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Vážení spoluobčané,
ocitli jsme se společně v naprosto výjimečné situaci, 

o které se nikomu z nás před pár měsíci ani nezdálo. Po-
dobný stav zdravotního ohrožení populace nemá za po-
sledních sto let obdoby. Aby se nám podařilo pandemii 
koronaviru porazit, musíme společně překonat překážky, 
které se nám staví do cesty. Stejně jako ostatní města 
i my konáme konkrétní kroky, abychom všichni tuto – pro 
nás zcela novou situaci – zvládli. Bezprostředně po prv-
ních plošných vládních opatřeních zasedl krizový štáb 
města, který zřídil i svoji pracovní skupinu, jejíž členové 
se scházejí denně a snaží se pružně reagovat na poža-
davky a podnikat další kroky pro ochranu obyvatel našeho města. Si-
tuace je pro všechny nová a náročná, opatření, která přináší, mohou 
být mnohdy stresující. Já ale pevně věřím, že špičkoví odborníci z řad 
policie a dalších specialistů v krizovém štábu jsou zárukou úspěšného 
zvládnutí možných překážek.

Usnesení vlády, která reagovala na epidemii, výrazně zhoršila ekono-
mickou situaci také obyvatel našeho města. Jednou z mála možností, 
jak jsme vám mohli v této nelehké době pomoci, je odložení splatnosti 
poplatku za komunální odpad do 30. června. Dále chceme efektivními 
kroky pomoci podnikatelům, kteří mají v této době zákaz činnosti a mají 
provozovnu pronajatou od našeho města. Rada schválila možnost podat 
si žádost o prominutí nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se 
bude průběžně a individuálně dle došlých žádostí. Jak jste si také jistě 
všimli, od počátku zavedl krizový štáb systém nákupu základních potra-
vin, drogerie a léků seniorům, lidem v izolaci, onkologickým pacientům 
nebo osobám se ZTP. Když je potřeba, rozvážíme jim také hotová jídla. 
V této souvislosti využíváme jednak svoji pečovatelskou službu, jednak 
pomoc skautů a sboru dobrovolných hasičů, za což jim děkujeme.

Nakupujeme, distribuujeme a vytváříme zásoby osobních ochran-
ných pomůcek (roušek), štítů, které jsme rozdávali všude tam, kde byly 
potřeba, objednávali jsme dezinfekci nejen pro organizace ve městě, 
ale i pro vás občany, což v dané situaci nebylo zpočátku vůbec jedno-
duché, protože se jednalo o nedostatkové zboží. V této souvislosti mi 
dovolte poděkovat za to, že se našla velká spousta z vás, kteří přiložili 
ruku k dílu a pomáhali svým sousedům, rodinám. Vážíme si vaší ob-
rovské ochoty a solidarity, když šijete roušky, vyrábíte štíty a pomáháte 
dobrovolně a bez nároku na odměnu.

A právě vám má pomoci sbírka, kterou město v mi-
nulém měsíci vyhlásilo, chceme vám alespoň částečně 
kompenzovat náklady spojené s vaší prací. O tom, že 
jsou tyto pomůcky v současné době nutností, už asi ni-
kdo z nás nepochybuje. Velmi si tedy cením toho, že se 
na nás v poslední době obracejí jak naši spoluobčané, 
tak zástupci firem, kteří chtějí finančně přispět na poříze-
ní a výrobu ochranných pomůcek a dezinfekce. Už v této 
době, kdy píši tyto řádky, vím, že máme přislíbeno více 
než čtvrt milionu korun. My všichni dáváme společnými 
silami dohromady velké věci – dennodenně jsou na face-
booku vidět příběhy těch, kteří dělají cokoliv navíc a po-
máhají – všichni se tedy snažíme o to, abychom zabránili 

šíření viru, a za to patří všem velký dík. Ukazuje se, že tisíc malých 
dobrých skutků dává dohromady velké věci a že jsme národ, který má 
velké srdce.

Upřímný dík a hlubokou poklonu bych se svými kolegy chtěl vyjád-
řit také zaměstnancům bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelům 
zdravotních služeb – tedy lékařům, sestrám, ošetřovatelům, záchraná-
řům, prodavačkám, zkrátka všem lidem v první linii. Často totiž i bez 
základní ochrany nasazují životy, drží nekonečné služby, nechodí domů 
ke svým blízkým. Pracují na dotyk s nákazou. Tisíceré díky.

Poděkování zaslouží vlastně všichni, kdo dodržují pravidla a tím po-
máhají krotit nákazu a předcházet nejhoršímu. Všichni, kdo poctivě nosí 
roušku, myjí si ruce, zbytečně nevycházejí, nevolají zbytečně na tísňové 
linky. Stejně tak i lidé, kteří nešíří poplašné a zavádějící informace.

Milí spoluobčané, nebudeme usínat na vavřínech. V nadcházejících 
dnech se město začne připravovat na opatření, která nás budou uvádět 
do normálního života. Nebudeme tedy sedět s rukama v klíně, budeme 
činit veškerá opatření k zabránění šíření nákazy covid-19 a zabývat se 
přípravou města na pomalá rozvolňovací opatření, neboť naší základní 
myšlenkou stále je umožnit a zachovat občanům města bezpečné pro-
středí a poskytnout jim veškerou podporu v oblasti péče o jejich zdraví. 
V této době, alespoň podle čísel, si s pandemií covid-19 radíme velmi 
dobře. Jsem tedy rád, že nás data mohou naplňovat optimismem, pro-
tože zdraví každého z nás je to nejcennější, co máme.

Závěrem vám chci popřát, ať toto období všichni zvládneme. Dále 
vám, vašim rodinám a blízkým přeji pevné zdraví.

Vlastimil Bařinka, starosta města



2

město informuje

Poděkování patří všem, 
Poté, co se koronavirus rozšířil do všech krajů země, vyhlásila česká vláda od soboty 14. března nouzový stav. Je tře-

ba říct, že situace, které jsme náhle jako město, společnost a každý z nás čelili, byla nová a nečekaná, nikdo z nás nic 
podobného nepamatuje. Stálo před námi několik zásadních výzev, a to především usilovat o to, abychom jako instituce 
i jako jednotlivci co nejvíce redukovali možnosti přenosu a šíření nového typu koronaviru. Vedení města a bezpečnostní 
rada situaci neustále monitorovaly a začaly přijímat důležitá preventivní opatření. Základní věcí pro nás bylo, abychom 
pomáhali tam, kde je to nejvíce potřeba.

Krizový štáb města
Ihned po vládním opatření za-

sedal pravidelně krizový štáb 
města, který se snažil zajistit a vy-
řešit operativně veškeré záleži-
tosti, které se k pandemii vztaho-
valy. Jeho užší pracovní skupina 
se pak scházela denně a nasta-
vovala opatření a další kroky pro 
ochranu obyvatel našeho města.

Na svém prvním zasedání jsme 
se zabývali možností pomoci se-
niorům nad 70 let. Do poštovních 
schránek jsme pak všem doručovali letáky 
s doporučením o vhodném chování v době 
karantény a s možnostmi pomoci, kterou 
všem těmto občanům město nabídlo. Zří-
dili jsme nepřetržitou telefonní linku (739 
003 558) pro opuštěné a nemocné, kteří 
nemají podporu a pomoc rodiny. Byli jsme 
připraveni jim se vším pomoci – od do-
dávky roušek, nákupů potravin a léků až 
po rozvoz jídla. V době nouzových opatře-
ní se na nás obrátil oddíl místních skautů 
i SDH Moravské Budějovice, kteří nám 
nabídli svoji výpomoc s výše zmíněnými 
činnostmi, a my jsme za ni opravdu moc 
vděční.

Důležitá spolupráce
Hlavním úkolem pro nás bylo zajistit ob-

čanům dostatečné množství ochranných 
a dezinfekčních pomůcek, a proto jsme 
začali řešit jejich nákup a výrobu. Nutno 
podotknout, že v té době to bohužel bylo 
nedostatkové zboží, a tak jsme přivítali 
nabídku dobrovolníků, kteří byli ochotní 
pro nás roušky pro občany a organizace 
ve městě začít šít. Povinnost nosit rouš-

ky na veřejném prostranství byla pro nás 
všechny nařízená, tudíž jsme potřebovali 
tuto oblast zcela jistě nějakým způsobem 
zajistit. Podařilo se. Spolupracovali jsme 
s důležitými organizacemi ve městě – LDN, 
mateřská škola, Dům s pečovatel-
skou službou, Domácí péče DIANA 
a Dům sv. Antonína, nemocnice Tře-
bíč, Domov pro seniory Hostim, kam 
jsme dodali velké množství roušek. 
Prostřednictvím právě skautů a naší 
pečovatelské služby jsme dodávali 
roušky potřebným občanům, něko-
likrát jsme také doplňovali rouškov-
níky umístěné po obchodech města. 
(Komu doma rouška schází, volejte 
na tel.: 739 003 558 a my Vám ji doru-
číme domů!) Navázali jsme spoluprá-
ci se Střední školou řemesel a služeb 
Moravské Budějovice a finančně ji 
podporujeme při výrobě roušek a ští-
tů. Vzhledem k poslednímu vývoji 
událostí a novým vládním opatřením 
pro prevenci koronaviru jsme připra-
vili opatření, kterým se naše město 
řídí po dobu karantény. Jmenuje 
se Opatření města Moravské Budějovice 
v souvislosti s rizikem šíření nového typu 
koronaviru a onemocněním covid-19.

Pro větší informovanost
Na prvním jednání jsme mimo jiné zdů-

raznili nutnost větší informovanosti mo-
ravskobudějovických občanů. Většinu 
informací jsme začali zveřejňovat nejen 
na stránkách města a na jeho faceboo-
kových stránkách, ale také v KTV a infor-
mačním systému MOBISYS. U nezbytně 
nutných věcí jsme zvolili tištěnou podobu, 
kterou jsme občanům umísťovali přímo 
do schrá nek. Krajský úřad Kraje Vysočina 
pak v této době určil naši mateřskou školu 
jako primární v zajištění péče o děti přísluš-
níků IZS a zdravotnického personálu. Ote-
vřená tedy zůstala pro děti těchto osob na-
sazených v první linii školka na Šafaříkově 
ulici. V nadcházejících dnech jsme vydali 

pokyny pro městskou policii 
ke kontrole opatření přijatých 
vládou s důrazem na kontro-
lu dodržování nošení roušek 
na veřejnosti a uzavření pro-
vozoven, které neměly výjim-
ku v prodeji zboží.

Prvních tisíc litrů
Na druhém zasedání krizo-

vého štábu se dlouhou dobu 
řešila otázka zajištění dezin-
fekce pro důležité organizace 

našeho města. Projednali jsme nabídku 
Kraje Vysočina na její dodávku a zpracovali 
požadavek. První zásilka 1 000 litrů toho-
to prostředku dorazila bohužel až 7. dubna 
a celé množství bylo přerozděleno na důle-
žité organizace ve městě, neboť se starají 

o to, abychom měli zajištěné služby. Podělili 
jsme tedy Polikliniku, Hrdý – sanitky, Tech-
nické služby a další příspěvkové organizace 
a obce v rámci našeho ORP.

Další várka pak dorazila asi o týden poz-
ději a my jsme začali řešit její distribuci mezi 
občany města. Velkým problémem, který 
pro nás ale v té době 
vyvstal, bylo zajiště-
ní obalů, do kterých 
bychom ji pro vás 
mohli přichystat. Na-
konec se zadařilo 
a plastové láhve jsme 
si vyzvedávali sami 
a následně je pak 
plnili pracovníci úřa-
du. Dezinfekci jsme 
předali také osadním 
výborům, jejichž čle-
nové už ji pak svým 
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Slovo hejtmana: Musíme počítat s určitým nepohodlím
Píšu tato slova jako obvykle s určitým 

předstihem. Jindy ovšem vím nebo ale-
spoň tuším, jak bude svět kolem mne 
vypadat za necelý měsíc. Tentokrát je to 
jinak. Ještě nikdy jsme nezažili takovou 
situaci. Všichni se díváme i do blízké bu-
doucnosti s určitou nejistotou. Koronavi-
rová pandemie nás zaskočila. Už mnohé 
bylo o tomto fenoménu současnosti řeče-
no a napsáno. Přesto bych rád připomněl 
některé podstatné věci.

Prastará lidská zkušenost říká, že 
všechno zlé přináší i pozitivní momen-
ty. Velmi mne potěšila solidarita našich 
občanů a jejich většinou disciplinovaný 
přístup k dodržování potřebných opatření 
vlády. Rovněž obětavá práce všech, kteří 
nemohou zůstávat v domácí karanténě, 
ale musí i dnes vykovávat svou důležitou 
práci. Zdravotníci, policisté, hasiči, ar-
máda, pracovníci v sociálních službách, 

v prodejnách a v nejrůznějších dalších 
oblastech včetně výroby. Profese, které 
nemohou své činnosti omezit nebo vyko-
návat z domu, zabezpečují obětavě běžný 
chod naší společnosti. Mnozí přitom tak 
činí nehledě na to, že přitom riskují své 
vlastní zdraví. Pomáhat si navzájem v těž-
ké situaci je právě to nejcennější na lidské 
sounáležitosti. První dny domácích karan-
tén to vypadalo, že jaro prosedíme doma 
u televizí, ale během pár dnů si většina 
z nás uvědomila, že na to je teď nejméně 
vhodná doba. Naopak, je potřeba pomoci 
a alespoň co já mám zkušenost ze své-
ho okolí, každý dělá, co umí a co může. 
Starostové okamžitě zareagovali a za-
čali pomáhat občanům ve svých obcích. 
V mnohých z nich na Vysočině funguje 
koordinované dobrovolnictví, starostové 
se starají především o ty nejohroženější, 
seniory, ale ne jenom o ně.

Přes všechny dílčí nedokonalosti se 
také ukázala kvalita fungování našeho 
zdravotnictví i celé společnosti. Rád bych 
poděkoval všem, kteří se zapojili do prá-
ce pro své spoluobčany – ať v rámci své 
profese nebo dobrovolnictví. Dnes ještě 
nevím, jak bude šíření nákazy pokračo-
vat a co vše nás čeká. Musíme počítat 
s určitým nepohodlím, omezením věcí, 
které byly běžnou součástí našich životů. 
Ale věřím, že dokážeme tuto nestandard-
ní situaci zvládnout a vyjdeme z ní sil-
nější a s novými znalostmi, dovednostmi 
a poznáním, že na to nejsme sami.

Přeji vám do dalšího období hodně sil, 
pevné zdraví a stále více pozitivních zá-
žitků i v této celosvětově složité době.

Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina 

spoluobčanům předávali sami. Zřídili jsme 
výdejní místa a zajistili roznos dezinfek-
ce v Mexiku. Kdo si ji nemohl vyzvednout, 
může tak učinit na stálém výdejním místě, 
kterým je TIC v Besedě.

