


placená inzerce

To nejlepší je hned za rohem.
Náš kraj je plný skvělých výrobců. 

Některé potkáte u nás. Přijďte ochutnat.

ČERSTVĚ. ČESKY. ČESTNĚ.

KVALITA Z VYSOČINY

Tyršova 206, 676 02 
Moravské Budějovice

Otevřeno denně od 7:00 do 20:00

Kupon na tašku v hodnotě 30 Kč 
zdarma při nákupu nad 250 Kč

            Platnost do 30. 6. 2020

Jakub Michálek 
Uzenářství a lahůdky Sláma
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Nenechme se unést dosa-
vadním pozitivním vývojem
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Čarodějnice v době 
koronavirové

(str. 11)

Milí přátelé kultury,
jsem rád, že mám opět možnost vás prostřednictvím 

našeho zpravodaje pozdravit. V těchto dnech, kdy se 
postupně začínají vládní nařízení v republice uvolňovat 
a život se snad pomalu bude vracet do běžných kolejí, 
se i my v Besedě snažíme vymyslet akce, které budou 
i v rámci určitých omezení pro vás atraktivní. Bohužel 
ale nikdo z nás neví, jak se situace bude vyvíjet, takže 
netuším, zda akce, které se mi hlavou honí, bude možné 
realizovat.

Posledním divadlem, které jsme v Besedě odehrá-
li začátkem března, bylo představení Zdravý nemocný 
od Českého divadelního spolku z Vídně. Poté kulturní ži-
vot utichl. Beseda ale opuštěná nezůstala. Dal jsem prostor několika 
dobrovolníkům, kteří v našem kulturním domě začali pomáhat městu 
šitím roušek. Turistické informační centrum sloužilo jako sběrné místo 
na roušky a také zde bylo výdejní místo desinfekcí pro občany města.

A o které akce jsme v důsledku situace s koronavirem přišli? Nej-
dříve bych zmínil divadlo Láska a párečky. Představení se mělo ode-
hrát v březnu. Kdo si ale lístky zakoupil, nemusí zoufat. Má možnost 
vstupenku vrátit, nebo si ji ponechat a využít ji na náhradní termín, 
který bude (doufejme) v září. Další dlouhodobě naplánovanou akcí 
je tradiční Ochutnávka jihomoravských vín, která měla proběhnout 
21. března. Společně s Vinařským spolkem jsme se ale rozhodli, že 
o tuto akci vás rozhodně nechceme ochudit, a tak již máme v kalen-
dáři zapsaný nový termín na léto, kdy ochutnávku chceme uskutečnit 
na zámeckém nádvoří. Doufám, že venkovní prostor přiláká mnoho 
milovníků dobrého vína a cimbálové muziky. Koncem března jsme 

museli přesunout divadlo Lakomec, které by zahrál 
ochotnický divadelní soubor studentů pod vedením Pa-
trika Holíka. Nový termín je prozatím určen na 19. září. 
Zrušení se nevyhnuly ani akce Pavla Nováka, a to Dět-
ský maškarní karneval a divadelní představení Zvěřinec. 
Hru bratří Mrštíků Maryša v podání Divadelního souboru 
Domu kultury Krupka jsme byli nuceni přesunout na pří-
ští sezónu. Duben nám měla v Besedě zahájit svým kon-
certem oblíbená kapela Mňága a Žďorp. O novém ter-
mínu jednáme. V dubnu jsme také přišli o tradiční akce 
s názvy Chovatelská výstava trofejí a Pálení čarodějnic 
na zámeckém nádvoří. Bohužel mezi výčtem zrušených 
či odložených akcí figurují také Ekotrh, Řemeslnický jar-
mark či Festival Miroslava Kratochvíla.

S postupným uvolňováním realizujeme promítání kina, na které 
vás srdečně zvu. Zatím jsme kvůli nepřízni počasí promítali ve vel-
kém sále Besedy. V letních měsících plánujeme promítání na zámec-
kém nádvoří. Také bych vás rád pozval na výstavu ke Dni osvobození 
do sálu Budivoj. Výstava v těchto dnech již probíhá a potrvá až do 19. 
června. Také si můžete přijít poslechnout zajímavosti o cestování 
v podání Marie Procházkové, která strávila rok svého života v Africe. 
Přednáška nese název Cestování po Zambii a Zanzibaru a uskuteční 
se ve čtvrtek 11. června ve velkém sále Besedy.

O dalších akcích a novinkách, které Beseda chystá, se vždy do-
zvíte na webových nebo sociálních stránkách Besedy, ve zpravodaji, 
přes Mobisys a na výlepových plochách. Věřte, že tak jak vám, tak 
i nám kulturní život nesmírně chybí a nemůžeme se dočkat, až bude-
me mít opět plný sál návštěvníků.

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda 

Současný vývoj ekonomické situace v České republice, který se 
odráží v možnostech investic a rozvoje v rámci krajů a obcí, nazna-
čuje, že nyní a v následujících měsících budou muset samosprávy 
přijímat řadu opatření nutných k efektivnímu vynakládání finančních 
prostředků. Týká se to našeho kraje, ale i měst a obcí. Bude velice 
důležité, abychom k těmto opatřením přistupovali všichni se zdravým 
selským rozumem. S ohledem na gesci, kterou mám v krajské radě 
na starost – tedy ekonomiku a majetek, cítím obrovskou odpovědnost 
za současná i budoucí rozhodnutí, která budou mít vliv na ekonomic-
kou situaci v regionu. Nikoho jistě nepřekvapí, že zásadní pro náš kraj 
bude udržet financování rozjetých i naplánovaných klíčových investic 
– dopravních, zdravotnických, školských i sociálních.

Pokud jde o rozpočet Kraje Vysočina, disponuje díky zdravé opatr-
nosti v minulých letech s aktuálně vysokou rezervou, kterou nasmě-
rujeme na posílení regionální ekonomiky. Nastává čas, kdy je třeba 
dát lidem práci, ale zároveň se musíme zamyslet nad některými zbyt-
nými výdaji, ty zredukovat a peníze investovat tam, kde to je a bude 
více potřeba. Proto se na nás nezlobte, pokud omezíme financování 
některých společenských akcí a na chvíli se vzdáme krajské podpory 
oslav nebo výročí, v tuto chvíli není stejně co slavit. Veškerou svou 
energii budeme nyní investovat do restartu regionální ekonomiky, 
kterou je potřeba co nejdříve vrátit do běžných kolejí. Musíme udržet 
nízkou nezaměstnanost, se kterou souvisí i pozitivní a dobrá nálada 

v regionu. Je na čase, aby špatné zprávy vystřídaly ty dobré a aby 
právě těch dobrých bylo dost.

Pokud chcete udělat něco pro regionální ekonomiku, přimlouvám 
se – kupujte prosím regionální potraviny, dávejte při nákupu přednost 
kvalitním a osvědčeným českým výrobkům. Podpoříme tak domá-
cí výrobce a pomůžeme udržet provozy místních podnikatelů. Díky 
všem za pochopení a za důvěru v opatření, která Kraj Vysočina v bu-
doucnu přijme.

Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast ekonomiky a majetku

Kupujme regionální potraviny
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schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání v č. p. 123 
(bývalé lázně) na ul. 1. máje (1. PP 
o podlahové ploše 59,79 m2),
vzala na vědomí informaci o výzvě 
k předkládání projektů v rámci progra-
mu „Investujeme v sociálních službách 
2020“ a souhlasila s podáním žádosti 
o dotaci na pořízení osobního automo-
bilu pro potřeby pečovatelské služby,
schválila podání žádosti o účelovou in-
vestiční dotaci na dopravní automobil 
pro hasičskou výjezdovou jednotku měs-
ta zařazenou v kategorii JPO II v celko-
vé předpokládané ceně cca 800 000 Kč 
z prostředků Ministerstva vnitra generál-
ního ředitelství HZS ČR. Dotace může 
činit 70% nákladů, maximálně však 
450 000 Kč. V případě, že bude dotace 
městu přidělena, může město zažádat 
Kraj Vysočina o uhrazení části spoluú-
časti z dotace ve výši 2/3 státní dotace, 
max. 300 000 Kč. Spoluúčast města 
činí v případě nezískání dotace z kraje 
350 000 Kč,
prominula nájemné z nebytových pro-
stor města v období vyhlášené karan-
tény: Lence Fuksové (nehtové a kosme-
tické studio v ul. 1. máje 123); obchodní 

společnosti ZEPO, spol. s r.o., (1. patro 
maloobchodní prodejny na ul. Husova 
189 – prodejna s průmyslovým zbožím); 
Veronice Novákové (dámská konfekce, 
nám. ČSA 59),
schválila vypracování nové projektové 
dokumentace provedení stavby na lávku 
z dřevěných lepených nosníků, před vy-
hlášením výběrového řízení na dodavate-
le na akci Chodník, lávka a veřejné osvět-
lení u Polikliniky, Tovačovského sady,
projednala žádost pana M. H. a schváli-
la zveřejnit záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 1235/1 o výměře cca 5000 m2 
v k. ú. Moravské Budějovice (ul. Party-
zánská) formou výběrového řízení a do-
poručila zastupitelstvu města schválit 
záměr prodeje tohoto pozemku. Pod-
mínky výběrového řízení bude následně 
schvalovat rada města,
schválila předložit žádost o dotaci z pro-
gramu Fondu Vysočiny – Obnova ven-
kova Vysočiny 2020 za osadní výbor 
Lažínky na opravu sociálního zařízení 
v hasičské zbrojnici,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby „Technický 
dozor stavebníka – Rekonstrukce mostu 
ul. Havlíčkova, Moravské Budějovice“ : 

1) Ing. Miroslav Bém, Moravské Budě-
jovice – nabídková cena 180 290 Kč vč. 
DPH; 2) Ing. Petr Řídký, Moravany – na-
bídková cena 262 570 Kč vč. DPH, 3) SI 
plan, s.r.o., Rudíkov – nabídková cena 
350 900 Kč vč. DPH,
vzala na vědomí informace o předložení 
žádosti o dotaci z grantového řízení Na-
dace ČEZ Krizová pomoc,
projednala informace studentů morav-
skobudějovického gymnázia o připravo-
vaných akcích – přemalování zdi na hři-
šti na ulici Na Výsluní a výměna lavičky, 
umístění odpadkového koše a stojanu 
na kola u dvou památných dubů na Ko-
sové a souhlasila s jejich provedením,
schválila přijetí finančního příspěvku 
ve výši 25 000 Kč od společnosti Vo-
dárenská akciová společnost, a. s. pro 
účely boje s koronavirem covid-19,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„Parkovací stání v ul. Partyzánská“: 1) 
PELÁN stav, s.r.o. Hrotovice, nabídková 
cena 1 658 244 Kč bez DPH; 2) SIGE-
TY & ŠÁRKA s. r. o. Třebíč, nabídková 
cena 1 696 285 Kč bez DPH; 3) Šibor 
stavby s. r. o. Litohoř, nabídková cena 
1 735 600 Kč bez DPH.

Deváté zastupitelstvo
Letos podruhé a v tomto volebním ob-

dobí již podeváté se na své řádné schůzi 
sejdou členové městského zastupitel-
stva přesně v polovině června. Zasedání 
nejvyššího orgánu města se uskuteční 
v pondělí 15. června ve velkém sále Be-
sedy, tedy nikoliv jako obvykle v zasedací 
místnosti radnice. Tradiční ovšem zůstává 
čas zahájení (16.00 hod.) i fakt, že jednání 
je veřejné.

-jek-

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské
Budějovice na základě § 6 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje výběrové řízení na místo
zaměstnance Odboru dopravy a silničního hospodářství

Hlavní zaměření – technik registru vozidel
s místem výkonu práce Městský úřad Moravské Budějovice, nám. Míru 31

– jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
– 9. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
– předpokládaný termín nástupu: co nejdříve, od 01. 07. 2020

Bližší informace na stránkách města!

