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Vážení a milí čtenáři,
zdravím vás na začátku letních prázd-
nin a přeji všem příjemné a pohodové 
strávení dovolených a zaslouženého 
odpočinku. Máme před sebou ještě 
dostatek času na relaxaci, a tak jej 
využijme dle svých představ a ke své 
spokojenosti. Letní čas vybízí ale 
i k výletům a aktivnímu trávení vol-
ných dnů a dovolených. Odpočineme 
si nejen při pobytech u vody, na cha-
tách či chalupách, ale také třeba při 

pěší turistice, jízdě na kole nebo při různých poznávacích po-
bytech. Zpříjemnit si volný čas můžeme rovněž návštěvou nej-
různějších představení a koncertů, jež v tuto dobu s oblibou plní 
nádvoří hradů a zámků, různé amfiteátry, náměstí, parky a jiná 
veřejná prostranství. Zkrátka každý má tu možnost vybrat si dle 
svého a třeba také zhlédnout zajímavé kulturní vystoupení či 
koncert.

Tradičně již v tento čas a na tomto místě s potěšením zvu 
na mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté, 
který letos proběhne ve dnech 17.–19. srpna. Dovolte mi pro-
to využít této možnosti a srdečně vás všechny pozvat na již je-
denáctý ročník festivalu vážné hudby. Po pečlivých přípravách 
bude i v letošním roce z čeho vybírat a jistě se máme nač těšit. 
Festival odstartuje od 20.30 hodin pátečním večerním koncer-
tem s názvem Pocta české filmové hudbě, na němž se před-
staví Plzeňská filharmonie pod vedením dirigenta Jana Kučery. 
V roli zpěvačky s filharmonií vystoupí sopranistka a držitelka 
mnoha předních tuzemských i zahraničních pěveckých ocenění 
Barbora Řeřichová a samozřejmě také hlavní aktér a průvod-
ce celým festivalem Václav Hudeček. Sobotní přehlídka vážné 
hudby bude pokračovat odpoledním koncertem v kostele sv. Jiljí 
od 17 hodin pod názvem Sobotní odpoledne s královským ná-
strojem. I tato koncertní nabídka je jistě lákavá, neboť se nám 
v krásném prostředí místního kostela představí Jan Hora, čes-
ký varhaník a hudební pedagog, profesor Akademie múzických 
umění v Praze a Pražské konzervatoře, který vyrostl v Morav-
ských Budějovicích. Dodnes se k nám rád a pravidelně vrací. 
Jsem proto velmi potěšen, že i tento vynikající varhaník, známý 
a uznávaný nejen v České republice, ale také pravidelně zvaný 
jako člen porot mezinárodních varhanních soutěží, bude v rám-
ci festivalu vystupovat také u nás v Moravských Budějovicích. 
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Rada města na své 91. schůzi dne 15. 5. 2018 mj.:
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Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice

Rada města na své 92. schůzi dne 28. 5. 2018 mj.:

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 4. 6. 2018 mj.:

Třídenní přehlídku vážné hudby v na-
šem městě pak v neděli večer od 20.30 
hodin uzavře koncert s názvem Návrat 
do starých zlatých časů – koncert k 100. 
výročí založení Československé republi-
ky. I v tomto případě je opravdu nač se 
těšit. Vystoupí totiž nám již dobře známá 
Filharmonie Hradec Králové, která v mi-
nulosti v Moravských Budějovicích sklidila 

obrovský úspěch. Společně s filharmonií 
se návštěvníkům koncertu stejně jako při 
pátečním i sobotním koncertu představí 
houslový virtuóz Václav Hudeček. Dalšími 
pěveckými interprety budou Ester Pavlů, 
úspěšná mladá česká mezzosopranistka 
a Richard Samek, třebíčský rodák a rov-
něž tak úspěšný český tenorista, který je 
v současnosti nejen stálým hostem oper-
ního souboru Národního divadla, ale také 

pravidelným hostem na dalších českých, 
slovenských a jiných zahraničních diva-
delních scénách.

Připravované koncerty jsou i letos zá-
rukou vysoké umělecké kvality. Věřím, 
že se na některém z koncertů potkáme 
a budeme svědky nevšedního a krásného 
hudebního svátku.

Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města

vzala na vědomí zveřejnit záměr pro-
nájmu nebytových prostor sloužících 
k podnikání v č. p. 123 na ulici 1. máje 
– 1. N.P., 40,84 m2

schválila zábor veřejného prostranství 
části pozemku p.č. 1435/41 o výměře 16 
m2 na ulici Gymnazijní za účelem provo-
zování předzahrádky před Restaurací 
Beny klub
schválila zábor veřejného prostranství 
části pozemku p.č. 4258/1 o výměře 9,7 
m2 na nám. ČSA za účelem provozová-
ní předzahrádky před Restaurací U BÍ-
LÉHO KONÍČKA
schválila zveřejnit záměr prodeje po-
zemků p.č. 1727/82, p.č. 1727/83 a p.č. 
1727/84 vše v k.ú. Moravské Budějovice 
a schválila vyhlášení výběrového řízení 
na prodej těchto pozemků za vyvoláva-
cí cenu 750 Kč/m2

schválila vítěze veřejné zakázky „Opra-

va chodníků v k.ú. Moravské Budějovi-
ce“ dodavatele PELÁN stav, s. r. o. Hro-
tovice, jehož nabídka se umístila podle 
pravidel pro hodnocení nabídek jako 
první v pořadí
schválila provedení oprav chodníků 
realizovaných přes TSMB s.r.o. v ul. 
Myslbekova, ul. Smetanova a doplnění 
chodníku v ul. Urbánkova podél KPS
schválila zpracovat projektovou do-
kumentaci na akci „Modernizace 
městského parku včetně letního kina“ 
standardním postupem a návrh řešení 
veřejně projednat
schválila zpracovat projektovou doku-
mentaci na akci „Zastávky IDOS, Mo-
ravské Budějovice“ dle předloženého 
návrhu v ul. Tyršova a ul. Husova
schválila koncept kroniky místní části 
Vranín za rok 2017
schválila navýšení rozpočtu městské 

policie na zhotovení elektroinstalace 
skladu a zakoupení mrazicího boxu
schválila Smlouvu o spolupráci Kraj-
ské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod 
a Města Moravské Budějovice při rea-
lizaci projektu Nezapomeňte přijít – ko-
gnitivní trénink v praxi. Projekt zahrnuje 
kurz trénování paměti pro zdravotně po-
stižené občany a seniory z Moravských 
Budějovic a okolí a proběhne v termínu 
září–listopad 2018
vzala na vědomí informace k připra-
vovaným oslavám odhalení pomníku 
francouzského generála hraběte Jeana 
Boudeta v parku před gymnáziem
vzala na vědomí informaci městské 
knihovny o zřízení biblioschránky v Mo-
ravských Budějovicích a schválila její 
zakoupení od firmy Ceiba, s.r.o. Bran-
dýs nad Labem – St. Boleslav

vzala na vědomí možnosti čerpání do-
tací na nákup elektromobilu pro potřeby 
MěÚ a jeho nákup neschválila
schválila zařazení investiční akce „Od-
borná učebna v půdním prostoru školy“ 
(ZŠ TGM) do investičních akcí pro rok 

2019. Odbor OFŽ zajistí přesun finanč-
ních prostředků školy do rozpočtu zřizo-
vatele (700 tis. Kč)
souhlasila s přijetím věcného daru (ob-
razu) od soukromé osoby příspěvkovou 
organizací Základní umělecká škola 

Moravské Budějovice
při výkonu působnosti valné hromady 
TSMB s.r.o. vzala na vědomí záměr 
TSMB s.r.o. na pořízení nového svozo-
vého vozidla v přepokládané ceně 4,1 
mil. Kč bez DPH.

schválilo vydání změny č. 1 Územního 
plánu Moravské Budějovice
přijalo dar nemovité věci – pozemku 
p.č. 46/1 zahrada o výměře 335 m2 
v k.ú. Vranín od soukromých osob
schválilo bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. 1209/17 ostatní plocha ostatní ko-
munikace o výměře 311 m2 v k.ú. Mo-
ravské Budějovice od Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových
schválilo úplatné nabytí pozemku p.č. 
1221/4 ostatní plocha manipulační plo-
cha o výměře 2779 m2 v k.ú. Moravské 
Budějovice od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Kupní 
cena bude stanovena převodcem a ná-
sledně bude předložena ke schválení 
v Zastupitelstvu města Moravské Budě-
jovice
schválilo výkup pozemku p.č. 1624 trva-
lý travní porost o výměře 606 m2 v k.ú. 
Vranín od soukromé osoby za cenu 

ve výši 120 Kč/m2

schválilo záměr prodeje 4 bytových jed-
notek v bytovém domě v nástavbě na ul. 
1 máje č.p. 1164 (byt. jednotky č. 11 – č. 
14) na základě uzavřených smluv, a to 
po uplynutí dvacetileté doby nájmu, tj. 
po 28.02.2019 a po splnění dalších pod-
mínek stanovených ve výše citovaných 
smlouvách, dále schválilo záměr pro-
deje zbývajících 10 bytových jednotek 
v bytovém domě na ul. 1 máje č.p. 1164 
(byt. jednotky č. 1 – č. 10) v souvislosti 
s prodejem 4 bytových jednotek v ná-
stavbě, a to po výmazu zástavního prá-
va pro Ministerstvo pro místní rozvoj, 
zřízeného Smlouvou V2 261/2000 v cit. 
domě a při prodeji těchto zbývajících 
10 bytových jednotek postupovat po-
dle kritérií na prodej bytových jednotek 
uvedených v příloze č. 1
schválilo záměr prodeje částí pozemků 
p.č. 478/2 trvalý travní porost o výměře 

cca 60 m2 a p.č. 478/4 orná půda o vý-
měře cca 1350 m2 vše v k.ú. Moravské 
Budějovice předem určenému žadateli
schválilo záměr prodeje částí pozemků 
p.č. 478/2 trvalý travní porost o výmě-
ře cca 650 m2 a p.č. 478/4 orná půda 
o výměře cca 1400 m2 v k.ú. Moravské 
Budějovice předem určeným žadatelům 
(každému id. ½)
schválilo záměr zahájení výkupů po-
zemků v průmyslové zóně na ul. Do-
pravní od vlastníků dotčených pozemků 
za podmínek schválených dne 06. 06. 
2016 na zasedání Zastupitelstva města 
Moravské Budějovice, kde byla schvá-
lena max. hranice kupní ceny ve výši 
300 Kč/m2 a v případě směny pozemků 
směna v poměru 1:1 u pozemků urče-
ných k zástavbě a v poměru 1:3 u ze-
mědělských pozemků
stanovilo počet členů Zastupitelstva 
města Moravské Budějovice pro voleb-
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Co Vás zajímá…

Odbor strategického rozvoje investic 
(OSRI) pracuje na přípravách oprav 
železničního nadjezdu na ulici Ha-
vlíčkova, jehož neutěšený stav si vy-
žaduje generální opravu. Zároveň se 
vedení města snaží o to, aby v rámci 
železniční výluky na trati Moravské 
Budějovice – Znojmo proběhla dlou-
ho požadovaná úprava železničního 
podjezdu na ulici Husova – vybudová-
ní podchodu pro pěší. Protože SŽDC 
má stanoveny podmínky pro tvorbu 
projektových prací, dřívější zhotovitel 
návrhu Dopravoprojekt Ostrava z pro-
jektu odstoupil a SŽDC bude úkol řešit 
prostřednictvím vlastních architektů, 
ovšem jak se zdá, stavba bude zařa-
zena do poněkud vyšší klasifikace, 
a tedy bude zřejmě i výrazně dražší...
Na základě avíza na přípravu projek-
tů do oblasti sociálního bydlení OSRI 
ve spolupráci s MAME, s.r.o. vytipovali 
byty vhodné k rekonstrukci pro potřeby 
tzv. sociálního fondu (matky samoživi-
telky, osoby v nízkopříjmové hladině 
apod.). Zároveň město podalo projekto-
vou žádost do programu sociálního by-
dlení. Doufejme, že se žádostí uspěje-
me a byty budeme moci rekonstruovat.
Na jednání rady města ze dne 12. 6. 
2018 byl schválen příspěvek Nadač-
nímu fondu ZŠ Havlíčkova na jubilejní 
ročník Moravskobudějovického triatlo-
nu v plné požadované výši 25 000 Kč
Rada města schválila také další pří-
spěvek, tentokrát pro studenty Mo-
ravskobudějovického gymnázia, kteří 

postoupili jako druzí v Kraji Vysočina 
do celostátní historické soutěže, jejíž fi-
nále pořádá gymnázium Cheb. Obrátili 
se na nás organizátoři z Chebu a rada 
města poskytla symbolický požadova-
ný příspěvek ve výši 2000 Kč (neboť 
organizátoři pokryli náklady celostátní-
ho kola soutěže ze sponzorských darů 
v regionu). Gratulujeme gymnazistům 
a přejeme jim úspěšné vystoupení 
i v celostátním kole soutěže. Studen-
tům jsme zároveň připravili soubory 
propagačních a upomínkových před-
mětů, které jim budou předány.
Pomalu se rozbíhá letní příprava HC 
Žihadel 2005 a stranou nezůstávají ani 
členové Fanklubu HC Žihadel, rada 
města schválila užití městských sym-
bolů na logo fanklubu. Tak věřme, že 
jak logo, tak jejich heslo „Žlutočerné 
srdce naše bije“ přinese Žihadlům pat-
řičnou podporu do nové sezóny.
Rada vzala na vědomí zahájení prací 
na obnově zeleně na ulicích Pražská, 
Fišerova, K Cihelně, Šindelářova, pů-
vodní harmonogram prací byl napláno-
ván do 20. června 2018, ovšem vlivem 
průtahů ze strany města jsme museli 
původní termín (v souvislosti s pro-
jednáním v ZM) prodloužit o patřičnou 
dobu, která byla stanovena v zadání.
Rada města dále schválila rozdělení 
daru Kraje Vysočina na podporu vzdě-
lávacích činností a obcí při zabezpečo-
vání vzdělávání (ZŠ Havlíčkova, ZŠ T.
G.M.; DDM a MŠ + ZIKOS) podle klíče, 
který slouží k rozdělení těchto prostřed-
ků již několik let (počty dětí a žáků, ka-
ždý započítán právě jedenkrát)

Rada města přijala informace o průbě-
hu prací rekonstrukce náměstí Míru, 
požádala prostřednictvím místosta-
rosty města stavební dozor úpravou 
a znovu přeložením některých částí 
rekonstruovaných chodníků.
Rada města dále schválila prostředky 
na opravu výtahu v LDN, kterou je nut-
né urychleně zajistit, aby léčebna moh-
la poskytovat všechny potřebné služby 
odpovídajícím způsobem.
Rada města dále podpořila otevření 
předzahrádek před restaurací Bílý ko-
níček a Grand podle upravených časo-
vých a nájemních podmínek.
Rada přijala informace o složení škol-
ských rad, informace z oblasti GDPR.
Protože je před námi všemi čas do-
volených a školních prázdnin, dovolte 
nám, abychom Vám všem popřáli krás-
nou dovolenou plnou nezapomenutel-
ných zážitků, školákům a studentům 
hlavně aktivně prožité prázdniny, těm, 
kteří právě letos odmaturovali, aby 
jejich další směřování mělo jasný cíl, 
aby bylo úspěšné, a také jim přejeme, 
aby se nejen domů k rodičům, ale také 
domů do našeho města vraceli stále 
rádi. Krásnou dovolenou!
Přijměte prosím – pokud budete v mě-
síci srpnu v Moravských Budějovicích 
– pozvání na jedenáctý ročník hudeb-
ního festivalu Václav Hudeček a jeho 
hosté v termínu 17. až 19. srpna 2018. 
Těšíme se na Vás!

 Za Radu města
 PhDr. Zdeněk Janderka 
 Bc. Jana Kiesewetterová

Obnova zámeckých koníren a zámku 
Moravské Budějovice

V květnu 2018 byly zahájeny práce 
na obnově zámeckých koníren a zám-
ku. Obnova zámeckých koníren spočívá 
v provedení netlakové injektáže, otlučení 
degradovaných omítek tří stěn (štítová 
stěna směrem do parku byla provedena 
v předchozích letech), dále se provádějí 
nové omítky omítkovým systémem, úpra-

vy stěn minerálním štukem a Hydrofobi-
zérem a zároveň se provádí nátěr oken, 
dveří a ochranných mříží.

Na hlavní budově zámku, na obou štíto-
vých stěnách probíhá posouzení zdravot-
ního stavu dřeva okenních křídel vč. oke-
nic, na základě kterého se provádí repase 
degradovaných částí oken, příp. přesné 
repliky okenních křídel. Rovněž se provádí 
nátěr oken a okenic. Obnova obou objektů 

bude dokončena nejpozději do konce října 
2018 a provádí ji společnost INEX Morav-
ské Budějovice s.r.o. Celkové náklady ob-
novy činí 2,158.819 Kč bez DPH.

