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Co je u nás nového!
Aktuality z Městského úřadu 
v Moravských Budějovicích

Vydávání nových řidičských průka-
zů bylo do 1. 7. 2018 u nás poměrně 
zastaralým procesem, který probíhal 
jinak než třeba v případě průkazů ob-
čanských. Od 2. července se to už 
změnilo.

Naše úřady za poslední léta moder-
nizovaly své postupy v mnoha agendách. V případě vydávání 
či výměn řidičských průkazů dosud představovaly nemoderní 
proces. Na konkrétní úřad jste museli přinést žádost s papíro-
vou fotografií stejně jako před několika lety, což byl postup, který 
se neuplatňoval u žádných jiných dokumentů. Právě to je dnes 
jinak.

Podle novely zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích zapsané, pod číslem 199/2017 Sb., je možné 
od 2. července 2018 vyřídit žádost o vydání řidičského průka-
zu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností v České 
republice. Žádost je tedy nově možné podat bez ohledu na uve-
dené místo trvalého bydliště žadatele podobně jako v případě 
občanských průkazů.

Od začátku prázdnin se naši úředníci zabývají podáním žá-
dostí o nový řidičský průkaz či jeho výměnu, i když žadatel 
nespadal do jejich obvyklé územní působnosti. Také si u nich 
můžete nový průkaz vyzvednout. Jakýkoliv úřad s rozšířenou 
působností nově rovněž vyřizuje záležitosti týkající se průkazů 
profesní způsobilosti a paměťových karet řidičů do tachografů.

Snížil se i počet nezbytných dokumentů, především k žádos-
ti o řidičský průkaz již není nutné přinést vlastní fotku daných 
rozměrů. Pracovník za přepážkou buď použije existující fotku 
z registru veřejné správy (třeba tu na občanku), nebo ji pořídí 
vlastní technikou na místě. Proto od poloviny roku 2018 podle 
již schváleného zákona nemusí žadatelé o vystavení řidičského 
průkazu fotografii na úřad nosit. Buď se pořídí přímo na úřadu, 
jako například u občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou 
z jiných registrů. Pouze pro vydání mezinárodního řidičského 
průkazu musí žadatel i nadále přinést vlastní papírový snímek 
standardního formátu.

Novelou číslo 199/2017 Sb. se mění také zákon číslo 634/2004 
Sb., o správních poplatcích. Teď už přináší spíše upřesňující 
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Rada města na své 93. schůzi dne 12. 6. 2018 mj.:
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Z jednání Rady města Moravské Budějovice

Rada města na své 94. schůzi dne 26. 6. 2018 mj.:

Rada města na své 96. schůzi dne 7. 8. 2018 mj.:

Rada města na své 95. schůzi dne 17. 7. 2018 mj.:

souhlasila s opravou výtahu v Léčeb-
ně dlouhodobě nemocných v rozsahu 
nabídky společnosti TREBILIFT, s.r.o., 
IČO 25505734 ve výši 124.000 Kč bez 
DPH a pověřila MAME Moravské Bu-
dějovice, s.r.o. zajistit realizaci opravy 
výtahu v rámci správy nemovitých věcí

schválila podání žádosti o účelovou 
investiční dotaci pro jednotku JPO II 
na pořízení dopravního automobilu 
pro výjezdovou jednotku zařazenou 
v kategorii JPO II v celkové ceně cca 
800 000 Kč z prostředků Ministerstva 
vnitra generálního ředitelství HZS ČR. 

Dotace může maximálně činit 70% ná-
kladů, tj. 450 000 Kč. V případě, že bude 
dotace obci přidělena, může zažádat 
Kraj Vysočina o uhrazení části spoluú-
časti z dotace ve výši 2/3 státní dotace 
max. 300 000 Kč. Spoluúčast města 
bude bez dotace kraje činit 350 000 Kč
schválila zábor veřejného prostranství 
části pozemku p.č. 4258/1 o výměře 
cca 8 m2 v k.ú. Moravské Budějovice 
v období od 13. 06. do 31. 10. 2018 
za cenu stanovenou obecně závaznou 
vyhláškou za účelem vystavení ovoce 
a zeleniny před prodejnou VITAMÍNKA

informativní zprávy o tom, co toto vyři-
zování stojí. Poplatek za vydání nového 
řidičského průkazu vzrostl ze současných 
50 na 200 Kč. Vydání řidičského průkazu 
v kratší lhůtě vyjde o pětistovku dráž. Me-
zinárodní řidičský průkaz jako doplňkový 
doklad k národnímu řidičskému průkazu 
řidiče připraví o 50 Kč, výměna oprávnění 
s končící platností zůstává zdarma.

Zvýšení správního poplatku je odů-
vodněno zastaralým postupem, který se 
neměnil řadu let a neodrážel potřebné 
náklady na administrativní úkony. Lidé na-
víc ušetří za shánění papírové fotografie. 
Rozšíření působnosti také zabrání nutné-
mu dojíždění obyvatel za svým úřadem 
a tím se náklady na novou kartičku ucha-
zečům fakticky sníží.

Úřadům místně příslušným trvalému by-
dlišti občana zůstane agenda týkající se 
odebírání řidičských průkazů a pozasta-
vení jejich platnosti. Úpravu těchto úkonů 
novela číslo 199/2017 Sb. nezahrnuje.

Po dvou měsících účinnosti tohoto opat-
ření jsme prošli zaváděcími problémy. 
Hned 2. 7. 2018 přestalo fungovat spojení 
mezi registry občanských průkazů, pasů 
a registrem řidičských průkazů. Tak jsme 
si s tím museli poradit sami. Každého ža-
datele jsme vyfotili na místě znovu, aby-
chom mohli jeho žádost vyřídit. Největší 
nápor žadatelů byl ze Znojemska. Museli 
jsme tento přetlak žadatelů začít regulo-
vat, abychom vše zvládli.

Prvního července letošního roku nabyla 
účinnosti novela zákona č. 387/1999 Sb., 
o občanských průkazech, která zaved-
la plošné vydávání občanských průkazů 
s novým čipem bez dalších poplatků. Vy-
padá trochu jako kreditní karta. Stávající 
možnosti zápisu certifikátu na každý čip 
jsou zachovány, ale nově každý čip z vý-
roby obsahuje identifikační certifikát drži-
tele. Každý občan si musí zvolit svůj PIN 
k občanskému průkazu. Od poloviny čer-
vence začal fungovat internetový ,,Portál 
občana“, kde si člověk z domova kdykoliv 

stáhne zatím z 37 služeb na jednom místě, 
jako jsou výpis z trestního rejstříku, potvr-
zení o bezdlužnosti, informace o sociál-
ních dávkách, výpis trestných bodů řidiče 
a další. Bez čtečky se to ale neobejde!

Uživatel si oživuje občanský průkaz 
s čipem tím, že si stáhne počítačový pro-
gram eObčanka do svého počítače a kou-
pí si čtečku, do které kartu vždy vloží. 
K využití výpisů je třeba mít svou vlastní 
datovou schránku fyzické osoby, do níž 
bude dokument doručen. Do roku 2020 by 
se měl každý úřad, který poskytuje služby 
online, s elektronickou občankou propojit. 
Všechny služby, které budou na Portálu 
občana k dispozici, budou zdarma.

Po počátečních rozjezdových pro-
blémech doufáme, že se vše zavede ku 
prospěchu všech zúčastněných stran. 
Elektronizace veřejné správy postupu-
je ve vývojových etapách dle finančních 
a společenských možností v celé zemi. 
Služby veřejné správy se vyvíjejí stále.

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ

schválila doplnění „Plánu oprav na rok 
2018“ Základní škole T. G. Masaryka 
o „Opravu střechy na budově B“ dle 
předložené žádosti

schválila registraci akce programu č. 
314 080 Podpora programu kriminality 
na projekt „Moravské Budějovice – Mo-
dernizace MKDS“ v předpokládané cel-
kové výši projektu 361 400 Kč a uložila 
organizačnímu odboru ve spolupráci 
s městskou policí zpracovat a vyhlásit 
veřejnou zakázku na realizaci této za-
kázky. Současně jmenovala členy ko-
mise pro otevírání obálek, hodnocení 
nabídek a výběr dodavatele
schválila pořadí nabídek veřejné za-

kázky malého rozsahu na zhotovitele 
akce „PD – Oprava elektroinstalace ZŠ 
Havlíčkova“: 1. Ing. Zbyněk Pecina, Be-
ranovec s nabídkovou cenou 117.370 Kč 
vč. DPH, 2.TIPA Telekom plus a.s., Tře-
bíč s nabídkovou cenou 266.200 Kč vč. 
DPH
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„PD – Rekonstrukce TI v lokalitě Mexi-
ko“: 1. PROfi Jihlava spol. s r.o. s na-
bídkovou cenou 1.075.085 Kč vč. DPH, 

2. DMC Havlíčkův Brod s.r.o. s nabíd-
kovou cenou 1.198.989 Kč vč. DPH, 3. 
Rušar mosty, s.r.o. Brno s nabídkovou 
cenou1.329.790 Kč vč. DPH
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„WC pro veřejnost na hřbitově“: 1. INEX 
Moravské Budějovice, s.r.o. s nabídko-
vou cenou 2.985.684 Kč bez DPH, 2. Ši-
bor stavby s. r. o., Litohoř s nabídkovou 
cenou 3.239.333 Kč bez DPH
revokovala usnesení č. RM–91/2018/ 6 
ze dne 15. 05. 2018 v části týkající se 
podání žádosti o dotaci na opravu bytů 
pro potřeby sociálního bydlení a ne-
schválila podat žádost o dotaci na re-
konstrukci bytů ve vlastnictví města 
Moravské Budějovice pro potřeby soci-
álního bydlení v rámci výzvy č. 80 „So-
ciální bydlení pro sociálně vyloučené 
lokality II“ Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)

schválila Plán rozvoje sportu dle přílohy 
a uložila OKSŠ tento Plán dále rozpra-
covávat ve spolupráci se subjekty zajiš-
ťujícími sportovní aktivity ve městě

souhlasila s poskytnutím příspěvku 
ve výši 12 000 Kč Okresnímu mysli-
veckému spolku Třebíč ČMMJ, z.s. 
za zajištění chovatelských přehlídek 
trofejí, které se uskutečnily v zámec-
kých konírnách v Moravských Budějo-
vicích v termínu od 20. do 23. 04. 2018 
a v sále kulturního domu OMS na Ba-

žantnici v Třebíči v termínu od 04. 05. 
2018 do 07. 05. 2018
vzala na vědomí čerpání finančních 
prostředků z Fondu aktivity obyvatel 
města k 31. 7. 2018

Zpracovala: Marie Růžičková,
MěÚ Mor. Budějovice
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Co Vás zajímá…
Rada města schválila podání žádosti 
o účelovou investiční dotaci – DA pro 
jednotku JPO II na pořízení dopravní-
ho automobilu pro výjezdovou jednot-
ku města zařazenou v kategorii JPO 
II v celkové ceně 800 000 Kč, přičemž 
dotace může činit až 70 % nákladů… 
Je to významná podpora dobrovolné-
ho hasičského sboru v našem městě.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce 
proběhl jubilejní 30. ročník Moravsko-
budějovického triatlonu, schválila rada 
města dotaci z FAOM ve výši 25 000 Kč 
pro Nadační fond ZŠ Moravské Budě-
jovice.
Rada města dále schválila žádost Fan-
klubu HC Moravské Budějovice 2005 
a dala souhlas s užitím znaku města 
nasymbolech Fanklubu HC.
V uplynulých týdnech proběhla pláno-
vaná výsadba zeleně na ulicích Praž-
ská, Fišerova, K Cihelně a v ulici Šin-
delářova.

Následující (94.) rada města projed-
nala a schválila Plán rozvoje sportu 
dle přílohy a uložila ODSŠ tento plán 
dále rozpracovat ve spolupráci se sub-
jekty, které zajišťují sportovní aktivity 
ve městě a integrovaných obcích.
Rada města dále projednala a schváli-
la registraci akce programu č. 314 080 
Podpora prevence kriminality na pro-
jekt „Moravské Budějovice – Moderni-
zace MKDS“ v celkové výši 361 400 Kč.
Rada města následně projednala 
a schválila přípravu projektové doku-
mentace opravy elektroinstalace ZŠ 
Havlíčkova Moravské Budějovice, a pří-
pravu projektové dokumentace technic-
ké infrastruktury v lokalitě Mexiko.
Rada města dále projednala a schválila 
výsledek veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „WC pro veřej-
nost na místním hřbitově“. Stavební prá-
ce bude realizovat firma INEX a práce 
by měly být hotovy do podzimu 2018.

Rada města projednala a na základě 
systematicky prováděné kontroly ze 
strany vedení města, radních i staveb-
ního dozoru soubor víceprací na straně 
jedné a soubor úspor na straně druhé při 
akci rekonstrukce MKS Beseda. Práce 
finišují, firma již pokládá parkety na vel-
kém sále Besedy, a jak jsme při kontrole 
prací konstatovali, výsledek bude roz-
hodně stát za to. Vážení spoluobčané, 
můžete se těšit na opravdu důstojný kul-
turní stánek, který bude rozhodně vyho-
vovat kulturním aktivitám pro 21. století.
Vážení čtenáři Moravskobudějovicka, 
děkujeme Vám za přízeň i za pozor-
nost, kterou jste naší rubrice věnovali, 
naším cílem bylo přinášet Vám zajíma-
vosti i různá vysvětlení k široce disku-
tovaným tématům. Pevně doufáme, že 
redakce MKS bude o pokračování rub-
riky usilovat i do budoucna.
Za radu města PhDr. Zdeněk Janderka 
a Bc. Jana Kiesewetterová

Rekonstrukce technické infra-
struktury v centru města Moravské 
Budějovice – nám. Míru, ul. 1. máje, ul. 
Sokolská, ul. Dobrovského

Začátkem měsíce srpna byla dokonče-
na druhá etapa rekonstrukce technické 
infrastruktury v centru města Moravské 
Budějovice – nám. Míru, ul. 1. máje, ul. 
Sokolská, ul. Dobrovského.

Při provádění oprav kanalizačních pří-
pojek pod chodníkem na východní straně 
náměstí byl zjištěn jejich havarijní stav 
a bylo rozhodnuto o opravě těchto přípo-
jek i pod komunikací. Po odstranění závad 
na kanalizačních a vodovodních přípoj-
kách včetně nutné výměny navrtávacích 
pasů a hlavních uzávěrů vodovodních pří-
pojek bude provedena celoplošná oprava 
povrchu komunikace. Dále se bude pro-
vádět oprava vodorovného dopravního 
značení na parkovišti – vyznačení par-
kovacích stání pro osobní automobily dle 
nového členění. Při provádění dodatečně 
požadovaných prací, které schválila rada 
města, je nutné úplné uzavření jedno-
směrné komunikace a obou parkovacích 
ploch od 20. 08. do 30. 09. 2018.

Vzhledem k tomu, že po dobu této rea-
lizace bude úplná uzavírka jednosměrné 
komunikace a parkovišť na nám. Míru, 
žádáme obyvatele města, prodejce, ná-
vštěvníky města, chodce, ale hlavně řidi-
če o shovívavost a o dodržování dopravní-
ho značení pro jejich bezpečnost. Za tuto 
trpělivost, vstřícnost a ohleduplnost při 
prováděné rekonstrukci, všem děkujeme.

Rekonstrukce MKS Beseda Moravské 
Budějovice

V období letních prázdnin pokračova-
ly práce na rekonstrukci MKS Beseda. 

I když se při provádění prací začaly zjiš-
ťovat skutečnosti, které nemohl investor 
ani projektant v průběhu přípravy projektu 
akce předpokládat, probíhá postup prací 
dle schváleného harmonogramu. Jsou 
dokončeny rozvody VZT, ÚT, EI. Jsou 
vyměněna okna. V 2. NP jsou dokončeny 
téměř všechny stavební práce, jsou pro-
vedeny dlažby a obklady, sály jsou vyma-
lovány a byla zahájena instalace akustic-
kých podhledů. Práce budou pokračovat 
plynule s dokončením v měsíci říjnu 2018.

Modernizace VO Lažínky
V místní části Lažínky se provádí mo-

dernizace veřejného osvětlení – IV. etapa 
– rozšíření. Bude provedeno nové veřejné 
osvětlení, rozšíření stávajícího veřejného 
osvětlení. Modernizaci zajišťuje EZONT 
Tomáš Novák z Opatova.

Na tuto modernizaci veřejného osvět-
lení v Lažínkách získalo město Morav-
ské Budějovice dotaci z Fondu Vysočiny, 
grantového programu Rozvoj vesnice 
2018 ve výši 150.000 Kč.

Oprava chodníků v k.ú. Moravské 
Budějovice

V části ulice Havlíčkova probíhá oprava 
chodníků, jež spočívá v odstranění pů-
vodní dlažby a provedení nových dlažeb 
ze zámkové dlažby. Po dokončení opra-
vy pravostranného chodníku pokračuje 
oprava chodníku okolo základní školy. 
Opravu provádí firma PELÁN stav, s.r.o. 
Hrotovice.

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

Koncem měsíce srpna byla dokončena 
výměna stávajících a nevyhovujících sví-
tidel za moderní v lokalitě RVO 1. máje 

a RVO Kozinova Moravské Budějovice. 
Výměnu provedla firma Tomáš Novák 
EZONT Opatov s celkovými náklady akce 
2,129.026 Kč bez DPH. Akce byla realizo-
vána 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.

Obnova zámeckých koníren a zámku 
Moravské Budějovice

Práce na obnově zámeckých koníren 
a zámku pokračují. 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, úpravy stěn minerálním štu-
kem a hydrofobizérem a zároveň se pro-
vádí nátěr oken, dveří a ochranných mříží.

Na hlavní budově zámku, na obou ští-
tových stěnách proběhlo posouzení zdra-
votního stavu dřeva okenních křídel vč. 
okenic, 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 společ-
nost INEX Moravské Budějovice s.r.o.

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

Zimní stadion – rekonstrukce kotelny 
a nové světelné panely

V měsíci červenci byla dokončena re-
konstrukce kotelny v šatnách pro veřej-
nost zimního stadionu, kterou prováděla 

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
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Jemnická stavba a.s.. Stávající rozvody 
byly zachovány a byla provedena rekon-
strukce zdroje tepla a příprava TUV. Záro-
veň byla provedena nová elektroinstalace 
a rozvod vody ve sprchách včetně výmě-
ny obkladů.

Na zimním stadionu byly namontovány 
dva nové světlené panely (LED diodo-
vé numerické světelné tabule). Dodávku 
a montáž provedla fi rma NISASPORT-
-ELEKTRONIK s. r. o.

Výsadba zeleně v ul. Pražská, 
Fišerova, K Cihelně, Jechova 
a Šindelářova

V ulicích Pražská, Fišerova, K Cihelně, 
Jechova a Šindelářova byla dokončena 
výsadba zeleně. Plochy byly osazová-
ny směsicí nenáročných dřevin, trvalek 
a trav, které jsou odolné vůči celkovým 
klimatickým podmínkám. Výsadbu prová-
děla fi rma green david s.r.o., Lipník.