Z jednání rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 43. schůzi dne 14. 4. 2020 mj.:

Rada města na své 44. schůzi dne 29. 4. 2020 mj.:
schválila přijetí daru 20 000 Kč od Kraje 
Vysočina za 1. místo v soutěži „My třídí-
me nejlépe 2019“ v kategorii “papír“,
schválila zveřejnění pronájmů veřejné-
ho prostranství za účelem provozová-
ní předzahrádek před restaurací Beny 
klub, před kavárnou MUFin,
schválila uzavření smlouvy o užívá-
ní veřejného prostranství za účelem 
provozování předzahrádky u restaura-
ce Grand v termínu od 1. 5. do 30. 9. 
a prominula nájemné za umístění před-
zahrádky v r. 2020 panu Bedřichu Ne-
sládkovi (záměr pronájmu dotčené části 
pozemku byl zveřejněn na úřední desce 
31. 3. – 16. 4. 2020),
schválila nový termín konání výběro-
vého řízení na prodej pozemku parc. č. 
4209/6 v k. ú. Moravské Budějovice (ul. 
Fibichova), a to ve čtvrtek 30. 4. 2020,
prominula nájemné z nebytových pro-
stor města v období vyhlášené karan-
tény: Ing. Zdeňce Větrovské (solárium 
a nehtové studio v ul. 1. máje 123), Lu-
cii Urbánkové (kosmetika v ul. 1. máje 
č. p. 123), Evě Vydrové (kadeřnictví 
na nám. Míru č. p. 25 a 26), Janu Žá-
kovi (poskytování obchodních služeb 
na nám. Míru č. p. 26), obchodní spo-
lečnosti MB effect motivation s.r.o. (po-
skytování obchodní a zprostředkovatel-
ské činnosti na nám. Míru č. p. 26),
projednala žádost ZUŠ Moravské Bu-
dějovice a souhlasila s pořízením akor-
deonu Carmen 24 v hodnotě 55 100 Kč,
schválila koncept kroniky Moravských 

Budějovic za období od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019 a souhlasila s vyplacením od-
měny dle Dohody o pracovní činnosti 
kronikáři L. J. za zpracování konceptu 
kroniky a dále schválila vyplacení mi-
mořádné odměny 12 000 Kč,
revokovala usnesení č. RM–20/2019/7 
ze dne 10. 6. 2019, kterým schválila, že 
po provedené rekonstrukci bude hřiště 
u mateřské školy na ul. Husova opět 
zpřístupněno veřejnosti, a nově schváli-
la jeho uzavření pro veřejnost do konce 
roku 2020,
schválila nákup stojanů na dezinfek-
ci pro příspěvkové organizace města 
a cenu za 1 litr dezinfekce Anticovid 
(dezinfekce na ruce a povrchy) pro 
obce a zájemce z řad podnikatelů 
v rámci města Moravské Budějovice 
ve výši 35 Kč bez DPH,
doporučila městskému úřadu prominu-
tí poplatku za umístění předzahrádek 

na veřejných prostranstvích v roce 
2020 na základě předložených žádostí 
z důvodu mimořádné krizové situace,
schválila pro rok 2020 možnost podá-
vání žádostí o finanční dar na celoroční 
činnost z Fondu aktivity obyvatel města 
Moravské Budějovice do 31. 7. 2020.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství
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Květnové práce v Mexiku objektivem Františka Čábela

organizací, abychom jim pomohli. Objednali 
jsme pro ně stojany na dezinfekci, dezinfek-
ci samotnou a některým z nich poskytli také 
roušky. V zájmu toho, aby byl naplněn princip 
ochrany a bezpečí nejen pro děti, ale i pro 
učitele a jejich asistenty.

V minulém měsíci jsme navázali spoluprá-
ci se Střední školou řemesel a služeb Morav-
ské Budějovice. Jako dar jsme jí předali 3D 
tiskárnu a vzápětí zde pro nás začali vyrá-
bět ochranné štíty. Třicet jich starosta města 
Vlastimil Bařinka předal na oddělení tuber-
kulózy a respiračních nemocí ve znojemské 
nemocnici, další kusy pak od nás putovaly 
například do DDM Budík nebo organizace 
STŘED. Rozhodně s výrobou nepřestáváme 
a rozdávat budeme dál. Předpokládáme to-
tiž, že to i nadále bude potřeba – s otevře-
ním škol, malých obchodů i provozoven veš-
kerých služeb se určitě najde ještě spousta 
míst, kde se budou štíty hodit. Nesmíme 
polevit a nechat se unést dosavadním pozi-
tivním vývojem situace. Pokud se nebudeme 
dál řídit určenými pravidly, může se nákaza 
vrátit rychleji a silněji, než by kdokoli čekal. 
Koneckonců, podívejme se na stav ve světě, 
kde se v mnoha zemích začíná rozjíždět dru-
há vlna epidemie.

V době nouzového stavu jsme měli ome-
zit výkon agend na nezbytně nutný rozsah, 
přičemž neodkladné a životně důležité zále-
žitosti bylo možné řešit především telefonic-
ky, e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky. Dveře budovy městského úřadu 
byly od 24. března uzavřeny, i přesto jste ale 
na základě dohody s příslušným pracovníkem 
mohli dané věci řešit. Zde je přehled o počtu 
klientů, jejichž požadavky jsme v této době 
na důležitých místech úřadu i tak vyřídili:

– ověřování: 27 případů,
– Czech Point: 6 případů,
– žádost o občanský průkaz: 93 občanů,
– žádost o cestovní doklad: 25 občanů,
– registr silničních vozidel: celkem 1913 úko-

nů,
– v oblasti silničního správního úřadu bylo 

vypracováno 112 rozhodnutí,
– v oblasti výstavby pak v souvislosti s ve-

řejností bylo uskutečněno 40 úkonů.

***
Ještě mi dovolte jedno malé shrnutí. Za-

čátkem dubna jsme vyhlásili veřejnou sbír-
ku za účelem získání finančního příspěvku 
na pomoc nemocnicím a dobrovolníkům při 
pořizování a výrobě ochranných prostředků 
v souvislosti s šířením nákazy covid-19. Zpo-
čátku jsme zvažovali, zda firmy a jednotlivce 
o finanční příspěvek vůbec požádat. Věřte, 
že jsme o tom opravdu hodně diskutovali. 
Nakonec jsme ale sami poznali, že tato ces-
ta byla správná. Sbírka skončila 15. května 
a my už teď můžeme konstatovat, že se nám 
podařilo nashromáždit více než půl milionu 
korun! Na transparentním účtu města se ob-
jevilo 216 498,52 Kč, prostřednictvím firem 
jsme pak získali dalších 364 992 Kč.

Děkujeme vám všem, kteří jste sbírku pod-
pořili, jste neuvěřitelní! Vybrané a uložené 
finanční prostředky budou předány dobrovol-
níkům, kteří zajistili výrobu a pořízení ochran-
ných prostředků. Pokud jich bude dostatek, 
použijeme je na úhradu nákladů spojených 
s výdaji města a onemocněním covid-19. 
VŘELÉ DÍKY VÁM VŠEM!

Jana Kiesewetterová, 
místostarostka

Před časem jsme byli 
přinuceni začít bojovat pro-
ti stejnému nepříteli, který 
je však pro nás všechny 
neviditelný. Vše, bez čeho 
jsme si nedovedli náš ži-
vot představit, najednou 
muselo přestat fungovat. 
Kdopak by se nadál, že 
přijdou dny, týdny i měsí-
ce, kdy se nebudeme moci 
sdružovat, kdy nebudou 
děti chodit do školy, nebu-
dou se konat kulturní akce, 
zkrátka se prakticky zasta-
ví život. Najednou jsme se museli obejít bez 
běžných věcí v našem každodenním životě. 
Ty nejnutnější naštěstí stále fungovaly i díky 
tomu, že řada profesí byla i nadále zachová-
na. Mluvíme o pokladních v supermarketech 
a prodejnách potravin, o řidičích autobusů 
hromadné dopravy, o pracovnících, kteří 
jsou odpovědni za svoz odpadu. Ti všichni 
se po boku lékařů a zdravotních sester stali 
hrdiny všedních dní a zajišťovali naše životy 
ochromené novou nemocí a strachem. Těm 
všem patří dík nás všech. Jsou to naši hrdi-
nové všedních dní, díky kterým jsme mohli 
existovat i v této nelehké době.

Jak jsme již ve zpravodaji informovali 
před měsícem, také moravskobudějovická 
radnice udělala řadu opatření v boji proti 
šíření nemoci covid-19. V době, kdy vzniká 
tento článek, už by měli mít svoji dezinfekci 
od města všichni doma. Domácnost, která ji 
snad přece jen neobdržela, nebo si ji nestihla 
vyzvednout na výdejních místech, může tak 
učinit každý den v otevírací době TIC Měst-
ského kulturního střediska Beseda. Stále ji 
tam pro vás mají připravenou.

Na radnici začaly přicházet žádosti o po-
volení užívání veřejného prostranství. Radní 
proto jako další krok pro zmírnění následků 
koronavirové pandemie doporučili městské-
mu úřadu prominout poplatek nájemného 
za předzahrádky. Městský úřad bude tedy 
těmto žádostem vycházet vstříc a pro letošní 
rok tyto poplatky odpustí.

Jak známo, kvůli prevenci proti šíření 
epidemie koronaviru v České republice se 
vláda rozhodla od středy 11. března uzavřít 
školy. Tak tomu bylo i v našem městě. Jako 
první se do škol v měsíci květnu začali vra-
cet studenti závěrečných ročníků středních 
škol za účelem pří-
prav na maturitní 
a závěrečné zkoušky, 
ve skupinách nej-
výše patnácti žáků 
pak i žáci 9. tříd zá-
kladních škol kvůli 
přípravě na přijímací 
zkoušky. Zároveň 
se začal navyšovat 
počet dětí navštěvu-
jících mateřskou ško-
lu. Začali jsme proto 
úzce spolupracovat 
s řediteli jednotlivých 

Nenechme se unést dosavadním pozitivním vývojem
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V květnovém vydání zpravodaje jsme re-
agovali na dopis zastupitele Jana Švaříčka, 
který přišel s několika návrhy, co by město 
mělo dělat v době vyhlášeného nouzového 
stavu. Mezi jiným oprášil populistický návrh 
z předvolební kampaně na snížení daně 
z nemovitosti na koeficient 1 pro nadcháze-
jící roky a z letošního rozpočtu částku, která 
by byla nad tento koeficient, dát do zvláštní 
kapitoly rozpočtu a použít prostředky na nad-
standardní opatření ve stavu nouze. O jaká 
navrhovaná opatření šlo, snad nemá smysl 
znovu připomínat. Připravujeme materiály 
do jednání zastupitelstva města, a ejhle, ob-
jeví se znenadání žádost o zařazení bodu 
snížení daně z nemovitosti na koeficient 1 
do programu jednání zastupitelstva města.

Vláda a stát pomalu rozvolňují přijatá opat-
ření, vláda a jednotliví ministři vyzývají obča-
ny, živnostníky a podnikatele, aby se snažili 
co nejrychleji nastartovat vlastní podnikání 
a pomohli tak dostat hospodářství do normá-
lu. Vedení měst jsou nabádána, aby podpo-
řila investice, aby se život nezastavil, ale aby 
nejen cestou dotací a prostředků z rozpočtů 
měst co nejrychleji došlo k oživení výroby, 
aby se rozjely pozastavené stavby. Zkrátka, 
aby města pomohla zejména místním pod-

nikatelům, a tím také jejich zaměstnancům, 
obchodníkům, lidem, kteří v rámci živností 
poskytují služby, a celkově k tomu, aby se 
život vrátil do normálu.

Již dnes je zřejmé, že příjmové stránky 
rozpočtu měst nebudou optimálně naplně-
ny, prognózy hovoří o propadu někde kolem 
20 %, možná v konečném objemu to může 
být i mnohem horší! Nedělejme však katas-
trofické scénáře předem. Mějme na paměti, 
že daň z nemovitosti je jedinou daní, která 
zůstává v plné výši obcím. Nedojde-li k tla-
ku na změnu rozpočtového určení daní, příliš 
velké změny se nedají očekávat v horizontu 
několika roků.

