny vody ve Štítarech, paní Jitce 
Růžičkové z České spořitelny, paní Haně 
Nixové, zástupkyni vedoucího strážníka 
městské policie.

OHLASY Z 3. PROJEKTOVÉHO DNE V ZŠ T. G. MASARYKA
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Jsme tým studentů moravskobudě-
jovického gymnázia, kteří se zajímají 
o dějiny 2. světové války a dopad této 
nelehké doby na životy obyčejných lidí. 
Proto jsme se zapojili do pro-
jektu, jehož cílem bylo seznámit 
se s fakty o 2. světové válce 
a vytvořit video či fotoreportáž 
o skupině lidí, kteří byli za vál-
ky pronásledováni a kteří žili 
v místě našeho bydliště. Šlo 
o projekt, na němž pracovali 
čeští a němečtí studenti, ko-
munikace mezi námi probíha-
la v angličtině. Organizátorem 
těchto setkání je organizace 
Příběhy bezpráví (jedná se 
o jednu z aktivit Člověka v tísni).

Nejdříve jsme strávili jeden 
podzimní týden v německém 
Cottbusu, navštívili jsme kon-
centrační tábor Sachsenhausen a Berlín. 
Následující měsíce měly týmy z České 
republiky a z Německa za úkol začít shro-
mažďovat informace o „své“ perzekuova-
né skupině za 2. světové války. My jsme 
si vybrali představitele židovské menšiny, 
rodinu Rosenbergových z Moravských 

a využití radiofarmak v lékařství. Po velké 
náloži odborných informací nám tak přišla 
vhod návštěva Muzea čokolády Choco-
-story. Samostatně jsme si prohlédli ce-
lou expozici a po celou dobu nám byla 
k dispozici ochutnávka v podobě různých 
druhů čokolád. Jako příjemný bonus jsme 
zhlédli na živo výrobu čokoládových pra-
linek a též nechyběla jejich degustace. 
Poté už následoval jen odjezd na ubyto-
vání a volný program, který každý strávil 
dle své libosti.

Druhý den jsme se přesunuli kousek 
za Prahu do Ústavu jaderného výzkumu 
v Řeži. Toto pracoviště se řadí ke špičce 
jak v České republice, tak v Evropě. Zabý-
vá se především aplikovaným výzkumem 

a projektovými činnostmi v oblasti ener-
getiky, průmyslu a zdravotnictví. Po přís-
né bezpečnostní kontrole a teoretickém 
výkladu jsme byli vpuštěni do haly s reak-

torem. Jednalo se o reaktor 
s nulovým výkonem, který se 
používá pouze k výzkumným 
účelům a bývá spuštěn zhru-
ba dvakrát do týdne. Místní 
technik v roli průvodce s ra-
dostí zodpovídal všechny 
naše dotazy. Čas se rychle 
krátil a pro nás byla připra-
vena poslední přednáška 
naší exkurze. V moderní po-
sluchárně jsme se dozvěděli 
od Ing. Aleše Doucka mnohé 
o využití vodíku jako ekolo-
gického pohonu motorových 
vozidel a jako doplňkového 
zdroje elektrické energie. 
Toto téma ve studentech 
vzbudilo velký zájem, což 

bylo vidno na množství otázek, které k té-
matu padly. Na závěr jsme si prohlédli 
systém na ukládání přebytků energie z fo-
tovoltaických panelů do vodíku.

Celá exkurze se nesla ve velmi příjem-
ném duchu a odnesli jsme si z ní spous-
tu nových informací. Také nám přinesla 
lepší představu o studiu na technických 
oborech a práci v odborných vědeckých 
zařízeních.

Jindřich Kosík, 
Kateřina Šlápotová, studenti 6.C

Budějovic, ale hlavně jsme se soustředili 
na osobu Hanuše Rosenberga, protože 
navštěvoval moravskobudějovické gym-
názium stejně jako my.

Potom jsme pět dní strávili v Praze 
na pokračování projektu. Na základě bá-
dání v moravskobudějovickém archivu 
a rozhovoru s pamětníkem jsme vytvo-
řili krátký film o Hanušovi. Měli jsme ob-
rovské štěstí, že existují videonahrávky 
z domácího prostředí od maminky, paní 

Terezie Rosenbergové. Vlastnit kameru 
a pořizovat videozáznam nebylo v té době 
obvyklé.

V Praze probíhaly různé workshopy 
ve Skautském institutu – např. jak správně 
prezentovat svoji práci a mluvit před lid-

mi. Zde jsme také se zkušenými 
střihači vylepšovali film a ještě 
vychytávali nejrůznější detaily. 
Ve středu jsme zažili „sightsee-
ing tour“ s Američanem Scottem 
večerní Prahou. Další den 
jsme měli možnost nahlédnout 
do kostela sv. Cyrila a Metodě-
je a navštívit Národní památník 
hrdinů heydrichiády. V pátek 
jsme byli v Lidicích a večer jsme 
prezentovali naše práce v Café 
Kampus. Za necelý týden jsme 
nabyli velké množství znalostí 
z historie a získali jsme mnoho 
vzácných zkušeností.

Velké díky za pomoc patří 
pracovníkům moravskobudějovického ar-
chivu manželům Jičínským, panu inžený-
ru Šustovi a paní profesorce Janáčkové.

Anežka Kotrbová, Eva Lustigová 
a Michal Konvalina ze 3. A, 
Anežka Jičínská a Adéla Bendová z 1. A

Naší první zastávkou 
byla katedra materiálů Fa-
kulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské na ČVUT. Roz-
dělili jsme se po třídách 
na dvě skupiny a pak už 
jsme si začali procházet 
jednotlivá pracoviště. Jako 
první nás čekala labora-
toř, kde jsme se dozvěděli 
o různých možnostech vy-
užití rentgenového záření 
v materiálovém inženýrství 
a o výhodách svařování 
laserem. V místnosti s elek-
tronovým mikroskopem 
jsme viděli jeho praktické 
využití např. při zjišťování 
pravosti zlata, které musí 
být označeno puncem. Také jsme byli 
seznámeni se zákonitostmi šíření trhlin 
v materiálu a analýzou poruch součástí 
a konstrukcí. Výklad nám zapáleně podá-
vali jak samotní studenti, ve většině přípa-
dů již dokonce doktorandi, tak i vyučující.

Další součástí našeho programu byla 
katedra fyziky, která spadá pod stejnou 
fakultu jako katedra materiálů. Zde nám 
prohlídku domluvil bývalý student naše-
ho gymnázia. Opět jsme si prošli množ-
ství laboratoří, kde jsme se seznámili se 
zdejším výzkumem radioaktivity a bylo 
nám především představeno moderní vy-
bavení a využívané technologie. Na závěr 
nás čekala poutavá přednáška o výrobě 

Vyprávěli jsme StoriesofInjustice

Fyzikálně-chemická exkurze maturantů do Prahy
V pondělí 26. března 2018 vyrazili studenti maturitních ročníků moravsko-
budějovického gymnázia, v doprovodu vyučujících – RNDr. Věry Pánkové 
a Ing. Věry Radové na dvoudenní fyzikálně-chemickou exkurzi do Prahy.
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dokončení na str. 18

Vítězství v krajském kole biologické olympiády
V pátek 6. dubna se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo krajské kolo biologické olympiády 

kategorie B, kterého se zúčastnilo 30 soutěžících ze středních škol kraje Vysočina. Nej-
lepšího výsledku, a tedy i zaslouženého 1. místa, dosáhla studentka naší školy – Gymná-
zia a SOŠ v Moravských Budějovicích - Markéta Dračková (2.A), která prokázala výborné 
znalosti při poznávání organismů, v praktické úloze i ve vědomostním testu. Markétě 
gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Helena Moltašová
Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice

sama, mám tam kamarády a to je taky su-
per. Jezdíme společně na závody a tam si 
to užíváme.“ (Tereza Havlíčková – 13 let)

„Pro mě aerobic znamená sport, který 
zlepšuje kondici a zároveň zpevňuje tělo. 
Také mi poskytuje duševní odpočinek.“ 
(Adéla Spoustová – 14 let)

„Když jsem byla menší, tak byl aerobic 
jediný sport, ve kterém jsem závodila, což 
mě moc bavilo, protože jsem moc ráda 
jezdila na závody. Nyní pro mě aerobic 
znamená především zábavu, ráda nacvi-
čuji různé sestavy nebo pódiové skladby.“ 
(Zuzana Kravcová – 13 let)

Jaký je tvůj nejlepší zážitek 
z aerobicu?
„Když jsem v jeden den vyhrála dvě me-

daile. Třetí místo v jednotlivcích a druhé 
místo se společnou skladbou Zombie.“ 
(Zuzana Čtveráčková – 10 let)

„Když jsem vyhrála svou první medaili.“ 
(Aneta Římovská – 14 let)

Čeho bys chtěla v aerobicu 
dosáhnout?
„Chtěla bych dosáhnout umístění 

do první trojky na MČR.“ (Aneta Havlíčko-
vá – 11 let)

„V aerobicu bych chtěla dosáhnout 
spojení dvou věcí – nadále závodit v ae-
robicu, ale zároveň se i v budoucnu stát 
lektorkou. Jednou bych se chtěla stát 
takovou trenérkou, jako je Venďa. Vždy, 
když potřebujeme, dodá nám sebevě-
domí, podpoří nás a pochválí.“ (Tereza 
Chrástová – 13 let)

Aerobicu věnuji většinu svého volné-
ho času, protože mě neustále naplňuje 
a mám velkou radost, když mohu být pro 
někoho inspirací a pomáhat mu, aby si 
i on šel za svými cíli a sny.

Přesně v takové činnosti chci nadále 
pokračovat, a proto chceme rozšířit náš 
klub o nové talenty. Od září máme v plánu 
zavést lekci aerobicu pro děti ve věku od 4 
do 7 let. Takže pokud máte doma malého 
neposedu, kterého baví hýbat se v rytmu 
hudby, či který chce patřit do týmu skvě-

jim položila pár otázek a o jejich odpovědi 
se s vámi chci podělit, protože dokazují, 
že díky aerobicu si našly skvělé přátele, 
zažívají nevšední dobrodružství a i ony si 
plní své sny.

Co pro tebe aerobic znamená?
„Aerobic pro mě znamená hodně, je 

to můj nejoblíbenější koníček, kterému 
se chci věnovat i dál a dostat se někam 
výš. Nutí mě také překonávat sama sebe.“ 
(Adéla Vandasová – 14 let)

„Aerobic pro mě znamená hodně, uvol-
ním se u toho a na nic nemyslím. Je to můj 
nejoblíbenější sport i koníček. Nedělám to 

Jmenuji se Vendula Kopečková a s lás-
kou k aerobicu jsem se pravděpodobně 
již narodila. Poprvé jsem tento sport vy-
zkoušela v mateřské školce, později jsem 
navštěvovala dětské lekce u nás v soko-
lovně i v nedalekém Znojmě. Ve svých 
osmi letech jsem začala také závodit, vo-
zit první medailová umístění a plnit si svůj 
velký sen! Každý narozeninový den jsem 
si při sfoukávání svíček přála, abych se 
stala lektorkou a získala medaili na Mist-
rovství České republiky. Nyní je mi dvacet 
let, instruktorský kurz mám úspěšně ho-
tový neuvěřitelné čtyři roky a ve vitríně se 
mi blýská 97 medailí, přičemž rovnou tři 
bronzové z Mistrovství České republiky. 
Další část mého snu se splnila, když jsem 
si v roce 2016 ve spolupráci se svou skvě-
lou kamarádkou a dlouholetou trenérkou 
Janou Chvátalovou založila vlastní klub 
PROFI AEROBIC TEAM MB, kde trénuje-
me celkem osm nadaných slečen.