WC pro veřejnost na hřbitově
Projektová dokumentace řeší staveb-

ní úpravy objektu, který je v současné 
době sezónně využíván jako veřejné WC 
a sklad pro provoz hřbitova. Stavební 
úpravy se budou týkat kompletní rekon-
strukce objektu. Budou vybourány stá-
vající podlahy, příčky, výplně otvorů atd. 
Nově bude objekt opraven tak, aby mohl 
celoročně sloužit jako veřejné WC pro 
hřbitov a sklad pro provoz hřbitova. K ob-
jektu bude přivedena nová přípojka vody 
a NN. Splašková kanalizace bude svede-
na do navržené jímky na vyvážení, která 
bude osazena vedle objektu. Na hřbitově 
bude dále proveden nový rozvod vody 
k ventilům na zalévání a nový povrch hlav-
ního chodníku na hřbitově.

Na základě výsledků výběrového řízení 
bude stavbu provádět fi rma INEX Morav-
ské Budějovice s.r.o., Husova 890. Práce 
byly zahájeny v srpnu 2018, dokončeny 
budou do 30. listopadu 2018. Při prová-
dění vodovodních přípojek bude uzavřen 
hlavní středový chodník hřbitova.

Město Moravské Budějovice v součas-
né době nechává zpracovat projektovou 
dokumentaci na akce Rekonstrukce TI 
v lokalitě Mexiko, Oprava elektroinstalace 
ZŠ Havlíčkova a Podchod pro pěší u že-
lezničního podjezdu na ul. Husova, Mo-
ravské Budějovice.

Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko
Projektovou dokumentaci zpracová-

vá společnost PROfi  Jihlava spol. s r.o. 
za částku ve výši 888.500 Kč bez DPH. 
Předmětem projektové dokumentace je 
rekonstrukce vozovek, chodníků, veřej-
ného osvětlení a úpravy dotčené zeleně 
a ostatních ploch v ulicích. Jedná se o uli-
ce Mexická, Wolkerova, Ciolkovského, 
část ulic Gagarinova a Fišerova a ul. Praž-
ská. Tato akce poběží s ouběžně s kabeli-
zací rozvodů NN (E.ON) a rozvodů vodo-
vodů a kanalizací (Svazek obcí VaK).

Oprava elektroinstalace 
ZŠ Havlíčkova

Projektová dokumentace řeší opravu 
elektroinstalace budovy ZŠ Havlíčkova. 
V celém objektu školy budou provedeny 
nové rozvody, které budou jištěny na jed-
notlivých úsecích, dále zde bude řešen 
nový světelný a zásuvkový systém. Projek-
tová dokumentace a následná realizace 
akce se řeší z důvodů nevyhovující stavu 
elektroinstalací budovy. Dodavatel projek-
tové dokumentace je Ing. Zbyněk Pecina 
s celkovou cenou 97.000 Kč bez DPH.

Podchod pro pěší u železničního 
podjezdu na ul. Husova, Moravské 
Budějovice

Projektová dokumentace ve stupni 
DÚR je již stavebním úřadem povolena, 
nyní se zpracovává dokumentace pro po-
volení stavby a následné provedení stav-
by. Projektová dokumentace bude řešit 
stavbu podchodu pro pěší, který je navr-
žen v těsné blízkosti železničního mostu 
přes silnici II/152 – ul. Husova na výjezdu 
z Moravských Budějovic směrem na Jem-
nici. Dokumentace dále řeší úpravu kří-
žení inženýrských sítí, úpravu nájezdu 
na parkoviště a přístupové chodníky.

Josef Macháček, odbor strategického 
rozvoje a investic.

Montážní rampy u garáží 
v ul. U Vodojemu – výzva občanům

Žádáme majitele montážních ramp 
na pozemcích p.č. 1409/5 a 1308/3, u ga-
ráží v ul. U Vodojemu, aby se dostavili 
na Městský úřad Moravské Budějovice, 
Odbor strategického rozvoje a investic 
k jednání ohledně opravy a zabezpeče-
ní montážních ramp. V současné době 
jsou rampy ve špatném technickém sta-
vu a ohrožují zdraví a život osob.

Termín pro zajištění nápravy je do 31. 
10. 2018. V případě, že tak majitel neuči-
ní do uvedeného termínu, montážní ram-
py budou zlikvidovány, jelikož jsou veřej-
né přístupné a na pozemcích města.

Josef Macháček, odbor strategického 
rozvoje a investic

Bezpečně do školy
Tisková zpráva – 7. srpna 2018

Začátek září je každoročně význam-
ným obdobím pro všechny děti, které 
zahajují povinnou školní docházku, 
ale i pro ty, které se po prázdninách 
do školních lavic vracejí. Cesty 
do škol s sebou ale přinášejí i někte-
rá rizika, a to jak na začátku školního 
roku, tak i v jeho průběhu.

Proto je velmi důležité připomenout ro-
dičům školáků některá základní pravidla, 
kterými by se jejich děti měly řídit.

V první řadě bychom si měli uvědomit, 
že za bezpečný pohyb dítěte v silničním 
provozu odpovídají právě rodiče. Je tedy 
vhodné, aby se svými dětmi prošli celou 
trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kte-
rých se bude dítě pohybovat. Při té příleži-
tosti mohou dětem ukázat bezpečná mís-
ta pro přecházení vozovky a vysvětlit jim 
základní zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem 
pro bezpečnost dětí je jejich viditelnost. 
Na cestu do školy a ze školy by na sobě 
měly mít pestré oblečení, případně některý 
z refl exních či retrorefl exivních prvků, které 

je zviditelní. To však neplatí pouze pro děti, 
ale i pro všechny chodce, kteří se účast-
ní silničního provozu. Použitím refl exního 
prvku nebo oděvního prvku s refl exními 
doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne 
významného zviditelnění, přičemž tím do-
jde k větší bezpečnosti pro všechny účast-
níky silničního provozu. S refl exními prvky 
je chodec vidět až na vzdálenost 200 me-
trů. Pokud ovšem pestré nebo refl exní ob-
lečení nemá, tak je například v noci vidět 
na pouhých 20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby se 
nebavily ani jinak nekomunikovaly s ci-
zími lidmi a v žádném případě si od nich 
nebraly žádné předměty. Také musejí být 
poučeny o tom, aby s lidmi, které nezna-
jí, nikam nechodily a nenechaly se pod 
jakoukoliv záminkou zlákat například 
k tomu, aby k nim nasedly do vozidla.

V případě, že rodiče své děti přepravu-
ji do školy v osobním automobilu, tak je 
musí mít umístěny v dětské autosedačce. 
U nás tato povinnost vyplývá přímo ze 
zákona o provozu na pozemních komuni-

kacích, který říká, že v dětské autosedač-
ce musí být přepravované všechny děti, 
které měří nejvýše 150 centimetrů a váží 
nejvýše 36 kilogramů, přičemž stačí splnit 
jednu z těchto podmínek.

Při přepravě dítěte v dětské autosedač-
ce musí řidiči dodržovat následující pod-
mínky:

dítě musí být umístěno v dětské autose-
dačce, která odpovídá jeho hmotnosti 
a tělesným rozměrům
na sedadle, které je vybaveno air-
bagem, který nebyl uveden mimo čin-
nost, nebo pokud byl uveden mimo 
činnost automaticky, nesmí být dítě 
v dětské autosedačce přepravováno 
čelem proti směru jízdy
dětská autosedačka musí být upevně-
na na sedadle podle podmínek stano-
vených výrobcem dětské autosedačky 
a dítě musí být do dětské autosedačky 
umístěno v souladu s návodem k použi-
tí této dětské autosedačky
V neposlední řadě by si všichni řidiči 

měli uvědomit, že v průběhu školní-
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Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 

2018, volby do Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 5. a 6. října 
2018 (I. kolo). Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 12. a 13. 
října 2018.

Organizace volebních dnů
Volby do zastupitelstev obcí a první 

kolo voleb do Senátu budou probíhat 
ve dvou dnech, a to v pátek dne 5. 10. 
2018 od 14:00 hod do 22:00 hod a v so-
botu dne 6. 10. 2018 od 8:00 hod do 14:00 
hod. Případné druhé kolo voleb do Se-
nátu proběhne v pátek dne 12. 10. 2018 
od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 
dne 13. 10. 2018 od 8:00 hod do 14:00 
hod. Jedná se o pevně stanovenou dobu 
konání voleb, nelze otevřít volební míst-
nosti před stanovenou hodinou.

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou dodány 

do schránek voličům nejpozději dne 2. 
října 2018. V druhém kole voleb do Se-
nátu pak budou hlasovací lístky voličům 
k dispozici přímo ve volebních místnos-
tech, do schránek se neroznášejí.

Hlasování ve volební místnosti
Ve volební místnosti po kontrole to-

tožnosti voliče (předložením platného 
občanského průkazu nebo platného ces-
tovního pasu) vstoupí volič do prostoru 
na úpravu hlasovacích lístků. Zde může 
hlasovací lístek upravit jedním z uvede-
ných způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhla-
ví sloupce před názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupi-
telstva obce, který má být v obci volen. 
Pokud by byla označena tímto způso-
bem více než jedna volební strana, byl 
by takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany, nejvýše však tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno. Počet členů zastupi-
telstva, který má být v obci zvolen, je 
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 
Pokud by bylo označeno tímto způso-
bem více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, 
a to tak, že lze označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých 

jsou uvedeny ostatní volební strany. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle po-
řadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu vo-
lených členů zastupitelstva obce. Po-
kud by byla tímto způsobem označena 
více než jedna volební strana nebo 
více kandidátů, než je stanovený po-
čet, byl by takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím 

lístku ani volební stranu, ani žádné-
ho kandidáta, hlasovací lístek nevloží 
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrh-
ne nebo vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitel-
stva, je jeho hlas neplatný.

Ve městě Moravské Budějovice bude 
voleno 21 členů zastupitelstva.

Hlasování do přenosné 
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, ze-

jména zdravotních důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost, avšak pouze v územním ob-
vodu stálého volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební ko-
mise vyšle k voliči 2 své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.

Požadavek na hlasování do přenosné 
volební schránky můžete již nyní nahlásit 
na telefonu 568 408 309, ve dnech voleb 
pak na telefonu 568 408 311.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI VE MĚSTĚ
Okrsek č. 1
Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
Voliči bydlící v ulici Alšova, Bezručo-

va, Ciolkovského, Dopravní, Fibichova, 
Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, 
K Hoře, Mexická, Pražská (čp. 96, 99, 
102, 126, 174, 318, 809, 984, 1006, 1027, 
1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 
1114, 1161, 1337, 1543, 1544, 1577, 1579, 
1646–1648, 1677, 1678), Wolkerova.

Okrsek č. 2
Dům pečovatelské služby I, 
Chelčického čp. 904
Voliči bydlící v ulici 1. máje, Funtíč-

kova, Heřmanická, Chelčického, Jaro-
měřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, 
Palackého, Pražská (čp. 104–113, 115, 

116, 128, 321, 914), Sokolská, Sušilova, 
Šustova.

Okrsek č. 3
Střední škola řemesel a služeb, 
Tovačovského sady čp.79
Voliči bydlící v ulici Blahoslavova, Dob-

rovského, Fügnerovo nám., Havlíčkova, 
Janáčkova, Kollárova, Kosmákova, Moj-
mírova, nám. ČSA, nám. Míru, nám. Svo-
body, Nerudova, Peroutka, Pivovarská, 
Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tova-
čovského sady, Veverkova, Žerotínova.

Okrsek č. 4
Základní škola T. G. M., 
nám. Svobody čp. 903
Voliči bydlící v ulici Březinova, Gymna-

zijní, Jiráskova, Šafaříkova, U Mastníka.

Okrsek č. 5
Mateřská škola Husova čp. 485
Voliči bydlící v ulici Husova, Jemnická, 

Komenského sady, Miličova, Okružní, 
Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova 
(čp. 379, 475, 476), Větrná, Za Tratí.

Okrsek č. 6
Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
Voliči bydlící v ulici Hloužkova, Jecho-

va, Komenského, Mánesova, Na Výslu-
ní, Pod Spravedlností, Šindelářova, Za-
hradní.

Okrsek č. 7
Městská knihovna, Tyršova čp. 364
Voliči bydlící v ulici Bří Čapků, Čecho-

va, Lažínská, Myslbekova, Partyzánská, 
St. Slavíka, Tyršova, U Vodojemu, Ur-
bánkova (čp. 231, 386–389, 616–619, 
671, 870–874, 948, 1035, 1042, 1282), 
Znojemská.

Okrsek č. 8
Kulturní dům Jackov, čp. 16
Voliči bydlící v obci Jackov.

Okrsek č. 9
Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64
Voliči bydlící v obci Lažínky.

Okrsek č. 10
Kulturní dům Vesce, čp. 6
Voliči bydlící v obci Vesce.

Okrsek č. 11
Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53
Voliči bydlící v obci Vranín.

Bc. Pavlína Prokešová
referentka odboru organizačního

ho roku se v ranních a odpoledních 
hodinách bude na ulicích vyskytovat více 
dětí a měli by této situaci přizpůsobit své 
chování, zejména pak rychlost jízdy. Důle-

žitá je u všech řidičů i předvídavost. Berme 
v úvahu, že chování dítěte v silničním pro-
vozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho 
reakce jsou velmi těžko předvídatelné.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele – oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart, vrchní inspektor
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz
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město informuje

Za realizační tým projektu mohu říci, 
že je třeba před zraky veřejnosti uvést 
některá fakta na správnou míru. Co pro-
jekt MAP I dal nebo nedal našim školám? 
Je vůbec vhodné, aby město vstupovalo 
do podobných projektů? Odpověď na tuto 
otázku není příliš složitá. Ano, je to dů-
ležité, stejně jako je to důležité v jiných 
částech Kraje Vysočina i jinde v ČR. Ne-
gativní ohlasy se u nás objevily zásluhou 
některých zastupitelů již v souvislosti 
s projektem meziobecní spolupráce. Byli 
jsme součástí užšího pracovního týmu 
Svazu měst a obcí ČR a z naší iniciativy 
vzešel návazný projekt podpory tzv. ser-
visních center pro podporu starostů ma-
lých obcí… Dnes je projekt ve své druhé 
polovině, obce s rozšířenou působností 
čerpají na vzájemnou podporu cca 2 mi-
liony korun ročně, náš dobrovolný svazek 
obcí ovšem funguje „za své“, proto také 
nemůže realizovat další potřebné aktivity. 
S projekty místního akčního plánovaní 
ve školství je to podobné. Projekt MAP 
I právě skončil, návazný projekt bude za-
hájen po potvrzení projektových prostřed-
ků pro naše území. Nejlepší známkou pro 
realizační tým projektu byla slova někte-
rých ředitelů a učitelů z území – mnozí te-
prve při vzájemné spolupráci poznali, kte-
ré školy v území jsou, poznali se s kolegy 
a kolegyněmi, navázali nová přátelství 
a hlavně spolupráci. A o to především šlo.

Protože město bylo oprávněným žada-
telem, měli jsme jako projektový tým sna-
hu realizovat vzdělávací aktivity zejména 
v našich zařízeních ve městě, tedy na obou 

základních školách – Havlíčkova i TGM, 
MŠ Fišerova a městském kulturním stře-
disku (sál Budivoj – akce pro veřejnost).

MŠ Jabula získala oficiální statut až 
po zahájení projektu MAP I. Realizační 
tým neváhal a na jednání řídícího výbo-
ru MAP I požádal členy o zařazení nové 
školy do MAP. Proto také tato CMŠ mohla 
participovat na prostředcích MAP na pod-
poru spolupráce mezi školami i obcemi. 
Realizační tým přesvědčil členy řídícího 
výboru, že bude dobré přijmout tuto novou 
školu do projektu, ač projektové prostřed-
ky na ni město nedostalo. Jinými slovy, 
ostatní školy v území se rozhodly přijmout 
ji mezi sebe, tudíž přijaly také rozhodnutí 
o tom, že se budou s touto školou o pro-
jektové prostředky dělit.

Základní škola Havlíčkova vnímá MAP 
jako „měkký“ nepotřebný projekt. Je prav-
dou, že škola sama má akreditace pro 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
a sama tedy participuje na tzv. „měkkých“ 
projektech. Je potom zvláštní, že vedení 
školy je dlouhodobě proti takovým pro-
jektům. Je to sice zvláštní, ale je to tak…. 
Celkem z MAP I škola obdržela prostřed-
ky za roky 2016–2018 ve výši 86 750 Kč. 
Lektoři dané školy se podíleli na vzdělá-
vání pedagogů, neboť jsme se řídili filo-
zofií, máme-li lektory v území, proč jich 
nevyužít a neumožnit škole získat rovněž 
nějaké prostředky z pronájmu prostor.

ZŠ TGM obdržela za roky 2016–
2018 42 600 Kč, kromě toho jsme za-
žádali o změnu a podpořili významně 
mezinárodní projekt Globe Games 2017, 

a to částkou blížící se 100 000 Kč, tento 
mimořádný projekt naší ZŠ byl zásluhou 
projektového týmu podpořen také z Na-
dace ČEZ a Kraje Vysočina.

Mateřská škola Fišerova pořádala vzdě-
lávání pro učitelky a ředitelky MŠ, podílela 
se na sdílených aktivitách s MŠ z ostat-
ních obcí regionu, celková výše podpory 
je vyčíslena částkou 26 339,75 Kč.

Naši podporu získala také ZUŠ a pod-
pořili jsme 1. ročník projektu ZUŠ OPEN.

Podpořili jsme také Základní školu 
praktickou, jejímž zřizovatelem je Kraj 
Vysočina, zaměstnanci školy odvádějí 
naprosto profesionální práci s dětmi s růz-
nými stupni podpůrných opatření, a proto-
že se jedná o péči o děti a žáky z našeho 
území, velmi ochotně jsme z projektu akti-
vity školy podpořili.

Všechny moravskobudějovické školy 
včetně DDM a základní školy praktické 
získaly největší podporu z MAP v rámci 
celého území ORP!!!

Je důležité nestát tzv. na vedlejší ko-
leji, kolem které finanční toky jen projíž-
dějí. Jsem rád, že vedení města si tuto 
skutečnost plně uvědomuje a o projekty 
z ESF se aktivně zajímá. Protože návaz-
ný projekt MAP II může do území přinést 
až čtyřikrát více prostředků pro podporu 
spolupráce, organizování táborů, výjezdů 
pedagogů do zemí EU apod., je důležité 
poskytnout školám napříč územím ORP 
podobnou podporu a komfort, jaký je zce-
la běžný v jiných územích republiky a je 
vnímám naprosto pozitivně.

PhDr. Zdeněk Janderka

23. června 2018 byl pro Lažínky slav-
nostní den. Nejenže se slavilo 120. výro-
čí od založení SDH Lažínky, ale také se 
zde konal sraz rodáků a přátel Lažínek 
2018. Už od rána bylo vše v plném prou-
du, kdo měl zájem, mohl navštívit místní 
firmy, které díky jejich laskavosti nechaly 
nahlédnout do jejich prostorů a připravi-
li pro návštěvníky zajímavou prohlídku. 
Velký úspěch měla i výstava fotografií. 