Proto chceme-li město pozvolna nastarto-
vat k normálu, tlačit na něco takového, co by 
přineslo výpadek prostředků ve výši několika 
milionů korun, zastavilo investice, zdražilo 
občanům služby (odpady) a celkově ochro-
milo ekonomiku města, je hazardem s mož-
nými tragickými dopady pro všechny.

Daňový systém je již řadu let nastaven, je 
vyvážený a umožňuje městu aktivní správu, 
obnovu městského majetku, opravy budov, 
chodníků a veřejného osvětlení, ve spolu-
práci s organizacemi spravujícími sítě pra-
videlnou a potřebnou obměnu rozvodů tam, 

kde to stav a doba životnosti vyžaduje. Bez 
prostředků to nejde, a pokud bychom pod-
lehli tlaku na momentální změny daňového 
systému ve městě, záhy by se nám to vrátilo 
jako bumerang.

Pokud sledujeme v dnešních dnech, jak se 
města a obce po celé republice staví k pro-
blematice daně z nemovitostí, většina z nich 
naopak koeficient daně z nemovitosti navy-
šuje ve snaze naplnit rozpočty tak, aby život 
měst v oblasti správy majetku a jeho rozvoje 
nebyl paralyzován. Čísla hovoří jasně.

My zatím koeficient nenavyšujeme, snaha 
o jeho snížení ovšem není rozhodně na pořa-
du dne. Co potřebujeme, je zejména to, aby 
místní podnikatelé měli práci pro sebe i vlast-
ní zaměstnance, a toho docílíme tehdy, když 
město bude moci realizovat plánované i nové 
zakázky a investiční záměry. Přechod k nor-
málnímu životu města by neměl být provázen 
přehnaným radikalismem, o němž nemáme 
představu, co by mohl všechno přinést. Je 
otázkou společenského a obecního zájmu, 
jestli budou všechny politické kluby ve městě 
na tomto cíli pracovat. Populistická a nepro-
myšlená řešení rozhodně neposunou život 
ve městě vpřed, ba spíše naopak.

Zdeněk Janderka, radní města 

Letošní sedmdesáté páté výročí konce 
2. světové války jsme si ani v Moravských 
Budějovicích nemohli bohužel připome-
nout tak, jak by si toto půlkulaté jubileum 
bezesporu zasloužilo. Tradiční položení 
věnce u Památníku věčné slávy na ná-
městí Míru (viz foto zachycující starostu 
Vlastimila Bařinku a místostarostku Janu 
Kiesewetterovou) proběhlo ve čtvrtek 7. 
května komorně a bez obvyklých ceremo-
nií a proslovů. Vraťme se proto k tomuto 
významnému výročí alespoň následujícím 
příspěvkem radního Zdeňka Janderky.

V době, v níž se vyrovnáváme s korona-
virovou pandemií ve světě, si připomeňme 
75. výročí konce 2. světové války. Krátká 
procházka po historických milnících nechť 
nám připomene, že před 75 lety i v květno-
vých dnech umírali lidé…

Je ironií osudu, že předehrou k tomuto 
válečnému konfliktu byly expanzivní sna-
hy hitlerovského Německa nasměrova-
né nejdříve na anexi Rakouska a vzápětí 
na tragické rozbití první Československé 
republiky v roce 1938. Nezájem tehdejších 
velmocí Evropy, zejména Francie a Velké 
Británie o osud střední Evropy způsobil, že 
po 15. březnu 1939 Československo fak-
ticky přestalo existovat a stalo se protek-
torátem Čechy a Morava. Snaha o válečné 
podrobení Evropy a světovládné plány hit-
lerovského Německa tak postupně dostaly 
nový rozměr. Válečné akce, které faktic-
ky započaly 1. září 1939 útokem fašistů 
na Polsko, se rozrostly v konflikt, který se 
odehrával po následujících šest let na kon-

tinentech, mořích i oceánech jako konflikt 
celosvětový, kterému padlo za oběť více než 
padesát milionů lidí.

Teprve po vpádu Německa do Polska si 
západní mocnosti Francie a Velká Británie 
uvědomily, že obětování Československa pro 
zachování míru v Evropě bylo jen drobným 
oddálením událostí, které měly následovat. 
Vcelku snadná a rychlá porážka Francie pře-
svědčila Hitlera, že západním mocnostem je 
potřeba ukázat, kdo je a bude v Evropě pá-
nem. Při plánování invaze na britské ostrovy 
však Hitler poprvé vážněji narazil. Do obra-
ny ostrovní říše se zapojili nejen Britové, ale 
také letci a vojáci pozemních zbraní z oku-
povaného Polska a Československa, kteří 

si svou odvahou a bojovým nasazením při 
obraně Británie i při nasazení do dalších vá-
lečných akcí pod britským velením, zejména 
na území severní Afriky, vydobyli nesmr-
telnou slávu, čímž dokázali, že ne všichni 
v okupovaných zemích trpně přijali němec-
kou nadvládu.

Zlom ve vývoji válečných událostí přišel 
poměrně brzy po útoku Hitlera na tehdejší 
Sovětský svaz 22. června 1941. Tehdy už 
fašistické Německo mělo pod svou mocí ne-
jen státy západní a střední Evropy, ale také 
Balkánu a Středomoří. Vedení války na tak 
široké frontě se ukázalo spolu se strategic-
kými chybami Adolfa Hitlera jako rozhodující 
faktor, který vedení války výrazně ovlivnil. 
Když v srpnu 1941 byla v Londýně vydána 
tzv. Atlantická charta (prohlášení americ-
kého prezidenta Roosevelta a britského 
premiéra Churchilla), byly položeny základy 
protihitlerovské koalice v boji za definitivní 
porážku fašistického Německa. Válečné 
události na území Sovětského svazu v le-
tech 1941–1943, zejména bitvy před Mosk-
vou, u Stalingradu 1942 a v létě 1943 bitva 
u Kurska znamenaly definitivní obrat ve vál-
ce. V té době již Sověti využívali významné 
materiální a ekonomické podpory ze Spoje-
ných států a Velké Británie, a to i přesto, že 
Američané vedli významné boje v Tichomoří 
proti Japonsku, které patřilo k fašistické ose 
Berlín–Řím–Tokio.

V roce 1944 bylo poté zahájeno protihit-
lerovské tažení v západní Evropě. Když se 
spojenecká vojska 6. června 1944 vylodila 
v Normandii, byla otevřena tzv. druhá fronta 
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a fašistické Německo se dostalo do dvojích 
kleští. Přesto za cenu velkých obětí trval 
válečný konflikt ještě téměř celý další rok. 
V dubnu 1945 se spojenci v protihitlerov-
ské koalici setkali u Torgau na Labi a ber-
línskou operací v dubnu 1945 válka v Evro-
pě skončila. Poválečné uspořádání Evropy, 
o kterém však veřejnost v očekávání konce 
války neměla příliš mnoho informací, bylo 
ujednáno na Jaltě v únoru 1945. Na území 
Československa však byly ještě silné části 
německých armád. V prvních květnových 
dnech vypuklo Pražské povstání, které 
nakonec napomohlo kapitulaci německých 
vojsk v české kotlině a dne 9. května 1945 
vjely sovětské tanky do Prahy. Americká 
armáda osvobodila Plzeň a západní Če-
chy. Druhá světová válka skončila tam, kde 
před šesti lety začala.

Mějme na paměti nezměrné hrdinství 
vojáků, kteří odešli bojovat proti Hitlerovi 
do zahraničí a kteří se ze zaslouženého 
uznání těšili jen velmi krátce, mějme na pa-
měti všechny, kteří v průběhu války trpěli 
za účast v domácím odboji, kteří trpěli 
v koncentračních táborech, mějme na pa-
měti strašné oběti židovského obyvatelstva 
v době holocaustu, připomeňme též oběti 
romského holocaustu na našem území. 
Vzpomeňme tragických obětí z Lidic, Le-
žáků, Javoříčka a také obětí odbojových 
skupin doma i v zahraničí.

Vzpomeňme též obětí současných kon-
fliktů, válečných i náboženských. Nebuď-
me lhostejní k současnému dění, bojujme 
za demokracii, bojujme za slušnost a bo-
jujme za udržitelný život na této krásné pla-
netě.                        Zdeněk Janderka

Firma STABO MB s.r.o. dokončila v dubnu 
obnovu budovy zámku, která byla rozdělena 
na dvě etapy. V 1. a 2. nadzemním podlaží 
zámku byla v rámci této akce opravena sla-
boproudá a silnoproudá elektroinstalace. 
V několika místnostech byly odstraněny 
původní dřevěné podlahy, které nahradily 
betonové podlahy s keramickou dlažbou. 

Ve třech dalších místnostech pak došlo k re-
pasím dřevěných podlah. Stěny dostaly nové 
omítky a zároveň byla opravena statická po-
rucha klenby průchodu mezi místnostmi. 

Celková cena této poměrně rozsáhlé ob-
novy činila 2 111 550 Kč bez DPH.

Odbor strategického 
rozvoje a investic

Skauting učí zodpovědnosti, samostat-
nosti a schopnosti zachovat se správně 
a pohotově v každé situaci. Tyto schopnos-
ti si moravskobudějovičtí skauti vyzkoušeli 
i v posledních dvou měsících. V březnu mu-
sela být vzhledem k situaci a vládním opatře-
ním pozastavena skautská činnost – týdenní 
schůzky i víkendové výlety. Nejprve se skauti 
zapojili do pomoci městu, potom přemýšleli, 
jakým způsobem zůstat s dětmi ve spojení. 
Výsledkem byly online schůzky, natáčení 
krátkých videí pro děti, společné plnění „vý-
zev“ mezi staršími. Rodičům nejmenších dětí 
(od 4 let) vedoucí posílali nápady na hry, kte-
rými se děti rozvíjejí a mohou je s nimi hrát 
jejich rodiče i sourozenci. Světlušky (dívky 
7–11 let) spolu zůstávaly v kontaktu prostřed-
nictvím časopisu, ve kterém se odvíjel jejich 
vlastní příběh. Bez pomoci rodičů by to ne-
fungovalo, stejně jako bez obětavosti skaut-
ských vedoucích a rádců, kteří „program 
na dálku“ vymýšlejí a realizují.

Díky všem, co se zapojují a pomáhají. Jak-
mile se vrátí děti do škol, obnoví se i skaut-
ská činnost. Po dvou měsících, kdy jsme se 
vídali maximálně přes obrazovku počítače, 
se těšíme na osobní setkávání.

Lenka Musilová

Ani za aktuální situace nezapomínáme, 
jak důležité je si připomínat historii naší 
země, která je úzce spjatá s historií skaut-
skou. Proto jsme 
se 8. května sešli 
k uctění památky 
všech lidí, kteří za-
platili svým životem 
v boji za sprave-
dlnost v obou svě-
tových válkách. 
Členskou základnu 
skautů v Morav-
ských Budějovicích 
tvoří děti a dospělí 
nejen z Moravsko-
budějovického mi-
kroregionu, ale i ze 
vzdálenějších obcí. 
Proto jsme se se-
tkali a položili věn-
ce hned v několika 

Osmého května uctili skauti památku padlých ve světových válkách také 
na hřbitovech v Mor. Budějovicích a v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

 Foto: Petr Rokoský a Eva Šplíchalová

Skauti nezaháleli Kladení věnců k 8. květnu
obcích – v Moravských Budějovicích, Dešově 
a v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Lenka Musilová

Obnova budovy zámku dokončena
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Laskavý čtenář nechť mi promine, že 
následující řádky budou hodně osobní…

Mělo to být ráno prakticky stejné jako 
jiná rána. Snad jen s tím rozdílem, že 
jsme se ten den probudili do rána páteč-
ního a navíc svátečního. Zkrátka a dobře, 
nastal první den druhého prodlouženého 
květnového víkendu, který zároveň slibo-
val i slunečné počasí bez mráčku.