Všechny holky připravujeme na závody 
od jejich dětství a v dnešní době máme 
na svém kontě neuvěřitelných 296 medailí 
(Vendula Kopečková 97, Tereza Chrásto-
vá 69, Tereza Havlíčková 57, Adéla Van-
dasová 23, Aneta Havlíčková 15, Aneta 
Římovská 13, Zuzana Čtveráčková 7, Jana 
Chvátalová 6, Adéla Spoustová 5, Zuzana 
Kravcová 4). Děvčata závodí v jednotliv-
cích, tudíž každá sama za sebe, ale také 
v pódiových skladbách, kde předvádějí 
secvičenou týmovou choreografi i. Každá 
ze slečen vnímá aerobic po svém. Pro 
každou znamená něco jiného. Proto jsem 

PLNÍM SI SVÉ SNY A ZÁROVEŇ JE POMÁHÁM PLNIT I TĚM DRUHÝM
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lých lidí, tak neváhejte a ozvěte se nám 
již nyní na email: vendulakopeckov@se-
znam.cz nebo j.chvatalova@seznam.cz, 
kde vám rádi zodpovíme veškeré dotazy 
a předáme bližší informace. Věříme, že 
i v takovém malém městě, jako jsou Mo-
ravské Budějovice, objevíme další talenty, 
které naleznou v aerobicu zalíbení a vy-
tvoří tak další generaci závodnic či zá-

vodníků. Bližší informace o nás naleznete 
zde: http://vendulakopeckov.wixsite.com/
profiaerobicteammb

Na závěr bych chtěla poděkovat lidem, 
díky kterým teď mohu svoje znalosti a zku-
šenosti v aerobicu předávat dál. Velký dík 
patří Ivaně Dostálové, jež mě aerobicu 
naučila. Musím poděkovat také Františku 
Protivínskému, který byl mým trenérem 
a zároveň velkým vzorem. Děkuji Janě 
Chvátalové za velkou oporu i skvělou spo-
lupráci. Zároveň děkuji našim členkám 

za to, že předvádějí tak skvělé výkony, 
obětují aerobiku svůj volný čas i kus srd-
ce. Poděkování patří také manželům Dvo-
řákovým (Fitness MB), bance Sparkasse 
a městu Moravské Budějovice za finanč-
ní podporu našeho týmu. Největší dík si 
ale bezesporu zaslouží mí úžasní rodiče, 
kteří mě den co den s neuvěřitelnou lás-
kou podporovali a podporují, abych si šla 
za tím, po čem toužím.

Vendula Kopečková

Veřejnost, která se zajímá o sportovní 
dění v našem městě, jistě registruje, že 
v červnu pravidelně ožívá místní koupa-
liště sportovní disciplínou, která má stále 
širší okruh příznivců.

TRIATLON – plavání – kolo – běh
Letošní ročník je již třicátý v řadě. S je-

diným výpadkem, když se budoval kruho-
vý objezd.

Poděkování patří všem, kteří stáli u zro-
du, přinesli různá vylepšení, sponzorům, 
pořadatelům a závodníkům, kteří tomuto 
závodu stále zachovávají přízeň.

Přijďte se podívat 17. května v 16h 
do hlavního sálu sokolovny na Akademii, 
kde se vám představí naši členové s vy-
stoupením z oblasti aerobiku, společen-
ského tance, gymnastiky a parkouru.

Na samém závěru měsíce, 31. května, 
pro vás připravuje DDM Budík ve spolu-
práci s ostatními spolky v Moravských 
Budějovicích dětský den na letišti. Pokud 
nevíte, co je např. discgolf, přijďte si tuto 
netradiční sportovní disciplínu vyzkoušet. 
Užijeme si odpoledne plné sportu, her, zá-
bavy a možná i nečekaných překvapení.

Bára Hynčicová 
a Honza Švaříček

V roce 2015 byla nabídnuta pro nejširší 
veřejnost DIVÁCKÁ KATEGORIE.

Pro letošní jubilejní ročník jsme připra-
vili další (snad) zpestření – TRIATLONO-
VÁ ŠTAFETA. Štafetu tvoří tři závodníci - 
plavec, cyklista, běžec. Smíšená, rodinná, 
pracovní, kamarádská…

Kategorie do 100 let a nad 100 let
Zájemci o tuto „triatlonovou atrakci“ na-

jdou další podrobnosti v propozicích k tri-
atlonu na webových stránkách Domu dětí 
a mládeže Budík. Zde je možno dohledat 
informace k dětskému i diváckému triatlonu.

A hlavně k velkému triatlonu.
Možná si řeknete: „Je to až v červnu!“ 

Ale až se červen zeptá …
Nejvyšší čas vytvořit štafetu, začít tré-

novat, nebo se jen přijít podívat.
Všechny příznivce i zvědavce zveme 

17. června 2018 na oslavu 30. narozenin 
MORAVSKOBUDĚJOVICKÉHO TRIAT-
LONU.

www.zshavl.cz – DDM Budík
Dana Berková
DDM Budík

Na valné hromadě jsme vyhlásili nejlep-
ší sportovkyni naší jednoty za rok 2017. 
Stala se jí Beáta Meschková (10 let). 
Beáta cvičí sportovní aerobic, gymnastiku 
a závodí ve všestrannosti. V roce 2017 se 
jí podařily skvělé výsledky na župní úrov-
ni, kdy se umístila 1. v přespolním běhu, 
1. v atletice, 1. v gymnastice, 3. v plavání 
a na přeboru České obce sokolské skon-
čila na krásném 3. místě. V aerobicu letos 
postoupila do finále Soutěžního Aerobiku 
Master Class ČR, kdy v kvalifikaci porazi-
la loňskou mistryni ČR.

Takto skvělých výsledků nedosáhnete 
náhodou a ze dne na den. Jsou za nimi 
stovky hodin trpělivého tréninku a postup-
ného zlepšování. Naše poděkování nepa-
tří jen Beátě, ale celé její rodině, která ji 
ke sportu vede a podporuje ji.

A co pro vás chystáme tento měsíc 
v sokole?

S prvními slunečními paprsky ožívá 
po delší době Eden, který bude využívat 
nově vzniklý oddíl kulečníku. Bližší infor-
mace a kontakt na vedoucího oddílu na-
leznete na webových stránkách mbsokol.
cz/oddily/kulecnik/.

Plním si své sny...

JE TU JIŽ TŘICET LET

Nejlepší sportovec TJ Sokol MB

Šachisté DDM Budík bodují
Šachová škola Světlá nad Sázavou 

uspořádala z pověření Šachového svazu 
České republiky ve dnech od 10. do 17. 
března 2018 v Koutech nad Desnou Mis-
trovství ČR mládeže do 16 let, Mistroství 
juniorů a dorostenců 2018.

Z našeho šachového kroužku se zmiňo-
vaného mistrovství zúčastnily tři hráčky. 

V kategorii dívek do deseti let se na 16. 
místě umístila Markéta Šťávová a 22. příč-
ku obsadila Lucie Šťávová. Svou hrou se 
Helena Šťávová v kategorii dívek do dva-
nácti let probojovala na 17. místo.

Všechny děti z šachového kroužku 
DDM Budík se pravidelně účastní celé 
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řady soutěží a turnajů, 
na kterých jsou obáva-
nými soupeři. Máme 
z nich velikou radost, 
protože opravdu vzor-
ně reprezentují naše 
zařízení. Poděkování 
za velkou podporu pa-
tří rodičům, jmenovitě 
pak manželům Šťá-
vovým a vedoucímu 
kroužku panu Ladisla-
vu Odvárkovi.

Chcete-li, aby vaše 
děti začaly hrát šachy 
a šachové turnaje, za-
pište je do šachového 
kroužku v DDM Budík.

Olga Švandová, 
DDM Budík

Víte, že v moravskobudějovickém muzeu býval velký vyře-
závaný větrník, husarská přilba hraběte Josefa Wallise nebo 
zázračný narvalí roh? Letos o muzejní noci vystavíme nejen 
zmíněné předměty, ale další 
zajímavosti, které se ukrývaly 
více jak padesát let v depo-
zitáři. Skutečným unikátem 
pak bude nejstarší datovaná 
krajka na Moravě, která bude 
mimořádně vystavená pouze 
na několik hodin, než se vrátí 
do zvláštního režimu.

Muzeum řemesel Moravské 
Budějovice, pobočka Muzea 
Vysočiny Třebíč, vás srdečně 
zve na pátek 1. června 2018 
na netradiční komentovanou 
prohlídku zámecké expozi-
ce. Prohlídky jsou kapacit-
ně omezené a uskuteční se 
vždy v celou hodinu v 19.00 
a ve 20.00.

Muzejní noc se tentokrát 
věnuje i dětem. V přízemí 
zámku je čeká výtvarná dílna, 
která bude otevřena od 17.00 do 20.00 h.

Vstup na dětskou dílnu je zdarma. Vstupné na prohlídku po-
lozapomenutých pokladů je 30 Kč dospělý, dítě zdarma. Před-
prodej vstupenek probíhá na pokladně muzea každý den mimo 
pondělí od 9.00 do 17.00 h.

Muzeum řemesel

Foersterovi, umělci slova, 
tónu i palety

V minulém čísle zpravodaje jsme psali o Karlovi Försterovi, 
skladateli, hudebníkovi a pedagogovi, který spojil svůj život s na-
ším městem. Foersterovský talent ovšem vyvrcholil v díle jeho 
slavných synovců Josefa Bohuslava a Viktora.

Josef Bohuslav byl nejen nadaný skladatel, hudebník, peda-
gog a hudební kritik, ale také básník a malíř. Na počátku svojí 
kariéry působil v Hamburku a ve Vídni, kde komponoval, psal 
hudební recenze a vyučoval na konzervatořích. Po vzniku Čes-
koslovenska se vrátil do Prahy už jako uznávaný skladatel. Rok 
po návratu se stal profesorem pražské konzervatoře a později 
prezidentem České akademie věd a umění. V osmdesáti letech 
se uchýlil do soukromí a věnoval se výhradně komponování hud-
by, psaní a malování. Nutno podotknout, že Josef Bohuslav udr-
žoval kontakt s moravskobudějovickými Foerstery.

Mladšího bratra Viktora oslovil výtvarný směr. Po absolvo-
vání pražské akademie výtvarných umění odešel do Itálie, kde 
se naučil mozaikářskému umění. Po návratu si otevřel v Praze 
první novodobou mozaikářskou dílnu a začal pracovat zejména 
na církevních zakázkách. Nám nejblíže vytvořil originální křížo-
vou cestu v klášteře Nová Říše a mozaiky v kostele v Rozseči 
u Želetavy. Viktor, malíř a mozaikář, zemřel v pouhých čtyřiceti 
osmi letech.

Příběh i umění talentované rodiny si budete moci vychutnat 
na moravskobudějovickém zámku na výstavě Foersterovi, uměl-
ci slova, tónu i palety, kterou připravil Mgr. Zdeněk Geist ve spo-
lupráci s muzeem řemesel. Vedle hudebních ukázek se můžete 
těšit na unikátní díla zapůjčená z Národního muzea a od dědiců 
Josefa Bohuslava.

Výstava potrvá od 12. května do 1. července v morav-
skobudějovickém muzeu. Přístupná je denně kromě pondělí 
od 9.00 do 17.00 h. V pátek 11. května od 17.00 h proběh-
ne slavností zahájení výstavy pro veřejnost.

Muzeum řemesel

Objevte polozapomenuté 
poklady o muzejní noci

Klub důchodců bilancoval
Klub důchodců má nového předsedu

Ve čtvrtek 22. března se v zámeckých konírnách uskutečnila 
výroční členská schůze Klubu důchodců při MKS Beseda v Mo-
ravských Budějovicích. O úvodní kulturní program se jako již tra-
dičně postaraly děti ze Základní a praktické školy Dobrovského, 
které svým hudebním a pěveckým vystoupením navodily tu pra-
vou slavnostní atmosféru.
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Předávání Lvího skauta
V moravskobudějovickém skautském středisku proběhla v so-

botu 17. 3. významná událost. Skautce Markétě Dračkové se po-
dařilo získat nejvýznamnější junácké ocenění Lví skaut, které se 
uděluje lidem do 18 let. K dosažení tohoto odznaku je nutno, aby 
skaut či skautka prokázali znalosti z tábornické, zálesácké, ale 
i zdravotnické praxe. Dále se musí splnit odborku Třech orlích 
per, která testuje odvahu, cílevědomost, zdatnost a statečnost. 
Markét na získání odznaku pracovala přes jeden a půl roku. 
Ocenění jí v sobotu předala náčelní Junáka – Eva Měřínská 
a skautka se tak stala teprve druhou v celé České republice, jež 
ho získala. Předání proběhlo v prostorách zámku v Moravských 
Budějovicích, kde měli místní skauti po druhé světové válce do-
časné klubovny.

