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Také na moravskobudějovické radnici se v pátek 5. července 
objevila moravská vlajka.                      Foto: Luboš Janoušek

Vážení čtenáři,
už je to tu zase - prázdniny skon-

čily a hlavní sezóna dovolených je 
za námi. Pro děti to byly dva měsíce 
vytouženého volna, pro rodiče také 
hromada starostí jak svoje potomky 
zabavit a jak volný čas nejlépe využít. 
Opravdu si odpočinout není jednodu-
ché. Nikdy dříve člověk tolik neodpočí-
val jako nyní. Přesto nikdy nepociťoval 

tolik stresu jako dnes. Během roku je náš čas přesně určený, 
organizovaný do nejmenších detailů. Proto podvědomě toužíme 
po uvolnění a změně tohoto stavu, ale ne vždy se nám to daří. 
Bohužel někdy v tom kolotoči setrváváme i na dovolené.

Pro správný odpočinek tedy nezbývá nic jiného, než vykro-
čit z tohoto kolotoče a užít si na dovolené to, že nic nemusíme, 
ale můžeme. Prožít si pocit, že nás nic nehoní, nikam nepospí-
cháme. Možná právě chvíle klidu přivede partnery, rodiče, děti 
a blízké k tomu, že si řeknou to, co si dlouho říct neuměli. Velké 
štěstí je, když je to něco příjemného. Je to uzdravující pro všech-
ny zúčastněné. Prázdniny jsou konec konců časem poznání 
a dobrodružství. Přibývající léta na tom nic nezmění.

Doufám, že jste si letní dny užili a pomalu se vracíte do běhu 
každodenního života. Děti zasednou do školních lavic. Mnohé se 
přes prázdniny vytáhly o několik centimetrů. Nové dobrodružství 
a poznání pro ně začíná ve školních lavicích. Proto jim přejme, ať 
se jim daří a poznávání něčeho nového ať je baví.

Protože musíme myslet na všechny věkové skupiny, dovolte 
mi, abych vám představila změny v naší pečovatelské službě. 
Pečovatelská služba města Moravské Budějovice nabízí služby 
občanům, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu pokročilého 
věku potřebují pomoc při zajištění chodu domácnosti, nebo po-
moc s úkony péče o svoji osobu. Posláním pečovatelské služby 
je poskytovat služby tak, aby dospělé osoby mohly co nejdéle 
setrvat ve svém domácím prostředí. Cílem je poskytování přimě-
řené míry podpory těmto osobám. Cílovou skupinu tvoří dospělé 
osoby, které pobírají invalidní nebo starobní důchod a zároveň 
potřebují péči druhé osoby.

V lednu 2019 Pečovatelská služba města Moravské Budějo-
vice vstoupila do projektu Pečovatelská služba – příležitost pro 
život doma, jehož realizace probíhá prostřednictvím oficiálního 
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Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání dne 5. 8. 2019 mj.:

Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice

partnerství s Krajem Vysočina. Cílem pro-
jektu je zaměřit se především na přímou 
obslužnou péči o klienty s možností tuto 
péči poskytovat prakticky celodenně, 
a tím pádem také co možná nejlépe.

Abychom mohli toto poslání pečova-
telské služby naplnit, bylo radou města 
schváleno rozšíření pracovní doby ze 
stávajícího stavu (od 6.00 do 14.30 hod.) 
na pracovní dobu od 6.00 do 19.00 hod. 
V této souvislosti také dojde k navýšení 

pracovního úvazku na tři pečovatelky. 
S ohledem na zvyšující se provozní ná-
klady pečovatelské služby se také zvýší 
úhrady za poskytované služby, které od-
povídají skutečným nákladům. Ke všem 
uvedeným změnám dojde od 1. října 2019. 
Blíže se o tom dozvíte z informací sociál-
ního odboru MěÚ a pečovatelské služby.

Na závěr bych chtěla připomenout 
nový, oživený projekt Moravskobudějo-
vické kulturní léto, který nám obohatil 
o prázdninách kulturní dění v Moravských 

Budějovicích. Naším městem zněly tóny 
nejen vážné hudby. Na své si přišli také 
milovníci popu, jazzu a rocku. Různorodé 
žánry zde byly zastoupeny určitě dosta-
tečně. A hudba – jak známo - promlouvá 
k lidem mezinárodním jazykem. Doufám, 
že se vám prázdninové hudební dění 
v našem městě líbilo.

Přeji vám všem příjemný nástup babího 
léta.

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ

bodů včetně rozpočtových úprav, rozboru 
finančního hospodaření města k 30. červ-
nu letošního roku, přijetí úvěru k refinan-
cování ve výši 27 mil. 644 tis. Kč, distribu-
ce materiálů zastupitelům v elektronické, 
nebo listinné podobě, čerpání finančních 
prostředků z FAOM a výsledků veřejno-
správních kontrol v příspěvkových organi-
zacích města.

Po závěrečné diskusi, která se týkala 
nejrůznějších oblastí, se krátce před 21. 
hodinou ujal slova starosta Vlastimil Ba-
řinka. Mimo jiné konstatoval, že všechna 
usnesení byla řádně projednána, poděko-
val zastupitelům, hostům a divákům ka-
belové televize za pozornost a připomněl 
konání srpnových koncertů Moravskobu-
dějovického kulturního léta.

Luboš Janoušek

Po nezbytných úvodních formalitách 
spojených se schválením programu, vol-
bou návrhové komise (Lubomír Binka, 
Petr Žák), volbou ověřovatelů zápisu (Ji-
řina Veselá, Dalibor Janda) a určením 
zapisovatele (Monika Kocábová) o slovo 
požádal František Dostál, který se omlu-
vil za svoje slova, vyřčená na adresu ně-
kterých ostatních zastupitelů na květno-
vém zasedání nejvyššího orgánu města. 
Tehdy jeho výrok zůstal bez povšimnutí, 
odhalen byl až díky vysílání záznamu 
na kabelové televizi. Starosta Bařinka Do-
stálovu omluvu ocenil.

Během první hodiny jednání stihli čle-
nové zastupitelstva projednat a schválit 
dvě desítky bodů, většinu z nich bez vět-
ších průtahů či diskusí a prakticky všemi 
dvaceti hlasy. Výjimkou potvrzující pravi-
dlo byla jen žádost jednoho občana o pro-
dloužení lhůty pro získání stavebního po-
volení a dokončení stavby. Přestože v této 
záležitosti neproběhla žádná debata, šest 
zastupitelů se hlasování zdrželo.

Velká diskuse se naopak rozvinula hned 
vzápětí, když na řadu přišel bod týkající 
se memoranda o spolupráci s nově vznik-
lým hokejovým klubem a jeho finanční 

podpoře. Téměř hodi-
nová a místy poměrně 
emočně vypjatá deba-
ta, do níž se zapojovali 
zastupitelé napříč po-
litickým spektrem, na-
konec přece jen vyús-
tila do hlasování. Pro 
memorandum a s ním 
spojenou finanční podporu hokejovému 
klubu od města zvedlo ruku patnáct za-
stupitelů. Opačný názor při hlasování vy-
jádřili František Dostál, Anna Prokopová, 
Petr Stejskal, Yvona Švaříčková, Jaroslav 
Doležal a Olga Honsová. Poté vyhlásil 
starosta Vlastimil Bařinka přestávku.

Hned po ní se projednávala žádost TJ 
Sokol Moravské Budějovice o finanční 
podporu projektu Sportujeme na nádvoří. 
Přestože rada města zastupitelstvu ne-
doporučila příspěvek ve výši 55 136 Kč 
schválit, neboť Sokol už předtím dostal 
300 tisíc Kč z FAOM, zastupitelé peníze 
pro TJ Sokol na dofinancování projektu 
schválili. Jedenáct z nich se totiž přiklonilo 
k protinávrhu, který podala Olga Honsová.

V té chvíli na zastupitele čekalo ještě 
projednání a schvalování dalších deseti 

schválilo spolupráci města Moravské 
Budějovice s polským městem Kalwaria 
Zebrzydowska,
neschválilo záměr prodeje částí po-
zemků souvisejících se spodní montáž-
ní rampou u garáží na ul. U Vodojemu,
neschválilo záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 178/1 lesní pozemek o výměře 

cca 16 m2 u rekreační chaty v k. ú. Jac-
kov předem určenému zájemci,
v souvislosti s plánovanou stavbou ob-
chodního centra schválilo záměr směny 
části pozemku p. č. 4201/7 o výměře 
cca 1 350 m2 v k. ú. Moravské Budějovi-
ce z vlastnictví města Moravské Budě-
jovice do vlastnictví FMZ INVEST, s.r.o., 

IČO: 28308913 a části pozemku p. č. 
1772/32 o výměře cca 920 m2 v k. ú. 
Moravské Budějovice z vlastnictví FMZ 
INVEST, s.r.o. do vlastnictví města Mo-
ravské Budějovice a schválilo uzavření 
Smlouvy o budoucí směnné smlouvě 
mezi městem a výše uvedenou společ-
ností,
schválilo prodej pozemku p. č. 1480/44 
o výměře 331 m2 v k. ú. Moravské Budě-
jovice předem určenému žadateli spo-
lečnosti Avente s.r.o., IČO: 02779447, 
se sídlem Mánesova 1500, Moravské 
Budějovice za cenu 100 000 Kč,
schválilo výkup pozemku p. č. 1221/4 
o výměře 2 779 m2 v k. ú. Moravské 
Budějovice ve vlastnictví České repub-
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Spolupráci s hokejovým klubem posvětilo patnáct zastupitelů
Bezmála pět hodin potřebovali městští zastupitelé na to, aby 

projednali pětatřicet bodů, které obsahoval program jejich 
páté schůze, která se uskutečnila v pondělí 5. srpna ve velké 
zasedací místnosti moravskobudějovické radnice. Když ji v 16 
hodin starosta Vlastimil Bařinka zahajoval, konstatoval přítom-
nost dvaceti zastupitelů s tím, že Petr Stejskal předem ohlásil 
pozdější příchod.

schválilo rozpočtové úpravy čís. 13Z, které se týkají změny příjmů a výdajů roz-
počtu města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet

Příjmy 184,237.359,07 Kč  -723.595,63 Kč  183,513.763,44 Kč

Výdaje 205,421.161,40 Kč  -723.595,63 Kč  204,697.565,77 Kč

Financování  21,183.802,33 Kč  0,00 Kč  21,183.802,33 Kč
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Rada města na své 20. schůzi dne 10. 6. 2019 mj.:

Rada města na své 21. schůzi dne 24. 6. 2019 mj.:

Rada města na své 22. schůzi dne 15. 7. 2019 mj.:

liky, se kterým má právo hospodařit 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se síd-
lem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 
za cenu ve výši 327 000 Kč (výsledná 
cena z proběhlé elektronické aukce 
na základě aukční vyhlášky),
schválilo smlouvu „Memorandum 
o spolupráci“ uzavřenou mezi Městem 

Moravské Budějovice a Hockey Club 
Moravské Budějovice 2019, s.r.o.,
schválilo poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města ve výši 55 136 Kč (21 % cel-
kových nákladů projektu) pro TJ Sokol 
Moravské Budějovice na dofinancování 
projektu „Sportujeme na nádvoří“,
schválilo přijetí úvěru k refinancování 
ve výši 27 644 000 Kč a schválilo uza-
vření smlouvy o úvěru od Českoslo-

venské obchodní banky, a. s. s pevnou 
úrokovou sazbou ve výši 1,5 %,
vzalo na vědomí výpis činnosti MP 
za 2. čtvrtletí 2019, stav čerpání FAOM 
k 30. 6. 2019 a protokoly o výsledku ve-
řejnosprávních kontrol příspěvkových 
organizací města – ZIKOS, MKS Bese-
da, Základní školy TGM, Základní školy 
ul. Havlíčkova, Základní umělecké školy 
a Mateřské školy Moravské Budějovice.

odsouhlasila přijetí finanční částky 
20 000 Kč od VODÁRENSKÉ AKCIO-
VÉ SPOLEČNOSTI, a. s. pro ZIKOS 
jako účelovou dotaci pro zaplace-
ní užívání ledové plochy při bruslení 
dětí ze základních a mateřských škol 
v Moravských Budějovicích v rámci 
projektu Děti do bruslí ve školním roce 
2019/2020,
souhlasila se zavedením varianty pla-
cení parkovného prostřednictvím SMS 
a placení parkovného prostřednictvím 
aplikace v mobilním telefonu jako dal-
šího způsobu platby parkovného a sou-
časně pověřila odbor strategického 
rozvoje a investic vyhlášením poptáv-
kového řízení na nejvhodnějšího kandi-
dáta na provozovatele příslušné varian-
ty platby,
schválila poskytnutí dotace z FAOM 
na pokrytí ztráty, maximálně však 
do výše 50 000 Kč (25 % celkových 
uznatelných nákladů) pro spolek De-
chovky ČR z. s. na akci 29. ročník Fes-
tivalu Miroslava Kratochvíla – Od obra-
zovky ke sportu a kultuře 2019,
schválila zábor veřejného prostranství 
části pozemku parc. č. 4260/1 o výměře 
32 m2 na nám. Míru panu B. Nesládkovi 
Moravské Budějovice, IČO: 185 38 924 
v termínu od 15. 06. 2019 do 30. 09. 

2019 za účelem provozování předza-
hrádky před Restaurací Grand,
projednala žádost p. J. H. a schválila 
zveřejnit záměr pronájmu části pozem-
ku p. č. 337 orná půda o výměře 100 m2 
v k. ú. Vesce,
schválila pořadí nabídek na zhotovitele 
veřejné zakázky malého rozsahu „Půd-
ní vestavba budovy A ZŠ T. G. Masa-
ryka Moravské Budějovice“ : 1) STABO 
MB s. r. o., Moravské Budějovice, IČO: 
26245906, nabídková cena: 896 724 Kč 
bez DPH ; 2) INEX Moravské Budějovi-
ce, s. r. o., IČO: 48531235, nabídková 
cena: 940 062 Kč bez DPH; 3) RENO 
– stavební firma s.r.o. Jaroměřice nad 
Rokytnou, IČO: 63497786, nabídková 
cena: 976 878 Kč bez DPH,
schválila provést nutné opravy bazénu 
ZŠ Havlíčkova, které budou financová-
ny z prostředků Základní školy Morav-
ské Budějovice, Havlíčkova 933, kom-
pletní realizace opravy bazénu bude 
provedena v r. 2020,
schválila zábor veřejného prostranství 
části pozemku p. č. 4258/1 o výměře 
cca 8 m2 v k. ú. Moravské Budějovice 
panu K. K. Moravské Budějovice v ob-
dobí od 12. 06. 2019 do 31. 10. 2019 
za účelem vystavení ovoce a zeleniny 
před prodejnou VITAMÍNKA,

schválila podání žádosti o účelovou 
investiční dotaci pro jednotku JPO II 
na pořízení dopravního automobilu pro 
výjezdovou jednotku města v celkové 
ceně cca 800 000 Kč z prostředků Mi-
nisterstva vnitra generálního ředitel-
ství HZS ČR. Dotace může činit 70 % 
nákladů, maximálně však 450 000 Kč. 
V případě, že bude dotace městu při-
dělena, může město zažádat Kraj 
Vysočina o uhrazení části spoluúčas-
ti z dotace ve výši 2/3 státní dotace 
max. 300 000 Kč. Spoluúčast města 
činí v případě nezískání dotace z kraje 
350 000 Kč,
souhlasila se zvýšením úplaty za vzdě-
lávání v ZUŠ Moravské Budějovice 
od školního roku 2019/2020 o 20 Kč/
měsíc v jednotlivých oborech,
schválila zábor veřejného prostranství 
části pozemku parc. č. 4258/1 o výměře 
3 m2 na nám. ČSA paní Ing. N. Stejska-
lové, Znojmo, IČO: 88886476, v termínu 
od 1. 06. 2019 do 31. 08. 2019 za úče-
lem provozování předzahrádky před 
cukrárnou MUFin,
schválila poskytnutí dotace z FAOM 
ve výši 23 000 Kč (47,92 % celkových 
uznatelných nákladů) pro Nadační fond 
ZŠ Moravské Budějovice na akci Mist-
rovství Evropy v mažoretkovém sportu.