Po obědě vyšel slavnostní průvod za do-
provodu dechové kapely Dubňanka. 
V průvodu nechyběla koňská stříkačka, 
která byla zapůjčena z obce Zvěrkovice. 
Po slavnostním průvodu vystoupili na pó-
diu starosta Moravských Budějovic pan 
Vlastimil Bařinka, místostarosta Morav-
ských Budějovic pan Jan Kocáb, starosta 
hasičů Zvěrkovice pan Jiří Krejčí, za La-
žínky vystoupily s proslovem a poděko-

váním starostka hasičů Lažínky Jiřina 
Veselá a předsedkyně OV Lažínky Miro-
slava Svobodová. Byla předána ocenění 
za dlouholetou a obětavou práci hasičů. 
Pan Vlastimil Bařinka předal malou pozor-
nost i našim nejstarším obyvatelům, paní 
Marii Zerzové a panu Josefu Říhovi. I my 
jsme se připojili ke gratulaci a přejeme jim 
hodně zdraví do dalších let. I přes větrné 
počasí, které nám moc nepřálo, se ko-

nala mše svatá a svěcení 
hasičského auta i stříkač-
ky. Celým dnem nás pak 
provázela dechová hud-
ba Dubňanka, odpoledne 
došlo i na tanec. Večer 
se celý program přesunul 
do místního kulturního 
zařízení u Šimáčků. Touto 
cestou bychom chtěli po-
děkovat všem partnerům 
akce za jejich laskavé při-
spění a pomoc.

Text: 
Miroslava Svobodová

Jaká podpora z MAP I přišla moravskobudějovickým školám?

120 let založení SDH Lažínky a sraz rodáků Lažínky 2018
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Soutěžilo dohromady 16 družstev, 
z toho 6 útoků patřilo ženám. V kategorii 
mužů zvítězilo soutěžní družstvo z Telče. 
Domácí mužstvo skončilo páté. V katego-
rii žen se domácím dařilo lépe a vybojova-
ly první místo.

Noční závody se povedly, počasí také 
vyšlo, i když s malými přeháňkami. Ví-
tězům gratulujeme a všem děkujeme 

za účast.
Děkujeme také všem, kteří 

se podíleli na uspořádání sou-
těže, a budeme se opět těšit 
na další noční řinčení mašin 
v příštím roce.

O den později, tedy v sobotu 
28. července, se konal již tradiční turnaj 
v malé kopané s názvem Village Cup. Již 

šestý ročník se letos konal ve sportovním 
areálu v Častohosticích.

Jako ve všech předchozích kláních tak 
i tento rok se zúčastnily tradiční týmy – 
Častohostice, Vesce, Lažínky a Morav-
ské Budějovice. Po předchozích letech 
nadvlády týmu Moravských Budějovic se 
tento rok podařilo celkově zvítězit borcům 
z Vesce. Ti si poradili se všemi mančafty 
a v závěrečném utkání s Lažínkami vy-
bojovali titul tohoto ročníku. Lažínky tedy 
skončily druhé a domácí si v posledním 
utkání poradili s favorizovanými Morav-
skými Budějovicemi a skončili tedy na tře-
tím místě. Vítězové z Vesce si kromě tro-
feje a věcných cen odvezli i putovní pohár.

Příští rok pořádá turnaj tým z Morav-
ských Budějovic, takže se opět uvidíme 
a určitě si užijeme spoustu srandy a spor-
tovních zážitků.

Na závěr bych chtěl pogratulovat vítě-
zům a poděkovat zúčastněným za udržo-
vání tradice Village Cupu. Sportu zdar!!!

Text: 
Lukáš Nesiba

VRANÍN
Sbor dobrovolných hasičů ve Vraníně 

pořádá v sobotu 15. září výlov vranínské-
ho návesního rybníku. První zátah je na-
plánován na půl desátou. Během výlovu 
bude možné zakoupit ryby a bude připra-
veno bohaté občerstvení. K dobré nála-
dě přispěje hudbou skupina SPEEDŘI. 
Na Vaší účast se těší pořadatelé. Podrob-
nosti naleznete na www.vranin.cz

Za SDH Vranín 
Ing. Drahoslav Bastl

Jedenáctý ročník noční soutěže 
ve Vraníně je minulostí. Za velmi chlad-
ného počasí dorazilo do Vranína 24 
závodních družstev (17 kolektivů mužů 
a 7 kolektivů žen) ze čtyř okresů (TR, JI, 
JH, ZR). Nejdelší cestu vážilo družstvo 
SDH Pavlov (okres Žďár nad Sázavou) 
– 70 km. Mezi muži kralovaly Krasonice, 
vítězný čas 14,41 je i novým rekordem 
tratě. Zdatně jim sekundovaly Mlado-
ňovice, které výborným časem 14,62 
braly druhé místo. Třetí místo obsadila 
Deštná „B“ časem 15,52. Vítězné Kra-

sonice dokázaly vranínskou noční sou-
těž vyhrát již třikrát, což se zatím nikomu 
jinému nepodařilo. V soutěži žen obháji-
la vítězství z loňska děvčata z Petrůvek 
(dosažený čas 17,94) před Budišovem 
a Jakubovem. I přes nevlídné počasí 
dorazilo hojně diváků, kteří mohli sle-
dovat zajímavý doprovodný program, 
napínavou soutěž a využívat bohaté ob-
čerstvení. Soudě podle úrovně soutěže, 
divácké návštěvnosti a ohlasů můžeme 
konstatovat – soutěž se vydařila.

Za SDH Vranín Ing. Drahoslav Bastl

Noční závody a Village Cup v Častohosticích
V pátek dne 27. července 2018 se konaly v Častohosticích noční 

závody v hasičském sportu. Domácí sbor dobrovolných hasičů při-
pravil dráhu pro útoky pod umělým osvětlením. Přichystáno bylo 
také občerstvení v podobě grilovaného masa, piva a dalších po-
chutin. Na vítěze čekaly poháry a věcné ceny.

Vranínská noční soutěž
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Návštěvy, chlebíčky, vyhrávka po vsi, 
večerní posezení s muzikou a tombolou 
pod altánem. Tak ve zkratce vypadá pouť 
ve Vraníně. Letos jsme k tomu přidali jed-
nu novinku, a to výstavu starých fotek Vra-
nína. Nápad vznikl již před třemi roky, ale 
teprve v lednu tohoto roku nabral pevných 
obrysů. Obyvatelé Vranína to pocítili mojí 
urputností vymámit od nich staré fotky, co 
měli doma. A to se povedlo. Na konci úno-
ra jsme se přiblížili k počtu 440 fotek, což 
už bylo množství hodné vystavování.

Fotografie přibližují každodenní život 
obyvatel Vranína v minulém století. Ty 
nejranější znázorňují významné okamži-
ky, jako byly svatby, pohřby či vojenské 
odvody. Cenné jsou především fotky 
pořízené při práci na poli, jelikož ukazují 
bývalé uspořádání krajiny a způsoby hos-
podaření. Nejstarším kouskem je školní 
fotografie s největší pravděpodobností 
z roku 1906. Na tu navazuje nespočet dal-
ších z doby, kdy ve Vraníně ještě fungova-
la škola a školka. Nelze opomenout velké 
množství snímků zachycujících hasičské 
aktivity, které jsou hlavní hybnou kolektiv-
ní silou dodnes.

Předpokládám, že i těm, kterým se zpr-
vu nechtěly vytahovat všechny ty založe-
né vzpomínky a prohrabovat se dávnou 
minulostí, to přineslo nakonec příjemný 
večer (a nejen jeden) vzpomínáním a při-
pomínáním. Při procházení starých foto-
grafií ožily vybledlé tváře a jejich osudy 
znovu. V mnohých případech po dlou-
hých letech, kdy ležely někde bezpeč-

ně uschovány. Připomněly, co už dávno 
ve spěchu doby bylo vytěsněno, a to jak 
radostné okamžiky, tak i staré rány. Ov-
šem tak jako tak připo-
mínat si dobu minulou 
se všemi jejími obsahy 
by mělo být dědictvím 
generací předávaných 
z jedné na druhou, tedy 
i fotografií. Nezapome-
nout na to, co se zapo-
menout nemá, a poučit 
se z toho, co by raději 
chtělo být zapomenuto. 
Slovy George Santaya-
ny: „Ti, kdo si nepamatují 
minulost, jsou odsouzeni 
k tomu ji opakovat.“ Svět 
teď ani tehdy nebyl čer-
nobílý i přes převládající 
barevné uspořádání celé výstavy.

Sběrem fotek, rozpoznáváním osob, 
míst a událostí, převrácením každé fotky 
minimálně desetkrát v ruce a konečně 
samotnou přípravou výstavy jsme strávi-
li nespočet hodin. Nespočet proto, že to 
raději nechci počítat, aby se nám z toho 
všem neudělalo zpětně špatně. Ale mám 
pocit, že to stálo za to. Možná nás to zase 
posunulo trošku blíž k sobě a prohloubilo 
znalost „mapy“ vztahů naší vesnice. A to 
není v dnešní individualistické neoliberál-
ní době nikdy na škodu.

Všechny fotografie si může každý in-
ternetem obdařený prohlédnout na http://
historicke-fotky.vranin.cz/. Tím ale nekon-

číme. Úspěch z uspořádané výstavy při-
živil naše ambice věnovat se této aktivitě 
dál a nezůstat pouze u této jedné akce. 
Touto cestou žádám všechny, kteří by 
doma našli nějaké staré fotografie Vraní-

na a chtěli se o ně podělit, aby mě kontak-
tovali mailem vendsvobodova@seznam.
cz. Závěrem je na místě poděkovat všem 
obyvatelům Vranína, kteří poskytli svoje 
rodinné snímky, stejně jako všem, kteří 
pomáhali celý nápad zrealizovat. Naše 
velké díky chci také poslat za zapůjče-
ní vystavovacích nástěnek do Litohoře 
a moravskobudějovické Besedy. Tak jako 
to u podobných akcí bývá, každá pomoc 
se počítá, stejně jako vstřícnost podporo-
vat podobné, zprvu nereálně se jevící ná-
pady, za což patří největší dík vranínské-
mu osadnímu výboru – díky, chlapi!

Text a foto: 
Vendula Svobodová

Sraz se uskutečnil o prvním červen-
covém víkendu. Celé páteční odpoledne 
bylo vyhrazeno turnajům v nohejbale tro-
jic. Večer se konala taneční zábava se 
skupinou CREDIT.

Sobota patřila turnajům našich nejmen-
ších fotbalistů.

Večer obohatilo vystoupení Travesti 
show Praha se svým novým programem.

Nedělní mše svatá byla sloužena ne 
jako tradičně v kostele sv. Cyrila a Me-

z místní ZŠ a MŠ. Se svými písničkami, 
básničkami a tancem zvlhčily nejedno 
oko. Šohajka se poté ujala slova a hlav-
ně nástrojů a svými písněmi obohatila 
velmi zdařilý den. To také náležitě ocenili 
návštěvníci, kteří zcela zaplnili celý spor-
tovně kulturní areál. Hodinové vystoupení 
známého baviče p. Vladimíra Hrona při-
spělo k vydařenému odpoledni. Šohaj-
ka, která tuto dobu využila k občerstvení 
a oddechu, pak hrála ještě do večerních 
hodin. Nikomu se ani nechtělo jít domů. 
Nemalou zásluhu na tom měl i sportovní 
klub, který zajišťoval vynikající občerstve-
ní pro všechny.

Otevřené byly také obecní budovy – 
obecní úřad, škola a hasičská zbrojnice. 
Toho využil poměrně velký počet návštěv-
níků. Všichni se také mohli přesvědčit, co 
se za uplynulé čtyři roky změnilo, vybudo-
valo, opravilo. „Stačí projít obcí a všude je 
vidět spousta dobře vykonané práce,“ to 
byla slova nejednoho rodáka. V penzionu 
Grasel bylo po celý víkend promítáno vi-
deo a připravena výstavka fotografií o na-
šem rodákovi J. G. Graselovi a také zde 
poprvé byla představena nová turistická 
známka. 

Oldřich Svoboda
starosta obce

toděje, ale také ve sportovně kulturním 
areálu. Zaměstnanci obce spolu se že-
nami vyzdobili oltář krásnými vazbami 
v barvách bíložlutých mečíků. Celou mši 
doprovázela dechová hudební skupi-
na ŠOHAJKA pod vedením kapelníka 
p. Ducháčka. Všichni návštěvníci, kteří se 
této mše zúčastnili, pěli jen slova uzná-
ní a chvály. Skupina poté poobědvala 
ve školní jídelně.

Odpoledne zahájilo vystoupení dětí 

IV. sraz rodáků a přátel obce v Nových Syrovicích 

PROCHÁZKA HISTORIÍ VESNICE VRANÍN
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Letní dovádění
Další neděli měsíce července na tréninkovém hřišti v No-

vých Syrovicích uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s obcí 
a rádiem Vysočina Letní dovádění. Tato již tradiční akce se 
koná každou prázdninovou neděli ve vybraných obcích naše-
ho kraje.

Celé odpoledne provázel moderátor Milan Řezníček. Na své si přišly 
hlavně děti, pro které byly připraveny nejrůznější soutěže, tance, nafuko-
vací hrad, skákací boty, kvízy či malování na obličej a samozřejmě odmě-
ny. Pro ty starší pak zdarma zdravotnické poradenství, měření krevního 
tlaku či tuku. Svůj stánek měl i Kraj Vysočina a vystavoval pro žadatele 
Rodinné či Senior pasy, se kterými lze po celé naší zemi čerpat nejrůz-
nější slevy a výhody. S ekologickým programem na recyklaci odpadů se 
představila třebíčská firma EKO-KOM. Dále bylo připraveno bohaté ob-
čerstvení – grilované pochoutky, palačinky, klobásy, včetně kávy z Kavár-

ničky Pohoda. Zpestření 
odpoledne bylo vystoupe-
ní profesionálního siláka 
Železného Zekona, který 
do svého představení za-
pojil jak děti, tak dospělé. 
Slunečné počasí vydrželo 
celý den a několikahodi-
nový program skončil až 
v 19 hodin.

Oldřich Svoboda 
starosta obce

OBEC NAŠIM DĚTEM

stvení, které obdrželi soutěžící a rozhodčí 
zdarma. Soutěžní družstva bojovala o co 
nejlepší umístění a také o nový putovní 
pohár Moravskobudějovického mikroregi-
onu, starý pohár zůstal loni po třech vítěz-
stvích za sebou dětem z Lukova.

V letošním roce se podařilo získat první 
místo a putovní pohár domácímu družstvu 
A, druhé místo obsadila Domamil, třetí 
skončil Jakubov u Moravských Budějovic 
a všechna zbývající družstva obsadila 
čtvrté místo.

Všech 16 zúčastněných družstev bylo 
oceněno pohárem, upomínkovými před-
měty, cukrovinkami, pamětním listem 
a všem soutěžícím byla pověšena na krk 
pamětní medaile. Soutěže proběhly 
za krásného počasí, tak že si všichni užili 
krásné sobotní odpoledne. Celu akci fi-
nancovala Obec Dešov a Kraj Vysočina. 
Všem, kteří přispěli ke zdárnému průbě-
hu celého sportovního odpoledne, děkuje 
Obec Dešov.

Pavel Karásek

Jakubovské hasičky opět vyhrály
V sobotu 11. srpna 2018 se v Jakubově uskutečnilo 7. kolo krajské hasičské soutěže 

v požárním útoku Jihlavská OPENliga. Soutěže se zúčastnilo 16 týmů mužů. Nejlep-
šího času 16:10 dosáhly Mladoňovice a o druhé a třetí místo se shodným časem16:60 
se dělila Police a Krasonice. V kategorii žen se zúčastnily 3 týmy. V této kategorii po-

tvrdila roli favoritek domá-
cí děvčata, která zvítězila 
s časem 18:62. Na druhém 
místě skončil Sedlejov 
a na třetím Kostníky. Tím-
to výkonem si jakubovské 
hasičky dvě kola před kon-
cem soutěže pojistily cel-
kové vítězství. Po loňském 
druhém místě to tak bude 
již potřetí, co putovní pohár 
skončí v Jakubově.

Text: Miroslav Kabelka
Foto: Karel Benáček

Již 11. ročník dětských her Moravsko-
budějovického mikroregionu se konal 
v sobotu devátého června 2018 v Dešově. 
Z celkového počtu 24 obcí mikroregionu 
se zúčastnilo 15 obcí, které postavily 16 

družstev. Soutěžní odpoledne 
zahájil starosta obce přivítáním 
všech přítomných a předal slo-
vo místopředsedovi Moravsko-
budějovického mikroregionu 
panu Radku Menčíkovi, který 
též přivítal všechny přítomné 
a seznámil soutěžní družstva 
s pravidly soutěží. Soutěžilo se 
v šesti disciplínách: SUDOKU, 
SLALOM, DRŽENÍ ROVNOVÁ-
HY, HEJBNI KOSTROU, KO-
RÝTKA a závěrečná společná 
ŠTAFETA PŘENÁŠENÍ VODY 
S KELÍMKY. Pro děti, které ne-
soutěžily, byl připraven doprovodný pro-
gram, skákací hrad, cukrová vata a občer-
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Po úspěšné loňské slavnosti se ve středu 27. června konala 
na zahradě u mateřské školy naše druhá zahradní slavnost. Pří-
pravy opět zabraly spoustu času a energie nás všech, ale stálo 
to za to. Nejsložitější pro nás bylo vy-
brat ten správný den. Počasí se nedá 
poručit. Mírnou osvěžující přeháňku 
v polovině programu kdosi z dětí oko-
mentoval slovy: „To je pár kapek! Ne-
jsme přece z cukru!“

Liják přišel až po ukončení akce 
a závěrečném úklidu celé zahrady.

Přípravy začaly již v úterý odpoled-
ne stavbou velkého párty stanu a po-
kračovaly ve středu od dopoledních 
hodin. Zapojili se úplně všichni. Zdo-
bili jsme zahradu dětskými výtvory, 
dekoracemi a fotografiemi z průběhu 
celého školního roku. Uklízeli jsme 
okolí školky i zahradu, zalévali květiny 
a keře a připravovali šatnu herců s re-
kvizitami.

Na chlapskou práci jsme měli opět 
„půjčeného“ pracovníka Jirku Králí-
ka. Moc mu děkujeme za jeho pomoc 
v průběhu celého dne.

Od 15.00 hodin se začal párty stan 
zaplňovat. Účast rodičů, rodinných 
příslušníků i dalších diváků byla opět 
velice slušná.

A jaký program si děti připravily ?
Nádherný, plný písniček, básni-

ček, hádanek, zábavných tanečních 
i pěveckých vystoupení a také něko-
lika malých, ale milých, překvapení. 
Jedním z nich byla čtenářská ukázka žáka 5. ročníku Davida 
Řepy, zástupce čtvrťáků a páťáků naší základní školy, kteří nám 
od března každý pátek chodili do školky pravidelně číst pohádky 
před spaním aneb ,,Kdo nám dnes přečte pohádku?“

Na závěr programu si mohli spolu s dětmi zatančit všichni, kteří 
měli chuť a odvahu. Děti za své snažení dostaly malé překvapení 
a ty, které půjdou od září do 1. třídy, převzaly navíc dárkovou tašku 

s vysvědčením a pohádkovou knížkou 
na památku. Oceněna byla také děvča-
ta z 9. ročníku ZŠ Domamil, která se 
společně se studentkou Střední peda-
gogické školy Znojmo Lucií Jurkovou 
zapojila do našeho programu. Všem 
děvčatům děkujeme za jejich odvahu 
vrátit se zpátky do školkových let.

A jaká by to byla zahradní slavnost, 
kdyby na ní nebylo žádné občerstve-
ní! Bylo sladké, letní, osvěžující. Čer-
stvé ovoce, kávu a vynikající vodu 
s citrónem nebo mátou nám připravila 
a podávala paní školnice Bohdana 
Špinková. Moc děkujeme!

Velké poděkování patří všem, kteří 
nám pomohli jak s počátečními přípra-
vami, tak se závěrečným úklidem.