Možné odpuštění nájmů
Abychom ulevili občanům našeho měs-

ta, kteří byli zasažení nepříznivou ekono-
mickou situací, shodli jsme se na odložení 
splatnosti poplatku za odpad do 30. června. 
Městská rada rovněž rozhodla o možnosti 
odpuštění nájmů firmám a živnostníkům 
podnikajícím v provozovnách ve vlastnic-
tví města Moravské Budějovice. Po před-
ložení žádosti se budeme každou zabývat 
individálně, neboť ne všichni se v době ko-
ronavirové pandemie dostali do dočasné 
platební neschopnosti a museli zavřít svoji 
provozovnu. Mnozí si tedy mohou oddech-
nout, neboť si uvědomujeme jejich složitou 
situaci, kdy museli ze dne na den zůstat 
doma a přišli tak o svůj pravidelný příjem.

Pro potřeby úřadu jsme odsouhlasili ná-
kup ionizátoru, abychom zajistili možnost 
kvalitní dezinfekce prostor. Tento ozónový 
generátor, na jehož pořízení se nám po-

dařilo získat finanční příspěvek od Nada-
ce ČEZ, zahubí veškeré viry, proto by se 
dal pravidelně používat například v našich 
příspěvkových organizacích, kde se shlu-
kuje větší počet lidí. Splnili jsme povinnost, 
kterou na nás přenesl stát v podobě za-
jištění místa, kam bychom umístili do pre-
ventivní karantény nebo izolace osoby bez 
přístřeší či osoby vyloučené ze společné 
domácnosti z důvodu domácího násilí, 
u nichž bylo diagnostikováno onemocnění 
covid-19, nebyly hospitalizovány nebo jim 
byla nařízena karanténa. Máme povinnost 
pro tyto osoby z celého území ORP zajistit 
ubytovací kapacity, jejich provoz, zásobo-
vání i ostrahu.

Vyhlášení veřejné sbírky
Nesmírně vítáme spontánní aktivity 

dobrovolníků, kteří se sdružili, aby po-
máhali svým spoluobčanům – šijí roušky, 
vyrábějí štíty, pomáhají důchodcům nebo 
rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat. 
Této solidarity si nesmírně vážíme, stej-
ně tak jako nabídky zástupců firem v na-
šem městě, kteří se na nás začali obracet 
a chtějí nám finančně přispět na pořízení 

a výrobu těchto ochran-
ných pomůcek. Pro-
to jsme také vyhlásili 
veřejnou sbírku, která 
je určena k napravení 
škod a na pomoc dob-
rovolníkům pořizujícím 
a vyrábějícím ochranné 
pomůcky v souvislosti 
s šířením nákazy covid 
– 19. Občanům města 
bychom chtěli pomoci 
především s úhradou 
nákladů na nákup ma-
teriálu na výrobu rou-

šek, ochranných štítů, výrobu dezinfekce 
a dalších neméně důležitých ochranných 
prostředků. O tom, že jsou tyto pomůcky 
v současné době nutností, už asi nikdo 
z nás nepochybuje.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, 
kteří přiložili ruku k dílu a nezištně pomá-
hají. Slibujeme, že město se bude chovat 
co nejvstřícněji a bude se snažit maximál-
ně pomoci. Věříme, že i v horších časech 
se dějí dobré věci. Soustřeďme se prosím 
na ně, dají nám sílu vše zvládnout. Ne-
podléhejme panice, zachovejme si chlad-
nou hlavu a nešiřme poplašné a zavá-
dějící informace. Buďme k sobě vstřícní 
a laskaví. Denně se v médiích ukazuje, že 
jsme národ s velkým srdcem, co si pomá-
há. Dodržujme všechna vydaná nařízení. 
Věříme, že pak nám bude všem lépe.

Jana Kiesewetterová, místostarostka

kteří přiložili ruku k dílu
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v rámci města přebírá v době vyhlášené-
ho nouzového stavu zaměstnavatel nebo 
krizový štáb,
schválila pořadí nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na zhotovitele akce „Ob-
nova vnitřních oken hlavní budovy zám-
ku“ : 1. PRONTO – OKNA DVEŘE s.r.o., 
Jemnice, nabídková cena: 3 638 415 Kč 
bez DPH; 2. JOKA Moravský Krum-
lov, s.r.o., Skalice, nabídková cena: 
3 766 803 Kč bez DPH; 3. JH Truhlářství, 
Pavlice, nabídková cena: 3 769 348 Kč 
bez DPH; 4. Miloslav Mandát, Dešov, 
nabídková cena: 3 929 760 Kč bez DPH; 
5. Stanislav Holík, s.r.o., Vranovská Ves, 
nabídková cena: 3 935 306 Kč bez DPH,
schválila odložit konání výběrového ří-
zení na prodej pozemku parc. č. 4209/6 
o výměře 267 m2 v k. ú. Moravské Budě-
jovice na neurčito.

projednala žádost pana Bedřicha Ne-
sládka a schválila zveřejnit záměr proná-
jmu části pozemku parc. č. 4260/1 o vý-
měře 32 m2 v k. ú. Moravské Budějovice 
výše uvedenému žadateli za účelem pro-
vozování předzahrádky před restaurací 
Grand,
schválila zveřejnit záměr prodeje části 
pozemku parc. č. 178/1 o výměře cca 9 
m2 u chaty v k. ú. Jackov předem urče-
nému žadateli K. Č., bytem Praha a do-
poručila zastupitelstvu města schválit 
záměr prodeje části tohoto pozemku,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„Modernizace VO ve městě – RVO Ša-
faříkova, RVO Myslbekova a RVO nám. 
Míru“ : 1. Jan Kocáb – ELKO, Blížkovi-

ce, nabídková cena: 2 687 316 Kč bez 
DPH; 2. EZONT Tomáš Novák, Opatov, 
nabídková cena: 2 712 696 Kč bez DPH; 
3. Václav Potěšil, Třebíč, nabídková 
cena: 2 730 439 Kč bez DPH; 4. Lubo-
mír Fanta, Slavíkovice, nabídková cena: 
2 802 589 Kč bez DPH,
vzala na vědomí informace o vystoupení 
ZUŠ Mor. Budějovice v rámci IV. ročníku 
ZUŠ Open dne 12. 5. a 14. 5. 2020 a ná-
vrh na prodloužení termínu pro podání 
žádostí z FAOM do 30. 4. 2020,
schválila prodloužení uzavření budovy 
městského úřadu až do odvolání, a to 
na základě vývoje situace v souvislosti 
s opatřeními vydanými vládou ČR s plat-
ností ode dne 23. 3. 2020. Rozhodování 
o dalším postupu řešení vzniklé situace 

Ve druhém dubnovém týdnu obdrželi členové 
vedení města a radní děkovný e-mail od zastu-
pitele Jana Švaříčka, ve kterém děkuje za to, že 
radní schválili možnost odpuštění nájmů podni-
katelům provozujícím svou činnost v městských 
prostorách, a překvapivě doplnil návrhy, které by 
mělo město v nadcházejícím období realizovat.

Jedním z návrhů je snížení daně z nemovi-
tosti na koeficient 1 pro nadcházející roky, pří-
padně alokovat vše, co je nad tento koeficient, 
do zvláštní kapitoly rozpočtu a použít prostřed-
ky na nadstandardní opatření ve stavu nouze 
(senior taxi, dezinfekce, LDN, Dům svatého 
Antonína, obědy a nákupy pro seniory (po-
kud by se situace zhoršila), odpuštění nájmů 
za předzahrádky, zrušení poplatků za adminis-
trativní úkony všeho druhu… Některé věci jsou 
už dávno „v běhu“, jako například to, že pod-
nikatelé v pohostinství podávají žádosti o zří-
zení předzahrádek a zároveň připojují žádost 
o prominutí nájmu pro letošní rok. Jiné působí 
tak trochu neurčitě, jako LDN, Dům svatého An-
tonína apod.

Jako napříč celou republikou se rozjely také 
v našem městě práce na realizaci podpůrných 
opatření v boji proti koronavirové nákaze. Je 
obdivuhodné, že početné skupiny obyvatel 
začaly spontánně šít roušky, studenti gymná-
zia a střední odborné školy začali na 3Dtiskár-
nách vyrábět ochranné štíty pro nejpotřebnější 
zdravotníky v první linii, pracovníky sociálních 

služeb a policie, skauti z Moravské orlice se 
zapojili do pomoci nejpotřebnějším seniorům. 
Zkrátka, všechno to nabralo docela slušné ob-
rátky směrem k vytváření vhodného materiál-
ního zázemí pro boj s koronavirem. Velké po-
děkování patří všem, jednotlivcům, skupinám, 
organizacím, městu a městskému kulturnímu 
středisku a v neposlední řadě všem, kteří zod-
povědně dodržují nutná opatření proti šíření ná-
kazy a nemaří tak snahy ostatních.

Obracíme se také k těm, kteří zatím ne moc 
zodpovědně dodržují potřebná opatření v po-
době nošení roušek, ochranných rukavic a dal-
ších ochranných pomůcek a neuvědomují si 
důležitost používání dezinfekčních prostředků.

Při schvalování rozpočtu na rok 2020 nikdo 
samozřejmě nepředpokládal, že šíření pan-
demie covid-19 v roce 2020 dojde do rozměrů 
téměř obludných. Přesto je nutné říci, že život 
a chod města se nemůže a nesmí zastavit. Roz-
jely se velké stavební akce, běží opravy chod-
níků a drobné úpravy, které na první pohled 
nejsou vidět. Rozpočet města, i když zřejmě 
k nějakým drobným korekcím v průběhu roku 
dojde, je dán, počítá jak s daňovými příjmy, 
tak s položkami výdajů. Nebylo by ani žádou-
cí, abychom prováděli rozsáhlé korekce jako je 
zmíněné snížení koeficientu daně z nemovitos-
ti na velikost 1. Není k tomu důvod, a navíc je 
tato daň jedinou daní, která kompletně zůstává 
městu. Nastavený systém daně z nemovitosti je 

vyvážený a umožňuje městu aktivně spravovat 
městský majetek. Tato výzva je velice chytlavým 
tématem, nicméně pro zajištění chodu města té-
matem poněkud nebezpečným a nežádoucím.

Vedení města jde při zajišťování doplňkového 
financování jinou cestou. Je to cesta spoluprá-
ce s podnikateli, organizacemi a s jednotlivci, 
kteří jsou ochotni pomoci a chtějí přispět na boj 
s koronavirem i finančně. Je jich už neskuteč-
ně mnoho, a to nejen z Moravských Budějovic. 
Všem patří obrovské poděkování, podnikatelům 
i jednotlivcům, kterým není jedno, zda boj s ná-
kazou prohrajeme, nebo vyhrajeme. Mimocho-
dem každodenní telefonáty z měst po celé re-
publice se dotazují na to, jak to město udělalo. 
Je to cesta, kterou jsme se vydali mezi první-
mi. Těší nás, že dokážeme inspirovat i ostatní. 
Vždyť boj s nákazou musí být věcí všech.

Jednoduché to nemají ani členové krizových 
štábů! Nejen že řeší dnes a denně spoustu na-
řízení a vyhlášek upravujících život obyvatel 
v době nouzového stavu, ale jsou také bombar-
dováni dotazy typu „kde jste koupili dezinfekci, 
za kolik, kolik jí máte“ apod. Sociální sítě jsou po-
tom docela nesmiřitelné, proč to není hned a proč 
to nebylo už dávno. Je zřejmě potřeba také tro-
chu klidu k práci, a přitom všichni pevně věříme, 
že nejen náš region se s krizí úspěšně porve.

Děkujeme ještě jednou vám všem za spolu-
práci, za podporu i vstřícnost!

Zdeněk Janderka, radní města 

Zprávy z rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 41. schůzi dne 23. 3. 2020 mj.:

Rada města na své 42. schůzi dne 30. 3. 2020 mj.:
schválila vyhlášení Veřejné sbírky 
na pomoc dobrovolníkům při pořizování 
a výrobě ochranných prostředků v sou-
vislosti s šířením nákazy covid-19 s tím, 
že sbírka bude probíhat formou výběru 
finančních prostředků do pokladničky 
umístěné v době od 9. 4. do 15. 5. 2020 
v prostorách MKS Beseda, současně 
bude zřízen transparentní účet, na kte-
rý bude možné po celou dobu sbírky 
zasílat finanční prostředky,

schválila Dohodu o vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního roz-
počtu a Evropského sociálního fondu 
uzavřenou s Úřadem práce České re-
publiky,
schválila předložit žádost o dotaci 
z programu Fondu Vysočiny – Obnova 
venkova Vysočiny 2020 za osadní vý-
bory Lažínky, Jackov a Vranín dle jejich 

návrhů. Osadní výbor Vesce v loňském 
roce realizoval z tohoto programu opra-
vu kulturního domu,
schválila podnikatelským subjektům 
podnikajícím v provozovnách ve vlast-
nictví města Moravské Budějovice pro-
minutí nájemného po předložení indivi-
duální žádosti o prominutí nájemného, 
přičemž nájemce má povinnost žádost 
odůvodnit.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

Město musí žít i ve stavu nouze
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Začátkem května bude zahájena rekon-
strukce mostu v Moravských Budějovicích  
na místní komunikaci mezi ulicemi K Háji 
a Havlíčkova, v blízkosti křižovatky s ul. 
Peroutka. Opravy budou spočívat v re-
konstrukci mostního svršku a vozovky 
na předmostí včetně chodníků, renovaci 
povrchů prvků spodní stavby a rekon-
strukci prostoru pod mostem. Předpoklá-
daný termín ukončení je letošní prosinec.

Za zhotovitele akce „Rekonstrukce 
mostu ul. Havlíčkova“ byla na základě 

Stejně jako v minulém roce 
proběhne také letos v několi-
ka lokalitách na území měs-
ta modernizace veřejného 
osvětlení spočívající zejména 
ve výměně stávajících a ne-
vyhovujících svítidel včetně 
souvisejících prací. V ob-
dobí květen až říjen 2020 
bude modernizováno veřej-
né osvětlení RVO Šafaříkova 
(ulice Šafaříkova), RVO My-
slbekova (ulice Myslbekova, 
Bří Čapků, Tyršova, Gymna-
zijní) a RVO nám. Míru (ulice 

Sokolská, Šustova, Tovačovského sady, Nerudova, Smetanova, Blahoslavova, Žero-
tínova, Kollárova, Mojmírova a Fügnerovo náměstí). Náklady modernizace dosáhnou 
celkové výše 2 687 316 Kč bez DPH. Dodavatelem prací bude na základě výsledku 
výběrového řízení Jan Kocáb – ELKO, Blížkovice.

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie na období 2017–2021 Program EFEKT 2020 Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Dotace byla městu přiznána ve výši 1 310 711 Kč. Zbývající 
finanční prostředky uhradí město z vlastních zdrojů.