schválila s platností od 1. 10. 2019 nový 
Ceník úkonů Pečovatelské služby, roz-
šíření pracovní doby Pečovatelské služ-
by od 6.00 do 19.00, navýšení úvazků 
pracovníků v přímé péči o 0,5 úvazku 
a zvýšení cen pedikúry,
souhlasila s poskytnutím příspěvku 
ve výši 12 000 Kč Okresnímu myslivec-
kému spolku Třebíč ČMMJ, z. s. na za-
jištění chovatelských přehlídek trofejí, 
které se uskutečnily v zámeckých ko-
nírnách od 24. do 29. 4. 2019 a v sále 
kulturního domu na Bažantnici v Třebíči 
od 2. 5. do 6. 5. 2019,
vzala na vědomí informace ohledně 
možnosti koupě obchodního podílu 
v Poliklinice Moravské Budějovice, 
s.r.o. a nedoporučuje koupi tohoto ob-
chodního podílu,
neschválila zřízení železniční zastávky 
na trati Znojmo – Jihlava v 136,5 km (na-
proti Domu sv. Antonína) z důvodů vy-
sokých finančních nákladů na umístění 
železniční zastávky,

schválila registraci akce programu 
Podpora prevence kriminality na pro-
jekt „Moravské Budějovice – Rozšíření 
MKDS – 7. etapa“ v předpokládané cel-
kové výši projektu 591 161 Kč a uložila 
odboru organizačnímu ve spolupráci 
s městskou policií zpracovat a vyhlásit 

veřejnou zakázku na realizaci této za-
kázky,
udělila souhlas Hockey Clubu Morav-
ské Budějovice 2019, s.r.o. s užitím zna-
ku města na dresech hokejového týmu 
a na informačních a reklamních materi-
álech hokejového klubu.

schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání s ná-
jemcem J. Foumou, Oponešice, IČO: 
64337481 v č. p. 26 na nám. Míru - zří-
zení obchodního místa Českomoravské 
stavební spořitelny,
schválila odprodej automobilu ŠKODA 
– Felicia a ukládá odboru organizační-
mu ve spolupráci s finančním odborem 
zabezpečit odprodej tohoto automobilu 
za maximální možnou cenu,
projednala žádost Diecézní charity 
Brno, oblastní charita Třebíč o poskyt-
nutí finančního příspěvku pro rok 2019 

a předala žádost k rozhodnutí Morav-
skobudějovickému mikroregionu, pro-
střednictvím kterého město Moravské 
Budějovice poskytuje dotace do zdra-
votní a sociální oblasti,
schválilo uzavření nájemní smlouvy 
k části sklepních prostor nacházejících 
se v prvním a druhém podzemním pod-
laží objektu občanské vybavenosti č. 
p. 62 v ul. Purcnerova (MKS Beseda) 
s Vinařským spolkem Moravské Budě-
jovice, IČO: 265 31 909, sídlo: Purcne-
rova 62, Moravské Budějovice,
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Kotrbové na MěÚ tak byla výrazem 
ocenění této její práce a aktivity 
a poděkování všem, kteří se na pro-

jektu v našem městě 
podíleli. Anežka Kotr-
bová se přitom stala 
hlavním aktérem pro-
jektu, o svých plánech 
pravidelně informovala 
a komunikovala s měs-
tem, které se také fi-
nančně podílelo na zhotove-
ní těchto kamenů.

Starosta města Ing. Ba-
řinka poděkoval Anežce 
Kotrbové za realizaci tohoto 
projektu v Moravských Bu-
dějovicích, předal jí květinu 
a dárek v podobě historic-

Anežka Kotrbová je sympatická mladá slečna, dnes již absolventka míst-
ního gymnázia, která zcela otevřeně mluví o sobě a svých plánech a také 
o již zrealizovaném projektu v Moravských Budějovicích – Kamenech zmize-
lých. Přesvědčila nás o tom na setkání s vedením města, když přijala pozvá-
ní starosty města Ing. Vlastimila Bařinky a dostavila se v pátek 28. června 
na radnici.

kých knih o Moravských Budějovicích, 
pera a velkého poznámkového diáře. 
V závěru setkání proběhlo podepsání 
do pamětní knihy města a slavnostní pří-
pitek zúčastněných.

Ing. Kamila Havlíčková, 
vedoucí odboru kanceláře 
starosty a školství

Začátkem července přijaly děti z jedno-
ty Orel Moravské Budějovice pozvání sta-
rosty města Ing. Vlastimila Bařinky a do-
stavily se v doprovodu Mgr. Aleny Žákové 
i starosty jednoty Orel Moravské Budějo-
vice Ing. Petra Žáka na radnici. V obřadní 
síni pro ně bylo připraveno slavnostní při-
jetí společně s malým pohoštěním. Ptáte 
se za co? Vedení města velmi rádo přijalo 
všechny tyto děti, neboť úspěšně repre-
zentovaly Moravské Budějovice v každo-
roční soutěži Moravskobudějovického mi-

kroregionu s názvem Obec našim dětem. 
Sportovního i vědomostního klání se letos 
účastnilo celkem 19 družstev a v tak vel-
ké konkurenci se družstvo Orla umístilo 
na krásném 2. místě.

Po přivítání všech přítomných, mezi 
nimiž nechyběli také místostarostka měs-
ta Bc. Jana Kiesewetterová, tajemnice 
MěÚ Ing. Jana Špačková, ale ani někteří 
rodiče dětí, se slova ujal starosta města 
Ing. Vlastimil Bařinka. Všem dětem podě-

schválila upravenou cenovou nabídku 
ve výši 140 000 Kč na dodávku a mon-
táž herního zařízení v areálu Mateřské 
školy na ul. Husova včetně opravy stá-
vající herní věžové soustavy,
schválila dodatečnou montáž mincov-
ních automatů do stávajících sanitár-
ních kontejnerů sociálního zařízení 
v letním kině, pro otevírání 1 ks vstup-
ních dveří, tj. 1x WC ZTP,
schválila přijmout dotaci Fondu Vysoči-
ny programu „Obnova venkova Vysoči-
ny 2019“ ve výši 127 000 Kč na opravu 
kulturního domu ve Vesci,
schválila předložit žádost o nadační pří-
spěvek v rámci grantového řízení Oran-
žové hřiště 2019 na projekt „Oranžové 
hřiště“ ve velkém parku,
schválila pronájem částí pozemků p. č. 
766/2 vodní plocha o výměře 6,5 m2 

a p. č. 766/25 vodní plocha o výměře 
2,5 m2 u rybníku Mastník v k. ú. Morav-
ské Budějovice, souvisejících s budo-
vou vodárny, nájemci J. L., bytem Mo-
ravské Budějovice,
schválila uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 28. 02. 2008, uzavře-

né s nájemcem Moravským rybářským 
svazem, MO Moravské Budějovice, 
IČO: 548111, kterým se změní a zaktu-
alizuje stávající nájemní smlouva (nově 
pachtovní smlouva) zahrnující i rybník 
Mastník,
vzala na vědomí žádost o trvalé uza-
vření hřiště MŠ Husova pro veřejnost 

od Klubu rodičů při MŠ Husova a ve-
řejnosti ze dne 1. 7. 2019 a vyjádření 
ředitelky Mateřské školy Mor. Budějo-
vice k trvalému uzavření dětského hři-
ště na MŠ Husova ze dne 27. 6. 2019 
a nadále trvá na svém usnesení č. RM-
20/2019/7 ze dne 10. 6. 2019 - po rekon-
strukci hřiště opět otevřít pro veřejnost.

dokončení ze str. 3

Rada města na své 23. schůzi dne 29. 7. 2019 mj.:
schválila vítězem veřejné zakázky „Mo-
ravské Budějovice – Rozšíření MKDS- 
7. etapa“ firmu AssiDu spol. s.r.o, Man-
želů Curieových 657, Třebíč, 674 01, 
IČO: 64508749, s celkovou cenou 
595 714 Kč včetně DPH,
schválila Řád veřejného pohřebiště 
města Moravské Budějovice,
souhlasila s přijetím účelově určeného 
finančního daru Základní školou T. G. 
Masaryka ve výši 25 000 Kč na nákup 
sportovního vybavení pro potřebu spor-
tování dětí,
schválila přijmout dotaci na realizaci 
akce „Modernizace hřiště ZŠ Havlíč-
kova Moravské Budějovice“ poskytnu-
tou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

ve výši 2 247 325 Kč,
schválila smlouvu opravňující provést 
stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje 
Vysočina uzavřenou mezi městem Mo-
ravské Budějovice a Krajem Vysočina 
za účelem provedení stavby parkovací-
ho stání v ul. Chelčického na pozemku 
parc. č. 4241/1,
vzala na vědomí předložené informace 
k šetření stížnosti na zařízení inten-
zivního chovu drůbeže v lokalitě Me-
xiko a informaci o nepřidělení dotace 
na úpravu povrchů místních komunikací 
v Jackově.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

PODĚKOVÁNÍ ANEŽCE KOTRBOVÉ ZA KAMENY ZMIZELÝCH

Setkání bylo velmi příjemné pro všech-
ny zúčastněné. Hovořilo se především 
o projektu Stolpersteine (Kameny zmi-
zelých) a jeho realizaci 
v Moravských Budějovi-
cích, ale také o zájmech 
a zálibách, které nás 
dlouhodobě provázejí, 
zpříjemňují a obohacují 
náš život. Anežka nám 
celý projekt představila 
a nakonec hovořila také 
o slavnostním odhalení 
Kamenů zmizelých na ul. 
Sokolská v červnu letoš-
ního roku. Sdělila nám, 
že ji historie vždy zajíma-
la a zajímá, a tak rozhod-
nutí vstoupit do projektu 
a zrealizovat jej v našem 
městě netrvalo dlouho. Byl to sice první, 
avšak velmi důležitý krok. Pak už násle-
dovala vlastní práce na realizaci myšlen-
ky položení Kamenů zmizelých, a tedy 
uctění památky obětí nacistického režimu. 
Smyslem celého tohoto projektu je neza-
pomínat na historický vývoj a události, při-
pomínat si je a především být schopni se 
z nich poučit.

V minulém vydání zpravodaje jste již 
měli možnost dočíst se více o samotném 
projektu Stolpersteine, o všech jeho ak-
térech i o slavnostním odhalení celkem 
sedmi kamenů před domem č. p. 83 v Mo-
ravských Budějovicích. Návštěva Anežky 

Starosta města ocenil děti z Orla Moravské Budějovice

Podpis do pamětní knihy. 
Foto: Luboš Janoušek

Starosta Vlastimil Bařinka předal Anežce Kotrbové 
květinu a dárek.             Foto: Luboš Janoušek
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koval za jejich odhodlání 
a snahu, s jakými město 
reprezentovaly. Ocenil 
i to, že v tak velké kon-
kurenci se družstvo Orla 
nakonec probojovalo až 
na stupně vítězů. Sou-
časně vyjádřil přání, aby 
úsilí dětí pokračovat ne-
jen v této v soutěži, ale 
sportovat vůbec, nepo-
levovalo ani v dalších 
letech. Sdělil, že sport 
hrál a hraje v životě člo-
věka důležitou úlohu, 
vždy však je třeba mít tu 
správnou motivaci.

V přátelské atmosfé-
ře se děti rozpovídaly 
o tom, jak se na soutěž připravovaly, pro-
tože bez tréninku a náležité přípravy by 
to určitě nešlo, ale také jak těžké některé 

soutěžní disciplíny opravdu byly.
Ing. Bařinka nejprve ocenil družstvo, 

jež skončilo na 2. místě, a dětem předal 

dárkové tašky. Následovalo oceně-
ní za reprezentaci města i druhého 
družstva, které Orel do soutěže po-
stavil a které skončilo na velmi pěk-
ném 4. místě. Vedoucí obou druž-
stev Mgr. Žákové starosta města 
rovněž poděkoval za přípravu dětí 
na soutěž i celkově za práci s dět-
mi, jíž se intenzivně věnuje, a pře-
dal jí květinu a také dárkovou taš-
ku, poděkování přijal i starosta Orla 
Ing. Žák.

Na závěr si přítomní dospělí připili 
vínem, děti sklenkou pomerančo-
vého džusu a všichni se s chutí za-
kousli do tvarohových koláčků. Ne-
chybělo samozřejmě ani závěrečné 
společné fotografování.

Ing. Kamila Havlíčková, 
vedoucí odboru kanceláře 

         starosty a školství

měla pro pana Plachého a jeho 
rodinu šťastný konec.

Díky rychlé reakci Ivety a Te-
rezy Říhových, přivolání zdravot-
nické záchranné služby a vyčká-
ní do jejího příjezdu u zraněného, 
obě ženy prokázaly, že jim život 
druhých lidí není lhostejný a vý-
raznou měrou tak panu Plaché-
mu pomohly. A za to jim patří 
jistě velké poděkování. Jak mís-
tostarostka Bc. Kiesewetterová 
sdělila, je velmi ráda, že i v Mo-

ravských Budějovicích jsou občané, kteří 
dokáží pomoci i v takto těžkých životních 
situacích, a současně je pevně přesvěd-
čena, že jistě nejsou jediní.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře 
a obě ženy od vedení města kromě podě-
kování za jejich poskytnutou pomoc obdr-
žely květinu a dárkovou tašku.

Ing. Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře 
starosty a školství

V úterý 23. července v dopoledních 
hodinách přijala místostarostka města 
Bc. Jana Kiesewetterová společně s ta-
jemnicí MěÚ Ing. Janou Špačkovou obča-
ny Moravských Budějovic, pana Miroslava 
Plachého a paní Ivetu Říhovovu s dcerou 
Terezou (viz foto). Důvodem tohoto osob-
ního setkání bylo především poděkování 
oběma ženám za jejich okamžitou reakci 
v obtížné situaci, v níž se pan Plachý ocitl, 
když nešťastně upadl na chodníku a pora-
nil si hlavu. Tato nepříjemná událost však 

Rekonstrukce MKS Beseda
Město Moravské Budějovice dokon-

čilo v polovině července rekonstrukci 
MKS Beseda. Byly stavebně dokomple-
továny místnosti bývalé kotelny, dříve 
používané jako zkušebny, v 1. podzem-
ním podlaží. Byla provedena hydroizo-
lace formou chemické injektáže z vnitř-
ní strany a vodorovná hydroizolace 
v nové skladbě podlah. Dále v těchto 
prostorách došlo k úpravě silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace, vzdu-
chotechniky, zdravotechniky a ústřed-
ního vytápění.

Bylo vybudováno sociální zařízení, 
které bude sloužit pro klubovny v 1. 
podzemním podlaží. Rekonstrukci 
prováděla firma STABO MB s.r.o., Mo-
ravské Budějovice. Celkové konečné 
náklady stavebních prací dosáhly výše 
2 790 245 Kč bez DPH.

Miroslav Beránek, odbor 
strategického rozvoje a investic

Oprava kulturního domu
Město Moravské Budějovice získalo 

z programu „Obnova venkova Vysočiny 
2019“ Fondu Vysočiny Kraje Vysočina 
finanční podporu ve výši 127 000 Kč 
na opravu kulturního domu ve Vesci. 
Celkové předpokládané náklady akce 
činí 254 000 Kč vč. DPH. V současné 
době probíhá příprava výběrového ří-
zení.

-OSRI-

Oprava chodníků
Město objednalo prostřednictvím 

společnosti TSMB s. r. o. opravu chod-
níků v těchto ulicích: ul. Urbánkova, 
St. Slavíka, Šafaříkova, U Mastníka, 
Komenského a Husova. Na základě 
poptávkového řízení budou práce pro-
váděny firmou Pelán stav, s. r. o., a po-
trvají do konce letošního roku.

-OSRI-

Všichni hlavní protagonisté z Orla spolu s nejvyššími představiteli morav-
skobudějovické radnice.                 Foto: Luboš Janoušek

Také v Moravských Budějovicích občané pomáhají

Foto: Luboš Janoušek

Město Moravské Budějovice získalo do-
taci na modernizaci stávajícího sportovní-
ho hřiště při ZŠ Havlíčkova, a to v rámci 
podprogramu 117D8220B – Podpora ob-
novy sportovní infrastruktury, programu 
11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Stávající sportovní hřiště, které je 
součástí uzavřeného areálu školy, bude 
modernizováno v původních rozměrech. 
Stávající plocha hřiště je štěrková. V su-
chém období je velmi prašná a při deš-
ťových srážkách zde zůstávají kaluže 
vody. Sportoviště bude vodopropustné, 
využitelné i v horších klimatických pod-
mínkách. Terénní úpravy budou spočívat 
v úpravě nezpevněného povrchu hřiště 
a úpravě pro skok daleký. Bude odstraně-
na stávající nezpevněná skladba plochy 

hřiště, provedena drenáž pro odvodnění 
konstrukčních vrstev, doplněny nové kon-
strukční vrstvy hřiště. Rozběžiště pro skok 
daleký bude provedeno ve stejné skladbě 
jako hřiště. Hřiště bude využíváno pro ko-
lektivní sporty – malá kopaná, basketbal, 
volejbal, nohejbal a také zde bude možné 
hrát tenis.