Děkujeme paní ředitelce Radmile 
Punčochářové za pomoc při orga-
nizaci a předávání dárků dětem, ZŠ 
Domamil za půjčení ozvučovací apa-
ratury, OÚ Domamil za půjčení a po-
stavení párty stanu a také za ochotu, 
vstřícnost a pomoc mateřské škole 
nejen při přípravě této akce, ale bě-
hem celého školního roku.

Největší dík patří všem rodičům 
a rodinným příslušníkům, kteří si udě-
lali čas a přišli ho strávit se svými 
úžasnými dětmi.

Doufáme, že si všichni přítomní naši závěrečnou školní akci 
užili, a věříme, že se příští rok v červnu opět sejdeme v Domamili 
na další zahradní slavnosti!

Za kolektiv MŠ Domamil Jana ČTVERÁČKOVÁ

Kojatice 30. 6. 2018
Motto: V Kojaticích na sekeru dávají
Dřevorubecká soutěž v hodu oboustrannou sekerou se konala 

30. 6. 2018 v malebné obci Kojatice u Moravských Budějovic. 
Soutěž se konala na travnatém prostranství pod hrází rybníka při 
příležitosti Kojatické pouti a zúčastnilo se jí celkem 18 závodníků 
(16 mužů a 2 ženy).

Soutěžící házeli celkem 36 soutěžních hodů, a to na třech ter-
čích s přesně označenými kruhy, které vyjadřovaly bodový zisk 
1–5 bodů po správném zaseknutí sekery. Pravidla soutěže byla 
shodná jako na mezinárodních soutěžích této kategorie. Vhod-
ným doplněním soutěže byla ukázka práskání bičem.

ZAHRADNÍ SLAVNOST MŠ DOMAMIL 27. 6. 2018

Soutěž v hodu sekerou –Kojatická sekera
Na třetím místě v hodu sekerou se umístil Pavel Daňhel z Ko-

jatic, druhé místo obsadil Oldřich Elis z Olešnice u Kunštátu a ví-
tězem se stal Jiří Vorlíček z Ratají nad Sázavou.

Předání cen vítězům proběhlo při odpoledním vyhlašování 
z rukou paní starostky a ceny obdrželi všichni účastníci této sou-
těže.

Velké poděkování patří partnerům akce.
Partnery akce byly: obec Kojatice, Husqvarna Česko s.r.o., 

Bernard – rodinný pivovar Humpolec
Starostka obce Kojatice
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Tak jako pokaždé, když se pořádá slavnostní akce, je třeba se 
řádně nachystat. Natož když se opět po pěti letech sešli rodáci 
a přátelé naší obce, přípravy byly velké.

Obec připravovala mimo jiné tyto prostory:
– chystalo se na slavnostní žehnání děkanem Aloisem Pernič-

kou nově zrekonstruované hasičské zbrojnice
– dále se provedla obnova dřevěné sochy Ježíše Krista na hřbi-

tově včetně kříže
– rekonstrukce autobusové čekárny
– rekonstrukce chodníku a opěrných zdí u ZŠ I. stupně
– rekonstrukce chodníku u jednoty Coop
– vymalování sokolovny

Při úklidu sokolovny a především obecních prostor bylo po-
zitivní zjištění, že mnozí spoluobčané i chalupáři přiložili ruku 
k dílu a pomohli pořadatelům při plnění úkolů spojených s osla-
vami 125. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů a 3. Se-
tkání rodáků a přátel obce Domamil.

Odměnou pro pořadatele těchto akcí byla poměrně velká 
účast přítomných hostů, rodáků, občanů a přátel naší obce. Dle 
většinou kladných ohlasů přítomných se akce líbila, proto bych 

Ochutnávka vín
Již 4. ročník ochutnávky vín v Častohosticích byl poznamenán 

proměnlivostí počasí, které nikdo z nás neovlivní. Sluníčko se 
střídalo s přeháňkami, ale ani nestálost počasí neodradila ná-
vštěvníky. Ochutnávali jsme tradičně vína z vinařství Šabata ze 
Zaječí. Tentokrát bylo možno ochutnat osm vzorků. Z této na-
bídky si určitě každý vybral. K vínu paří i dobré jídlo, které se 
zde taky nabízelo, maso na grilu, sýry, škvarková pomazánka. 

neckyády se zúčastnila 3 pla-
vidla, což je nejméně za po-
slední roky, ale na příští rok 
už máme domluvená další. 
Tak doufáme, že tradice zů-
stane zachována. Poměrně 
klidné odpoledne se začalo 
kolem 17.00 měnit v rušný 
den, začaly se totiž vydávat 
guláše a zájem byl obrovský. 
Všech pět kotlíků bylo záhy 
vyjedeno, což svědčí o vyso-
ké kvalitě gulášů. K hodno-
cení byla utvořena odborná 
komise, která jako nejlepší 
vyhodnotila vzorek druž-
stva z Rozkoše. Stejné družstvo zvítězilo i v hodnocení širokou 
veřejností. Velké poděkování patří místním dobrovolným hasičům 
za uspořádání takové akce a už se těšíme na další ročník.

Text Ľudovít Dobosi, foto Libor Nečesal

Zvěrkovice byly v sobotu 4. srpna zalité sluncem a provoněné 
vůní masa, cibule a koření. K již tradiční neckyádě jsme přidali Gu-
lášfest – soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Celé to začalo úderem 
13. hodiny, kdy jsme obě akce u místní požární nádrže zahájili. Pla-
vidla vyrazila na trať a na hrázi se začalo topit pod kotlíky. Letošní 

Malé ohlédnutí za velkou obecní akcí aneb 3. setkání rodáků a přátel obce Domamil

chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem 
pomohli zajistit hladký chod celé slavnosti.

Radek Menčík, starosta obce

K poslechu, tanci a hlavně dobré náladě hrála cimbálová kapela 
Sylván.

Nás pořadatele těší, že se k nám vracejí stálí návštěvníci a ka-
ždý rok přibudou další, proto věříme, že tato akce bude mít i 5. 
ročník.

text: Marie Vláčilová
foto: Blanka Mácová

Neckyáda, Gulášfest ve Zvěrkovicích
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Nohejbalový turnaj ve Zvěrkovicích
Dne 28. července se uskutečnil již VII. 

ročník turnaje v nohejbalu trojic ve Zvěrko-
vicích. Na místním víceučelovém hřišti se 
tentokrát sešlo 6 soutěžních týmů, které 
si to rozdaly mezi sebou každý s každým 
a pak ještě následovaly finálové boje. Finá-
le ovládli borci z Hostimi, na 2. místě skon-
čili hráči ze Syrovic a bronzová medaile 
zůstala díky domácím hráčům ve Zvěrko-
vicích. Akci organizovali místní dobrovolní 
hasiči, za což jim patří poděkování, a po-
háry pro vítěze věnovala obec Zvěrkovice.

Text: Ľudovít Dobosi, 
foto: Libor Nečesal

Červenec 2018 
v Martínkově

Období prázdnin bývá v Martínkově 
plné sportovních a kulturních akcí. Ty le-
tošní dva měsíce školního volna začaly 
pro členy krojovaných souborů Džbánek 
a Martínek trochu netradičně. Oba folklor-
ní soubory pracují pod místní Tělocvičnou 
jednotou Sokol a na začátku prázdnin pro-
bíhal v letošním roce v Praze XVI. všeso-
kolský slet. Martínkovské soubory dostaly 
pozvánku vystupovat na pódiových vy-
stoupeních v rámci doprovodných progra-
mů. Hlavní sletové dny připadly na 5. a 6. 
července 2018 a hromadná vystoupení 
proběhla na stadionu Eden. Martínkovští 
vystupovali ve středu 4. července v jeho 
těsné blízkosti, před sousedním obchod-
ním centrem. Jak malí členové Martínku, 
tak ti větší ze souboru Džbánek předvedli 
po třech vystoupeních, za která pokaždé 
sklidili velký potlesk. Reklamu naší obci 
pohotově udělal i moderátor akce, takže 
jsme v podvečer odjížděli domů s poci-

tem, že i martínkovští Sokolové přispěli 
k důstojnému průběhu sletu pořádanému 
v roce výročí vzniku republiky.

O týden později se v Martínkově usku-
tečnil již pátý Sokolský pohár ve Free-
style fotbalu. Tentokrát 
nás trochu zlobilo počasí 
a prudké přeháňky, ale 
akci všichni hráči zvládli 
bez problémů. Na par-
ketu na návsi bojovalo 
o stupně vítězů celkem 13 
účastníků ve dvou katego-
riích. Se soutěžícími dora-
zili do Martínkova i jejich 
příbuzní a podporovatelé, 
takže prostor kolem mís-
ta soutěže byl poměrně 
slušně zaplněn. Na akci 
poprvé dorazil i předseda 
České Freestyle fotbalové 
asociace LUCASSO, který se ujal funkce 
předsedy poroty a poté pochválil bez-
chybnou organizaci poháru. Soutěžící byli 
i letos z různých koutů republiky a hned 
dva poháry si vybojovali účastníci z Měl-
níka.

V sobotu 28. července 2018 následova-
la pak další tradiční akce, a to štafetový 
maraton Pocta Emilu Zátopkovi. Maraton 
se konal již posedmé a i v letošním roce 
byl pokořen jeden z rekordů. Konkrétně 
celkový počet zdolaných kilometrů, kdy 
se každému z přítomných 135 účastníků 
zaznamenával počet oběhnutých či ode-
jitých okruhů kolem martínkovské návsi. 
A právě z celkového součtu vzešlo téměř 

MORAVSKOBUDĚJOVICKÝ SKAUTING 1968–70 
padesát let poté

Rodina Salačova a skautské středisko Moravská Orlice vás 
srdečně zve na veřejné promítání ojedinělých diapozitivů z čin-
nosti moravskobudějovických skautů v letech 1968 až 1970. 
Projekce s komentářem proběhne ve středu 26. září 2018 
od 18:00 ve skautské klubovně na Blahoslavově ulici v Morav-
ských Budějovicích.

Ve skautské klubovně bude také otevřena malá výstavka vy-
braných fotografií z let 1968–70 od pondělí 1. října do čtvrtka 4. 
října vždy od 15:00 do 17:00.

Za skautské středisko
Petr Beránek

neuvěřitelné číslo: v Martínkově všichni 
„maratonci“ společně naběhali či nacho-
dili 919 kilometrů a 226 metrů! Nutno do-
dat, že na tomto rekordu měli obrovskou 
zásluhu především běžci Lojda, Špaček 

a Urbánek, když každý z nich zdolal vzdá-
lenost maratonu (42, 195 km) celou. Vý-
zvou do příštího ročníku tedy je pokusit 
se překonat 1.000 km, což je jeden milion 
metrů. Takže již nyní vyzýváme všechny 
sportovce, běžce, chodce i ostatní: za-
pojte se poslední červencovou sobotu 
roku 2019 do martínkovského maratonu 
a pojďme tu kulatou hranici tisíce kilomet-
rů překonat společně.

Za Tělocvičnou jednotu 
Sokol Martínkov
Josef Pléha, starosta jednoty
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dokončení na str. 14

Děti reprezentovaly Lesnou
V sobotu 9. 6. 2018 proběhla v obci Dešov tradiční soutěž Obec našim dětem, kterou 

každoročně pro své členské obce pořádá Moravskobudějovický mikroregion společně 
s pořádající obcí. Letos poprvé se této soutěže zúčastnila také naše obec. Naše děti si 
vedly velice dobře, i když se se soutěží teprve seznamovaly. Děti soutěžily v jednotných 
tričkách s logem obce. Na soutěž jsme jeli novým hasičským autem a auty rodičů, kteří 
nás jeli také podpořit. Tímto děkuji dětem za příkladnou reprezentaci naší obce a doufám, 
že příští rok se opět zúčastníme.

Lesná – výšlap za pokladem
I letos uspořádal, a to v sobotu 30. června, sbor dobrovolných hasičů v Lesné výšlap 

za pokladem. Okruh vedl okolo posedu přes Netřesák zpět k hasičárně. Po cestě čekalo 
na děti dvacet sportovně dovednostních úkolů, které poctivě plnily. V polovině cesty jsme se 
občerstvili opečenými buřty a těšili se do cíle na poklad. S ohledem na počet dětí a štědrost 
našich příznivců jsme k ukrytí pokladu potřebovali opravdu velkou truhlu, děkujeme. U ha-
sičárny bylo připraveno pohoštění pro všechny. Dalším překvapením pro děti i rodiče bylo 
odhalení nové atrakce na dětském hřišti. Nazvali jsme ji „kočkopes“ a bude trvale zdobit 
naše dětské hřiště. A že nevíte co to je? Přijďte se podívat.

Krajské kolo
7. červen 2018 se pro čtyři žáky ze ZŠ 

a MŠ Nové Syrovice stal nezapomenu-
telným dnem. Zúčastnili se krajského 
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 
v Moravských Budějovicích. Konkurence 
družstev byla obrovská. Celkem přijelo 
44 dětí z jedenácti oblastí Vysočiny, aby 
zde změřily své znalosti a dovednosti 
z dopravní výchovy. Soutěžilo se v pěti 
disciplínách – ve zdravovědě, v jízdě 
zručnosti, v práci s mapou a ve znalos-
tech pravidel provozu na pozemních ko-
munikacích v teoretické i praktické části. 
Všechny děti byly velice dobře připrave-
ny, proto byla soutěž napínavá od začát-
ku až do konce. Žáci z Nových Syrovic 
obsadili krásné čtvrté místo a odjížděli 
domů se spoustou dárků a plni zážitků.

Strnadová Alice,  
vedoucí vychovatelka školní družiny

BUDÍK ZVONÍ, 
ZPÍVÁ A HRAJE

Se začátkem nového školního roku při-
cházíme s nabídkou zájmových kroužků 
a kromě našich stálic nabízíme i novinky, 
na které chceme upozornit. Týkají se hlav-
ně hudebního oboru. Hledáme zájemce 
o pěvecké sbory různých věkových ka-
tegorií a rádi bychom „rozjeli“ činnost hu-
debního seskupení BUDÍK BAND. Vítáni 
jsou zpěváci, zpěvačky, hráči na kytaru, 
klávesy a další instrumentalisté. Základní 
znalost hry na nástroje se předpokládá. 
Repertoár se ponese v duchu pop-music 
a skladeb, které osloví mladé hudebníky, 
ale i jejich případné příznivce.

Chceme nabídnout tuto aktivitu dětem 
a mladým lidem, kteří mají chuť a zájem 
společně sdílet činnost, která je baví. 
A Budík rád poskytne začínajícím uměl-
cům kvalitní vedení. Proč právě u nás ne-
naplňovat známé „Co Čech, to muzikant!“

Podobné seskupení nemá v DDM tradi-
ci, ale každá tradice musí mít někdy začá-
tek. Tak u vzniku seskupení BUDÍK BAND 
můžete být právě Vy!

Dotazy i další organizační záležitosti 
rádi zodpovíme. A nejlepší je přijít na in-
formativní schůzku. Podrobnosti o dalších 
kroužcích a termínech informativních 
schůzek najdete v letáčku, který by 
se měl dostat do vaší schránky.

Již nyní se těšíme na mladé hu-
debníky, sportovce, tanečnice, 
tanečníky, výtvarníky. Prostě 
na všechny, kteří vědí, že se 
v DDM Budík nebudou nudit.

Liba, Dana, Jirka
DDM Budík

Organizace školního roku 2018/2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích
Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučo-
vání bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019, ve 2. pololetí v pátek 
28. června 2019.
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019. Vyučování 
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v Kraji Vysočina: pondělí 4. března – neděle 10. března 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostat-
ním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019 – neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 
2019.

Co se děje v Sokole?
Otvíráme nový oddíl Street dance. 

Do sokolovny budou 2x týdně jezdit zku-
šení lektoři z Mighty Shake Znojmo. Ná-
bor probíhá již 4. a 6. září od 16 hodin. Po-
třebné informace najdete na našem webu 
www.mbsokol.cz.

Zakončete léto pochodem údolím 
řeky Rokytky z Biskupic do Jaroměřic 

nad Rokytnou. Vyrážíme 15. září v 8:30 
autobusem od vlakového nádraží, návrat 
je plánován linkovým autobusem, který 
odjíždí v 15:11 z Jaroměřic. Pochod je 
dlouhý 15 km, občerstvení zajištěno v Ja-
roměřicích. Aktuální informace sledujte 
na webových stránkách a facebooku.

3. října začíná kurz Fit maminky urče-
ný pro maminky s miminky ve věku od tří 

měsíců do jednoho roku. Cvičíme každou 
středu od 9:00 na malém sále. Podrobné 
informace a přihlášky naleznete na www.
mbsokol.cz

Opravujeme okna na sokolovně – 
přes léto proběhla II. etapa rekonstruk-
ce oken. Nový kabát mají všechna okna 
na zadní straně sokolovny směrem k fot-

Lektor street dance (Mighty shake)
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balovému stadionu. Letoš-
ní opravy stály 480 tis. Kč 
a na většinu z této částky se 
nám podařilo sehnat dotace 
(na financování projektu se 
podílejí MŠMT, Fond Vysočiny 
a Sokolská župa plk. Švece). 
Velká část modernizace oken 
je tak za námi – na příští rok 
zbývá dodělat několik men-
ších oken na nádvoří s nety-
pickými tvary a rozměry.

V průběhu celého roku vzni-
kala v rohu podloubí hlavního 
sálu boulderová stěna. Její 
stavba postupovala pomalu, 
protože ji kluci stavěli sami, podle vlast-
ních plánů a ve volném čase. Přes léto se 
podařilo stěnu dokončit a mohou ji využí-
vat všichni, kdo do sokolovny zavítají.

V červenci jsme také dokončili opravu 
podlahy v sále na stolní tenis (místnost, 
kterou znáte z plesů jako horní bar). Dlou-
hé roky jsme podlahu opravovali jen dole-
pováním rozbitých částí PVC. Letos nám 
konečně vyšly dotace na spolufinancová-
ní, a tak jsme mohli vyměnit povrch v celé 
místnosti.

Co nás čeká?
Přijďte se podívat na výstavu Sokol 

před 100 lety a dnes. Dozvíte se, jak se 
cvičilo v roce 1918 i jak tehdy vypadala 
sokolovna. Vernisáž proběhne v pátek 7. 
září v 17 hodin. Expozice je přímo v soko-
lovně a výstava bude k vidění do 22. září.

Dětský a sportovní den můžete na-
vštívit v sobotu 22. září. Skákací hrad, 
občerstvení, ukázky činnosti našich dětí 
i sportovní turnaje. Jako každý rok pro-
běhne Sokol open na nádvoří sokolovny.

Každý rok 8. října uctíváme 
památku sester a bratří, kteří 
padli v 2. světové válce. Na ten-
to den připadá Památný den 
sokolstva. Předchozí roky jsme 
společně vypouštěli lampiony, 
které z nádvoří sokolovny uná-
šely sokolské světlo vysoko 
do nebe. Letos bude Památný 
den sokolstva trochu jiný. Sejde-
me se na Fügnerově náměstí, 
kde společně zasadíme Strom 
svobody. Stromy svobody se 
sázejí celý rok 2018 po celé 
České republice. I my jsme se 
připojili a na oslavu 100 let výro-
čí republiky vysadíme sokolskou 

lípu. A proč na Fügnerově náměstí? Jin-
dřich Fügner byl spoluzakladatel Sokola 
(společně s M. Tyršem, 1862), a tak jsme 
nemohli v našem městě najít vhodnější 
místo.