Nemám rád smutné zprávy. Nesnáším 
je a snažím se jim vyhýbat. Té, která mě 
v onen zmíněný druhý májový pátek krát-
ce po deváté hodině ranní zastihla, se 
však vyhnout nedalo. Ta esemeska byla 
krátká, ale o to víc smutná, možná až kru-
tá. Smutná i krutá hlavně proto, že byla 
pravdivá. Na displeji mého chytrého tele-
fonu (kdyby byl opravdu chytrý, tak ji sám 
vymaže) se objevilo krátké sdělení, jehož 
obsah mě opravdu hodně zabolel. Slova, 
která mě v tu chvíli napadala a která jsem 
vzápětí pronesl dost nahlas, rozhodně 
nepatří do slovníku spisovné češtiny, při-
čemž i v té hovorové jsou spíše na indexu.

V té chvíli už pro mne přestal být pátek 
8. května 2020 takovým svátečním a tolik 
prosluněným dnem, jakým sliboval být. 

Zpráva o tom, že v tento den odešel tam, 
odkud opravdu a definitivně není návratu, 
můj dlouholetý kamarád Vlastimil Smeta-

na, mě zasáhla mnohem víc, než jsem si 
kdy předtím asi vůbec dokázal představit.

Člověku se začnou (bez ohledu na to, 
zda chce, nebo nechce) vybavovat vzpo-
mínky z dob třeba i dávno minulých. V tom-
to případě například z let, kdy s Vlastíkem 
(jinak mu málokdo říkal) pracoval v jedné 
čtyřpatrové budově v ulici Janáčkova. Já 
tehdy jako obyčejný referent ve 4. patře, 
on coby pracovník na úrovni náměstka 
ve 2. poschodí. K jeho cti budiž řečeno, že 
tenkrát byl jedním z mála vyšších vedou-
cích této organizace, kteří se nad „obyčej-
né“ zaměstnance nikterak nepovyšovali.

Roky ubíhaly a naše cesty se pak 
na jistý čas rozešly, aby se (jak už to tak 
v životě nakonec bývá) zase sešly. Mám 
na mysli aktivity pracovní, protože naše 
vzájemné osobní vazby se naštěstí nikdy 
nezpřetrhaly. A to bez ohledu na to, kdo 
z nás byl kdy a v jakých letech na pozici 
vyšší (jako šéf), nebo nižší (čili podřízený).

Každý, kdo Vlastíka Smetanu znal a po-
znal blíž, ví, že mám pravdu. Že to byl člo-
věk empatický, milý, laskavý a vstřícný. 
A hlavně kamarád…

Luboš Janoušek

Nedaleko Moravských Budějovic stál 
poblíž lesa pěkný mlýn. Protože tehdy byly 
špatné časy, suchá léta a vody v potoce 
málo, mlynář nemohl mlet, a tak se rozho-
dl, že mlýn prodá. Mleči si již zvykli chodit 
jinam, a když vody bylo zase dost, mlýn 
klapal naprázdno. Časy se pro mlynáře 
zhoršovaly, byl samý dluh, a tak se snažil 
co nejrychleji mlýna zbavit. Kupci se ov-
šem nehrnuli. Až jednou přišel ke mlýnu 
pán, který byl oblečený v černém, a poví-
dá: „Já jsem čert. Vím, kde tě střevíc tlačí. 
Pomohu ti, já od tebe ten mlýn koupím.“ 
Mlynář mu na to: „Je třeba, abys hotovými 
platil.“ „Zač prodáš?“ ptá se čert. „Za tři 
pytle peněz,“ odpověděl mlynář. Než se 
nadál, stály tu tři pytle peněz. S čertem 
si plácli na tu koupi. Mlynář se ihned při-
chystal na cestu. Na vůz naložil peníze, 
nějaký majetek a odjel do cizí krajiny.

Ve mlýně se okamžitě usadil čert a za-
čal hospodařit po svém. Na hon cesty se 
lidé začali mlýnu vyhýbat, tak v něm za-
čalo strašit. Trvalo to deset, padesát, sto 
let, ale žádný se k tomuto mlýnu přiblížit 
nechtěl. 

Až jednou byl sychravý podzim, v lese 
hvízdal vítr a z buků červené listí shazo-
val, procházel tudy mlynářský krajánek. 
Byl už v letech, vlasy prošedivělé, ale po-
stavu držel zpříma. Tělo měl jako dubový 
kmen, síly za čtyři a nevěděl, co je bát se. 
Přichází k dřevařům, co tu stromy káce-
li, a povídá: „Pomáhej Pánbůh!“ „Dejž to 
Pánbůh!“ volali dřevaři a hned varovali, 

aby se tou cestou vlevo nedával, proto-
že by přišel ke starému mlýnu, kde straší 
a čert tam přebývá. „Tož já se na toho čer-
ta půjdu podívat.“ A šel. Dřevaři se za ním 
dívají a litují: „Chudák, ten se nevrátí.“ 

Krajánek došel ke mlýnu. Nikde nikoho 
neviděl, a tak vešel do mlýnice a usadil 
se na lávce. Chvílí sedí a čeká – nic se 
neděje. Krajánek vytáhl skývu tvrdého 
chleba a dal se do jídla. V torně měl také 
lýčený provaz, dobře kroucený, který do-
stal od starého sekyrníka. Prý mu bude 
jednou na zlé duchy dobrý. Pro jistotu si 
provaz krajánek položil vedle sebe, zapá-
lil si dýmku, pokuřoval a čekal. 

Čas ubíhal a přišel večer. Přibližovala se 
jedenáctá hodina, měsíček svítil oknem 
do mlýnice. Najednou slyšel po schodech 
z patra kroky. Klap, klap. Krajánek se oto-
čil a vidí, jak způsobný panáček sestupuje 
po schodech do mlýnice. Byl malé posta-
vy, scvrklý obličej měl tmavý. Zelené šaty 
na sobě měl z pěkné látky a na hlavě ze-
lený klobouček s pérem. 

Přijde ke krajánkovi a ptá se: „Čeho ty 
v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert.“ 
Krajánek na to: „Tož vy jste ten pan čert? 
Já slyšel, že tu hospodaříte, jdu se na vás 
podívat. A věru se mi líbíte.“ Čert povídá: 
„Nevíš-li ty, že sem žádný nesmí?“ „Totě 
divný mlýn,“ povídá krajánek, „když tu 
mlečů nemáte.“ Mrzutě na to povídá čert: 
„K čemu mlečů, nemelu ve mlýně.“ „A to 
je pěkné,“ krajánek na to. „Nač vám tedy 
třeba mlýnu? Víte-li co, vystěhujte se vy 

odtud, já bych tu sám chtěl zůstat za mly-
náře.“

Toho už měl čert dost. „Víš-li ty, s kým 
mluvíš?“ zařval. Krajánek se ovšem ne-
lekl. „Však jste mi to už pověděl,“ povídá 
čertovi, „já vám pěkně radím, odejděte 
odtud po dobrém.“ Čert se zdržet nemohl, 
skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko 
z provazu lýčeného hodil mu na krk. Čert 
sebou až hrůzou trhal, ale byl v krajánko-
vě moci.

Krajánek přivázal čerta na mlýnské 
kolo, potom vytáhl stavidlo a spustil mlýn. 
Čert na mlýnském kole nahoru dolů se 
točil. Ve vodě se máchal, hlavou o kolo 
narážel, řval zlostí i bolestí. Nakonec pro 
všechno na světě prosil, aby jej krajánek 
pustil.

Když se krajánkovi zdálo, že má čert 
dost, zastavil mlýn, čerta odvázal a poví-
dá: „A teď zmiz! Jestli sem ještě jednou 
přijdeš, strčím tě mezi kameny, aby tě 
na kaši rozemlely.“

Čert byl celý zmáčený, zelené šaty po-
trhané, ani narovnat se nemohl, jak byl 
pomlácený. Belhal se ze mlýna s pře-
svědčením, že se vícekrát na tomto světě 
neukáže. Krajánek se usadil v opuštěném 
mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá 
léta.

Když odejde dlouholetý kamarád...

Čertův mlýn

Ukázka z publikace Vlastimila Sme-
tany s názvem Povídky a pověsti 
z úpatí Vysočiny (2014).
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V rodině Šustových bylo hned něko-
lik významných osobností. Borisův děd 
František pomáhal zakládat sokolskou 
jednotu v Moravských Budějovicích. Poz-
ději se stal jejím dlouholetým náčelníkem 
a starostou. On sám a později syn Václav, 
Borisův otec, měli – jako ředitelé – zásad-
ní podíl na rozkvětu Městské spořitelny, 
největší bankovní instituce na Moravsko-
budějovicku, která podporovala kulturní 
život a vzdělávací instituce ve městě.

Boris se narodil 18. srpna 1928 v bytě 
nad spořitelnou v Moravských Budějovi-
cích, která ještě zářila novotou. Po obec-
né škole nastoupil jako student na místní 
gymnázium, kde prožil i těžké válečné ob-
dobí. V roce 1947 úspěšně odmaturoval 
a odešel studovat na Lesnickou fakultu 
Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ab-
solvování pracoval na Ostravsku a poz-
ději v Třebíči u melioračního podniku. 
Od roku 1972 vedl odbor výstavby a míst-

ního hospodářství Městského národního 
výboru v Moravských Budějovicích, a to 
až do odchodu do důchodu v roce 1989.

„Osolme“ stručný výčet jeho životních 
etap. Borisovým velkým zájmem bylo vý-
tvarné umění. Přátelil se s řadou umělců 
a intelektuálů. Za všechny vzpomeňme 
na regionálního malíře Ladislava Krás-
ného, výtvarníka Ivana Sobotku, malířku 
Janu Šárkovou nebo rodinu Floriánových 
ze Staré Říše. Nezůstalo jen u toho. Boris 
byl dlouholetým aktivním členem kroužku 
moravskobudějovických výtvarníků. Or-
ganizačně i koncepčně se výrazně podílel 
na řadě kvalitních výstav v Besedě a míst-
ním muzeu. Při našich hovorech o umění 
sám říkával, že „jen tak trochu šolicha-
ří“, ve skutečnosti se ale projevoval jako 
vzdělaný odborník. Přitom mu nechyběla 
trpělivost, pokora a píle.

Boris Šusta nezůstal jen u teorie. Sám 
se věnoval řezbařině. Kromě výstav šper-

ků pomohl svým umem například při 
obnově zámecké expozice v moravsko-
budějovickém zámku. Zajímal se také 
o regionální historii a pomáhal při jejím 
mapování pracovníkům státního okresní-
ho archivu a místního muzea, gymnazis-
tům včetně profesorského sboru a dalším. 
Asi nepřekvapí, že patřil mezi zakládající 
členy muzejního spolku, v němž řadu let 
pracoval jako pokladník. Mimo to pravi-
delně přispíval odbornými články do spol-
kového sborníku.

Záběr jeho aktivit byl ovšem širší než 
historie a umění. Stihl se věnovat i rybář-
ství, myslivosti nebo například numismati-
ce. Když si představím, že k tomu stihl vést 
rodinný život a společně s manželkou vy-
chovat dvě děti, zdá se mi to neuvěřitelné.

Jsem rád, že jsem Borise poznal a mohl 
s ním spolupracovat. Projevoval se jako 
hrdý moravskobudějovický patriot a pokra-
čovatel těch nejlepších rodinných tradic.

Boris byl solí země.
Petr Beránek

Chceme prosadit náš slib snížit daň 
z nemovitosti. Vedení města bude o sní-
žení daně na polovinu rozhodovat na za-
sedání zastupitelstva. Náš návrh přichází 
v době, kdy je extrémně důležité neza-
těžovat občany ani firmy zbytečnými po-
platky, protože se očekává období eko-
nomického zpomalení. Vhodná chvíle pro 
změnu se nabízí právě teď.