Z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón Ministerstva kultury ČR 
získalo město dotaci ve výši 1,030.000 Kč.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

ní období 2018 až 2022 na 21
schválilo poskytnutí dotací z FAOM, 
a to 70.000 Kč pro Orel jednota Morav-
ské Budějovice na celoroční činnost, 
110.000 Kč pro Sportovní klub JeMo-
Bu – spolek na celoroční činnost flor-
balového oddílu, 150.000 Kč pro Sbor 
dobrovolných hasičů v Moravských 
Budějovicích na celoroční činnost sbo-
ru, 280.000 Kč pro Tělocvičnou jednotu 
Sokol Moravské Budějovice na celoroč-
ní činnost, 440.000 Kč pro HC Moravské 
Budějovice 2005 na celoroční činnost 
oddílu a 490.000 Kč pro Sportovní klub 
Moravské Budějovice na celoroční čin-
nost jednotlivých družstev fotbalového 
oddílu

schválilo poskytnutí dotace ve výši 
4,593.920 Kč pro Vodovody a kanali-
zace, dobrovolný svazek obcí Třebíč 
na rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
na nám. Míru
vzalo na vědomí informace o dalším 
postupu ve věci průmyslových zón 
ve městě, o dotaci na opravu bytů pro 

potřeby sociálního bydlení, protokoly 
o veřejnosprávních kontrolách příspěv-
kových organizací ZIKOS a ZUŠ za rok 
2017, informace o čerpání z FAOM k 30. 
4. 2018 a výpis činnosti městské policie 
za leden–duben 2018
Zpracovala: Marie Růžičková
odbor kanceláře starosty a školství

schválilo rozpočtové úpravy čís. 6Z, které se týkají změny příjmů a výdajů 
rozpočtu města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet

Příjmy 160,149.941,74 Kč 4,467.221,28 Kč 164,617.163,02 Kč

Výdaje 271,346.682,25 Kč 4,467.221,28 Kč 275,813.903,53 Kč

Financování 111,196.740,51 Kč 00,00 Kč 111,196.740,51 Kč

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A INVESTIC INFORMUJE
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město informuje

Víte, že ... 
se v Moravských Budějovicích do-
movní odpad třídí již 25 let? Radikál-
ní změna nastala 1. července 1993 
po schválení nové Vyhlášky o naklá-
dání s odpady. Už po dvou letech tím 
město ušetřilo za skládkování odpadů 
třetinu nákladů.
Petr Špaček za uspořádání a zajiš-
tění akce Dny medu v Cidlině zvítězil 
v kategorii poradenství, osvěty a vzdě-
lávání, jako fyzická osoba, v krajské 
anketě Skutek roku 2017? Ceny Kraje 
Vysočina za kulturní počin roku 2017 
byly vítězům slavnostně předávány 4. 
června t. r. v Kamenici nad Lipou.
v sobotu 11. července 1903 byla u kap-
le sv. Jana Nepomuckého slavnostně 
otevřena nová sokolovna, postavená 
pod vedením Františka Šusty. Dvou-
denní národní oslavy provázelo i veřej-
né cvičení na louce u Háje. Při osla-
vách účinkovala i proslulá sokolská 
hudba z Kolína pod vedením kapelníka 
Františka Kmocha.
dne 25. července 1993 přijela do Mo-
ravských Budějovic skupina 19 dětí 
z černobylské oblasti na ozdravný po-
byt?
dne 31. července v r. 1923 byla ote-
vřena nová budova Nemocenské po-
kladny v Tovačovského sadech (dnes 
poliklinika)?
minule zde byl zmíněn první Dům pe-
čovatelské služby (DPS) na Chelčické-
ho ulici. Připomeňme si, že druhý DPS 
tamtéž s 29 malometrážními byty už 
slouží dvacet let. Byl slavnostně ote-
vřen 17. srpna 1998. A prvnímu domu 
jistě hanbu nedělá.
dne 15. 8. 1918 se v Moravských Bu-
dějovicích narodil Stanislav Bartušek, 

novinář a redaktor deníků Lidová de-
mokracie a Rovnost. Dlouhá léta psal 
i do místního zpravodaje a dalších pe-
riodik. Byl oblíbený pro svoje znalosti 
i osobitý smysl pro humor. V malíčku 
měl historii měst, vesnic, farností, škol 
i hasičských sborů, znal kdejakou 
zdejší památku, zvyky i tradice. Jeho 
články byly čtivé a zajímavé. Je auto-
rem knihy Jak v Budějovicích bejváva-
lo.
v krajské soutěži „My třídíme nejlépe 
2018“ postoupily Moravské Budějovi-
ce na třetí místo v kategorii nad 5 tisíc 
obyvatel za Polnou a Velkou Bíteš? 
Prozatím se jedná jen o dílčí, průběž-
ný výsledek z prvního čtvrtletí roku, 
ve kterém se posuzuje množství vy-
tříděného odpadu, kvalita sběrné sítě 
a efektivita sběru.
datum 20. 8. 1998 patří mezi mimořád-
né dny v historii přípravy moravsko-
budějovického silničního obchvatu? 
Proč? Ten den se totiž na Okresním 
úřadě v Třebíči, za přítomnosti odbor-
níků z Ředitelství silnic a dálnic Brno 
(ŘSD) a všech znepřátelených stran 
(i osob!), uskutečnilo velmi bouřlivé 
jednání s neobvyklým závěrem. Zvítě-
zilo totiž doporučení ŘSD, se kterým 
všichni přítomní nakonec souhlasili: 
1. úspěch může zaručit pouze jednotný 
a společný postup, 2. podporujme na-
dále přípravu rekonstrukce silnice I/38 
v základní trase, 3. úpravu silnice mezi 
Třebíčí a Jihlavou připravujme odděle-
ně a samostatně! Bohužel, už po něko-
lika měsících na toto ujednání někteří 
z přítomných jaksi „pozapomněli“?! 
Navzdory tomu, co následovalo, byl 
po 12 letech obchvat otevřen!
vn

Modernizace VO Lažínky – IV. etapa – 
rozšíření

Již IV. etapou pokračuje v letošním 
roce v místní části Lažínky modernizace 
veřejného osvětlení. Jedná se o doplně-
ní stávajícího veřejného osvětlení v těch 
částech obce, kde se osvětlení nenachází 
nebo je nedostačující.

Město na tuto akci získalo z grantové-
ho programu Fondu Vysočiny 2017 dotaci 
ve výši 150.000 Kč. Modernizaci zajišťuje 
firma EZONT Tomáš Novák Opatov, kte-
rá předložila nejnižší nabídkovou cenu 
ve výši 838.950 Kč bez DPH a zvítězila tak 
ve výběrovém řízení. Akce bude dokonče-
na 30.09.2018.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO 
Kozinova, Moravské Budějovice

V lokalitě RVO 1. máje a RVO Kozino-
va Moravské Budějovice probíhá výmě-

na stávajících a nevyhovujících svítidel 
za moderní. Nové osvětlení komunikací 
a přilehlých chodníků je navrženo svítidly 
LED na stožárech společného rozvodu 
NN + VO nebo samostatných stožárech 
se stávajícími výložníky. Všechna použitá 
referenční svítidla jsou vybavena systé-
mem udržování konstantního světelného 
toku. Výměnu provádí firma Tomáš Novák 
EZONT Opatov s celkovými náklady akce 
2,129.026 Kč bez DPH. Akce je realizová-
na s dotací, ve výši 1,004.369 Kč, ze stát-
ního rozpočtu v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie na období 
2017–2021 Programu EFEKT 2018. Do-
končení akce do 31.08.2018.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

Rekonstrukce technické infra-
struktury v centru města Moravské 
Budějovice – 

nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. 
Dobrovského

V druhé etapě rekonstrukce technic-
ké infrastruktury jsou zahrnuty chodníky 
od budovy České spořitelny až k budově 
Střední školy řemesel a služeb, zároveň 
budou provedeny chodníky podél budovy 
Základní školy a Praktické školy Dobrov-
ského a podél budovy restaurace Grand 
navazující na ul. Sokolská, dále chodník 
od budovy lékárny U Hromádků až před 
budovu restaurace Grand a dále chod-
ník od budovy Komerční banky k budově 
lékárny U Hromádků. Tyto práce budou 
prováděny bez uzavírek místních komu-
nikací.

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

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

Vzhledem k tomu, že po dobu realizace 
je a bude ztížený pohyb chodců a vozidel 
v prostoru centra města, žádáme obyva-
tele města, prodejce, návštěvníky měs-
ta, chodce i řidiče o shovívavost a o do-
držování 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 prostřednictvím 
zpravodaje, webových stránek města 
a kabelové televize.

Josef Macháček, odbor strategického 
rozvoje a investic

Rekonstrukce MKS Beseda Moravské 
Budějovice

Začátkem letošního roku byla zaháje-
na celková rekonstrukce MKS Beseda. 
Postup prací probíhá podle schválené-
ho harmonogramu, i když se v průběhu 
provádění prací vyskytla řada neočeká-
vaných komplikací. Především se při pro-
vádění bouracích prací zjistila celá řada 
statických poruch nosných konstrukcí bu-
dovy, které musely být bezodkladně od-
straněny. V současné době je dokončen 
strop nad 1. NP, v 2. NP a rozvody ZTI, ÚT, 
VZT, rozvody silnoproudu a slaboproudu. 
Byly vyzděny výtahové šachty pro osobní 
i nákladní výtah. Dále jsou provedeny hru-
bé omítky v 2. NP, byla vyměněna okna 
v sálech. Předpokládaný termín dokonče-
ní prací, říjen 2018, se nemění.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

Oprava chodníků v k.ú. Moravské 
Budějovice

V části ulic Pražská, Havlíčkova a 1. 
máje probíhá oprava chodníků, která spo-
čívá v odstranění původní dlažby a pro-
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vedení nových dlažeb ze zámkové dlaž-
by. Výměna dlažby v jednotlivých ulicích 
bude realizována postupně a vlastníci 
sousedních nemovitostí budou o uzavír-
kách předem informováni. Na základě vý-
sledku výběrového řízení opravu provádí 
PELÁN stav, s.r.o. Hrotovice s celkovými 
náklady ve výši 4,808.301 Kč bez DPH.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

Výsadba zeleně v ul. Pražská, Fišero-
va, K Cihelně, Jechova a Šindelářova

V ulicích Pražská, Fišerova, K Cihelně, 
Jechova a Šindelářova se provádí výsad-
ba zeleně. Plochy, zavezené kačírkem 
větší frakce, místy i většími říčními valoun-
ky, jsou osazovány směsicí nenáročných 

V první řadě si před odjezdem musí-
me řádně zabezpečit svůj dům nebo byt. 
Není také vhodné sdělovat termín dovo-
lené cizím lidem nebo se s tím dokonce 
chlubit na sociálních sítích. Zvláště ris-
kantní je pak zveřejňovat termín dovolené 
například na Facebooku, kde má mnoho 
lidí zpřístupněno velké množství dat, kte-
ré v kombinaci s informací o přesném ter-
mínu odjezdu na dovolenou výrazně zvý-
ší riziko vloupání do bytu nebo rodinného 
domu. Pozornost je nutné věnovat také 
dětem, kterým by rodiče měli vysvětlit, že 
nesmějí údaje o bydlišti a termín odjez-
du na dovolenou nikde zveřejňovat nebo 
tyto informace komukoli bezdůvodně 
sdělovat. Po dobu nepřítomnosti v místě 
svého bydliště bychom si měli uschovat 
veškeré cennosti, jako jsou například 
šperky, fi nanční hotovost nebo dokla-
dy, a to do bezpečnostní schránky nebo 
do domácího trezorku pevně zabudova-
ného ve zdi. Je také dobré požádat ně-
kterého ze svých příbuzných nebo třeba 
dobrého souseda, aby nám v době naší 

pojedeme anebo prověřit místa, kde bude 
nutné mít dálniční známku nebo kde bu-
deme muset platit mýtné. Pokud budeme 
cestovat do zahraničí, tak si musíme uvě-
domit, že v některých cizích zemích platí 
pro provoz na pozemních komunikacích 
jiná pravidla než je tomu u nás. Proto je 
dobré si ještě před samotnou cestou zjistit 
odlišnosti dopravních předpisů v zahrani-
čí. Bezprostředně před odjezdem musí 
mít řidič dostatek spánku a musí být od-
počatý. V neposlední řadě je důležité si 
dobře rozplánovat tankování pohonných 
hmot. Je lepší mít stále dostatek paliva, 
protože nás při cestě může překvapit celá 
řada nepředvídatelných situací.

Při samotné jízdě je pak velmi důle-
žité, aby řidič nepřeceňoval své vlastní 
síly, dodržoval pitný režim a dostatečný 
počet bezpečnostních přestávek. Riziko 
dopravní nehody totiž hrozí zejména při 
dlouhé jízdě v noci, pokud ostatní spo-
lujedoucí spí. Na takovou situaci je nut-
né se předem připravit a při pociťování 
prvotních příznaků únavy na tuto situaci 
okamžitě reagovat a zastavit na prvním 
odpočívadle. Samozřejmostí pro každého 
řidiče je se při jízdě řídit dopravním znače-
ním a dbát pokynů policistů.

Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina
nprap. David Linhart, vrchní inspektor
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

1. Volební strany
Volební stranou mohou být registrova-

né politické strany a politická hnutí, jejichž 
činnost nebyla pozastavena, a jejich koa-
lice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávis-
lých kandidátů nebo sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů.

Politická strana a politické hnutí může 
být součástí pouze jedné volební strany 
pro volby do téhož zastupitelstva obce; 
podává-li politická strana a politické hnutí 
kandidátní listinu samostatně, nemůže již 

být pro volby do téhož zastupitelstva obce 
součástí jiné volební strany. Volební stra-
nu typu sdružení politické strany (politic-
kého hnutí) a sdružení nezávislých kandi-
dátů volební zákon nejmenuje, takový typ 
volební strany tudíž ve volbách do zastu-
pitelstev obcí kandidovat nemůže.

2. Kandidáti

Členem zastupitelstva obce se může 
stát každý volič, kterým je:

 státní občan ČR, který alespoň ve dru-

hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let, je v den voleb v dané obci přihlášen 
k trvalému pobytu,

 státní občan jiného státu, jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kte-
rou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárod-
ních smluv, tj. státní občan jiného člen-
ského státu EU s trvalým nebo regist-
rovaným přechodným pobytem v dané 
obci, který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

dřevin, trvalek a trav, které jsou odolné 
vůči celkovým klimatickým podmínkám. 
Nejvhodnější nabídku ve výši 572.117 Kč 
předložil dodavatel green david s.r.o., Lip-
ník.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

Rybník Mastník – výzva občanům
Žádáme občany města Moravské Bu-

dějovice, kteří odebírají a čerpají vodu 
z rybníku Mastník, aby doložili na Měst-
ský úřad Moravské Budějovice, Odbor 
strategického rozvoje a investic povolení 
k nakládání s povrchovými vodami, příp. 
jiný doklad, na základě kterého užíva-
jí vodu z rybníku Mastník. V opačném 
případě vyzýváme občany, kteří čerpají 

vodu a nemají k tomu žádný z výše uve-
dených dokladů, aby z rybníku a jeho oko-
lí odstranili nepovolená zařízení a jeho 
součásti sloužící k užívání vody.

V případě, že do konce měsíce červen-
ce 2018 nebudou doloženy žádné z výše 
uvedených dokladů na Městský úřad 
Moravské Budějovice, budou všechny 
nepovolené odběry a čerpání vody z ryb-
níku Mastník řešeny podle § 116 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 
kdy se fyzická osoba tímto dopouští pře-
stupku nakládání s povrchovými vodami 
bez povolení k nakládání s vodami s dů-
sledkem možnosti uložení pokuty dle vod-
ního zákona.

Josef Macháček, 
odbor strategického rozvoje a investic

nepřítomnosti pravidelně vybíral poštovní 
schránku.

Před odjezdem je velmi důležité peč-
livě zkontrolovat, zda jsou uzavřena 
a uzamčena všechna okna a dveře. 
V okolí rodinného domu je také dobré 
uschovat odložené věci, které by pachatel 
mohl využít při vloupání do nemovitos-
ti. Jedná se například o žebříky, sekery, 
krumpáče, motyky a jiné nářadí. V domě 
nebo v bytě lze také vytvořit zdání, že je 
uvnitř někdo přítomen. Můžeme k tomuto 
využít elektronické spínací zařízení, které 
podle našeho nastavení například rozsvítí 
světla.