K sázení Stromu svobody máme ještě 
jedno překvapení. Ale o něm Vám po-
drobněji napíšeme až v dalším čísle.

Text a foto:
Jan Švaříček, 
starosta TJ Sokol

Na čtyři stovky sokolů z Župy 
plk. Švece, z toho 45 ze Želetavy, 
pobývalo od 30. května do 6. června 
v Praze. Účastnili se akcí sletového 
týdne a cvičili v obou hromadných vy-
stoupeních XVI. všesokolského sletu. 
Většina z nich – ti mladší – se sletu 
zúčastnili poprvé a prvně zde zažili 
tu úžasnou atmosféru a sounáleži-
tost Sokola. Byli nadšeni z toho, že 
je v metru a autobusech lidé zdra-
vili a chtěli si s nimi povídat o sletu 
i o Sokole.

Sletový týden zahájil v neděli 1. červen-
ce průvod českých a zahraničních účast-
níků sletu historickým centrem Prahy. 
Téměř 15 tisíc účastníků průvodu se ráno 
sešlo na Václavském náměstí a zcela ho 
zaplnilo. Přes Národní třídu, nábřeží a uli-
cí Pařížskou pokračoval průvod zdobe-
ný historickými prapory žup i jednot (též 

Sletový týden v Praze byl pro želetavské sokoly zážitek

Oprava oken sokolovny

placená inzerce
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Sabinku Molinu, Agátku Nemeškalovou, 
Nelinku Nemeškalovou, Sofinku Poláč-
kovou, Terezku Pospíchalovou, Anničku 
Vorbisovou, Emičku Zedníkovou a Vik-

torku Dufkovou. Doufáme, že už brzy se 
i některé z nich vydají na závodní dráhu 
a budou tak hrdě reprezentovat náš klub, 
Fitness MB i město Moravské Budějovice 
stejně tak jako ostřílené závodnice Tere-
za Chrástová, Tereza Havlíčková, Aneta 
Havlíčková, Adéla Vandasová a Zuzana 
Čtveráčková.

A jak budou tréninky od září vypadat? 
Aerobiková přípravka 4–7 let bude tréno-

Od června do konce srpna mají holky 
z Profi aerobic teamu MB nejen prázdniny 
letní, ale také pomyslné aerobikové, což 
znamená, že čerpají síly na další závod-
ní období, které vypukne za-
čátkem září. Protože se nám 
začalo po aerobiku stýskat, 
zorganizovaly jsme společně 
s trenérkou Janou Chvátalo-
vou jednodenní letní soustře-
dění ve Fitness MB, jež se 
konalo 2. srpna 2018. Zahrály 
jsme si celou řadu her, secvi-
čily aerobikové choreografie 
a posilovaly s vahou vlastního 
těla i nejrůznějšími posilovací-
mi pomůckami, které nám na-
bízí skvěle vybavené Fitness 
MB.

Zahájení již třetí závod-
ní sezóny bude pro náš tým 
letos v září trochu netradič-
ní, neboť jsme se rozhodly do svých řad 
přijmout další členky, které by společně 
s námi mohly sdílet nadšení z tak krásné-
ho sportu, jako je aerobik. Chtěly bychom 
tedy oficiálně v našem sportovním klubu 
přivítat celkem patnáct nových holčiček 
– Terezku Bulíčkovou, Patričku Ferda-
novou, Barborku Křivanovou, Nelinku 
Křivanovou, Barborku Loudovou, Kris-
týnku Loudovou, Viktorku Machovcovou, 

vat nejprve 3x týdně a později jen 2x týd-
ně. V první půlce roku bude mít závodní 
skupina tréninky 1x týdně a v druhé polo-
vině roku počet tréninků navýšíme, neboť 

předpokládáme, že se opětovně 
holky probojují na nejprestižněj-
ší soutěž v komerčním aerobi-
ku (Mistrovství České republi-
ky SAMC), kam je zapotřební 
opravdu poctivá a náročná pří-
prava.

Postupně začínáme připravo-
vat naši nejstarší členku Adélu 
Spoustovou do role budoucí tre-
nérky. Adéla je totiž sportovně 
všestranně nadaná, což doka-
zuje celá řada jejích sportovních 
úspěchů. Navíc Adéla svým 
velice zodpovědným přístupem 
k tréninkům dokázala, že jak ae-
robik i posilování jsou její vášní, 
proto věříme, že bude jednou vý-

bornou trenérkou. V našich řadách se ale 
nachází více potenciálních budoucích lek-
torek, proto doufáme, že i ony projeví ale-
spoň takovou snahu jako Adéla a stanou 
se později také trenérkami v našem klubu.

Pokud byste chtěli aktivně sledovat 
činnost našeho klubu, neváhejte navští-
vit nově vytvořený facebookový profil 
pod názvem – Profi aerobic team MB či 
webové stránky – http://vendulakopeckov.
wixsite.com/profiaerobicteammb.

Pevně věříme, že budete mít možnost 
zhlédnout naše nově secvičené vystou-
pení již na Císařském posvícení v Morav-
ských Budějovicích, které se pravidelně 
koná začátkem října a kde pravidelně 
s děvčaty vystupujeme.

trenérka Vendula Kopečková

inzerce

PROFI AEROBIC TEAM MB JIŽ BRZY ODSTARTUJE SVOU TŘETÍ ZÁVODNÍ SEZÓNU

želetavským) až na Staroměstské 
náměstí. Po průvodu následovala eku-
menická mše v chrámu sv. Víta, kterou 
celebroval Dominik Kardinál Duka OP. 
Úžasnou atmosféru obřadu podtrhlo též 
vystoupení několika sokolských pěvec-
kých sborů. Po mši si mohli zájemci z řad 
účastníků sletu s profesionálními průvodci 
chrám sv. Víta prohlédnout.

Úžasná sportovní přehlídka Sokol Gala 
předvedla v úterý večer v O2 aréně to nej-
lepší ze sokolských sportů. Vystoupili zde 

i želetavští žáci a žákyně ve skladbě Cir-
kus. Většinu času v Praze však cvičenci 
strávili na zkouškách, při kterých se nacvi-
čují příchody, odchody a složitá choreo-
grafie většiny skladeb. Želetavští sokolo-
vé vystoupili na stadionu Slávie v Edenu 
ve čtyřech hromadných skladbách: rodi-
če (prarodiče) vystoupili se svými dětmi 
(vnoučaty) ve skladbě Méďové, mladší 
žákyně vystoupily ve skladbě V peřině, 
starší žáci a žákyně nacvičili skladbu Cir-
kus a 12 žen vystoupilo v česko-sloven-

ské skladbě Spolu, kterou vzdali sokolové 
hold stému výročí založení samostatného 
československého státu.

Velký dík patří všem čtyřem želetav-
ským cvičitelkám, které věnovaly svůj čas 
a energii k nacvičení náročných skladeb, 
i všem cvičencům, kteří tento náročný ná-
cvik téměř bravurně zvládli a umožnili tak 
reprezentaci želetavského Sokola v na-
šem hlavním městě.

Text a foto: 
O. Nováková
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Poslední výprava 6. roje světlušek (dívky 7–11 let)
Minulý skautský rok jsme zakončily výpravou v naší klubovně v Moravských Bu-

dějovicích. Zahrály jsme si hry, naučily se lakros, který je v nás ve středisku velmi 
oblíbený. Vyzkoušely si taky tzv. „špačka“, jenž byl vymyšlen jedním z našich ve-
doucích. Poklidily jsme klubovnu, povídaly si, vařily, zpívaly, hrály na kytaru a také 
navíc navštívily Domov svatého Antonína, kde jsme dobrým skutkem završily naši 
etapovou hru. Ptáte se, jakým dobrým skutkem? Vysázely jsme tam květiny, které 
jsme dostaly z květinářství od paní V. Trojanové (tímto jí za to moc děkujeme). 
Doufáme, že květiny pěkně porostou a budou všem dělat radost. Těšíme se na dal-
ší skautský rok, kdy opět zažijeme hodně dobrodružství, legrace a naučíme se 
spoustu nových věcí. Pokud jste, nebo máte dítko na prvním stupni ZŠ, chceme 
vás pozvat mezi nás. Scházíme se každý pátek od čtyř do půl šesté ve skautské 
klubovně. První schůzka proběhne 15. 9. 2018. Budeme se těšit!

Michaela Nesnídalová– Migi

Za každé dítě, mládež, za každé-
ho dospělého, který vzal do ruky 
štětec/váleček či kartáč, odhodil 
strach a pustil se do díla. Nesmím 
zapomenout poděkovat i všem, 
kteří nás přišli podpořit svými ná-
pady, myšlenkami a radou. Díky 
patří i místním archivářům, se kte-
rými jsme konzultovali téma Mlýn-
ský náhon. Nápad toto téma za-
členit do malby přišel na poslední 
chvíli díky místnímu obyvateli, jenž 
nás na to upozornil. Starší z vás 
si jistě pamatují, že most fungoval 
dříve jako mlýnský náhon. Proto 

nám bylo líto se o tom na „malířském 
plátně“ nezmínit.

Snažili jsme se rozšířit dané termíny 
výmalby s předstihem. Roznesli jsme 
v dané čtvrti letáčky a umístili událost 
na facebook. První den jsme mostek 
penetrovali a domlouvali se na fi nálních 
tématech. Jedna strana mostu je tedy 
Myší díra, druhá Mlýnský náhon a spo-
juje je spousta myší uprostřed. Během 
dalších dvou termínů jsme pracovali už 
s barvami, šablonami a vlastní fantazií. 
Každý, kdo přišel, měl možnost zapojit 
se do díla. Děti si většinou vybraly šab-
lonu myší a poté ji přenesly na zeď. Do-
spělí malovali na místa dětem nedostup-
ná. Děkuji také rodině Bretšnajdrů, kteří 
nám umožnili uskladnit si věci na delší 
čas u nich (abychom je pokaždé nemu-
seli vozit) a také ty zapomenuté vypůjčit. 
Zvláštní poděkování patří všem dětem. 
To ony si přišly vytvořit budoucnost.

Všichni doufáme, že se vám nová po-
doba mostku líbí, budete jím rádi pro-
cházet a že se k němu budeme chovat 
s respektem ke všem, kteří obětovali 
svůj volný čas, dali do něj kus sebe 
a snažili se, aby bylo naše město 
barevnější. 

Dnes a denně procházíme 
spoustou takovýchto míst. 
Na místě je tedy otázka. 
Které bude na řadě dál?

Anna Prokopová

Mnozí z vás již jistě viděli či ales-
poň slyšeli o nově vymalované Myší 
díře na Nerudově ulici. Proč to celé 
vlastně vzniklo? 

Většina z nás tudy v průběhu našich 
životů procházíme a myslím si, že by ne-
bylo člověka, který by tento mostek ne-
vnímal jako šedé, ponuré místo. Nevím 
jak vy, ale já vždy mostkem honem pro-
jela/prošla, jen abych už byla na druhé 
straně. To se od nynějška nestane. Myší 
díra už není šedá. Je barevná, hravá 
a vytvořili jsme ji společně.

S myšlenkou výmalby jsem při-
šla za Honzou Švaříčkem a potažmo 
na „okrašlovací spolek“. Ten 
sdružuje lidi, kteří chtějí zlep-
šit naše město. Spolek je čistě 
nepolitický. Jelikož nebyl nikdo 
proti, čekala nás spousta práce. 
Bylo potřeba sehnat povolení 
od Českých drah. Naštěstí pro 
nás mají s podobnými výmal-
bami zkušenosti, takže byli pro 
a mohli jsme začít. To nejdůle-
žitější bylo sehnat dobrovolníky 
s chutí nám pomoci. Chtěli jsme 
umění pro lidi a od lidí.

Byli jsme moc rádi za všech-
ny, kteří nám přišli pomoci. 

16 září 2018
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ARCHIV ZVE...
U příležitosti oslav 100. výročí založení 

Československé republiky připravilo mo-
ravskobudějovické pracoviště Státního 
okresního archivu Třebíč výstavu Tenkrát 
ve 20. století (20. století na Moravskobu-
dějovicku v archivních dokumentech). Co 

Muzeum se zavírá
Chystá se dlouho plánovaná rekon-

strukce.
Od jara 2017 připravovalo Muzeum Vy-

sočiny Třebíč projekt celkové moderni-
zace a rozšíření expozic ve své pobočce 
– v muzeu Moravské Budějovice. Plán po-
čítá se zkvalitněním dvou stávajících ex-
pozic. První „Řemesla a živnosti“ seznámí 
návštěvníky s rukodělnou tradicí našeho 
regionu. Druhá část „Příběh města a zám-
ku“ zase přiblíží život moravskobudějovic-
kých měšťanů a jejich vrchnosti.

V letošním roce získalo muzeum pro re-
alizaci projektu finanční podporu ve výši 
17 miliónů korun z Integrovaného regio-

nálního operačního programu výzva Mu-
zea II. Z tohoto důvodu čeká moravsko-
budějovický zámek největší stěhování 
v novodobé historii. Bohužel stěhování 
a následné stavební úpravy si vyžádají 
úplné přerušení provozu muzea od začát-
ku září letošního roku až do roku 2020. 
I přes omezení se zrealizují některé akce 
pro veřejnost mimo zámeckou budovu. 
Časově nejbližší je například plánovaný 
koncert Filharmonie Gustava Mahlera 
z Jihlavy.

Rádi bychom poděkovali za pomoc, bez 
níž bychom jen obtížně získali finanční 
podporu, vedení města Moravské Budě-

jovice, panu Ing. Vlastimilovi Novotné-
mu, Ing. Arch. Zdeňku Svobodovi a paní 
Lence Dohnalové z odboru výstavby, 
panu Josefu Macháčkovi z investičního 
odboru a panu Ing. Bohumilu Horníkovi 
z finančního odboru Města Moravské Bu-
dějovice. Dále bychom chtěli poděkovat 
za vstřícnost MgA. Janu Klimešovi, PhD. 
z Národního památkového ústavu v Telči, 
Ing. Jaroslavu Doležalovi ze Střední školy 
řemesel a služeb a dalším podporovate-
lům.

Za moravskobudějovické muzeum
Petr Beránek 

můžete na výstavě vidět? Z archivních 
fondů jsme vybrali řadu zajímavostí re-
flektujících období první světové války, 
první republiky, druhé světové války, 50. 
léta 20. století, rok 1968, 70. a 80. léta 20. 
století. Výstava je pro veřejnost přístupná 

do ledna v badatelně moravskobudějovic-
kého archivu na Tovačovského sadech 
v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, 
8–12 a 13–17 hodin (vstup zdarma).

Mgr. Lenka Jičínská

Oblastní charita Třebíč
vyhlašuje při příležitosti 15 let akreditovaného dobrovolnictví soutěž na téma

Co pro mne znamená dobrovolnictví
Setkali jste se již s dobrovolnictvím?
Jste nebo jste byli dobrovolníkem nebo Vám byla či je poskytována pomoc dobrovolníků?
Jakou zkušenost jste získali, co Vám dobrovolnictví přineslo?

PODĚLTE SE O SVÉ ZÁŽITKY Z DOBROVOLNICTVÍ,
napište, nakreslete nebo namalujte, nebo zachyťte na fotografii pěkné 
okamžiky z dobro-působení.
Forma příspěvků:
text či báseň – zamyšlení, příběh, zážitek, zkušenost – max. na 1 list A4
výtvarná práce za použití libovolné techniky – max. na A3
fotografie – v dostatečné kvalitě vhodné k publikování
Příspěvky zasílejte do 21. 9. 2018 na adresu:

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
nebo na e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz
Uveďte, prosíme, své jméno, příjmení a adresu, telefon či e-mail.

Vážení senioři,
cítíte se osamoceni?
VYUŽIJTE NABÍDKU DOBROVOLNÉ 
POMOCI, 
ozvěte se nám, jestli potřebujete drob-
nou pomoc v domácnosti, přinést nákup, 
popovídat si, zda byste uvítali předčítání 
nebo doprovod na procházku a podobně.
PŘIHLASTE SE NÁM, prosím, i vy, KDO 
BYSTE RÁDI JAKO DOBROVOLNÍCI 
TAKTO NĚKOMU POMÁHALI, NĚKOHO 
POTĚŠILI.
Hledáme další dobrovolníky, kteří by chtě-
li pomáhat těm, kdo to potřebují.

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ
Dobrovolnické centrum 
a sousedská pomoc

Kontakt: 
dobrovolnici@trebic.charita.cz
tel.: 568 408 482, 775 179 314
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Zbýval měsíc do tábora a nám účast-
níkům přišel do schránky dopis od Emy. 
Prosila o pomoc a zároveň nám sdělila in-
formace, kdy na tábor máme dorazit.

Měsíc utekl rychle a byl první táborový 
den. Bylo potřeba dostavět tábor, aby-
chom my, i následující dva tábory mlad-
ších, měli kde „bydlet“. Když bylo vše ho-
tové, mohl tábor pořádně začít.

Večer proběhl úvod do etapové hry 
inspirované seriálem Bylo nebylo. Po se-
tkání s Emou, jež nám povyprávěla, co 
se ve městě Storybrook stalo a jak by-
chom mohli pomoci, jsme se šli podívat 
na scénku, ze které jsme pochopili, že 
všechny pohádkové postavy ve městě 
ztratily svou identitu. Naším úkolem bylo 
během celého táborového pobytu postup-
ně tuto identitu navrátit každé bytosti zpět 
v různých etapových hrách.

Během tábora jsme měli také Den dětí. 
Říkáte si Den dětí v polovině července? 
Ano, i to je na našem táboře možné!

Ráno jsme se probudili a našli od ve-
doucích vzkaz o tom, že je chod tábora 
do pěti hodin na nás a kdyby něco se 
něco stalo, máme na píšťalku pískat SOS. 
V tu chvíli jsme si rozdali role, udělali 
snídani, vymysleli si program, jídelníček, 
udělali nástup, vytáhli vlajku a šli si zahrát 
hru. Den utíkal, jedli jsme, 
hráli, stavěli přístřešek, pl-
nili stezky… Pak přišli ve-
doucí, kteří nás celý den 
nepozorovaně sledovali, 
a proběhla zpětná vazba 
obou stran. Všichni byli 
s touto akcí spokojení. 
V roli vedení jsme zůstali 
až do večera a užívali si jí 
tak jako celý den.

Na táboře jsme i praco-
vali. Abychom měli čím za-
tápět, chodili jsme do lesa 
na dřevo, řezali ho a seka-
li. Taky jsme jezdili na kole 
na brigádu, kde jsme 
kousek od tábořiště vy-
sekávali náletové rostliny. 

Čtěte ušima – půjčování audioknih

Co je audiokniha? Audiokniha je 
nahrávka mluveného slova. Obvykle vy-
chází z tištěných materiálů, ale nemusí 
jít za každou cenu o přesnou audiover-
zi knihy. Audiokniha může mít i podobu 
kompletní dramatizace – s kompletním 
obsazením rolí, hudbou a dalšími dopro-
vodnými efekty. Na světovém trhu občas 
audiokniha doprovází nově vydanou kni-
hu jako její součást.

Audioknihy jsou skvělou pomůckou pro 
děti, které se učí číst – pomáhají rozvíjet 
porozumění psanému textu, zarputilé ne-
čtenáře a zkrátka všechny, kteří nemají 
času nazbyt. Šetří nejen naše oči, ale prá-
vě i čas, který můžeme strávit jakoukoli 
jinou činností zpříjemněnou právě posle-
chem mluveného slova.