Napsala: Karolína Břinková – Charlie

V Domě sv. Antonína se slavilo
Dne 22. března 2018 navštívili místostarosta města Jan Ko-

cáb a matrikářka MěÚ Marie Janoušková Dům sv. Antonína 
v Moravských Budějo-
vicích. Krásnou kytič-
ku a upřímnou gratu-
laci předali paní Marii 
Macků, která se dožila 
103 let. Následoval 
podpis oslavenkyně 
do Pamětní knihy měs-
ta a srdečná gratulace 
všech přítomných. Paní 
Macků do DSVA v Mo-
ravských Budějovicích 
nastoupila v roce 2012 
a svou milou a usmě-
vavou povahou zpříjemňuje pobyt všem spolubydlícím a práci 
personálu. Všichni jí přejeme hodně Božího požehnání a klid-
né, spokojené chvíle 
v Domě sv. Antonína.

Druhou oslavenkyní 
byla 27. března 2018 
paní Marie Urbánková, 
která oslavila krásné 
90. narozeniny. Společ-
ná gratulace vykouzlila 
úsměv a dojetí na tváři 
oslavenkyně. Z rukou 
místostarosty pana 
Jana Kocába přijala 
květinu a dárkový balí-
ček. Nechyběl ani podpis do Pamětní knihy. Do dalších let přeje-
me spokojené, klidné stáří a pevné zdraví.

Čáblová Ludmila
ativizační pracovnice

Jednání schůze zahájila a poté také řídila 1. místopředsed-
kyně klubu Marta Petrová. Po úvodních formalitách a schválení 
programu všemi přítomnými přednesla návrh výboru klubu, aby 
se jeho předsedou stal dosavadní 2. místopředseda Lubomír 
Janoušek. Ten byl vzápětí do této funkce jednomyslně zvolen, 
čímž skončilo rok a půl trvající období bez předsedy klubu, jehož 
činnost řídil devítičlenný výbor na čele se dvěma místopředsedy.

Zprávu o činnosti za minulý rok přednesl nový předseda Lu-
bomír Janoušek, který v úvodu zdůraznil, že rok s letopočtem 
2017 byl pro klub velice úspěšný nejen proto, že se svojí členskou 
základnou (313 členů) patří k těm svého druhu nejpočetnějším. 
Připomněl, že klub v roce 2017 uspořádal celkem dvacet akcí 
včetně čtyř autobusových zájezdů, kdy jejich účastníci navštívili 
Jihlavu, Třeboň, Boskovštejn, Bítov, Znojmo, Koněšín a Dalešic-
kou přehradu. Podobně jako autobusové zájezdy byly velmi oblí-
bené a hojně navštěvované také společenské akce s tancem, pro 
širokou veřejnost klub zorganizoval tři přednášky s promítáním 
– o krásách Třeboňska, o Ekvádoru a o Indii. „Všem, kteří jste 
se zúčastnili některé z výše uvedených akcí, děkuji. Děkuji vám 
za to, že se mnohdy i navzdory svému zdravotnímu a věkovému 
hendikepu dokážete přijít pobavit, popovídat si, zatancovat, ab-
solvovat zájezd za zajímavostmi a krásami naší vlasti nebo jet 
s námi do divadla,“ řekl mimo jiné ve své výroční zprávě předseda 
klubu L. Janoušek, který svůj proslov zakončil citátem americké-
ho spisovatele a lékaře Olivera Holmese o stáří: „Být sedmdesát 
let mlád je mnohem příjemnější, než být čtyřicet let stár.“

Po zprávě o hospodaření v podání Marie Němcové a vystou-
pení předsedy revizní komise Ivana Fryčery následovala disku-
se, v níž také vystoupil moravskobudějovický starosta Vlastimil 
Bařinka. Nejprve pogratuloval novému předsedovi ke zvolení 
a připomněl, že sám se již blíží důchodovému věku. Ocenil vel-
kou aktivitu členů klubu a popřál jim do letošního roku hodně 
zdraví a elánu. Pohovořil o tom, co radnice chystá v nejbližším 
období, a předem poděkoval za trpělivost v souvislosti se zahá-
jenou velkou rekonstrukcí centra Moravských Budějovic.

Po skončení oficiálního programu výroční členské schůze Klu-
bu důchodců při MKS Beseda v Moravských Budějovicích násle-
dovala neformální část s hudbou a tancem.

jek, –mbs–

AUTOKLUB TŘEBÍČ v AČR zve všechny zájemce na 6. ročník

ŘIDIČ HORÁCKA – sobota 19. května 2018
Soutěže se účastní dvoučlenné posádky, je určena pro širokou 

veřejnost, a jak je i z výše uvedeného patrno, nutností je dodržová-
ní všech zásad bezpečného provozu. Bude vyhlášena i samostatná 
kategorie Junior pro rodiče + dítě.

Pro soutěžící bude připravena trať o délce cca 65 km s řadou prů-
jezdních kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problema-
tice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí do-
pravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední 
řadě i rozvoj dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou 
samozřejmě i během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré bezpeč-
nostní předpisy a pravidla silničního provozu. Myšlenkou celé soutěže 
je, že ne vždy ten nejrychlejší je tím nejlepším, naopak tím je ten, který 
pravidla silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na ko-
munikacích a je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpo-
vídá hodnocení celé soutěže, které je pro tuto soutěž přizpůsobeno.

Ač je trať soutěže do startu jednotlivých posádek tajná a informa-
ce k ní dostanou soutěžící těsně před startem, můžeme prozradit, že 
jedna z technických disciplín se uskuteční v dopoledních hodinách 
i na Karlově náměstí.

Partnerem soutěže je Město Třebíč. Veškeré informace včetně 
elektronické přihlášky budou v dostatečném předstihu zveřejněny 
na stránkách autoklubu: www.autoklubtrebic.cz, nebo na stránkách 
facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace 
k aktuálnímu ročníku Řidiče Horácka.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strá-
vit příjemný den s příjemnou zábavou!

Klub důchodců bilancoval
dokončení ze str. 19

Marie Macků

Marie Urbánková
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na děti, nabízíme program Kids Skill´s, rozvíjející jejich sociální 
a komunikační dovednosti.

JDEME TRENDŮM NAPROTI
Jiným trendovým kouskem, a nutno podotknout, že kouskem 

náročným na nošení, je realizace asistovaných kontaktů v roz-
padajících se rodinách. Těch bohužel přibývá, rodiny přicházejí 
často až ve chvíli, kdy jsou vztahy mezi dětmi a rodiči velmi na-
rušené. Jejich náprava bývá zdlouhavá, o to větší je pak naše 
radost, když se komunikaci dětí a rodičů podaří obnovit.

CO BYCHOM SI MĚLI PŘÁT DO BUDOUCNA?
Snad to, abychom si zachovali energii, odvahu a tvořivost, 

otevřenost a dobrou spolupráci s našimi partnery. Aby k nám 
i nadále nacházely cestu rodiny procházející složitými křižovat-
kami života. Být jim průvodcem v těžkých životních momentech 
a pomoci jim najít pevnou půdu pro další cestu je podstatou naší 
služby.

Mgr. Hana Oravcová, koordinátorka programu 
Sociální asistence a poradenství STŘED, z.ú.

Květen je nejen svátek lásky, ale také Svátek práce. Máj je 
měsíc maturantů, zamilovaných i rozkvetlých šeříků. Doba, kdy 
se duha nejčastěji objevuje na klidné obloze.

Měsíc květen se po celá staletí uctíval jako měsíc radosti 
a květů. V novějších dobách se v mnoha evropských zemích 
konaly hlučné zábavy, při kterých všichni tancovali kolem ozdo-
beného stromu.

Květnové novoluní přeje dle starých pověstí milostné magii. 
Lidé narození v tomto období bývají oblíbení u druhého pohlaví.

V lidových tradicích bývá počátek května spojován se stavě-
ním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho v celé 
Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy 
strom představoval strážného ducha obce.

V minulosti se máje stavěly nejen na venkově, ale běžně 
i ve městech. Známy jsou tradiční jarní studentské slavnosti – 
majáles.

Ve zprávě jednoho pražského kazatele z 18. století se hovoří 
o tom, jak se Praha začátkem května zelenala množstvím májek. 
Bývalo pravidlem, že se ozdobený strom stavěl před městský-
mi radnicemi, před okny zámků i před domy vrchnostenských 
úředníků.

Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy také 
vysoké. Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle 
nebo borovice, protože déle vydržely zelené. Ale právě tak byla 
oblíbená bříza. Kmen máje byl většinou hladký, oloupaný, někdy 
byla kůra hadovitě vyřezávána. Zelený vršek koruny se zdobil 
barevnými stuhami a šátky, květinami a fábory z pestrého papíru. 
Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě visel věnec zhotovený ze 
zeleného chvojí a také barevně ozdobený.

Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. 
Bývalo zvykem stavět kromě ústředního stromu, kterému někde 
říkali král, také menší májky, stejně upravené a ozdobené. Chlap-
ci je stavěli před domy svých dívek, a bydlelo-li jich v jednom 
domě několik, dostala každá svou vlastní májku. Dokonce mohly 
být velikostí odlišené podle věku jednotlivých „adresátek“, nebo 
na nich byly pro pořádek cedulky se jmény. V mnoha obcích se 
ještě dnes zachovává zvyk, že chlapec dává své vyvolené „máj-
ku“, ale již mnohem menší, která se umísťuje nejčastěji na vrata, 

Tisková zpráva
Jedna z nejzákladnějších služeb organizace STŘED, z. ú., 
Sociální asistence a poradenství, slaví desetileté výročí. 
Hodnotí a rozhodně se nemusí za své výsledky stydět.

Sociální asistenci a poradenství za deset let její existence vy-
užilo už bezmála pět set rodin z celého regionu Třebíčska, které 
potřebovaly podpořit v oblasti výchovy a péče o děti. K takové-
mu výročí se nabízí ohlédnout zpět a zhodnotit službu, která se 
věnuje pomoci rodinám v nejrůznějších náročných životních situ-
acích. Sociální asistentky strávily stovky hodin v terénu, nejčas-
těji přímo v rodinách. Pomáhaly rodičům zvládnout jejich potíže 
s financemi, bydlením, hospodařením, i s péčí o děti, od těch 
nejmenších až po ty největší. Staly se důležitým partnerem dal-
ším institucím při řešení závažných problémů.

NÁŠ CÍL SE NÁM DAŘÍ NAPLŇOVAT
Výsledky takové práce se vždy těžko měří a hodnotí. Přesto 

můžeme zkonstatovat, že pouze u mizivého procenta rodičů ne-
došlo ke zlepšení situace a děti nakonec skončily v některé z fo-
rem náhradní výchovy. Takové případy se dají spočítat na prs-
tech jedné ruky. Proto nás může těšit, že se daří naplňovat náš 
cíl: podpořit rodinu tak, aby nedošlo k jejímu rozpadu.

ČINNOSTI, KTERÉ V RÁMCI SLUŽBY REALIZUJEME
Terénní práce v rodinách není samozřejmě jedinou činnos-

tí, kterou v rámci služby realizujeme. Pravidelně reagujeme 
na změny v regionu a potřeby veřejnosti a podle toho pak roz-
víjíme další potřebné aktivity. Dalo by se říct, že je naše služba 
taková moderní slečna, která se nebojí obléci do nových tren-
dů. Proto veřejnost může zaregistrovat naše lektorky i například 
v rámci různých seminářů a workshopů zaměřených na podpo-
ru výchovných kompetencí rodičů. Podobně, ale se zaměřením 

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas...
na balkon, za komín, na ovocný strom před okny apod. Chlapci, 
kteří mají děvčata v jiné obci, musejí často zaplatit místním mlá-
dencům „lahvinku“ za to, že jim dovolí dát májku své lásce. Se 
stavěním májek se pořádaly i taneční zábavy, většinou v režii 
místní mládeže. Dodnes jsou známé pod názvem věneček, který 
patřil dívkám, a kytka, kterou organizují chlapci. Taneční zábava 
se také pořádala v den, kdy se máje kácely.