Na cestu se musíme dobře připravit. 
Pokud se rozhodneme cestovat vlast-
ním vozidlem, je velmi důležité si ho před 
cestou zkontrolovat. Jedná se především 
o brzdy, pneumatiky, osvětlení a chla-
dící kapalinu v klimatizaci – pokud je jí 
automobil vybaven. Nejlépe je si vozidlo 
nechat zkontrolovat odborníky v auto-
servisu. Před odjezdem bychom si také 
měli důkladně prostudovat trasu, kterou 

Blíží se čas dovolených, buďme proto obezřetní
KRAJ VYSOČINA – Měsíc červen je pro 
některé z nás dobou, kdy se začínáme 
připravovat na letní dovolené. I když 

hlavní nápor dovolených přichází až během července a srpna, kdy mají děti 
dvouměsíční prázdniny, mnoho lidí na dovolenou vyjíždí již nyní. Policisté Kraj-
ského ředitelství policie kraje Vysočina proto apelují na všechny občany, aby 
dodržovali alespoň základní zásady prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou 
proběhla bez problémů a zbytečných komplikací.

KANDIDATURA VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
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město informuje
U kandidáta nesmí být dále pře-

kážka výkonu volebního práva, tj. záko-
nem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 
nebo omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva. A poslední podmínkou, 
která ale nebrání zvolení za člena zastu-
pitelstva obce, nýbrž následnému výkonu 
mandátu, je neslučitelnost funkcí.

Kandidát může kandidovat pouze 
na jedné kandidátní listině volební strany 
pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Kandidatura člena nebo členů politické 
strany nebo politického hnutí do zastu-
pitelstva obce za jinou politickou stranu 
nebo politické hnutí nebo za sdružení ne-
závislých kandidátů:

Z pohledu volebního zákona nebrání 
kandidatuře do zastupitelstva obce
– za sdružení nezávislých kandidátů člen-

ství kandidáta v jakékoli politické straně 
nebo politickém hnutí

– za politickou stranu nebo politické hnutí 
členství kandidáta v jiné politické stra-
ně nebo politickém hnutí; jinou otázkou 
je, zda to stanovy této politické strany 
nebo politického hnutí, jejíž je členem, 
a které jsou zaregistrovány na Minister-
stvu vnitra na základě zákona o sdru-
žování v politických stranách a v politic-
kých hnutích, umožňují.
Vždy je třeba na kandidátní listině uvést 

členství kandidáta v politické straně nebo 
politickém hnutí.

3. Kandidátní listina

Náležitosti kandidátní listiny taxativně 
vymezuje volebního zákon. Kandidátní 
listina musí obsahovat:

 název zastupitelstva obce,
 označení volebního obvodu, jsou-li vo-
lební obvody vytvořeny,

 název volební strany a označení, o jaký 
typ volební strany jde, s uvedením ná-
zvu politických stran a politických hnutí,

 jména a příjmení kandidátů, pohla-
ví, jejich věk (aktuální ke dni podání 
kandidátní listiny, nikoliv ke dni voleb) 
a povolání (je věcí kandidáta, zda uve-
de povolání, ve kterém se vyučil, nebo 
které vystudoval, nebo které vykonává, 
popř. funkci, kterou zastává; nemělo by 
se jednat o činnost, která zjevně není 
povoláním či zaměstnáním, ale pouhým 
zájmem či zálibou nebo byla informací 
o jeho angažovanosti), část obce, ne-
člení-li se obec na části, obec, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, název 
politické strany nebo politického hnutí, 
jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou 
členy žádné politické strany nebo po-
litického hnutí (v takovém případě se 
uvede „bez politické příslušnosti“),

 pořadí na kandidátní listině vyjádřené 
pomocí arabského čísla,

 jméno a příjmení zmocněnce volební 
strany a jeho náhradníka s uvedením 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, není-li volební stranou nezávis-
lý kandidát,

 jde-li o koalici, název politické strany 
nebo politického hnutí, které kandidáta 
navrhlo,

 jde-li o sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidá-
tů, označení politické strany nebo poli-
tického hnutí, které kandidáta navrhlo, 
nebo označení, že jde o nezávislého 
kandidáta,

 podpis zmocněnce volební strany; 
u nezávislého kandidáta podpis kandi-
dáta;

 podává-li kandidátní listinu politická 
strana, politické hnutí nebo jejich ko-
alice anebo sdružení politických stran 
nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, jméno a příjmení, označení 
funkce a podpis osoby oprávněné jed-
nat jejich jménem, popřípadě jménem 
organizační jednotky, je-li ustavena.

a) Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je 

limitován počtem členů volených do pří-
slušného zastupitelstva obce. V obcích, 
kde se má volit 7 a méně členů zastupitel-
stva, může volební strana na kandidátní 
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik 
činí počet členů volených do příslušného 
zastupitelstva obce zvýšený o jednu tře-
tinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. 
Například v obcích, kde se má volit 7 čle-
nů zastupitelstva, může být na kandidátní 
listině uvedeno až 9 kandidátů, má-li se 
volit 6 členů až 8 kandidátů a má-li se volit 
5 členů až 6 kandidátů.

Ve městě Moravské Budějovice se 
bude volit 21 členů zastupitelstva.

b) Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo 

vlastnoručně podepsané prohlášení kan-
didáta, že souhlasí se svou kandidaturou, 
že mu nejsou známy překážky volitelnosti, 
popřípadě uvede, v čem překážka spočívá 
s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitel-
stva obce a že nedal souhlas k tomu, aby 
byl uveden na jiné kandidátní listině pro vol-
by do téhož zastupitelstva obce. Na prohlá-
šení kandidát uvede místo, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu, a datum narození.

c) Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandi-

dát nebo sdružení nezávislých kandidá-
tů, je třeba připojit ke kandidátní listině 
petici podepsanou voliči podporujícími 
kandidaturu této volební strany. V záhlaví 
petice a na každé její další straně musí 
být uveden název volební strany, název 
zastupitelstva obce, do kterého volební 
strana kandiduje, a rok konání voleb. Ve-
dle podpisu voliče musí být uvedeno jeho 
jméno, příjmení, datum narození a místo, 
kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak 
tento hlas pro podporu volební strany 
nelze započítat. Nezapočítávají se také 
podpisy kandidátů samých. Potřebný po-
čet podpisů voličů je stanoven v příloze 
k volebnímu zákonu, a to ve vztahu k po-
čtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, 
v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018 

a je uveřejněn na webových stránkách 
Města Moravské Budějovice.

d) Podání kandidátní listiny
Volební strany předají kandidátní listinu 

a v případě sdružení nezávislých kandidátů 
nebo nezávislého kandidáta i petici nejpoz-
ději 66 dnů přede dnem voleb do zastupi-
telstva obce do 16.00 hodin registračnímu 
úřadu, tj. nejpozději 31. července 2018. 
V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandi-
dátní listina již registračnímu úřadu doru-
čena, nestačí tedy např. její předání k poš-
tovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze 
prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Kandidátní listina musí obsahovat pod-
pis zmocněnce volební strany; u nezá-
vislého kandidáta podpis kandidáta. Po-
dává-li kandidátní listinu politická strana, 
politické hnutí nebo jejich koalice anebo 
sdružení politických stran nebo politic-
kých hnutí a nezávislých kandidátů, musí 
kandidátní listina vedle podpisu zmocněn-
ce obsahovat i jméno a příjmení, označení 
funkce a podpis osoby oprávněné jednat 
jejich jménem, popřípadě jménem organi-
zační jednotky.

Registračním úřadem pro obce Babice, 
Blatnice, Bohušice, Cidlina, Častohostice, 
Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, 
Hornice, Jakubov u Moravských Budějo-
vic, Kojatice, Komárovice, Láz, Lesná, Le-
sonice, Litohoř, Lukov, Martínkov, Meziříč-
ko, Moravské Budějovice, Nimpšov, Nové 
Syrovice, Radkovice u Budče, Štěpkov, 
Vícenice, Zvěrkovice a Želetava je Měst-
ský úřad Moravské Budějovice.

e) Zmocněnec a jeho náhradník
Volební strana, s výjimkou nezávislého 

kandidáta, činí úkony ve volebních vě-
cech prostřednictvím svého zmocněnce. 
Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je 
fyzická osoba, která je takto označena 
na kandidátní listině; nemůže jím být oso-
ba mladší 18 let, osoba s omezením své-
právnosti nebo kandidát.

Zmocněncem nemůže být osoba, kte-
rá je kandidátem té volební strany, za níž 
jedná, volební zákon však výslovně ne-
vylučuje, aby zmocněncem byla osoba, 
která je kandidátem jiné volební strany 
do téhož zastupitelstva obce, případně 
jiného zastupitelstva obce v rámci České 
republiky. Zmocněncem může být i oso-
ba, která plní funkci zmocněnce pro jinou 
volební stranu.

Vzory kandidátních listin, petic, prohlá-
šení kandidáta a potřebné počty podpisů 
na peticích naleznete na webových strán-
kách Města Moravské Budějovice v sekci 
„Město a úřad“ ve složce „Volby“.

V případě dotazů se obracejte na pracov-
nice registračního úřadu:
Ing. Vladimíra Pešková, tel. 568 408 310, 
email vpeskova@mbudejovice.cz
Bc. Pavlína Prokešová, tel. 568 408 310, 
email pprokesova@mbudejovice.cz

Bc. Pavlína Prokešová
referentka odboru organizačního
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Dětský den v Domamili
V sobotu 2. června bylo okolo hasičárny v Domamili rušno. Už potřinácté místní hasi-

či spolu s Rybářským spolkem uspořádali Dětský den. Od 14 hodin 60 dětí s kartičkami 
na 11 stanovištích se snažilo úspěšně zvládnout úkoly na šikovnost  i paměť. Oblíbená 
byla také jízda malým traktůrkem. Za splnění úkolů čekal všechny  balíček plný dobrot 
a občerstvení. Na závěr dne hasiči ze Želetavy předvedli ukázku  rozstříhání vozidla 
hydraulickými nůžkami a vyproštění zraněné osoby. Nejvíce se děti vydováděly, když 
hasiči nafoukali na louku pěnu. Akce se vydařila ke spokojenosti  všech, a tak začneme 
přemýšlet o dalším ročníku. 

Za oba spolky Josef Bláha

DEN DĚTÍ 
v Lesonicích

Naplánovaný byl krásně, vše promyšleno, 
domluveno, ale ...počasí je nevyzpytatelné...

 Den dětí. Na tento den se všechny děti 
těší, vědí, že v tento den si užijí legraci, ur-
čitě něco dostanou... prostě jejich den, který 
je plný zábavy a sladkostí.

Ano, to je správně, děti mají být radostné. 
A když se zamyslím dál, radost nemusí po-
cházet jen z přijímaného, ale radost může 
být i z darování. 

Dopoledne do Lesonic přijeli senioři 
z Domu sv. Antonína a naše děti ze školy 
i ze školky si pro ně nachystaly krátký pro-
gram, při kterém recitovaly, tancovaly a zpí-
valy tak radostně, že rozezpívaly nadšené 
diváky. Radost byla vzájemná, žáci zažili 
radost z obdarovávání a nadšeně souhlasi-
li, že zase někdy příště pro seniory nacvičí 
další vystoupení.

A odpoledne si děti měly užít společně 
zábavu na hřišti, ale bouřka byla rychlejší. 
Nevadí, na společné hry na hřišti najdeme 
náhradní termín, každopádně děti radost 
zažily a chválíme je, jak byly šikovné.

J. Řezníčková

MDD V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOMAMIL 
1. 6. 2018

V pátek 1. 6. jsme ve školce oslavili MDD. 
Přijelo k nám divadlo s maňáskovou komedií 
Linda má narozeniny. Tato autobiografická 
maňásková komedie byla o jednom dni očima 
čtyřleté holky. O tom, že svět je plný zajíma-
vých věcí, mít veselé sousedy je prima, skřít-
kové můžou bydlet všude a úplně nejlepší je 
mít narozeniny. Velice zábavné a poučné vy-
stoupení, které se nám všem líbilo.

Dalším překvapením a pro všechny děti vel-
kým dárkem, byla instalace Pastelkové věže 
před budovou školky. Tato věž bude taková 
naše venkovní nástěnka k prezentaci činností 
dětí mateřské školy.

Chtěli byste vědět a vidět více?
PŘIJEĎTE SE K NÁM PODÍVAT!
Jana Čtveráčková, MŠ Domamil

Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice
Přestože se pomalu blíží letní prázdniny, ve škole se nezpomaluje. S dětmi jsme 

navštívili Merlins Kinder v Chvalovicích u Znojma. Z příspěvku od obce jsme podnikli 
i druhý výlet do zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Před námi je ještě mnoho akcí. 
Ve spolupráci s HZS z Moravských Budějovic žáci a děti ze školy absolvují preventivně 
bezpečnostní přednášku. Předškoláky čeká loučení se školkou a pasování na školáky. 
Sportovního běhu hlídek a soutěže Pevnost Boyard se zúčastní nejen žáci, ale i děti 
z mateřské školy. Poslední utkání rozhodne o vítězi celoroční sportovní soutěž O pohár 
školy. Žákům pátého ročníku bude slavnostně předáno vysvědčení na obecním úřadě 
z rukou pana starosty. Vše ukončí slavnostní závěr školního roku. Za všechny naše 
žáky, děti i zaměstnance přejeme všem báječné léto se vším, co k létu patří. Zejména 
zasloužené dny odpočinku, spoustu zajímavých a příjemných prázdninových či dovo-
lenkových zážitků.

Renata Čelová 
učitelka mateřské školy
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Dětský den v Nových Syrovicích
Jako každým rokem i letos byl připravován dětský den za spolupráce obce, myslivců, 

hasičů a žen. Blížící se plánovaný začátek nevypadal zcela dobře, poněvadž se k nám 
hrnula neskutečná hradba tmavých mračen. S velkými obavami, ale i dávkou štěstí 
jsme pozorovali provazce vody v celém okolí, ale naše úsilí bouřka a déšť minuly. Oblí-
bené postavy dětských večerníčků provázely naše děti po celé ploše soutěžemi. Zna-
losti přírody a zvěře 
byly zkoušeny nebo, 
dá se říci, prezentová-
ny zkušenými myslivci 
a na konci procházky 
se splněnými úkoly si 
děti mohly vyzkoušet 
laserovou střelnici. 
Po celé trase byly od-
měněny množstvím 
sladkostí, chutným 
párkem a nakonec 
přišel vhod i nanuk 
v horkém sobotním 
odpoledni. Závěrem 
byli všichni účastníci seznámeni s prezentací poslušnosti a loveckým výcvikem psů 
a prací na umělé noře. Rozcházeli jsme se v pozdních odpoledních hodinách unaveni 
horkem a prací. Účast však nebyla zdaleka dle představ z minulých ročníků. Akcí bylo 
v celém okolí spousta a asi se nevyplatí plánovat den dětí na dětský den.

Oldřich Svoboda – starosta obce

Projektové dny
V letošním roce si naše republika 

připomene 100. výročí jejího založe-
ní. A proto se kuchařky v naší školní 
jídelně rozhodly s předstihem, že také 
přispějí trochou do mlýna a uspořádaly 
pro děti projektové dny. Vlastně jsme 
se tím vrátili o těch 100 let zpět. Nejen 
pokrmy, ukázkou používaného nádobí, 
oblečením, ale i přednáškou. Ale trochu 
popořadě:

V čas svačiny se děti postupně jak 
z mateřské školy, tak ze základní školy 
sešly ve školní jídelně. Zde pro ně byla 
připravena svačina – samy si musely 
oloupat vajíčka. Obsluhovaly je naše 
kuchařky v dobových krojích. Jídel-
na byla vyzdobena také starodávným 
nádobím, vyšívanými dečkami našich 
babiček. Paní učitelky kávu popíjely 
v plechových hrníčcích. Děti si vyslech-
ly přednášku o tehdejší době, jak se 
žilo, jak se vařilo. V připraveném 16ti 
otázkovém kvízu všichni, včetně učite-
lek, poznávali obrázky. Následně bylo 
provedeno vyhodnocení a náležité 
odměnění. Vše zpestřilo promítání fo-
tografií, které pořídily naše vynalézavé 
kuchařky. V krojích se nechaly vyfotit 
v prostorách bítovského hradu – přede-
vším v kuchyni. Sklidily za to obrovský 
úspěch.

K obědu byla připravena chlebová 
polévka, těstoviny se strouhankou a ne-
mohla chybět melta. To byl první den.

V úterý pak si zase děti oloupaly bram-
bory vařené ve slupce a k tomu mléko. 
Oběd představoval kuřátko ala bažant 
s nádivkou. Všem velice chutnalo.

Dana Peřinková – vedoucí ŠJ

Pouťové oslavy
Pouťové oslavy v Krnčicích letos připad-

ly na 9. června. Tuto akci si jako každo-
ročně vzali na starost naši hasiči. Jeden 
stan byl postaven před kulturním domem 
a druhý na návsi. Kolem 14. hodiny se za-
čali scházet návštěvníci k připravované-
mu posezení. Byli to nejen obyvatelé naší 
vesnice, ale hosté a rodáci, kteří si sem 
přišli popovídat. Kam jinam a kdy jindy 
než o pouti? Sešlo se zde přes 110 rodá-
ků od těch nejmenších až po tu generaci 
nejstarší, která se na akci těšila nejvíce. 
Vynikající pečené maso na grilu, špekáč-
ky, klobásky a k tomu víno, točené pivo 
a limonáda bylo připravené pro všechny. 
Však také bylo všude slyšet slova chvá-
ly. Děti se mohly zase vyřádit na hřišti 
a o projížďky v kočáru taženém koňmi byl 
také velký zájem. Odpoledne uběhlo jako 
voda, ale většině se nechtělo domů. Tak-
že se pokračovalo do pozdních večerních 
hodin, čemuž napomáhalo i krásné letní 
počasí. 