Předpokládané celkové náklady akce 
při podání žádosti činily 4 012 771 Kč 
vč. DPH, z toho uznatelné náklady 
3 860 783 Kč vč. DPH. Schválená výše 
dotace činí 2 247 325 Kč.

V současné době je připravováno vý-
běrové řízení, na základě kterého bude 
vybrán konkrétní zhotovitel a bude stano-
vena celková výše modernizace.

Miroslav Beránek, odbor 
strategického rozvoje a investic

Modernizace sportovního hřiště
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Restaurování božích muk na ul. 1. máje 
prováděl MgA. Zdeněk Kovařík z Chotě-
budic, restaurátor polychromované fi gu-
rální plastiky z kamene, sádry a štuku, 
který je zároveň také soudním znalcem se 
specializací restaurování kamene a sou-
visejících materiálů. Obnova byla prová-
děna v souladu s odborným vyjádřením 
a pod odborným dohledem Národního 
památkového ústavu (NPÚ) Telč.

Celý postup prací i jednotlivé kroky kon-
zultoval restaurátor se zástupcem NPÚ 
(specialista na restaurování), v celém 
průběhu prací se restaurátor držel dohod-
nutých mezí a práce provedl zodpovědně 
a kvalitně.

Výsledná podoba muk vychází z nale-
zených skutečností a schváleného návr-
hu, a to především z vlastního tvaru sa-
motných částí renesančních muk, jejich 
návrhů a proporcí, příp. jde o doplňky 
na základě analogie. Například vrcholový 
kříž byl původně svařen z vodovodních 
trubek zcela mimo proporci renesanční 
střechy kaplice; současný tvar kříže vy-
chází z analogie obdobně datovaných 
muk.

Oproti současnému stavu, koncepci 
a původnímu předpokladu byla muka dří-
ve utopena pod úrovní terénu ne 60 cm, 
ale více než dva metry. Restaurátor, zá-
stupce NPÚ i orgán státní památkové 
péče považují obnovu božích muk u au-
tobusového nádraží za velmi zdařilou 

a příkladnou, snese srovnání s obdob-
nými náročnými počiny, a to i z hlediska 
věrohodnosti vzezření rekonstruovaných 
(doplňovaných) částí.

Boží muka budou požehnána v neděli 
15. září v 11.30 hod.

Miroslav Beránek, 
odbor strategického rozvoje a investic

Rozhodnutí patří do rukou rodičů...
…stejně tak, jako odpovědnost za život 
jejich dětí!

Sociální pracovníci orgánu sociálně práv-
ní ochrany dětí při MěÚ Třebíč, Moravské 
Budějovice a Náměšť nad Oslavou, ve spo-
lupráci s opatrovnickými soudci Okresního 
soudu v Třebíči a odbornými pracovníky 
spolku TREMEDIAS aktuálně zavádějí 
do svých postupů práce s rozcházejícími se 
rodiči principy tzv. Cochemské praxe.

Cochemská praxe dbá na funkční řešení 
sporů mezi rodiči s cílem naučit je komuni-
kovat na rodičovské úrovni. Jedná se o ko-
ordinovaný postup aktivní spolupráce všech 
profesí účastnících se opatrovnického sporu. 
Jejich cílem je vrátit rozhodování o životě dětí 
a jeho rodiny do rukou samotným rodičům.

Rodičům se projevuje respekt a uznání je-
jich rodičovské role. Je připomínáno, že pro 
dítě jsou důležití oba rodiče a to i po rozpadu 
jejich rodiny. Dětem dává tento přístup mož-
nost podílet se na rozhodování o věcech, 
které se jich týkají a odborníkům přináší 
platformu aktivní spolupráce s cílem maxi-
málního posílení rodičovských kompetencí.

Zavádění a nastavení interdisciplinární 
spolupráce subjektů zapojených do opatrov-
nického řízení v územním obvodu Okresní-
ho soudu Třebíč podle tzv. Cochemského 
modelu je spolufi nancováno Evropskou unií 
v rámci projektu Cochemská praxe v územ-
ním obvodu OS Třebíč CZ.03.2.63/0.0/0.0/17
_071/0007566.

-OS-

V uvedeném období provedli na zákla-
dě žádostí cyklistů 17 forenzních značení 
jízdních kol.

Byli přivoláni ke zmatené seniorce, kte-
rá nevěděla, kde se nachází, po zjištění 
její totožnosti ji doprovodili do Domu sv. 
Antonína.

Z mnohých nálezů uvádíme např. velký 
kufr s nářadím, který vypadl z jedoucí-
ho auta, dámská peněženka s více než 

5000 Kč, pánská peněženka s doklady 
a hotovostí státu Ukrajina, registrační 
značky, chytrý mobilní telefon, chytrý 
náramek, osobní doklady... Zajímavostí 
byla pánská peněženka, která obsahova-
la vedle osobních dokladů také vysokou 
fi nanční hotovost. Místní občan, který ji 
strážníkům přinesl, jistě zaslouží pochva-
lu za svoji poctivost! Většina nálezů se po-
dařila vrátit majitelům.

Boží muka na ul. 1. máje

Foto: Luboš Janoušek

Prázdninové střípky z činnosti strážníků městské policie
Během prázdnino-

vých měsíců měli stráž-
níci MP o činnost po-
staráno více než dost, 
vždyť jen v období od 1. 
července do 10. srpna 
(tedy za 41 dní) řešili cel-
kem 316 událostí. Mimo 

jiné se zaměřili na volnočasové aktivity 
a prováděli kontroly zaměřené na ve-
řejný pořádek, dohled na dodržování 
pravidel silničního provozu nevyjíma-
je. V horkých dnech prováděli kontroly 
chatové osady Kosová, kdy se věnovali 
dodržování zákazu vjezdu k rybníku 
Hrachovec. Horké dny sváděly k hojné 
návštěvnosti letního koupaliště, při kte-
rých nechávali řidiči odstavená motoro-
vá vozidla v zákazu stání před vchodem 
do koupaliště, což generovalo stížnosti 
zde bydlících obyvatel. Další stížnosti, 
které strážníci řešili, se týkaly např. trav-
naté plochy u SŠŘS naproti Restauraci 
Sport. Psi, doprovázející své pány jdou-
cí na pivo, nechávají v trávníku spous-
tu rozkousaných klacků, které posléze 
ničí sekačku při sečení trávníku. Jiné 
stížnosti se týkaly dlouhodobě odsta-
vených aut na veřejném prostranství. 
Všemi stížnostmi se zabýváme. Další 
příklady z činnosti strážníků:
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Kristína Burdová, Miloslava Mrhálková, 
Marie Mácová, Marie Čeloudová, Marie 
Licková a Alois Houserek. Ptáte se, co má 
těchto pět žen a jeden muž společného? 
Vedle toho, že všichni jsou občany Mo-
ravských Budějovic hlavně to, že během 
letošních prázdnin slavili své narozeniny. 
Nutno dodat, že narozeniny ne jen tak le-

Řešili celkem dvanáct událostí se zví-
řaty, mimo sběr uhynulých zvířat ležících 
na silnici stojí za zmínku odchyt hada 
na ulici K Hoře. Jednalo se o chráněnou 
užovku podplamatou, která si k vyhřívání 
na sluníčku vybrala letní terasu rodinného 
domu. I když se odchytu bránila, byla bez-
pečně převezena do pro ni vhodnějšího 
prostředí – okolí rybníku Novas. Odchyce-
ní psi byli ihned zveřejněni na Facebooku 
a webových stránkách města, všechny se 
podařilo vrátit majitelům. Další zajímavos-
tí bylo řešení útěku koní z jejich výběhu 
na ulici K Hoře.

Dále zdokumentovali nepovolenou čin-
nost prodejců energií, ke které byli přivo-
láni rodinnými příslušníky.

V uvedeném období zjistili 72 přestupků 
překročení maximální povolené rychlosti. 
Upozorňujeme občany, že strážníci měří 
rychlost vozidel dvěma způsoby, při prv-
ním jsou vozidla na místě zastavována 
a řešena, při druhém způsobu je rychlost 
měřena radarem automatizovaně, tj. radar 
je umístěn na stojanu a změřená vozidla 
jsou poté rovnou předána do správního 
řízení. Při tomto automatizovaném měření 
strážníci pouze dohlíží na bezpečnost ra-
darového zařízení a vozidla nezastavují.

121 přestupků se týkalo parkování 
ve městě – zejména na náměstích Míru 
a Čs. armády.

Policii ČR byla předána dvě podezře-
ní ze spáchání trestného činu.

Přestože strážníci MP Moravské 
Budějovice nemají zajištěný nepřetrži-
tý provoz a v některých dnech nejsou 
ve městě, i v době svého volna přijímají 
oznámení občanů, která se snaží vyře-
šit a občanům v nouzi pomoci, což je 
možné díky výborné spolupráci s po-
licisty místního oddělení Policie ČR. 
Těchto oznámení v době svého volna 
měli strážníci 14, přičemž všemi se za-
bývali.

Městský kamerový dohlížecí sys-
tém taky nezahálel, přispěl k objasně-
ní účastníků rvačky na náměstí ČSA, 
zjistil majitele ztraceného nářadí, viníky 
poškozených dopravních značek a pa-
chatele poškození motorových vozidel 
na parkovišti.

Městská policie Moravské Budějovi-
ce je tu pro vás, obraťte se na nás, kdy-
koli to budete potřebovat.

Str. Hana Nixová, 
zástupce ved. strážníka 
MP Moravské Budějovice

dajaké. Polovina z nich rov-
nou devadesátku, ostatní 
pak přijímali gratulace k do-
sažení ještě vyššího věku.

K řadě gratulantů se 
ve všech šesti případech 
osobně připojili také před-
stavitelé města, když mís-
tostarostku Janu Kiesewet-
terovou doprovázeli radní 
Eva Šafránková, resp. Zde-
něk Janderka. Za dvěma 
ženami se vypravili k nim 
domů, zbylé čtyři oslavy na-
rozenin proběhly ve spole-
čenské místnosti Domu sv. 
Antonína. A pokaždé to bylo 
ve velice příjemném pro-
středí za přítomnosti rodinných příslušní-
ků, ať už šlo o byt v rodinném či bytovém 
domě, nebo v Domě sv. Antonína, kde 
navíc přibyli také spolubydlící a personál 
domova na čele s jeho ředitelem Ladisla-
vem Chloupkem.

Poté, co zástupci města popřáli osla-
vencům do dalších let hlavně hodně zdra-
ví a předali jim kytici, dárkový balíček 
a pamětní list, následovalo krátké pose-
zení, při kterém se převážně bilancovalo 
a vzpomínalo na uplynulá léta. Na oka-
mžiky veselé i ty smutnější, protože obo-
jího se člověku za devět desítek let života 
dostane měrou vrchovatou. Bylo potěšují-

cí, že téměř všichni jubilanti se navzdory 
vysokému věku těší dobrému duševnímu 
zdraví.

Gratulace k šesti významným narozeninám

Doma u paní Burdové.

Doma u paní Čeloudové.

Vlevo paní Mácová, vpravo paní Mrhálková.

Pravidlo, že moravskobudějovickým 
občanům ve věku od 90 let výše gratulu-
jí zástupci města osobně, platí již třetím 
rokem. Jedinou podmínkou pro takové 
osobní blahopřání je, že o ně oslavenci 
sami projeví zájem.

Luboš Janoušek

Blahopřání paní Lickové.

Gratulace panu Houserkovi. 
Foto: Luboš Janoušek (5 x)
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nutné ořezy stromů, problémy s mládeží 
a spolupracuje s organizacemi ve měs-
tě a upozorňuje prostřednictvím mentora 
nebo přímo na vzniklé problémy. Při svých 
pochůzkách reaguje na podněty občanů 
a předává informace městské policii a pří-
slušným odborům městského úřadu.

Moravské Budějovice – 
Rozšíření MKDS – 7.etapa

Projekt Moravské Budějovice – Rozšíře-
ní MKDS – 7. etapa zahrnuje posílení stá-
vajícího systému MKDS o další tři kamero-
vé body, a to dva na ulici Mánesova a jeden 
na ulici Šafaříkova. Kamerový bod na ulici 
Šafaříkova bude osazen jednou otočnou 
kamerou a jednou kamerou umožňující 
identifikaci registračních značek vozidel. 
Kamerový bod na ulici Mánesova, který 
bude instalován na budovu Mánesova 
1510, bude osazen jednou otočnou a jed-
nou pevnou kamerou a kamerový bod 
na budově Mánesova 1501 bude osazen 
otočnou kamerou. Všechny kamery budou 
propojeny do stávajícího systému Miles-
tone s propojením na služebnu městské 
policie i Policie ČR. Vítězem výběrového 
řízení se stala firma AssiDu s.r.o, Manže-
lů Curieových 657, Třebíč v celkové ceně 
595 714 Kč. Předpokládaná výše dotace 

z Programu prevence kriminality Minister-
stva vnitra ČR činí 350 000 Kč. Spoluúčast 
města je 245 714 Kč. Realizace projektu 
bude ukončena do 30. 11. 2019.

Program prevence kriminality Kraje Vysočina 
na rok 2019

Moravské Budějovice – 
„Bav se s námi“

Město Moravské 
Budějovice podalo žádost na realizaci 
projektu Moravské Budějovice – Bav se 
s námi v rámci Fondu Vysočiny - Progra-
mu prevence kriminality 2019.. Zastupi-
telstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskyt-
nout městu Moravské Budějovice dotaci 
na tento projekt ve výši 124 163 Kč. Rea-
lizátorem projektu na základě uzavřené 
Smlouvy o zajištění realizace projektu byl 
schválen Střed, z. ú., Mládežnická 229, 
Třebíč, který zajišťuje projekt v celkové 
výši 177 377 Kč. Projekt svým zaměře-
ním vychází z Plánu prevence kriminality 
města Moravské Budějovice na rok 2016 
-2020. Projekt vychází z aktuální situace 
a navazuje na projekt předchozích let, kdy 
je potřeba řešit problematiku rizikových 
experimentů s alkoholem, který je identi-
fikován nejčastěji mezi dětmi věku 10–15 
let. Obsahem projektu je souvislá kontakt-
ní a sociálně preventivní činnost. Aktivity 
proběhnou formou individuální a skupino-
vé práce s cílovou skupinou dětí a mladých 
dospělých tak, aby docházelo k adekvátní 
zpětné vazbě, vědomému aplikování zís-
kaných informací (především v souvislosti 
s návykovými látkami) a pomoci a pod-
poře při hledání společenských postojů 
a hodnot. Projekt obsahuje tři hlavní akti-
vity – kontaktní práce v lokalitě, specifické 
skupinové aktivity a setkání. Projekt je re-
alizován v souladu s uzavřenou smlouvou 
o poskytnutí dotace po dobu šesti měsíců.

Odbor organizační MěÚ

Moravské Budějovice
Asistent prevence kriminality 
2018–2020

V rámci projektu Programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR město 
Moravské Budějovice v roce 2018 na-
vázalo na zkušenosti se zřízenou pozicí 
asistenta prevence kriminality a zažádalo 
o tříletý projekt s názvem Moravské Bu-
dějovice – Asistent prevence kriminality 
2018–2020 pro město Moravské Budějo-
vice. Projekt pokračuje i v letošním roce. 
Na realizaci projektu získalo město dotaci 
ve výši 799 000 Kč. Celková výše projektu 
činí za období tří let 890 000 Kč. Vlastní 
zdroje města budou ve výši 91 000 Kč. Pro 
letošní rok je rozpočet na projekt Asisten-
ta prevence kriminality ve výši 296 600 Kč, 
z toho dotace činí 266 000 Kč. Hlavní nápl-
ní práce asistenta prevence kriminality je 
především pochůzková činnost po městě, 
zejména v místech, která jsou považo-
vána za riziková z hlediska kriminality 
a nedodržování veřejného pořádku. Při 
svých pochůzkách upozorňuje na vzniklé 
problémy, neoprávněné zábory pozemků, 

 potíže s plánováním, rozhodováním
 skleslost, apatie až deprese či naopak 
podrážděnost

 změny v chování, jednání

Už čtvrtým rokem pracuje v našem kraji 
Alzheimer poradna Vysočina. Jejím poslá-
ním je poskytovat komplexní služby odbor-
ného sociálního poradenství všem, kteří se 
setkávají s obtížemi v oblasti kognitivního 
deficitu (přechodné, nebo trvalé postižení 
poznávacích funkcí). Cílem je nabídnout 
široké veřejnosti i pečujícím podporu pro 
zkvalitnění péče o člověka s demencí 
v domácím prostředí. Kvalita života člově-
ka s demencí je přímo úměrná kvalitě ži-
vota pečovatele. Domácí pečující se často 
potýkají s obtížemi v komunikaci, nerozumí 
sdělení nemocného. Nevědí si rady s vý-
kyvy nálad, zlostným chováním, podezí-
ravostí až osočováním. Nevědí, na jakou 
finanční podporu mají nárok, kdo jim může 
pomoci s péčí a na koho se obrátit, když už 
se domácí péče stává neúnosnou.