Náš názor na problematiku výše daní 
v našem městě se nemění. Jak jsme již 
informovali dříve, v našem městě je daň 
z nemovitosti dvakrát vyšší než v okolních 
obcích. Ze 167 obcí třebíčského okresu 
má pouze 5 z nich tak vysokou daň. Je 
tomu tak od roku 2011, kdy navýšení pro-
hlasovalo zastupitelstvo v čele s panem 

starostou Bařinkou. Každý rok město zís-
ká výběrem daně 11 milionů korun.

Považuji za férové zmínit, že si dokážu 
představit situaci, kdy jsou dvojnásob-
né daně opodstatněné. Například pokud 
město realizuje projekt, který zásadně 
změní úroveň či kvalitu života občanů. 
Po omezenou dobu – třeba dvou let – by 
se tímto způsobem mohly přivést do roz-
počtu potřebné finance. Nic takového se 
ovšem v našem městě neděje, uskutečňu-
jí se „běžné“ investice a opravy.

Vždy se snažíme dosáhnout takových 
změn, které budou dobré pro vás – budě-
jovické občany. Chceme totiž, aby se nám 
tu všem žilo lépe.

Jan Švaříček, 
Za lepší Budějovice a ODS

Příběh o patronovi
Je možné si patrona vybrat svým naro-

zením? Janu Bulovi se to podařilo, když 
přišel na svět na svátek sv. Jana Křtitele, 
po němž dostal i své jméno. Je to náhoda, 
že sv. Janu Křtiteli byl zasvěcen chrám 
v Janově rodném Lukově, ale i v jeho pů-
sobišti, Rokytnici? A je to náhoda, že sv. 
Jan Křtitel byl o život připraven v konfliktu 
se světskou mocí?

Příběh o práci
První a v posledku jedinou kněžskou „šta-

cí“ se Janovi stala Rokytnice nad Rokytnou, 
kam v srpnu 1945 záhy po svém vysvěcení 
nastoupil. Zprvu jako kaplan, později pře-
vzal duchovní správu jakožto administrátor. 

Knězi Janu Bulovi bylo dáno z toho století, které uplynulo od jeho narození, prožít jen ne-
celých třicet dva let. Přesto nám jeho jméno není ani po téměř sedmi desítkách let lhostejné.

Sůl země aneb Vzpomínka na Ing. Borise Šustu staršího
Solí této země jsou osobnosti. Nemyslím tím jen respektované známé tváře z obra-

zovek televizí, počítačů či knih, ale i ty „obyčejné“. Ty, co pomáhají, aby svět byl lepším 
místem, než do kterého přišli. Nic nevnucují okolí. Začínají u sebe, protože příklady nás 
táhnou. Zůstává po nich tolik dobré práce.

Snížení daně z nemovitosti

STOLETÍ JANA BULY

Není úkolem tohoto příspěvku líčit Janův 
životopis. Ostatně každý zájemce má již 
dnes k dispozici kvalitní a v nedávné době 
(v roce 2016) vydané publikace: Oběť přípa-
du Babice. Jan Bula (1920–1952) od Františ-
ka Koloucha, dále A přece budu blízko. Život 
a mučednická smrt kněží Jana Buly a Vác-
lava Drboly od Babic autorů Luďka Navary 
a Miroslava Kasáčka a konečně Babické 
vraždy 1951 Michala Stehlíka.

Zamýšlíme-li se nad něčím životem, jeho 
střípky se nám mohou poskládat do souvis-
lostí, které třeba vyjeví obecnější platnost. 
Chci tu proto nabídnout pár takových „příbě-
hů“ ze života Jana Buly.

Příběh o náhodách
Příští kněz – mučedník se narodil 24. 

června 1920, necelých pět měsíců po svatbě 
svých rodičů, na příkladnost jeho života to 
však vliv nemělo. Jeho tatínek Antonín Bula 
přišel do Lukova v roce 1918 a měl za sebou 
již válečnou zkušenost. Pro maminku Marii to 
byl druhý manžel. O prvního, Františka Völk-
la, totiž právě ve válce, už v září 1914, přišla. 
Světový konflikt, který určil směr dvacátému 
století, tak ovlivnil Janův život ještě před jeho 
narozením „výběrem“ otce. Proč jeden padl 
a druhý zůstal žít? Máme to tak mezi svými 
předky všichni? Náhoda, osud, Boží řízení?

(dokončení na str. 8)



8

ze společnosti
zhodnocení podstaty případu. 
Byly na vině zlé totalitní pomě-
ry, tedy komunistický, neosob-
ní režim? Ano, taky, ale tady 
nabýval podoby v konkrétních 
lidech a z těch nikdo vinu ne-
smyje. Každý má svoji osobní 
odpovědnost, před vyšší spra-
vedlností jistě, když už ne před 
svým svědomím.

Před vykonáním popravy 
bylo Janu Bulovi umožněno 
napsat několik dopisů na roz-
loučenou, mamince, rodinám 
obou bratrů a sestry, dalším 
příbuzným... Alespoň to pro je-
jich útěchu? Ano, ale ty dopisy 
nebyly nikdy odeslány a doru-
čeny svým adresátům!

Příběh o Božích mlýnech
Mladý kněz byl popraven v Jihlavě 20. 

května 1952. Ti, kteří o to stáli, dosáhli svého. 
Další kamínek do mozaiky obrazu k světlým 
zítřkům kráčejícího lidu. Poslušného lidu. Po-
slušného zastrašením, když už ne jen z pře-
svědčení. Ale všeho do času! Tehdejším ví-
tězům patří dnes naše opovržení, když už je 
pozdě na světskou spravedlnost. Je to málo?

Jan Bula je v našich myšlenkách pořád. 
Píší se o něm knihy, na lukovské faře byla 
zřízena jeho vzpomínková expozice, budějo-
vičtí orlové pořádají k jeho poctě běžecký zá-
vod, katolická církev zahájila jeho beatifikač-
ní proces, tedy k prohlášení blahoslaveným... 
Když se napíše, že byl oblíben pro svoji milou 
a veselou povahu, díky níž nezkazil žádnou 
legraci, zní to jako z posudku třídního učitele. 
Když se napíše, že dobře a rád maloval, zní 
to jako ze zprávy o zálibách nějaké celebrity. 
Když se napíše, že svým životem a mučed-
nickou smrtí vydal svědectví víry, zní to jako 
z náboženské brožurky. Avšak pamětníci 
o tom všem přinesli mnoho konkrétních do-
kladů.

První budou poslední, poslední budou prv-
ní! Život Jana Buly byl dobrý. Život Jana Buly 
byl Příklad.

Petr Jičínský

Nesmyslné, zato oká-
zalé akce, mizerná kon-
spirace a litry alkoholu 
na posilněnou. Velice 
brzy to došlo i Janovi. 
Že akce s arcibiskupem 
Beranem je jen jeho bá-
chorkou a že místo sku-
tečného odporu proti to-
talitnímu režimu pouze 
přivádí lidi do neštěstí. 
Snažil se ostatní varo-
vat, odmítl s ním spolu-
pracovat a další činnost 
mu rozmlouval. Ale bylo 
už pozdě. Zatčení po-
tkalo i P. Jana Bulu, dva 
měsíce po opětovném 
shledání s dávným pří-
telem. Ten tak přijímal pohostinnost kama-
ráda z dětství s plným vědomím toho, že jej 
zároveň ničí. Poněkud banální sentence, kte-
rá nás napadne, „za dobrotu na žebrotu“, ne-
vystihuje až antickou hloubku tragédie. Zkla-
mání v příteli a marnost projevené odvahy 
k nebezpečným, avšak smysluplným činům.

Příběh o nenávisti až za hrob
Jan Bula byl odsouzen komunistickým 

režimem, protože mu byl nebezpečný. Ano, 
komunistickému režimu byl totiž nebezpečný 
každý nezávisle uvažující člověk. A takové-
ho bylo třeba nenávidět. Krutým mučením 
jej donutili přiznat, co neudělal, postavili ho 
do čela údajné skupiny, která měla plánovat 
státní převrat, to aby mohl dostat trest nejvyš-
ší. V novinách se o něm psalo jako o „poma-
hači vrahů babických funkcionářů“, třebaže 
byl zatčen víc než dva měsíce před babický-
mi vraždami. Vše proběhlo formálně podle 
práva. Proces v Třebíči v listopadu 1951, 
pak únorový odvolací soud v Praze, mezitím 
žádosti o milost. Kolik jich napsala zoufalá 
maminka, kolik přímluvných dopisů napsali 
jednotliví občané! Tolik lidí mohlo změnit pro-
kurátorem navržený trest smrti – státní soud, 
nejvyšší soud, prezident Gottwald! Ale vše 
bylo marné. Odůvodnění? Jen obecné frá-
ze točící se v kruhu, bez snahy po věcném 

Od počátku se s nadšením věnoval mláde-
ži, nejen jako katecheta, ale zvlášť v rámci 
orelské organizace. Se svými „orlíky“ hrál 
divadlo, k němuž maloval kulisy, sportoval, 
organizoval výlety a pobyty v přírodě. To 
částečně i po zákazu Orla. Pustil se také 
do rekonstrukce zdejšího kostela, ve kte-
rém byly restaurovány sochy, pořízena 
nová kazatelna a oltářní mřížka, plány byly 
i na zpovědnici a lavice. Vyvrcholením 
všech prací mělo být vybudování nového 
oltáře, stihl jej ještě zadat, avšak realiza-
ce se už nedočkal. Všemu jeho snaže-
ní byla učiněna přítrž z vyšší moci, moci 
panujícího režimu. Avšak dobrá práce žije 
ve vzpomínkách svědků. Ale ani s nimi se 
neztrácí, zůstává „někde“ vepsána navěky.

Příběh o odvaze
Nedlouho po svém ustavení se komuni-

stický režim hodlal vypořádat s katolickou 
církví, kterou hodnotil jako svého jediného 
vážného protivníka. Nejrůznějšími opatře-
ními zatlačoval její vliv a ve slova bez ob-
sahu měnil proklamace o náboženské svo-
bodě. Když se po neúspěšných jednáních 
s komunistickým státem v červnu roku 
1949 odhodlali biskupové věřícím předložit 
svůj pohled na věc a obhájit své postoje 
prostřednictvím pastýřského listu a oběž-
níku, komunističtí funkcionáři navštěvovali 
kněží ve farnostech se zákazem poselství 
biskupů v kostelech číst. Mezi ty, kteří ná-
tlaku nepodlehli, příslušný oběžník věřícím 
přečetli a dokonce jej doprovodili i svým 
komentářem, se zařadil rovněž mladý ro-
kytnický kaplan Jan Bula. Však byl za to 
také odsouzen k jednoměsíčnímu nepod-
míněnému trestu vězení, a kdyby prezi-
dent Gottwald nepotřeboval uklidnit situaci 
a nevyhlásil na tyto případy amnestii, byl 
by si jej také nejspíš odpykal.

Příběh o věrolomném 
přátelství

Na chvíli se vrátíme v čase zpět, do roku 
1931. Tehdy se po absolvování lukovské 
obecné školy jedenáctiletý Jan stal morav-
skobudějovickým gymnazistou. První čtyři 
roky studia byl jeho spolužákem a kama-
rádem, jeden čas i z jedné lavice, Ladislav 
Malý, syn vrchního četnického strážmistra 
z Kojetic. Občas navštívil Bulovy v Lukově. 
Po kvartě odešel na vojenské gymnázium 
do Moravské Třebové, vysvědčení na od-
chodnou mu bylo vydáno 28. června 1935, 
zapsal třídní profesor František Jech. 
Dlouhá léta se pak neviděli. Až 25. února 
1951. Tehdy zaklepal Ladislav, dle vlastní 
legendy protikomunistický odbojář a zá-
padní agent, na dveře fary v Rokytnici nad 
Rokytnou. Jeho někdejší spolužák, rokyt-
nický duchovní správce Jan Bula jej vlídně 
přijal a zprvu přímo neodmítl pomoc ani při 
zajišťování úkolu, který jej údajně čekal. 
Podařilo se mu prý unést arcibiskupa Be-
rana z komunistické internace a chystá se 
jej převézt do ciziny. Ať už byl, kým byl, a ať 
už byl, či nebyl v nějakém spojení se státní 
bezpečností, způsob, jakým svou činnost 
vykonával, komunistické policii nahrával. 