Dana Peřinková – text 
Petra Dvořáková – foto

Dětský den
V neděli 3. června uspořádala ZŠ a MŠ 

Jakubov ve spolupráci s obecním úřadem 
a rodiči Den dětí. Na tréninkovém hřišti 
a v hasičském areálu byla pro děti při-
pravena soutěžní stanoviště. Postupně si 
děti vyzkoušely chůzi na chůdách, hašení 
hořícího domečku, jízdu na dřevěných ly-
žích, střelbu ze vzduchovky, lovení rybi-
ček na udici a další. Díky obecnímu úřadu 
si mohly užít nafukovací skákací hrad. 
Na závěr odpoledne přijeli moravskobu-
dějovičtí hasiči, kteří předvedli výbavu ha-

sičského auta, na plochu hřiště nastříkali 
dětem pěnu a nakonec všechny osprcho-
vali vodou. Děkujeme všem za pomoc.

Text: Hana Dračková
Foto: Jana Šerháková
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Hlavní aktivita dobrovolných hasičů 
v Častohosticích je práce s dětmi. Mladí 
hasiči u nás vykazují aktivní činnost, podí-
lejí se na brigádách a hlavně na soutěžích. 
Nejenže se účastní soutěží v širokém oko-
lí, ale pravidelně se v Častohosticích po-

řádá v květnu dětská soutěž v požárním 
útoku, která se započítává do Okresní ligy 
mladých hasičů. Kdo se touto činností za-
bývá, ví, že to není jen o soutěži, té před-
chází několikadenní příprava. Je třeba za-
jistit odměny pro zúčastněné, poháry pro 

vítěze a pro všechny návštěvníky je třeba 
zajistit občerstvení, zázemí, přípravu drá-
hy aj. A jelikož se u nás nepořádají jen 
dětské soutěže, ale i Memoriál Káji Ho-
chmana a noční hasičská soutěž, máme 
s organizací bohaté zkušenosti. Proto 
věřím, že vždy zvládneme vše ke spoko-
jenosti soutěžících i ostatních účastníků.

12. 5. u nás proběhl 14. ročník O pohár 
starostky obce, soutěže se zúčastnilo 
38 družstev mladých hasičů. V kategorii 
mladší 1. místo Štěměchy, 2. Čechočovi-
ce, 3. Markvartice. Domácí skončili na 11. 
místě. V kategorii starších vyhrálo druž-
stvo Výčapy A, 2. Stařeč, 3. Čechočovice, 
a domácí na 8. místě. Až budete číst tyto 
řádky, už budeme mít za sebou Memoriál 
Káji Hochmanna, ten je naplánován na 16. 
6. Tak věřím, že i tato akce dopadne dob-
ře. Chci touto cestou poděkovat všem, 
kteří se v obci podílejí na všech akcích, 
většinou jsou to stále stejní nadšenci. Po-
děkování patří i těm, kteří mají chuť soutě-
žit a svou aktivitou udržují požární sport.

Text: Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová

ku, kterou přivezli hasiči z jihomoravské-
ho Čebína. Díky péči dobrovolníků je stále 
funkční, což předvedli i velkému množství 
přítomných diváků. Na závěr ukázali hasi-
či ze Želetavy vyproštění zraněné osoby 
z automobilu po dopravní nehodě a vel-
kou radost udělali místním dětem, když 
na prostranství u požární nádrže nastří-
kali velké množství hasící pěny. Oslavy 
pokračovaly vystoupením dechové hudby 
a venkovní taneční zábavou. Za těch 130 
let se hasiči stali neodmyslitelnou součás-
tí života v obci. Přejme jim tedy do dalších 
let stále plno elánu a odhodlání. Přejme 
jim, ať je život sboru i nadále tak aktivní 
jako v posledních letech. A sami sobě pře-
jme, aby martínkovští hasiči svou techni-
ku používali pouze k ukázkovým účelům 
a při soutěžích, aby s ní nemuseli vyjíždět 
k opravdovému zásahu v obci.

Josef Pléha, 
místostarosta obce

O POHÁR STAROSTKY OBCE

Oslavy SDH Martínkov
V sobotu 9. června 2018 se v Martínkově uskutečnily oslavy 130. 

výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. 

Dopoledne se početná skupina členů 
sboru v uniformách, hostů i ostatních ob-
čanů zúčastnila mše svaté v kostele Na-
vštívení Panny Marie. Poté následovala 
slavnostní valná hromada. Starosta sbo-
ru ve svém projevu shrnul dějiny hasičů 
v Martínkově od založení v roce 1888 až 
do dnešních dnů. Se svými zdravicemi vy-
stoupili i pozvaní hosté, následovalo pře-
dání ocenění, diplomů a medailí a křest 
publikace o historii hasičského sboru 
v Martínkově. Odpolední program byl 
zahájen krátkým pietním aktem u hrobu 

zakladatele sboru bývalého 
řídícího učitele v Martínkově 
Františka Studeného. Pak již 
oslavy pokračovaly na ná-
vsi vystoupením mažoretek 
z Moravských Budějovic, 
místního tanečně-recesistic-
kého uskupení mužů POU-
PATA, požární útok předvedli 
nejmenší martínkovští hasiči 
a s humorně pojatou scénkou 
o hašení se ukázaly i členky sboru. Velký 
zájem byl o historickou koňskou stříkač-
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26. května už potřetí uspořádali místní hasiči Okresní ligu 
mladých hasičů O pohár starosty obce za účasti 17 družstev 
mladých a 18 družstev starších. Počasí přálo a tak byly i vyni-
kající výsledky.

V kategorii mladších 
1. místo – Vyčapy A, čas 14,45 
2. místo – Markvartice, čas 15,81 
3. místo – Štěměchy A, čas 16,91
Starší kategorii ovládlo družstvo z Výčap A s časem 13,36 

a odvezlo si také putovní pohár.
2. místo – Rokytnice n / R, 13,38. 
3. místo – Markvartice, 13,40. 
Ani naše družstva nezaostala, starší s časem 14,78 se umís-

tili na pěkném šestém místě, mladší s časem 18,70 byli pátí.
Poděkování patří všem, kteří pomohli uskutečnit tuto soutěž.

Za SDH Josef Bláha

Kříž stál poblíž tří lip, kte-
ré zde rostly až do osmde-
sátých let minulého století. 
Za velké bouřky 3. srpna 
2014 došlo k jejich zkáze 
a následnému zlomení 
kříže. Jeho oprava, na kte-
rou získal spolek dotaci 
od Státního zemědělského 
intervenčního fondu v rám-
ci programu Údržba a ob-
nova kulturních venkov-
ských prvků byla svěřena 
erudovanému restauráto-
rovi z Chotěbudic.

Kantorův kříž, jak se mu 
mezi lidmi říká, tři nově 
zasazené vzrostlé lípy, la-
vička a pěkná úprava okolí 
svědčí o péči a zájmu do-
mamilských občanů o pa-
mátky nacházející se na katastru jejich vesnice.

Pavel Kryštof Novák 
a Jiří Schlanger

Okresní liga mladých hasičů v Domamili

Kantorův kříž opraven a požehnán
Zásluhou Vlastivědného a okrašlovacího spolku v Domamili 

byl obnoven a farářem z Horní Slatiny v neděli 27. května před 
čtyřicítkou občanů požehnán kříž se zajímavým osudem.

Nechal ho postavit místní kantor Josef Řezníček s manželkou 
Kunhutou jako poděkování za uzdravení svých dětí z těžké ne-
moci. Vypovídá o tom dochovaný nápis na kříži: „Zakladatel toho 
kříže jest Jozef Ržezniček s jeho manželkou toho času Učitel 
w Domamily. L. P. 1846.“

Sportovní olympiáda v Třebíči
Žáci naší školy se zúčastnili sportovní olympiády malo-

třídních škol, kterou každoročně pořádá Dům děti a mládeže 
Třebíč na Sokolském stadionu. Z každého ročníku reprezen-
tují školu jeden chlapec a jedna dívka. Mladší děti běží sprint 
a házejí kriketovým míčkem, starší mají navíc ještě skok 
do dálky a vytrvalostní běh. Letos se našim dětem mimořád-
ně dařilo, z olympiády jsme přivezli celkem sedm medailí. 
Ondřej Číhal zvítězil ve sprintu i v hodu kriketovým míčkem, 
František Přinosil byl ve sprintu třetí, Tomáš Matušina ob-
sadil druhé místo v hodu kriketovým míčkem a tři medaile 
získala naše nejúspěšnější sportovkyně Markéta Klímová 
za sprint, skok daleký a vytrvalostní běh.

Text a foto: Hana Dračková
ZŠ a MŠ Jakubov u Moravských Budějovic

z mikroregionu
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a krajský slet v Třebíči
V letošním roce si připomínáme různá výročí vzniku či založe-

ní. Hlavní událostí tohoto roku je 100. výročí vzniku samostatné-
ho Československa. V Želetavě si letos připomněli, že uplynulo 
650 let od první zmínky o Želetavě jako městečku. Zdejší soko-
lové mají také důvod k oslavám. Před 110 lety zde byla založena 
tělocvičná jednota Sokol. Shodou okolností právě na letošní rok 
připadlo konání všesokolského sletu, takže o atraktivní program 
oslavy tohoto výročí nebyla nouze, neboť na XVI. všesokolský 
slet v Praze se připravuje řada cvičenců z celé Vysočiny. Ti vyu-
žili místní sletové cvičení v Želetavě v sobotu 19. května na zdej-
ší Sokolské zahradě jako příležitost secvičit se pro krajský sokol-
ský slet, který se uskutečnil následující sobotu v Třebíči.

Sletové cvičení bylo zahájeno v 13:45 hodin slavnostním 
nástupem cvičících celků v čele s vlajkonoši v historických so-
kolských krojích. Za nimi následovalo cca 350 cvičenců všech 
věkových kategorií od malých dětí s rodiči až po seniory. Po za-
znění sokolské znělky a státní hymny následovaly krátké projevy 
starostky místní jednoty a hostů. A pak se postupně představili 
cvičenci v sedmi sletových skladbách: Princezna republika, Mé-
ďové, V peřině, Borci, Siluety, Cirkus a Spolu. A že se sklad-
by s náročnou choreografií líbily, nejlépe dokumentoval potlesk 
početného publika po každé z nich. V doprovodném programu 
předvedla své taneční umění skupina Motus z Třebíče a ne-
chyběla ani poslední dobou oblíbená disciplína parkur, ve které 
mladí akrobaté předváděli své umění. Na Sokolské zahradě bylo 
k dispozici občerstvení a děti si přišly na své také na dvou tram-
polínách a na skákacím hradu.

S historií i současností sportu v Želetavě se mohli návštěvníci 
seznámit na výstavě v myslivecké klubovně, kde byla na pane-
lech představena jednotlivá sportovní odvětví, historické snímky 

z počátků Sokola v Želetavě, spartakiádní vystoupení i součas-
nost želetavského Sokola. Výstava byla doplněna dobovými so-
kolskými cvičebními úbory a kroji, odznaky, kronikami i dalšími 
artefakty. Pro ty, kdo si nestihli prohlédnout výstavu na Sokolské 
zahradě, byla její podstatná část instalována v obecní knihovně, 
kde je ke zhlédnutí každou středu od 12:00 do 16:00 hodin až 
do konce prázdnin.

Následující sobotu 26. května si čtyři desítky želetavských cvi-
čenců zopakovaly svá vystoupení na župním sletu v Třebíči, kde 
přes osm stovek cvičenců z celé Vysočiny vystoupilo v deseti 
hromadných skladbách připravených pro XVI. všesokolský slet, 
který se uskuteční počátkem července v Praze. A ani tam nebu-
dou sokoli ze Želetavy chybět.

Text: O. Nováková, foto: M. Bílková

Obecní úřad v novém hávu
Letošní krajská dotace POVV byla přímo ušita na opravu 

obecního úřadu, skladu a oplocení v Nových Syrovicích. Byli 
jsme vlastně rozhodnuti již loni a tato akce byla též zahrnuta 
do rozpočtu obce. Těch plánovaných oprav našich budov bylo 
pro letošní rok celkem dost, ale kdo v dnešní době něco staví 
nebo opravuje, dá nám jistě za pravdu, že největší problém je 
vůbec najít firmu, která má kvalitní pracovníky a čas stavbu pro-
vést. Náklady zde přesáhly čtyři sta tisíc korun a dotace činila 
127 tisíc korun. Dalšími opravovanými budovami jsou hasičská 
zbrojnice a sokolovna. Termíny dokončení na těchto dalších akcí 
jsou červen a o jejich konečnou podobu se s vámi budeme chtít 
podělit v připravovaném kalendáři a se všemi příznivci při srazu 
rodáků 2018. 

Oldřich Svoboda – starosta obce

Místní sletové vystoupení v Želetavě



12 červenec–srpen 2018

ze školství

do rozpočtu obce. Ihned s končícími mra-
zy letošního roku začaly práce bourací 
a založení nové podezdívky ze štípaných 
tvarovek. Po výstavbě pilířů přišel čas 
na zaměření nových kovářských prvků. 
Dnešní oplocení bylo sjednoceno i kolem 
budovy školní jídelny a pošty a jeho dél-
ka přesáhla 60 metrů. Při osazování jed-
notlivých dílů byly objednány další kusy 
kovářských výrobků jako stojan na kola, 
lavička, mříže na popelnicová stání, nové 

Co je to první, co Vás napadne, když 
uslyšíte slovo holocaust? Židé. Koncent-
rační tábory. Postižení lidé. Homosexuá-
lové. Romové. Plynové komory. Nacisté. 
Miliony promarněných životů… Měli jsme 
možnost poznat život židovského chlapce 
z Moravských Budějovic, který byl také 
studentem, stejně jako my. Hanuš Rosen-
berg studoval na našem gymnáziu, tedy 
do roku 1940. Stal se totiž obětí totalitního 
režimu.

Na gymnáziu jsme v rámci projektu Pří-
běhy bezpráví pořádali v úterý 5. června 
besedu s pamětníkem, archivářkou a stu-
denty. Děkujeme panu Ing. Šustovi, který 
byl spolužákem Hanuše, za to, že přijal 
naše pozvání a podělil 
se s námi o své osobní 
vzpomínky. Velké díky 
patří paní Mgr. Jičínské 
z moravskobudějovic-
kého archivu, která 
besedu obohatila o po-
hled odborníka. Bese-
dy se účastnila paní 
redaktorka z Českého 
rozhlasu Vysočina. Re-
portáž, kterou s námi 
paní Šarounová natoči-
la, byla v úterý 12. červ-
na odvysílána v Čes-
kém rozhlase Vysočina 

Pozemek školy byl již v počátku lemo-
ván dřevěným oplocením. Toto bylo v prv-
ním desetiletí minulého století nahrazeno 
cihelnou podezdívkou a litinovým zdobe-
ným plotem v délce dvaceti metrů. Roky 
služby a někdy i ruce nenechavců se po-
depsaly na jednotlivých prvcích oplocení 
a jeho funkce ochranná i estetická dostá-
vala zabrat.

Stejně jako další akce i tato se dostala 
na jednání zastupitelstva a byla zařazena 

v cyklu Příběhy z Vysočiny. Můžete ji na-
jít na internetových stránkách rozhlasu: 
http://www.vysocina.rozhlas.cz. Snímek 
nazvaný Hanuš lze zhlédnout na face-
bookových stránkách Příběhů bezpráví. 
Odkaz naleznete také na stránkách školy 
v sekci Aktuality – Vyprávěli jsme Stories 
of Injustice. Děkujeme paní profesorce 
Janáčkové, která nám pomohla s organi-
zací akce.

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

Když nás to ve škole nebaví, 
díváme se z okna

Členové kroužku Tereza si před dvěma 
roky všimli, že z oken 2. patra školy je pěk-
ný výhled do kraje. Začali se zajímat, jaké 
kopce, vysílače nebo budovy je na obloze 
vidět. S panem učitelem Karlem Hazou si 
na mapách vyhledali názvy vzdálenějších 
míst a s paní učitelkou Janou Hanákovou 
změřili krokoměrem nebo pásmem vzdá-
lenost objektů poblíž školy. Další pozna-
tek byl, že některá místa byla vidět jen ob-
čas. Z toho vyplynula výzkumná otázka: 
Na čem záleží dohlednost? Jaké meteo-
rologické jevy ji ovlivňují? Plán bádání se 
rozšířil o sledování dat na meteostanici. 
Každý den žáci zapisovali tlak, okamžitou 
teplotu, vhlkost a dohlednost. Dále vyhod-
nocovali, zda se jedná o jasno, polojasno 
nebo zataženo a zaznamenávali srážky. 
Po čtyřech měsících data zanesli do gra-
fu, vyhodnotili a dospěli k závěru, že do-
hlednost záleží na množství vodních par 
ve vzduchu. Dále je ovlivňuje míra oblač-
nosti a zjistili, že nejjasněji jsou vidět ob-
jekty za polojasna. Pozorovali i takzvaný 
zákal, což je jev, kdy při nízkém množství 
par ve vzduchu je dohlednost malá. Bylo 
to v období kvetení řepky a jehličnatých 
stromů, což by vysvětlilo velké množství 
pevných částic ve vzduchu.