Na tyto a mnoho dalších otázek vám 
ráda odpoví Mgr. Marcela Rýpalová, ve-
doucí Alzheimer poradny Vysočina, dne 
11. září 2019 v 15.30 hod., v MKS Be-
seda, sál Budivoj.

V případě zájmu ze strany občanů 
budou na MěÚ v Mor. Budějovicích 
zřízeny poradenské dny Alzheimer 
poradny Vysočina, pod vedením 
Mgr. Marcely Rýpalové.

Mgr. Iveta Endlová,
odbor sociální MěÚ

Hodně se o této nemoci mluví, ale málo 
o ní víme. Každý jistě zná někoho, kdo 
s touto nemocí bojuje. Někdy i u svých 
blízkých můžeme pozorovat výkyvy nálad, 
změny v chování, časté opakování infor-
mací nebo otázek, hledání věcí. Ve všech 
těchto případech je důležité neprodleně 
vyhledat odbornou pomoc. Vždy je třeba 
odhalit příčinu těchto obtíží. Neboť pokud 
nemocný pociťuje, že s jeho zdravím není 
něco v pořádku, způsobuje mu to dlouho-
dobý stres, který jednak zhoršuje obtíže 
s pamětí, ale je také hlavním rizikovým 
faktorem při vzniku onemocnění demencí.

Co je Alzheimerova choroba?
Alzheimerova choroba je nejrozšířeněj-

ším typem demence. Jedná se především 
o výrazné narušení paměti a myšlení. Což 
postupně vede ke snížení soběstačnos-
ti v aktivitách běžného denního života. 
K porušení paměti dochází komplexně – 
ve všech jejích složkách, na což následně 
nasedají poruchy chování a myšlení.

Jaké jsou příznaky Alzheimerovy 
choroby?

Alzheimerova choroba se vyvíjí pozvol-
na a zpočátku celkem nenápadně, takže 
nemocný i jeho blízcí často připisují tyto 
příznaky stárnutí. Příznaky nemoci mo-
hou být i značně individuální. Obecně lze 
zařadit mezi nejčastější příznaky:

 zhoršení paměti a prostorové orientace 
i na známých místech

 obtížné hledání konkrétních slov, často 
opisné pojmenovávání

 ztráta zájmu a aktivity

Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 2019

Přednáška na téma Alzheimerova nemoc – strašidlo dnešní doby

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Informační schůzka ke kotlíkovým do-
tacím pro občany města 3. 10. 2019 
v 16 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KOTLÍKOVÉ 
DOTACE
Aby mohl žadatel získat kotlíkovou dotaci, 
musí splňovat 2 základní podmínky:
1. Žadatel musí být vlastníkem rodinného 

domu nebo bytového domu s maximálně 3 
bytovými jednotkami.

2. Tento dům musí být vytápěn kotlem 
na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přiklá-
dáním, který je zařazen do emisní třídy 1 
nebo 2 nebo nemá žádnou emisní třídu.

Dotace je určena pouze domácnostem fyzic-
kých osob, netýká se právnických osob.

ze společnosti
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dokončení na str. 10

Mohlo by se zdát, že Paprsek radostné-
ho žití letos nějak mlčí, nic nedělá. Pravda 
je, že tento rok jsme vynechali charitativní 
koncert (ale příští rok se k této tradici opět 
vrátíme), nicméně v únoru jsme spolupo-
řádali I. Reprezentační ples Žihadel, proto-
že samozřejmě našim fandíme a přejeme 
si zachování hokeje v našem městě na co 
nejvyšší úrovni. Proto je potřeba se posta-
rat o hokejovou budoucnost, o žihadlácký 
potěr. Právě těm nejmenším byl výtěžek 
plesu věnován, o čemž jsme ostatně 
na stránkách zpravodaje informovali.

V měsíci září se vám Paprsek po zdán-
livé odmlce připomene další tradiční akcí, 
a sice křtem stolního kalendáře „Morav-
ské Budějovice dříve a dnes“ na rok 2020, 
který opět vydává Paprsek radostného 
žití ve spolupráci s NiKi MB. Křtít budeme 
v pátek 20. září v zámeckých konírnách. 
V tento den, v 16.30 hod., začne vernisáž 

stejnojmenné výstavy fotografií. Budeme 
si moci připomenout, jak vypadaly Bu-
dějovice dříve, a jako vždy porovnat se 
současným stavem. Myslíme si totiž, že 
je dobré si připomínat, jak se naše město 
v průběhu času mění, protože opravený 
chodník používáme denně, nové fasádě 
oko rychle přivykne a mohlo by se lehce 
zdát, že se kolem nás vlastně nic neděje. 
Historické fotografie nám laskavě poskytli 
moravskobudějovičtí sběratelé, autorem 
těch nových je šéfredaktor zpravodaje 
a fotograf Luboš Janoušek. Tímto vás 
všechny srdečně zveme a moc se na vás 
těšíme.

A těšíme se především proto, že ver-
nisáž výstavy není pro ten den ještě 
konečná. Z koníren se v 17 hodin pře-
suneme na zámecké nádvoří. Na akci 
nazvané „Rok poté“ si ve spolupráci se 
sdružením SOMB připomeneme loňskou 

rekonstrukci moravskobudějovického 
náměstí a také našeho kulturního stánku 
Besedy. Oba tyto veliké projekty si jistě 
nezaslouží upadnout v zapomenutí. Naše 
krásné náměstí chválí nejen turisté, kteří 
pamatují dřívější stav, a v Besedě se po-
vedlo skloubit noblesu s moderním poje-
tím a funkčností. Máme být na co pyšní. 
Také si plně uvědomujeme, že tyto práce 
znamenaly mnohá omezení běžného ži-
vota, a vážíme si trpělivosti občanů na-
šeho města. Přijměte tedy naše pozvání 
a přijďte s námi zavzpomínat, ale také se 
pobavit. Vyslechneme několik slov od sta-
rosty města Ing. Vlastimila Bařinky, o zá-
bavu a příjemnou atmosféru se společně 
s námi postarají oblíbení (J)Elita Band 
a mediálně úspěšní Like-it. Nebude chy-
bět ani občerstvení za lidové ceny. Pojď-
me si společně užít jeden pěkný páteční 
podvečer na konci léta!

Mgr. Drahomíra Brzobohatá, 
Paprsek radostného žití

Přeji všem čtenářům našeho milého 
zpravodaje krásné babí léto.

Dnes jen pár řádků z letního života ha-
sičů. Letos se opět konal hasičský tábor 
na Koberově mlýně, na který vzápětí na-
vazoval náš malý festival Značkovací že-
lezo. Zatímco táborníci si užívali sluníčka 
a krásného počasí, v sobotu 27. července 
se zatáhlo a začalo pršet. Tentokrát nám 
prostě Floriánek nepřál. O to více musím 
poděkovat sponzorům, kteří hasiče pod-

porují, protože díky nim se nám podařilo 
pokrýt výdaje s pořádáním festivalu spo-
jené. Oproti letům minulým byla účast asi 
čtvrtinová. Opravdu jen skalním fandům 
nevadil déšť a ochlazení a přišli se po-
bavit a myslím si, alespoň podle reakcí, 
že si večer užili a zklamaní neodcházeli. 
Bohužel počasí zatím opravdu poručit ne-
umíme, a jak jsem se již zmínila, Floriánek 
nám to tentokrát opravdu neulehčil.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a rea-
lizace akce podíleli, nevzdali to a vydrželi 

až do konce. Děkuji chlapcům ze směny C 
profesionálním hasičům, že nám pomohli 
při přípravě areálu a stavění stanů, panu 

max. 95 000 Kč
 Kotel na biomasu s ručním přikládáním – 
80% dotace, max. 100 000 Kč

 Automatický kotel na biomasu – 80% dota-
ce, max. 120 000 Kč

 Tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 
120 000 Kč

Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují 
parametry Ekodesignu, je dostupný na strán-
kách Státního fondu životního prostředí: htt-
ps://svt.sfzp.cz
Ve třetím kole kotlíkových dotací nebudou pod-
porovány nové kotle spalující uhlí.
Uznatelné náklady
Kotlíkovou dotaci je možné čerpat na:

 Pořízení nového zdroje tepla (kotel / tepelné 
čerpadlo) včetně nákladů na jeho instalaci.

 Vybudování nové otopné soustavy nebo 
na úpravu stávající otopné soustavy (např. 
nákup a instalace radiátorů, bojleru, akumu-

lační nádrže).
 Úpravy spalinových cest (např. vyvložko-
vání komínu).

 Rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu 
k instalovanému kotli (v případě pořízení 
nového kondenzačního plynového kotle).

Náklady bude možné nárokovat k propla-
cení i zpětně, a to až k datu vyhlášení prv-
ního kola kotlíkových dotací, tedy od 15. 7. 
2015, za předpokladu, že budou splněny 
všechny ostatní podmínky dotace.
Konkrétní podmínky pro čerpání kotlíkových 
dotací budou upravovat Pravidla Rady Kraje 
Vysočina. Následně bude vyhlášena výzva 
k příjmu žádostí.
Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci 3. 
kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina se 
předpokládá na podzim roku 2019.
 -OŽP-

Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíko-
vé dotace:

 Výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový 
zdroj tepla.

 Výměna starého plynového kotle za nový 
zdroj tepla.

 Výměna kotle s automatickým přikládáním 
paliva za nový zdroj tepla.

 Výměna kotle v rodinných domech, kde byl 
v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj 
podpořen z programů Zelená úsporám, 
Nová zelená úsporám nebo ze společných 
programů na podporu výměny kotlů či z Kot-
líkových dotací.

Nové zdroje tepla podporované v rámci 
kotlíkových dotací

Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina 
budou podporovány následující zdroje tepla 
splňující parametry Ekodesignu:

 Kondenzační plynový kotel – 75% dotace, 

Setkání na konci léta

Ohnivé zprávičky – prázdninové
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Nevoralovi z Blížkovic a jeho krásným ko-
níkům za úžasné vyjížďky po okolí a panu 
Římovskému, který nám vždy ochotně 
a nezištně zapůjčí své auto coby pódium 
pro kapely. Letos si na něm zahráli jako 
vždy naši oblíbení Tuláci společně s ka-
pelou Nazdar ze Žďáru nad Sázavou.

Nedá mi to, abych se alespoň krátce 
nezmínila o podobné akci, kterou jsem 
navštívila o týden později v malé vesničce 
Chlumek. Počasí bylo podobné, spíš hor-
ší, přesto se tam sešlo více než 200 lidí. 
To jen potvrzuje fakt, že čím menší vesni-
ce, tím blíž k sobě lidi mají. O to více jsem 
vděčná za ty lidičky, kteří k nám přijdou 
a dokážou se bavit, i když svět není zalitý 
slunečními paprsky. Proto smekám své 
sombrero a volám DÍKY!!!

Ještě jednou přeji všem krásný podzim 
a brzy snad opět na viděnou…

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Nová lavička na Heřmanských kopcích

Každý, kdo v pátek 2. srpna zavítal na moravskobudějovické zámecké nádvoří, rozhodně nelitoval. Vinařský spolek Moravské Bu-
dějovice zde ve spolupráci s MKS Beseda uspořádal prázdninové posezení s názvem Večer s cimbálovou muzikou a ochutnávkou 
vín. Hrálo se, zpívalo a ochutnávalo až do pozdních nočních hodin...          Foto: Luboš Janoušek

mentu ČR v Praze pod záštitou senátora 
RNDr. M. Vystrčila, který výstižnou glosou 
výstavu otevřel. Výstava, volně přístupná 
senátorům a hostům, upozornila zájemce 
na obtížnost šíření literatury malých ná-
rodů ve světě a omezené možnosti doro-
zumění v mnohojazyčné EU. S lítostí lze 
konstatovat, že naplněním „Barcelonské-
ho“ cíle je jen omezeně vyřešen problém 
vzájemné komunikace. V tomto případě 
nelze přehlédnout možnost využití globa-
lizačního jazyka esperantského, který je 
v souladu s dokumentem Evropské unie 
KOM 566, Brusel (18. 9. 2008) a význam-
ně usnadňuje navázání přátelských vzta-
hů mezi národy.

Ing. Viktor Dvořák, CSc.

není na co si sednout. 
Oslovil jsem Mirka Ha-
nuše a jeho spolek Hra-
chovec a společně jsme 
se rozhodli to změnit. 
Sehnali jsme finance 
a oslovili místního rodá-
ka Tomáše Melicha, zda 
by lavičku pro Moravské 
Budějovice připravil. To-
mášovi se nápad líbil, 
a protože miluje práci se dřevem, ne-
váhal ani minutu. V červenci vyrobil po-
ctivou masivní lavičku z akátového dře-
va, která, doufejme, vydrží mnoho let. 
Za poskytnutou finanční podporu, která 
nám umožnila záměr realizovat, děkuje-
me Kraji Vysočina a KOUS Vysočina.

Dovolím si vyslovit jedno přání. 
Na Heřmanských kopcích je často k vi-
dění značný nepořádek (prázdné lah-
váče, sáčky, plechovky, krabice od piz-

zy...). Chcete se chodit dívat na malebný 
západ slunce, nebo na igelitové sáčky 
pod nohama? Stačí dodržovat jednodu-
chou věc: nenechávejte po sobě na vy-
hlídce svinčík (ev. binec), ať si ji mohou 
užít i vaši přátelé. Není nijak složité se řídit 
pravidlem: „Co si na kopec přinesu, to si 
i odnesu!“ Užívejte si lavičku, věříme, že 
vám bude sloužit dlouhé roky k setkávání 
s přáteli nebo třeba jen k rozjímání při sa-
mostatných vycházkách.

Jan Švaříček

Agentura Dobrý den Pelhřimov při ver-
nisáži výstavy “Otokar Březina, překlady 
básní aneb Domluvíme se v EU?“ udělila 
autorovi tohoto příspěvku CERTIFIKÁT 
o vytvoření českého rekordu “Nejvíc pře-
kladů básně českého autora“ Otokara 
Březiny vydané v elektronické knize “Moje 
matka – My Mother – Mia Patrino“. Právě 
tato báseň byla přebásněna do 16 evrop-
ských jazyků. Nositel českého rekordu 
a současný její editor vzdal touto sbírkou 
hold matce Otokara Březiny v době, kdy 
význam matky u mnohých ztrácí na důle-
žitosti, jak z mnoha rozvodů plyne.

Výstava k 150. výroční narození a 90. 
výročí úmrtí Otokara Březiny se konala 
v Předsálí Jednacího sálu Senátu Parla-

Ohnivé zprávičky

V polovině prázdnin jsme umístili novou 
lavičku přímo na nejvyšším bodě Heřman-
ských kopců. Vždycky mně tak trochu 
vadilo, že na nejhezčí vyhlídce na město 

Český národní rekord udělen!
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z mikroregionu

Dvakrát během prázdnin se uskutečni-
la schůze rady Moravskobudějovického 
mikroregionu, která se navzdory letnímu 
období pokaždé sešla v plném sedmi-
členném obsazení. Obě jednání jako ob-
vykle řídila předsedkyně svazku a mís-
tostarostka Moravských Budějovic Jana 
Kiesewetterová.

Program červencového zasedání ob-
sahoval celkem osm bodů, přičemž hned 
v úvodu podali hosté Martina Kršňáková 
a Robert Kubala z o. p. s. MAS Rokytná 
radním podrobné informace o dotačních 
titulech z několika různých programů. 
Poté se členové rady zabývali žádostmi 
Oblastní charity Třebíč a Denního centra 
Barevný svět o navýšení již poskytnutých 
finančních dotací na letošní rok. Rozhod-
nutí v obou případech však musí padnout 
na členské schůzi dobrovolného svazku 
obcí, na které se budou mimo jiné probí-
rat i postupy při nákupu energií na burze. 
Nejdéle diskutovaným bodem červencové 
schůze byla zářijová akce s názvem Festi-
val ve znamení piva, kterou Moravskobu-
dějovický mikroregion uspořádá v pátek 

6. září na zámeckém nádvoří v Mor. Bu-
dějovicích.