Na 1. máje bylo zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšiny 
z písku, vápna, pilin, spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy 
tak vyšlo najevo, co mělo být některým očím utajeno, a pak bý-
valo hodně „veselo“.

Osm nezávazných a zajímavých postřehů, nejen v máji, 
které se o polibcích možná všeobecně nevědělo:
1. Bylo dokázáno, že páry, které se často a pravidelně líbají, mají 

nejen šťastné soužití, ale jsou i více imunní proti onemocnění.
2. Líbání a polibky prodlužují život a také ho dělají kvalitnějším. 

Vykašlete se na hledání receptu na dlouhověkost a líbejte se!
3. Šestiminutové líbání vás zbaví 24 kalorií.
4. Ve starém Egyptě se líbání nenosilo. Proto Kleopatra své mi-

lence a nápadníky nikdy nepolíbila. Nemyslíte, že se tato krás-
ka okradla o mnohé?!

5. Během líbání jsme nejšťastnější, mohou za to hormony štěstí 
a dobré nálady.

6. Říká se, že od francouzských polibků je jenom krůček k milo-
vání. Nelze se tomuto tvrzení divit, vždyť tyto vášnivé polibky 
slouží jako dokonalý startér vášně.

7. Líbání vám dokonale procvičí obličejové svalstvo a také sníží 
riziko zubního kazu. Jak je to možné? Může za to zvýšená tvor-
ba slin.

8. Polibky nás nejen utvrzují v lásce, ale bylo zjištěno, že pra-
videlné líbání se příznivě podepisuje na kvalitě našich životů 
– skvělá kariéra, spokojený vztah, zdraví a dobrá psychická 
kondice.
Z naučné literatury vybral: 
Vlastimil Smetana
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František Vlk

Muzeum řemesel

V historii moravskobudějovického mu-
zea byly při budování expozic poprvé 
použity doporučované vědecké metody. 
Bylo zadáno vypracování scénáře expozi-
ce, kterému se pak podřídila výroba vitrín 
i instalace celé expozice. Nejprve to byla 
expozice řemesel, otevřena v roce 1975 
v renovovaných Masných krámech. Pak 
11. června 1981 byla v budově zámku 
otevřena expozice archeologie, historie 
města a počátků dělnického hnutí na Mo-
ravskobudějovicku a vznik KSČ v Morav-
ských Budějovicích. Tato expozice byla 
pak v roce 1990 zrušena. Na podzim roku 
1983 byla v budově zámku dokončena 
a otevřena expozice městských řemesel.

Ve druhé polovině roku 1986 byl prove-
den statický průzkum zámku, který odhalil 
především statické narušení krovu a celé 
střechy zámku. V dalších letech probíhala 
jednání mezi Městem Moravské Budě-
jovice, jako vlastníkem budovy a Odbo-
rem kultury okresního národního výboru 
v Třebíči o tom, jak tento stav odstranit. 
Odbor výstavby místního hospodářství 
a dopravy v Moravských Budějovicích vy-
dal ke špatnému stavu střechy zámku 13. 
března 1989 havarijní výměr. V roce 1989 
naléhalo na opravu též Krajské středisko 
státní památkové péče a ochrany v Brně. 
Stavoprojektem Brno byl vypracován 
projekt na statické zajištění krovu zámku 
v srpnu 1989. Bylo třeba provést stáhnutí 
krovu ocelovými třmeny, odlít železobeto-
novou římsu a vyměnit krytinu.

Tyto práce byly zahájeny v závěru roku 
1990 a dokončeny měly být do konce roku 
1992. Ke skutečnému dokončení a pře-
vzetí došlo 21. července 1993. Dne 17. 
ledna 1994 vyhlásilo Město soutěž na do-
davatele fasády zámku s provedením 
v měsíci dubnu až srpnu 1994. Do sou-
těže se přihlásilo 6 firem. Vybrána byla 
firma Archatt, s.r.o. Kolaudace fasády se 
uskutečnila 7. října 1994.

V roce 1992 našlo město jiné prostory 
pro Městskou knihovnu a knihovna byla 
přestěhována do domu čp. 364 v Tyršo-
vě ulici, do tzv. Depa. Přestěhováním se 
uvolnily čtyři velké místnosti v I. poschodí 
a dvě v přízemí. Vznikl tak prostor pro vy-
tvoření nových expozic. V roce 1992 byl 
založen Muzejní spolek, který začal ještě 
téhož roku pracovat. Jeho členové na-
vázali kontakt s vedením Západomorav-
ského muzea a projevili snahu napomoci 
při vytváření nových expozic. Představa 
muzejního spolku byla, že se budou nové 
expozice vytvářet v duchu tvůrce Krajin-
ského muzea Františka Jecha. Dopisem 
byl osloven syn Františka Jecha, Jan Jech 
(nar. 1918), žijící v Kanadě. Byl požádán 
o svolení, pokud by k tomu došlo, zda 
by mohlo nést muzeum jméno jeho otce. 
V jeho odpovědi byl dán souhlas.

Vzhledem k tomu, že budova zámku 
je v majetku města, uvolněné prostory 

v zámku vedly některé úředníky města 
k myšlence, jak je co nejlépe komerčně 
využít. Byla snaha pronajmout místnosti, 
zejména pro hostinskou a obchodní čin-
nost. Naštěstí pro muzeum k tomu ne-
došlo. Všechny zájemce, po vykonané 
prohlídce nabízených prostor, odradily 
předpokládané vysoké náklady na rekon-
strukci. Pokud by došlo k naplnění těchto 
snah, vznikla by muzeu těžko nahraditel-
ná ztráta a jeho další vývoj by byl praktic-
ky zastaven.

Bez ohledu na jednání města bylo se 
svolením vedení Západomoravského mu-
zea Třebíč přikročeno k přípravám na in-
stalaci prvních dvou místností, kde dříve 
sídlila Městská knihovna. Nejprve byl 
sejmut jekorový koberec a dřevotřískové 
desky, které zakrývaly původní parketo-
vou podlahu. Do rohu Panského pokoje 
postavili členové muzejního spolku ku-
latá bílá kamna. V místnostech, než byly 
vymalovány, byla provedena nová elekt-
roinstalace. Parketová podlaha pak byla 
vybroušena a napastována. Ideou byla 
snaha navrátit těmto místnostem alespoň 
částečně jejich podobu, jakou měly v roce 
1945, než došlo k vystěhování šlechty. 
Dílo se podařilo zejména díky pochope-
ní a pomoci ředitele Západomoravského 
muzea v Třebíči, Ing. Jaroslava Martínka. 
Značný kus práce zde též odvedli členové 
muzejního spolku v Moravských Budějo-
vicích. Dne 5. srpna 1993 byl nově insta-
lovaný Panský pokoj a Lovecký sál před-
staven veřejnosti. Tímto aktem byl učiněn 
první krok k celkové rekonstrukci expozic 
muzea v Moravských Budějovicích. Ještě 
předtím došlo k instalaci zabezpečovací-
ho zařízení, spolufinancovaného Městem 
Moravské Budějovice.

Největší místnost v zámku, v níž byla 
do roku 1990 expozice počátků dělnické-
ho hnutí a KSČ, sloužila do roku 1997 jako 
společenská místnost pro pořádání před-
nášek, koncertů a dalších setkání. Začát-
kem roku 1997 byla místnost vyklizena, 
sejmut jekorový koberec a dřevotřískové 
desky. Odkrytá parketová podlaha byla 
vyspravena, propadlé parkety vyzdviženy 
a celá podlaha pak byla vybroušena a na-
pastována. Poté došlo k výmalbě, insta-
laci mobiliáře a portrétních obrazů rodu 
Wallisů. Při instalaci bylo využito v ma-
ximální míře sbírkových předmětů, do té 
doby ukrytých v depozitáři. Ve druhé po-
lovině čtyřicátých let 20. století, kdy došlo 
k vyvlastnění zámků šlechty, byly některé 
zámky určeny pro svoz jejich mobiliářů. 
Do zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou 
byly soustředěny obrazy a nějaký náby-
tek. Obrazy z moravskobudějovického 
zámku byly tedy uloženy v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. A odtud byly na výzdobu 
stěn především v roce 1997 zapůjčeny ty, 
jež byly v původním vybavení zámku. Cel-
kem bylo zapůjčeno 47 obrazů, z toho 26 
olejů. Nábytek byl použit ten, co se zde 
dochoval, a ten, co se podařilo dohledat. 
Poprvé byla takto nově upravená místnost 

představena veřejnosti 1. května 1997.
V roce 1998 došlo k uvolnění dalších 

dvou místností a chodby. Státní okresní 
archiv, jenž zde měl svůj depozitář, jej 
přestěhoval do vlastní budovy. V tomto 
roce bylo koupeno 6 nových lustrů, kte-
ré nahradily již nevyhovující osvětlení. 
Během roku byla provedena rekonstruk-
ce elektroinstalace v laboratoři. Původní 
povrchové rozvody s nevýbušnými lam-
pami nahradily rozvody vedené pod omít-
kou a zářivkové osvětlení. Další činnost 
byla soustředěna na přípravu mobiliáře 
a sbírkových předmětů pro další expozi-
ce. V roce 1999 bylo nově očalouněno 12 
židlí, 2 křesla a 3 pohovky. V severní části 
zámku, kde byla dříve umístěna Městská 
knihovna, byla provedena částečná re-
konstrukce elektroinstalace a parket. Par-
kety byly vybroušeny a provedeny malíř-
ské a natěračské práce.

Od počátku roku 2000 byla veškerá 
činnost soustředěna na vybavení již při-
pravených tří místností a chodby. Byl po-
stupně rozmístěn renovovaný nábytek, 
do jídelny a chodby byly zavěšeny Ridin-
gerovy rytiny s loveckou tématikou a pa-
roží. Na stůl byl položen vypreparovaný 
bažant. Vybavena byla ložnice a pokoj 
hraběte Salma. Vše bylo doplněno drob-
nějšími sbírkovými předměty, zvětšeni-
nami z dobových fotografií, zasazenými 
do původních vyřezávaných rámů, jenž 
byly uloženy v depozitáři a arzenálem 
pušek. Člen muzejního spolku Ing. Bo-
ris Šusta doplnil dřevěnými, vyřezanými 
a vybarvenými znaky šlechtických rodů, 
kteří v minulosti drželi Moravské Budějo-
vice. Vše doplnil ještě českým a morav-
ským znakem. Na podlahu do všech míst-
ností i chodby byly koupeny nové vlněné 
koberce. K osvětlení místností posloužily 
lustry, jež byly uloženy v depozitáři. Byly 
však nekompletní, ale chybějící díly kon-
zervátor Jiří Čurda odlitím vyrobil a barev-
ně sladil s původními. Stejným způsobem 
bylo později postupováno při doplňování 
chybějícího kování například u nábytku 
z Herálce. Nově vybudované expozice 
pak byly 1. května 2000 poprvé předsta-
veny veřejnosti.

Koncem roku 2000 došlo k vyklizení 
Panského pokoje a Loveckého sálu a byly 
tam vyspraveny a vybroušeny parke-
ty. Poté byly obě místnosti vymalovány 
a provedeny potřebné nátěry. V loveckém 
salonu došlo ke sjednocení dřevěných 
podložek paroží, které vyřezal člen mu-
zejního spolku Ing. Boris Šusta. Jednot-
ným nátěrem je pak opatřil a nainstaloval 
konzervátor Jiří Čurda. Do obou místností 
byly pořízeny nové vlněné koberce. V ná-
sledujícím roce 2001 byly tyto renovované 
místnosti 1. května poprvé představeny 
veřejnosti. Do oválného okna nad vraty 
v průjezdu byla pořízena podle nalezené-
ho torza nová vitráž.

Rok 2002 byl ve znamení stavebních 
úprav a rekonstrukce elektroinstalace 
v místnostech a chodbě, kde byl dříve 
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depozitář Státního okresního archivu. 
Došlo též k rekonstrukci elektroinstalace, 
výmalbě a nátěrům ve schodišti do pod-
kroví a ve dvou podkrovních místnostech. 
Sem byl pak instalován lidový malovaný 
nábytek a expozice byla doplněna řadou 
sbírkových předmětů, do té doby ukrytých 
v depozitáři. Koncem roku 2002 byly ještě 
vybroušeny parkety a vymalovány míst-
nosti a chodba po archivu.