V měsíci dubnu byly zahájeny práce 
na modernizaci sportovního hřiště, které je 
součástí uzavřeného areálu ZŠ Havlíčkova. 
Jedná se o terénní práce spočívající v úpra-
vě nezpevněného povrchu hřiště a úpravě 
prostoru pro skok daleký. Modernizaci pro-
vádí na základě výsledku výběrového říze-
ní VYSSPA Sports Technology s.r.o. Plzeň, 

Stavební práce na re-
konstrukci místních komu-
nikací, kanalizace, vodo-
vodu, veřejného osvětlení, 
kabelů VN a NN a umístě-
ní HDPE trubek v lokali-
tě Mexiko v ul. Mexická, 
Fišerova, Gagarinova, 
Wolkerova, Ciolkovského 
a Pražská byly zaháje-
ny 23. března 2020, a to  
frézováním povrchů ko-
munikací. Dále navázala 
rekonstrukce kanaliza-
ce a vodovodu v ulicích 
Ciolkovského, Wolkerova, 
Gagarinova a v dalších 

ulicích. Postupně bude docházet k od-
stávkám vody, o kterých budou občané 
včas informováni zhotovitelem díla SA-
TES ČECHY s.r.o., Telč.

Vzhledem k tomu, že po dobu reali-
zace je a bude ztížený pohyb chodců 
a vozidel, žádáme obyvatele města, ná-
vštěvníky města, chodce i řidiče o dodr-
žování dopravního značení a o zvýšenou 
opatrnost během výstavby. V případě 
nutnosti příjezdu k nemovitostem je mož-
né dohodnout se na přístupu se stav-
bou a vyzvednout si povolení k vjezdu 
v buňkovišti stavby umístěném u Distri-
bučního centra COOP HB (Kontakt: Petr 
Jahoda, tel. 724 931 961, Radim Hlat-
ký, tel. 606 078 617, Luboš Majcher, tel. 
702 022 438).

Po dobu výstavby je možné využít 
parkoviště podél ulice K Hoře, K Ci-
helně, parkoviště pod bývalými Drů-
bežářskými závody. Během víkendu 
(sobota, neděle) je možné parkovat  
na přilehlém parkovišti firmy BAST, s.r.o.

Svoz odpadu je zajištěn TSMB, s.r.o. 
Na konci každé z rekonstruovaných ulic 
jsou sběrná místa.

Děkujeme vám všem za trpělivost 
a ohleduplnost při prováděné rekonstrukci.

výběrového řízení vybrána firma PORR 
a. s., Praha s nejnižší nabídkovou ce-
nou ve výši 9 923 066 Kč bez DPH. Akce 
je spolufinancována prostředky ve výši 
8 066 772 Kč z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

V souvislosti s prováděním stavebních 
prací dojde v prostoru stavby k dopravní-
mu omezení a předpokládá se také výluka 
železničního provozu. Žádáme vás o do-
držování dopravního značení a o zvýše-
nou opatrnost.

která předložila nejnižší nabídkovou cenu 
ve výši 2 949 999,92 Kč bez DPH.

Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pod-
programu „Podpora obcí s 3 001–10 000 
obyvateli“, dotačního titulu „117d9220B Pod-
pora obnovy sportovní infrastruktury“ získa-
lo město na tuto modernizaci dotaci ve výši 
2 051 127 Kč.

Rekonstrukce technické infrastruktury v Mexiku

Začíná rozsáhlá oprava mostu

Hřiště u základní školy se již upravuje

Obnova vnitřních oken 
zámku

V loňském roce byla zahájena obnova 
venkovních oken hlavní budovy zámku 
v Moravských Budějovicích. V květnu le-
tošního roku bude zahájena 1. etapa ob-
novy vnitřních oken, která bude zahrnovat 
uliční stranu a štít ke kostelu. Druhá etapa 
obnovy (dvorní strana, štít do parku) by 
měla být realizována v roce 2021. Doda-
vatelem všech prací obnovy obou etap je 
firma PRONTO – OKNA DVEŘE s.r.o. Os-
trava, odštěpný závod Jemnice.

Celkové náklady obnovy v tomto roce 
dosáhnou výše 2 425 253 Kč bez DPH. 
Přiznaná dotace z Programu regenerace 
MPR a MPZ pro r. 2020 činí 860 000 Kč, 
zbylé finanční prostředky ve výši 
1 565 253 Kč a celou výši DPH bude měs-
to hradit z vlastních zdrojů.

Modernizace veřejného osvětlení

Texty na této straně: Odbor strategického rozvoje a investic
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Nacházíme se v nelehkém období, kdy 
všichni společně řešíme nebezpečí nové 
infekční nemoci a s ní související omezující 
nařízení vlády České republiky, kvůli kte-
rým se nemůžeme chovat tak, jak jsme byli 
dosud zvyklí. Jsme nuceni být více doma, 
ale nastupující jaro nás přesto láká ven. 
Mnoho z nás si vybere pohyb, sport a pro-
cházky v přírodě, kde čerpáme nové síly.

Strážníci vidí, že se zvýšil pohyb osob 
v lese na Kosové, kde zároveň probíhá 
intenzivní těžba kůrovcového dřeva a pří-
roda se mění – v místech, kde byly stinné 
lesy, vznikají vytěžené holiny s vytrhaný-

mi pařezy.
Právě při této 

činnosti, jakou je 
zmíněná těžba dře-
va, se může stát, 
že těžká technika 
odkryje místo, kde 
se skrývá po de-
sítky let památka 
na válečné doby. 
Tato situace nasta-
la v úterý 7. dubna, 
kdy na služebnu 
Městské policie 
Moravské Budě-

jovice zavolal pracovník odboru životní-
ho prostředí MěÚ a informoval strážníky 
o podezřelém nálezu v místech, kde se 
dle katastrálních map říká U Hrobu. Zde 
byl nalezen kovový zrezivělý předmět, 
který se ale na první pohled nejevil jako 
nebezpečný.

Strážníci ho nafotili, snímky předa-
li policistům obvodního oddělení a ti 
následně pyrotechnikům do Brna, kte-
ří obratem zavolali, že z důvodu ne-
bezpečnosti nálezu okamžitě vyjíždějí 
na místo. Po příjezdu byl nález zdo-
kumentován a identifikován pyrotech-
niky jako roznětka dělostřeleckého 
granátu, navíc dosud aktivní! Stačilo, 
aby se kov zahřál, nebo na něj najel 
traktor a mohlo dojít k explozi, která 
by v dosahu 50 metrů měla devastující 
účinky. Paradoxem je, že rezavá roznětka 
byla nalezena v ohništi! Pyrotechnik ji pře-
místil do bedny vyložené pytli s pískem 
a odvezl k bezpečné likvidaci.

Varujeme všechny občany před jakou-
koli manipulací s takovými nálezy. Pokud 
cokoli podobného najdete, okamžitě vo-

lejte buď strážníky MP, nebo přímo Policii 
ČR na číslo 158. Nač si přivolávat starosti 
s velmi vážnými zraněními po výbuchu vá-
lečných nálezů, myslím, že nám koronavi-
rové starosti bohatě postačí…

Krásné jarní dny a pevné zdraví všem!
Hana Nixová, zást. ved. str. MP

Provoz Občanské poradny 
Moravské Budějovice 

v době nouzového stavu
Vážení spoluobčané,
poradenství jsme nepřerušili! Víme, že 

současná opatření v souvislosti s šířením 
nákazy znamenají pro mnoho z vás mimo 
jiné také pokles příjmů. S tím souvisejí 
problémy s placením závazků, které každý 
z nás jistě má. Poradci Občanské poradny 
Moravské Budějovice nabízejí pomoc se 
sepsáním a vysvětlením žádostí o splát-
kové kalendáře, odklady splátek a dalších 
dokumentů, které mohou pomoci oddá-
lit vznik dluhů. Stačí, když nám zavoláte 
nebo napíšete e-mailovou zprávu, na po-
stupu se domluvíme. E-mailem nám mů-
žete také poslat naskenované či nafocené 
listiny, které jsou potřeba k řešení vašeho 
dotazu. Samozřejmě vše bezplatně!
Poskytujeme telefonické a e-mailové kon-
zultace.
Kontakt tel.: 568 845 348
 777 720 165
Kontakt e-mail: poradna.mb@optrebic.cz
Webový formulář:
https://www.optrebic.cz/kontakt/kontakt-
ni-formular/
www.optrebic.cz

K datu 1. 4. 2020 začíná Město Morav-
ské Budějovice realizovat projekt zamě-
řený na podporu procesů ve službách 
a podporu rozvoje sociální práce finan-
covaný z Evropského sociálního fondu 
z Operačního programu Zaměstnanost. 
Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje 
a profesionalizace sociální práce odboru 
sociálních věcí MěÚ Moravské Budějo-
vice, respektive zvýšení kvality výko-
nu soc. práce za využití nástrojů revize 
a aktualizace standardů sociálně právní 
ochrany dětí, tvorby standardizovaných 
postupů sociální práce, dále prostřed-

nictvím zavádění inovativních metod soc. 
práce na podporu mezioborové spoluprá-
ce a přímé sociální práce se systémem 
klienta, supervizí a rovněž odborným 
akreditovaným vzděláváním. Posílením 
profesních kompetencí osob z CS bude 
perspektivně dosaženo zvýšení kvality 
výkonu přímé práce s klienty ohroženými 
soc. vyloučením.

Zpracoval: odborný tým projektu

V souvislosti s mimořádnými opatřeními 
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislos-
ti s koronavirem a onemocněním covid-19 
přijímáme opatření k organizaci zápisů k do-
cházce pro školní rok 2020/2021.

Jsou zrušeny dny otevřených dveří.
Zápis bude probíhat v době od 4. 5. 

2020 do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti 
dětí v mateřské škole a bez osobní přítom-
nosti zákonného zástupce dítěte.

Evidenční list dítěte, žádost o přijetí, sou-
hlas se zpracováním osobních údajů a kri-
téria pro přijetí si mohou rodiče stáhnout 
a vytisknout z webových stránek MŠ – www. 
msmorbudejovice.com, nebo vyzvednout 
v MŠ Fišerova 1340 v každý pracovní den 
v době od 6.30 hodin do 13.00 hodin.

Podání žádosti
 Žádost o přijetí je tedy možné doručit ná-

sledujícími způsoby:
 do datové schránky školy – na adresu 

 bzoz6y
 e-mailem s uznávaným elektronickým 
podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 poštou na adresu MŠ Moravské Budějovi-
ce, Fišerova 1340, 67602 Mor. Budějovice

 vhozem do poštovní schránky na adrese 
MŠ Fišerova 1340

Případné dotazy zodpovíme telefonicky 
na tel. čísle 568421401 ve středu 6. 5. 2020 
v době od 8 do 16 hodin a ve čtvrtek 7. 5. 
2020 v době od 8 do 14 hodin.

Pokud nebude v silách rodičů zajistit potvr-
zení lékaře o řádném očkování dítěte, řízení 
o přijetí dítěte se přeruší až na jeden měsíc.

V současné době lze potvrzení o řádném 
očkování dítěte nahradit čestným prohláše-
ním o řádném očkování dítěte a kopií očko-
vacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno po-
dle očkovacího kalendáře, musí zákonný 
zástupce kontaktovat na dálku praktického 
lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rodiče obdrží na svoji adresu do měsí-
ce rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte 
s informací, na které pracoviště bylo přija-
to. Dále rodiče obdrží písemné informace 
o organizačních záležitostech. Schůzka pro 
rodiče se do konce letošního školního roku 
konat nebude.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace 
a budeme se těšit na setkání s vámi i vašimi 
dětmi v příštím školním roce.

Bc. Jitka Němcová, ředitelka

Roznětka granátu byla nalezena v ohništi

Podpora a profesionalizace sociální práce Města Moravské Budějovice
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015107
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Podpora a profesionalizace sociální práce Města Moravské Budějovice
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Odbor životního prostředí MěÚ děkuje 
panu Vlastimilu Šlechtovi z Jaroměřic nad 
Rokytnou za sponzorský dar zhotovení 
a dodání ptačích budek. Město Morav-
ské Budějovice zajistí rozmístění budek 
ve vhodných lokalitách na území města, 
kde budou sloužit pro zpěvavé ptáky a pro 
sovy.         Foto: OŽP

co si o ně požádají. V polovině dubna už 
jich vyrobili více než dva tisíce…

A jak takový den vypadá? V dopoled-
ních hodinách se sejdou, rozejdou na svá 
stanoviště a až do večerních hodin šijí, 
žehlí, zakládají, lemují, stříhají, začišťují 
a navlékají, aby vše bylo v pořádku. Je 

Poslední měsíce jsou pro každého 
z nás jako ocitnutí se ve filmu, kde celý 
svět sužuje onemocnění. Bohužel realita 
je o to horší, když to není film, ale sku-
tečnost. Na ulicích potkáváme lidi v rouš-
kách, časté přenosy tiskových konferencí 
po zasedání vlády, které napjatě sleduje-

me a očekáváme, že brzy se již vše navrá-
tí do původních kolejí.

V moravskobudějovické Besedě se 
sešlo několik pohotových přátel, kteří se 
rozhodli přiložit pomocnou ruku a přispět 
svojí troškou k opatřením, která nás chrá-
ní. Na místě, kde jste zvyklí navštěvovat 
divadla, koncerty anebo i plesy, se prostor 
změnil v něco jako polní krejčovskou díl-
nu, kde se na jednom místě stříhají látky, 
na dalším žehlí a na jiném sešívají v rouš-
ky. Patrik Holík spolu se svými přáteli Ve-
ronikou Kopeckou, Kristýnou Lukášovou, 
Vladimírem Čábelem, Zuzkou Dangovou, 
Lenkou Nechvátalovou a Dominikem 
Bendou nečekali a hned rychle reagova-
li na situaci. Už přes měsíc se v Besedě 
scházejí a pilně šijí roušky, které jsou dále 
městem distribuovány potřebným a všem, 

vidět, že i přestože situace nijak veselá 
není, jejich pracovní nasazení a morál-
ka neklesají. Všichni zůstávají optimisty 
a věří, že vše brzy pomine a brzy se se 
všemi zase uvidí a budou si zase užívat 
svých přátel a dnů venku bez roušek.

Přestože doba není přívětivá, nemyslí-
te, že i přesto nám každému něco daro-
vala? Čas. Čas s rodinou, který jindy be-
reme jako samozřejmost. Zpomalili jsme 
a uvědomili jsme si, že některé věci, doha-
dy či problémy jsou opravdu malicherné. 
Současná situace ukázala opravdovou 
a skutečnou tvář mnohých. Řečeno slovy 
klasika – musí být hůř, aby mohlo být líp.

Patrik Holík

umožňuje zasunout vložku např. papírový 
kapesník atd. Ostatní roušky jsou dvou-
vrstvé.“

Jak dlouho budete šít?
„Odhodlání je veliké, tak to záleží 

na tom, kolik seženeme gumové pruženky 
a jak se bude vyvíjet situace!“

Ušité roušky byly předány domovům 
pro seniory v Mor. Budějovicích, ve Vel-
kém Újezdě, v Myslibořicích, do Blížkovic, 
dále do prodejen potravin v Mor. Budějo-
vicích, Ecolabu, Zverimexu, do Fakultní 
nemocnice U svaté Anny v Brně atd. Už 
bylo ušito 3 000 roušek a je o ně stále vel-
ký zájem.