Této premiérové slavnosti obcí mikro-
regionu se radní rovněž věnovali na své 
srpnové schůzi, kdy projednali a doladili 
mnohé detaily zářijového festivalu včetně 

propagace, počtu zúčastněných pivovarů, 
technického a pořadatelského zabezpe-
čení a zajištění bohatého občerstvení. 
Shodli se i na tom, že jednou z podmínek 
úspěchu akce pod širým nebem bude pří-
znivé počasí.         -jek-

V sobotu 15. června (po uzávěrce prázd-
ninového vydání zpravodaje – pozn. red.) 
se v Martínkově uskutečnil pietní akt při 
příležitosti 75. výročí zahájení zpravodaj-
ské a bojové činnosti paravýsadku Spel-
ter a partyzánské skupiny Lenka – JIH. 
V úvodu nad hlavami přítomných účast-
níků vzpomínkového odpoledne proletěl 
vrtulník z náměšťské základny. Poté došlo 
k přivítání hostů, mezi nimiž byli mimo jiné 
ředitel Odboru pro válečné veterány Mini-
sterstva obrany České republiky plukov-
ník gšt. Eduard Stehlík, velitel 22. vrtulní-
kové základny plk. gšt. Miroslav Svoboda, 
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 
plk. gšt. Martin Svoboda, zástupci kraj-

ského vojenského velitelství 
v Jihlavě mjr. Lenka Beli-
ová a prap. Viliam Čisliak, 
členové aktivních záloh ar-
mády a další. Pozvání při-
jali i přímí účastníci odboje 
v posledních letech války, 
a to paní Marie Štěpánko-
vá a Josef Hrůza, Boženu 
Kopcovou z Domamile pak 
zastupovala její dcera Gab-
riela Kopcová.

Eduard Stehlík ve svém 
projevu poděkoval za po-
zvání a za to, že se vzpomínkové odpo-
ledne v Martínkově uskutečnilo. „Všichni 

znají jména jako Gabčík a Kubiš a jejich 
čin, kterým vstoupili do světových dějin, 
likvidaci kata českého národa Reinharda 
Heydricha. Osudy dalších výsadků však 
zůstávají v jejich stínu a některé bych 
řekl i v zapomnění,“ řekl plukovník Stehlík 
a pokračoval: „Já mám na činnost skupi-
ny Spelter osobní vzpomínku z pozděj-
ších let. Když jsem se setkal s bývalými 
parašutisty na malém pietním aktu ještě 
před rokem 1989, tak na tomto setkání byl 
přítomen i Jan Vavrda, poslední žijící člen 
této skupiny. Měl úžasný smysl pro hu-
mor a celou dobu naší schůzky byl stále 
rozesmátý.“ Připomněl důležité okamžiky 
v činnosti výsadku a pozval všechny pří-
tomné na výstavu, na které byly materiály 
o bývalých odbojářích. Následovala mod-
litba duchovního správce martínkovské 
farnosti P. Pavla Rostislava Novotného 
a kladení věnců. Oficiální část odpoledne 
byla zakončena státní hymnou.

Poté měli všichni účastníci možnost 
zhlédnout výstavu v budově obecního 
úřadu, kterou připravil plukovník Martin 
Svoboda. Na návsi pak odpolední pro-

Do Moravských Budějovic zavítá od-
borník na soudobé české dějiny.

V posledních letech se na veřejnosti 
připomíná rasové pronásledování Romů 
v době druhé světové války, ovšem snaha 
o jejich „převýchovu“ pokračovala i poz-
ději v Československu. Toto kontroverzní 
téma je dosud málo prozkoumané a ve-
řejnosti známé. Mezi nemnoho odborníků, 
kteří se romskou násilnou asimilací zabý-
vají, patří i PhDr. Jan Randák, PhD., před-
ní odborník na české dějiny 19. a 20. sto-
letí a pedagog Univerzity Karlovy v Praze. 
Jeho unikátní výzkum, mapující zvláště 
„převýchovu“ dětí v 50. letech, bude pre-
zentovat na veřejné přednášce 22. října 
v moravskobudějovické Besedě. 

 Dr. Randák se nevěnuje pouze tématu 
romské menšiny v době komunistického 
Československa. Jedním z jeho hlavních 
dlouhodobých výzkumů je formování mo-
derního českého národa v polovině 19. 

století a komunistická éra. Kromě toho se 
soustředí na dějiny identit, například i na 
fenomén trampského hnutí. 

V příštím čísle zpravodaje se můžete 
těšit na bližší informace k této mimořád-
né přednášce, která proběhne v úterý 22. 
října v Besedě.

Muzeum řemesel

Zasedala rada mikroregionu

Členové rady mikroregionu na své srpnové schůzi v zasedací místnosti moravskobudějovické 
radnice.                    Foto: Luboš Janoušek

Pietní akt v Martínkově

Romové trochu jinak? 

Dr. Jan Randák. 
Foto: Petr Klukan/Jihlavské listy

Výstava v budově obecního úřadu.                      Foto: Vít Bláha

dokončení na str. 12
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Jakubovská pouť
v hasičském duchu

Letošní jakubovská pouť se nesla v hasičském duchu. Stře-
dem pozornosti se stal nový zásahový vůz, který obec Ja-
kubov pořídila již na podzim 2018 díky dotacím. Ministerstvo 
vnitra přispělo částkou 450 000 a Kraj Vysočina 300 000 Kč. 
Spoluúčast obce byla 157 500 Kč. Strojníci Karel Benáček 
a Martin Dvořák se postarali o přestavbu a vybavení přívěsné-
ho vozíku na přepravu hasičské techniky. Díky obětavé práci 
členů SDH Jakubov a mnoha hodinám věnovaným vylepšení 
mohla být nová hasičská souprava slavnostně požehnána.

V neděli 28. července začal hlavní program průvodem ve 13 
hodin. V čele jelo nazdobené hasičské vozidlo následované 
vlajkonoši a uniformovanými hasiči, nechyběli ani hasiči ze 
sousedních vesnic a rakouského Gerasu. Za doprovodu de-
chové hudby Stříbrňanka prošel obcí dlouhý průvod jakubov-
ských občanů a slavnostních hostů. Kolem 14. hodiny se všich-
ni shromáždili na návsi u kulturního domu, kde bylo připraveno 
zázemí pro navazující kulturní program. Místní děti uvítaly hos-
ty třemi tanečními skladbami. Malí sportovci předvedli taneční 
sestavu s hokejkami. Nejmenší děti - Sluníčka z mateřské škol-
ky - pokračovaly tanečky na píseň Sluníčko, sluníčko. Jako třetí 
zatančila děvčata, která proměnila jakubovskou náves v louku 
plnou krásných rozkvetlých kopretin. Všem malým účinkujícím 
byl zaslouženou odměnou velký potlesk.

Ve slavnostním pro-
slovu uvítal starosta 
obce Ing. Miroslav 
Kabelka všechny pří-
tomné hosty, zvláště 
pak senátorku Hanu 
Žákovou, náměstkyni 
starosty Okresního 
sdružení hasičů Tře-
bíč Ing. Jarmilu Ma-
chovou a zástupce 
Hasičského záchran-
ného sboru Ing. Miloše Macha, kteří se se svými proslovy vy-
střídali u mikrofonu. Od všech zazněla slova uznání a přání 
úspěchu v činnosti, kterou obec a SDH Jakubov vykonávají. 
Jako zástupce místních hasičů promluvil Josef Krotký a před-
stavil dar od rakouských kolegů, dvě pamětní medaile. Pak už 
se přistoupilo k samotnému slavnostnímu aktu žehnání hasič-
ského vozu a pamětních medailí. Slova se ujal náš pan farář R. 
d. Mgr. Lubomír Řihák. Požehnal vozu, ať dobře slouží svému 
účelu, a jeho posádce popřál vždy šťastný návrat.

Zbytek nedělního odpoledne už patřil dechovce Stříbrňance 
a volné zábavě. V 16 hodin se ještě znovu otevřely výstavní pro-
story na místní faře. Letošní program jakubovské pouti byl oprav-
du pestrý. Doufáme, že si to všichni spoluobčané i hosté užili.

Bc. Eva Šrámková  Foto: Zdeněk Kračmar

dokončení ze str. 11

Lukováci na výletě
Obec Lukov uspořádala v neděli 16. června pro občany již 

třetí obecní výlet. Tentokrát se dva autobusy výletníků vypravily 
do přírodního areálu pro děti i dospělé Stonetown, který se na-
chází poblíž Kamenice u Humpolce. Po příjezdu a přivítání ma-
jitelem westernového městečka se malí i velcí mohli pustit do pl-
nění programu, ve kterém si zkusili točit lasem, vrhat nožem, 
podkovou i tomahavkem, práskat bičem, střílet z luku a spoustu 
dalších činností. Do programu byly průběžně zařazeny soutěže 
pro děti a akční divadelní scénky. Výborné občerstvení po celý 
den nabízel místní saloon Gold Nugget. I přesto, že bylo chladné 
a zamračené počasí, nezmokli jsme a výlet se vydařil.

B. Potěšilová   Foto: R. Potěšil

gram pokračoval vystoupe-
ním vojenské hudby z Olo-
mouce. 

Snad se nám všem, kdo 
jsme se na uspořádání piet-
ního aktu podíleli, podařilo 
návštěvníkům přiblížit hr-
dinství našich předků v po-
sledních letech II. světové 
války. Zájemci o DVD ze 
vzpomínkového odpoledne 
nebo o publikaci shrnující 
materiály z uvedené výstavy 
si je mohou zakoupit na OÚ 
v Martínkově.

Josef Pléha, 
starosta obce

Cesta za pokladem
V pátek 28. června se u obecního úřadu sešly meziříčské děti 

v doprovodu rodičů, aby se společně s nimi vydaly za pokladem. 
Před cestou dostaly batůžky s malým občerstvením a kartičky se 
jmény, na které sbíraly body. Děti se těšily na jízdu malým trak-
tůrkem, který je dopravil na první stanoviště v lese. Dobrodružná 
výprava plná zapeklitých úkolů a há-
danek mohla začít. Tato cesta je do-
vedla k vytouženému pokladu, který 
hlídal Jožin z bažin. Poté děti a jejich 
doprovod vyzvedl traktůrek a ten je 
dovezl na Stráňku, kde jsme opékali 
vuřty a plnili další úkoly. Také na ně 
čekalo překvapení v podobě malby 
na obličej. Na závěr dobrodružství 
děti dostaly diplomy s obrázky a ba-
líček dobrot.

Akce se vydařila ke spokojenos-
ti všech zúčastněných. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě 
programu, a těšíme se na další spo-
lečné akce.

Alena Pelánová, starostka

Pietní akt v Martínkově

Plukovníci Eduard Stehlík (vpravo) 
a Martin Svoboda. Foto: Vít Bláha
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Dvě výstavy na faře
Součástí pouti v Jakubově bývá každoročně i výstava. Letoš-

ní kulturní program posledního červencového víkendu obohatily 
hned dvě výstavy, které byly slavnostně zahájeny v sobotu 27. 
července v 15 hodin. Úvodního slova se ujali místní kněz R. d. 
Mgr. Lubomír Řihák, starosta obce Ing. Miroslav Kabelka a jedna 
z organizátorek Bc. Eva Šrámková (viz foto Kateřiny Machovco-
vé). Jako výstavní prostory tentokrát posloužily místnosti zdejší 
fary, kde na návštěvníky čekaly dvě zajímavé expozice. I když 
témata výstav spolu zdánlivě nesouvisela, propojovala je právě 
tato farní budova. Architektonicky netypickou vilu (pozdější faru) 
si v Jakubově nechal postavit zdejší rodák monsignor Matěj Ka-
belka, který se mnoha počiny nezapomenutelně vepsal do his-
torie obce.

Právě monsignoru Kabelkovi byla věnována první část výsta-
vy. Ta nás zavedla na přelom 19. a 20. století, seznámila nás 

s jeho zajímavým životem, jehož část prožil i daleko od rodné 
vesnice jako polní kurát rakousko-uherského vojska. Mohli jsme 
se dočíst o jeho bohaté a obětavé činnosti pro naši obec. Dobové 
fotografie a vzácné originály latinských dokumentů i korespon-
dence dávaly výstavě ten správný historický nádech. Jelikož je 
v životě monsignora Matěje Kabelky stále dost nezmapovaných 
míst, věříme, že příští výstava bude zase o něco bohatší. Již 
v průběhu výstavy byl ohlas od některých návštěvníků, že mají 

čím přispět ze svých rodinných archivů. Letos na podzim uplyne 
100 let od úmrtí monsignora Matěje Kabelky. Na podzim o něm 
chystáme vydání knihy, zájemci se mohou hlásit na obecním 
úřadě.

Druhá výstava se věnovala tématu 2. světové války, partyzán-
ského odboje na Moravskobudějovicku, operaci Spelter a skupi-
ně Lenka-Jih. K 75. výročí operace Spelter proběhla v soused-
ním Martínkově v červnu vzpomínková akce s výstavou. Expozici 
nám sousedé ochotně zapůjčili. A nebylo vhodnějšího místa, než 
ji vystavit právě v prostorách bývalé fary, která za druhé svě-
tové války sloužila také jako útočiště místních partyzánů. V té 
době zde byl farářem Benedikt Novoměstský, který byl velký 
vlastenec. Tato výstava byla rozšířena o informace o místních 
partyzánech Augustinu Mrvkovi, Ladislavu Částkovi a dalších 
zdejších občanech zapojených do odbojové skupiny Lenka-Jih. 
Výstava vzbudila u návštěvníků velký ohlas, mnozí nabízeli další 
dosud nezveřejněné fotografie aktérů místního protifašistického 
odboje. V příštím roce na 75. výročí konce 2. světové války obec 
plánuje uspořádat vzpomínkovou akci a výstavu zopakovat.

Děkujeme všem návštěvníkům za projevený zájem, za pozi-
tivní ohlasy a za ochotu podělit se o další fotografické materiály 
z rodinných alb. Děkujeme všem, kteří v průběhu výstavy při-
spěli finančním darem. Výtěžek bude použit na opravu fasády 
jakubovské fary.

Bc. Eva Šrámková

Dětský den v Jackově
V sobotu 22. června proběhl v Jackově Dětský den. Jeho start 

byl naplánován na 14. hodinu, kdy všechny účastníky nakonec 
přivítalo poměrně vlídné počasí. Sluníčka jsme si sice příliš neu-
žili, avšak ani pláštěnky nebyly potřeba, takže si všichni oddechli.

Zejména pro ty nejmenší byl připraven bohatý program, kterým 
děti provedly pohádkové postavičky Nemo, Sněhurka a myška 
Minnie. V rámci pestrého odpoledne byla připravena spous-
ta aktivit. Například malování na obličej či různé ukázky, které 
předváděli kupříkladu policisté a hasiči. Prvně jmenovaní si při-
vedli speciálně vycvičené policejní psy, aby mohli předvést jejich 
um třebas při zatýkání pachatele, což se setkalo s všeobecným 
obdivem. Hasiči zase umožnili prohlídku své techniky a posléze 
ukázali v praxi účinky speciální hasičské pěny. Rovněž tento bod 
sobotního odpoledne se setkal s povděkem a uznáním.

Proběhlo taktéž tancování i další pohybové aktivity, jež měly 
za cíl ještě více rozvířit pohodovou víkendovou atmosféru. A to 
se rozhodně povedlo. Návštěvníci se bavili, k čemuž přispělo 
také bohaté a chutné občerstvení, pro ty nejmenší byla navíc při-
pravena sladká odměna. Dětský den se setkal s velkým zájmem, 
což je pro nás příjemným impulsem do budoucnosti. Sešlo se 
řádově několik stovek návštěvníků, kteří si, jak my pevně věříme, 
odnesli domů příjemné zážitky. Zároveň nezahálíme a už teď vy-
mýšlíme další akce, které se v Jackově uskuteční. Takže brzy 
na viděnou!

Pavel Mandát

Cyklovýlet želetavských sokolů
Předposlední červnovou sobotu se želetavští sokolové vydali 

na kolech objevit další z krásných koutů naší domoviny. Tento-
krát zavítali do kraje kolem řeky Sázavy. Ta patří mezi nejhezčí 
řeky v České republice. Proto má na ní dlouholetou tradici vo-
dáctví. Vodáky jsme skutečně potkali. Mávali jsme jim ze břehu 
i z vody.

Začali jsme výjezdem na rozhlednu Bohdanka nad obcí Boh-
daneč. Obec je známá hlavně sportovním rybářům díky Pilské-
mu rybníku. Rozhledna z roku 2011 má dřevěnou konstrukci 
s ocelovými spoji. Je 52 metrů vysoká a vede na ni 216 schodů. 
Z vyhlídkové plošiny je možno vidět třeba horu Velký Blaník nebo 
za dobré viditelnosti i Krkonoše. Pod rozhlednou je stánek s ob-
čerstvením, který uspokojí potřeby velkých i malých jedlíků nebo 
mlsounů. dokončení na str. 14
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Štafetový maraton 
„Pocta Emilu Zátopkovi“

Již poosmé se v Martínkově uskutečnil štafetový maraton při-
pomínající skvělého atleta Emila Zátopka. V sobotu 27. července 
se od 15 hodin postupně vydávali na trať kolem martínkovské ná-
vsi běžci a chodci všeho věku, aby zdoláním okruhu též přispěli 
ke vzpomínce na několikanásobného mistra světa a olympijské-
ho vítěze, který se narodil 19. 9. 1922 v Kopřivnici. A bylo jedno, 
zda tento okruh zdolali jedenkrát, pětkrát, nebo třicetkrát. Každé 
oběhnutí nebo obejití návsi bylo zaznamenáváno, aby se na zá-
věr mohly sečíst všechny zdolané okruhy a kilometry.