Poděkování za článek
Podobně tomu bylo například také u loň-

ského speciálu k listopadovým událostem 
roku 1989 v našem městě. Tím chci jenom 
říct, že v redakci odvádíte skvělou práci 
a vaši čtenáři si toho všímají. Díky moc všem.

Milan Krotký

Z redakční pošty

Chtěl bych poděkovat redakci zpravodaje 
Moravskobudějovicko a zvláště pak paní ar-
chivářce Mgr. Lence Jičínské za její článek 
„Z archivu o dění před pětasedmdesáti lety“, 
který byl publikován v květnovém vydání. 
Velmi mě jeho forma i obsah zaujaly a obo-
hatil mě o nové informace.

Ke vzpomínce na J. Hloužka
V roce 1998 jsme při návštěvě Londýna 

navštívili i kostel St. Clement Danes. Kostel 
je velmi starý, už ze středověku, v roce 1941 
byl při německém bombardování téměř zni-
čen, po válce byl opraven, v roce 1958 znovu 
vysvěcen a stal se ústředním kostelem krá-
lovských leteckých sil. Podlaha kostela je 
tvořena dlaždicemi, na kterých jsou odzna-

ky více než 800 skupin, stanic a letek RAF. 
Okolo zdí kostela jsou umístěny pamětní kni-
hy, uvádějící jména všech příslušníků RAF, 
kteří zemřeli ve službě. V jedné z knih jsme 
si nalezli i jméno Jaroslava Hloužka. Tehdy 
byly knihy ještě volně přístupné, dnes už jsou 
ve vitrínách, ale jména jsou tam uvedená po-
řád stejná.            Ing. Marie Krotká

(dokončení ze str. 7)
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Kdo by rád nepozoroval čápy, jak krou-
ží nad místem, které si na jaře vybrali 
za svůj domov po cestě z daleké Afriky. 
Lidé od nepaměti věří, že čáp je pos-
lem štěstí pro místo, kde hnízdí. Čápi 
s oblibou hnízdí na vyvýšených místech 
v blízkosti lidských oby-
dlí, kam se každoročně 
věrně vracejí. Nejraději 
mají opuštěné komíny – 
jako u nás. Do Želetavy 
se čápi na komín sladov-
ny bývalého pivovaru asi 
60 let pravidelně vraceli. 
V roce 2010 však už nevy-
vedli mladé možná proto, 
že pár už byl příliš starý 
a v dalších letech už vů-
bec nezahnízdili. Na vině 
mohl být také stav hníz-
da, které bylo už nebez-
pečně vysoké, a navíc 
v něm rostl stromek. Před 
několika lety nechal maji-
tel Starého hradu, kde se 
komín s hnízdem nachá-

zí, čapí hnízdo snížit a upravit, ale i pak 
zůstal želetavský komín bez povšimnutí 
čápů. Občas se zde sice některý při své 
cestě zastavil, aby si odpočinul, ale teprve 
letos jsme zaznamenali, že je hnízdo ob-
sazeno. Čapí pár přiletěl kolem 12. dub-

na a brzy začal zahřívat 
několik vajec. V péči o ně 
se spravedlivě střídají. Je-
den zahřívá a druhý stojí 
na stráži, nebo shání po-
travu.

Čápi tvoří stálé páry 
a mívají až pět vajec, 
na kterých sedí přibližně 
měsíc. Mláďata se líhnou 
postupně a rodiče je krmí 
dva měsíce. Zajímavé je 
i pozorování jejich boje 
o hnízdo. Většinou se bojů 
účastní samice. Funguje 
to tak, že přiletí samec, 
který se usadí na hnízdě. 
Ten pak čeká na samici. 
Pokud přiletí kromě jeho 
loňské družky i jiná čápi-

ce, pak se samice o samce a o hnízdo po-
perou. A čáp jen z hnízda v klidu sleduje, 
jak o něj dvě „ženské“ bojují.

Věříme, že čapí pár k nám přiletí i v dal-
ších letech. My je opět budeme zjara vy-
hlížet a pozorovat jejich námluvy i první 
nesmělé lety jejich potomků.

Čapí hnízdo dominuje na Vysočině řadě 
obcí a kde je, všude si ho považují. I naši 
předci se na tyto ptáky dívali s úctou jako 
na posly své budoucnosti. Snad proto je 
o nich tolik pranostik a pověr:
– Na svatého Řehoře letí čáp přes moře, 

žába hubu otevře a šelma sedlák, který 
neoře.

– Kde se čáp uhnízdí, je v tom domě štěs-
tí. Blesk do domu neudeří a požár tam 
nevypukne.

– Zkazit hnízdo čápa je hříchem.
– Mnoho čápů – mokrý rok.
– Čápi jsou vzorní rodiče a jako sym-

bol věrnosti byli uctíváni už ve starém 
Egyptě.

– Pověra o tom, že nosí děti, vznikla 
ve středověku patrně v severním Ně-
mecku.              Olga Nováková

Dodržovaní tradic 
a zvyků je letos značně 
zkomplikováno korona-
virovou pandemií. Kvůli 
zákazu shromažďování 
občanů se letos v Ja-
kubově nemohlo ode-
hrát stavění máje ani 
pálení čarodějnic. Ni-
kdo si nedokázal před-
stavit, že by děti pentli-
ly májku v bezpečných 
rozestupech. Nebo by 
chodily věšet krepové 
fáborky po jednom.

Protože se u nás 
na vsi drží tradice ruč-

ního stavění máje, mužské osazenstvo by 
těžko vztyčilo vysoký kmen při zachová-
ní minimálně dvoumetrových rozestupů. 
U vatry by se to třeba dalo, ale co fronta 
na pivo! No prostě jedna překážka za dru-
hou. Hromadné akce dostaly stopku. Ale 
„čarodky“ jsme v Jakubově rozhodně ne-
odpískali. Jen se musela tradice uchopit 
trochu z jiného konce. A o to se postaraly 
naše kreativní a nápadité učitelky z ma-
teřské školy, kterým za to moc děkujeme.

Pro nejmenší děti nachystala paní uči-
telka Kateřina Machovcová čarodějnické 
úkoly na zahradě mateřské školky. Rodi-
če dostali informace o akci messengerem 
na mobil. Zahrada byla otevřená celý den, 
aby se tam jednotliví soutěžící nepotkali. 
Stanoviště byla opatřena jednoduchým 
návodem, jak úkol splnit. Na konci čeka-
la loutka čarodějnice, které malí soutěžící 
zazpívali písničku.

Pro větší děti připravily Bronislava a Lu-
cie Kabelkovy dobrodružnou čaroděj-
nickou stezku do přírody, na kterou bylo 
možno vyrazit po celý týden. Do poštov-
ních schránek děti obdržely mapu, po-
kyny a verš s šifrou k objevení pokladu. 
Trasa v celkové délce asi 4 km vedla ces-
tou za kostel, přes louky, kolem potůčku, 
směrem k sousední Litohoři a končila 
u malého rybníka. Děti plnily úkoly na sta-
novištích označených barevnými kolečky 
a cestou počítaly loutky čarodějnic, které 
číhaly na stromech a v keřích.

Letošní trochu jiné čarodějnice si jaku-
bovské děti užily. Snad všichni si ale pře-
jeme, abychom se za rok sešli zase u vel-
kého ohně bez roušek a omezení.

Eva Čurdová

Do Želetavy se po deseti letech vrátili čápi

Čarodějnice v karanténě

Čapí pár na želetavském komíně. 
    Foto: Olga Nováková

Rozhodli jsme se využít možnost čerpat 
finanční podporu z Operačního programu 
Zaměstnanost spolufinancovaného z EU 
z Evropského sociálního fondu. Cílem naše-
ho projektu je umožnit zaměstnat na flexibilní 
pracovní dobu osoby, prioritně z naší obce, 
které jsou dlouhodobě evidovány na úřadu 
práce a mají kumulaci handicapů.

Vzhledem k tomu, že zpracování projektu 
a podání žádosti bylo administrativně velmi 
náročné (celkově 34 stran) a doposud nemá-
me s tímto programem zkušenost, požádali 
jsme o pomoc s vypracováním žádosti pra-
covníky MAS Rokytná Martinu Kršňákovou 
a Ing. Roberta Kubalu. Společná práce byla 
odměněna vyrozuměním o doporučení pro-
jektu k podpoře za stanovených podmínek. 
Finance v rozpočtu projektu jsou připraveny 

nejenom k úhradě všech výdajů spojených 
s placením samotného pracovníka, ale jsou 
mj. uznatelné k nákupu pracovních pomůcek 
pro práci s veřejnou zelení (sekačka na trá-
vu, křovinořez, fukar na listí). Toto vidím jako 
pozitivní přínos pro obec nebo i ostatní žada-
tele. Co mne však nemile překvapilo, a ještě 
zřejmě bude překvapovat i nadále, je oprav-
du velká administrativní až byrokratická ná-
ročnost celého projektu. V souvislosti s touto 
žádostí mi po 25 leté praxi ve funkci starosty 
obce přišly opět na mysl slova a sliby našich 
politiků, že sníží byrokracii a zbytečnou admi-
nistrativní náročnost žádostí o dotace. Avšak 
realita je jiná, čím více papírů, příloh a razí-
tek, tím lépe. Ať žije úřední šiml!

Radek Menčík

Obec Domamil – flexibilní forma práce
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podklad. Vzhledem k nouzovému stavu 
toto zajišťovaly dvoučlenné týmy slože-
né z řad členů obecního zastupitelstva 
a SDH, za což jim patří velké poděková-
ní. Následovala sanace podkladu podla-
hy a okolního zdiva, oprava špalet a vý-
malba. V další etapě revitalizace přijde 
na řadu pokládka nových parket a poté 

Koronavirus se vší škodolibostí nečeka-
ně utnul společenský život napříč světem. 
I na Lesné jsme tak přišli o pár naplánova-
ných akcí, ale s vizí světlých zítřků směle 
hledíme vstříc těm budoucím. A abychom 
byli řádně připraveni, vzali jsme to od pod-
lahy. Doslova. Navzdory koronavirové krizi 
jsme se pustili do rekonstrukce stávajících 
parket kulturního domu. Podlaha v hlav-
ním sále byla stále původní, z počátku 60. 
let 20. století. Dřevěné parkety tak zažily 
nespočet narozenin, tanečních zábav 
a masopustních veselic. Pamatují, jak 
po nich šlapaly dětské botky, které za pár 
let přerostly v dívčí střevíčky a později pak 
v pohodlné dámské polobotky. A co ty 
na nich odtancovaly polek a valčíků!

Zub času i červotoče v kombinaci s plís-
ní však udělal své. Podlahu v havarijním 
stavu bylo nutné vytrhat a připravit nový 

i generální úklid hlavního sálu. A může 
začít další éra vydařených akcí na Lesné, 
kdy se budeme těšit na setkání na novém 
parketu!

Projekt rekonstrukce podlahy kulturní-
ho domu je financován z fondu Programu 
obnovy venkova Vysočiny.