Ani odborní učitelé na Chelčického ulici 
nezahálejí! Ve spolupráci s našimi partne-
ry mohli zrealizovat tisk ochranných štítů 
na 3D tiskárně, které poskytli zdravot-
nickému personálu v nemocnici v Třebí-
či a LDN v Mor. Budějovicích. Pomohou 
ochránit ty, jež stojí v první linii v boji s ko-
ronavirem. Dále zhotovují zakladače, což 
jsou přídavná zařízení k šicím strojům, 
která usnadňují lemování ochranných 
roušek a zhotovení zavazovacích tkanic. 
Již jich rozdali 16 kusů.

Když se spojí dobré nápady, šikovné 
ruce a ochota pomáhat, překonáme i tuto 
výzvu!

Dana Hrdá, učitelka

Po jarních prázdninách jsme se sešli 
v pondělí 16. března v prázdných budo-
vách naší školy. Po získání základních 
informací o nové situaci v naší vlasti 
a způsobech výuky pomocí internetového 
programu EDOOKIT, který nám umožňuje 
komunikaci s našimi žáky, přišli pracov-
níci s nápadem, jak pomoci našim spo-
luobčanům překonat tuto složitou situaci. 
Od středy 18. 3. 2020 se šijí v budově To-
vačovského sady 79 ochranné roušky.

Dobrovolníci z řad pedagogů a provoz-
ních pracovníků si přivezli šicí stroje, nůž-
ky, šicí nitě, bavlněný materiál a s velkým 
elánem se pustili do práce. Pod odbor-
ným dohledem bývalých odborných uči-
telek oboru dámská krejčová paní Aleny 
Gálové a Marie Fučíkové se zde šijí dva 
druhy roušek, které se dále dělí pro muže, 
ženy a také děti. Celá činnost je rozděle-
na do dvou skupin – na střihačky a šičky. 
Z obou skupin vyzařuje elán, dobrá nála-
da a radost z vykonaného díla, která je 
podtržena dobrým pocitem nejen z vy-
konané práce, ale především z možnosti 
aktivně se zapojit do boje proti koronaviru.

Zeptala jsem se paní Aleny Gálové, kde 
sehnaly tolik textilního materiálu.

„Každá z nás přinesla z domova, 
od sousedů, příbuzných a známých něja-
ké zbytky, bílá prostěradla jsou z internátu 
naší školy. Problémem je gu-
mová pruženka. Obvolávám 
galanterie, krejčovské provo-
zovny, známé, ale gumová 
pruženka je nedostatkové 
zboží.“

Kde jste získaly střihy 
na ochranné roušky?

„Z internetu samozřejmě. 
Ale jeden střih nám zaslala 
naše bývalá studentka Marie 
Večeřová-Kadlecová z Ja-
roměřic nad Rokytnou. Tato 
rouška se skládá ze tří vrs-
tev a je v ní kapsička, která 

I malá škola pomáhá – SŠŘS Moravské Budějovice

Zleva: Patrik Holík, Zuzka Dangová, Vladimír 
Čábel a Veronika Kopecká

Musí být hůř, aby mohlo být líp...
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V Moravských Budějovicích také tiskne-
me na 3D tiskárnách ochranné štíty proti 
virové nákaze. Když jsme zájem o tyto 
ochranné pomůcky zaznamenali, dali jsme 
dohromady poptávku, zjistili možnosti vý-
roby a zajistili financování. Protože zájem 
byl nad očekávání veliký a žádosti o po-
skytnutí pomůcek přišly například z ne-
mocnic, rozhodli jsme se pro zakoupení 
další tiskárny a tím navýšili počet využitel-
ných strojů na tři.

Velké věci
Tyto měsíce mají mnoho hrdinů. Jednak 

jsou to lidé v první linii: zdravotníci, pro-
davačky, pečovatelky, lidi na poště, benzí-
nových pumpách a v mnoha dalších pro-
fesích, jednak jsou to lidé, kteří pomáhají 
tam, kde stát selhává (výroba ochranných 
prostředků a pomoc ostatním).

A pak lidé, kteří přišli o práci, zavřeli 
svůj podnik a v noci nespí, protože přepo-
čítávají osobní i firemní rozpočty s obavou 
o své živobytí. Skrytých hrdinů je mnoho. 
Přeji vám dostatek energie, silnou vůli, 
podporu rodiny a přátel.

Jsme svědky obrovského množství 
menších skutků, které umožňují zvlá-
dat aktuální situaci. Ze stovek drobností 
vznikají velké věci. Děje se to právě teď. 
V době, kdy byla významně omezena 
naše práva a zvyky, kdy „stát” některé 
věci nestíhá. Právě díky vám může naše 
společnost fungovat.

Děkuji za všechny drobné i velké skut-
ky, které pro své bližní děláte. Jste na-
prosto skvělí.

Jan Švaříček, Za lepší Budějovice 

stejně jako pacientům ležícím na jeho 
odděleních. Vzpomínáme na dobu, kdy 
nebyla domácí péče, hospice, žádná jiná 
terénní sociální služba. Bylo toho mnoho, 

co pan primář MUDr. Večeř dě-
lal nad rámec svých pracovních 
povinností. Bylo pro něj samo-
zřejmostí vyhovět zaměstnan-
cům, kteří se na něj obraceli 
s prosbou o pomoc pro sebe, 
své blízké i známé. Na Interní 
léčebně, později na Léčebně 
pro dlouhodobě nemocné bylo 
72 zaměstnanců a všichni vě-
děli, že u svého primáře mají 
zázemí i pochopení.

To je jen malá vzpomínka 
na laskavého člověka, obětavé-
ho lékaře a prvního primáře Lé-
čebny dlouhodobě nemocných 

v Moravských Budějovicích, kde působil 
28 let, do roku 1990.

Prim. MUDr. Mirko Večeř ukončil svou 
životní pouť 16. ledna 2020 v rodinném 
kruhu ve věku 94 let.
Vzpomínají spolupracovníci 
a autorka vzpomínky A. Svobodová

MUDr. Mirko Večeř se narodil 25. pro-
since 1925 v Boskovicích. Lékařskou 
fakultu vystudoval v Brně a po promoci 
nastoupil do okresní nemocnice v Třebíči. 
Po absolvování atestací nastoupil 
na místo internisty polikliniky v Mo-
ravských Budějovicích. Zde praco-
val v letech 1955 až 1964. V průbě-
hu roků 1962–1964 však zastával 
také funkci primáře na Interní lé-
čebně, která byla v Moravských Bu-
dějovicích otevřena. Léčebna byla 
a dosud je v budově bývalého ONV.

V léčebně byla dvě oddělení se 
115 lůžky, která byla vždy obsa-
zena. Interní léčebna byla jedním 
z prvních ústavů v republice a po-
skytovala služby nejen pro okres 
Třebíč, ale i Znojmo, Břeclav a Jihla-
va. Potřebám tohoto zdravotnického 
zařízení sloužila i biochemická laboratoř, 
rehabilitace, RTG pracoviště a také skvě-
lá kuchyně. Velkým zájmem prim. Večeře 
byla péče o pacienty po mozkové příhodě, 
u kterých se do té doby neprováděla reha-
bilitační péče. Byl to on, kdo na tuto péči 
kladl mimořádný důraz a rehabilitace se 

zde důsledně prováděla. Velké úsilí věno-
val také dalšímu vzdělávání zdravotního 
personálu. Každý měsíc byly pořádány 
odborné semináře, mnohé s odbornými 

lékaři třebíčské nemocnice. Byly zde také 
pořádány semináře Purkyňovy společ-
nosti, které byly vyhledávány lékaři z celé 
republiky.

Mnoho nemocných u prim. Večeře vy-
hledávalo také ambulantní pomoc. Nikdo 
nebyl odmítnut, vždy se snažil pomoci 

Březen, za kamna vlezem, duben ještě 
tam budem. Ano, ačkoliv přísloví o počasí 
s námi jako místním divadelním souborem 
toho má společného jen tolik, že nejen 
duben, ale i další měsíce nebudou tako-
vé, jak jsme si každý mysleli a plánovali. 
Na vlastní kůži jsme zjistili, jaké to je, když 
premiéra musí být přesunuta. Lakomec 
měl místní prkna, která znamenají svět, 
obohatit o premiéru, ale bohužel situace, 
která nastala, by zaskočila i autora tragé-
dií. Je více než zjevné, že jeviště i nadále 
několik měsíců zůstane setmělé, nejen 
bez kulis a kostýmů, ale také bez herců 
a hlavně bez diváků. Ale jak už to tak bývá, 
musíme brát věci pozitivně a s nadhledem 
a v posunutém termínu premiéry je těch 
pozitiv dvojnásob. Více času na zkoušení, 
více času na zdokonalení kostýmů, paruk, 
nemluvě o možnosti do hlavy dostat více 
textu než předtím za čtyři měsíce, což je 
při představení, které trvá přes dvě hodiny, 
více než příjemný bonus. Doufáme, že září 

pro nás, ale i všude jinde, bude měsícem 
začátku divadelní sezóny a premiéra již 
proběhne. Děkujeme, že lístky nevracíte, 
pro nás je obrovskou motivací a palivem, 
když víme, že tři čtvrtiny sálu v předprode-
ji byly prodány. Zakoupené lístky nadále 
zůstávají v platnosti na zářijový termín, 
a to konkrétně na sobotu 19. září letošního 
roku. Držte se a brzy ve zdraví ahoj!

Patrik Holík 

Člověk, na kterého bychom neměli zapomenout

3D tisk v Moravských Budějovicích

Bude premiéra premiéry?

inzerce

První stovku štítů podle 3D modelu 
od Prusa Research jsme zaplatili ze sbírky 
mezi členy Za lepší Budějovice, a přestože 
jsme byli ochotni financovat i další, nebylo 
to nakonec třeba. Získali jsme totiž grant 
ve výši 50 000 Kč od ČEZ. Nyní víme, že 
bez problému pokryjeme poptávku na více 
jak 3 300 štítů.

Velké díky tady patří Jakubu a Karlu 
Kabelkovým, kteří neúnavně celé dny tisk-
nou, Janu Švaříčkovi za celkovou koordi-
naci, Olze Honsové za logistiku a spolku 
K4 za zastřešení administrativy s grantem.

Tomáš Veverka, předseda spolku K4
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Připomínáme si 75. výročí ukončení 
druhé světové války a osvobození od na-
cismu. Jak probíhaly poslední dva dny 
válečného konfliktu, úterý 8. a středa 9. 
května 1945, v Moravských Budějovicích, 
Dědicích a Třebelovicích, tedy v mís-
tech, kudy prošly dvě armády, ustupující 
německá a vítězná sovětská? Odpověď 
budeme hledat v archiváliích uložených 
na moravskobudějovickém pracovišti 
Státního okresního archivu Třebíč.

Moravské Budějovice
Nejpodrobnější popis událostí končící 

druhé světové války zaznamenal městský 
kronikář a gymnaziální profesor, tehdy již 
ve výslužbě, František Jech v Pamětní 
knize Moravských Budějovic III. Jelikož 
z Jechova textu je hojně čerpáno a citová-
no při nejrůznějších příležitostech, pone-
cháme ho dnes více méně stranou a po-
díváme se na ne tak známé popisy těchto 
dnů ve školních kronikách. Dochovala se 
také část hlášení místního rozhlasu, která 
zněla v těchto dnech z amplionů ulicemi. 
Městem již od dubna procházel směrem 
od Znojma takřka nepřetržitý proud vo-
jáků, vojenské techniky i před frontou pr-
chajících civilistů. Ráno 8. května opustila 
Moravské Budějovice německá motorizo-
vaná jednotka dorazivší sem v neděli 6. 
května i okresní hejtman Beer s rodinou. 
Odjeli směrem k Jemnici ve snaze dostat 
se do americké okupační zóny v jižních 
Čechách. Správu města převzal místní 
národní výbor v čele s Františkem Vedrou 
a obyvatelé byli varováni rozhlasem nejen 
před blížící se frontou: „Hlášení místního 
národního výboru. Obyvatelstvo se znovu 
důrazně upozorňuje, že vzhledem k blížící 
se frontě lze očekávati nebezpečí letec-
kých útoků a vybízí se, aby se na ulicích 
zdržovalo co nejméně a vyvarovalo se tak 
nebezpečí zranění. Všechny dosavadní 
nařízení týkající se leteckého nebezpe-
čí zůstávají v platnosti. Současně místní 
národní výbor nařizuje, aby ti, kdož si při-
vlastnili určité předměty z majetku zbylého 
ve zdejším městě po německé posádce 
a občanech, tyto předmě-
ty beztrestně do 15. hodiny 
dnešního dne v kanceláři 
místního národního výboru 
na radnici vrátili. Místní ná-
rodní výbor připomíná, že 
má jména těchto osob k dis-
pozici, a že nevrátí-li zmíně-
né zcizené předměty do sta-
novené doby, bude proti nim 
přísně zakročeno.“

Avizované letecké útoky 
Rudé armády pronásledují-
cí prchající německé kolony 
začaly během dopoledne. 
Podle Kroniky moravskobu-
dějovického gymnázia: „Bylo 
asi 10 hodin, když se nad 
městem objevila první ruská 
letadla. Nikdo si z nich nic 

nedělal, vždyť tolikrát letěla přes Mor. Bu-
dějovice. Ale v několika vteřinách ozvaly 
se první výbuchy, střelba, hukot z vybuch-
lých pum – a v té chvíli stála četná stavení 
v Heřmanicích v plamenech. První pravý 
nálet! A než mohlo dojít ke skutečnému 
hlášení, byla tu letadla po druhé. To už ni-
kdo se zvědavě nedíval – a všichni zalézali 
do sklepů. A pak následoval třetí a koneč-
ně čtvrtý útok, každý další ostřejší a delší. 
Domy se otřásaly výbuchy, nad městem 
se valila černá mračna dýmu a nikdo ne-
věděl, zda jeho dům stojí či je v sutinách. 
Městem prchající tanky byly zasahovány 
a s nimi ovšem četné domy. Přes 60 domů 
bylo zcela nebo zčásti zničeno. A jako zá-
zrakem žádné ztráty na životech. Pouze 
jedna slabomyslná žena uhořela v domě, 
z něhož včas neutekla. K večeru se ohně 
uhášely, ale všude bylo boží dopuštění. 
Na ulicích plno rozbitých tašek ze střech, 
plno rozbitých okenních tabulek, mezi tím 
dráty telefonního a elektrického vedení, 
rozbité tanky, z nichž se ještě kouří, rozbitá 
auta, doutnající domy a prchající Němci, 
v houfech i jednotlivě, většinou bez pušek 
– a všichni mířící jedním směrem – k Jem-
nici a dále České Budějovice, kde je ame-
rická armáda.“ V přestávkách mezi nálety 
slyšeli vystrašení obyvatelé města tato 
rozhlasová hlášení: „Pro případ dalších 
leteckých útoků doporučuje se občanstvu, 
aby se vzdálili z města, nemohou-li se 
ukrýti v bezpečných sklepích.“ – „Velitelé 
samaritánských hlídek PO se mají ihned 
dostaviti k p. dru. Salačovi. – Upozornění. 
Obecenstvo se důrazně upozorňuje, aby 
netvořilo v ulicích města hloučky a aby se 
vyvarovalo jakýchkoliv provokací.“ 

Podobně jako v pamětní knize gymná-
zia jsou letecké útoky popisovány v kro-
nikách chlapeckých a dívčích škol. O vět-
šinu okenních tabulí přišly školní budovy 
na Dobrovského ulici a dnešním náměstí 
Svobody a poškozena byla řada veřejných 
i soukromých budov jako zámek, soud, 
Beseda, sokolovna či orlovna, dětskému 
domovu shořela střecha. Výbuch poškodil 
vitrážová okna a dveře kostela sv. Jiljí. Cel-

kem bylo 20 domů zničeno úplně, dalších 
30 poškozeno velmi těžce a na 130 lehce. 
Při náletu uhořela sedmasedmdesátiletá 
Žofie Čermáková, jejíž ostatky byly nale-
zeny až o deset dnů později.