Žáci se zajeli podívat a poučit se na me-
teorologickou stanici letiště v Náměšti 
nad Oslavou. Se zdejšími meteorology se 
poradili o svých pozorováních a doplnili 
si, co nevěděli. Do prezentace dat mladí 
badatelé zařadili i pokusy, se kterými jim 
pomohli spolužáci. Zkoušeli, jaký je rozdíl 
ve viditelnosti osob s reflexními vestami 
a bez nich. Zjistili, že na vzdálenost 100 m 
je i za snížené viditelnosti osoby ve ves-
tách zřetelně vidět, kdežto osoby bez vest 
ne. Vyplynul z toho závěr, který přednesli 
„terezáci“ na školní ekologické konferenci 
– Nechoďte po dopravních komunikacích 
bez reflexních vest.

Družstvo „terezáků“ ve složení Mar-
tin Kosmák, Adam Zima, Vojtěch Krotký 
a Jan Nevoral vystoupili v angličtině se 
svým projektem Dohlednost na GLOBE 
Games v Humpolci. Byli kladně hodno-
ceni mezinárodní porotou, zejména koor-
dinátorem GLOBE z Izraele za zajímavé 
zpracování tématu a pěknou angličtinu. 
S tímto projektem vystoupí Adam Zima 
a Martin Kosmák v červenci na meziná-
rodní GLOBE konferenci v Irsku.

ZŠ T. G. Masaryka
Jana Hanáková

zábradlí u přechodu a brána do areálu 
školní zahrady. Již nyní je toto dílo veli-
ce zdobné a těšíme se na jeho konečnou 
podobu. Díky za spolupráci zainteresova-
ných firmám. Následně si můžeme pouze 
přát, aby takto krásné vydrželo ve svojí 
neposkvrněné podobě minimálně jedno 
století jako předešlé. 

Oldřich Svoboda – starosta obce

Od dřeva po kovářskou práci
Naše školní budova v Nových Syrovicích je v průčelí ozdobena letopočtem 

1875, to je datum výstavby a počátek výuky ve stále modernizovaném škol-
ním zařízení.

The Story of Injustice na gymnáziu
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Stráně a Balneoparku Jeseník (tj. lázeň-
ská “vodní zahrada” s léčivými prameny). 
Následně jsme se ubytovali v Lowcost 
Hotelu Ostrava.

Ve čtvrtek byla na programu exkurze 
v Elektrárně Dětmarovice, kde 
nás vzali dokonce i na střechu 
samotné elektrárny. Velký zá-
žitek jsme si také odnesli z Dol-
ních Vítkovic a zdejšího Velké-
ho světa techniky. Ve výrobně 
medových cukrovinek Marlenka 
nám připravili ochutnávku jejich 
výrobků a měli jsme možnost 
naživo zhlédnout jejich výrobu. 
Tento den jsme zakončili výšla-
pem na Haldu Ema.

Poslední den jsme strávili 
především v přírodě, až na pro-
hlídku Muzea Tatra Kopřivnice. 
Poté jsme si vyšli k Hranické 
propasti a do Zbrašovských 
aragonitových jeskyní. Odpole-
dne jsme se vydali na procház-
ku po olomouckém náměstí, 
kde jsme viděli orloj a jednu 
z památek UNESCO – Sloup 
Nejsvětější Trojice. Celou naši 
třídenní exkurzi jsme zakončili 
prohlídkou krásné Zoo Olo-
mouc. Z této exkurze po severní 
Moravě a Slezsku si odnášíme 
mnoho zážitků i vědomostí a tě-
šíme se na další podobné ex-
kurze.

Marie Večeřová, 1.A

V dubnovém čísle jsme informova-
li a zvali moravskobudějovickou 
veřejnost na Den otevřených dveří 
a ZUŠ Open 2018. Na obou akcích 
naši pedagogové a žáci v květnu vy-
stupovali. Obě byly velmi hojně na-
vštíveny z řad dětí i dospělých. Nyní 
bychom se s vámi chtěli podělit 
o úspěchy, kterých naše škola do-
sáhla během tohoto školního roku.

Ve dnech 27. a 28. 10. 2017 proběh-
la Varhanní soutěž České republiky 
v Brně v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Na velmi slušných místech se 
umístili tito žáci: Dominik Novák, Tere-
zie Beránková, Anna Křížová a Miro-
slava Doležalová ze třídy Bc. Josefa 
Hofbauera. Soutěž byla jednokolová, 
takže naši žáci soutěžili i se studenty 
z vysokých škol.

Na soutěži ve hře na dechové nástro-
je se do krajského kola, které se konalo 
27. 3. 2018 v Jihlavě, probojovala Leon-
týna Stehlíková ve hře na trubku v VI. 
kategorii, Adéla Sovková ve hře na les-
ní roh v VIII. kategorii a Eliška Bočko-
vá ve hře na trombon v VII. kategorii. 
Všechny tři reprezentovaly naši školu 
ze třídy pana učitele Radko Čermáka 
a získaly 2. místa.

Do krajského kola v sólovém zpěvu 
se probojovala Kristýna Kubová ze třídy 
pana učitele Leoše Valy, DiS., která v 0. 
kategorii získala rovněž 2. místo.

Vedle soutěží se v tomto školním 
roce připravovaly tři žákyně na přijí-
mací zkoušky na konzervatoř. Do Čes-
kých Budějovic byla přijata ke studiu 
hry na klavír Lenka Doležalová ze třídy 
paní učitelky Mgr. Art Evy Zavadilové. 
Další dvě pak na Konzervatoř v Brně, 
a to Adéla Sovková ve hře na lesní roh, 
ze třídy pana učitele Radko Čermáka 
a Terezie Beránková ve hře na varhany 
ze třídy Bc. Josefa Hofbauera.

Všem výše uvedeným žákyním, které 
v tomto školním roce výborně reprezen-
tovali školu, děkujeme a gratulujeme. 
Stejně tak i jejich učitelům za přípravu 
a podporu, protože bez jejich podpory 
a úsilí by se neobešly.

Na závěr přejeme všem krásné 
prázdniny, hodně sluníčka a zážitků, 
a po prázdninách se budeme opět těšit 
i na nové žáky, kteří úspěšně složili při-
jímací zkoušky k nám do ZUŠ.

Školní rok 2018/2019 zahájíme v pon-
dělí 3. 9. 2018 od 13:00 hodin v budově 
ZUŠ. Všechny další informace nalezne-
te na našich stránkách, a to týden před 
začátkem školního roku.

Bc. Josef Hofbauer, 
ZUŠ M. Budějovice

Exkurze gymnázia do Ostravy

Ve středu jsme navštívili Muzeum Olo-
mouckých tvarůžků v Lošticích, Pivovar 
Litovel a Muzeum papíru Velké Losiny. 
Pro nás nejzajímavější za tento den byla 
prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé 

Ve dnech 6.–8. června se vydaly třídy 1. A a 2. A na komplexní exkurzi 
do Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Volný čas v autobuse jsme 
vyplnili přednesem předem připravených referátů o přírodních památkách, 
muzeích, podnicích a hradech v těchto krajích.

Úspěchy Základní 
umělecké školy
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„Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setr-
vejte u svých přijímačů. Za malý okamžik budeme vysílat mimo-
řádně důležitou zprávu,“ oznámil necelé dvě hodiny po půlnoci 
ve středu 21. srpna rozhlasový hlasatel. Symbolicky tím začala 
jedna z nejtěžších zkoušek Českoslovenka – sovětská invaze.

Muzeum Moravské Budějovice chce připomenout toto smutné 
výročí panelovou výstavou v průjezdu moravskobudějovického 

Na letošní prázdniny připravilo moravskobudějovické muzeum 
výstavu obrazů známých i méně známých malířů, kteří ve svém 
díle zachytili náš region.

Návštěvník tak na jednom místě může obdivovat obrazy uzná-
vaného Romana Havelky věnované Podyjí, neobvyklé pohledy 
Otty Stritzka a Vladimíra Spousty na Moravské Budějovice, kra-
jinné malby Ladislava Krásného nebo scenérie Cornštejna a Bí-
tova ze štětce Františka Šindeláře. Tím ovšem výčet autorů ne-

Tak trochu jiný koncert...

Zde domov můj. Přijďte se podívat na naši krajinu jinýma očima
končí. Zde domov můj představí celkem přes desítku malířských 
jmen a vedle zmíněných motivů ještě Želetavu, Jemnici, Třebíč, 
Sádek, Lukov a další místa.

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 9. července od 17:00 
v moravskobudějovickém muzeu. Výstava je otevřena od 10. 
července do 31. srpna 2018 mimo pondělí vždy od 9:00 do 17:00 
v moravskobudějovickém zámku. Výstava je součástí moravsko-
budějovických oslav naší republiky.

Muzeum řemesel

zámku. Přijďte se podívat na unikátní fotografie z Moravských 
Budějovic a Jemnice z léta 1968.

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 13. srpna od 17:00 
na zámeckém nádvoří. Výstava je otevřena od 14. do 26. srpna 
2018 mimo pondělí vždy od 9:00 do 17:00 v zámeckém průjezdu. 
Vstup je zdarma. Výstava je součástí moravskobudějovických 
oslav naší republiky.  Muzeum řemesel

Během prosluněné neděle 20. 5. 2018 jsme měli možnost za-
žít v kostele sv. Jiljí koncert trochu jinak. Nejprve v prostorách 
vystoupili malí vzrůstem, ale velcí srdcem předskokani z místní 
MŠ Jabula. A co se dělo poté, by čekali asi již jen znalci kapely. 
Zcela zaplněný prostor chrámu rozzářila parta mladých a ener-
gií nabitých muzikantů a zpěváků skupiny GOOD WORK. Čekali 
byste, že během prvních 5 minut vám bude jasné, že si rozhodně 
v následující 1,5 hod. nezdřímnete? Ba naopak, že se budete 
muset ještě ovládat, abyste nevyskočili z lavice a netancova-
li na ní. To vše tato parta dokáže. Jejich sehranost, soudruž-
nost týmu, pestrost a živost zpěváků vám takřka zastaví dech. 
Měli jsme možnost slyšet nádherné soprány, alty, tenory a také 

baskytary, kytary, bubny, housle, violoncello, klarinet, aj. hudeb-
ní nástroje. Na své přišel nejen váš sluch, zrak, ale na konec 
i chuť, a to díky závěrečnému občerstvení pořádanému hostiteli. 
Návštěvníci odcházeli s úsměvem na rtech a s hřejivým pocitem 
v srdci, který v nás zůstával ještě dlouho.

Je velká škoda, že se koncert nemohl uskutečnit pod záštitou 
místního kulturního střediska ve venkovních prostorách zámec-
kých koníren. Naštěstí se ještě na poslední chvíli ujala hostitel-
ství farnost společně se sponzory a akce se i přes nepříjemné 
komplikace (zrušení termínu Besedou) uskutečnila. Veliké díky 
za to!     Anna Prokopová

1968. Vzpomínka na invazi
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Čtveráčková, Tereza Havlíčková, Adé-
la Vandasová i Tereza Chrástová, která 
obsadila dokonce krásné 6. místo. Mist-
rovství České republiky SAMC je nejpres-
tižnější závod v aerobiku a je skvělé, že 

naše závodnice každoročně 
dosahují výborných umístění 
v rámci této soutěže.

Nově holky závodily také 
v soutěžích pódiových skladeb 
s choreografií pod názvem Zom-
bie, se kterou vybojovaly celkem 
4 medailová umístění.

Náš tým skvěle doplňuje Zu-
zana Kravcová, Aneta Římov-
ská a Adéla Spoustová. Přesto-
že se holky již aktivně závodění 
v aerobiku nevěnují, dosahují 
skvělých výsledků v jiných spor-

Dnem 14. 6. 2018 jsme uzavřely 
pomyslné dveře za závodní sezónou 
2017 / 2018, která byla pro náš tým 
(Profi aerobic team MB) znovu velice 
úspěšná.

Pět našich závodnic objíždělo pravidel-
ně aerobikové závody jednotlivců po celé 
České republice a i letos se mohou pyš-
nit skvělými výsledky. Ve věkové katego-
rii 8–10 let náš tým reprezentuje Zuzana 
Čtveráčková, která získala 2 medailová 
umístění. Po Novém roce do starší katego-
rie 11–13 let postoupila Aneta Havlíčková, 
jež nasbírala 5 medailí. 18 medailí z celko-
vých 20 závodů vybojovala Tereza Chrás-
tová nově v kategorii 14–16 let. V téže 
věkové kategorii závodila letos poprvé 
také Tereza Havlíčková, která získala 14 
medailí z 16 závodů. Ostřílenou závodnicí 
v kategorii 14–16 let je Adéla Vandasová, 
jež vybojovala 4 medailová umístění.

20. 5. 2018 proběhlo Mistrovství České 
republiky SAMC v Praze, kam se z postu-
pového závodu v Českých Budějovicích 
kvalifikovaly všechny již zmíněné závod-
nice. Do samotného finálového kola se 
z velké konkurence nejlepších závodnic 
České republiky probojovala Zuzana 

tovních oblastech, na což jsme také s tre-
nérkou Janou Chvátalovou velice hrdé.

Doufáme jen, že zapálení do aerobiku 
a sportu obecně holkám vydrží i nadále 
a budou náš klub reprezentovat minimál-
ně tak skvěle jako doposud. Také věříme, 
že i nově příchozí budoucí aerobičky na-
leznou v tomto krásném sportu zalíbení 
a vytvoří tak další generaci úspěšných 
závodnic. Pokud jste chtěli přihlásit svou 
holčičku do aerobikové přípravky 4–7 let 
a nestihli jste to do 30. 6. 2018, nezoufejte 
a co nejdříve se obraťte na email: vendu-
lakopeckov@seznam.cz nebo j.chvatalo-
va@seznam.cz.

Více informací o nás můžete najít 
na našich webových stránkách: http://
vendulakopeckov.wixsite.com/profiaero-
bicteammb

Vendula Kopečková

TÝDEN POHYBU V SOKOLOVNĚ
kour, gymnastiku, míčové hry atd. Každý 
den bude věnován jinému sportu, aby děti 
měly možnost poznat co nejvíce aktivit 
a zjistily, který sport je baví nejvíce.

Týden pohybu je pro všechny děti – ne-
musíte být členem Sokola. Přesné infor-
mace najdete na našem webu.

Nový školní rok v Sokole
Na oslavu 100 let republiky jsme připra-

vili výstavu Sokol před 100 lety. Expozi-
ce bude ke zhlédnutí na galerii velkého 
sálu. Vernisáž s hudebním doprovodem 
a občerstvením proběhne v pátek 7. září 
v 17:00.

S novým školním rokem máme přichys-
taný i nový oddíl Street dance. 2x týdně 
bude do sokolovny dojíždět profesionální 
lektor ze znojemské taneční skupiny Mi-
ghty shake. O prázdninách budeme zve-
řejňovat podrobnosti – sledujte náš web.

Jan Švaříček

PROFI AEROBIC TEAM MB MÁ ZA SEBOU JIŽ DRUHOU ZÁVODNÍ SEZÓNU

V týdnu od 13. do 17. srpna můžete 
vaše děti poslat do sokolovny. Připravili 

jsme příměstský tábor, na kterém si mo-
hou děti vyzkoušet různé sporty – par-

Trenér street dance, foto: Jan Švaříček
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Skauting je největším sdružením mla-
dých lidí. Na celém světě skautuje pře 50 
miliónů lidí, z toho více než 60 tisíc pochá-
zí z Česka. Hlavním cílem tohoto hnutí je 
snaha vychovávat děti, mladé lidi a pod-
porovat je v rozvíjení svých schopností. 
Naleznou zde jak zábavu se zážitky, tak 
i praktické dovednosti do života.

Moravskobudějovické středisko Mo-
ravská Orlice si stejně jako ostatní čes-
ká střediska prošla náročnými obdobími, 

NEŽÍT MALOMĚSTO
Moravské Budějovice jsou malé měs-

to. Žije se v něm dobře – někteří tu ži-
jeme celý život, někteří se přistěhovali 
a někdo se do něj po letech vrátil. By-
dlíme tu, pracujeme, chodíme do školy, 
bavíme se, sportujeme ... a často nás 
ani nenapadne, že by to mohlo být ještě 
lepší.