Tajným přáním pořadatelů z Tělocvičné jednoty Sokol Martín-
kov byla meta 1 000 kilometrů. Po loňském rekordním ročníku 
k tomu nezbývalo mnoho – vloni se součet všech okruhů zastavil 
na čísle 919 226 metrů. Letošní ročník ovšem velmi zkomplikova-
lo počasí, kdy po většinu sobotního odpoledne pršelo. Sportovci 
i netrénovaní účastníci to však nevzdávali. Na trati jsme i v dešti 
mohli vidět početnou skupinu našich kamarádů z Vepříkova či 
například poslankyni Moniku Obor-
nou. Ta se maratonu zúčastnila po-
prvé a akcí byla natolik nadšena, že 
rovnou slíbila osobní aktivní podporu 
maratonu i v příštím roce.

Poté, co štafetový kolík zdolal 
42,195 km, což je délka maratonu, 
začalo sčítání všech okruhů zdola-
ných rekordním počtem 164 účast-
níků letošního ročníku. Doběhnuto, 
spočítáno a - překvapení! Vysněný 
milion metrů se sice zdolat nepodaři-
lo, ale chybělo opravdu málo. I letos 
se posunul rekord v součtu okruhů, 
kterých nakonec bylo 1 916. Vyná-

sobeno délkou tratě kolem martínkovské návsi jde o celkových 
990 kilometrů a 572 metrů! Nebýt deštivého počasí, tak by ti-
síc kilometrů, nebo chcete-li milion metrů, určitě padlo. I tento 

výsledek je však skvělý a zásluhu 
na něm mají všichni, kdo se po-
slední červencovou sobotu k více 
i méně aktivním běžcům přidali. Mu-
síme si tedy počkat na příští rok, kdy 
se v Martínkově uskuteční již devátý 
ročník vzpomínky na Emila Zátopka. 
Padne vysněných 1 000 kilometrů? 
Přidáte se i vy?

Josef Pléha, starosta 
Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov
Foto: Monika Nahodilová
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Diplom ze soutěže Vesnice roku pro Martínkov
Již po 25. se letos uskutečnila soutěž Vesnice roku. V Kra-

ji Vysočina se do letošního ročníku přihlásilo celkem 15 obcí, 
z toho tři z Třebíčska. Mezi nimi byl i Martínkov, který se soutěže 
účastnil v letech 2012 až 2015, a při každé účasti vybojoval ně-
jaké důležité ocenění včetně titulu Vesnice Kraje Vysočina 2015. 
Letošní prezentaci před komisí jsme pojali poněkud klidněji než 
před těmi čtyřmi léty. Neočekávali jsme žádnou stuhu a ani di-
plom, který komise uděluje některým obcím za výjimečné počiny 
v určitých oblastech. A ejhle, diplom nám komise nakonec udě-
lila. A to za „Rozvíjení lidových tradic“. Slavnostní předání cen 
proběhlo v pátek 2. srpna ve vítězném Sobíňově. Další ocenění 
pro obce: Modrá stuha za společenský život – Nová Ves u Nové-
ho Města na Moravě, Bílá stuha za činnost mládeže – Nové Ve-
selí, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Chlumětín 
(rovněž ze Žďárska) a Oranžová stuha za spolupráci obce a ze-
mědělského subjektu – Třeštice z okresu Jihlava.

Josef Pléha, starosta obce

Krnčická pouť trochu jinak
Letošní pouť v Krnčicích nebyla jen tradičním posezením se 

sousedy před kulturním domem jako v letech minulých. Tento-
krát se vše odehrávalo trochu jinak a hlavně slavnostněji. Bylo 
to tím, že se zde otevírala obecní pergola. Na jaře započaly sta-
vební práce firmou STABO Moravské Budějovice, jejímž majite-
lem je místní rodák Ing. Milan Procházka. Spolu s Ing. Tomášem 
Dvořákem, dalším rodákem, který stavbu naprojektoval, jsme se 
29. června mohli zúčastnit jejího slavnostního otevření.

O zabezpečení celé akce se postaralo SDH Krnčice. Pro děti 
byl připraven skákací hrad, soutěž v chytání ryb v místním ryb-
níčku, střílení ze samostřílu. K poslechu hrála cimbálová hudba 
Habáni z Čejkovic. Nemohlo chybět občerstvení v podobě grilo-
vaného vepřového masa, točené pivo a limonáda a samozřejmě 
víno ze sklepa Ing. Tomáše Dvořáka. Panovala příjemná atmo-
sféra, počasí přálo. V 17 hodin, kdy bylo naplánované slavnostní 
otevření, svůj projev přednesl starosta obce Nové Syrovice Old-
řich Svoboda. Následovalo přestřižení pásky a budova byla ofici-
álně předána k užívání občanům, kterých se zde sešlo ke dvěma 
stovkám. Slova chvály bylo slyšet nejen od místních, ale i od ro-
dáků, kteří si takovou akci nemohli nechat ujít.

Díky krásnému počasí se akce protáhla do pozdních večer-
ních hodin.

Dana Peřinková

Naší další zastávkou byla sklárna 
Kubova huť v obci Tasice. Postave-
na byla roku 1796. S výrobou skla 
zde přestali až v roce 2002. Potom 
dlouho chátrala a měnila majitele. 
Těm dnešním se podařilo budovy 
sklárny zachránit. Od roku 2014 je 
sklárna národní kulturní památkou. 
Po provoze, který se i dnes občas 
rozjede, provázejí bývalí zaměst-
nanci. Díky tomu je komentovaná 
prohlídka prostor velice zajímavá, 
plná osobních zkušeností lidí, kte-
ří zde strávili dlouhá pracovní léta. 
Pak nám ještě majitelé připravili 
malý oběd v hutní jídelně. Přesně 
v té jídelně, kde se v roce 1986 úpl-
ně poprvé promítal seriál Jaroslava 
Dietla Synové a dcery Jakuba sklá-
ře. Právě tady v huti v Tasicích se 
natáčel.

Další kilometry jsme klesali pes-
trou středočeskou krajinou k řece 
Sázavě. V obci Vlastějovice je přes 
ni brod, který posloužil k relaxaci 
unavených nohou (taková sázav-
ská napodobenina Kneippovy láz-
ně). Někteří si chladili i celá těla. Kdo nebyl ve vodě, slunil se 
na travnatém břehu a užíval si pohody za tichého šumění klidně 
plynoucí řeky. 

Poslední část trasy vedla po cyklostezce nejen kolem vody, 
ale i podél tratě Posázavského Pacifiku do našeho cíle. Tím 

bylo město Zruč nad Sázavou. Konkrétně 
jeho herní areál s kuličkovou dráhou a do-
pravním hřištěm. Po závodech kuliček a šla-
pacích čtyřkolek jsme naložili kola a odjeli 
do Vodního ráje v Jihlavě. To byla tečka 
za naším letošním putováním. I přes prvotní 
nepříznivou předpověď nám nakonec poča-
sí dopřálo prožít krásný den. Tak zase příště 
„Nazdar“.

Text a foto:  Pavel Tesař

dokončení ze str. 13
CYKLOVÝLET ŽELETAVSKÝCH SOKOLŮ
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ze Staroviček. Džbáneček se svým vy-
stoupením předvedl horácké a podhorác-
ké písně a tance a na závěr dětský soubor 
předvedl i Moravskou besedu. Koncert 
byl uspořádán nejen pro klienty střediska 
v Myslibořicích, ale jako každoročně měl 
i letos charitativní účel. Výtěžek a poskyt-
nuté dary budou součástí částky k zakou-
pení dveří s elektrickými otvírači.

V sobotu 20. července se soubor Džbá-
nek zúčastnil Popelínského festivalu v zá-
meckém parku v Popelíně u Jindřichova 
Hradce. Celý odpolední program se nesl 
v duchu zachování tradic, a to nejen ukáz-

kou řemeslné práce kovářských 
mistrů, ale i za přispění našeho 
souboru ukázkami tanců a písní 
z našeho regionu, které jsou tomu 
jihočeskému velice blízké. O tom, 
že naším vystoupením byli nadše-
ni nejen diváci, ale i pořadatelé, 
svědčí rovněž fakt, že jsme sou-
časně obdrželi pozvánku na festi-
val v příštím roce.

Ve stejný den se další naše 
soubory Martínek a Džbáneček 
podílely na programu XX. ročníku 
mezinárodního festivalu Národy 
Podyjí v Mikulově. Tradiční tříden-
ní festival, jehož zakladatelem byl 
současný martínkovský občan 
PhDr. Štefan Kapičák, se zamě-
řuje na propojování mnoha kultur 
různých národů v oblasti hud-
by, tance, poezie, divadla a také 
na přehlídku specialit národních 
kuchyní prezentovanou národ-
nostními skupinami. Vystoupe-
ní martínkovských krojovaných 
souborů na festivalu mělo velký 
divácký ohlas. Mimo jiné zauja-
lo i jednu ze spoluorganizátorek 

Martínkovské krojované soubory Džbá-
nek, Martínek a Džbáneček reprezentova-
ly svůj region Horácka a Podhorácka ne-
jen na Vysočině, ale též v jižních Čechách 
a na Slovácku, když se zúčastnily XI. 
Benefičního koncertu v Myslibořicích, Po-
pelínského festivalu u Jindřichova Hradce 
a XX. ročníku mezinárodního festivalu 
Národy Podyjí v Mikulově.

V červnu se soubor Džbáneček připojil 
svým vystoupením k programu XI. Be-
nefičního koncertu Diakonie Myslibořice 
s názvem Odpoledne s dechovkou, kte-
rým provázela dechová hudba Pálavanka 

srážení plechovek prakem, zatloukání 
hřebíků, skok přes laťku… Po posledním 
oficiálním stanovišti zbýval dětem splnit 

ještě jeden společný úkol: najít ukrytou 
truhlu plnou sladkého pokladu. Díky sil-
né motivaci nedalo odhalení truhly zas 

tak zabrat. A v ní už čekal 
na každého balíček s od-
měnou za splněné disciplí-
ny. A jako pomyslná tečka 
bylo na samý závěr akce 
připraveno ještě jedno pře-
kvapení – nádherně zdo-
bený dort k příležitosti 20. 
ročníku výšlapu! Sladký to 
začátek prázdnin…

-hav-

Martínkovské krojované soubory reprezentovaly
festivalu, paní Ivu Terezu Grosskopfovou, 
režisérku a dokumentaristku České televi-
ze, která nás oslovila a v příštím roce hod-
lá o tradici krojovaného souboru v Martín-
kově natočit dokument.

Všem organizátorům a pořadatelům 
chci tímto velice poděkovat za nesmírnou 
podporu a vytvoření zázemí pro naše vy-
stoupení. Současně patří mé poděkování 
nejen všem účinkujícím, ale i jejich rodi-
čům a přátelům za nesmírnou obětavost 
a lásku, se kterou nám pomáhají udržovat 
naše tradice a rozdávat radost a veselí.

Dana Svobodová, umělecká vedoucí 
souboru Džbánek

Foto: Monika Nahodilová 
a Marie Vejrostová

Prázdniny v Častohosticích
Prázdniny a teplé počasí vždy lákají 

k pořádání různých akcí pro občany, k se-
tkávání nejen místních, ale i lidí z různých 
částí regionu. Letošní prázdniny v Čas-
tohosticích byly tradičně bohaté na spo-

lečenské akce. SDH Častohostice a OÚ 
Častohostice společně pořádaly čtyři.

Jako první se 13. července konal již pátý 
ročník ochutnávky vín. Tato již tradiční 
akce si našla své příznivce i v širokém oko-

lí. Zárukou dobré zábavy je kvalitní víno 
z vinařství Šabata ze Zaječí. K vínu patří 
i dobrá hudba, o tu se postarala cimbálová 
kapela Sylván. Mezi letošními účastníky 
byla i senátorka Hana Žáková, která přijala 
pozvání a užívala si s námi příjemné so-
botní odpoledne až do pozdních večerních 
hodin.

Druhou akcí byla o týden později taneč-
ní zábava se skupinami THE FEET a RE-
FLEXY. Teplé prázdninové počasí a skvě-
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Letošní první den – v pátek - odstartoval 
již brzy po poledni, kdy do obce dorazila 
auta plná českých reprezentačních fotba-
lových legend. SIGITEAM, který nebudu 
dlouze představovat (bližší informace 
na www.obecnovesyrovice.cz), za vedení 
Horsta Siegla. Snad kvalitní technickou 
hrou zdatných vysloužilců, možná i obavy 
ze zranění protihráčů v ostatních soubo-
jích, dovedly domácí družstvo k porážce 4 
: 7, ovšem i tak si skvělé obecenstvo uži-
lo tento exhibiční zápas i doplňkový pro-

gram včetně srdečného posezení a au-
togramiády. Velké díky za přípravu celé 
akce patří všem sponzorům a hlavně také 

panu Petru Hanákovi, drobnému podni-
kateli, ovšem velkému sběrateli podpisů 
slavných sportovců, za kterými se vydává 
do celého světa.

Pátek se přehoupl do odpoledních 
hodin a to už celá plocha patřila dětem 
a animačnímu programu plného bublinek 
a tvoření z balonků. Den pak zakončila ta-
neční zábava se skupinou Star Band.

Sobota již tradičně patřila nohejbalové-
mu turnaji tříčlenných družstev o Grázlův 
pohár.

V pátek 9. srpna si mohli občané pro-
hlédnout nové obecní byty, které vznikly 

Neděle se nesla v připomínce začát-
ků křesťanství v našich zemích, a to mší 
svatou, slouženou přímo ve sportovním 
areálu na počest slavných věrozvěstů Cy-
rila a Metoděje a zároveň patronů naše-
ho kostela. Byla doprovázena dechovou 
hudbou Šohajka kapelníka Vojtěcha Du-
cháčka. Krátce po skončení mše sv. byla 
účastníkům nabídnuta malá ukázka z re-
pertoáru kapely a všichni byli zváni na od-
polední koncert, který v podvečer ukončil 
celý pouťový maraton.

Ještě jednou chci poděkovat všem 
účinkujícím, sponzorům a všem těm, kteří 
měli na starosti občerstvení, úklid prostor 
a celou přípravu, za jejich obětavou práci 
a vám všem účastníkům za krásný kultur-
ní zážitek.

Oldřich Svoboda, starosta obce

přestavbou staré budovy, ve které dříve 
byly kanceláře obecního úřadu, pošta 
a ordinace lékařů. Vznikly zde dva pří-
zemní a dva podkrovní byty, které již byly 
přiděleny nájemníkům.

Kladné reakce občanů nás utvrdi-
ly v tom, že se obec vydala správným 
směrem. Jsme rádi, že se Dešov roz-
růstá a že stále více mladých lidí chce 
v obci zůstat natrvalo a založit si zde ro-
dinu. Dostupné byty a prodej pozemků 
za výhodnou cenu jsou jistě zajímavou 
motivací a jednou z hlavních priorit za-
stupitelů obce.

Mgr. Jan Sigmund
Foto: Michaela Šimková

ticky vyzkoušet. Na závěr jsme si pro-
hlédli služební auto a děti dostaly za své 
znalosti drobné odměny. Děkujeme Haně 
Nixové a Jiřímu Svobodovi z MP Morav-
ské Budějovice za úžasný a poutavý pro-
gram a moc se těšíme na další spolupráci.

B. Potěšilová
Foto: R. Potěšil

Pouťové oslavy v Nových Syrovicích
Každý rok se první prázdninový týden koná v Nových Syrovicích tradiční Cyrilo-
metodějská pouť.