Existují dva přístupy k nahrávání au-
dioknih. Angažování známých tváří/hlasů 

Takovou práci děláme každý rok za pobyt 
na tábořišti, tak krásném místě. Vzhledem 
k tomu, že jsme dobrý kolektiv a všichni 
si rozumíme, tak nám jde práce od ruky 
a vždy to rychle uteče.

Během tábora také proběhl taneční 
večer. Kluci si podle instrukcí vybrali ta-
nečnice na daný večer. Nejdřív bylo volné 
roztančení s hudbou podle paní starostky 
našeho městečka Storybrook, naučili se 
dva základní tance a poté proběhla disko-
téka, na které jsme potleskem zhodnotili 
tance roverů a rangers. Po této krátké za-
jímavé soutěži a úspěšném večeru jsme 
si ještě zatančili na pár písniček a šli spát.

Taky už několik let bereme na tábor kola, 
na nichž pak jezdíme na výlety, na zmrzli-
nu, do kostela… Probíhají na nich i různé 
soutěže. Jednou z nich byl Amazing race, 
kde jsme byli rozděleni na čtyři skupiny 
a dostali jsme mapu s určitými místy k pro-
jetí. Společnou zastávkou byl zámek Dob-
rohoř u Starého Města pod Landštejnem. 
Po prohlídce jsme dostali o tomto místě 
nějaké otázky, které jsme v rámci soutěže 
vyplňovali. Jakmile jsme dokončili, zjisti-
li všechny odpovědi, naobědvali jsme se 
a vyrazili zpět do tábora, který byl i cílem 
celého závodu. Všichni jsme úspěšně ces-
tu zvládli a vítězná skupina byla na večeři 

obsloužena se vším 
všudy.

Na nedělní výlet 
jsme vyrazili do Nové 
Bystřice, kde se věří-
cí stavovali v Klášteře 
na nedělní mši.

A není to všechno! 
Jedna z etap nám vy-
vrcholila na dalším cyklovýletu na nedale-
ký hrad Landštejn. Cesta nebyla dlouhá, 
ale terén byl horší. Na místě na nás čekal 
Lucifer, jenž nám přislíbil pomoc při hledá-
ní stop ke ztracené princezně. Podmínkou 
byly čtyři zkoušky, které jsme úspěšně 
zvládli. Indicie byly naše, ale to jsme ještě 
netušili, co nás s nimi čeká.

Předposlední den tábora jsme byli 
vzbuzeni brzy ráno a šli jsme kousek 
od tábora na Hadí vrch. Tam byla za-
končena celá etapová hra, kdy se nám 
postupně představovaly všechny pohád-
kové postavy, kterým jsme pomohli získat 
zpět jejich identitu. Poslední byla královna 
s dcerou, jimž jsme předali získané indicie 
z minulé etapy. Po závěru etapy jsme ješ-
tě chvíli zůstali na vrcholku kopce a pozo-
rovali východ slunce.

Večer téhož dne byl i závěrečný oheň. 
Zpívali jsme, povídali si a rozdali si pa-

mětní listy. Pár z nás spalo 
venku u ohně pod hvězd-
nou oblohou.

Za celý tábor jsme zažili 
spoustu legrace, naučili 
se nové věci, získali další 
zkušenosti, všichni jsme 
se více poznali a už nyní 
se těšíme na další tábor. 
Ale dříve než celý rok 
uběhne, čekají nás schůz-
ky a výpravy, které si stej-
ně tak skvěle zase všichni 
užijeme.

Budeš u toho s námi?

www.orlicemb.cz
Monika Netíková – 
Monča

Skautský tábor 2018

NZDM eMBečko 
koncem července přijalo vzácnou 
návštěvu – zástupce města Hum-
polec a Pelhřimov. Na čele dele-
gace stála paní místostarostka 
Lenka Bartáková s vedoucím OSV 
panem Josefem Fialou. 

Cílem jejich návštěvy bylo načer-
pat informace týkající se založení 
a provozování nízkoprahového za-
řízení, které by chtělo město Hum-
polec na svém území v nejbližším 
období taky zřídit. Koordinátor pro-
gramu NZDM eMBečko Ondřej Fer-
dan ochotně zavzpomínal na proces 
zakládání NZDM v Moravských Bu-
dějovicích a informoval o aktuálních 
trendech v sociálních službách pro 

děti a mládež. Je skvělé, že se o ak-
tivitách eMBečka doslechli i na Hum-
polecku a Pelhřimovsku, což je hlavně 
zásluhou činorodých pracovníků eM-

Bečka a podpory ze strany Mikrore-
gionu Moravskobudějovicko a Města 
Moravské Budějovice. 
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tenské škole. Koně byli ustájeni v zámku, 
u stavitele Antonína Svobody a v domě 
profesora Emila Dvořáka.

Na základě nově schválené organiza-
ce čs. armády v roce 1933 byly v případě 
potřeby na ostrahu hranic určeny tři pěší 
pluky. Jihlavský pěší pluk č. 31, znojem-
ský pěší pluk č. 24 a brněnský pěší pluk 
č. 10. Takto naplánovaný stav se ovšem 
od 12. března 1938, po násilném připojení 
Rakouska k fašistickému Německu, radi-
kálně změnil. Došlo k posílení vojenských 
útvarů. V Hrušovanech nad Jevišovkou 
byl už koncem března 1938 vytvořen 
nový strážní prapor, jenž byl podřízen jih-
lavskému 31 pluku. Do Moravských Bu-
dějovic, těsně před Velikonocemi na Vel-
ký pátek 15. dubna 1938 po 23. hodině 
přijel vlakem ze Žamberka od 4. divize 
z Hradce Králové hraničářský prapor č. 3. 
Vlak měl 48 vozů a přivezl 550 mužů, 29 
důstojníků, 11 rotmistrů, 45 koní, 9 vozů, 
8 kár, jedno osobní auto a jedno nákladní 
auto. Hraničářský prapor č. 3 byl na vy-
zdobeném nádraží uvítán zástupci města 
v čele se starostou města Felixem Buri-
anem, radními, zástupci okresního úřadu, 
důstojníky ubytovatele generálního štábu 
včele s plukovníkem generálního štábu 

František Vlk
Po nástupu Hitlera a jeho nacistické 

strany k moci v Německu začaly růst oba-
vy o bezpečnost republiky. Stoupenec 
Hitlera Konrád Henlein vytvořil 2. října 
1933 v českém pohraničí Sudetoněmec-
kou vlasteneckou frontu, která se od roku 
1935 nazývala Sudetoněmecká strana. 
V roce 1935 abdikoval na funkci prezi-
denta republiky T. G. Masaryk a po něm 
na tento úřad nastoupil 18. prosince 1935 
Dr. Edvard Beneš.1 V srpnu 1936 byla 
zahájena v blízkosti hranic výstavba leh-
kého polního opevnění. Na území politic-
kého okresu Moravské Budějovice to bylo 
území v délce asi 15,5 km. Na výstavbě 
lehkého opevnění se podílela také sta-
vební firma Antonína Svobody z Morav-
ských Budějovic.2

Na Zelený čtvrtek 14. dubna 1938 při-
jeli do Moravských Budějovic důstojníci 
generálního štábu, aby připravili ubika-
ce pro příjezd Hraničářského praporu č. 
3 ze Žamberka. V zámku byly vyklizeny 
a připraveny některé místnosti. Ráno 15. 
dubna byly připraveny další prostory, a to 
v sokolovně, v Národním domě, orlovně, 
v hostinci u Brichů a U Bílého koníčka 
u Peroutků, v Fabešově továrně a Živnos-

Hraničářský prapor č. 3 9. 1. 2010
Lysákem a četným obecenstvem.3 Ženy 
od Červeného kříže vojákům rozdávaly 
housky.

Velitelství praporu bylo pak v zámku 
a důstojnická jídelna ve spolkové míst-
nosti Budivoje v Národním domě. Velite-
lem byl plukovník Josef Skála. Velitelem 
první roty byl nadporučík Pokorný, velite-
lem druhé roty štábní kapitán Junek, tře-
tí roty štábní kapitán Jaška a čtvrté roty 
štábní kapitán Havelka. Ke slavnostnímu 
uvítání hraničářského praporu č. 3 došlo 
následující den na Bílou sobotu 16. dubna 
1938 na náměstí. Před hotelem Komzák 
se seřadili příslušníci hraničářského pra-
poru č. 3, Sokola, Orla, hasiči, legionáři, 
skauti, městská rada a četné zástupy 
obyvatel. V 16 hodin byl před nastoupe-
né jednotky za doprovodu hudby přine-
sen praporec hraničářského praporu. 
Za doprovodu vrchního komisaře okres-
ního úřadu JUDr. Miloše Horňanského, 
starosty města Felixe Buriana. Velitel 
praporu plukovník Josef Skála podal hlá-
šení a společně pak vykonali přehlídku.4 
U československé státní vlajky stáli tři le-
gionáři, farncouzský, ruský a italský.

Ještě před tím, než se toto vše v Mo-
ravských Budějovicích odehrálo, navštívil 
město 17. června 1936 prezident republi-
ky Dr. Edvard Beneš. Před jeho návště-
vou byl 15. června 1936 jmenován čest-
ným občanem města. Diplom o čestném 
občanství mu do Prahy na hrad odvezla 
delegace města v čele se starostou města 
Felixem Burianem, Dr. Josefem Fišerem 
a městským tajemníkem Kneslem. Dr. Fi-
šer informoval prezidenta o potřebách 
města, tj. dostavbě gymnázia a o umístě-
ní vojenské posádky. Prezident řekl, že 
záležitost gymnázia je již vyřešena a ví 
o tom, že do města přišel Hraničářský 
prapor. Začátkem září 1936 se začaly 
konat přípravy na výstavbu vojenských 
baráků a stavba byla zadána všem míst-
ním stavitelům. Stav vojska měl narůst 
na tři tisíce mužů, ale k tomu už nedošlo 
a 3. října 1938 rozhodnutím ministerstva 
národní obrany byla výstavba kasáren 
zastavena.5

Celý útvar pak z Moravských Budějo-
vic odešel do Vranova nad Dyjí, kde byl 
velitelem podplukovník Mašín od prvního 
dělostřeleckého pluku z Prahy. Ve středu 

Pouštějte je dětem! Audioknihy pomá-
hají dětem začínajícím se čtením poro-
zumět psanému textu.

V nabídce máme audioknihy pro děti 
i dospělé (součástí jsou také audioknihy 
s povinnou školní četbou).

Přijďte si vybrat a poslouchejte!
Zrakově postižení uživatelé si mohou 

na základě potvrzení od lékaře registro-
vat a půjčovat audioknihy zdarma!

Městská knihovna 
Moravské Budějovice

cestování, uklízení či vaření a pusťte si 
do uší audioknihu.

Nebaví vás číst? Jste dyslektici? Pak 
jsou audioknihy právě pro vás, čtou se 
samy.

Zahání nespavost. Pouštějte sobě 
i svým dětem audioknihy před spaním, 
příjemný hlas vypravěče vás ukolébá 
ke spánku.

Šetří vaše oči!
Probudí vaši fantazii. Pusťte si audiok-

nihu, zavřete oči a ponořte se do příběhu. 
Hlas vypravěče vás vtáhne do děje příběhu.

herců, moderátorů apod. nebo načtení 
knihy amatéry – dobrovolníky či autory 
děl osobně. Každý se způsobů má svou 
vlastní cílovou skupinu posluchačů.

Mluvené nahrávky jsou v poslední době 
dostupné i ve veřejných knihovnách. 
I v Městské knihovně v Moravských Bu-
dějovicích jsme začali audioknihy ve for-
mátu CD nakupovat a půjčovat. Najdete 
je v čítárně.

Proč audioknihy?
Zpříjemní vám cesty, čekání i úklid. Ne-

máte na čtení čas? Využijte čas během 
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celoroční očekávání dobré úrody, pot horkých dnů, neúnavné 
úsilí venkovanů přišlo vniveč během několika hodin. Prostředek 
naší obživy ležel kolem dokola zničen. Hlasité žaloby žen, tiché 
zoufalství mužů si může pozdější čtenář lehce představit. Sto-
doly zely prázdnotou, pole byla zpustošena, peníze se ztratily, 
a přesto muselo být pečováno o nepřítele po celých 16 týdnů ne 
skromně, ale v nadbytku…Kronika uvádí datum úmrtí Johanna 
Grafa von Boudet 13. záři 1809. Dne 1. listopadu 1809 opustily 
francouzské jednotky území našeho města.

Jako člověk pracující celý život v zemědělství si dovedu před-
stavit zoufalství ožebračených lidí, kdy během pár dní jsou zniče-
ny plody celoroční dřiny, pláč žen a dětí, skřípění zubů bezmoc-
ných mužů. Nakrmit napoleonské hordy nebylo město schopné, 
a tak rabovaly ve vesnicích i v širokém okolí. Zřejmě byli postiže-
ni i moji prapředci.

V Mladé frontě (z 24. července, je k zapůjčení v městské 
knihovně) jsem se dočetl, že 10. října má být v parku u gymnázia 
slavnostně umístěna pamětní deska připomínající generála Bou-
deta. Nechápu, proč a kdo tento akt inicioval. Z hlediska Fran-
couzů je generál Boudet vážený válečník. Z hlediska mého a jistě 
i obyvatel Moravských Budějovic seznámených s dějinami to byl 
karieristický žoldák, jehož vojska rabovala naše město a okolní 
osady. Nadšení studentů gymnázia, kteří uspořádali anketu zda 

Celé dějiny lidstva jsou prostoupeny válkami, snaha zabrat 
cizí území, získat majetek, který nám nepatří, v novodobých 
dějinách ovládnout zdroje nerostných surovin, ovládnout svět 
byly a jsou cílem válečných tažení, konfliktů. Padlí vojevůdci byli 
pohřbíváni s vojenskými poctami, vojáci skončili ve společných 
hrobech, o tom se píše, o utrpení lidí na územích, kde se válčilo, 
kudy táhla vojska, je méně záznamů.

Za napoleonských válek, po vítězné bitvě u Znojma, přitáhla 
do Moravských Budějovic vojska divize Blondel, která se utá-
bořila nedaleko města. Velící generál Bondet zemřel na zámku 
v Moravských Budějovicích 14. září roku 1809. Byl pochován 
s vojenskými poctami, nevídaným přepychem na místním hřbito-
vě, který býval v prostoru parku před gymnáziem.

Farář P. Ondřej Knesl popisuje ve farní kronice pobyt napo-
leonského vojska. Tento rok (1809) byl dle pamětníků nejnešťast-
nější pro Budějovice, snad i pro celý stát. Ještě nebyly zahojeny 
rány a utrpení z nešťastné války v roce 1805 a už opět stál na na-
šich polích početný nebezpečný nepřítel. Dne 15. července 
(1809) časně ráno byla naše pole s požehnanou úrodou pokry-
ta Francouzi. Divize Blondel rozložila svůj tábor asi čtvrt hodiny 
jižně od Budějovic u modřínové aleje. Po dlouhých letech byl 
tento rok zase úrodnějším. Občané a sedláci doufali, že nahradí 
utrpěné škody v roce 1805. Válka však přivedla k nám nepřítele, 

Války, generálové, vojáci, prostý lid, sedláci

1. června 1938 v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Moravských 
Budějovicích vznikly strážní prapory, které velením podléhaly 
hraničářskému praporu č. 3. Velitelem strážního praporu XXX-
VII v Moravských Budějovicích byl podplukovník Eduard Roz-
košný. Strážní prapory byly určené k ostraze lehkého opevnění 
a následně i těžkého. Strážní prapor zanikl 24. září 1938, tedy 
den po vyhlášení mobilizace. Mobilizace byla vyhlášena 23. září 
1938. Podél hranic byl od roku 1936 budován obranný systém 
v podobě lehkého opevnění. Bylo vystavěno celkem na 950 ob-
jektů. Linie opevnění byla od 17. září doplňována polním opev-
něním, protipěchotními a protitankovými překážkami. Začala se 
odpouštět také voda z Vranovské přehrady, aby došlo ke zvýše-
ní hladiny vody v řece Dyji. V úterý 27. září 1938 v noci nařídi-
lo velení československé armády dokonce okamžité vypuštění 
přehrady, které však bylo hned 28. září po 13. hodině zastave-
no.6 V Moravských Budějovicích byl pod vedením nadporučíka 
dělostřelectva v záloze Františka Nováka sestaven pracovní 
prapor XXXIV o síle 209 mužů, který se od 26. září 1938 podílel 
na stavbě polních opevnění v prostoru mezi Jackovem a Doma-
milí.7

Po přijetí mnichovské dohody 30. září 1938 byla zahájena po-
stupná evakuace vojsk čs. armády. Ve středu 5. října 1938 prezi-
dent Dr. Evard Beneš abdikoval a 22. října 1938 odletěl do Velké 
Británie. Rozkaz k ústupu z hranic byl vydán 6. října 1938 a už 
v sobotu 8. října 1938 začala německá armáda svými vojsky ob-
sazovat naše území na jižní Moravě. Pohraniční území naší re-
publiky, v nichž žily na 3 miliony Němců, byla okamžitě připojena 
k Německé říši. Ze Znojma se do Moravských Budějovic už 7. 
října 1938 začaly stěhovat všechny české školy, peněžní ústavy 
a hospodářské instituce.8 Ve Vranově nad Dyjí a okolí byl útvar 
hraničářského praporu č. 3 do 10. října 1938, kdy začal přes Ští-
tary, Blížkovice a Grešlové Mýto ustupovat směrem na Oslavany 
a Rosice.

Poznámky
1 POKORNÝ, J., České země 1918–1997, Praha 1994
2 FIC, V., Opevňovací práce na okrese Moravské Budějovice 

v letech 1936–1938, rukopis 2010 Brno
3 JECH, F., Pamětní kniha města Moravských Budějovic díl II., 

1938, s. 482 a 483
4 JECH, F., c. d., s. 483
5 JANÁK, J., Dějiny Moravských Budějovic, Fibox Třebíč 1997, 

s. 234 a 235
6 Dopis psaný asi v roce 1986 Ing. Libuši Brichové Jaroslavem 

Matoulkem z Bohuslavic nad Metují, který přišel 15. dubna 

1938 do Moravských Budějovic s hraničářským praporem č. 
3 ze Žamberka. Jaroslav Matoulek byl velitelem odřadu, měl 
na starosti koně. Koně byli pak ustájeni u Podhrázsků, u Šplí-
chalů, v zámku, u Svobodů a v hostinci U Bílého koníčka pana 
Peroutky. Po odchodu útvaru do Vranova nad Dyjí byli koně 
soustředěni v Onšově.

7 FIC, V., Opevňovací práce na okrese Moravské Budějovice 
v letech 1936–1938, rukopis 2010 Brno

8 JECH, F., Pamětní kniha města Moravských Budějovic, díl II., 
s. 499–504
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Napoleonské války – slyšel o nich snad každý. Někdo si 
vybaví bitvu u Slavkova, ti informovanější i bitvu u Znojma 
a ti, které ve škole bavil dějepis, třeba i boje u Chlumce 
a Přestanova v severních Čechách. Že by to bylo všech-
no, co s nimi máme společného? Ale kdepak...