V letech 2001 až 2002 došlo ke ge-
nerální opravě objektu Masných krámů. 
Proto bylo nutné zde zabalit exponáty 
a přemístit do zámku na uložení. Od září 
2002 do jara 2003 byly v Masných krá-
mech opět instalovány všechny exponáty 
a expozice byly doplněny novými prvky. 
Veřejnosti byla expozice Masných krámů 
představena 1. května 2003 spolu s no-
vou expozicí lidového nábytku v podkrov-
ních místnostech zámku.

Muzeum Vysočiny Třebíč koupilo v roce 
2004 část vybavení strojnické dílny v Mo-
ravských Budějovicích. Kromě soustruhu 
na obrábění kovů, jenž byl po celou dobu 
užívání upraven na ruční pohon, byla ješ-
tě odkoupena celá řada dalších nástro-
jů a zařízení této dílny. Město Moravské 
Budějovice bylo požádáno o výpomoc při 
tvorbě nových expozic. Záměr rozšířit mu-
zeum řemesel spočíval v prezentaci dal-
ších řemesel a vytvoření expozice, která 
se pokusí připomenout počátky průmyslo-
vého rozvoje v Moravských Budějovicích 
v druhé polovině 19. a na počátku 20. sto-
letí. Město podalo žádost o grant na kraj 
Vysočina o poskytnutí podpory z Fondu 
Vysočiny v grantovém programu Klenotni-

ce Vysočiny 2004. Žádosti bylo vyhověno 
a přiznán příspěvek 49 tisíc korun. Pří-
spěvek města činil 21 tisíc korun. Celkem 
tedy muzeum získalo na nové vitríny 70 
tisíc korun.

Došlo k realizaci záměru, který předpo-
kládal ukázat návštěvníkům, jak postupně 
z původně rukodělné práce, některá ře-
mesla ve druhé polovině 19. a na počátku 
20. století přechází do průmyslové výroby 
s využitím výkonných strojů a přístrojů. 
V expozicích jsou připomenuta řemesla 
z oborů zpracování dřeva, kovu a kůže. Je 
zde zachycen vliv dopravy, peněžnictví 
a rozvoj stavebnictví. Vystavena je celá 
řada unikátních strojů a nástrojů ze všech 
jmenovaných oborů a vše je doplněno ori-
ginály dokumentů a fotografiemi.

Současně se zřizováním expozic ře-
mesel došlo v dalších dvou místnostech 
k zásadnímu přebudování expozic histo-
rie města. Byly zrušeny vitríny, vyměně-
no osvětlení, upraveny podlahy, místnosti 
vymalovány a položeny nové koberce. 
Do nově upraveného vybavení byly z části 
použity některé stávající exponáty a dopl-
něny zcela novými. Maximálně byl využit 
nábytek, přivezený v roce 2004 ze zámku 
v Herálci, jenž musel být nejprve zrestau-
rován. Chybějící velké množství dřevě-
ných ozdob a kování bylo vyrobeno a do-
plněno. Již shora jsem se o tom zmínil. 
V přilehlé chodbě byla provedena částeč-
ná rekonstrukce elektroinstalace včetně 
nového osvětlení a výmalby. Chodba byla 
upravena tak, aby sloužila jako úhledná 
spojovací trasa mezi expozicemi řeme-
sel a historie. Na její stěny byly zavěšeny 

obrazy Křížové cesty, jež pochází z kos-
tela sv. Jiljí v Moravských Budějovicích. 
Těchto 14 olejomaleb na plátně vyšlo roku 
1893 z dílny brněnského akademického 
malíře Josefa Ladislava Šichana. Rekon-
struované expozice historie města a nově 
instalovaná řemesla byla veřejnosti před-
stavena 1. května 2006.

Závěr

V současné době jsou expozice muzea 
v Moravských Budějovicích instalovány 
v sedmnácti místnostech zámku a v ob-
jektu Masné krámy. Z toho bylo pouhých 
pět vytvořeno klasickým postupem, vy-
pracováním scénáře a zadáním instalace 
odborné firmě. Zbývajících dvanáct bylo 
tvořeno postupně tak, jak byly uvolňovány 
jednotlivé místnosti, jež předtím sloužily 
jiným účelům. Na počátku byla vytvoře-
na idea a záměr jak bude postupováno 
a na základě toho byly opatřovány vhod-
né exponáty do jednotlivých expozic. Je-
jich výběr podléhal stanovené ideji, i když 
mnohdy použité exponáty přesně nekore-
spondují s dobou, do níž jsou zařazeny. 
Splňují však účel a dotvářejí rámec zob-
razované doby. Snahou tvůrců bylo: při 
co nejmenších nákladech a pokud mož-
no z vlastních zdrojů vytvořit expozice, 
které se budou líbit nejen jejich tvůrcům, 
ale hlavně návštěvníkům. Jak se nám to 
podařilo, ponecháváme na posouzení ná-
vštěvníkům a odborníkům v oboru historie 
a muzeologie.

V Moravských Budějovicích, 
květen 2009

obchodníci by vydělali na vývozu řepky 
a znovu na dovozu metylesteru, obchod 
by se točil. Němci by měli práci, nám by 
zbylo už jen přimíchávání dovezeného 
metylesteru do nafty. Takovýto kolotoč se 
točí s mlékem - mléko do Německa – jo-
gurty z Německa do Česka.

V reportáži je Babišovi kladeno za vinu, 
že vyrábí a prodává hnojiva a přípravky 
na ochranu rostlin, pěstuje řepku a tím se 
má podílet na znečišťování podzemních 
vod. Takových obchodníků s hnojivy a pří-
pravky na ochranu rostlin je jen v našem 
kraji několik. I bývalý ministr zemědělství 
Marian Jurečka obchodoval s přípravky 
na ochranu rostlin před nástupem na mi-
nisterstvo. Nebyl to nějaký troškař, pode-
pisoval smlouvy za desítky milionů korun. 
Babiš alespoň některá hnojiva vyrábí 
v Česku. Výroba přípravků na ochranu 
rostlin je nesmírně složitá - vývoj, zkou-
šení, registrace, to jsou operace vysoce 
technicky i finančně náročné, které si 
mohou dovolit velké světové nadnárodní 
firmy, na to Babiš nemá (možná prozatím).

Proč zemědělci pěstují v takovém roz-
sahu řepku? Prostě proto, že nemají moc 
na výběr, když nechtějí pěstovat jen obilo-
viny. Stavy hovězího dobytka (krávy, ho-
vězí žír) se podstatně snížily. Za minulého 
režimu jsme pěstovali na 30% orné půdy 

pícniny, abychom uživili věčně nenažrané 
přežvýkavce. To už je dávno pryč, pest-
rost osevních postupů je omezená. Řepka 
je díky nařízení EU o přidávání metyleste-
ru do nafty významnou tržní plodinou pro 
zemědělce. Výkřiky různých „znalců“ : Ať 
pěstují brambory, zeleninu, hrách a jiné 
minoritní plodiny. Piráti zase navrhují ob-
novu pěstování lnu a konopí. Takovéto 
návrhy svědčí o naivitě a nepochopení 
globalizovaného obchodu, který se nesmí 
omezovat.

Řepka vyčerpává půdu – nesmysl. 
Řepka je hluboko kořenící plodina, která 
čerpá i živiny hlubších vrstev, je samo-
zřejmě intenzivně hnojená i stříkaná proti 
škůdcům a chorobám. Při sklizni se od-
veze z pole jen semeno, sláma se rozdrtí 
a zaoře, tím obohacuje půda o organickou 
hmotu. Také jsem četl titulek Řepka hyzdí 
krajinu – autora nechápu. Já se kochám 
žlutými lány rozkvetlé řepky, krajina ožije, 
včelky mají bohatý zdroj potravy. Včelaři 
přistavují úly ke kvetoucí řepce. Včelky 
nebyly vyhubeny postřiky v naší tradiční 
oblasti pěstování řepky, občas zaútočí 
roztoči.

V naší oblasti jsou tři místa, ze kterých 
se odebírají vzorky podzemní vody – He-
raltice, Jaroměřice a Vladislav, pro rozbo-
ry na zbytky přípravků pro ochranu rostlin. 

A může ze to oligarcha Babiš !! Takto 
jsem pochopil smysl reportáže Otrávili 
jsme si podzemní vody redaktora Jana 
Tuny. Loni jsem dostal několik mailů s tou-
to reportáží. Nelíbila se mi.

Podívejme se na řepku pěkně od za-
čátku. První odrůdou řepky pěstované 
u nás byla odrůda Třebíčská vyšlechtěná 
ve Stránecké Zhoři. Tato odrůda se pěs-
tovala v roce 1966, kdy jsem nastoupil 
do JZD jako agronom. Tehdy se řepka 
pěstovala na olej pro technické účely, 
měla vysoký obsah kyseliny erukové, ne-
vhodné pro lidskou výživu. Po vyšlechtění 
bezerukových odrůd řepky, pod 2% ky-
seliny erukové v oleji, se začala využívat 
i k výrobě stolních olejů. V roce 1990 se 
řepka pěstovala na 105 102 hektarech, 
v roce 2017 na 394 262 hektarech. Zvý-
šení osevních ploch zapříčinilo nařízení 
EU o přidávání rostlinných olejů do nafty. 
Metylester, vyráběný z řepkového oleje, je 
vhodnou přísadou do bio nafty. Babišův 
Agrofert vybudoval závod na výrobu me-
tylesteru, vykupuje řepku od domácích 
pěstitelů a dále ji zpracovává a tím dává 
práci českým zaměstnancům. Sousední 
Německo má nevyužité kapacity na zpra-
cování řepky. Rádi by zpracovávali všech-
nu naši řepku (část ji vyvážíme) a pak 
nám zpětně prodávali metylester. Naši 

Je květen a opět na polích kvete jedovatá řepka, která hyzdí pole
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BlahopřáníV reportáži zmiňovaný Chloridazon ob-
sahují přípravky do cukrové řepy a krm-
né řepy. Tyto plodiny se u nás nepěstují, 
řepka ano. Ve vzorcích podzemní vody je 
v nepatrném množství přesto Chloridazon 
zjišťován. Rovněž jsou zjišťovány zbytky 
Simazinu, který se už dávno nepoužívá. 
V podzemních vodách jsou také zbytky 
léků, prozatím v zanedbatelném množ-
ství. Udělal jsem dotaz na specialisty, 
snad budu poučen.

Řepkový olej pro lidskou výživu obsa-
huje velmi málo nasycených mastných ky-
selin (škodlivé zdraví) a naopak významné 
množství nenasycených mastných kyselin 
i esnciálních mastných kyselin- omega 3 
(kyselina linoleová) a omega 6 ( linolová), 
které jsou doporučovány konzumovat.

Řepka není jedovatá plodina, která 
hyzdí krajinu. Jedovatá je reportáž Jana 
Tuny, to není nevědomost, ale úmysl otra-
vovat veřejné mínění.

Ivan Fryčera

Čas – ten jediný 
spravedlivý – 
měří všem stejně. 

25. 5. 1958 se 
v Uherském Ostro-
hu na Moravském 
Slovácku narodil 
Vlastimil Bařinka, 
třetí volební obdo-
bí starosta města 
Moravské Budě-
jovice, který letos 
oslaví své kulaté 
životní jubileum. 

Při této příležitosti se jeho přátelé a známí 
rozhodli mu věnovat na stránkách Morav-
skobudějovicka krátký medailonek.

Vlastík se přiženil do Moravských Bu-
dějovic v roce 1980, s manželkou Jitkou 
vychovali dvě děti, postavili dům a zasa-
dili i ty kýžené stromy. Zkrátka, Moravské 
Budějovice se mu staly druhým domovem! 
Jako podnikatel, politik, sportovec dosá-
hl mnoha významných úspěchů. Jak se 
změnila tvář našeho města za jeho půso-
bení, má každý možnost zhodnotit sám...