Nové byty v Dešově

Městská policie v lukovské škole
V závěru uplynulého školního roku zaví-

tali do naší školy strážníci Městské policie 
Moravské Budějovice, kteří nás sezná-
mili se svojí činností a povinnostmi. Poté 
s dětmi z mateřské i základní školy zopa-
kovali pravidla silničního provozu z pozice 
chodce a cyklisty. Největším zážitkem pro 
všechny byla ukázka vybavení městských 
strážníků, které si mohli malí i velcí prak-

Výšlap za pokladem
Lesná, začátek odpoledne: kupa dětí 

na návsi očekávající dobrodružství. 
Lesná, konec odpoledne: opět náves 
a děti shromážděné kolem truhly s po-
kladem – to je tradiční lesňácký výšlap 
za pokladem. Letos jsme si ho dali už 
podvacáté, a to v sobotu 29. června. 
Jubilejní ročník byl ve znamení vysoké 
účasti – akci podpořilo celkem 75 výšla-
puchtivých osob, z toho bylo třicet dětí. 
Trasa letošního pochodu vedla z Les-
né přes les okruhem na horu Mařenku 
a zpátky do vsi. Cestou byla pro děti 
připravena stanoviště s rozličnými úko-
ly, které prověřily zdatnost a šikovnost 
malých účastníků – chůze na chůdách, 
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V souvislosti s divadelním představením 
Hodina duchů, které připravuje MKS Bese-
da na poslední říjnový den, jsme jednomu 
z hlavních protagonistů Bořku Slezáčkovi 
(na snímku) položili několik otázek.

Po dvou letech se vracíte hrát do Mo-
ravských Budějovic. S čím máte naše 
město spojené?

„Asi by ze mne teď mělo vypadnout něco 
ukrutně duchaplného a hned vzápětí za tím 
celý místopis budějovických pamětihodností 
a seznam slavných rodáků. Ale to asi bohu-
žel nemohu sloužit. Nicméně když se řek-
ne Moravské Budějovice, vybavím si mého 
spolužáka z fakulty, který každé pondělí 
přivezl klobásky a kořalku. Nevím, jestli byla 
od vás, ale byla dobrá. A jinak si v souvislos-
ti s vaším městem vybavím mlhu. Vždycky, 
když jedu v noci odsud, nebo alespoň okolo, 
je tu strašná mlha. Jako v hororu.“

Jaké jste měl prázdniny, cestoval jste?
„Rád bych vám tady teď vysypal seznam 

fantastických destinací, které jsem v létě na-
vštívil s rodinou, ale bohužel. Celé léto jsem 
pracoval. Nicméně na začátku července 
jsem byl s Honzou Hřebejkem necelý týden 
natáčet nový seriál v Tunisu, stihnul jsem 
s dětmi na tři dny Beskydy, protože jsem měl 
natáčení v Ostravě a šest dní jsme s rodi-
nou zkoumali okolí Lago di Garda a Veronu. 
Miluju cestování. Bohužel zde ovšem platí, 
že buď máte čas, nebo peníze. Jako mladík 
jsem vlastnil přesně tolik věcí, které se vešly 
do batohu, a nelpěl jsem na majetku, takže 

jsem cestoval mnohem více. Potom se mi 
povedlo vydělat dost peněz, takže jsem ces-
toval ještě více. Pak jsem ovšem všechny 
peníze propil a teď to musím dohánět, takže 
cestuji málo. Ale snažím se.“

S Divadlem Artur hrajete hlavně kome-
die. Co, nebo kdo Vás spolehlivě roze-
směje?

„Mám seznam lidí, kteří mě spolehlivě roz-

brečí. Ale tím vás nebudu zatěžovat. Mám 
v divadle několik kolegů, kteří mě rozesmějí 
vždy, když je vidím. Jen si úplně nejsem jist, 
že je to jejich záměr.“

Budete u nás hrát novinku Hodina du-
chů. Jak se Vám hraje role důchodce a jak 
podle Vás tuto hru přijímají diváci?

„Mně se ta role hraje skvěle, protože ji 
vlastně ani hrát nemusím. Protivný jsem 
od přírody a komunista jsem vlastně taky. 
Jindra mi to napsal na tělo. Jsem totiž pod-
průměrný herec, takže mohu hrát jen sám 
sebe.“

Kdybyste nehrál 31. října u nás, jak 
byste trávil Halloween?

„Rád bych vám řekl, že bych seděl s dětmi 
na zahradě a vydlabával dýně, ale kdybych 
nehrál tady, hrál bych stopro někde jinde. Jak 
jsem uvedl výše, musím se dost otáčet. Navíc 
Halloween je americký svátek a my komouši 
stále nostalgicky hledíme na východ. Já si po-
čkám na dědu Mráze.“

Nikola Šťastná

Pět otázek Bořku Slezáčkovi

Během letošních let-
ních prázdnin byla 
provedena rekon-
strukce části oplo-
cení u MŠ Fišerova 
v Moravských Budě-
jovicích. Rekonstrukci 
prováděla fi rma Šibor 
stavby s.r.o., celkové 
náklady dosáhly výše 
838 330 Kč. 
Foto: František Čábel
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dokončení ze str. 17
lé zázemí areálu za Prokešovou stodolou 
přilákalo spoustu návštěvníků.

V pátek 26. července završila červen-
cový maraton noční hasičská soutěž. 
Rovněž této akci přálo teplé počasí, ha-
sičského klání se zúčastnilo šestnáct 
týmů. Mnohá soutěžní družstva byla z ji-
ných okresů, a dokonce i z jiného kraje.

Poslední prázdninový víkend uzavřel 
letní radovánky pouťový koncert. K po-
slechu a k tanci hrála kapela Sobotkovi 
z Lázu.

Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová

Třetím divadelním představením nás po-
těší Divadelní spolek při Nezávislém klubu 
nadšenců Jemnice. Nadšenci to jistě jsou, 
protože na svém kontě již mají spoustu her, 
kterými těší nejen své blízké okolí, ale vy-
rážejí i za hranice regionu. Většinu z nich 
můžete vidět při tradiční jemnické slavnosti 
Barchan. Do Besedy přijedou s představe-
ním „Na správné adrese“. Čtyři ženy bydlící 
na stejné adrese si podají inzerát, každá však 
žádá něco jiného a čtvero mužů nejrůznější-
ho ražení, kteří se sice dostaví na správnou 
adresu, ale zrovna ve chvíli, kdy není doma 
správná inzerentka. Hra plná nedorozumění, 
která nabízí řadu pikantních a vtipných situ-
ací, které patří do každé úspěšné komedie.

Jako čtvrté divadlo v pořadí se dostanou 
ke slovu i naši moravskobudějovičtí ochot-
níci Theatro Špeluňka pod vedením Patrika 
Holíka, kteří přicházejí s představením Ku-
pec benátský. Hru od Williama Shakespea-
ra jste v jejich podání měli možnost vidět již 
v březnu, avšak pro velice povedené zpra-
cování jsme ji zařadili i do programu letoš-
ního festivalu.

Letošní rok se vám představí jako první 
amatérský divadelní soubor „PoNašom“ 
z Dešova. Tento spolek je partou lidí, kteří 
se snaží bavit ostatní a svými dalšími akti-
vitami přispívají, podílí se a rozvíjí kulturu 
v obci. U nás v Besedě Dešováci zahrají ko-
medii s názvem Pašíkova sláva. Hra, která 
odhaluje, jak to vypadá při rodinné, soused-
ské a přátelské sešlosti na dědině, když se 
ještě k tomu všemu pořádá zabijačka.

Následující den se na programu objeví 
profesionálové. Agentura VIP ART Compa-
ny přiváží tentokrát do našeho města napí-
navé představení „V hodině rysa“. V hlavní 
roli se představí známá herečka Zuzana 
Bydžovská. Je to hra, při níž se zatají dech 
a sevře srdce. Hra o schopnosti uznat svůj 
omyl, smířit se s vlastní nedokonalostí po-
mocí nadhledu a také o odpuštění. Druhým 
i sobě, když na to přijde. Příběh o chlapci, 
který zabil Boha. Vedle dogmatu víry nebo 
vědy existuje ještě jakýsi nepsaný zákon lid-
skosti. A ten je „někde vedle“. Jako ta pěta-
dvacátá hodina dne, hodina rysa.

Jako předposlední herci na festivalu se 
nám představí žáci z kroužku Základní ško-
ly T. G. Masaryka Moravské Budějovice pod 
vedením Věry Pokorné a Pavlíny Inderkové. 
Děti zahrají hru „Vesmírný Pepa“ a jak je již 
známe, bude o zábavu postaráno.

Posledním divadlem letošního ročníku je 
dopolední představení pro školy, ale i veřej-
nost od CziDivadlo Praha, hra se jmenuje 
„O křišťálovém srdci“. Toto divadlo založila 
Hanka Czivišová v roce 2016. Jde o divadlo 
klasických pohádek, které pobaví a zároveň 
obsahují morální ponaučení. Hlavní hrdinka 
příběhu je dobrosrdečná a milá Alžbětka. 
Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda 
a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji 
však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se 
zlobě a manipulaci neumí bránit a trvá to tak 
dlouho, dokud se nerozhodne změnit svůj 
osud k lepšímu.

Festivalem bude provázet paní Yvona 
Švaříčková, které bychom rádi touto cestou 
poděkovali za přízeň, pomoc a mnoho krás-
ných slov, kterými nás provázela během 
mnoha ročníků festivalu. A vy, milí čtenáři 
a divadelní nadšenci, si vyberte a přijďte 
strávit příjemné chvíle do naší společnosti.

Lenka Nechvátalová, 
MKS Beseda

Září na prknech, která znamenají svět aneb Horákův Horácký festival je po roce zpět
Jak bývá již v Moravských Budějovicích zvykem, každé září zde probíhá Horákův 

Horácký festival, což je tradiční přehlídka ochotnických divadel, kdy pro zajímavost 
vždy k ochotníkům vybereme jedno divadlo profesionálů.

Místní akční plán ve vzdělávání na prahu nového školního roku
Projekt MAP II pro vzdělávání podpo-

řil do léta 2019 školní i mimoškolní čin-
nosti škol v území částkou přesahující 
900 000 Kč. Stáváme se významným 
partnerem domů dětí a mládeže i pro-
jektových školních aktivit, podporujeme 
cesty za poznáním tradičních řemesel 
regionu a zároveň možnou profesní ori-
entací dětí a žáků škol. Ruku v ruce s tím 
jde též podpora technických dovedností 
dětí a žáků (stavebnice pro MŠ) a rozvoj 
poznání v oblasti vědy a techniky (přípra-
va nákupu robotických stavebnic pro ZŠ).

Pro nadcházející období plánujeme 
podporu jazykovému vzdělávání, bez-
pečnému pohybu dětí a žáků na sociál-
ních sítích a podporu robotiky a IT tech-
nologií, abychom naplňovali cíle projektu 
ve všech rovinách oblasti vzdělávání. 
Školám děkujeme za dosavadní spolu-
práci i aktivitu a pevně věříme, že nad-
cházející školní rok bude jak pro žáky, 
tak pro ředitele škol, pedagogy i správní 
zaměstnance rokem úspěšným.

Za projektový tým 
PhDr. Zdeněk Janderka

Prázdniny v Častohosticích Příměstský tábor pro děti s angličtinou
Na začátku července se v Jazykové škole AMÁDEUS 

konal, jako již tradičně, dětský příměstský tábor s anglič-
tinou. Pro děti jsme připravili spoustu zajímavých činnos-
tí, tentokrát na téma ,,Anglicky mluvící země“. Postupně 
jsme spolu navštívili USA, Anglii, Austrálii a Irsko. O kaž-
dé zemi se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, 
naučily se poznávat jejich vlajky a dozvěděly se, co je pro 
jednotlivé země typické. Děti si zahrály bojovky, zatančily 
indiánské i irské tance a zvládly i další náročné disciplíny.

Počasí nám přálo, proto jsme s dětmi trávili velkou část 
dne venku. Po týdenní ,,přípravce“ je čekal závěrečný zá-
vod, který všechny děti zvládly na jedničku. Uspořádali 
jsme pro ně ,,Klokaní olympiádu“, ve které změřily své síly 
jak po stránce anglického jazyka, tak fyzického tréninku. 
Bodovací soutěž byla napínavá až do konce, pořadí se 
měnilo každým okamžikem a děti si tento ,,outdoorový“ den moc užily. Na závěr jsme jim 
předali zasloužené odměny a pochvaly.

Na památku si děti během tohoto týdne vyrobily trička, náčelnické čelenky, model britské-
ho Big Benu, dřevěné náramky a spoustu dalšího. Velice nás těší zájem o tábor a především 
zájem dětí o prázdninách procvičit angličtinu. Už nyní se těšíme na příští ročník.

Mgr. Kateřina Schmolzová
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Těžko se s Vámi, maminko a tatínku, 
loučilo,
těžké je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Vás navždy budeme mít.
Dne 27. července uplynuly 2 roky, 
co nás navždy opustila paní 
Bohumila Řeřuchová, 
která by i v tento den oslavila 
86. narozeniny.
Dne 7. srpna uplynuly dva roky, 
co nás navždy opustil pan 
Jaroslav Řeřucha, 
který by 19. července oslavil 
85. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají 
děti s rodinami.

Odešel jsi tiše, 
jak osud si přál,
však v našich 
srdcích žiješ 
stále dál.
Dne 12. srpna 
uplynuly 4 roky, 
co nás navždy 
opustil pan 
Rudolf Rada.

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

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

Dne 29. září 
uplyne první 
smutný rok, co nás 
navždy opustila 
paní

Mgr. Věra Dvořáková.
S úctou a láskou vzpomínají 
manžel, syn a vnuci.

Dne 20. 9. 2019 
uplyne 5 let 
od chvíle,
kdy nás opustil 
pan 
Jiří Stuchlík 
z Jakubova.
S láskou stále 
vzpomínají 
manželka Marie, 

děti Tomáš a Eva s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 22. září 
uplyne 5 let, 
kdy nás po těžké 
nemoci opustila 
paní 
Marie Kocourková 
z Moravských 
Budějovic.
S láskou 
vzpomínají 

manžel Karel, dcery Jindra, Pavla, 
Karla a Marie s rodinami.

Dne 29. září uplyne 
rok od úmrtí pana 
Ing. Jana Tesaře 
z Babic 
a z Lesonic.

Vzpomíná bývalá 
kolegyně 
a kamarádka.

Dne 19. září 2019 
by se dožil 65 let 
pan 
Oldřich Nevoral 
z Lesonic, 
rodák z Lažínek.
Vzpomínají 
manželka a dcery.

A lesy stále šumí, 
které jsi měl 
tak rád.
Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr vzal.
Dne 29. září 2019 
uplyne 10 let, 
kdy nás navždy 
opustil manžel, 
tatínek, dědeček 

a pradědeček pan
Josef Krejčí z Mor. Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, 
a děti Libuše, Mirek a Kája s rodinami.

Dne 6. 8. 2019 jsme vzpomněli osmé 
smutné výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky paní 
Marie Živné. 
Dne 17. 8. 2019 to bylo již devět let, co nás 
navždy opustil tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 
František Živný.
S láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.

Dne 19. srpna tomu 
byl 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy 
opustila paní 
Milada Mrkosová 
z Moravských 
Budějovic.
S láskou 
vzpomíná rodina.

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 čtyři smutné roky, 
co nás opustil pan 
Bohuslav Filipský z Nimpšova.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Těžko se s Tebou 
maminko loučilo, 
těžké je bez 
Tebe žít.
Láska však smrtí 
nekončí, navždy 
Tě v srdci budeme 
mít.
Dne 7. září uplyne
5 smutných let, 

co nás navždy opustila paní 
Zdeňka Starková.
S láskou nikdy nezapomene 
manžel Karel a děti s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 4. 9. 2019 
uplyne už 30 let, 
od chvíle, kdy nás 
náhle opustil náš 
strýc, pan 
Oldřich Janoušek 
z Lázu 24.

Stále s láskou 
a úctou vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují, 
synovci Vilém, Bohumil a Zdeněk 
s rodinami.
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ze společnosti, blahopřání, vzpomínky

Opustili nás:
Anna Doležalová 1949 Lukov
Jindřich Finda 1936 Vícenice
Hedvika Svobodová 1931 Lesonice
František Dvořák 1949 Lažínky
Zdeněk Šimka 1965 Dešov
Šárka Nedvědová 1948 Nové Syrovice
Růžena Koudelková 1936 Mor. Budějovice
Alena Žádníková 1969 Častohostice
Marie Zerzová 1920 Lažínky
Marie Konvalinová 1956 Vesce
Otilie Tůmová 1933 Štěpkov
Pavel Raputa 1944 Krnčice
Marie Jenerálová 1930 Vícenice
Milada Jurková 1938 Mor. Budějovice
Mgr. Hana Svobodová 1944 Mor. Budějovice
Miroslav Kosmák 1922 Mor. Budějovice
Květoslava Pellechová 1947 Jakubov
Antonín Straňák 1920 Litohoř
František Říha 1950 Mor. Budějovice
Bohumila Žáková 1939 Dešov
Anna Kabelková 1939 Jakubov
Jana Šabatková 1955 Mor. Budějovice
Stanislav Pánek 1963 Komárovice
Arne Mittner 1933 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Blahopřání

Již nevzbudí tě slunce ani krásný den,
na tichém hřbitově sníš svůj sen.
Odešel jsi cestou, kterou každý chodí 
sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Není smrti tam, kde byl život vyplněn pra-
cí, láskou a obětavostí.
Dne 7. 9. 2019 vzpomeneme s bolestí 
v srdci na nedožitých 85 let naší milované 
maminky 
Bohumily Gregorové
a 10. 11. 2019 na nedožitých 90 let našeho 
drahého tatínka 
Stanislava Gregora z Mor. Budějovic.
Kdo jste je znali, prosím vzpomeňte 
s námi.
Děkujeme. 
Dcery Iva a Alena s rodinami.