Marcela Havelková

V pondělí 4. a v úterý 5. května byly v Jakubově vyasfaltovány prv-
ní dvě místní komunikace po výstavbě splaškové kanalizace a vodo-
vodu. Jde o silnice ke kostelu, kde v červnu loňského roku výstav-
ba kanalizace v této obci začala. Do jednoho roku od rozkopání tak 
bylo vše uvedeno do původního stavu. Další ulice budou následovat 
po dokončení přípojek k jednotlivým domům a po provedení kamero-
vých zkoušek kanalizace.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 28. dubna potvrdilo své 
dřívější rozhodnutí, že doplatí chybějící část finančních prostředků 
a nechá provést raději celoplošnou opravu komunikací místo asfal-
tování pouze výkopů po výstavbě. Bylo také rozhodnuto o rozšíření 
silnice nad Stráňkami nebo opravě špatné dešťové kanalizace na ná-
vsi. Potěšující zpráva přišla z Kraje Vysočina, kdy svazek obcí zís-
kal dotaci ve výši 3,33 mil. Kč na dofinancování výstavby vodovodu. 
O tuto částku se tak sníží spolupodíl obce na financování této akce.

Miroslav Kabelka

Pandemie koronaviru a nemoci co-
vid-19 zasáhla do našich životů. Do spole-
čenství lidí, do chodu institucí, úřadů, pod-
niků, života v obcích i městech. V různých 
částech světa se s touto problematikou 
vyrovnávaly vlády a občané různě. V dů-
sledku mnoha omezujících opatření se 
v ČR podařilo první vlnu pandemie snad 
zvládnout. Tato složitá a náročná doba 
prověřila charaktery nás všech.

V Babicích se obecní úřad posta-
ral vzorně o své občany. Zajistil výrobu 
ochranných roušek pro obyvatele, ve spo-
lupráci se členy sboru dobrovolných hasi-
čů nabídl dovoz nákupů do domů a také 
zajistil a rozvezl všem obyvatelům dezin-

fekci, připravenou dle odborného návodu, 
do jejich domovů. Průběžně byli občané 
informováni formou SMS zpráv a místním 
rozhlasem.

Nejpěknější a velmi milé bylo zakonče-
ní měsíce dubna. Vzhledem k zákazu ko-
nání společenských akcí se pár obětavců 
(slovy pět) dalo dohromady a místo stavě-
ní velké máje postavili na tradičním místě 
alespoň malou, ale o to milejší máječku 
(viz foto). Je dobré, že se duch pospoli-
tosti a lidskosti v době, kdy se nemůžeme 
stýkat, zachovává i formou vlídného hu-
moru a tradice. Poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na všech výše uvedených 
aktivitách.            Václav Kovář

Nová podlaha kulturního domu

Babická máječka

Asfaltování místních komunikací

V Martínkově budou mít zastřešené posezení
Při realizaci úprav martínkovské návsi 

v minulém desetiletí bylo dopředu myšle-
no na budoucí využití jednotlivých prostor. 
Kromě výsadby několika desítek stromů 
a keřů zde vzniklo dětské hřiště a dále 

prostor pro pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Ten je využíván zejména 
během oblíbených martínkovských kro-
jovaných hodů, ovšem využívá se rovněž 
při pořádání jiných akcí.

V těsné blízkosti štěrkové plochy v hor-
ní části návsi začala v minulých dnech 
výstavba zastřešeného posezení. Po pro-
vedení zemních prací a základů dojde 
k montáži vlastního přístřešku, po-
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ložení dlažby a dokončení terén-

ních úprav. Přístřešek bude sloužit jako 
kryté posezení nejen pro návštěvníky 
hodů, štafetového maratonu nebo jiných 
akcí, ale i návštěvníkům nedalekého dět-
ského hřiště. 

Pokud vše půjde hladce, bude stavba 
dokončena do začátku letních prázdnin.

Josef Pléha

byla nejen časově, ale také finančně ná-
ročnější. Zde byly položeny inženýrské 

sítě a vybudována byla nová 
komunikace. Zhotovitelem 
díla se na základě výběrové-
ho řízení stala firma SWIE-
TELSKY stavební s. r. o., zá-
vod Jihlava. Celá stavba byla 
předána do užívání ve středu 
6. května. Kvalitní povrch 
komunikace a malý provoz 
v této lokalitě okamžitě začaly 
využívat děti. Vozovku testují 
na in-line bruslích, skateboar-
dech a na kolech.

Bc. Marie Vláčilová

ale také další zajímavý způsob využití. 
Všichni zájemci si v ní mohou vyměnit 
knihu za jinou, nějakou si vzít, nebo na-
opak doma zahálející knížku přinést. 

Pracovníci obce nově vymalovali a vy-
zdobili stěny čekárny a zrestaurovali starý 
nábytek, který byl nalezen na půdě de-
šovské školy. Knihočekárna samozřejmě 
nemá sloužit jako nějaké odkladiště vý-
tisků vhodných do sběru, ale každý má 
doma nějakou knihu, kterou nečte, pří-
padně ji má dvakrát a je mu líto ji vyhodit. 
V takovém případě ji může odložit do této 
zbrusu nové knihočekárny a vzít si místo 

Tak jsme si postupně zvykli na nošení 
roušek, na dezinfikování, na používání ru-
kavic, na rozestupy, na zákazy a nařízení. 
Ale asi nejhůře si člověk zvyká na to, že 
se nemůže vídat s přáteli a známými. Také 
v Cidlině bylo najednou pusto a prázdno. 
A určitě všem Cidliňákům a jejich přáte-

Dešov se chlubí novou knihobudkou. 
Ta vznikla v prostoru autobusové čekárny, 
která tím získala nejen nový svěží vzhled, 

Zajímavý způsob využití dešovské čekárny

ní jinou, nebo si jen půjčenou knihu pře-
číst a zase ji vrátit zpět.

-sig-

Nová lokalita Jihozápad v Častohosticích
Jednou z možností, jak udržet mladší 

generaci na vesnici, je zřizování nových 
stavebních míst.

V Častohosticích vznik-
la právě pro výstavbu 
rodinných domů nová lo-
kalita Jihozápad. Vzniklo 
zde devět nových míst, 
přičemž v současné době 
jsou již všechna místa 
zájemcům prodána. Prv-
ní etapa týkající se pěti 
stavebních míst byla v do-
sahu stávajících inženýr-
ských sítí a komunikace. 

Provedena byla oprava vozovky a vybu-
dován byl chodník. Druhá etapa ovšem 

Čarodějnice v době koronavirové
lům chybělo tradiční vítání jara spojené 
s pálením čarodějnic a stavěním májové 
máje. Ale nevzdali jsme to. I když se neko-
nala tradiční akce se stavěním velké máj-
ky s věncem a také pálení hranice s ča-
rodějnicí, postavili jsme si alespoň malou 
symbolickou májku na návsi u společen-

ského domu. Májová máje je symbolem 
jara, růstu a plodnosti a v současné době 
je pro nás také znamením toho, že spo-
lečně zvládneme náročné období doby 
koronavirové a že bude zase dobře.

Kamila Veselá
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z kulturyblahopřání, vzpomínky, ze sportu

Maminko, Vás já jen ze vzpomínek znala.
Tatínku, Vám slíbila jsem jménu Salač dě-
lat čest.
Josefe, Tebe jsem milovala, v dobrém 
i ve zlém při Tobě stála.
Teď zůstala jsem sama s dětmi a v našem 
žalu dalšímu zlu čelíme.
O Boží lásku a vaši pomoc proto nyní pro-
síme...
Dne 24. 6. 2020 uplyne již 30 let od smrti 
milované a všemi oblíbené paní učitelky 
Květoslavy Salačové, roz. Přibylové. 
Dne 14. 5. 2020 jsme si připomněly již 
4 roky od smrti jejího manžela, uznávané-
ho lékaře 
MUDr. Miroslava Salače. 
Dne 13. 6. 2020 pak vzpomeneme smut-
ného půl roku ode dne, kdy se ke svým 
rodičům nečekaně připojil jejich nejstarší 
syn 
MUDr. Josef Salač.
S láskou a úctou vzpomínáme a děkuje-
me všem, kteří vzpomínají s námi.
Petra Salačová 
s dcerkami Terezkou a Kristýnkou.

Dne 18. června 
uplyne 14 let, 
co nás navždy 
opustil pan
František Roupec 
z Vícenic.
S láskou stále 
vzpomínají
manželka Emilie 
a synové Milan, 

Pavel a František s rodinami.

Když umře mamin-
ka, sluníčko zajde, 
v srdci nám zůsta-
ne smutek a chlad.
V tom širém světě 
sotva se najde, kdo 
by jak maminka 
uměl mít rád.
Dne 18. května 
uplynulo 1. smut-

né výročí, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička 
Květoslava Nykrmajerová ze Zvěrkovic.
S láskou vzpomíná 
manžel, dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Hodně štěstí, 
zdraví
a oslavy bez oba-
vy,
že Ti bude 
o rok víc, nedělej 
si z toho nic.
Ač opouští Tě 
Tvoje mládí,
my Tě máme 

pořád rádi!
Dne 22. června se dožívá 89 roků paní 
Marie Pléhová z Martínkova.
Všechno nejlepší do dalších let přejí 
dcery Marie, Stanislava a syn Josef 
s rodinami. 
K přání se připojuje i 10 vnoučat, 
21 pravnoučat a 4 prapravnoučata.

Dne 
2. června 2020 
se dožívá 97 let 
náš tatínek, dě-
deček a pradě-
deček, pan 
Jan Nechvátal 
z Jakubova.
S láskou 
blahopřejí 

dcera Naďa, vnuk Patrik s Danou,
vnučka Petra s Jirkou, pravnoučata 
Honzík, Leontýnka, Vaneska.

inzerce

Profi aerobic team a ukončení čtvrté závodní sezóny
Závodní sezóna 2019/2020 byla bohužel 

předčasně ukončena kvůli koronavirové pan-
demii místo plánované poloviny června již 
začátkem března, ale i přesto náš tým stihl 
nasbírat krásných 54 medailí, jejichž nositel-
kami jsou:

Terka Chrástová (16 let) – 16 medailí, Ter-
ka Havlíčková (15 let) – 13 medailí, Anetka 
Havlíčková (13 let) – 7 medailí, Michalka Je-
nerálová (6 let), Kristýnka Nesibová (4 roky) 
a Noemka Dufková (4 roky) – 3 medaile, 
Sofinka Poláčková (6 let) a Miuška Molina (4 
roky) – 2 medaile. Po jedné medaili se po-
dařilo vybojovat Lucince Radové (3 roky), 
Aničce Vorbisové (5 let), Viktorce Dufkové (9 
let), Zuzance Čtveráčkové (12 let) a Vendule 
Kopečkové (22 let).

I v letošním roce titul nejlepší závodnice 
klubu obhájila už poněkolikáté Terka Chrás-

tová. Terezka absolvovala celkem šestnáct 
závodů a na každém z nich obsadila stupeň 
vítězů, což jen potvrzuje fakt, že patří mezi 
špičku nejlepších závodnic z celé České re-
publiky. Na paty Terce šlapala Terezka Ha-
vlíčková, které scházely pouhé tři medaile 
k postu nejlepšího závodníka.

Na závodní plochu se pravděpodobně ješ-
tě chvíli nepodíváme, ale nezahálíme a stále 
pokračujeme v přípravách, abychom na další 
závodní sezónu, která, doufejme, odstartuje 
v září, byli maximálně připraveni. Zejména 
pak na Mistrovství České republiky SAMC, 
jež má proběhnout počátkem října.

Na závěr děkujeme všem rodinám závod-
nic za jejich podporu a doufáme, že budete 
i nadále pomáhat dětem v uplatňování jejich 
pohybového nadání. Samozřejmě děkujeme 
a chválíme i všechny naše ostatní členky, 
které sice nezávodí, ale na každém tréninku 
ze sebe vydávají naprosté maximum a mají 
radost z pohybu, což je neméně důležité.

Také letos otevřeme brány našeho klubu 
a rádi mezi sebe přivítáme další sportovní 
nadšence ve věku od 3 do 10 let. V případě 
zájmu se na nás obraťte na facebookovém 
profilu: Profi aerobic team MB.