Takže Vlasto, říká se, že šedesátka je 
významná životní meta. Přejeme Ti pevné 
zdraví, úspěchy v podnikání, v práci pro 
město a také ve sportu. Tvé úspěchy v ho-
keji, fotbale, tenise, lyžování i v golfu jen 
dokládají, že sport je Tvojí velkou láskou. 
Ať Ti vydrží ještě mnoho let nejen láska 
ke sportu, ale také dobrá nálada, vřelý 
vztah k umění, zábavě i přátelům!!!

SŇATKY V UPLYNULÉM 
1. čtvrtletí 2018

Tuan Anh Nguyen Jemnice
Thi Hoan Hguyen Praha

Rostislav Zikmund Litohoř
Milena Hrdá Litohoř

Petr Novotný Božice
Marie Růžičková Domamil

Jakub Vychodil Grešlové Mýto
Kristina Dohnalová Grešlové Mýto
matrika

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
V NÁHRADNÍCH PROSTORÁCH!

Půjčovna masek a kostýmů muse-
la být z důvodu rekonstrukce Besedy 
dočasně přemístěna a nyní ji najdete 
na adrese Husova 375 (prostory ved-
le Úřadu práce). Otevírací doba: úterý 
10.00 – 14.00 hodin, čtvrtek: 13.00 – 
17.30 hodin. Pokud by vám provozní 
doba nevyhovovala, lze se telefonicky 
domluvit na jiném čase - tel. 725007047 
– paní Plačková. I přesto, že kostýmy 
musely být přemístěny, jsou čisté, vy-
prané a přehledně srovnané nebo po-
věšené na ramínkách, tak aby si každý 
mohl převlek prohlédnout, případně 
vyzkoušet. Kostýmů je zde nepřeberné 
množství, takže nás neváhejte navštívit, 
vybere si každý, dokonce i ti nejmenší.

Řádková inzerce
KOUPÍM Škoda Erko - Rapid,
Simson, Jawa - ČZ, Babeta, Pařez,
Jaweta, Pionýr a jiné. 736741967
Domácí péče DIANA přijme
zdravotní sestru na HPP
i na dohodu. Tel: 606645069,
e-mail: prokesova.diana@gmail.com

O zábavu na poslední květnový víkend 
se postará občanské sdružení Dechov-
ky ČR, které založil Miroslav Kratochvíl 
a ve spolupráci s MKS Beseda Moravské 
Budějovice si letošní rok pro vás přichys-
tal celovíkendový projekt, který bude za-
hájen pátečními fanfárami z věže kostela 
sv. Jiljí ve 21.30 hodin. V sobotu a v neděli 
budete moci navštívit výstavu Vysočiny 
a Dolního Rakouska, která bude ke zhléd-
nutí v zámeckých konírnách. V tento 
den nezapomíná ani na naše nejmenší 
a k jejich blížícímu se svátku uspořádá 
ve spolupráci s mateřskou školou Jabula 
dětský den na zámeckém nádvoří. Od 9 
do 13 hodin se děti mohou vyřádit na ská-
kacím hradu, nebude chybět malování 
na obličej, různé soutěže o ceny, tvoření, 

Festivalu Miroslava Kratochvíla budou letos předcházet akce, které si užijí 
všechny generace.

malování a další činnosti. Od 16 hodin 
bude následovat koncert Vaška a Veroni-
ky Řihákových, kteří se osobitým stylem 
snaží mladší generaci představit lidovou 
muziku, hrají autorské písně, které si bez-
pochyby zamilujete. Mnozí je jistě znáte 
z TV Šlágr. Po skončení koncertu nemu-
síte vůbec pospíchat domů, protože bude 
připravena ochutnávka vín s cimbálovou 
muzikou. Své vzorky představí vinařství 
z Popic – Lambeck, Stanislav Mádl z Vel-
kých Bílovic a Šarc a Bílek z Rakvic.

Nedělní den bude patřit dechovce a již 
tradičnímu festivalu Miroslava Kratochví-
la, tak jak jej známe, letos opět na zámec-
kém nádvoří. Před tím ale zazní slavnostní 
fanfáry z věže kostela sv. Jiljí. V zámec-
kých konírnách bude otevřena výstava 
Vysočiny a Dolního Rakouska. Samotný 
festival zahájí naše oblíbená Dubňan-
ka, po ní zahrají Jižani, následně Česká 
z Dolního Rakouska, po nich potěší naše 
uši Túfaranka a celé odpoledne zakončí 
Moravanka.

Věříme, že se vám takto prožitý víkend 
bude líbit a všichni si jej užijeme podle 
svého gusta a hlavně společně, s hudbou, 
radostí a úsměvem na tváři.

Text: Lenka Nechvátalová

Básník Václav Hrabě ožije na přednáš-
ce „I nádraží je katedrála“

„Ostatně vždycky jsem zastával názor / že 
tak jako v jiných katedrálách / i na nádraží / by 
měly být instalovány varhany“ (V.H.)

MKS Beseda vás srdečně zve dne 10. 
5. v 18 hodin do zámeckých koníren 
na přednášku na téma básník Václav 
Hrabě, kterou prosloví absolventka bo-
hemistiky a literatury Mgr. Lenka Vaníč-
ková. Přednáška je spojena s vernisáží 
výstavy fotografií, které zachycují pro-
měny světla (nejen) v krásném okolí Tře-
bíče a historického nádraží ve Starči.

Václav Hrabě. Jméno tohoto básníka je 
Vám možná známo jen mlhavě. Asi si vzpo-
menete na nějaké jeho zhudebněné verše, 
o což se skvěle postaral například Vladimír 
Mišík. Za dílem Václava Hraběte se ale skrývá 
mnohem víc. Nejen autentická výpověď mla-
dého básníka s nelehkým osudem, který byl 
přeťat už ve věku nedožitých pětadvaceti let, 
ale i dobové svědectví o životě mládeže za-
čátku šedesátých let, a to převážně v Praze.

Přednáška zároveň otevře i autorskou vý-
stavu fotografií Lenky Vaníčkové, která sice 
nepřímo, ale přesto souvisí s tématem Vác-
lava Hraběte. I on si všímal především svě-
tel a stínů, jejich proměn během dne a noci, 
ve městě i v přírodě. Právě to najdeme 
i na těchto fotografiích, které vznikaly přede-
vším v okolí nádraží ve Starči a také přímo 
v Třebíči. Výstava bude zahájena vernisáží 
po přednášce a potrvá skoro celý týden. (11. 
5. – 16. 5. 2018).

Text: Redakce
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Opustili nás:

Dagmar Růžičková 1944 Mor. Budějovice
Božena Outratová 1930 Martínkov
Marie Janečková 1947 Vranín
Bohumila Moltašová 1932 Dešov
Miroslava Bendová 1954 Mor. Budějovice
Zdeněk Pěchota 1933 Mor. Budějovice
Milan Diviš 1943 Lesonice
Olga Adamcová 1931 Mor. Budějovice
Milada Řiháčková 1939 Dědice
Václav Sobotka 1929 Láz
Josef Žádník 1936 Mor. Budějovice
Mgr. Bohuslav Svoboda 1937 Mor. Budějovice
Marie Pokladníková 1944 Jakubov
Jarmila Hrdá 1946 Krnčice 
Jaroslava Veselská 1934 Martínkov
Miloslav Svoboda 1936 Lesonice

Dne 19. 5. 2018 
uplyne rok, 
kdy navždy odešel 
náš milovaný 
tatínek, dědeček, 
strýc a kamarád 
Dušan Říha.
Kdo jste ho měli 
rádi,vzpomeňte 
si s námi.

Nesmrtelnost...
„Věčně žít ve vzpomínce živých“

...maminka...
Jedno slovo...
...a tolik lásky...
Dne 16. května 
uplyne 5 roků 
od úmrtí paní 
Ludmily 
Svobodové 
roz. Doležalové 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, synové Miroslav a Martin 
s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Žádný čas není tak 
dlouhý, 
aby nám dal 
zapomenout...
Dne 19. května 
2018 uplynou 
3 smutné roky 
od úmrtí 
p. Josefa Růžičky 
z Nimpšova. 

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, syn a dcera s rodinami. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme. 

Nezemřel jsem, 
neboť vím, 
že budu stále žít 
v tvém srdci.
Dne 13. 5. tomu 
bude rok, co zemřel
můj manžel 
Alois Drapač 
z Moravských 
Budějovic.

Vzpomíná manželka Miluše s rodinou.

To, že čas rány 
zhojí,
je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci 
bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 7. března jsme 
vzpomněli nedoži-
tých 63 let našeho 
drahého manžela, 
bratra, tatínka, dě-

dečka a strýce, pana 
Antonína Krejčího z Domamile.
A dne 17. dubna 2018 uplynulo 5 let, 
co nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Jiřina, dcery Markéta, Iveta, 
Jiřina, Zuzka s rodinami a vnoučata Sá-
rinka, Nelinka, Mareček, Matyášek, Joná-
šek, Baruška, Kristýnka, Ondrášek.

Hvězdy Ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje, 
už se k nám 
nevrátíš, už není 
naděje.
Jen kytičku květů 
Ti na hrob můžeme 
dát,
s láskou na Tebe 
vzpomínat.
Dne 21. 5. 2018 to 

bude 15 let, co od nás 
odešel milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 
Rudolf Pavelka 
z Moravských Budějovic.
Stále na Tebe vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

V oku slza, v srdci 
žal, 
co milé bylo, 
osud vzal...
Dne 3. května 
uplynou tři smutné 
roky, co nás navždy 
opustila paní 
Růžena Suchá 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 
děti s rodinami.

ZMĚNY V RUBRICE ZE SPOLEČNOSTI - 
BLAHOPŘÁNÍ – NOVÝ ZÁKON GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních 
údajů neboli GDPR (General Data Protec-
tion Regulation) je dosud nejvíce uceleným 
souborem pravidel na ochranu dat na světě. 
Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, 
kteří zacházejí s osobními údaji – zaměst-
nanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to 
napříč segmenty a odvětvími. GDPR začne 
v celé EU platit jednotně od 25. května 
2018. V Česku tak nahradí současnou práv-
ní úpravu ochrany osobních údajů v podo-
bě směrnice 95/46/ES a související zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Tato úprava se dotkne i vás, jako inzerentů 
ve zpravodaji. Týkat se bude rubriky ze spo-
lečnosti – Blahopřání. K jeho uveřejnění nyní 
s sebou budete muset mít souhlas dotyčné 
osoby. Nebude to již pro oslavence žádné 
překvapení, avšak doufáme, že chápete si-
tuaci s novou úpravou zákona, při jejímž ne-
dodržování nám hrozí vysoké pokuty.

Děkujeme za pochopení.
Redakce MKS Beseda

MKS Beseda Moravské Budějovice se-
stavila k příležitosti oslav 100 let vzniku Čes-
koslovenské republiky pracovní skupinu, 
ve které jsou různé spolky města podílející se 
na přípravách a pořádání těchto oslav. Bylo 
vytvořeno speciální logo, které bude prová-
zet a slučovat veškeré akce konané k této 
slavnostní události.

V roce 2018 si připomínáme 100 let od za-
ložení Československé republiky. Turistické 
informační centrum Moravské Budějovice, 
jakožto turistické známkové místo, má nově 
v nabídce sběratelských suvenýrů Výroční 
turistickou známku No. 57. Turistická známka 
tvoří s více než stovkou dalších známek spe-
ciální číslovanou edici Výročních turistických 
známek. Dále u nás můžete zakoupit i Výroč-
ní turistickou nálepku ke stejné události. 
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Paní Tušerová vzpomíná….
Začátkem května 1945 mně bylo 11 let a chodila jsem do 5. třídy. 

Toho roku jsem dělala příjímací zkoušky na M. B. gymnázium, kam 
jsem ale nebyla přijata. Brali pouze chlapce a jen jedno děvče.