Předvoj sovětských vojsk prošel Morav-
skými Budějovicemi v noci na 9. května. 
Gymnaziální kronika popsala středeční 
události takto: „Té noci spali občané budě-
jovští z valné části ve svých krytech, po-
kud měli na spánek pomyšlení. Většinou 
procházeli se kolem svých domů a čekali. 
Ještě se dověděli, že na několika místech 
u města Němci mají připravená děla, ale 
už jich nepoužili. Po druhé hodině v noci 
přijela dvě motorizovaná děla s plně zářící-
mi reflektory od Jaroměřic – první Rusové. 
A za nějakou hodinu přivalila se v pravém 
smyslu slova lavina osvobozující armády 
od Znojma. Bylo ještě hodně šero, když 
vítali občané Mor. Budějovic tyto první 
oddíly. A proud pokračoval celý den v ne-
přetržitém toku, pokračoval den druhý 
opět po celé šířce státní silnice, den třetí 
a další a zdálo se, že nebude konec těm 
dělům a tankům a jízdě a vozům…“ Kro-
nika národní školy dívčí shrnula příchod 
osvoboditelů slovy: „…následujícího rána 
již vítalo občanstvo chrabré vojáky vítězné 
Rudé armády, která v nekonečných prou-
dech bez zastavení spěchala dále, aby 
dokončila dílo zkázy Němců a osvobodi-
la celou naši drahou vlast, ohrožovanou 
právě v jejím srdci – těžce bojující Praze.“ 
A kronika národní školy chlapecké: „Tak 
skončily poslední dni války v našem kra-
ji. Následujícího jitra vítalo obyvatelstvo 
města vojáky slavné Rudé armády, která 
v nekonečných proudech přes celou šíři 
státní silnice bez oddechu spěchala dále, 
aby dokončila úplně porážku Němců...“

Zde se přece jenom obrátíme na Fran-
tiška Jecha, díky němuž můžeme shrnout 
průběh 9. května. Záhy po průjezdu prv-
ních sovětských vozů začalo odstraňování 
nedávno zbudovaného opevnění z klád, 
které mělo zabránit vjezdu do vnitřního 
města. Byli k němu povoláni obyvatelé 
města hlásící se k německé národnos-

ti či podezřelí z kolaborace. 
Kolem šesté hodiny začal 
městem proudit nepřetržitý 
proud Rudé armády. Vítaly je 
špalíry obyvatel. O půl devá-
té přijel od osvobozeného 
Znojma první vlak. Němec-
ky psané orientační tabulky 
se změnily na rusky psané. 
Z Hory a okolí jsou přiváděni 
první němečtí vojenští zajatci. 
Dochází k prvnímu zatýkání 
osob podezřelých z kolabora-
ce. Asi deset žen hlásících se 
k německé národnosti začalo 
na rozkaz národního výboru 
s čištěním budovy Masary-
kovy školy. Plakátováno je 
provolání k občanům okres-
ního národního výboru, v je-

Z archivu o dění před pětasedmdesáti lety

Mor. Budějovice – nevybuchlá nálož v Čírtkově zahradě. Foto: SOkA Třebíč, 
Sbírka dokumentace Moravské Budějovice
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hož čele stál František Přikryl, vytištěné 
v tiskárně Viktora Dvořáka. Organizuje se 
sbírka na vybombardované. V klášteře je 
zřízen lazaret pro sovětské vojáky. Z toho-
to dne se dochovala dvě hlášení místní-
ho rozhlasu: „Hlášení místního národního 
výboru! Všemu občanstvu Mor. Budějovic. 
Místní národní výbor přebírá do své sprá-
vy všechen movitý i nemovitý majetek, 
který v městě zůstal po odchodu německé 
posádky a německých občanů a zakazuje 
jakékoliv ničení a rozebírání těchto statků 
civilním obyvatelstvem. Místní národní vý-
bor zdůrazňuje, že je rozhodnut, na což se 
zvláště upozorňuje, zabrániti ničení a zci-

zování tohoto majetku všemi prostředky. 
Dále místní národní výbor vyzývá veškeré 
občanstvo, aby v případě, že se nad měs-
tem objeví letadla, se chovalo ve vlastním 
zájmu bez jakékoliv výstrahy jako při le-
teckém nebezpečí. Tvoření jakýchkoliv 
hloučků nebo skupin na ulicích nebude 
trpěno. Místní národní výbor očekává, že 
jeho pokynů a nařízení bude dbáno tak, 
aby nebyl nucen k jejich dodržování po-
užíti ostřejších zákroků. Další pokyny bu-
dou následovati.“ – „Výzva k obyvatelstvu. 
Obyvatelstvo se žádá, aby se neshroma-
žďovalo na ulicích, hlavně křižovatkách, 
a aby uposlechlo bezpodmínečně příkazů 
pořádkových národních stráží. Tyto jsou 

označeny páskou na levém rukávě. Jest 
v zájmu obyvatelstva, aby se chovalo 
ukázněně a uposlechlo těchto stráží. Sou-
časně se obyvatelstvo žádá, aby naleze-
né, pohozené zbraně, jakož i součástky 
výstroje a výzbroje vojenské odevzdalo 
na četnické stanici. Pamatujte, že toto 
všechno jest národní majetek. Pohozené 
granáty, respektive součástky s výbuš-
ninami zajistěte na místě a ihned hlaste 
na číslo telefonu 84 nebo osobně v kan-
celáři Kuratoria – Horní náměstí č. 59. 
K odstranění těchto podezřelých výbušnin 
bude vyslán odborník.“ První den v osvo-
bozené republice pomalu končil. Ulicemi 
zněly harmoniky a ruské písně.

Dědice – vojenská technika zanechaná v obci. Foto: SOkA Třebíč, 
f. Místní národní výbor Dědice

Dědice
Svědectví o průchodu německých vojá-

ků ustupujících přes Moravské Budějovice 
směrem na Jemnici obcí Dědice podává 
Pamětní kniha obce: „Zdejší obcí v těchto 
dnech prošlo veliké množství něm. vojska. 
V předposlední den hodlali ještě zdržeti 
ústup ruské armády a postavili posice nad 
vesnicí. Asi již jim nezbýval čas, k srážce 
nedošlo, ani Němci v obci mimo obilí kolem 
cest a menších škod v okolí jiné škody neu-
dělali. Lidé v předpokladu, že Němci budou 

loupit, zazdívali zásoby, nábytek, šatstvo, 
peřiny ap. Nebylo však toho třeba, protože 
Němci zkroceni prohranou válkou, ničeho 

nepáchali. Sotva Němci se vzdálili, ba snad 
ještě za jejich přítomnosti, mnozí naši čeští 
lidé vydali se na lup. Vrhali se na zanecha-
ná zde vozidla, zmocňovali se značné ko-
řisti jako látek, dek, obilí, mouky, krupice, 
jízdních kol, tuků, koření, prádla, různého 
náčiní, vozů, koní, obvazů, rýže, koření 
a p. Mnohá motorová vozidla nemohli Něm-
ci pro nedostatek času již zničiti, a tak zů-
staly mnohé celkem neporušené. Lidé však 
ani těchto neušetřili, odmontovávali, co se 
jim hodilo, že z toho zůstaly jen nepotřebné 

vraky a zbytky byly ještě 
po okolí rozházeny. Ško-
da, že tolik cenných věcí 
se pro národní jmění 
zkazilo. Větší škody způ-
sobili Němci v raných 
hodinách dne Vítězství. 
Před školní budovou 
o ½ 3. hodině ráno za-
stavil se obrovský asi 70 
tunový panceř. Posádka 
z něho vystoupila a za-
ložila nálož výbušnin. 
Nastala ohlušující rána, 
která tlakem vzduchu 
roztříštila všecka okna 
ve školní budově. Škoda 
tím způsobena odhado-
vala se asi na 1000 Kčs. 

Štěstí bylo, že nálož byla asi slabá, jinak 
by byla zničena celá budova i s obyvateli. 
Druhý menší tank vybuchl na návsi u koste-

líka. Tank u školy zatarasil částečně silnici 
k Jemnici a stál zde až do 3. 6. 1946 přes 
celý rok. Jiný velký tank zůstal na železnič-
ní trati u Třebelovic, takže dráha k Jemni-
ci několik dní nejezdila... K 9. hodině do-
poledne 9. května objevili se v Dědicích 
první Rusi. Byl to předvoj sovětské armády 
na kolech sestávající asi z 15 mužů na ko-
lech. Tito zastavili se v obci pouze několik 
minut a po podaném občerstvení jeli dále 
směrem k Jemnici K 11. hodině přijížděla 
první auta se sovětským vojskem. Byla to 
armáda generála Malinovského. Občan-
stvo, mládež i děti přivítaly ho s nadšeným 
zdravením již před vesnicí. Přijížděly auta 
za autem od Mor. Budějovic a Nových Sy-
rovic a v malé chvíli zaplnily celou náves. 
Občané zvali je domů a přichystali jim hoj-
né občerstvení. Nejvíce hostili je mlékem, 
pečivem a vejci. Po několikahodinovém 
zdržení, přičemž si vojsko řádně prohléd-
lo každé stavení, pochodovali zase dále. 
Během dne vystřídalo se jich v obci tisíce. 
Ojedinělé zbytky, odtržené od vlastních 
vojů, zdržely se v obci přes noc a také 
v noci ještě menší oddíly přicházely a žá-
daly v některých domech jídlo. Někteří lidé 
brzy pochopili jejich zájmy a začali s nimi 
prováděti výměnný obchod. Nejraději Ru-
sové měli jízdní kola a hodinky (časy). Ně-
kdo poskytl jim je dobrovolně, jinde vzali si 
je prostě sami. Druhý den pohyb ruské ar-
mády již slábl a také v následujících dnech 
byl stále slabší…“

Třebelovice
Než prchající zástupy dorazily do Jem-

nice, musely projít Třebelovicemi. Také 
zde nám o tom podává svědectví Pamětní 
kniha: „Hlavní nával nastal v úterý 8. květ-
na: trény, dělostřelci, tanky, motorisované 
oddíly, za poledne ozvaly se v blízkosti 
výbuchy, hukot letadel a požáry. To zalé-
halo sem až z Mor. Budějovic „u brány“, 
z Heřmanic a od jihlavské silnice. Nála-
da obyvatelstva byla stísněná. Vše, co 
bylo možno, lidé schovávali do bezpečí. 
Ukázalo se letadlo od Budkova. Němci 
nechali státi auta a vše na silnici a hledě-
li se skrýti v trávě pode vsí, ve sklepích 
aj. Letadla nad ves nepřilétla. Odpoledne 
nastal všeobecný ústup. Bylo vidět raně-
né koně i vojáky, přeplněná auta a auto-
mobily. Večer a v noci byl ústup slabší 
a trval do 2 hod. ráno. Vojsko německé 

všude ničilo svůj vojenský materiál, radio-
přijímače, vysílačky, zásoby atd. V tomto 
chaosu byl zničen lesík u Dědic „Bařin-
ky“ a u Spetic „Sička“. Na okrajích silnic 
byly sklady munice pěší i těžké. Snahou 
prchajících bylo dosáhnouti jižních Čech 
a dostati se do „amerického pásma“. 
Všude v okolních vesnicích a polích bylo 
nalezeno plno mrtvol, které v pozdějších 
dnech byly pohřbívány. Dne 8. května při-
jížděl od Mor. Budějovic ohromný tank – 
„tygr“. Chtěli s ním v „Sedlišťkách“ projeti 
pod železn. mostem, což nebylo možno 
a jeli podle trati na „Mikulův celek,“ a po-
něvadž pro hluboký příkop dále nemohli, 
zapálili tank a auty rychle odjeli. Obrov-
ská rána zachvěla celou vesnicí. Trať byla 
na 14 dní zatarasena. Němci na útěku roz-
dávali cukr, jízdní kola, prádlo, boty, oděv, 
čaj, koření, radiopřijímače, jen aby ulehčili 

dopravním prostředkům a svým osobám. 
V noci lidé hledali podle silnice, co by se 
dalo upotřebiti. 9. května o 9. hod. ráno 
projeli vesnicí dva „tygři“. Z Mladoňovic 
byl v tomto zmatku raněn sedlář Jos. Kyp-
rý a domkař Šimon Jordánek při ruském 
náletu. Mor. Budějovice toho dne ráno 
byly obsazeny ruskou armádou a za ní ná-
sledovali dělostřelci. Nezdrželi se dlouho 
a ujížděli k Jemnici. Potom už se silnice 
netrhla. Ruská armáda vyměňovala koně 
a sáhla i na domácí chovné koně. Po 2 
dny následovaly transporty jateč. dobyt-
ka. To už nastal klid a lid se vracel k práci.“

Válka skončila. Země zbavená okupan-
tů si mohla vydechnout. Co si s nabytou 
svobodou počala, to už je jiný příběh...

Mgr. Lenka Jičínská, archivářka

(dokončení)
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K poctě Jaroslava Hloužka
(27. 5. 1920 Jackov – 18. 11. 1942 La Manche)

Tu louku, kde si hrály jeho děti,
věnoval Antonín Hloužek na stavbu kaple.
Poněkud nevčas v roce 1948.

Tehdy by se nevčasným stal také syn Jaroslav.
Kdyby se byl už šest let neusmíval
 – na všech fotkách se usmíval! – ze dna oceánu.

Letadlo jako kříž.
Kapli zasvětili Nanebevzetí Panny Marie.

Když jsme si 17. listopadu 2012 v Jackově připomínali
 sedmdesát let od chvíle, kdy se letoběh Jaroslavova
  života zastavil na čísle dvacet dva,
obloha se ze všeho nejvíc podobala kalnému moři.