Rakousko, jehož součástí tehdy naše země byly, válčilo 
s Francií od samého počátku revoluce. Nebudeme rozebírat, 
kdo kdy komu vyhlásil válku a jak kdo prohrával či vyhrával, to je 
téma na tlusté knihy, nikoliv článek v časopise. Jen připomeňme, 
že Velká francouzská revoluce v roce 1789 rozpoutala kolotoč 
válek po celé Evropě i mimo ni. Vždyť se měnil řád světa... a to 
se ještě nikdy nepodařilo v klidu. Ta první válka, zvaná revoluční, 
přivedla do služby dělostřeleckého poručíka Napoleona Bona-
parta. Nikdo tehdy netušil, čeho všeho tento muž dosáhne a že 
po něm dostane jméno celá epocha. Nicméně start měl úspěš-
ný, a když byla válka v roce 1797 ukončena, už se o něm vědělo.

Druhá tzv. revoluční válka na sebe nenechala dlouho čekat – 
začala roku 1798 a skončila v roce 1802. Ruský maršál Suvorov 
potvrdil svoji pověst neporazitelného válečníka a jako rakous-
ký spojenec porážel Francouze v Itálii, kterou chtělo Rakous-
ko získat zpět – jenže kvůli rozdílným názorům došlo nakonec 
k rozporům mezi ruským carem Pavlem I. a rakouským císařem 
Františkem. Vyústily v carův rozkaz, aby maršál Suvorov svoji 
armádu obrátil zpět a vrátil se s ní domů. Stalo se tak roku 1799 
a Rakušané šli od té chvíle od porážky k porážce. Navíc se Na-
poleon, tehdy už v generálské hodnosti, vrátil z egyptského ta-
žení a hrozilo, že se přijde se svými vojáky podívat až do Vídně. 
Rakousko radši uzavřelo mír… a Anglie také, takže to vypadalo, 
že bude v Evropě zase klid. Naděje umírá poslední, jak známo...

Vojáci se z italského tažení vraceli vyčerpaní a nemocní – 
největší zkázou pro ně nebyla zranění z bitev, ale jako vždycky 
ve válce následné epidemie tyfu a úplavice. Pro takové množství 
lidí musely být narychlo zřízeny vojenské polní nemocnice, mimo 
jiné i v Jihlavě, v Telči, ve Znojmě a v klášteře Louka u Znojma. 
Zajímavé je, že v jejich záznamech téměř nenacházíme ruské 
vojáky. Zřejmě se léčili sami mimo rakouský erár… ale například 
v Jihlavě se v té době mezi zemřelými objevují francouzská jmé-
na, jejichž nositelé jsou označeni jako zajatci.

Dovolím si přeskočit popis událostí, které vedly k válce roku 
1805. Byla víceméně zaplacená Anglií a vyvolaná proto, aby Na-
poleon opustil myšlenku na invazi do Anglie a šel válčit na kon-
tinent. Tak se i stalo... Pro kraj kolem Moravských Budějovic má 
největší význam zpackaná vojenská operace u Ulmu, v jejímž 

důsledku se francouzská armáda nakonec ocitla právě na ji-
hozápadní Moravě. Zkratkovitě řečeno – rakouský arcivévoda 
Ferdinand d´Este (předchůdce toho známějšího, zastřeleného 
v Sarajevu) dokázal s částí jízdy vyklouznout z obklíčení, které 
Francouzi kolem bavorského Ulmu stahovali. V něm zůstal na-
prosto nepochopitelně sedět s třicetitisícovou armádou rakous-
ký maršál Mack. Tato armáda byla nakonec zajata a odvede-
na do Francie – byl to jeden z klíčových a nesmyslných bodů 
celé války. Rakouské vedení tak Napoleonovi darovalo obrov-
ské vítězství téměř bez boje. Mladý Ferdinand se ale nakonec 
po dramatickém pronásledování dostal do Čech a začal sbírat 
další vojsko. Směřoval s ním postupně na Moravu... Napoleon 
to předpokládal, a tak poslal maršála Bernadotta (mimochodem 
zakladatele dnešní švédské královské dynastie), aby se svým 
sborem Ferdinanda našel a nedovolil mu spojení s hlavní spoje-
neckou armádou.

19. listopadu 1805 už bylo francouzské vojsko úplně všude, 
od Znojma až po Jihlavu. V Moravských Budějovicích se zasta-
vuje maršál Bernadotte se svým štábem, na zaopatření armády 
se musí podílet celé město i okolí, které má s vojáky svých sta-
rostí dost. Roky před tím byly hubené, na úrodu špatné, velkou 
část také spotřebovaly rekvizice pro domácí armádu. Bohužel to 
nikoho nezajímalo... Rakousko prohrávalo, a tak se cizí armáda 
chovala podle dobových zvyklostí – válka se musí živit válkou, 
bylo Napoleonovo heslo a pochybuji, že ostatní velitelé se cho-
vali jinak. Hladový voják je špatný voják a zdaleka nešlo jenom 
o jídlo. V archivu Mor. Budějovic se dodnes nachází soupis jmen 
občanů i s částkami, kterými se skládali na tzv. výpalné – to 
aby vojáci nepřátelské město ušetřili. Prý ale stejně něco pro 
výstrahu spálili… nebudu spekulovat, archiv zachoval i soupis 
škod, které Francouzi způsobili. Až bude přeložený, budeme 
znát skutečnost. Požadavky na výpalné a podobné věci jsou ale 
ve zvláštním rozporu s výnosem, který byl o pár dní později vy-
dán v Jihlavě:

„Francouzský císařský pan generální komisař ordonnateur 
šlechtic Michoux oznámil mi včera po svém příjezdu, že francouz-
ský císařský voják není oprávněn žádat od svého hostitele nic 
než nocleh a stravu a nemá se mu také nic přiznat, i kdyby žádal 
cokoliv. Tento pro měšťana i rolníka tak blahodárný příkaz mají 
všechna panství a všechny magistráty ihned zveřejnit a zároveň 
měšťany a sedláky upozornit na to, aby každé násilné počínání 
francouzského vojáka bezodkladně odmítli s odvoláním na uve-
dený příkaz. Jestliže by se některý francouzský voják dopustil 

Napoleon a kraj kolem Moravských Budějovic

přejmenovat park u gymnázia na park generála Boudeta, jsem 
pochopil jako mladické nadšení, že objevili francouzského gene-
rála. Ani nevím, kolik lidí se jí zúčastnilo, já jsem rozhodně pro-
testoval. Nechápu však vedení města, které umístění pamětní 
desky schválilo a podporuje. Účelnější je věnovat se památníku 
obětem světových válek z Moravských Budějovic.

Když už pamětní desku generálovi Boudetovi, tak s textem: 

Zde odpočívá napoleonský žoldák generál Boudet, jenž velel 
francouzským vojskům, která během svého 16 týdenního pobytu 
v roce 1809 vyrabovala město a okolní osady. Vojska přinesla 
mnoho utrpení prostému lidu, ženy a děti ronily slzy, muži němě 
skřípali zuby a zatínali bezmocně pěsti, když žoldáci rabovali 
v chalupách.

Ivan Fryčera

dokončení na str. 22
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nějaké násilnosti nebo výtržnosti, pak je nutné zapamatovat si 
dobře čísla na knofl ících francouzských vojáků, která označují 
pluk, a výtržnosti ohlásit nejbližšímu francouzskému císařskému 
veliteli, který ihned poskytne pomoc. Takový případ musí se také 
ihned oznámit podepsanému krajskému hejtmanovi.“

Mimochodem Jihlava sama už byla v té době vyrabovaná ba-
vorskými jezdci, francouzskými spojenci… přiřítili se jako první 
19. listopadu večer a podle vzpomínek se chovali velmi neurvale. 
Jejich řádění udělal přítrž až příchod francouzské armády v čele 
s maršálem Bernadottem, který byl požadavky na disciplínu 
svých vojáků pověstný. Těžko dnes soudit, jakou míru lidskosti 
si kdo z vojáků při dlouhých a namáhavých taženích dokázal 
zachovat… neumíme si takový stav ani vzdáleně představit. Ale 
to není omluva pro násilí na bezbranných lidech.

Francouzské vojsko nakonec kraj opustilo, Napoleon je po-
volal na pomoc ke Slavkovu. Zůstali Bavoři, kteří s arcivévo-
dou Ferdinandem svedli zadržovací bitvu u Štoků. Stalo se tak 
ve dnech 5.–6. 12. a byla to jediná větší bojová akce, kterou 
v tomto tažení rakouská armáda vyhrála… jenže už zbytečně. 
Ani Ferdinand ani bavorský velitel von Wrede netušili, že už 2. 
12. bylo o vítězi defi nitivně rozhodnuto u Slavkova. Ferdinand 
sice získal od Bavorů zpět Jihlavu i větší část kořisti, po příjezdu 
kurýrů od Slavkova ji však musel vrátit a stáhnout se svými muži 
zpět do Čáslavi. Byl konec… vítězové zůstali v kraji až do začát-
ku ledna, kdy se po podpisu mírové smlouvy v Prešpurku stáhli 
zpět do Bavorska. Zůstala vyjedená země, ve které přibylo hro-
bů… komu přičíst vinu?

Rakousko mírovou smlouvou přišlo o některá území, muselo 
zaplatit válečné reparace a císař František císaři Napoleonovi 
osobně (u Spáleného mlýna) slíbil, že už vůči němu nikdy ne-
pozvedne zbraň. Vydržel to tři roky… po dlouhých přípravách 
překročila v dubnu roku 1809 půlmilionová rakouská armáda 
hranice Bavorska a tím zahájila válku další, tentokrát už páté 
protifrancouzské koalice. Samozřejmě v ní opět nechyběla Ang-
lie, za jejíž peníze bylo vojsko postaveno. Rakousko samo bylo 

předlužené a bez fi nanční podpory by válku začít nemohlo. Po-
někud drsněji řečeno Angličané, kteří se potřebovali zbavit Na-
poleonovy tzv. Kontinentální blokády (od roku 1806 vyhlášený 
zákaz obchodování s ostrovním státem) si zaplatili další válku 
v zastoupení… a rakouský císař doufal, že si vezme zpět všech-
no to, o co ho mírová smlouva z roku 1805 připravila. Navíc Na-
poleon osobně se zrovna zabýval Španělskem, válka tedy měla 
být překvapení s rychlým koncem. Než se Napoleon vzpamatu-
je, bude po všem… jak moc se všichni mýlili!

Nic neprobíhalo, jak bylo v plánu. Armáda se snažila vysvětlit 
Bavorům, že je vlastně přišla od Francouzů osvobodit, ať se při-
dají k Rakousku. Jenže tento kalkul nevyšel – Bavoři zachovali 
spojenectví s Francií věrnost (zatím), Napoleon se navíc stihl 
bleskově vrátit ze Španělska a ujmout se osobně velení. Stručně 
řečeno, najednou se Rakušané opět ocitli na nepřátelském úze-
mí s francouzskou armádou v zádech. I když byla ta rakouská 
o poznání schopnější než minule, na Francouze nestačila a pro-
hrávala jednu bitvu za druhou. Nakonec se opakovala situace 
z roku 1805 – Francouzi obsadili Vídeň a chystali se dál na Mo-
ravu. Ale tehdy se něco zadrhlo… první bitvu po překročení Du-
naje Francouzi nevyhráli, ba naopak. Museli se stáhnout zpět 
a rakouský velitel Karel Habsburský byl v Evropě oslavován jako 
spasitel. Tato bitva je pojmenována po obci Aspern a Esslingu 
a byla první, která narušila Napoleonův mýtus neporazitelnosti. 
Jenže, jak bylo dobovým zvykem, znovu ho podcenili… zatím co 
arcivévoda Karel víc jak měsíc čekal v čele devadesátitisícové 
armády na nabídku příměří, Napoleon s Vídní v zádech mu na-
chystal překvapení. Níže po proudu Dunaje, než byla připravena 
Karlova armáda, zbudoval v tajnosti pohyblivé mosty k přecho-
du řeky a vpadl Karlovi do týla. Byla to známá bitva u Wagramu 
a Napoleon v ní znovu slavil úspěch. Rakouská armáda ustupo-
vala na Moravu, kde bylo následně během bitvy u Znojma uza-
vřeno příměří. Na základě dohody pak byl znojemský a brněn-
ský kraj obsazen francouzským vojskem. A tím se dostáváme 
opět do Budějovic...

Napoleon byl na Františka velmi nazlobený. Porušení smlou-
vy ho rozlítilo a tentokrát hodlal rakouského vládce ponížit tak, 
aby ho už nikdy nenapadlo s Francií válčit. Tomu odpovídalo 
chování vojska, které nebralo žádné ohledy a naopak, snažilo 
se ze země vyždímat, co se dalo. V různých kronikách a archi-
vech existují popisy, jak o sebe vojáci nechávali pečovat, jak 
kořistili, jaké reparace byly krajům předepsány – například zno-
jemský kraj měl zaplatit něco přes 3 miliony zlatých. Byl už ale 
tak vyčerpaný, že se vybrala sotva polovina… Netřeba dodávat, 
že zas a opět na všechno doplácelo civilní obyvatelstvo. Voj-
sko zde pobývalo v době od července do začátku listopadu, kdy 
byla podepsána nová, tentokrát mnohem, mnohem tvrdší míro-
vá smlouva. Pak se vrátilo domů a zplundrovaný kraj ponechalo 
svému osudu. Ponechalo zde i mnoho svých mužů – jen v Jaro-
měřicích nad Rokytnou zůstalo tehdy navěky více než padesát 
francouzských vojáků. Další pak v Jihlavě, ve Štokách, ve Zno-
jmě… zkrátka všude okolo. Ale v Budějovicích se stala událost, 
která ani v takové době nebyla úplně běžná – úmrtí francouz-
ského divizního generála, navíc v době, kdy bojové operace už 
dávno neprobíhaly.

Muž, o kterém je řeč, se jmenoval Jean Boudet. Bylo mu 40 
let, nosil titul hraběte a byl typickým vojákem své doby. Vypra-
coval se za revolučních válek, kdy nezáleželo na původu či bo-
hatství, ale na schopnostech. Tak, jak tomu bylo u většiny vyso-
kých francouzských důstojníků, včetně maršálů. Velel v Evropě 
i v Karibiku, prošel mnoha bitvami. V roce 1809 sloužil ve 4. divi-
zi pod maršálem Lannesem (mimochodem, ten válku roku 1809 
nepřežil také, zemřel na zranění už koncem května) a dostal se 
do zvláštní situace – francouzský císař Napoleon ho velmi vy-
zdvihoval a nazýval hrdinou bitvy u Aspern, kde zachránil znač-
nou část dělostřelectva. Byla to ta první bitva, kterou Napoleon 
nevyhrál… a pak, po bitvě u Wagramu, ho císař vinil z bojové 
ztráty téhož dělostřelectva. Přitom tuto bitvu Francouzi vyhráli! 
Generál Boudet to nesl těžce, veřejná dehonestace ho muse-
la velmi ponížit. Dnes už těžko zjistíme, jak to vlastně všechno 
bylo, každopádně generálův zdravotní stav se zhoršoval a 14. 
9. 1809 zemřel na místním zámku, kde sídlil jeho štáb. 

pokračování ze str. 21
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Jako příčinu uvedl kněz do matriky střevní onemocnění, 
ale stejně se už bezprostředně poté začaly objevovat spekulace 
o sebevraždě. Ta se však nepotvrdila... Generál si byl svého sta-
vu vědom, protože nařídil, aby mu po smrti bylo vyjmuté srdce 
a uložené doma ve Francii v rodinné hrobce… a tak se i stalo. 
16. 9. 1809 byl tento muž velmi slavnostně pohřben na místní 
katolický hřbitov. Kdo ví, jestli tehdy někoho napadlo, že všechna 
sláva je už jen divadlo pro živé...

Tak skončila válka roku 1809, ne však napoleonské války jako 
takové. Rakousko ještě stihlo dát Napoleonovi za manželku cí-
sařskou dceru, pak zbankrotovat, zúčastnit se tažení do Ruska 
jako francouzský spojenec a čekat do srpna roku 1813, jak to 
všechno dopadne. Potom, když po tragickém ruském tažení 
všichni spojenci Napoleona postupně opouštěli, vypovědělo 
spojenectví také a účastnilo se bojů v další, už šesté protifran-
couzské koalici. Rakouská armáda bojovala i v bitvě národů 
u Lipska – a byť to zní neuvěřitelně, až odsud se vozili zranění 
a nemocní vojáci do vojenských lazaretů na Moravu. I do oko-
lí Budějovic... byli to bez přehánění muži z celé Evropy a jejich 
životy vyhasly například v Jihlavě, ve Štokách, v Jaroměřicích, 
v Jemnici, v Dačicích… a spí zde navěky.

Předchozí řádky jsou jen velmi stručným a nedokonalým při-
pomenutím událostí, které před 200 lety hýbaly Evropou. Chystá 
se však publikace, která spojí podrobnější popis všeobecně zná-
mých událostí s novinkami, které se podařilo najít v moravsko-
budějovickém archivu a přeložit. Pro zájemce o historii vlastního 
města bude, doufejme, zajímavým a poučným zdrojem. Bude 
tam i podrobněji popsán život muže, jehož osud se zde roku 
1809 naplnil a jehož jméno bylo v 19. století vytesáno do zdi Ví-
tězného oblouku v Paříži. Názory na něj se budou určitě lišit, ale 
snad se shodnou alespoň v tom, že důsledky války se nevyhnou 
nikomu – ať ji prožívá jako voják nebo generál. Nebo jako sedlák, 
který všechnu tíži ve finále nese na svých bedrech... dole, pod 
zemí, se všechny rozdíly stírají. K vyšší spravedlnosti si každý 
nakonec nese jen tu svou dušičku se vším, co si do ní za života 
vepsal... a jen vyšší spravedlnost dokáže rozhodnout, jak správ-
ně či nesprávně kdo konal.

Dne 13. 10. 2018 proběhne v parku u místního gymnázia od-
halení obnoveného pomníku generála Jeana Boudeta. Ten pů-
vodní z 19. století je už časem zničený, zbyl z něj pouze povale-
ný kámen. Generálovi potomci a několik dalších osob se složili 
na pomník nový, jeho výroba byla objednána u místní firmy. Od-
halení pomníku budou doprovázet akce, o kterých budou oby-
vatele včas informovat plakáty a pozvánky. Při této příležitosti 
bude také vydána výše avizovaná publikace. Odhalení se zú-
častní kromě generálovy rodiny i oficiální představitelé Francie, 
je naplánována pieta za všechny oběti válek.

Doufám a věřím, že více jak 200 let staré události se stanou 
nejen připomínkou historie, ale i pobídkou k zamyšlení, k jakým 
důsledkům vedou ambice všech „světovládců“. Tato otázka je 
dnes stejně aktuální, jako byla tenkrát...

Klára Čudrnáková
nadační fond „Ztracení lidé“
www.ztracenilide.cz
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NA CO SE S NÁMI MŮŽETE TĚŠIT
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vážení občané Moravských Budějovic a jeho místních částí – 
Jackova, Lažínek, Vesce a Vranína,

ve dnech 5. a 6. října 2018 budete mít možnost v rámci komunálních 
voleb rozhodnout, kdo Vás bude zastupovat v následujícím čtyřletém 
období ve vedení našeho města. Zvolíte si Vaše zastupitele, kteří budou 
uskutečňovat Vaše představy s řízením města ve smyslu jeho všestran-
ného rozvoje a spokojeného života Vás, jeho občanů.