To až se podíváme jinam – do jiných 
měst, do sousedního zahraničí, do zá-
moří. Až srovnáme život ve městech 
tomu našemu podobných. Jak se roz-
víjejí (nejen opravují), jak se lidé mo-
hou zapojovat do tohoto rozvoje svými 
nápady, jak je podporována občanská 
společnost, spolky, jak je utvářen veřej-
ný prostor.

To vše přispívá k tomu, aby malé 
město nebylo maloměsto. Abychom 
nebyli maloměšťáci, žijící „malým“ ži-
votem, s malým rozhledem, myšlením 
a nízkými zájmy. Netolerantní, samolibí. 
Abychom svým konáním neomezovali 
lidskou svobodu a práva. Abychom se 
mohli vyjadřovat k politické i ekonomic-
ké situaci v našem městě. Abychom 
z principu nebyli proti čemukoliv nové-
mu, neznámému, pokrokovému. Aby-
chom si jen tak nežili ve svém domě, 
bytě, zahrádce. Abychom svým nicne-
děláním nepřispívali k pocitu „s tím nic 
nenaděláš“.

Jsem ráda, že se v posledních letech 
zajímají o dění v Moravských Budějovi-
cích a okolních obcích mladí lidé. Že se 
učí, jak organizmus města funguje. Že 
přinášejí nápady, jak by mohl fungovat 
efektivněji. Že dávají otázky a otevírají 
diskuze (onu podstatu demokracie). Že 
mají chuť zlepšovat životní prostředí 
a sociální vztahy ve městě. Že tu podni-
kají. Že přinášejí svěží náměty a nebojí 
se udělat něco jinak. Že aktivizují ještě 
mladší a nezapomínají na starší občany.

Aby malé město nebylo maloměsto – 
to je myšlenka, která zazněla na jedné 
z přednášek z cyklu Domy, stromy + my 
(přednášky o architektuře, ale nejen 
o ní). Tento cyklus nám zprostředková-
vá právě srovnání s jinými městy, pod-
něty a neotřelá řešení, jak život ve měs-
tě zpříjemnit, zlepšit.

Také prázdninové cestování nám 
umožní vidět jiná místa. Využijme toho 
– získáme tím potřebný rozhled i nad-
hled. A také chuť něco změnit.

Yvona Švaříčková

kdy bylo třikrát zrušeno, ale vždy se našel 
někdo s vůlí pokračovat a skauting u nás 
obnovil. Po 98 letech působení skautů 
v Moravských Budějovicích se můžeme 
pyšnit zázemím o sedmi oddílech s kvali-
fikovanými vedoucími a 132 registrovaný-
mi členy, jichž každý rok přibývá.

Spodní věkovou hranicí pro vstup 
do skautingu jsou čtyři roky, avšak vrchní 
hranice není stanovená. V rámci organi-
zace jsou skauti rozděleni do věkových 

kategorií, kterými postupně procházejí. 
Začít se ale může kdykoliv, proto pokud 
byste měli zájem vidět naše fungování 
v plném proudu, navštivte nás nejlépe 
14. nebo 21. září ve skautské klubovně 
na náborových schůzkách (děti mezi 4–6 
lety od 15:00 hod., mezi 7–11 lety od 16:00 
hod. a děti 11 a více let od 17:00). Bližší 
informace naleznete na našich webových 
stránkách www.orlicemb.cz

Karolina Pelikánová – Šetlí

Často své zdravotní potíže bereme 
na lehkou váhu, odkládáme návštěvu léka-
ře a spoléháme na samoléčbu. To se nám 
však může vymstít. Zdraví máme jen jedno 
a péče o něj by měla být samozřejmostí.

O problémech, i o těch vážných, souvi-
sejících s rakovinou tlustého střeva, jsem 
si povídal s moravskobudějovickým léka-
řem Josefem Salačem.

Je zdraví pokladem člověka?
Ano, naprosto souhlasím. Mnoha střev-

ních problémů by se však lidé mohli vy-
varovat, kdyby zachovávali životosprávu, 
a když už se nějaké potíže vyskytnou, ne-
váhali a navštívili lékaře.

Buďte konkrétnější. Jaké problémy 
máte na mysli?

Jedním z příznaků je nelehké vyprazd-
ňování, dále je to krvácení, změna cha-
rakteru stolice, změna zácpy v průjem 
nebo naopak či nápadné hubnutí. Také 
bolesti v oblasti konečníku mohou signali-
zovat rakovinu tlustého střeva.

Jakým způsobem přimějete lidi, aby 
se nechali vyšetřit?

Pacienti k nám přicházejí většinou poté, 
co jim to doporučil obvodní lékař, který jim 
před tím provedl testy na okultní krváce-
ní ve stolici. Je to mikroskopický výskyt, 
což je jeden z příznaků, jenž není očima 
rozpoznatelný. I pojišťovny se podílejí 
na prevenci, a to tak, že zasílají osobám 

ve stáří nad pětapadesát let výzvu s upo-
zorněním, že si mohou nechat vyšetřit 
tlusté střevo kolonoskopií, což je flexibilní 
videopřístroj, který se zavádí až do konce 
tlustého střeva.

To vše se děje v rámci celostátní akce 
KRCA, do níž je zapojena i naše ordinace. 
Je to program, který propaguje minister-
stvo zdravotnictví, jakož i všechny zdra-
votní pojišťovny.

V čem tento program spočívá?
V aktivním vyhledáváni včasných stadií 

rakoviny tlustého střeva. Bohužel právě 
tento typ rakoviny je jednou z nejčastějších 
nemocí současné populace. A my, naše 
republika, v něm zaujímáme co do počtu 
nemocných přední místo na světě.

Jak často diagnostikujete ve vaší 
ambulanci výskyt této nemoci?

Zhruba jednou za měsíc, dvanáct až 
patnáct případů za rok.

Pacienti mají zřejmě z kolonoskopie 
strach. Je vyšetření tak nepříjemné?

V současné době je naše ambulance 
vybavena jedním z nejmodernějších pří-
strojů u nás. Jedná se o endoskop firmy 
Olympus o tloušťce jednoho centimetru, 
který se zavádí po místním znecitlivění 
a aplikaci injekce pod kontrolou zraku až 
do konce tlustého střeva.

Co se děje během vyšetření?
Rakovinu tlustého střeva předchází tak 

zvaná střevní 

SKAUTI V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pečuj o své tělo, a máš-li problémy, běž zavčas k lékaři!
(Rozhovor s MUDr. Josefem Salačem)

dokončení na str. 17
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tí. Existuje léčba endoskopická, což pro-
vádí naše ambulance nebo léčba chirur-
gická, při rozsáhlých nálezech se provádí 
ozáření a chemoterapie.

Co má člověk dělat pro prevenci?
Z výzkumů víme, že velmi důležitá je-

celozrnná strava. Dále bych doporučoval 

polypóza, to je tvorba různých výchlipků, 
které můžeme během zákroku pomocí 
elektrického proudu bezbolestně odstra-
nit. Celé vyšetření trvá pět až patnáct mi-
nut.

A co po zákroku?
Po vyšetření pacient odpočívá půl až tři 

čtvrtě hodiny na lůžku. A protože po apli-
kaci injekce nelze dvě hodiny řídit, je-li 
odkázán na auto, musí mít s sebou do-
provod.

A když vyšetření dopadne pro paci-
enta nedobře, co následuje poté? Dá 
se rakovina tlustého střeva léčit?

Ano, v dnešní době má medicína ně-
kolik metod léčby. Závisí samozřejmě 
na tom, v jakém stadiu se rakovina zachy-

omezit konzumaci tučných jídel, červeného 
masa a zařadit do stravy různé druhy ovo-
ce a zeleniny převážně v syrovém stavu.

Nezmínil jste alkohol…
Alkohol nemá ani negativní, avšak ani 

pozitivní vliv na výskyt rakoviny tlustého 
střeva.

A jak je to s dědičností, je tato ne-
moc dědičná?

Můžeme říci, že rakovina dědičná není, 
ale například polypózy, nadměrný výskyt 
polypů ve střevě dědičný je. V každém 
případě bych doporučoval, aby se paci-
ent, má-li nějaké potíže, nechal preventiv-
ně vyšetřit.

Za rozhovor poděkoval a hodně 
zdraví všem čtenářům popřál

Pavel Kryštof Novák

jsme se na tom, že stačí poměrně málo 
a Budějovice mohou být mnohem krás-
nější a přívětivější pro život.

V červnu nás navštívil David Pavlišta 
(z ateliéru re:architekti). Ukázal, které ve-
řejné stavby, ulice nebo parky realizova-

V Moravských Budějovicích jsme slyše-
li už 3 přednášky o architektuře a životě 
v jiných městech. V dubnu mluvil Miroslav 
Vodák o architektuře v malých obcích. Vi-
děli jsme příklady českých a rakouských 
měst i vesnic, kde staví současné moder-
ní budovy a veřejné prostory.

V květnu se o své zkušenosti 
podělil Pavel Janšta, bývalý mís-
tostarosta Vodňan (město stejně 
velké jako Moravské Budějovi-
ce). Vyslechli jsme krásné příbě-
hy o tom, co se za poslední roky 
ve Vodňanech povedlo i nepoved-
lo. Druhý den pan Janšta navštívil 
Ekotrh na nádvoří, prošel si naše 
město a byl nadšený. Při procház-
ce jsme mluvili o tom, co všechno 
v Budějovicích máme i kolik nevy-
užitých příležitostí nám leží přímo 
před nosem (park, řeka, historic-
ké náměstí, věž a další). Shodli 

lo jeho studio. Přiblížil také možnosti, jak 
mohou radnice spolupracovat s architekty 
při budování nových ulic a staveb.

23. srpna do Budějovic zavítá Jan Hora, 
inspirativní architekt ze Znojma. Uslyšíme 
konkrétní příklady toho, co muselo město 

udělat, aby mělo tak krásné histo-
rické centrum i nové parky, jako má 
dnes.

Stejně jako tomu bylo u předcho-
zích přednášek, i po této zůstaneme 
v konírnách a budeme diskutovat 
u malého občerstvení a dobrého 
vína.

Přijďte si poslechnout další zajíma-
vé povídání o architektuře v malých 
městech a načerpat inspiraci pro Mo-
ravské Budějovice.

Srdečně zve 
Jan Švaříček

Po internetu je to druhé nejrychleji se 
rozvíjející odvětví hospodářství na světě. 
Obor, který účinně využívá lidských zdro-
jů, za což byl navržen na Nobelovu cenu. 
Je šancí pro každého z nás. I přes obrov-
ský zájem se však najdou lidé, kteří se 
zdráhají sdílet tuto koncepci a odvracejí 
se. Proč? Nejčastějším důvodem je sku-
tečnost, že přesně nechápou pojem re-
ferenčního marketingu. Je obtížné uvěřit 
věcem, kterým člověk nerozumí.

Nastala doba, kdy je třeba se poroz-
hlédnout a začít se včas finančně zabez-
pečovat. Nikdo jiný to za nás neudělá, to 
už jsme všichni pochopili. Skutečný rozvoj 
tohoto odvětví je před námi, je třeba toho 
využít. Posiluje ekonomiku, přináší nové 
příležitosti do všech koutů naší země. Čím 

Máte někdy pocit, že jsme v pasti? 
Jakou cenu má skutečná svoboda? Jak 
bude náš život vypadat za deset let, když 
nic nezměníme? V našem regionu není 
snadné vydělat si dostatek peněz. Avšak 
i kolem lidí s nadprůměrným příjmem ne-
nápadně vyrůstá ohrada v podobě zá-
vazků, které přicházejí spolu s finanční 
prosperitou. Má potom finanční úspěch 
smysl, když nás vzdaluje od původně „čis-
té myšlenky na svobodu“?

Existuje způsob, jak být skutečně nezávis-
lý. Napadlo vás už někdy, jaké to je, když má 
člověk život ve svých rukou? Jedinou mož-
ností, jak být finančně a časově svobodný, 
je mít pravidelný a dlouhodobý příjem, který 
neovlivňuje naše přítomnost v práci. Kde ho 
vzít? Tuto cestu nabízí referenční marketing.

dál více lidí se bude postupně připojovat 
a využívat jeho neomezené možnosti. 
A v čem referenční marketing spočívá? 
Je to podnikání, které si budujete ve svém 
volném čase. Vytváří se síť gramotných 
spotřebitelů, kteří si sami výhodně naku-
pují kvalitní produkty na základě osobní-
ho doporučení. Pokud se o své zkušenos-
ti podělíte s dalšími lidmi, jste ohodnoceni 
formou tzv. zbytkového příjmu, renty. 
Peníze se tu šetří za náklady spojené 
s kamennými obchody a obrovsky dra-
hou reklamu. Tento byznys je jednoduchý, 
může ho dělat každý. Ale není snadný. 
Je založený na osobní svobodě, ale také 
na zodpovědnosti. Není to loterie, ale prá-
ce. Pokud najdete firmu, která má zázemí 
silné společnosti, nabízí kvalitní produkty 
a kvalitní kariéru, máte před sebou jednu 
z největších příležitostí ve svém životě. 
Začínáte bez rizika a s téměř nulovými 
náklady. Jediné, co skutečně musíte, je 
dostatečně silný důvod začít a vytrvat. 
Podnikání v tomto oboru není práce, ale 
životní styl. A věřte, stojí za to!

PaedDr. Miroslava Čírtková

Poslední návštěva architektů se bude konat v srpnu

Přednášející Pavel Janšta, foto Jan Švaříček.

Obrovská životní příležitost, nebo strašák 21. století?
Každý z nás už určitě pochopil, že žijeme v nové ekonomické době, kdy éra 

průmyslu byla vystřídána dobou informací. Po materiální stránce žijeme v době 
největšího blahobytu – máme auta, moderní elektrotechniku, nepřebernou na-
bídku zboží v obchodech, cestujeme po celém světě. Toto všechno nás ale nutí 
žít „rychleji“. Abychom udrželi krok, jsme natolik pohlceni vyděláváním na živo-
bytí, že zapomínáme skutečně žít. Někteří z nás naopak volí pohodlí průměrné-
ho konzumního života u televize nebo s přáteli o víkendech a nic dalšího neřeší.

dokončení ze str. 16
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nemožnost vycestovat do zemí na západ 
od našeho státu začala působit i v řadách 
členů KSČ jakýsi odpor, který vyústil 
do snahy tuto neutěšenou situaci trochu 
změnit. Postupně docházelo k jakémusi 
uvolnění, kterému se od prosincového 
zasedání Ústředního výboru KSČ v roce 
1967 začalo říkat Pražské jaro. Reform-
ní část členů Ústředního výboru KSČ, 
v čele s Alexandrem Dubčekem, který byl 
na plénu ÚV KSČ ve dnech 3.–5. ledna 
1968 zvolen namísto Antonína Novotného 
prvním tajemníkem KSČ. Toto nové ve-
dení KSČ začalo prosazovat uvolněnější 
politiku vůči občanům státu, byly povoleny 
některé živnosti a podnikání a také byly 
soudy přijímány žádosti o rehabilitace ne-
spravedlivě odsouzených v padesátých 
letech. Dne 22. března 1968 odstoupil 
Antonín Novotný i z funkce prezidenta 
republiky a Národní shromáždění zvolilo 
30. března 1968 jeho nástupcem Ludvíka 
Svobodu.

Toto vše se nelíbilo vedení v Moskvě, 
a proto se sovětský vůdce Brežněv roz-
hodl pro vojenský zákrok, k němuž došlo 
z 20. na 21. srpna 1968 obsazením naší 
republiky vojsky pěti států Varšavské 
smlouvy. Byla to především vojska SSSR, 
Bulharska, Maďarska, NDR a Polska. Je-
jich počet byl zpočátku okupace odhadnut 
na 200 tisíc mužů, který později vzrostl až 
na půl milionu. Nejprve na Ruzyňském le-
tišti přistálo 20. srpna ve 22 hodin ohláše-
né civilní letadlo AN-24 Aeroflotu z Mosk-
vy, které zůstalo stát na letištní ploše. 
Ve 23 hodin přiletěl ze Lvova další speciál 
AN-24, z něhož vystoupilo množství civi-
listů, kteří byli srdečně vítáni na celnici. 
Letadlo následně odletělo zpět. Poté byl 
na letišti poměrně klid, až najednou při-
stál nehlášený speciál AN-24, z něhož 
vystoupila výsadková jednotka sovětské 
armády, která z letištní haly vyhnala ven 
všechny cestující a zaměstnance letiště. 
A pak to začalo. V minutových intervalech 
dosedala na letištní plochu letadla jed-
no za druhým. Jejich přistání byla řízena 
z prvního speciálu AN-24, který přiletěl 
jako první a po příletu zůstal na ploše 
letiště. Při obsazování letiště sovětskými 
vojáky se zapomnělo na zaměstnance 
u dálnopisu a díky jim se okamžitě roz-
letěla zpráva o okupaci Československa 
do celého světa. Dálnopis byl v činnosti 
téměř celé dopoledne, než byl objeven 
a také obsazen.1

Podobně tomu bylo i na ostatních le-
tištích. V noci začala přistávat sovětská 
letadla na letišti u Náměště nad Oslavou, 
kde následně došlo k obsazení letiště, při 
němž byly přestříhány všechny kabely 
a viditelné dráty včetně hromosvodových 
svodů ze střech budov, zabaveny zbraně 
a technika a vojáci pacifikováni. V prů-
běhu invaze do Československa v roce 
1968 způsobili vojáci okupačních armád 
velké ztráty na životech, zdraví a majetku 
obyvatel. Pobyt sovětských vojsk na úze-

stoj tím nejcennějším – svými životy. Jsou 
nelidsky týráni a mrzačeni. Rodiny jsou 
vystěhovány z rodných gruntů, zabaven 
jim byl veškerý majetek a vysloven zákaz 
návratu navždy. Nastává vlna emigrací 
na západ.