Ale bylo to nebe.     Petr Jičínský, 2012

Roušky, roušky, roušky. Asi 
nejtypičtější pomoc potřebným 
v dobách této těžké zkoušky. Dle 
spousty příspěvků na sociálních 
sítích je podomácku vyrábí snad 
v každé vesnici, a to nejen pro své 
potřeby, ale i jako dary nemocni-
cím, ústavům sociální péče, do-
movům důchodců a dalším. Neji-
nak tomu bylo v posledních dnech 
i v Martínkově, odkud byla tato tolik 
potřebná ochrana obličeje dodána 
do třebíčské nemocnice a Domova 
sv. Anežky ve Velkém Újezdě.

Tím ale pomoc martínkovských 
občanů neskončila. Vedení obce 
se rozhodlo uspořádat dobrovol-
nou sbírku ovoce, sladkostí, bu-
chet a dalších drobností na podpo-
ru personálu třebíčské nemocnice 
a vyzvalo občany, aby se připojili. 
Ohlas byl mimořádný, na dvě de-
sítky rodin něčím přispěly. Někdo 
donesl třeba pár kousků cukroví, 
jiný plné krabice čokoládových fi-
gurek, oplatků, džusů, kávy a dal-
šího proviantu. Cílem akce bylo ukázat 
zaměstnancům nemocnice, že mají naši 
podporu. Vždyť jednou za čas se v ne-
mocnici ocitne téměř každý z nás. Někdo 
na vyšetření, další jde třeba jen na ná-
vštěvu hospitalizovaných. A většina z nás 
se tam narodila.

Ve středu před Velikonocemi pak byly 
tyto dary do nemocnice odvezeny a pře-
dány tiskové mluvčí Jitce Mácové a vrchní 
sestře infekčního oddělení Ludmile Po-
spíšilové. Jitka Mácová poté do Martín-
kova poslala následující e-mail: „Vyřiďte 
všem obrovské poděkování. Byly jsme 
obě z tolika darů upřímně v šoku! Velmi 
si toho vážíme. Vše putovalo na infekční 
oddělení, které je v této době nejvytíže-
nější. Sestry to mají velmi náročné, hlav-
ně celý den oblékat všechny ty ochranné 
pomůcky a oděvy a vydržet v tom hodiny 

pracovat. Opravdu jsem ráda, že zrovna 
jim jsme mohli předat takovou úžasnou 

podporu od Vás!“ A ke slovům díků se 
přidal i primář oddělení MUDr. Zbyšek 
Pospíšil: „Vážení občané Martínkova. 
S dojetím jsme přijali váš milý dar, 
který pozvedl naši náladu a vykouz-
lil na našich tvářích obdivné úsměvy. 
Naše zdravotní sestry, sanitářky, sa-
nitáři, lékařky i lékaři pracují v situaci, 
kterou dosud za celý svůj profesionál-
ní život nezažili. Pracují pod fyzickým 
i psychickým tlakem, vědomi si odpo-
vědnosti vůči zdraví jednotlivých paci-
entů i odpovědnosti epidemiologické. 
Velmi si ceníme vašeho gesta souná-
ležitosti v této pro všechny nelehké 
době. Všem vám ještě jednou děku-
ji a přeji silné nervy a hlavně mnoho 
zdraví.“

Jsme rádi, že pár drobností od na-
šich občanů vykouzlilo u zaměstnanců 
nemocnice úsměvy pod rouškou. Když 
jsme zdraví, nedokážeme často jejich 
těžkou, vysoce odbornou a obětavou 
práci docenit. Nyní si snad mnozí uvě-
domí, že nemoc může přijít kdykoliv 
– odkudkoliv. A to bylo i smyslem této 

akce.
Josef Pléha, starosta

Martínkov podpořil třebíčskou nemocnici

U nás jako všude jinde
Rovněž v Domamili se v této ne-

lehké době našli ochotní lidé, kteří 
udělali něco navíc. Některé ženy na-
šily roušky nejenom pro sebe a své 
rodiny, ale tak jako mnoho jiných 
napříč republikou nabídly své výrob-
ky i pro další potřebné v naší obci. 
Dalšími byli ti, kteří svým přičiněním 
a ochotou pomohli zajistit a distribu-
ovat bezplatně spoluobčanům dezin-
fekční prostředky. Všem, kteří v této 
koronavirové době pomáhají a dělají 
pro ostatní něco nad rámec svých 
povinností, patří velké poděkování.

Radek Menčík, starosta
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Také v Jakubově se život díky koro-
naviru změnil. Již v úterý 17. března roz-
hodla rada obce, že do místního obchodu 
a na obecní úřad budou lidé muset od ná-
sledujícího dne, tedy od středy 18. 3. 2020, 
nosit roušky – bylo to o den dříve, než 
to nařídila vláda celoplošně. Součas-
ně obecní úřad požádal občany, kteří 
jsou ochotni šít roušky nebo darovat 
plátno a další materiál na jejich výro-
bu, aby se přihlásili na obecním úřa-
dě. Díky této koordinaci a spolupráci 
se podařilo již v úterý vyrobit a rozdat 
několik desítek roušek. Ve středu již 
byli uspokojeni všichni zájemci. Naše 
šikovné švadlenky šily dál, a tak obča-
né dostali další plátěné roušky na stří-
dání. Spoustu roušek jsme věnovali 
do Léčebny dlouhodobě nemocných, 
Domu sv. Antonína, Diakonii Myslibo-
řice nebo na sběrné místo do Besedy. 

Covid-19 vtrhl do našich životů bez vy-
zvání, vše obrátil naruby. Nutí nás k zamy-
šlení, zda dosavadní způsob života je ten 
správný směr, nebo bychom měli víc na-
slouchat svým srdcím a přírodě. Odpověď 
na tyto otázky není jednoduchá a ani jed-
noznačná, vše ukáže čas. To, co se uká-
zalo už v tuto chvíli, je jednoznačně sou-
držnost, pospolitost a ochota si vzájemně 
pomáhat.

V tuto dobu se větši-
na z nás semkla a sna-
ží se pomáhat. To do-
kázaly i dobrovolnice 
u nás v Častohosticích. 
Když nás začal ohro-
žovat covid-19, vyzvali 
jsme dobrovolnice k šití 
roušek. Materiál z části 
zajistil obecní úřad, ale 
velká část byla dodána 
dobrovolníky. Již 18. 
března byly všem ob-
čanům rozdány roušky, 
a to den před vyhláše-

250 roušek jsme rovněž poslali Kongrega-
ci Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského v Praze. Pro občany jsme také jen 
během prvních dvou týdnů zajistili přes 
100 litrů dezinfekce.

Na základě rozhodnutí vlády ČR byla 
uzavřena základní škola a paní učitelky 
zajišťují výuku na dálku. Provoz v mateř-
ské škole rada obce omezila pouze pro 
děti pracujících rodičů, kteří si nemohou 
zajistit hlídání. Po zkušebním dnu pro-
vozu byla mateřská škola pro velmi malý 
zájem také uzavřena, aby i ostatní rodiče 
mohli čerpat ošetřovné.

Starším občanům byla nabídnuta po-
moc s nákupy. Zrušeno bylo plánované 
zasedání zastupitelstva obce. Rada obce 
souhlasila se zrušením nájemného pro 
kadeřnice a další nájemce provozoven 
v místním kulturním domě.

Děkuji tímto všem občanům, kteří 
jakkoliv pomáhají svým spoluobčanům 
a obci v této nelehké době, ať už šijí rouš-
ky, darují materiál na jejich výrobu, mí-
chají dezinfekci apod.

Miroslav Kabelka, starosta obce

ním povinnosti nosit roušku na veřejnos-
ti vládou ČR. Společně s rouškami jsme 
předali do každé rodiny dezinfekci na plo-
chy. Tím jsme neskončili, dobrovolnice šily 
roušky dál, ty byly postupně předávány po-
třebným. Mezi obdarovanými byl Dům sv. 
Antonína v Moravských Budějovicích, Hos-
pic sester boromejek v Praze, společnost 
Podané ruce, která se stará o lidi na po-
kraji společnosti, LDN Mor. Budějovice, 

nemocnice Třebíč, Diako-
nie Myslibořice a mnoho 
soukromých uživatelů. 
Pro občany v obci jsou 
náhradní roušky kdykoliv 
k vyzvednutí. V sobotu 28. 
března jsme v Častohos-
ticích distribuovali dezin-
fekční prostředek na ruce 
ANTICOVID, a to 0,25 l 
na osobu. Občanům byla 
nabídnuta pomoc zajištění 
nákupu a dalších potřeb, 
s tím se mohou kdykoliv 
obrátit na vedení obce.

V danou chvíli se potvrdilo, že jsme 
schopni si vzájemně pomoci, čehož si veli-
ce vážím. Tímto chci poděkovat všem, kte-
ří přiložili ruku k dílu a ještě budou ochotni 
pomoci, jelikož hodně je ještě před námi. 
Po předchozí zkušenosti ale vím, že to 
společně zvládneme.

V Častohosticích jsme měli pro letošní 
rok v plánu spoustu kulturních a sportov-
ních akcí. Bohužel se mnohé z nich už neu-
skuteční, ale ty, které nás čekají, si společ-
ně užijeme. Tímto vás srdečně zvu.

Bc. Marie Vláčilová, starostka

vrhnout kolektivně. A tak jsme se v našem 
Vlastivědném a okrašlovacím spolku Do-
mamil dohodli, že to letos zvládneme niko-
liv v rozporu s regulacemi a doporučeními, 
tedy individuálně.

Sběr odpadu na všech silnicích vedou-
cích z a do naší obce jsme provedli maxi-
málně ve dvojicích nebo skupině osob sdí-
lejících jednu domácnost. Více jsme třídili, 
protože jsme si byli vědomi, že Kraj Vyso-
čina letos nebude zajišťovat svoz odpadu. 
Stihli jsme to do Velikonoc. V médiích jsme 
s radostí sledovali, že jsme s tímto řeše-
ním nebyli sami. Uklízelo se i jinde. A to 
je dobře. Epidemie každopádně není dů-
vodem, abychom lenošili nebo rezignovali.

Jiří Schlanger

Koronavir zasáhl nejen do našich životů, 
ale i do životů všech těch, které onemoc-
nění covid-19 nepostihlo.

Mnoho věcí se mění a změní, ale zatím 
kolem silnic zůstalo i po roce od poslední 
akce Čistá Vysočina dost odpadu. Je ho 
méně, než bývalo před lety, ale je zřejmé, 
že část lidí cestujících po našich silnicích 
se chová k veřejnému prostoru špatně. 
V této sezóně se zbavovali nejvíce krabi-
ček od cigaret a plechovek od nápojů. Hez-
ký pohled na to v době, kdy ještě škarpy 
nezarostly, není. A až zarostou, věc se tím 
nevyřeší. A zarostlé břehy silnic se hůř čistí.

Je nám jasné, že Kraj Vysočina musel 
letos akci Čistá Vysočina odvolat. Jejím 
smyslem není jen uklidit, ale také činit tak 

Ani koronavir nás neodradil
družně v kolektivu a touto cestou také vy-
chovávat. Omezení související s epidemií 
to nedovolují. Rozumíme. Jasně! Ale pří-
roda nemůže za to, že část z nás jsou ne-
pořádníci a že se letos nemůžeme na úklid 

Jakubov v době pandemie

Společně to zvládneme
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Naše veškeré sdělovací prostředky plní 
články a stati o vzniklé pandemii. Když 
jsme začátkem roku zaslechli zprávy 
o onemocnění covid-19 ze vzdáleného 
světa, leckdo se ani nepozastavil. Avšak 
čím blíže se nemoc kolem nás šíří a den-
ně zaručené zprávy z okolí přinášejí po-
dezření na možný výskyt, vše na člověka 
dopadá mnohem tíž.

V jednoduchosti je síla a nařízením vlá-
dy byla dána povinnost při pohybu osob 
mimo domova používat ochrannou roušku 
či respirátor. Kde však tyto pomůcky oka-
mžitě vzít, když jsme na to nebyli nikdo 
připraveni? U nás v Nových Syrovicích, 
tak jako asi v každé jiné obci, jsme oslo-
vili zdatné švadleny a další dobrovolnice. 
Obrovské poděkování patří paní Ludmile 
Tržilové z Lázu, posléze pak paní Marii 
Boudné z Nimpšova a paní Vlastě Šulové 
z Nových Syrovic, které se postaraly o vý-
robu. V naději na pomoc jsme se též obrá-

tili na křesťanský institut a tím Ing. Evu Ba-
líkovou. Při dotazu na jejich odměnu jsme 
byli potěšeni dobrovolným a přátelským 
obdarováním. Nicméně i pro tento spolek 
je připravena finanční částka, která dle 
slov Ing. Balíkové poputuje do dětského 
domova do Maďarska.

Byli jsme schopni do všech domácností 
rozdat alespoň nejnutnější roušky k jejich 
každodennímu použití. Nečekáme na to, 
zda nám bude cosi přiděleno nebo na nás 
zbude, ale snažíme se hledat vlastní zdro-
je. Další dění je v nás samotných. I toto 
je jedním z předpokladů, že vše zvlád-
neme v klidu a lidské toleranci. Nemů-
žeme se pak ptát, co pro nás dělá stát 
či obec – dělejme vše potřebné a možné 
i my a chovejme se opravdu zodpovědně 
a rozumně. Ještě jednou děkujeme všem 
osloveným a vám ostatním za kladný pří-
stup a hlavně přejeme hodně zdraví.

Oldřich Svoboda, starosta

Netradiční hrkání
Také letos na Zelený čtvrtek odletě-

ly zvony do Říma, pro ně zákaz cest 
do zahraničí neplatil! My jsme se však 
vyhlášenému nouzovému stavu muse-
li přizpůsobit. Po vzoru jiných obcí jsme 
i v Jakubově hrkali netradičně. Společně 
a přesto každý sám. Někdo hrkal v rouš-
ce před svým domem, někdo zase bez 
roušky, ale na svém dvorku nebo zahra-
dě. Začátek společného hrkání ohlásil 
vždy signál v místním rozhlase. Po dobu 
pěti minut hrkali malí i velcí. Obecní úřad 
vyhlásil soutěž o nejlepší fotografii „Do-
mácího hrkače“, přičemž autoři nejlepších 
fotografií byli odměněni.

–mik–

Den naruby
Neobvyklý den zažili 6. března školáci ze čtvrté a páté třídy Základní školy v No-

vých Syrovicích. Měli možnost vyzkoušet si roli učitelů. Před tabulí kladli svým spolu-
žákům otázky a zadávali úkoly. Aktivně se zapojili i při cvičení v tělocvičně. Navštívili 

také děti v mateřské 
škole. Připravili si 
pro ně několik po-
hybových her, které 
si s dětmi zahráli při 
pobytu venku. V jí-
delně „učili“ před-
školáky správnému 
stolování. S dětmi 
ve školce se rozlou-
čili pohádkou přečte-
nou před spaním.