Když se přiblížila k Moravským Budějovicím fronta, rozhodl můj 
dědeček Felix Burian, bývalý účastník a frontový voják 1. světové 
války, že se celá rodina ukryje při přechodu vojsk u naší tety Pol-
dy Bartejsové, která bydlela s rodinou na Prasečím plácku, v jejich 
prostorném sklepě. My jsme měli v našem domě taky menší sklep 
na brambory, ale bydleli jsme u rušné hlavní silnice a tato poloha se 
dědovi moc nezamlouvala. Tam jsme byli přes první nálety ruských 
letadel na Heřmanice. Když siréna odhoukala konec náletu, tak jsme 
přeběhli všichni do Besedy, do hlubokého sklepa, kde už bylo hod-
ně lidí. V Besedě byli tenkrát na hospodě Silvestrovi. Když proběhl 
nálet na křižovatku u hasičárny, spadla jedna bomba na dvůr Be-
sedy, ale naštěstí nevybuchla. Pan Silvestr hlídkoval kolem domu, 
a když bombu objevil, tak ji „zneškodnil“ tím, že ji přikryl dřevěnýma 
trokama.

Ve sklepě jsme všichni nocovali ve velkém chladu, seděli jsme 
na židlích, děti v náručích matek, až do druhého dne do rána. Brzy 
ráno někdo vběhl do sklepa a volal: „Rusi už jsou tady!“ Tak jsme 
i my děti postupně vyběhly ven na křižovatku k zámku a tam jsme 
viděly ruské vojáky, unavené a zaprášené, někteří šli pěšky, někteří 
na koních, ale většina z nich jela na dřevěných vozech tažených ko-
níky. Radostně jsme jim mávali dlouhou dobu a křičeli na ně „Nazdar“ 
nebo provolávali „Hurá“. Usmívali se na nás, taky nám zamávali, ale 
nezastavovali se – spěchali na Prahu.

Já jsem se kamarádil se stejně starým Edou Kubou. Bydleli 
ve velké budově Novotného strojírenské továrny, kde je dnes ředi-
telství firmy Ferrum.

Chodili jsme spolu do mateřské školky, ta byla v Masarykově ško-
le na dvoře. Protože se doma mluvilo o ukončení války, partyzánech 
a nadávalo se na Němce, tak jsme se já a Eda rozhodli, že i my 
dva budeme škodit Němcům. Založili jsme partyzánský oddíl a tajně 
jsme nosili německé mince s orlicí a hákovým křížem na nádraží, 
kde jsme je dávali na koleje, aby je vlak rozjel.

Vzpomínám si, že vedle našeho domu byla Podhrázkova zahrada, 
na které byl seník. V něm měli partyzáni schované zbraně, které 
tam v noci skládali. Otec o tom s matkou dobře věděli, nebyli z toho 
nadšeni, ale úkryt nebyl do konce války prozrazen.

Také jsme se byli s rodiči podívat na křižovatce hlavní silnice 
k nádraží, kde 8. května projížděly směrem na Jihlavu kolony Rudé 
armády, silnice byla plná náklaďáků, tanků, vojáků na koních, ale 
hlavně na vozech tažených koňmi. Spěchali směrem na Prahu.

Školka, do které jsem chodil s Edou, byla přeměněna na ošetřov-
nu raněných vojáků. Druhého dne se u nás v podkroví ubytovali dva 
mladí ruští důstojníci, se kterými jsem navázal přátelství. Naučili mě 
pár ruských slovíček a jeden mě namaloval tužkou. Byl jsem to já, 
obrázek mám dodnes v úctě k němu schovaný.

Byli u nás asi deset dní.
Tatínek taky potom doma vzpomínal, že měl v opravně vedle pultu 

skříňku s pověšenými opravenými cibulemi a kapesními hodinka-
mi. Pořád k němu však chodili ruští vojáci a neodbytně požadovali 
výměnu hodinek za jiné věci. Tak mu nezbylo, než skříňku schovat 
za pult a byl klid.

Na podzim příštího roku jsem začal chodit do školy. Byl vytoužený 
mír a všechno probíhalo už v klidu a bez zvláštních událostí.

Zapsal: K. Diviš

Pan Novotný vzpomíná
Začátkem května to bude už dlouhých 73 let, co skončila druhá 

světová válka a Moravské Budějovice osvobodila Rudá armáda 
od německých okupantů.

Pamětníků ubývá, ti, co je jim dnes 80, byli v té době dětmi. Vzpo-
mínky jednoho z nich jsou v následujících řádcích:

Narodil jsem se v Moravských Budějovicích v roce 1940 v na-
šem domě směrem na Lukov. Můj otec byl hodinář a měl opravnu 
na nám. ČSA v místech, kde je dnes prodejna obuvi pana Uhrína. 
Měl tam 3-4 zaměstnance, občas také učedníka. Bavil ho fotbal, 
a tak hrál mnoho let za Budějovice, říkali mu motorek a hrával levé 
křídlo. Dával dost gólů a při útoku na něho nikdo ze soupeřů nestačil.

Z jara 1945 mi bylo 5 roků, ale mám mnoho vzpomínek na tuto 
dobu, které mně utkvěly natrvalo v paměti. Protože jsme bydleli 
naproti začátku budějovického vlakového nádraží, vzpomínám, že 
jsme zažili několik náletů amerických kotlářů na vojenské vlaky, 
hlavně na lokomotivy. To se celá naše rodina i se psem rychle běže-
la schovat do sklepa a tam jsme čekali, až nálet skončí. Potom jsme 
si s kamarádem prohlíželi rozstřílené lokomotivy, vagony a koleje.

Začátkem května, když Němci ustupovali přes Budějovice, tak 
auta a vojenskou techniku parkovali za naší záhumenkou, v mís-
tech, kde měli heřmanští sedláci stodoly. Tam mezi stodolami je 
schovávali a měli je přikryté maskovacími sítěmi. My jsme měli v tu 
dobu zrovna zoranou záhumenku za domem a dopoledne jsme šli 
celá rodina tlouct hrudy. Když vtom od Hěřmanských kopců přiletěl 
svaz ruských letadel a ta začala stodoly bombardovat a házela také 
zápalné bomby. Rychle jsme se běželi domů schovat, maminka vza-
la do náručí nejmladšího dvouletého bratra Fanouše a pak běžel už 
každý, co mohl. Když jsme se konečně dostali do sklepa, tak jsme 
zjistili, že s námi není babička, měla přes 80 let, ale po dlouhé chvíli 
za námi došla a měla propálené obě sukně. Dobře to tenkrát pro nás 
všechny dopadlo.

Vzpomínám si taky, že hodně ruských vojáků bylo ubytováno 
poměrně dlouhou dobu na bývalém hejtmanství, dnešní učňovské 
škole.

Po osvobození jsme s tetou Marií Burianovou, které se v Mo-
ravských Budějovicích říkalo Marry Buri, dál pokračovaly v choze-
ní k Tesařům na Peroutku pro kozí mléko pro potřebu naší rodiny. 
Teta Tesařová byla vdova a byli u ní ubytováni také ruští vojáci, kteří 
na mě vždy mluvili, a protože ruština je slovanská řeč, tak jsem jim 
i trochu rozuměla.

Chtěli po mně, abych jim něco zazpívala, tak jsem se nechala 
chvilku přemlouvat a pak jsem spustila: „Jaké je to hezké, dva kováři 
v městě….“ Písnička se jim podle mě moc líbila, a tak mně vojáci 
zatleskali a pochválili. Slíbili mi, že pokud budu chtít, tak mě vezmou 
s sebou do Moskvy.

Taky jsme se byli s rodiči podívat v Heřmanicích, jak to tam vypa-
dá po náletu. Vzpomínám, že jsem viděla jenom sutiny a spáleniště. 
Zrovna tak to vypadalo po náletu i na křižovatce u hasičárny.

Tam jsem si jako dítě uvědomila, že válka je hrozná věc, i když 
v Budějovicích nedošlo ke ztrátám na životech.

Taky si vzpomínám, že Němci před osvobozením postavili u lé-
kárny na městě barikádu proti příchodu Rusů. Tu museli za trest 
rozebírat a odklízet budějovičtí kolaboranti. Lidé se tam scházeli, 
opovržlivě jim nadávali, došlo i k vyřizování účtů na místě, facky lí-
taly, jen to pleskalo.

Koncem léta 1945 jsem byla přijata hned do druhého ročníku 
gymnázia, začal mírový život bez strachu a obav z okupantů, začala 
se nová kapitola mého života.

Zapsal: K. Diviš 

Válečná dobrodružství, jak šel život od útlého dětství až po stáří
Moje maminka se narodila v roce 1896 a pocházela z Horního 

Újezda z rodiny, ve které bylo 9 dětí, 6 děvčat a 3 kluci. Tatínek se 
narodil v roce 1902 a pocházel z Blížkovic z 5 dětí (4 kluci). Moje 
sestra se narodila v roce 1930 na strážním domku u Čechočovic. 
Tatínek byl zaměstnaný na dráze. Z vyprávění sestry vím, že byl 
8 roků přes zimu bez práce a dostával jenom žebračenku. V roce 
1936 se narodil bratr, který žil jen pár hodin, narodil se v 7. měsí-
ci těhotenství. Potom se rodiče přestěhovali do Jaroměřic, bydleli 

v nájmu u obuvníka Poláčka v ulici K Ráji. V roce 1938 jsem se 
narodil já a v roce 1940 můj bratr. V roce 1942 za války jsme se stě-
hovali na strážní domek č. 734 na ulici Peroutka v Moravských Bu-
dějovicích. Za lesem Mátlovo boroví jsme potkali řezníka s bryčkou 
taženou koňmi, řezník zastavil a dal rodičům kousek salámu. Nás 
stěhoval sedlák s povozem s koňmi. Když jsme dojeli na místo, bratr 
chtěl domů. Byly mu dva roky, mně 4 a sestře 12 roků. Strážní domek 
byl v místě dnešního mostu z ulice Havlíčkovy k ulici K Háji. 
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Původní dřevěný most stál vedle dnešního betonového mostu, který 
se stavěl až v roce 1957.

Do školy jsem začal chodit od září 1944, chodili jsme do tak-
zvaného Pepa vedle hasičské zbrojnice, to je do dnešní knihovny. 
Paní učitelka Hůrková nás učila již v první třídě počítat německy 
do desíti. Na Masarykovu školu chodily německé děti Hitlerjugend 
a i české děti rodičů, kteří se dali k Němcům s vidinou lepšího ži-
vobytí. Byly to i děti z chudých rodin, kteří těžce pracovali v místní 
cihelně. Přes dvůr restaurace U Bílého koníčka průjezdem chodily 
z náměstí Čs. armády (dnešní) do Masarykovy školy. Jednou jsem 
šel kolem papírnictví U Dvořáků a z průjezdu vyšla paní učitelka 
Hůrková, měla tmavou sukni, světlý kostýmový kabát, na levé paži 
širokou červenou pásku s kulatým bílým terčem, ve kterém byl čer-
vený hákový kříž. Protože učila německé děti Hitlerjungent, tak mu-
sela tuto pásku nosit na rukávě. Když se blížila fronta, tak létalo 
ve velkých výškách hodně letadel, která létala ničit německé cíle. 
Shazovali z letadel nudličky z fólií z hliníku a tím rušili německé ra-
dary. Nikdo nevěděl, kde budou bombardovat angloamerické svazy 
a když houkaly sirény, tak jsme utíkali domů. Já přes horní náměstí, 
Pivovarskou ulicí a Peroutkou a plakal jsem, že mi zabijí maminku. 
Jednou shodili přídavnou nádrž – prázdnou na palivo. Mysleli jsme 
si, že je to puma a měli jsme strach. Nádrž byla lehká a vítr ji odnesl 
až za Háj do stráže. Dnes je tam Nový rybník. Starší kluci ji tam našli 
a udělali si z ní člun.