Dne 13. září 
oslaví 
Božena 
Kopcová 
z Domamile
své 
99. narozeniny. 
Toto jubileum 
je pro ni velmi 
významnou 
událostí, neboť, 

jak říká, „pokud se dožiji stovky, už ze 
mě bude stará bába.
K letitým narozeninám jí blahopřeje 
celá široká rodina.

Placená inzerce

Tvou stopu 
na zemském 
povrchu již čas 
vzal,
v našich srdcích 
však zůstává 
nesmazatelně dál.
Dne 9. 8. 2019 
uplynulo již 11 let, 
co nás navždy 
opustila naše skvě-

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

Dne 7. srpna jsme 
vzpomněli nedožité 
68. narozeniny.
24. srpna 2019 
to byly 3 roky, 
co nás opustil pan 
Josef Beránek.
Vzpomínají 
sourozenci 
s rodinami.

Sňatky ve 2. čtvrtletí 
roku 2019
Miroslav Hrůza Mor. Budějovice
Iveta Dvořáková Litohoř

Richard Benáček Jakubov u M. B.
Kateřina Šiborová Litohoř

Pavel Blatný Nimpšov
Renata Walterová Mor. Budějovice

Miroslav Pecher Mor. Budějovice
Barbora Samková Jihlava

Pavel Novák Nové Syrovice
Veronika Bendová Kojatice

Marek Tuček Lukov
Kristýna Bajglová Lukov

Petr Komenda Dědice
Jarmila Volcová Slatina

Jakub Němec Čechočovice
Ludmila Břinková Domamil

Martin Branč Jaroměřice n. R.
Zuzana Kirchnerová Brno

Lubomír Machain Boskovštejn
Lucie Štěpanovská Hornice

Lukáš Pátek Meziříčko
Vendula Šteflová Nové Syrovice

Martin Veselý Mor. Budějovice
Lenka Balcarová Třebíč

Michal Křikava Litohoř
Martina Řiháčková Litohoř

Lukáš Tvrdý Jemnice
Veronika Pléhová Vesce 

Matrika

inzerce

inzerce

Pozvání na výstavu
Moravskobudějovická základní organi-

zace Českého svazu chovatelů také letos 
pořádá tradiční výstavu drobného zvířec-
tva, která se jako obvykle uskuteční v je-
jich chovatelském areálu v ulici Smetano-
va. Během víkendových dní 21. a 22. září 
zde budou jako každoročně k vidění králí-
ci, drůbež a holubi. V sobotu 21. září bude 
areál návštěvníkům zpřístupněn od 8.00 
do 18.00 hod., v neděli 22. září pak bude 
otevřeno od 8.00 do 15.00 hod.

Na výstavě, kterou finanční dotací pod-
pořilo město z programu FAOM, budou 
mít zájemci možnost zakoupit si nějakého 
domácího mazlíčka i chovný kus.
-ZOČSCH-, foto: L. Janoušek
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ze sportu, různé

T-Mobile Olympijský běh
Ve středu 19. června (v době tisku minulého vydání Zpravo-

daje – pozn. red.) se TJ Sokol Moravské Budějovice již čtvrtým 
rokem podílela na pořádání celorepublikového T-Mobile Olym-
pijského běhu, největší běžecké události v republice, která osla-
vuje radost z pohybu a připomíná založení Mezinárodního olym-
pijského výboru.

Dopoledne na atletickém stadionu patřilo školním běhům, 
kterých se zúčastnily všechny moravskobudějovické mateřské 
a základní školy. Letos se poprvé běhu zúčastnilo i Gymnázium 
a Střední odborná škola Moravské Budějovice. První tři místa 
byla oceněna medailí a tričkem, každá školka i škola dostala vý-
tvarné potřeby. Odpoledne proběhl rodinný běh a hlavní závod.

I přes horké letní počasí byla účast hojná a všichni sportov-
ci odvedli skvělé výkony. Celkovým vítězem pětikilometrového 

kulturistika, badminton, tenis a stolní tenis, fl orbal, nohejbal, vo-
lejbal, basketbal či rehabilitační cvičení a cvičení s míči.

Kompletní seznam všech oddílů včetně kontaktů na vedoucí 
a zahájení první lekce naleznete na našich webových stránkách 
www.mbsokol.cz. Přijďte na úvodní hodinu, kde si vše vyzkouší-
te a dostanete kompletní informace o cvičení v Sokole.

Během celého roku se můžete těšit na různé sportovní, ale 

Malá vodní nádrž Burianův rybník v k. ú. Domamil
Žádost o obnovu malé vodní nádrže byla podána v lednu 

2018, stavební povolení vodoprávní úřad vydal v dubnu 2018 
a kolaudace proběhla v květnu 2019.

inzerce

hlavního běhu se stal Petr Jičínský (na snímku) v čase 21:06,5.
Všem běžcům děkujeme za účast a budeme se těšit na vidě-

nou v příštím roce.
Tereza Lojdová, TJ Sokol

Výsledky hlavního závodu – muži

Pořadí Start. číslo Příjmení Jméno Čas

1 17 Jičínský Petr 21:06,5

2 25 Rokoský Petr 21:17,7

3 44 Forman Tomáš 21:19,0

i kulturní a společenské akce. Podrobné informace o nich nalez-
nete na webu. V září proběhne již tradiční zahájení nové sezóny 
Sokol Open, které bude spojené s oslavou 130. výročí založení 
moravskobudějovického Sokola. Uvidíte zde vystoupení našich 
cvičenců, budou připraveny soutěže pro děti a sportovní turnaje.

Těšíme se na nové i stávající členy.
Tereza Lojdová, TJ Sokol

Výsledky hlavního závodu – ženy

Pořadí Start. číslo Příjmení Jméno Čas

11 3 Bartošová Pavla 25:12,0

13 62 Štěpničková Monika 25:29,5

17 16 Jičínská Lenka 25:58,1

dokončení na str. 24

Zdrojem vody pro vodní nádrž je bezejmenný pravostranný 
přítok Rokytky. Účelem stavby je vzdouvání a akumulace vody, 
další funkce jsou ochranné a ekologické. Minimální zůstatkový 
průtok byl stanoven na 0,05 l/s. Typ vodní nádrže – průtočná.

Celkový objem akumulované vody je 1 218 m3. Objem stálé-
ho nadržení – 900 m3. Plocha povodí vodního toku 0,20 km2. 

Pořádná letní bouřka dokáže způsobit pěknou „paseku“. Tato 
spadlá lípa v ulici Tovačovského sady u moravskobudějovické 
polikliniky naštěstí velkou škodu majiteli zaparkovaného auta ne-
způsobila.                           Foto: WRT
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Dvakrát z MŠ Husova
Máme rádi zvířata

S velkým nadše-
ním přivítaly děti v MŠ 
Husova nápad na vy-
budování hmyzího 
hotelu. Pečlivě sbíra-
ly a nosily do školky 
šišky, kůru, větvičky 
a tvárnice. Zapojili se 
i šikovní tatínci, kteří 
do dřevěných špalíků 
vyvrtali chodbičky. Všem moc děkujeme a doufáme, že se bude 
broučkům v jejich novém domečku líbit!

Dětem čtou i tatínci
Děti v naší školce se vždy po obědě těší na předčítání krát-

kého pohádkového příběhu. V průběhu května mohli číst dětem 
také jejich rodiče, prarodiče, tety a strýcové. Každé čtení děti 
odměnily potleskem a těšily se, kdo nám bude číst příště. Máme 
velkou radost ze vstřícnosti všech předčítajících a i touto cestou 
jim děkujeme za odvahu, ochotu a čas, který dětem věnovali.

Hana Tafl ířová

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
v základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích

Školní vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 
2. září 2019. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 
30. ledna 2020, ve 2. pololetí v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019.
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v Kraji Vysočina: pondělí 9. března – neděle 
15. března 2020.
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dub-
na 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 - pondělí 31. srpna 
2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne 
v úterý 1. září 2020.
Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství

me o možnosti účastnit 
se na akcích, které jsou 
rekreačního charakteru 
(pétanque, atletický čtyř-
boj, …).

Právě atletický čtyřboj 
– sprint 60 či 100 m, dlou-
hý běh na 1000 m, skok 
daleký, hod kriketem - byl 
před prázdninami vý-
znamnou prezentací SK 
Mor. Budějovice. Jedna 
starší žákyně a dvě ženy 
vynikly v regionální, krajské i republikové soutěži.

V regionální soutěži okresu Třebíč dosáhly všechny naše 
účastnice na vítězná a postupová místa do krajské soutěže 
KASPV Vysočina, kde obsadily opět nejlepší příčky. Starší žá-
kyně Barbora Bartošová vybojovala v Kraji Vysočina 1. místo, 
ženy Pavlína Bartošová rovněž první a Kristýna Bartošová druhé 
místo.

Celá tato sestava Bartošových děvčat pak byla nominována 
za Kraj Vysočina na republikovou soutěž v atletickém čtyřboji, 
která se konala v Třebíči. Na této republikové soutěži se zúčast-
nilo z každého kraje průměrně 30 závodníků. Celkem se do Tře-
bíče sjelo 356 účastníků z celé ČR.

Starší žákyně Barbora obsadila v konkurenci 40 děvčat 6. mís-
to. Mezi ženami obsadily Kristýna a Pavlína Bartošovy 2. a 3. 
místo, když první byla závodnice z KASPV Plzeň.

Těmito výsledky přispěly naše ženy k celkovému hodnocení 
krajů v České asociaci SPV, kde Vysočina obsadila celkově dru-
hé místo ve vyhodnocení krajů ČASPV.

Vítězslav Hloušek, odbor SPV SK Mor. Budějovice

Kam za sportem a zábavou? Do Sokola!
Čas prázdnin a letního dovádění pomalu skončil a je namís-

tě se rozhodnout kam za zábavou, sportem a tancem v novém 
školním roce. Moravskobudějovický Sokol se po prázdninové 
pauze opět otevírá a připravil pro vás nabídku sportovního vyžití 
různého zaměření, ze které si jistě vybere každý nehledě na věk 
a tělesnou zdatnost.

Pro děti a juniory jsou určeny oddíly základy míčových her, 
cvičení rodičů s dětmi, sportovní gymnastika, aerobic junior, 
společenský tanec, street dance, parkour, basketbal, volejbal, 
tenis či stolní tenis.

Dospělí mohou navštěvovat oddíly dance & aerobic (pilates, 
intervalový trénink, bosu, fl owin…), fi t maminky, body workout, 

Sport pro všechny a jeho úspěchy
Odbor Sport pro všechny Sportovního klubu Mor. Budějovice 

má pouze dvacet členů – deset dospělých a stejný počet mlá-
dežníků. Přesto ale dokáže reprezentovat naše město na kraj-
ských i republikových akcích tak, že o nás ví nejen Kraj Vysoči-
na, ale i rekreační sportovci ze všech krajů ČR.

Sport pro všechny je zaměřen na provozování rekreačních 
sportovních aktivit, které nemají vyšší ani tabulkové soutěže 
a nejsou podmíněny členstvím v něm. Nabízíme a informuje-

Kristýna, Barbora a Pavlína Bartošovy.
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různé

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.

SUDOKU
o ceny

Vylosovaný výherce získává vstupenku na ta-
neční zábavu s kapelami Paprsky a The Feet 
konanou 5. 10. 2019 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kon-
taktem doručte do Turistického informačního 
centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS 
Beseda), a to nejpozději do 12. hodin, 13. 9. 2019. 
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Ladislavě Krato-
chvílové z Nových Syrovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.
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Kulturní a společenský přehled 
MIKROREGIONU

Moravské Budějovice 
Nábor do oddílu Street dance proběhne 
10. a 12. 9. od 16.00 do 19.00 v sokolovně 
a je určený pro zájemce ve věku 8–25 let.

Moravské Budějovice
Nábor nových členů na kurz společenského
tance (dospělí a děti od 10 let) a aerobiku ju-
nior (děti od 5 do 15 let. Informační schůzka
6. září v 16 hodin v sokolovně. Kontakt: Jana
Dostálová tel: 774 839 621, mail: jana-dost@
seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám český česnek (Jackov)
Tel: 723 889 614 

Zatopená plocha při hladině ovladatelné-
ho prostoru dosahuje 0,1350 ha. Délka 
vzdutí při hladině ovladatelného prostoru 
je 65 m.

STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 01 Obnova malé vodní nádrže
Bylo provedeno odtěžení sedimentu 

v zátopě (cca 715 m3), vytvarování zátopy 
a břehů. Dále proběhlo odtěžení bývalé 

hráze a demolice stávajících nefunkčních 
objektů (výpust a trubní bezpečnostní 
přeliv). Byla založena a vytvořena nová 
zemní hráz, osazen prefabrikovaný beto-
nový požerák s dvojitou dlužovou stěnou 
těsněnou jílem (slouží jako výpust a bez-
pečnostní přeliv) a navazující výpustné 
potrubí. Výška požeráku je 2,32 m. Odtok 
z požeráku je řešen ocelovým potrubím 
DN 600. Návodní svah je upraven ve sklo-

nu 1:2,5, vzdušný pak 1:2. Při vzdušné 
patě byl v hrázi osazen patní drén (a po-
trubí DN 200 obsypané štěrkem), který 
vyúsťuje do koryta pod hrází. Koryto toku 
pod výpustí je opevněno lomovým kame-
nem o hmotnosti do 200 kg v délce 6 m. 
Z koruny hráze je na požerák osazena 
lávka opatřená jednostranným dřevěným 
zábradlím. Šachta požeráku slouží jako 
šachtový bezpečnostní přeliv a převe-
de požadovaný průtok Q20 = 0,38 m3/s. 
Zhlaví požeráku je kryto ocelovým košem, 
horní kryt je otvíratelný a zajištěný zám-
kem. Lávka zajištěna řetězem (opatřena 
cedulí) proti vstupu nepovolaných osob.

SO 02 Rekonstrukce vozovky lesní 
odvozní cesty
V koruně hráze je v celkové délce 

53,46 m provedena rekonstrukce vozovky 
lesní odvozní cesty. Šířka vozovky v koru-
ně byla navržena na 5,25 m.

SO 03 Prvky pro zvýšení biodiverzity lokality
Nad nádrží budou vyhloubeny dvě ne-

průtočné tůně, oddělené souší od vodní-
ho toku i nádrže. Jejich plocha je 60 a 12 
m2. Objem vody v tůních 150 resp. 30 m3 
a hloubka 100 a 40 cm.

Litorální pásmo nádrže je navrženo 
jako zóna plynulého přechodu mezi akva-
tickým a terestrickým biotopem.

-OŽP-

dokončení ze str. 23

Výstava obrazů profesora 
Františka Šindeláře

V dubnovém čísle jsme informovali čte-
náře zpravodaje, že bychom rádi uskuteč-
nili výstavu obrazů Františka Šindeláře. 
Tato výstava je naplánovaná na první po-
lovinu příštího roku. 

Prosba:
Prosíme všechny, kteří máte některá 

Šindelářova díla a byli byste je ochotni 
zapůjčit, obraťte se osobně, telefonicky 
nebo písemnou formou na MKS Beseda 
nebo pobočku zdejší muzea (zámek), kde 
se na dalším domluvíte. Všechna díla bu-
dou na výstavě označena jako soukromý 
majetek bez uvedení jména majitele.

Již teď všem děkujeme, zapůjčením ob-
razů přispějete k úspěchu výstavy. 

Za MKS Beseda Šťastná Nikola. 

MKS Beseda Moravské Budějovice 
vám představuje logo, které v následují-
cích číslech zpravodaje a na plakátech ur-
čitě nepřehlédnete. Bylo vytvořeno k příle-
žitosti výročí 30 let od uplynutí sametové 
revoluce. Toto logo bude provázet a slučo-
vat akce konané k této slavnostní události. 



     

Pá  20. 9.  

Rok poté 
Pá  6. 9. 

Festival ve znamení piva

Sokol Open Vynález zkázy  

Po  23. 9. 

 Alzheimerova nemoc – strašidlo dnešní doby 

Svatováclavské sportování 
aneb Odpoledne s bowlingem 

 
11. 9. Pašíkova sláva

realita i zákulisí Sametové revoluce 

Listování  