Vendula Kopečková, trenérka

Blahopřání Vzpomínky
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vzpomínky

Opustili nás:
Milada Křivánková 1924 Mor. Budějovice
Štěpánka Beránková 1924 Mor. Budějovice
Marie Křivanová 1930 Hornice
Ing. Boris Šusta 1928 Mor. Budějovice
Vlastimil Smetana 1941 Mor. Budějovice
Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Odešel jsi bez 
slůvka rozloučení, 
už není návratu 
a cesty zpátky není.
Jen kytičku na hrob 
Ti můžeme dát 
a s láskou na tebe 
vzpomínat.

Dne 14. 5. 2020
uplynul 

1. smutný rok, co nás opustil pan 
Pavel Stark.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
tatínek Karel a sestra Zdeňka s rodinou.

Odešel jsi tiše,
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích
žiješ stále dál.

Dne 11. června 
vzpomeneme
3. smutné výročí
kdy nás opustil pan

Ladislav Říha z Litohoře.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál, 
však v našich 
srdcích žiješ 
stále dál.
Těžké bylo loučení, 
těžší je 
bez Tebe žít,
láska snad smrtí 
nekončí, 

v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 30. června tomu bude rok, kdy nás 
navždy opustila naše drahá dcera, ma-
minka, babička, sestra, teta a švagrová, 
paní 
Marie Konvalinová z Vesce.
S láskou a úctou vzpomínají 
syn Standa, Jaroslav a Pavlína s rodinami.

Odešel jsi, 
jak si osud přál, 
ale v našich srdcích 
žiješ dál.
Dne 6. května 
uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy 
opustil pan 
Josef Nesiba 
z Krnčic. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 
celá rodina. 

Jen svíci hořící a hezkou kytici 
Vám na hrob můžeme dát, 
chvíli postát a s láskou na Vás vzpomínat.
Dne 12. června 2020 uplyne 11 let, kdy 
nás opustil tatínek, pan 
Antonín Kopeček 
a 31. července maminka, paní 
Antonie Kopečková.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
syn Antonín a dcera Jana s rodinami.

Dne 10. 6. 2020 
uplynou tři smutné 
roky od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustila naše drahá 
manželka, mamin-
ka a babička, paní 
Miluše 
Chalupová.

S láskou stále vzpomínají 
manžel František a děti s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

Nezemřel jsem, 
neboť vím, že budu
stále žít 
v srdcích těch,
kteří mě měli rádi.

Dne 1. 6. 2020 
si připomeneme 
5. smutné výročí 
úmrtí pana 

Milana Zerzy z Vesce.
S láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 5. 6. 2020 
uplynou 2 roky, 
co nás 
navždy opustil pan 
Karel Kyprý.

S láskou stále 
vzpomínají 
manželka a dcery 
s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Světlo jedné duše 
uhaslo, však její 
teplo hřeje naše 
srdce dál.
Odešel bratr 
a strýc, jehož jsme 
milovali, v našich 
srdcích však žije 
a žíti bude dál...
Dne 6. května uply-

nulo 10 let, kdy nás opustil pan 
Ivan Ferdan.
S láskou stále vzpomínají 
sestry Eva s rodinou, Marta s rodinou, 
Ludmila s rodinou a Dáša s rodinou.

Čas míjí, 
vzpomínky zůstávají.

30. 6. uplyne 5 let, 
co nás opustil pan 
Bohumil Jenerál 
z Vesce. 
S úctou a láskou 
stále vzpomíná 
celá rodina.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. 

Utichlo dobré srd-
ce, klesly pracovité 
ruce, 
zhasly usměvavé 
oči naší drahé 
maminky.
A nám zůstala bo-
lest a vzpomínky.

Dne 19. června 
2020 uplyne 14 roků, kdy nás navždy 
opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička, paní 
Marie Blahoudková 
z Lažínek – Mor. Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery Vlasta a Marie s rodinami a snachy 
s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 28. června 
2020 by se dožil 
92 let náš manžel, 
tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 
Bořivoj Klejdus 
z Moravských 
Budějovic.
S láskou 
vzpomínají 

manželka, syn s manželkou, dcera, vnuci 
a pravnoučata Matýsek, Karolínka, Tadeá-
šek, Štěpánek, Sofinka, Nikolka a Eliška.

Dne 29. 6. 2020 
uplynou 2 roky, co 
nás navždy opustil 
pan 
Jiří Boráň.

S láskou a úctou 
vzpomínají, 
a za tichou 
vzpomínku děkují 

manželka, synové a dcera s rodinami. 
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ze školství, 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

3 2 4
5 1

1 9 4 7
6 7 5

1
7 8 3

6 9 1 2
2 9
6 4 3

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, 15. 6. 2020. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Janě Klinerové 
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

zve zájemce ke studiu pro školní rok 
2020/2021. Naše škola nabízí vzdělávání 
v hudebním a výtvarném oboru. Přijímá-
me děti již od 5 let.

Hudební obor je určen pro zájemce, 
kteří se chtějí naučit hrát na nějaký hu-
dební nástroj, nebo zájemce, kteří rádi 
zpívají a chtěli by své schopnosti dále roz-
víjet. Součástí výuky na naší škole je i hra 
na nástroj nebo zpěv v kolektivu (v pěvec-
kém sboru, souboru, orchestru) a vzdělá-
ní v oblasti hudební teorie. Naším cílem 
je probudit zájem a nadšení u dětí, které 
mají předpoklady pro to, aby se z nich sta-
li dobří hudební amatéři nebo pokračovaly 
ve studiu na nějaké vyšší umělecké škole.

Přijímací talentová zkouška má ověřit 
hudební sluch a rytmické cítění uchaze-
če – zpěv libovolné jednoduché písně, 
opakování zadaných tónů, vytleskání ryt-
mického útvaru, v případě, že umí, zahrát 
na hudební nástroj.

Žáci výtvarného oboru mají možnost 
seznámit se s technikami, které jsou zná-
mé z klasické školní výtvarné výchovy 
(kresba, malba), ale osvojí si i další mož-
nosti vyjádření. Součástí výuky se stane 
i seznámení s dějinami umění, ne ve smy-
slu ryze teoretických hodin, ale v návaz-
nosti na konkrétní projekty, kterými se 
budeme zabývat. Důraz je u nás kladen 
především na rozvoj kreativního uvažo-

vání a myšlení. Cílem výtvarného oboru 
totiž není jen prohloubení dovedností 
v určitých technikách, ale i uvědomit si, co 
vlastně umění je nebo může být, a získat 
k němu pozitivní vztah. V rámci výtvarné-
ho oboru je vyučován předmět výtvarnát 
vorba a kultura. Výuka probíhá kolektivní 
formou.

Náplní přijímací zkoušky je prověřit 
základní schopnosti a dovednosti žáka 
v oblastech kresby podle modelu a podle 
fantazie. Veškerý materiál a potřeby zajis-
tí škola. Stačí jen přijít. Zkouška probíhá 
bez přítomnosti rodičů.

Kritériem pro přijetí do základní umělec-
ké školy jsou talentové předpoklady ucha-
zeče a dostatečná kapacita školy ve zvo-
leném studijním zaměření. V současné 
situaci samozřejmě dbáme na zdraví nás 
všech, takže při osobním setkání s ucha-
zeči dodržujeme všechna hygienická 
a bezpečnostní nařízení. 

Nabídku studijních zaměření a bližší 
informace naleznete na internetových 
stránkách školy (www.zus-mb.cz), na pla-
kátech a informačních letáčcích.

–ZUŠ–

Základní umělecká škola Moravské Budějovice

Upozornění pro přispěvatele:
Uzávěrka zpravodaje 

č. 7–8 2020
je 10. června 2020
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z kultury, ze sportu

Letní kino na zámeckém 
nádvoří

inzerce

V dubnovém čísle zpravodaje jsme infor-
movali o červnovém T-Mobile Olympijském 
běhu. I přes postupné uvolňování vládních 
omezení byl tento celorepublikový běh odlo-
žen. Běžecké boty si však budete moci obout 
ve středu 16. září 2020.

Na letní prázdniny jsme již tradičně připra-
vili příměstský tábor s názvem Léto v Sokole. 
Pokud chcete, aby vaše děti trávily léto aktiv-
ně, přihlaste je prostřednictvím našeho webu 
mbsokol.cz na sportovní týden v sokolovně. 
Sportovat budeme 20. až 24. července vždy 

S postupným uvolňováním, poté co nám 
vláda umožnila uspořádat veřejnou akci,  
MKS Beseda realizovalo 14. května promítá-
ní kina ve velkém sále Besedy. Rozhodnutí 
uskutečnit kino ve vnitřních prostorách bylo 
hlavně kvůli nepřízni počasí. Bohužel ale pro-
mítání dvou filmů, a to Pat a Mat a Ženská 
na vrcholu, bylo velmi málo navštívené. Těž-
ko říci, zda se lidem nechtělo „dovnitř“ nebo 
se stále obávali vyjít na veřejnou akci kvůli 
koronaviru. 

Promítání ovšem nevzdáváme a nasazuje-
me další filmy na červen. Pokud nám to počasí 
dovolí, věříme, že určitě ano, promítat bude-
me v krásném prostředí zámeckého nádvoří. 
Prvním filmem dne 4. června ve čtvrtek bude 
české komediální drama film Vlastníci z roku 
2019 režiséra Jiřího Havelky. Komedie Vlast-
níci byla letos oceněna hned třemi Českými 
lvy. Pro děti jsme vybrali pohádku Jak vycvi-
čit draka 3, kterou promítneme 11. června. 
V pořadí třetím filmem bude slovenské drama 
Sviňa.  Odehrává se ve světě vysoké politiky, 
mafie bílých límečků, organizovaného zloči-
nu, obchodu s bílým masem a velkých finan-
cí. Na film Sviňa se můžeme těšit ve čtvrtek 
18. června. Poslední červnový film bude jak 
pro děti, tak pro dospěláky. Je to film Dolittle 
z roku 2020 a jistě pobaví celou rodinu. 

MKS Beseda se na vás moc těší. Jsme moc 
rádi, že máme opět možnost pro vás chystat 
kulturní program.           Mgr. Nikola Šťastná

od 9.00 do 13.00 hod. Na programu je gym-
nastika, parkour, aerobik, tanec a míčové 
hry. Děti se mohou hlásit na celý týden, nebo 
pouze na vybrané dny podle typu sportu.

Doufáme, že situace se brzy uklidní a my 
pro vás budeme moci uspořádat ještě více 
sportovních a společenských akcí. Pro aktu-
ální informace sledujte naše webové stránky 
a náš facebookový profil.

Tereza Lojdová, 
TJ Sokol Moravské Budějovice

Co se děje v Sokole

Populární kapela The Feet natočila před 
časem ve velkém sále Besedy půltucet po-
vedených videoklipů, které se postupně 
objevují na YouTube a Facebooku skupiny. 
V Moravských Budějovicích se při té příleži-
tosti objevil také filmový štáb TV Nova, jelikož 
zpěvák této formace Michal Šafrata je jedním 
z finalistů letošní soutěže SuperStar.

Foto: Archiv kapely
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Leon
SEAT Leon Sportstourer
Zvýhodnění až 200 000 Kč.

*

Kombinovaná spotřeba paliva 4,2–7,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2 95–164 g/km. 
*Uvedené zvýhodnění je platné pouze s financováním od SEAT Financial Services v  akci 
SEAT PLUS a Trade In. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. Akce platí na skladové vozy, detailní nabídka je k dispozici 
u participujících dealerů SEAT, akce trvá do 30. 6. 2020 nebo do odvolání. Použité obrázky 
jsou pouze ilustrativní.

Libor Suchý, autoprodejna  
Nový Šaldorf 81, 67181 Znojmo – T. 515 227 952, 602 516 775 
prodej.seat@liborsuchy.cz – www.liborsuchy.cz

TABO  MB s.r.o.S
STAVEBNÍ FIRMA

Dopravní 1693

tel: 568 422 142
e-mail: info@stabomb.cz

PRODEJNÍ SKLAD:

tel: 568 422 365
mobil: 737 211 969

e-mail: stavebniny@stabomb.cz

stavební práce

prodej stavebního materiálu