Státní bezpečnost, milicionáři, proku-
rátoři, soudci a všichni ti, jimž byla dána 
nějaká moc, nastolují režim bezpráví. Toto 
zřízení nectilo člověka, natož pak lidská 
práva. Se zadrženými nebo zatčenými 
bylo zacházeno tak, jak se komu zlíbilo. 
Protokoly vyslýchaných musely být pode-
psány za každou cenu, i když se nezaklá-
daly na pravdě a podpisy byly vynucovány 
násilím. Vyšetřování prováděli výhradně 
členové KSČ a nezáleželo vůbec na jejich 
vzdělání, ale hlavně na poddajnosti a od-
danosti KSČ.

Teror v podání komunistického režimu 
trval více než čtyřicet let. Podle statistiky 
ministerstva spravedlnosti z roku 1968 
bylo v letech 1947 až 1967 z politických 
důvodů pronásledováno a odsouzeno 451 
tisíc československých občanů. Z toho 
státními soudy v letech 1948 až 1952 bylo 
odsouzeno 27 tisíc občanů, za politické 
delikty bylo odsouzeno v letech 1952 až 
1967 dalších 38 tisíc občanů. Trestní-
mi komisemi národních výborů bylo bez 
soudu posláno do pracovních táborů 32 
tisíc občanů, při kolektivizaci zemědělství 
bylo odsouzeno nebo internováno na 35 
tisíc rolníků, z politických důvodů bylo 
odsouzeno nebo internováno 15 tisíc živ-
nostníků, do táborů nucených prací bylo 
na tzv. převýchovu zařazeno 186 tisíc 
osob a do technických pomocných pra-
porů (PTP) bylo zařazeno 118 tisíc mužů. 
V letech 1948 až 1967 bylo popraveno, 
zavražděno, zastřeleno na útěku, umlá-
ceno a utýráno při výsleších a zemřelo 
ve výkonu trestu celkem 15 726 mužů 
a žen. Toto vše má na svědomí KSČ, kte-
rá, jak hlásala, nekompromisním třídním 
bojem usilovala v zájmu pracujícího lidu 
o beztřídní společnost a budovala šťast-
nou budoucnost.

Můj mistr Bohumil Holba měl v Rakous-
ku příbuzné, které mu naše orgány do-
volili každý rok navštívit. Také v červenci 
1968 se tedy do Rakouska vypravil se 
svou manželkou a tchýní na návštěvu. Je-
jich návštěva vždy trvala nejméně měsíc, 
ale tentokrát se zakrátko vrátili s tím, že 
mně řekl: „Uvidíš, co se bude u nás dít“. 
Nic mně jiného neřekl, nic nevysvětlil, ale 
později jsem pochopil, co měl na mysli. 
Také mně to pak mistr potvrdil. V Rakous-
ku už tedy nějaký čas před okupací vě-
děli nebo tušili, že nás vojska napadnou. 
Bylo to zřejmě tím, že se na jaře v roce 
1968 u nás konalo vojenské cvičení vojsk 
Varšavské smlouvy a po jeho skončení 
se zahraniční vojska stáhla mimo naše 
hranice, ale zůstala v jejich blízkosti stále 
v pohotovosti.

Dvacet let trvající znásilňování obča-
nů ve všech směrech, stálá nesvoboda, 

František Vlk

V úterý 21. srpna 2018 tomu bude přes-
ně padesát let, co tehdejší Českosloven-
skou republiku obsadila vojska pěti armád 
Varšavské smlouvy. Je proto dobré si 
toto neslavné výročí naší historie trochu 
přiblížit a připomenout. V Moravských 
Budějovicích jsem nikde nenašel oficiální 
záznam této události. Pokud existoval, byl 
zřejmě v období normalizace zlikvidován 
a tím oficiální svědectví postrádáme. Pro-
to jsem se pokusil popsat dění osudových 
dnů tak, jak jsem je sám prožil.

O poválečném uspořádání Českoslo-
venska, jeho dalším vývoji a osudu se 
prakticky rozhodlo již v roce 1943 v Mosk-
vě, kde prezident Dr. Edvard Beneš jed-
nal s vedením KSČ, která chtěla hrát 
v osvobozené republice významnou úlo-
hu. Komunisté chtěli především vstoupit 
do vlády, aby mohli rozhodovat o dalším 
dění ve státě. Mimo jiné se zde také jed-
nalo o uspořádání nového státu, jako byly 
národní výbory, znárodnění a o politic-
kých stranách. Byla zde 12. prosince 1943 
podepsána smlouva o spolupráci mezi 
Sovětským svazem a Československou 
republikou o přátelství, vzájemné pomoci 
a poválečné spolupráci.

Komunistická strana se již v roce 1945 
bezohledně dere k moci a pozvolna pro-
růstá společností a začíná dusit křehkou 
demokracii. Jak by ne, když již v roce 
1929 poslanec parlamentu ČSR Klement 
Gottwald v parlamentu prohlásil, že se 
jezdí učit do Moskvy jak všem zakroutit 
krky. Tehdy Lidová strana představovala 
jedinou opozici vůči socialistickému bloku 
a postupně v Moravských Budějovicích 
a okolí získávala stále větší pozice. Vol-
by v roce 1946 lidovci v moravskobudějo-
vickém okrese přesvědčivě vyhráli, druzí 
byli národní socialisté a komunisté až 
na třetím místě, debaklem skončila sociál-
ní demokracie. Komunistická aktivita ale 
vzrůstala, organizuje manifestační prů-
vod a shromáždění na náměstí. Předse-
da ONV František Přikryl shromážděným 
mimo jiné sdělil, že teď k nám přijde nový 
socialistický řád, který nám zavede náš 
bratr Sovětský svaz.

Na podzim roku 1947 bylo rozhodnuto 
o vybudování „ozbrojené pěsti dělnic-
ké třídy“ – lidových milicí. Poprvé lidové 
milice, ozbrojeny zbraněmi, vyrukovaly 
ve velkých městech 22. února 1948. Roz-
hodný krok učinila KSČ svým pučem 25. 
února 1948, který byl po léta nazýván 
„vítězstvím pracujícího lidu“, a tento akt 
učinil konec všem legálním snahám řešit 
problémy národa demokratickými pro-
středky. Znárodňovat se začalo okamžitě.

Velká část našeho národa po krátkém 
oddechu, který zažívala od skončené vál-
ky, znovu začíná prožívat utrpení a poni-
žování lidské důstojnosti. Komunistický 
režim plní věznice, mnozí lidé, kteří v nově 
nastupující moci vidí zlo, platí za svůj po-

Okupace vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968
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mí Československa si vyžádal řadu obětí 
i v následujících letech.2 Invaze se zú-
častnilo na 500 tisíc vojáků, velké množ-
ství vojenské techniky a na 6 300 tanků. 
Následkem invaze emigrovalo do konce 
roku 1969 na 100 tisíc osob a pak dalších 
na 250 tisíc do roku 1989.

Hned 21. srpna 1968 začala přes Mo-
ravské Budějovice projíždět vojenská 
technika se sovětskými vojáky. Kolony 
nákladních aut, obrněných vozidel a tan-
ků s ozbrojenými vojáky se valily ze všech 
stran a dále postupovaly také na všechny 
směry. Lidé se báli, poněvadž nevědě-
li, co se bude dít, proto raději zpočátku 
moc do ulic nevycházeli, mnozí mysleli, 
že bude válka. Bylo ale nutné každý den 
chodit do zaměstnání, nakupovat a také 
cestovat. Průjezd sovětské vojenské tech-
niky Moravskými Budějovicemi zachytil 
na dvanácti fotografiích Ladislav Bala, 
který byl zaměstnancem Jednoty a jeho 
pracoviště bylo na náměstí Míru v domě 
čp. 3, kde měla Jednota velkosklad. Foto-
grafie pořídil jednak z oken tohoto domu, 
ale také z oken zámku. Celkem třináct 
fotografií pak o mnoho let později předal 
do Muzea řemesel v Moravských Budějo-
vicích.

Proti okupaci se postavily na odpor 
všechny ústavní orgány naší republiky 
i všechny orgány politického vedení země 
v čele s předsednictvem Ústředního výbo-
ru KSČ. Proti okupaci se postavila drtivá 
většina veřejnosti. V ulicích větších měst 
se konala veřejná shromáždění a demon-
strace. V Moravských Budějovicích to tak 
nebylo, pouze se začaly objevovat plakát-
ky na výlohách obchodů, nápisy v ruském 
jazyce, které většinou vyzývaly projíždě-
jící vojska k odchodu domů, ukazatele 
směru byly otáčeny, aby způsobily dezori-
entaci projíždějících vojsk. Názvy ulic byly 
přelepeny hesly DUBČEK, SVOBODA aj. 
Vojenská technika přes Moravské Bu-
dějovice jezdila několik dnů na všechny 
strany. Směrem na Jemnici jedno vyšší 
vozidlo narazilo do železničního mostu 
v Husově ulici a silnice byla na nějaký čas 
neprůjezdná.

K incidentu, při němž se střílelo, došlo 
v Nových Syrovicích. Kolona sovětské 
techniky s vojáky kolem 22. hodiny, kte-
rá jela od Lázu, zabočila na Moravské 
Budějovice. V té době šla skupinka mla-
díků z kina a těch se vojáci ptali, jak se 
jede na Jemnici. Mladíci je poslali cestou 
do dvora, poněvadž zde tanky nemohly 
projet, musely se otočit a poté ještě začali 
mladíci vojáky provokovat a oni po nich za-
hájili střelbu ze samopalu. Kluci se scho-
vali za blízkou autobusovou zastávku, ale 
Antonín Nejerál, poněvadž byl od malička 
postižený a kulhal, to nestihl a byl jednou 
kulkou zasažen. Musel vyhledat lékařské 
ošetření, a tak se dostal do třebíčské ne-
mocnice. Ostatním se nic nestalo, poně-
vadž stačili utéct. V okolí Jemnice se něja-
ká část techniky a vojsk usadila v okolních 
lesích, poněvadž v Jemnici byly naše vo-
jenské posádky.

Po obsazení celé republiky vojsky Var-
šavského paktu se do 4. listopadu 1968 
vrátila vojska okolních států na svá území, 
ale sovětská vojska se u nás usadila. Ofi-
ciální místa říkala, že „Dočasně!“ Na tento 
termín se zrodil jeden vtip: Jak se jmenuje 
jednotka dočasnosti? Odpověď je “jeden 
furt“, čili natrvalo. Nicméně nic netrvá 
věčně. Sovětská vojska si u nás pobyla 
téměř 23 let, když poslední sovětský vo-
ják se vrátil do své vlasti 26. června 1991. 
Zásluhu na tom měl poslanec a hudebník 
Michael Kocáb. Nesplnilo se tedy ústřed-
ní heslo KSČ: „Se Sovětským svazem 
na věčné časy a nikdy jinak“. Definitivně 
toto heslo přestalo platit po 17. listopadu 
1989.

Hned 22. srpna 1968 byl svolán mi-
mořádný XIV. sjezd KSČ v Praze-Vyso-
čanech, který okupaci odsoudil a zvolil 
si nový Ústřední výbor v čele s Alexan-
drem Dubčekem. Vysočanský sjezd se 
významně podílel na řízení občanského 
odporu proti okupaci.3 Tohoto sjezdu se 
zúčastnil také tajemník Městského národ-
ního výboru Moravských Budějovic Karel 
Krutiš. Dne 28. listopadu 1968 se na rad-
nici konala 32. plenární schůze, první 
po okupaci. V zápise této schůze není je-
diné slovo, které by připomínalo nebo se 
zmínilo o událostech ze srpna. Dva roky 
nato, 22. září 1970, bylo některým poslan-
cům MěstNV v Moravských Budějovicích 
pozastaveno členství v KSČ, byli vylouče-
ni nebo vyškrtnuti ze strany, jako tajem-
níku Karlu Krutišovi, Josefu Formanovi, 
usnesením z 1. září 1970 tím, že nejsou 
již členy KSČ, ztratili poslanecký mandát.

Krátce po okupaci se k moci dostalo 
radikální křídlo KSČ, které začalo s tzv. 
normalizací, tedy likvidací svých odpůrců 
a všech, kteří nesouhlasili se současnou 
politikou KSČ a trvající okupací sovětskou 
armádou. Byli ze strany vylučování, zba-
vováni zaměstnání a jinak šikanováni. Ale-

xandr Dubček byl zbaven funkce prvního 
tajemníka KSČ a na jeho místo nastoupil 
JUDr. Gustáv Husák, který prováděl ne-
kompromisně a tvrdě tzv. normalizační 
proces. Po Dubčekovi začali odcházet 
další představitelé československé re-
formy. Paradoxem zůstává, že například 
v roce 1969, tedy rok po okupaci, řada lidí 
vyšla do ulic demonstrovat a připomenout 
si vpád vojsk, který se udál před rokem, 
a naše pořádkové jednotky použili zbra-
ně proti lidem vlastního národa. Několik 
jich to zaplatilo životem. Do rozhodujících 
funkcí postupně nastupovali muži do-
sazení Moskvou. Předsedou Národního 
shromáždění se stal Alois Indra, předse-
dou vlády Lubomír Štrougal.

Od začátku roku 1970 byli všichni čle-
nové KSČ zváni před komise, kde museli 
písemně stvrdit souhlas s okupací. Oku-
pace dostala název „bratrská pomoc“. 
Kdo tento termín odmítl, byl vyhozen ze 
strany a obvykle také z práce, což postih-
lo na 300 tisíc lidí. Vojáci z povolání museli 
souhlasit s příchodem okupačních armád 
a museli se dále přiznat k vlastnímu po-
chybení. Čistky tak postihly úřady, vedení 
podniků, škol, nemocnice, vědecké ústa-
vy, umělecké svazy a armádu. Uvádí se, 
že o práci přišlo celkem na 350 tisíc lidí.4 
Národ se opět vrátil do nesvobody, pod 
diktát KSČ. Komunistickému režimu ne-
poddajní lidé byli šikanováni, především 
ti, kteří něčím vybočovali, jako třeba dlou-
hými vlasy, konzumováním západní kul-
tury, hudby a jiného umění. Byli neustále 
sledováni příslušníky VB a hlavně StB, při 
každé příležitosti kontrolováni a mnoh-
dy také souzeni a uvrženi do kriminálů. 
Národ toto neustálé ponižování pod tak-
tovkou KSČ trpěl po okupaci v roce 1968 
dalších 21 let až do podzimu roku 1989.

Přes všechny klady, které byly našim 
občanům k prospěchu, se domnívám, 
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Dne 27. července 
tomu bude 10 let,
co nás opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, 
pan 
Josef Pitauer.

Děkujeme 
za vzpomínku. 

Manželka Václava, dcera Růžena 
a vnučka Lucie s rodinou.

Dne 15. července 
tomu bude 10 let,
co nás opustil 
náš syn, bratr 
a strýc, pan 
Stanislav Pitauer.
Vzpomíná 
maminka 
a sestra Růžena.

V oku slza, 
v srdci žal, 
co milé bylo, 
osud vzal...

Dne 13. července 
uplyne třetí smutný 
rok, co nás navždy 
opustila paní 

Dana Volfová z Moravských Budějovic.
S úctou a láskou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Žádný čas 
není tak dlouhý, 
aby dal 
zapomenout.
Dne 23. července 
2018 uplyne 7 let 
ode dne, kdy nás 
opustil náš milova-
ný tatínek a děde-
ček, pan 

Josef Vaněk z Moravských Budějovic. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcera Marta s rodinou a sestra Marie 
s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal, 
ale láska 
a vzpomínky 
v srdcích žijí dál.
Dne 14. srpna 
vzpomeneme 
15. výročí úmrtí 
paní 
Marie Radové.

S úctou a láskou stále vzpomínají
manžel, syn Bronislav s rodinou 
a sestra s manželem.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 20. 7. 2018 oslaví naši rodiče, 
Helena a František Střížovi, 
zlatou svatbu.
Přejeme jim hodně lásky, štěstí a mnoho 
dalších krásných společných let.
Synové František, Martin a Jiří 
s rodinami.