Svoji roli učitele 
sdíleli s nadšením 
a těšili se, že si ji 
zase někdy zopakují.
Marie Berounová, 
učitelka

Kdo nám přečte pohádku?
Pohádka je pro děti naprosto nezbyt-

nou součástí jejich života. Je to kouzelný 
zdroj informací, které vedou k poznání 
skutečnosti a života. Zdůrazňují dobro 
a zlo, učí děti spravedlnosti, čestnosti, 
životním hodnotám. Pohádka dětem na-
bízí svět fantazie, který ke svému životu 
potřebují. Proto ve školce rádi uvítáme 
všechny, kteří mají chuť přečíst dětem 
před spaním nějakou svoji oblíbenou po-
hádku. Velkou pochvalu si zaslouží čtená-
ři 4. a 5. třídy ZŠ Domamil a jejich paní 
učitelka Mgr. Jana Marečková. Pravidelně 

nám chodí do školky číst pohádky převáž-
ně českých autorů. Na čtení se vždycky 
všichni moc těšíme. Malí školkáčci si tré-
nují naslouchání, protože atmosféra mlu-
veného slova je nenahraditelná, a školáci 
zase četbu před větším publikem. Opět se 
nám potvrdilo, že nejlepší investicí do dětí 
je čas, který jim věnujeme.

Ivana Rodová,
vedoucí učitelka MŠ Domamil

Chovejme se zodpovědně a rozumně
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Veřejnosti jsou povědo-
mí hrdinové jako například 
štábní kapitán Václav Morá-
vek, jeden ze Tří králů, An-
tonín Sochor, voják česko-
slovenského zahraničního 
vojska a nositel titulu Hrdi-
na Sovětského svazu nebo 
Adolf Opálka, parašutista, 
který se podílel na atentá-
tu na Reinharda Heydricha. 
Stateční se našli i mezi mo-
ravskobudějovickými skau-
ty, i když jejich příběhy ne-
jsou příliš známé.

V létě 1940 tábořil jeden 
z moravskobudějovických 
oddílů na řece Bihance 
u Kostník pod vedením Fer-
dinanda Falbera – Ferdyše 
a Rudolfa Němce. Falber 
dostal avízo, že gestapo pře-
padne tábor, zabaví veškerý 
majetek a děti pošle domů 
v plavkách, jak se událo už 
jinde. Falber neváhal a zor-
ganizoval bleskový konec 
tábora. Skautům se podařilo 
během několika hodin složit 
vybavení a odvézt ho. Téhož 
dne o půlnoci dorazili pří-
slušníci gestapa se dvěma 
polickými četníky ke svému 

překvapení na prázdnou louku, kde 
stála jen jedna chatka.

Za pár dní gestapo provedlo u Ferdy-
še domovní prohlídku a dalo příkaz, že 
se má dostavit k výslechu na jihlavské 

gestapo. Vyšetřování probí-
halo brutálním způsobem. 
Falbera otočili čelem ke zdi 
a mlátili mu hlavou o ni. Chtěli 
po něm oddílové peníze, sta-
ny a jména legionářů (Falber 
byl bývalým příslušníkem 
československých legii v Itá-
lii). Tloukli s ním tak dlouho, 
až ztratil vědomí. Po několika 
dalších bezvýsledných „vý-
sleších“ ho propustili s pod-
mínkou. Falberovi zůstalo jen 
několik zubů.

Jiní takové „štěstí“ neměli. 
Zmíněný Rudolf Němec, kte-
rý Falberovi pomáhal s vede-
ním tábora, byl zastřelen 16. 
června 1942 za odbojovou 
činnost v Brně v Kounicových 
kolejích. Čtyřicetiletého stře-
doškolského profesora a též 
sokola udal český konfident.

Oldřich Štěrba přezdívaný 
otec Vlk, nadšený oblastní 
skautský velitel, se ocitl před 
popravčí četou Kounicových 
kolejí ve stejný den jako Ru-
dolf Němec. Štěrba pocházel 
ze Šlapanic u Brna. Absol-
voval učitelský ústav v Brně 
a ve dvaceti letech odešel 
do svého prvního působiště 
– do Oslavan, kde se začal 
věnovat skautingu. Krátce 
nato dostal zařazení do ško-
ly v Bystřici nad Olší na Tě-
šínsku. Ve zdejším regionu 
působil jako učitel a neúnav-

ný skautský vůdce až do mnichovské 
krize. Po polském záboru Těšínska se 
stal ředitelem měšťanské školy v Mo-
ravských Budějovicích a okresním 
inspektorem. Rychle se stal jedním 
z hlavních představitelů moravskobu-
dějovického skautingu. Koncem února 
1942 zatkli čtyřicetiletého Štěrbu dva 
příslušníci gestapa za odbojovou čin-
nost. Poté se po něm doslova slehla 
zem. Rodina i místní skauti se o jeho 
smutném osudu dozvěděli až ze struč-
ného oznámení v novinách.

Štěrba tak naplnil slova, která řekl 
jen pár týdnů před zatčením svému 
příteli: „Víš, když se člověk na něco dá, 
musí vydržet, i kdyby měl ztratit to, co 
má nejraději.“

–pb–

Velikonoce v Lázu
Aktuální situace v naší republi-

ce společně s nouzovým stavem 
donutily mnohé z nás k impro-
vizaci. Jelikož jsme si nechtěli 
nechat ujít tradiční velikonoční 
hrkání, i naše vesnička se připo-
jila k bezpečnému hrkání doma 
na balkónech a zahradách. Do-
volím si tvrdit, že pro děti to byl 
zajímavý a neotřelý zážitek.

Obecní facebookové stránky 
a email se zaplnily fotografiemi 
a videi z domácího hrkání. Ve-
lice nás těší, že i v této nelehké 
situaci si lidé v Lázu udělali čas 
na uctění jedné z nejhezčích 
českých tradic. Jako poděkování 
za fotky a videa byli všichni hrká-
či odměněni malou sladkostí.

Martin Chalupa

(Ne)známí skautští hrdinové
Letos v květnu si připomínáme 75 let od ukončení největší války v dějinách 

lidstva. Obtížné šestileté období existence Protektorátu Čechy a Morava od-
halilo opravdové charaktery jednotlivců. I pro skauty, jejichž organizace byla 
v roce 1940 zakázaná, to byla skutečná zkouška toho, zda umí dostát svému 
slibu „milovat vlast svou Republiku československou v každé době“. A obstáli.

Ferdinand Falber (vlevo) a Stani-
slav Tesař. Foto: Sbírka MVT
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Termíny oslav se posouvají

Koronavirus investice nezastavil
Za zvýšených bezpečnostních opatření pokračuje podle plánu výstavba splaškové 

kanalizace a vodovodu v Jakubově. Práce byly zahájeny v červnu 2019, předpokládaný 
termín dokončení je na jaře příštího 
roku. V současné době probíhá po-
kládání potrubí přes náves, proto je 
omezen průjezd obcí. Pokračují také 
práce na přípojkách do jednotlivých 
nemovitostí.

V polovině března začala oprava 
sociálního zařízení v místním kultur-
ním domě. Díky dotaci v Programu 
obnovy venkova Vysočiny budou 
zhotoveny nové rozvody vody, odpa-
dů i elektro. Vše bude také nově ob-
loženo. Dojde i k dispoziční změně, 
tak nezablouděte. Tam, kde bývalo 
„WC Muži“, bude nově „WC Ženy“ 
a naopak. Nově zde bude i kabinka 
pro vozíčkáře. Předpokládaný ter-
mín dokončení je polovina května.

–mik–

Práce na muzeu začínají
Před dvěma lety rozhodlo obecní zastu-

pitelstvo Martínkova o zakoupení rodného 
domu nejznámějšího martínkovského ro-
dáka P. Václava Kosmáka. Jedním z důvo-
dů koupě bylo i zvažované zřízení malého 
muzea nejen o Kosmákovi, ale i o dalších 
významných osobnostech a historii obce. 
Tyto plány začínají v posledních dnech 
dostávat konkrétní podobu. Byl zpraco-
ván návrh expozice a zahájeny staveb-
ní úpravy. Během nich dojde k výměně 
střešní krytiny, opravě vnitřních i vnějších 
omítek, realizaci nové elektroinstalace, 
podlah a dalších úprav. Na stavební prá-
ce získala obec dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR v rámci programu Re-
konstrukce a přestavba veřejných budov 
ve výši 1,3 mil. Kč. V objektu totiž nebude 
umístěna pouze expozice mapující historii 
obce, plánuje se rovněž vybudování spo-
lečenské a školící místnosti a v budoucnu 
i možný přesun obecní knihovny. Stodolu 
u domu pak obec využívá na uskladnění 
obecního majetku a materiálu. Původní 
plán počítal s otevřením muzea během 
květnových oslav výročí obce. Ty budou 
posunuty na jiný, zatím neurčený termín. 
Přestože harmonogram prací na vlastní 
rekonstrukci domu i instalaci expozice 
bude částečně posunut, uděláme vše pro 
to, aby bylo možno dveře muzea letos ote-
vřít veřejnosti. Kdy se tak stane, je však 
prozatím velkou neznámou.
Josef Pléha, starosta 

Covid, covid, covid – to je pěknej 
prevít… V únorovém zpravodaji jsme 
přinesli informace o plánovaných osla-
vách v Martínkově v roce 2020. Vzhle-
dem k současnému nouzovému stavu 
a opatřením v boji proti onemocnění 
koronavirem SARS-CoV-2 je jasné, že 
se květnové oslavy 700 let od první pí-
semné zmínky o obci neuskuteční.

Roční práci přípravného výboru virus 
rozcupoval tak, že z harmonogramu akce 
zbyl jen cár papíru. Nyní bude zastupi-

telstvo hledat náhradní 
termíny, aby bylo možné 
po rozvolnění opatření 
oslavy přece jen uspořá-
dat. V této chvíli je těžké 
odhadnout, zda by se tak 
mohlo stát během letních 
prázdnin, případně v září. 
Ani představitelé vlády 
a krizového štábu nejsou 
zatím schopni říci, kdy 
bude možné opět pořádat 
hromadné akce. Náhrad-
ní termín proto oznámíme na stránkách 
www.martinkov.cz až ve chvíli, kdy bude 
jasné, že se oslavy mohou uspořádat. 
Je ale možné, že budeme nuceni upra-
vit plánovaný program, v němž měl být 
uspořádán například koncert unikátního 
uměleckého tělesa Zvonky dobré zprávy 
či folkové kapely EPYDEMYE (ta nemá 
s virem opravdu nic společného), a to 
v návaznosti na jejich volné termíny.

Rovněž celostátní přehlídka sokolských 
folklorních souborů se v květnu neusku-
teční. Pokud to bude možné, rádi bychom 
ji upořádali v sobotu 12. září 2020, na kte-
rou připadá sté výročí založení Sokola 
v obci. Ovšem to vše za předpokladu, 
že na konci léta bude panovat zcela jiná 
a klidnější situace, než jakou zažíváme 
nyní.

–jop–
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Blahopřání k diamantové svatbě 
manželů Zimsových

Před šedesáti lety, 30. 4. 1960, si řekli 
své ano Jiřina a Karel Zimsovi. Chceme 
jim touto cestou co nejsrdečněji pogra-
tulovat a zároveň popřát hodně štěstí, 
zdraví a vzájemného pochopení do dal-
ších let.
Za celý svůj společný život jste se stali 
rodiči dcery a syna, prarodiči čtyř vnou-
čat a praprarodiči čtyř pravnoučátek. 
Všichni vás mají rádi a pod tuto gratu-
laci se podepisují.
Syn Karel s rodinou a dcera Jiřina 
s rodinou.

Čtenářům zpravodaje, a nejen jim, je 
delší dobu známo, že na nejvyšším bodě 
Heřmanských kopců vzniklo vloni nové 
odpočinkové místo. Několik dobrovolní-
ků se rozhodlo zpříjemnit zdejší prostředí 
a s využitím dotace od KÚ Vysočina insta-
lovali bytelnou lavičku. Návštěvníci se zde 
mohou nadýchat čerstvého vzduchu, po-
debatovat s přáteli, kochat se pohledem 
na západ slunce či na panorama města 
a nebo jen o samotě rozjímat a pozoro-
vat dění pod sebou. K iniciativě se přidali 

i další obyvatelé z nedalekých ulic a po-
stupně přibyla lavička další a taky jedno-
duché stolky k odložení donesených věcí. 
Neformální křest koncem loňského srpna 
se setkal s velkým zájmem místních ob-
čanů a na početné a pohodové setkání 
účastníci dodnes rádi vzpomínají.

O tom, že se nápad osvědčil, oblíbená 
lokalita získala na atraktivitě a je často na-
vštěvovaná, svědčí značné množství po-
házených špačků (spisovně nedopalků) 
po okolí a bohužel také několik pravidelně 
„zapomenutých“ prázdných lahví a ple-
chovek od nejrůznějších nápojů. Zdálo se, 
že se vzniklým stavem panuje spokoje-
nost, ale k údivu příchozích tomu tak není.

V minulých týdnech najednou zjistili, že 
lavička číslo dvě opustila svoje stanoviš-
tě a vydala se na pouť směrem k městu. 

Nejprve se skutálela ze stráně a poté se 
uvelebila na kraji příjezdové cesty, kde 
zřejmě odpočívala a nabírala sílu na další 
putování. Pokud pomineme úvahy o pů-
sobení nadpřirozených sil nebo možnosti 
samovolného pohybu neživých předmětů, 
nezbývá než připustit, že se jedná o dílo 
lidských rukou. A vzniká tak otázka, jaký 
mohl být motiv tohoto činu, ale ten se hle-
dá jen obtížně. Možností je celá řada.

Nenapravitelní idealisté by v tom mohli 
dokonce vidět pokus o dobrý skutek. Ně-

jaký lidumil takto chtěl ušetřit svým dýcha-
vičným a netrénovaným spoluobčanům 
námahu s trmácením se do kopce a takto 
jim umožnil kochat se výhledem na okolí, 
i když jen pod strání. Také se zde mohl 
projevit fanatický obhájce současných 
protivirových opatření, který se rozhodl 
touto akcí zabránit nezodpovědným pří-
chozím, aby se shromažďovali v počtu 
větším než dva. Pesimista by zase možná 
podezříval neznámého misantropa, kte-
rý natolik pohrdá lidmi, že se rozhodl jim 
nedopřát klidné posezení na příjemném 
místě a je mínění, že si něco takového ani 
nezaslouží. Jako nejpravděpodobnější se 
ovšem jeví varianta, že se zde sešlo ně-
kolik adolescentů, plných nevybité ener-
gie, možná posilněných nějakým elixírem, 
a potřebovali si dokázat sílu svých svalů. 

Možná šlo jen o pouhé předvádění se 
před děvčaty. Doplatila na to ale nevinná 
lavička jen proto, že nebyla dostatečně 
blbovzdorná.

Lidskou společnost můžeme dělit 
z mnoha hledisek. Jedno z možných je 
to, že jsou lidé, kteří tvoří, a jiní, kteří boří. 
Tato skutečnost je známa už odpradávna. 
Jeden takový výtečník z druhé skupiny se 
proslavil už v antice a je po něm dokonce 
pojmenována psychická úchylka. Jestliže 
ze zmíněných variant platí ta poslední, 
pak věřme, že dotyční z toho časem vy-
rostou a ve svém životě budou schopni 
dokázat víc než jen ničit práci jiných.