Z tohoto pohledu Vám Sdružení občanů Moravských Budějovic na-
bízí zkušené a pracovité kandidáty, kteří budou vycházet především 
z Vašich názorů a požadavků a v rozhodování ve věcech veřejných Vás 
budou zodpovědně zastupovat. Našim základním požadavkem je do-
končit rozpracované akce a v zájmu zabezpečení dalšího rozvoje města 
Moravské Budějovice a jeho místních částí se zaměříme na podporu 
následujících oblastí:

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
– kvalitní pečovatelská služba (Pomoc spoluobčanům, 

kteří se z důvodů zdravotního či sociálního znevý-
hodnění dostali do náročné životní situace a nemají 
prostředky, sílu takovou situaci řešit);

– podpora rozvoje sociálních služeb, o které mají 
občané opravdový a prokazatelný zájem (Zamě-
říme se na podporu terénních sociálních služeb, 
zejména zachování možnosti transportu k lékaři či 
nákupu osobám fyzicky handicapovaným);

– podpora zachování Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných a zachování stávající dostupnosti základních 
zdravotnických služeb praktických lékařů, stomatologů aj. 

KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT 
– budeme pokračovat v rozvoji kultury (nově rekonstruovaný objekt 

MKS Beseda); 
– budeme se snažit o zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí (V současné 

době připravuje Muzeum Vysočiny a Římskokatolická farnost Morav-
ské Budějovice zpřístupnění věže široké veřejnosti); 

– udržení všech mateřských, základních škol, ale i středních a učňov-
ských škol;

– celoroční sportovní a volnočasové aktivity (o které mají obyvatelé zá-
jem) pro všechny generace; 

– doplníme mobiliář (především lavičky) i mimo centrum města

BEZPEČNOST
– budeme podporovat činnost jednotek IZS, dobrovolných hasičů či in-

formačního systému o nečekaných událostech, živelných pohromách 
(Bezpečnost našich občanů je pro nás nejdůležitější)

DOPRAVA
– řešení dopravy s důrazem na bezpečnost chodců, parkování, opravu 

komunikací a chodníků

BYDLENÍ
– výstavba inženýrských sítí potřebná pro výstavbu nových bytových 

domů a rodinných domů;
– prodej bytů v majetku města do osobního vlastnictví 

ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
– vyrovnané a úsporné hospodaření města (město Moravské Budějovi-

ce zde bylo a bude i po nás);
– nezvyšování místních daní a poplatků (Místní daně a poplatky bude-

me zvyšovat jen v nezbytných případech, kdy jiná opatření již nejsou 

nebo nemohou být účinná. Vycházíme z předpokladu, že každého 
z nás by mělo žití v našem městě stát jen nezbytně nutné prostředky); 

– přiblížení jednání zastupitelstva občanům (Občané mají právo vědět, 
jak jednotliví zastupitelé argumentují a hlasují. Ne každý však má 
možnost osobně se účastnit jednání zastupitelstva. Z tohoto důvodu 
jsme zasedání zastupitelstva natáčeli a záznam umístili na webových 
stránkách města. Zda je tímto porušován zákon o ochraně osobních 
údajů z hlediska platnosti nového zákona GDPR či nikoliv, v součas-
né době prověřujeme);

– transparentní, profesionální a přístupnou veřejnou správu; provoz 
úřadu každý pracovní den 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– odpadové hospodářství (Město Moravské Budějovice řeší odpadové 

hospodářství prostřednictvím TSMB. Celkové náklady města za po-
pelnice a svoz odpadu činily cca 7,600.000 Kč za rok, z toho občané 
zaplatili 4,200.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 3,400.000 Kč hradí 

město ze svého);
– zaměříme se na posílení odpovědnosti obyvatel v oblasti 

úklidu psích exkrementů

ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
– město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem 
(ukazatel dluhové služby za rok 2017 ukazuje pro 
Moravské Budějovice 5,91 %, podle metodiky 
ministerstva fi nancí může být až 25 %; pokud je 
zadluženost vyšší než 25 %,vykonává ministerstvo 
fi nancí nad daným městským úřadem dohled);

– původní výše daně z nemovitostí činila cca 
10,5 mil. Kč ročně, ale ani na základě rozpočtového 

určení daní nebyla a není fi nanční situace pro Moravské 
Budějovice tolik výhodná, aby se daň mohla snížit, zejmé-

na se zřetelem na snahu i nadále opravovat a upravovat veřejná 
prostranství a podporovat školství, sport, kulturu a veřejné spolky; 
snížení daně z nemovitostí by v konečném důsledku pomohlo pou-
ze velkým fi rmám;

– budeme podporovat občany, aby předkládali návrhy na možné zlep-
šení, příp. na ně upozorňovali.
 Chceme zrekonstruovat starou hasičárnu na ul. Tyršova, ZŠ Dobrov-

ského, Dům dětí a mládeže (+ ubytovna v Kdousově), bazén MŠ Fiše-
rova a ZŠ Havlíčkova; vybudovat parkoviště (P+R) u vlakového nádraží. 
V roce 2019 chceme v lokalitě Mexiko opravit inženýrské sítě a chodní-
ky, dále v ul. Mexická, Gagarinova, Wolkerova a Šafaříkova; budeme 
rekonstruovat most v ul. Havlíčkova (se 100% dotací). Dále chceme 
provést opravu podchodu mostu na ul. Husova, na kterou navážeme 
vybudováním chodníků od ul. Husova po nově vznikající nákupní zónu 
za kruhovým objezdem. U obchodních domů Billa a Penny market chce-
me vybudovat veřejné toalety. Připravujeme revitalizaci městského par-
ku včetně areálu letního kina. Budeme pokračovat ve výkupu pozem-
ků pro průmyslovou zónu; s Krajem Vysočina budeme spolupracovat 
na přípravě východního silničního obchvatu Moravských Budějovic aj. 

Občané, neziskové organizace, místní části, zaměstnavatelé a fi rmy 
jsou našimi rovnocennými partnery nejen v diskusích, ale i při hledání 
řešení jejich problémů a potřeb. Záleží nám na všech občanech města, 
bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či sociálního postavení. Pomáhat 
je nutné především těm, kteří pomoc potřebují a neobejdou se bez ní.

My v SOMBu jsme připraveni pokračovat v započaté práci a spolu-
pracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na práci pro město. Slibujeme 
jen to, co je reálné splnit a co samotné město může ovlivnit.

Sdružení občanů Moravských Budějovic

inzerce
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Opustili nás:
Jaroslav Šplíchal 1957 Mor. Budějovice
Jan Bazala 1925 Mor. Budějovice
Josef Číhal 1939 Jakubov
Marie Mrvková 1936 Litohoř
Jiří Boráň 1946 Mor. Budějovice
Josef Nechvátal 1945 Jakubov
Jan Vydra 1935 Častohostice
Karel Götthans 1932 Mor. Budějovice
Vladimíra 
Rozehnalová 1949 Mor. Budějovice
Marie Kočí 1936 Mor. Budějovice
MVDr. Josef Burda 1940 Mor. Budějovice
Jiřina Čermáková 1925 Mor. Budějovice
MUDr. František 
Pavlíček 1930 Mor. Budějovice
Ludmila Doležalová 1923 Jakubov
Jiří Šulista 1953 Mor. Budějovice
Jitka Vlčková 1952 Mor. Budějovice
Marie Ferdanová 1929 Mor. Budějovice

Zdroj: pohřební služba Rostislav Musil

SŇATKY V UPLYNULÉM 2. 
ČTVRTLETÍ 2018
Jiří Fiala Blatnice
Irena Gruberová Blatnice

Antonín Melich Kojatice
Jaroslava Šušková Kojatice

František Dvořák Bohušice
Denisa Holíková Mor. Budějovice

Jaroslav Vrtal Kojetice
Marie Kousalová Kojetice

Ladislav Jeleček Mor. Budějovice
Nadija Pasternak Ukrajina

Ondřej Sosnar Láz
Andrea Dubská Láz

Petr Plíšek Rozkoš
Hana Michálková Litobratřice

Tomáš Pecka Výčapy
Karolína Fojtlová Římov
Radek Řiháček Jakubov 
 u Mor. Budějovic
Eva Růžičková Jakubov 
 u Mor. Budějovic

Tomáš Brada Vícenice
Soňa Dvořáčková Mor. Budějovice

Tomáš Votoupal Pocoucov
Kateřina Ševčíková Třebíč

Milan Mařík Myslibořice
Libuše Papežová Mor. Budějovice

Radek Bumba Litohoř
Michaela Pospíšilová Litohoř

Miloš Veselý Čechtín
Renáta Velebová Číchov

matrika

V oku slza, 
v srdci žal,
co milé bylo, 
osud vzal.
Dne 12. srpna 
uplynuly tři roky, 
co nás navždy 
opustil pan 
Rudolf Rada.
S úctou a láskou 

stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Ta rána stále bolí,
zapomenout 
nám nedovolí.
Díky za každý den, 
který jsi pro nás 
žila,
díky za to, 
čím jsi pro nás byla.

Dne 7. 9. uplyne 
4. smutný rok, kdy nás navždy opustila 
paní Zdeňka Starková.
Vzpomíná manžel Karel, děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 6. 8. 2018 jsme vzpomněli sedmé 
smutné výročí úmrtí naší maminky, babič-
ky a prababičky paní Marie Živné. 
Dne 17. 8. 2018 to bylo již osm let, co nás 
navždy opustil tatínek, dědeček a pradě-
deček pan František Živný. 
S láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

Hvězdy ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje,
už se k nám 
nevrátíš, už není 
naděje,
jen kytičku květů ti 
na hrob můžeme 
dát,
s láskou na Tebe 
vzpomínat.

Dne 20. září uplynou tři smutné roky, 
co nás opustil pan 
Bohuslav Filipský z Nimpšova.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Večer, když slunce 
zemi opustilo,
Tvoje srdce se 
navždy zastavilo. 
Odešel jsi tichou 
tmou tiše, 
s bolestí svou. 
Zavřel jsi oči, 
chtělo se Ti spát, 
aniž jsi tušil, 

co to má znamenat. 
Nebylo Ti dopřáno s námi být, 
nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 14. září tomu bude jedenáct let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, bratr, bratranec, švagr pan 
Miloš Niederhafner 
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Vzpomínky

Pan 
František 
Dymák 
z Moravských 
Budějovic
oslavil dne 
18. srpna 
v plné síle 
91. narozeniny.

Radost ze života do dalších let přejí
manželka Marie, dcery Alena a Jitka 
s manžely Miroslavem a Vladimírem,
vnoučata Alena, Jitka, Vladimír a Jan,
pravnoučata Hana, Jiří, Kryštof 
a Mikuláš,
věrná fenka Pepina a kočka Kraken.

(placená inzerce)

Blahopřání
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První srpnový víkend se na moravskobudějovickém 
zámeckém nádvoří nesl v duchu vína, cimbálové muzi-
ky a skvělé atmosféry. 

Vinařský spolek a MKS Beseda Moravské Budějovice 
společně pořádali letní ochutnávku vín. Počasí hrálo do ka-
ret a nádvoří se rychle plnilo milovníky vína. Stejně jako loni 
jsme vsadili na jistotu a pozvali osvědčené dodavatele Vinař-
ství Schwarz z Pavlic, kteří s sebou přivezli ty nejlepší vzorky, 
a každý si našel pro svoji chuť to nejlepší. Samozřejmostí bylo 

inzerce

Večer s cimbálovou muzikou
i občerstvení v podobě škvarkové pomazánky, škvarků, sýrů, 
vynikající grilovaná cigára a letos jsme celé nádvoří provoně-
li grilovanou zeleninou, po které se jen zaprášilo. Celý večer 
byl pro návštěvníky připraven i bazének, kde se mohli svla-
žit a který doplňoval celou akci k dokonalosti. Doufáme, že 
všichni byli spokojeni, akci si užili. My se budeme těšit na další 
takové.

Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek
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SDRUŽENÍ OBČANŮ MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC      3
NA CO S NÁMI MŮŽETE TĚŠIT
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vážení občané Moravských Budějovic a jeho místních částí – 
Jackova, Lažínek, Vesce a Vranína,

ve dnech 5. a 6. října 2018 budete mít možnost v rámci komunálních 
voleb rozhodnout, kdo Vás bude zastupovat v následujícím čtyřletém 
období ve vedení našeho města. Zvolíte si Vaše zastupitele, kteří budou 
uskutečňovat Vaše představy s řízením města ve smyslu jeho všestran-
ného rozvoje a spokojeného života Vás, jeho občanů.

Z tohoto pohledu Vám Sdružení občanů Moravských Budějovic na-
bízí zkušené a pracovité kandidáty, kteří budou vycházet především 
z Vašich názorů a požadavků a v rozhodování ve věcech veřejných Vás 
budou zodpovědně zastupovat. Našim základním požadavkem je do-
končit rozpracované akce a v zájmu zabezpečení dalšího rozvoje města 
Moravské Budějovice a jeho místních částí se zaměříme na podporu 
následujících oblastí:

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
– kvalitní pečovatelská služba (Pomoc spoluobčanům, 

kteří se z důvodů zdravotního či sociálního znevý-
hodnění dostali do náročné životní situace a nemají 
prostředky, sílu takovou situaci řešit);

– podpora rozvoje sociálních služeb, o které mají 
občané opravdový a prokazatelný zájem (Zamě-
říme se na podporu terénních sociálních služeb, 
zejména zachování možnosti transportu k lékaři či 
nákupu osobám fyzicky handicapovaným);

– podpora zachování Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných a zachování stávající dostupnosti základních 
zdravotnických služeb praktických lékařů, stomatologů aj. 

KULTURA, ŠKOLSTVÍ A SPORT 
– budeme pokračovat v rozvoji kultury (nově rekonstruovaný objekt 

MKS Beseda); 
– budeme se snažit o zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí (V současné 

době připravuje Muzeum Vysočiny a Římskokatolická farnost Morav-
ské Budějovice zpřístupnění věže široké veřejnosti); 

– udržení všech mateřských, základních škol, ale i středních a učňov-
ských škol;

– celoroční sportovní a volnočasové aktivity (o které mají obyvatelé zá-
jem) pro všechny generace; 

– doplníme mobiliář (především lavičky) i mimo centrum města

BEZPEČNOST
– budeme podporovat činnost jednotek IZS, dobrovolných hasičů či in-

formačního systému o nečekaných událostech, živelných pohromách 
(Bezpečnost našich občanů je pro nás nejdůležitější)

DOPRAVA
– řešení dopravy s důrazem na bezpečnost chodců, parkování, opravu 

komunikací a chodníků

BYDLENÍ
– výstavba inženýrských sítí potřebná pro výstavbu nových bytových 

domů a rodinných domů;
– prodej bytů v majetku města do osobního vlastnictví 

ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
– vyrovnané a úsporné hospodaření města (Město Moravské Budějovi-

ce zde bylo a bude i po nás);
– nezvyšování místních daní a poplatků (Místní daně a poplatky bude-

me zvyšovat jen v nezbytných případech, kdy jiná opatření již nejsou 

nebo nemohou být účinná. Vycházíme z předpokladu, že každého 
z nás by mělo žití v našem městě stát jen nezbytně nutné prostředky); 

– přiblížení jednání zastupitelstva občanům (Občané mají právo vědět, 
jak jednotliví zastupitelé argumentují a hlasují. Ne každý však má 
možnost osobně se účastnit jednání zastupitelstva. Z tohoto důvodu 
jsme zasedání zastupitelstva natáčeli a záznam umístili na webových 
stránkách města. Zda je tímto porušován zákon o ochraně osobních 
údajů z hlediska platnosti nového zákona GDPR či nikoliv, v součas-
né době prověřujeme);

– transparentní, profesionální a přístupnou veřejnou správu; provoz 
úřadu každý pracovní den 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– odpadové hospodářství (Město Moravské Budějovice řeší odpadové 

hospodářství prostřednictvím TSMB. Celkové náklady města za po-
pelnice a svoz odpadu činily cca 7,600.000 Kč za rok, z toho občané 
zaplatili 4,200.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 3,400.000 Kč hradí 

město ze svého);
–  zaměříme se na posílení odpovědnosti obyvatel v oblasti 

úklidu psích exkrementů

ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
– město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem 
(ukazatel dluhové služby za rok 2017 ukazuje pro 
Moravské Budějovice 5,91 %, podle metodiky 
ministerstva fi nancí může být až 25 %; pokud je 
zadluženost vyšší než 25 %,vykonává ministerstvo 
fi nancí nad daným městským úřadem dohled);

– původní výše daně z nemovitostí činila cca 
10,5 mil. Kč ročně, ale ani na základě rozpočtového 

určení daní nebyla a není fi nanční situace pro Moravské 
Budějovice tolik výhodná, aby se daň mohla snížit, zejmé-

na se zřetelem na snahu i nadále opravovat a upravovat veřejná 
prostranství a podporovat školství, sport, kulturu a veřejné spolky; 
snížení daně z nemovitostí by v konečném důsledku pomohlo pou-
ze velkým fi rmám;

– budeme podporovat občany, aby předkládali návrhy na možné zlep-
šení, příp. na ně upozorňovali.
 Chceme zrekonstruovat starou hasičárnu na ul. Tyršova, ZŠ Dobrov-

ského, Dům dětí a mládeže (+ ubytovna v Kdousově), bazén MŠ Fiše-
rova a ZŠ Havlíčkova; vybudovat parkoviště (P+R) u vlakového nádraží. 
V roce 2019 chceme v lokalitě Mexiko opravit inženýrské sítě a chodní-
ky, dále v ul. Mexická, Gagarinova, Wolkerova a Šafaříkova; budeme 
rekonstruovat most v ul. Havlíčkova (se 100% dotací). Dále chceme 
provést opravu podchodu mostu na ul. Husova, na kterou navážeme 
vybudováním chodníků od ul. Husova po nově vznikající nákupní zónu 
za kruhovým objezdem. U obchodních domů Billa a Penny market chce-
me vybudovat veřejné toalety. Připravujeme revitalizaci městského par-
ku včetně areálu letního kina. Budeme pokračovat ve výkupu pozem-
ků pro průmyslovou zónu; s Krajem Vysočina budeme spolupracovat 
na přípravě východního silničního obchvatu Moravských Budějovic aj. 

Občané, neziskové organizace, místní části, zaměstnavatelé a fi rmy 
jsou našimi rovnocennými partnery nejen v diskusích, ale i při hledání 
řešení jejich problémů a potřeb. Záleží nám na všech občanech města, 
bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či sociálního postavení. Pomáhat 
je nutné především těm, kteří pomoc potřebují a neobejdou se bez ní.

My v SOMBu jsme připraveni pokračovat v započaté práci a spolu-
pracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na práci pro město. Slibujeme 
jen to, co je reálné splnit a co samotné město může ovlivnit.

Sdružení občanů Moravských Budějovic

inzerce
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ČEZ 
ENERGY FEST

22. 9. 2018 | 15.00
parkoviště JE Dukovany

40 LET ELEKTRÁRNY DALEŠICE

LUCIE BÍLÁ | DAVID KOLLER | PILOT
ANETA LANGEROVÁ | BÁRA POLÁKOVÁ
Den otevřených dveří v Elektrárně Dalešice (9–15 hodin)
Omezená kapacita parkoviště! Využijte zdarma dopravu Třebíč < > JE Dukovany !

VSTUP ZDARMA

www.aktivnizona.cz

pátek 14. a 21. 9. 2018 16:00 - 17:30 

pátek 14. a 21. 9. 2018 15:00 - 16:30 

pátek 14. a 21. 9. 2018 17:00 - 19:00 



(J)elita band. 

     