Dne 13. 7. 2018 
oslaví náš tatínek, 
pan 
Miloš Veškrna, 
krásné životní 
jubileum – 80 let. 
Za vše děkují 
a hodně elánu 
do dalších let mu 
ze srdce přejí 

dcery Míla a Jana, vnučky Janička 
a Terezka a jeho sestra Marie.

Blahopřání

Opustili nás:
František Svoboda 1930 Mor. Budějovice
Olga Varadínková 1926 Domamil
Zdeněk Forman 1933 Jakubov 
Miloš Pánek 1933 Dešov
Miroslava Bulová 1949 Mor. Budějovice
Ladislav Ocelník 1952 Nové Syrovice
Miroslava Pavlíčková 1934 Mor. Budějovice
Karel Kyprý 1936 Mor. Budějovice

Řádková inzerce

že nejpozději od roku 1967, ale myslím, 
že už dříve, začal probíhat v nejvyšším 
vedení KSČ jakýsi boj o moc mezi jed-
notlivci a frakcemi této strany. Boj vyústil 
pod záminkou kontrarevoluce a ohrožení 
socialismu v Československu k pozvání 
vojsk Varšavské smlouvy ze strany tvrdé 
stalinské frakce, oddané sovětské moci, 
která u nás vše řídila v čele s Vasilem Bi-
lakem, aby byly tyto snahy potlačeny, což 
se podařilo. Potvrzuje to pak následná 
tzv. normalizace, kterou nekompromisně 
nastolil první tajemník KSČ a prezident 
republiky JUDr. Gustáv Husák. Velký vliv 
v předsednictvu ÚV KSČ si získal Vasil 
Bilak, který spolu s Janem Fojtíkem před-
ložili v prosinci 1970 dokument nazvaný 
Poučení z krizového vývoje ve straně 
a společnosti po XIII. sjezdu KSČ.5

Komunismus byl zločinecký režim, 
který měl na svědomí tisíce lidských ži-
votů a miliony trpících a strádajících. Byl 
bezohledný, krutý a nelítostný vůči ob-
čanům. Nejhorší na všem bylo, že takto 
postupoval proti lidem vlastního národa. 
Nacismus byl také krutý, ale praktikova-
li jej příslušníci jiného národa, což sice 
neomlouvá, ale je to rozdílné oproti ko-
munismu. Komunismus zbavoval své 
občany lidských práv, svobody, rozkrádal 
jejich majetky, vykořeňoval je přesídlením 
do neznámých míst s nepatrnými majetky 
a mnoho lidí připravil také o život. Vyslo-
voval jim zákazy návratu do svých rod-
ných obcí, a to navždy. Odhaduje se, že 
komunistické režimy ve světě připravily 
o život za sto let na 100 milionů občanů. 
Jak kruté vůči lidstvu.

Současná vládní strana KSČM je po-
kračovatelkou komunistických tradic. 

Sice o sobě tvrdí, že je jiná, reformovaná, 
ale do dnešních dnů se nedistancovala 
od zločineckých praktik své předchůdky-
ně a také se společnosti za to neomluvila. 
Její členové si hrají na mrtvého brouka, 
nic nebyla pravda a také si většinou nic 
nepamatují. Takto o své minulosti mluví 
a pokrytecky se tváří nadále jako spasite-
lé lidstva. Nesmíme dopustit, aby se opět 
dostali k moci, o což se právě snaží.

Poznámky

1 MACEK, J., Sedm pražských dnů, His-
torický ústav AV Praha, 1968, s. 15 a 16

2 BÁRTA, M., CVRČEK, L., KOŠICKÝ, P., 
SOMMER, V., Oběti okupace, Ústav pro 
studium totalitních režimů, Praha 2008, 
s. 4

3 POKORNÝ, J., České země 1918 – 1997, 
Práh, Praha 1994, s. 37

4 ŠVEHLA, M., Magor a jeho doba, Torst 
Praha 2017, s. 119

5 POKORNÝ, J., c. d., s. 38
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Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál, 
ale v našich srdcích 
žiješ stále dál.
Dne 4. 8. 2018 
vzpomeneme 
5. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Aleny Svobodové.

Vzpomínají dcera Marie s rodinou, 
synové Jan a Pavel s rodinami.

Večer, když slunce 
zemi opustilo,
Tvé srdce se 
navždy zastavilo,
ta rána stále bolí 
a zapomenout 
nedovolí.
Poslední sbohem 
jsi nám nestačil dát
a my Tobě 
poděkovat.

Dne 31. července 2018 uplyne již 10 let 
od doby, kdy nás navždy opustil drahý 
a milovaný pan 
Karel Bartes z Lukova.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Helena, maminka, syn Radek 
a dcera Jaroslava s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 10. 7. uplyne 
rok od úmrtí pana 
Josefa Šimečka, 
manžela, otce, 
dědečka a pradě-
dečka. 

Vzpomínají 
manželka a synové 
s rodinami.

Dne 14. 7. 2018 
uplyne již 10 let, 
co nás navždy 
opustil náš milova-
ný syn, tatínek 
a dědeček, pan 
Miroslav Růžička 
z Domamile.
S láskou a úctou 
stále vzpomínají 

tatínek Vilém, dcera Alena s vnučkou 
Aničkou, synové Martin a Michal, bratři 
Josef a Pavel s rodinami, sestry Jaroslava 
a Marie.

Hvězdy Ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrá-
tíš, už není naděje.
Jen kytičku květů 
Ti na hrob můžeme 
dát, 
s láskou na Tebe 
vzpomínat.

Dne 9. srpna uplynou tři smutné roky,
co nás opustila paní 
Marie Dvořáková.
S láskou a úctou vzpomíná 
manžel, dcery a synové s rodinami.

Kdo znal 
vzpomene,
Kdo měl rád, 
nezapomene.

Dne 27. června 
2018 uplynulo 
10 let, co nás 
navždy opustil pan 

Jan Tvrdý z Moravských Budějovic. 
Stále vzpomíná dcera s manželem. 

Co osud vzal, 
to nevrací, 
i když nám srdce 
krvácí. 
Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám 
nedovolí.
Dne 9. 8. 2018 je 
tomu 10 let, co nás 
navždy opustila 

naše skvělá kamarádka 
Martinka Blažková.
Stále vzpomínají 
Martina Šteflová, Veronika Lénartová, Ru-
dolf Špičák a ostatní kamarádi.
Dokud dýcháme, tak naše kamarádství 
potrvá. Martinko, nikdy nezapomeneme! 

Loučení žádné, 
nezbyl Ti čas, 
jen velkou bolest, 
zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na tebe 
v srdcích 
si zachovají,
kdo rádi Tě měli 
tak jako my, 
stále vzpomínají. 

Dne 18. 7. vzpomeneme 25 let od tragické 
smrti pana Romana Brauna. 
Vzpomínají maminka, manželka, synové 
Michal a Jakub a bratr Radek s rodinou. 

Dne 18. 8. 2018 
uplyne 20 let 
od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
manželka, mamin-
ka a babička, paní 
Marie Novotná. 
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.

Dne 2. srpna 
vzpomeneme 4. vý-
ročí od úmrtí pana
Ladislava Kuby. 
Stále vzpomínají 

manželka, dcera a syn s rodinou 
a ostatní příbuzní. 

Dne 12. července 
2018 uplyne třetí 
rok, kdy opustil 
tento svět pan 
Zdeněk Plaček, 
varhaník. 
Společně na něj 
vzpomeneme 
při mši sv. v pátek 
13. července 2018 

v 18:30 v kostele sv. Jiljí v Moravských 
Budějovicích. Po mši sv. bude následovat 
koncert na jeho památku. 
Srdečně zveme, 
manželka Anna a dcera Renáta.

Veselý a plný života 
jsi byl,
když jsi nás náhle 
opustil.
Ta rána v srdci bolí 
a zapomenout 
nedovolí.

Ve věku 65 roků 
nás nečekaně 

24. srpna 2016 opustil pan 
Josef Beránek.
Vzpomínají sourozenci s rodinami 
a rodina Beránkova.

Kdo znal, 
vzpomene,
Kdo měl rád, 
nezapomene.

Dne 24. 8. 2018 
uplynou 2 roky 
od chvíle, kdy nás 
opustil pan 
Josef Beránek 

z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají Josef s rodinou, 
Zdeněk s rodinou a Zdeňka.

Vydal ses cestou, 
jíž chodí každý 
sám,
jen dveře 
vzpomínek 
jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi 
nám v životě byl,
za každý den, 
jenž jsi pro nás žil.

Dne 23. července tomu budou čtyři roky,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan
Rostislav Kiesewetter z Moravských 
Budějovic.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme.
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Nezapomeňte přijít
Nezapomeňte přijít je název aktivizačního programu, který 

pořádá Městská knihovna ve spolupráci s Krajskou knihovnou 
Vysočiny. Opět se setkáte s trenérkou paměti Janou Vejsado-
vou, certifi kovanou trenérkou paměti III. stupně. Program je 
určený seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním.

Termíny a témata setkání:

• 11. září Smysly – vstupní brána do paměti 
• 25. září Krátkodobá paměť – techniky a strategie na každý 

den 
• 9. října Krátkodobá paměť – obrazy a asociace 
• 23. října Dlouhodobá paměť
• 6. listopadu Úloha pozornosti v paměťovém procesu
• 20. listopadu Techniky prověřené staletími

Čas: 13.30–16.00 hod.
Místo konání: 
Městská knihovna, 
Tyršova ul. 364, 
Moravské Budějovice
Počet účastníků kurzu 
je omezen. 
Přihlásit se můžete 
osobně v knihovně 
nebo na tel. č. 568 421 190.

Těšíme se na Vás. A hlavně NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT.
Městská knihovna Moravské Budějovice

ze společnosti
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Letní kino v Moravských Budějovicích přes prázdniny oživí fi lmy, které se 
promítají na 35 mm pásmech. Bohužel nemáme dostatečné fi nanční pro-
středky, abychom si mohli dovolit kino digitalizovat, ale doufáme, že i když 
fi lmů, které technika v kině umožní promítat, ubývá, vyberete si a přijdete 
s rodinou nebo přáteli zhlédnout snímky, které ve venkovním prostředí kina 
zanechají v člověku jistě lepší dojem, než když na ně koukáme v televizi. 
Kino jsme uklidili, abyste se v něm cítili hezky a nekazili si dojem znečiš-
těným prostředím. Promítat začneme koncem července a těšit se můžete 
celkem na šest fi lmů. Odstartujeme českou komedií Roming. Kdo má raději 
dramatičtější kousky, určitě ho potěší fi lm Král zlodějů. Nejkrásnější hádan-
ka bude naším třetím fi lmem a věříme, že tato krásná česká pohádka přiláká 
celé rodiny. Následovat budou Černí baroni, u kterých se všichni zasměje-
me. Poetická komedie 2 Bobule udělá jistě také radost. Celé prázdninové 
promítání zakončíme pohádkou Pinocchiova dobrodružství. Pro návštěvní-
ky kina bude připraveno občerstvení. Budeme se těšit na vaši návštěvu a 
doufat, že vám u nás v kině bude příjemně a společně si vychutnáme fi lmo-
vé perličky, které jsme pro letošek vybrali.

Za nepřízně počasí sledujte stránky www.besedamb.cz, nebo Face-
book www.facebook.com/besedamb, kde se dozvíte budeme-li promí-
tat, případně náhradní termín.

Lenka Nechvátalová

Letní kino přes prázdniny ožije...

Vpravo nahoře záběr z fi lmu Nejkrásnější hádanka, vpravo dole z fi lmu 
2 Bobule a vlevo dole z pohádky Pinocchiova dobrodružství.



24 červenec–srpen 2018

ze společnosti

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 dárkové předměty.
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 (pod-
nikatelský inkubátor) a to nejpozději do 12 hodin, 
13. 7. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Martě Tomanové 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnoval Městský úřad Morav-
ské Budějovice. 

2 7
6 9 5 2

3 7 6
8 7 3 2

9 1 6 7
1 7 8
6 3 8 1

5 1

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE ČLÁNKŮ DO ZPRAVODAJE
V souvislosti se zavedením zákona o ochraně osobních údajů platného od 25. 5. 

2018 dáváme na vědomí, že pokud je nějaká osoba zmíněna v textu a je z příspěvku 
zřejmé, o kterou osobu se jedná (v obcích jednoduše identifi kovatelná), musí posky-
tovatel článku dodat písemný souhlas zmiňované osoby.

Prosíme poskytovatele článků, aby vždy k příspěvku určenému do zpravodaje Mo-
ravskobudějovicko dodali písemný souhlas zmiňované nebo zveřejněné osoby.

Totéž platí i u zveřejňování fotografi í ve zpravodaji. Pokud je na fotografi i identifi ko-
vatelná podobizna konkrétní osoby, je nutné poskytnout písemný souhlas zveřejněné 
osoby. Naopak za přijatelné lze považovat, pokud budou uveřejněny fotografi e zachy-
cující pouze samotný průběh akce, ale nikoli podobizny jednotlivých osob.

Z důvodu zavedení zmiňovaného zákona o ochraně osobních údajů byly aktua-
lizovány ZÁSADY PRO ZVEŘEJNĚNÍ VE ZPRAVODAJI, které naleznete na www.
besedamb.cz

Děkujeme za pochopení.

Kulturní přehled MIKROREGIONU

10. - 11. 8.  Radkovice u Budče
Country stodola X
Letošní desátý  ročník se bude konat 10.-
11. 8. 2018 se začátky od  19.00 v  obecní 
stodole Radkovice u Budče. K tanci i posle-
chu nám zahraje v pátek Duha Band a TU-
LÁCI, v sobotu COLORADO z Velkých Pav-
lovic a  Kořeni vod Kořena. Samozřejmostí 
je bohaté občerstvení. Rezervace možná 
na tel. 702 177 166. Na všechny se těší Mys-
livecký spolek Radkovice u Budče.

14. 7.  Častohostice 
Ochutnávka vín s  cimbálovou muzikou 
Sylván. 14. 7. v  areálu na  hřišti  bude již 
4. ročník ochutnávky vín vinařství Šabata 
ze Zaječí. Zahájení v 15 hod. Cimbál od 16 
hod.

10. - 12. 8.  Martínkov
36. Martínkovské krojované hody

pátek 10. 8. 2018
17:00 - vernisáž výstavy, žehnání nového ha-
sičského automobilu, 18:00 - stavění máje,
20:00 - posezení u cimbálu (v parku na náv-
si, za nepříznivého počasí v sokolovně).
sobota 11. 8. 2018
15:00 - pouťový koncert sboru Jordán v kos-
tele Navštívení Panny Marie, 17:00 - vyzý-
vání stárek, 20:00 - pouťová taneční zábava 
v sokolovně s krojovaným předtančením.
neděle 12. 8. 2018
09:30 - slavnostní mše svatá, 12:00 - krojova-
ný průvod obcí, 16:00 - taneční vystoupení 
souborů Džbánek a Martínek a jejich hostů
pod májí, 20:00 - posezení u cimbálu v so-
kolovně.

pacientské orga-
nizace. K mno-
hým z nich se ale 
i přesto tato infor-
mace nedostane,“ 
dodává.
Komu nadace 
pomáhá?

Dobří andělé 
pravidelně každý 
měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. 
Typicky se jedná o onkologické onemocně-
ní, selhání orgánů, vážné metabolické po-
ruchy, těžká kombinovaná postižení, svalo-
vou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, 
nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná 
onemocnění je možné také pomoci dětem, 
které se potýkají se vzácnými onemocnění-

Čtyři rodiny z Moravských Budějovic 
a dalších čtyřicet pět z Třebíčska již do-
stalo fi nanční podporu nadace Dobrý an-
děl, která pomáhá také rodinám, v nichž 
se dítě potýká s vážným onemocněním. 
Díky každoměsíčním příspěvkům dár-
ců – Dobrých andělů – mohou všechny 
těžkosti zvládat lépe alespoň po fi nanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, které 
tuto podporu potřebují!

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly fi nanční podporu, 
je mnohem více. Rodiče často neví, že 
u nás mohou o příspěvek požádat. Naší 
snahou je, aby se tato informace co nejví-
ce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakla-
datel nadace Dobrý anděl. „Některým ro-
dinám poradí lékaři či sociální pracovníci 
přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí 

mi a s těžkými kombinovanými poruchami 
(mentálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují 
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci více než 
5 384 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s tak-

to vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat 
e-mail a pracovníci již zajistí vše potřeb-
né. Důležité je nebát se ozvat, Dobří an-
dělé rodinám rádi pomohou.

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na 
www.dobryandel.cz 
a můžete začít přispívat. Vaše fi nanční 
pomoc bude rodinám odeslána do po-
sledního haléře. Díky svému Andělskému 
účtu si navíc můžete přečíst konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáháte.

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

placená inzerce
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