Možná také časem pochopí, že něco 
vytvořit je sice obtížnější, ale pocit z dob-
ře vykonané práce za to stojí. A prozatím 
si přejme, aby se podobná individua to-
muto místu raději vyhýbala.

Jaromír Hanuš
Foto: Jiří Prokop ml.

inzerce

Sňatky v 1. čtvrtletí 2020

Milan Brůček Nové Syrovice
Simona Čermáková Nové Syrovice
Matrika

BlahopřáníLavička na útěku
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vzpomínky

Opustili nás:
Alžběta Mrvová 1934 Mladoňovice
Vlasta Rýdová 1929 Velký Újezd
Jiřina Augustinová 1937 Rácovice
Miroslav Bubeníček 1952 Nové Syrovice
Jaroslav Protivínský 1951 Nové Syrovice
Ivan Urbánek 1966 Dešov
Ing. Otto Daňhel 1929 Mor. Budějovice
Marie Tučková 1942 Mor. Budějovice
Bohuslav Smrčka 1933 Mor. Budějovice
Stanislav Tomek 1937 Mor. Budějovice
Luděk Špaček 1956 Mor. Budějovice
Bohumila Feldbabelová 1945 Třebelovice
Jaroslava Nevoralová 1944 Mor. Budějovice
Libor Vozdecký 1974 Mor. Budějovice
Mathilda Krotká 1928 Jakubov
Františka Moravcová 1933 Mor. Budějovice
František Mrvka 1927 Mor. Budějovice
Růžena Šteflová 1931 Mor. Budějovice
Jaroslav Souček 1949 Kojatice
Zdeněk Petrů 1962 Krnčice
Vladimír Paulas 1933 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Věříme 
ve shledání...

Dne 24. května 
2020 uplyne rok, 
co navždy zůsta-
la už jen v našich 
vzpomínkách paní 
Věra Šplíchalová 
z Lukova. 

Nikdy nezapomeneme. 
Dcera Věra a syn Ladislav s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Žádný čas není 
tak dlouhý, aby nám 
dal zapomenout.
V našich srdcích 
jsi stále s námi.
Dne 16. května 
uplyne 15 let, 
kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
manželka, 
maminka, babička,

sestra a švagrová paní 
Eva Krejčí z Moravských Budějovic. 
S úctou a láskou stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
manžel Jiří, synové Jiří a Milan s rodinami, 
vnoučata, pravnoučata, bratr, sestry 
a švagři s rodinami.
Za vzpomínku s námi děkujeme.

Hřbitov 
je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci, 
své drahé zde 
člověk ukládá 
a vzpomínat 
se vrací.

Dne 18. května 
2020 uplyne 

25 roků od úmrtí pana 
Františka Béma z Mor. Budějovic.
Za tichou vzpomínku děkují 
manželka, dcera Alena s rodinou 
a syn Ladislav s rodinou.

Dne 13. května 
tomu budou 3 roky, 
co zemřel můj 
manžel 
Alois Drapač 
z Moravských 
Budějovic.
Děkuji za cestu, 
kterou jsi s námi 
šel, 

Děkuji za to, že jsi byl, za každý den, 
který jsi s námi žil. 
Stále vzpomíná 
manželka Miluše s rodinou.

Dne 3. 5. 2020 uplyne 15 let, 
co nás navždy opustil 
Vlastimil Hošek 
a 13. 6. 2020 si připomeneme 
28 let od úmrtí paní 
Bohumily Hoškové.
S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Bohumila s rodinou.

Dne 9. května 2020 
by se dožil 90 let 
pan 
Stanislav Hanuš. 
S láskou vzpomíná 
manželka 
a děti s rodinami.

Na dlouhou cestu 
odešel jsi sám, 
jen bolest zanechal 
jsi nám.
Dne 21. května 
uplyne 17 roků, 
kdy nás opustil dra-
hý manžel, tatínek, 
dědeček, praděde-
ček, pan 

Rudolf Pavelka z Mor. Budějovic. 
Nikdy na Tebe nezapomeneme. S láskou 
na Tebe vzpomínají 
manželka Alena, děti Alena, Iveta, 
Jaroslav s rodinou, vnoučata, 
pravnoučata.

Dne 17. 5. 2020 
uplyne 20 let, 
co nás navždy 
opustil pan 
František Čeloud.
S láskou a úctou 
vzpomínají 
a za tichou 
vzpomínku děkují 
manželka a synové 
s rodinami.

Dne 4. května 2020 
by se dožil 92 let 
náš tatínek, děde-
ček a pradědeček, 
pan 
Ladislav 
Nechvátal 
z Jakubova. 
S láskou 
vzpomínají 

dcery Jarka s manželem, Marie s man-
želem, vnuci a pravnoučata Matýsek, 
Tadeášek, Karolínka, Sofinka, Štěpánek, 
Verunka a Adámek.

Čas neúprosně 
plyne, 
vzpomínky však 
zůstávají...

Dne 19. května 
2020 uplyne již 
5 let od úmrtí pana
Josefa Růžičky 
z Nimpšova. 
15. září 2020 vzpo-

meneme jeho nedožitých 85 let. 
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, syn a dcera s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.

Utichlo dobré 
srdce, 
klesly pracovité 
ruce, 
zhasly usměvavé 
oči 
naší drahé 
maminky
a nám zůstala 
bolest a vzpomínky.

Dne 4. 5. 2020 tomu bude rok, 
kdy nás navždy opustila paní 
Libuše Komendová z Moravských Bu-
dějovic.
S láskou a úctou vzpomínají 
synové Josef, Libor a Michal.
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Snad každý ve svém životě narazil na zajímavé vyprávění známého či pamětníka. Neméně poutavý však může být 
i příběh nějakého předmětu. Sám o sobě bývá pouze němým svědkem událostí probíhajících kolem něj, ale při troše 
štěstí lze odhalit jeho výjimečné osudy.

Velikonoční hrkání trochu jinak

Příběh z muzea: Dubový stůl

Každý rok počínaje Zeleným 
čtvrtkem nahradí zvony, které 
odletí do Říma, hrkot řehtaček. 
Této tradice se pravidelně ují-
mají v obcích děti. V tomto roce 
je vše jinak, v době nouzového 
stavu neplatí původní pravidla. 
Po vzoru ostatních obcí i u nás 
v Častohosticích se místo pra-
videlné společné obchůzky 
obcí ozývala jednotlivá hrkání. 
Jedinci i dvojice od svých domů 
po dobu několika minut nahra-
dili zvony. Z velké části hrkaly 
buď opravdu malé děti, nebo 
se této tradiční činnosti ujali ob-
čané spíše pokročilejšího věku.

–vla–

Jednou z takových tichých připomínek minulosti je starý dubo-
vý stůl ze sbírky mobiliáře Muzea Vysočiny Třebíč, který se 
nachází v moravskobudějovickém zámku. Mo-
hutný stůl se pravděpodobně objevil na zámku 
s příchodem manželů Rudolfa a Marie starohra-
bat Salm-Reifferscheidt-Raitz na samotném 
konci 19. století. Jak ukazuje dobová fotografie, 
stával ve společenské místnosti později nazva-
né lovecký salon. Společně se stolem se ne-
chala zvěčnit i starohraběnka Marie. Samotná 
Marie pak stůl využívala až do své smrti v roce 
1936. Posléze kolem něj příležitostně sedala 
rodina její dcery Anny Marie Schaffgotsch, kte-
rá sem zajížděla z budíškovického zámku.

Stůl setrval na svém místě i během dra-
matické doby druhé světové války. Zatímco 
v přízemí československou armádu vystřídali 
nacističtí a protektorátní úředníci, první patro 
zůstalo nezměněné až do září 1944. Tehdy 
wehrmacht zabral většinu místností zámku pro 
zřízení vojenského lazaretu. Několik místností 
včetně salonu se stolem však zůstalo uzam-
čeno, jelikož manželé Schaffgotsch do nich 

nechali nanosit zbytek svého majetku ze 
zámku.

Ihned po skončení války, kdy byl původním 
majitelům zámek zabaven, využil velitel míst-
ní posádky československé armády loveckou 
místnost i se stolem jako svoji kancelář. Za-
nedlouho armádu vystřídali muzejní pracov-
níci, v zámku začalo totiž vznikat Krajinské 
muzeum. František Jech, správce a kurátor 
expozic, nechal stůl přestěhovat do jiné míst-
nosti, protože v salonu vznikla výstavní síň. 
Ke konci 50. let muzeum zaniklo a stůl v jiné 
místnosti posloužil jako improvizovaný stojan 
pro odložené obrazy. Začátkem 80. let, kdy 
se v zámku budovala nová expozice poboč-
ky okresního muzea, stůl opět putoval do jiné 
místnosti v patře. Nakonec po sametové re-
voluci a přesunutí městské knihovny se vrátil 

zpět na své místo do loveckého salonu do obnovené zámec-
ké expozice.    –pb–
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různé

inzerce

Přes všechny peripetie, které nás v posledních týdnech provázejí, 
stromy na moravskobudějovickém náměstí Čs. armády v období kolem 
letošních Velikonoc po roce opět patřičně zkrásněly.

Foto: Luboš Janoušek

Neukáznění řidiči musí počítat 
s přísnými sankcemi

Policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se kromě 
každodenních kontrol dodržování všech opatření souvisejících 
s vyhlášeným nouzovým stavem zaměřují také na stále častější 
kontroly řidičů a na jejich chování v silničním provozu.

I když vládními opatřeními omezený pohyb osob se projevuje 
v našem kraji ve snížení intenzity silničního provozu, silnice bez 
kolon lákají některé řidiče k příliš rychlé, agresivní a nebezpečné 
jízdě. Proto jsme do silničních kontrol zapojili všechna naše vozi-
dla pro skrytý dohled, která jsou vybavena radarem. Policisté do-
hlížejí na kázeň řidičů nejen na dálnici D1, kde v některých úse-
cích znovu začala modernizace, ale také na silnicích nižších tříd 
na území celého kraje. Kontroly se soustředí zejména v místech, 
kde dochází k častým dopravním nehodám a kde příliš rychlá 
a bezohledná jízda ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

„Lze říci, že se po vyhlášení nouzového stavu každodenní 
provoz na silnicích z hlediska jeho intenzity výrazně snížil. Bohu-
žel se ale stále častěji setkáváme s řidiči, kteří nouzového sta-
vu zneužívají a často nerespektují základní ustanovení zákona 
o provozu na pozemních komunikacích,“ říká plk. Mgr. David Ji-
rák, pověřený vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského 
ředitelství policie Kraje Vysočina.

Kromě překračování nejvyšší povolené rychlosti také stále 
častěji při kontrolách nebo šetření dopravních nehod zjišťujeme, 
že řidiči usedají za volant pod vlivem alkoholu, přičemž naměře-
né hodnoty přesahují často dvě i tři promile alkoholu. Na dálnici 
D1, kde se znovu rozjela v některých úsecích modernizace, je 
vedený provoz v omezeném režimu 2 + 2 jízdní pruhy v jednom 
jízdním pásu. I když je v těchto úsecích rychlost omezena na 80 
kilometrů v hodině a v levém jízdním pruhu je zakázána jízda 
nákladním vozidlům, policejní kontroly zjišťují denně desítky po-
rušení. dokončení na str. 20
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dokončení ze str. 19

různé, sudoku

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.

SUDOKU
o ceny
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Odečty vodoměrů
Akciová společnost Vodárenská ozna-

muje, že ve dnech od pondělí 4. května 
do pátku 8. května se budou v Moravských 
Budějovicích provádět odečty vodoměrů 
v ulicích 1. máje, Funtíčkova, Gagarino-
va, Heřmanická, Chelčického, Kozinova, 
Lidická, Pražská, Sušilova a na náměs-
tích Míru a Čs. armády. Tyto odečty bude 
provádět zaměstnanec vodáren Pavel 
Milostný. Vzhledem k současné situaci by 
bylo vhodné, aby stavy vodoměrů majitelé 
nemovitostí přednostně posílali na email 
milostny.pavel@gmail.com, nebo hlásili 
telefonicky na číslo 734 236 419.

-zpr-

Řádková inzerce

Současná situace nepřeje nejen sportu. 
Na duben a na květen jsme měli připrave-
no mnoho kulturních a sportovních akcí, 
které jsme kvůli nařízení vlády museli zru-
šit. Ale ani tak nezahálíme a snažíme se 
být stále v činném ruchu. Nucenou pauzu 
v pravidelném cvičení využíváme k opra-
vám a údržbě. Zrevidovali jsme nářadí 
v sokolovně a poškozené kusy jsme opra-
vili, u tenisových kurtů jsme začali opra-
vovat kanalizaci a na nádvoří sokolovny 
dolaďujeme detaily workoutového hřiště, 
abyste si na něm mohli už co nejdříve za-
cvičit.

Také připravujeme novou podobu posi-
lovny. Všechno nářadí jsme rozmontovali, 
aby se mohlo nově natřít a přečalounit. 
Některé posilovací stroje už dosloužily, 
proto je nahradíme nářadím zbrusu no-
vým. Prostory fitka samozřejmě vymaluje-
me a úplnou novinkou bude vstup do po-
silovny na elektronické čipy.

Doufáme, že situace se brzy uklidní 
a vy si tak budete moci užít cvičení u nás 
naplno.

Tereza Lojdová, 
TJ Sokol Moravské Budějovice

Hledáme spolužáka Petra Holého
z Moravských Budějovic který se
s námi učil od 1.9. 1996 v Telči na
truhláře. Prosím tě Petře ozvi se
na tel.č.736124230 důvodem proč
tě hledáme je plánovaný sraz.

Co se děje v Sokole v době karantény

Policejní hlídka nedávno v době plat-
nosti nouzového stavu měřila na dálni-
ci v modernizovaném úseku v omezení 
na 88,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu 
rychlost. Místem projelo osobní vozidlo 
tovární značky BMW 535 s českou regist-

rační značkou a jeho řidič jel rychlostí 171 
kilometrů v hodině, tedy nejvyšší povole-
nou „osmdesátku“ překročil o 91 kilomet-
rů v hodině. Další řidič projížděl v úseku 
s dopravním omezením na 116. kilometru 
směrem na Prahu, kde je snížena rychlost 
na 80 km/h, rychlostí 120 km/h.

Řidiči však jezdí nepřiměřenou rychlos-
tí i na ostatních silnicích celého kraje. Po-
licisté v žádném případě nebudou tolero-
vat jejich nekázeň. Všichni, kteří nehodlají 
dodržovat zásady bezpečné jízdy a bu-
dou porušovat ustanovení zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích, musí 
počítat s přísnými sankcemi v horních 
hranicích zákonem stanovených sazeb.

–KŘPČR–

Vylosovaný výherce získává věcnou cenu.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poš-
tovní schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, 
Purcnerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději 
do 12. hodin, 14. 5. 2020. Vítěze budeme infor-
movat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Libuši Procházko-
vé z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.