Na Peroutce v prvním domě od mostu bydleli Mikešovi a ve dru-
hém vedle Kučerovi. Ze zadní strany z ulice Havlíčkovi bydleli Krupi-
lovi. Pan Krupil byl zámečník a z vystřelených mosazných nábojnic 
dělal zapalovače pro kuřáky. Měli syna Jarka a malou dceru Růžen-
ku. Jarkovi bylo asi 14 roků. Chodili jsme s ním a ještě s několika 
chlapci po městě. Jednou jsme šli do jaroměřické křižovatky, kolem 
vysokého domu Kneslových směrem k Masarykově škole. Zezadu 
za domem měli Němci stát obrněný transportér Hakl, na něm byla 
nová plachta připevněná novými koženými řemínky, Jarek přikázal: 
„Kluci, odepínejte řemínky a dejte mi je do tašky.“ Otevřel zadní dvíř-
ka a měli tam signální pistoli a náboje do ní, to nevzal, ale měli tam 

krompáč bez násady, řekl jsem, že bych ho vzal tatínkovi. On mi 
řekl: „Nebudeš se s ním tahat.“ A hodil ho do křoví, pak mi kluci řekli, 
že si ho vzal sám. Jiný den ve stejných místech, ale vedle, dnes je 
tam stavební fi rma, bylo ve stodole zajeté nákladní auto a na jeho 
valníku stál Němec se šavlí a dole na zemi druhý s pistolí. Jarek 
mezi kluky měl přezdívku Hrouzek (plevelná ryba), šel až k nim a my 
menší jsme pozorovali až z druhého chodníku za silnicí. Němci se 
škádlili, zřejmě měli trochu upito a ten na zemi střelil do křidlic nad 
hlavou Němce na autě a křidlice se mu sypaly na hlavu.

Jiný den u dnešní léčebny u kopce dolů stály lehké tanky. Na tan-
ku seděl mladý voják a páskoval ostré náboje do pásu do kulometu. 
Pás s náboji měl za zády spuštěný dolů. Jarek šel zezadu k němu 
a tahal mu napáskované náboje ven a dával je do kapes. Jindy jsme 
se vypravili na nádraží. Tam stál opuštěný vojenský vlak. Hlídal ho 
jeden voják, který měl na rameni na řemenu pušku, když šel voják 
kolem vlaku směrem k Lukovu, tak Jarek za zády vlezl do vagonu 
dobytčáku. V něm měli Němci ustlané kavalce a z podhlavníků jim 
sebral za košili 7 kusů baterek (světla – bílá, červená, zelená), vy-
koukl z vagonu, a když byl hlídkující voják otočen zády, tak utekl.

Jiný den jsme šli k nákladnímu nádraží. Na kraji u váhy stálo auto 
a Němci vzadu, teď je tam výkup šrotu, přečerpávali naftu z vago-
nových cisteren do cisteren na autech. Ze stojícího auta, kde měli 
stažené okénko, jim Jarek ze sedadla ukradl krabici se sušenkami. 
Utekli jsme do uličky nad mlékárnou, směrem jak bývala geodesie 
a tam jsme se o to podělili. Němec do toho sáhl rukou od nafty, smr-
dělo to, ale nám to bylo vzácné.

K strážnímu domku patřilo ¾ míry pole, které bylo od mostu smě-
rem k nádraží. Díky tomu jsme měli 2 prasata, 2 kozy, slepice, husy, 
králíky, kuřata. Když se zabilo, tak z každého prasete se muselo 
odevzdat 7,5 kg vyškvařeného sádla. Na to se dostal černě němec-
ky potištěný nepromastitelný papír, do kterého se sádlo zabalilo. 
Maminka se rozplakala, co bude rodina jíst. Počet slepic musel být 
přihlášený a odváděla se vajíčka. Za sádlo a vajíčka se nedostala 
ani koruna nebo marka. Každá zabíjačka musela být předem na-
hlášená a po zabití přišel pan veteri- dokončení na str. 28
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ze společnosti

pokračování ze str. 27

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), nebo se obraťte na doručovatelku tel: 
775 686 678.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!

SUDOKU
o ceny

Vylosovaný výherce získává vstupenku na Fes-
tival Miroslava Kratochvíla, konaný 27. 5. 2018 
na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovi-
cích.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kon-
taktem doručte do Turistického informačního 
centra v Mor. Budějovicích, nám Míru 25 (podni-
katelský inkubátor), a to nejpozději do 12. hodin, 
15. 5. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Marii Křivánkové 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MiKo Moravské Bu-
dějovice.

8 2 7
6 3

1 2 6 8
9 4

3 1 4 6
7 8

4 7 1 5
2 3

8 6 5

nář Urban a po prohlídce prasete dal kula-
té razítko na zadní stehno prasete. Někdo 
zabíjel na černo. Praseti na čumák natáhl 
pytlík s popelem, aby neřvalo. Moc riskoval, 
to jsme se dozvěděli po válce. Tatínek potají 
chodil do mlýnů s taškou s malým pytlíkem 
asi na 3 kg. Střídal mlýny v Budějovicích 
k Šálkům, Černohousům, do Krnčic, Luko-
va, aby z čeho měla maminka péct vdolky 
a buchty. Maso bylo 1x za týden. Tatínek se 
musel učit německy, když pracoval na drá-
ze. Jednou šel tatínek za šera pro mouku 
a měl na sobě železničářskou uniformu 
a potkal německého budějovského hejtma-
na, který šel potají také pro mouku. Hejtman 
si myslel, že je tatínek kontrola a říkal mu, že 
má rodina hlad. Mlynář, pan Šálek, si zapi-
soval do sešitu, kolik drobně vydal mouky, 
a to se mu stalo osudným. Někdo ho zřejmě 
udal a odtáhli ho do koncentračního tábora, 
ze kterého se už živý nevrátil.

Za války dělali ropovod až z Rumunska 
do Německa. Díval jsem se, jak dělali výko-
py a izolace potrubí za dřevěným mostem 
přes trať na Znojmo, které pokračovalo pod 
jemnickou tratí přes pole směrem k silnici 
na Litohoř. Potrubí slouží dodnes na zemní 
plyn. Za dřevěným mostem přes jemnic-
kou trať na pole si nechali sedláci vyvézt 
bahno. Byla to pěkná hromada již vyschlá, 
když jsme si vykopali okopy v této hromadě, 
a když Němci ustupovali před blížící se fron-
tou, tak je využili. Ke konci války létali tzv. 
kotlaři a prostřelovali kotle lokomotiv vojen-
ských transportů. Nejlépe se jim nalétávalo 
v paloukách od Vesce k Budějovicím. Tam 
měli otevřený terén. Poprvé, když přiletěli, 
tak těsně před nádražím prostřelili lokomo-

tivu a těžce zranili, nevím jestli, strojvůdce 
nebo topiče. Měl žízeň, tak se plazil ke stu-
dánce na louce, dnes jsou tam proti hřišti 
dřevěné domky, ale už se ke studánce ne-
dostal a zemřel. Potom už dávali vojenský 
vlak do záseku trati a lokomotivu pod dřevě-
ný most, u kterého jsme bydleli ve strážním 
domku.

8. května 1945 jsem šel na trávu na Pe-
šunk (svah u tratě) s maminkou. Mohlo být 
tak kolem poledne, kolem věže se stočila 
ruská letadla a začala bombardovat a házet 
fosfor (vše zapalovat). Maminka mi řekla: 
„Utíkej se schovat k Petrům do sklepa.“ Utí-
kal jsem přes most a po Peroutce přede mě 
dopadl fosfor, já ho přeskočil, omámilo mě 
to a paní Kočovská mně chytila do náruče 
a schovala u nich ve sklepě. Byl to sklep 
vedle Petrů. Maminka mně hledala a paní 
Kočovská jí řekla, že jsem u nich. Měl jsem 
štěstí, že to ještě nechytlo plamenem, jinak 
bych uhořel. S maminkou, tatínkem, sest-
rou a bratrem jsme spali na uhlí. V noci byla 
slyšet dělostřelba. Říkali, že Rusové stří-
leli na Němce až k Želetavě. Zvracel jsem 
po nadýchání fosforu až do druhého dne. 
Lidé říkali, že už jsou tady Rusové. Šel jsem 
ven, před domem u Tesařů stál Rus, měl 
přes sebe plášť a rozdával naše papírové 
červené pětikoruny (měly asi 4x7 cm), tak 
mi taky jednu dal. Donesl jsem ji mamince. 
Na dvoře u strážního domku a na vedlejší 
selské zahradě pana Noháčka měli voza-
tajstvo. U nás v kuchyni vařili guláš. Rus mi 
říkal kušaj a chtěl mi přidat. Jeden mi slíbil 
bonbony a pak mi je hodil, když odjížděli, 
byly to Lesněnky. U nás spali dva mladí Ru-
sové. Sestře bylo 15 roků a prosili maminku, 
aby pustila sestru s nimi do kina. Maminka 
se bála a oni ji ujišťovali, že se nemusí bát. 
Opravdu přišli v pořádku se sestrou. Mamin-
ka jim upekla bábovku a oni už zase spěcha-
li na Prahu. Jednou však se k nám dobýval 
Rus, který byl napitý, tatínek si ve verandě 
připravil sekeru a nepustil ho dovnitř. 9. květ-
na jsem se šel podívat na náměstí Míru. Na-
proti dnešní prodejně Vietnamců, v té době 
ve dvoře opravoval jízdní kola pan Kamen-
ský a později auta ARO, vedle chodníku byla 
benzínová čerpací stanice s přístřeškem. 
Tam byli Rusové, pili ze skleněných džbá-
nů pivo a kouřili Machorku (tabák zabalený 
v novinách jako cigareta). Šla okolo stará 
paní a říkala jim, ať mi taky dají zakouřit, 
tak jsem to zkusil. Nebylo mi z toho dobře. 
Důstojníci měli normální cigarety a jednoho 
jsem dovedl na nocleh. Na městě u Masných 
krámků pod Besedou v úzké uličce byly po-
staveny zátarasy z vyřazených železničních 
pražců (z dubového dřeva), které byly z čás-
ti zakopané v zemi a postavené na stojato. 
Také tak byly před dřevěným mostem přes 
železnici na Znojmo po pravé straně silnice 

od Háje k mostu. Po silnici jeli Rusi s nákla-
ďákem a na korbě byli vojáci. Auto narazilo 
do zábran, díky tomu nesjeli na trať. Ruští 
vojáci byli ve strži na lovu ryb. Hodili do tůní 
granát a vytahané ryby z vody navlékali přes 
žábry na drát a pak tyto prstence ryb donesli 
na louku pod sokolovnou. Tam se utábořili, 
postavili pušky do jehlanců a rozdělali ohně 
a pekli ryby. Do okopů za dřevěným mos-
tem jsme se hned vypravili. Po Němcích 
tam zůstaly ostré náboje do pušek v ruksa-
ku a náboje do signálních pistolí. Pak jsme 
se vypravili podél jemnické tratě směrem 
k benzince a k nádraží. Našli jsme ještě puš-
ku bez pažby a dva obranné granáty, které 
měly rýhovaný litinový plášť. Jarek Krupilů 
nám poručil, ať lehneme do struhy, že hodí 
granáty. Naštěstí to neuměl odjistit, tak se 
nic nestalo. Granáty jsme dali partyzánovi 
panu Maříkovi k likvidaci. U okopů, které 
byly za mostem, Jarek rozdělal oheň, řekl, ať 
zalehneme do okopů a nasypal ostré náboje 
do ohně. Pak postupně ostré náboje explo-
dovaly a létaly na všechny strany. Když jsme 
se šli podívat do lesíka Háje u plovárny, tak 
jsem sáhl do dutiny stromu a vytáhl dám-
skou pistoli, byla menší než normální pisto-
le. Nějaký den jsem ji měl a pak mě Jarek 
přemluvil, abych mu ji vyměnil za něco, co 
už si nevzpomínám. Přišel domů a jeho malá 
sestřička Růženka říkala rodičům: „Lala má 
pum pum.“ To mi Jarek řekl. 

Miroslav Říha

Pokračování v příštím čísle.

Válečná dobrodružství...

Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

6. 5.  Lukov
Májový koncert v Lukově
Lukovský pěvecký sbor pod vedením paní 

Heleny Bartesové Vás srdečně zve na májo-

vý koncert, který se koná v neděli 6. května 

2018 v 16 hodin ve společenském sále míst-

ní fary. Drobné občerstvení je pro účastníky 

připraveno.

9. 6.  
Posezení na  Šingrotu u  zvěřinového gu-

láše (70 Kč). Odjezd autobusu od  ZŠ TGM 

v 10 hodin. Doprava zpět zajištěna. Přihláš-

ky ve čtvrtek 31. 5. v zámeckých konírnách 

od 13 do 14 hodin.
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