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rekonstrukci bytu na nám. Míru či modernizaci veřejné-
ho osvětlení ve městě. Předpokládám, že většina z vás 
využila výpůjčku, máte doma „žlutou popelnici“ a třídíte. 
U stánku se zmrzlinou jste již určitě vyzkoušeli nově na-
instalovanou lavici.

Věřím, že veškeré realizované akce, a to i ty, které 
jsem zde nezmínila, budou malým dárkem nám všem, 
nejen těm, co zde bydlí, ale i ostatním, kteří Moravskými 
Budějovicemi třeba jen projíždějí.

V brzké době nás čekají krajské volby. Do těch le-
tošních vstupují nové strany. Bude tedy dobré, když si 
ujasníte, co se pro Moravské Budějovice v posledních 

letech udělalo, co se tím změnilo k lepšímu, co se nevyřešilo, kdo 
co pro ně dělal a hlavně kdo je schopen pro ně ještě hodně udělat. 
Zvolení našich lidí do krajského zastupitelstva je velmi důležité. Ka-
ždý v politice kritizuje každého. Od sebe nezačíná nikdo. Tak volme 
někoho, kdo konkrétně řekne, jak a co je reálné. Kdo nehovoří o všem 
a zároveň o ničem. Možnost výběru máme, tak dobře važme ne sliby, 
ale činy. Já nikomu neporadím, je to na každém z nás. Ale nejít volit, 
to také není řešení.

Přeji vám nádherné babí léto, ale když na to přijde, i zamlžené ob-
zory jsou krásné. Některým lidem vadí horko, zima, déšť, vítr, mno-
hým nevyhovuje střídání ročních období. Myslím, že je to rouhání. 
Je to, co právě je. Čeká nás podzim – čas bláta, dešťů, plískanic. 
Čas vinobraní, slivovice, dýmu bramborové natě, vůně oranice. Čas 
usínání polí a pouštění draků, krákání havranů, odletu tažných ptá-
ků. Taky barevného listí, prvních námraz a dalekých jasných obzorů 
a hvězd na obloze.

Všem vám děkuji za trpělivost a ohleduplnost při prováděných ak-
cích a zároveň vám přeji plné zdraví. Nenechte si nikým a ničím kazit 
náladu.             Jana Kiesewetterová, místostarostka 

Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítejte u zářijového vydání zpravodaje. Zdravím vás 

posledními vůněmi léta, které bylo dosti rozmarné, ně-
kdy i zlomyslné. Léto je téměř za námi, řada z nás kvůli 
koronaviru neopustila republiku, ale přesto má spoustu 
zážitků z prázdnin, dovolené. Nemusí se nutně jednat 
o klasické radovánky, například den strávený u vody, 
plný veselého šplouchání a smíchu. Jsou i jiné radosti, 
rybízový koláč a chvilka klidu. Každý máme to svoje.

Je tady září a to je nemyslitelně spjaté se školou. 
Školou povinným začíná jejich docházka. My pracující 
můžeme sledovat, jak školáci zase začínají vstávat a trávit své dny 
místo u her ve školních lavicích.

Přestože nás všechny letní měsíce sváděly hlavně k lenošení a od-
počinku, život v našem městě neutichl. Nejinak tomu je i s investicemi 
a rozvojem města. K těm největším letošního roku patří určitě rekon-
strukce místních komunikací, kanalizace, vodovodu, veřejného osvět-
lení, kabelů VN a NN a umístění HDPE trubek v lokalitě Mexiko, kte-
rou hradíme z finančních prostředků města. Tou nejviditelnější, kterou 
nelze přehlédnout, když procházíte městem, je oprava obou budov 
radnice, která je až na malé výjimky prováděna za běžného provo-
zu. K dopravnímu omezení a výlukám železničního provozu přispěla 
rekonstrukce mostu na ul. Havlíčkova. Při konání smutečních obřadů 
jste si často stěžovali na komplikované parkování, které nebylo vždy 
snadné. Myslím si, že tento problém již odpadl. Vzniklo zde 21 no-
vých parkovacích stání. Přece jenom, jdeme-li na pohřeb, to poslední, 
na co máme myšlenky a náladu, je hledání parkovacího místa…

Nesmíme zapomenout na výměnu osvětlení ledové plochy zimního 
stadionu, úpravu nezpevněného povrchu hřiště ZŠ Havlíčkova, obno-
vu vnitřních oken zámku, rozšíření dětského hřiště v parku, kompletní 
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Jak jistě víte, v polovině července nejen 
Moravské Budějovice zasáhla víkendová 
havárie na vodovodním přivaděči z úprav-
ny vody Štítary do čerpací stanice Často-
hostice a dotkla se (snad kromě městské 
části Mexiko) téměř každé domácnos-
ti. Dovolte mi k této věci uvést pár slov. 
Jednalo se o úsek z potrubí DN 500 mm, 
na který navazují další větve skupinového 
vodovodu směrem na Třebíč, Hrotovice, 
Náměšť nad Oslavou, Dukovany a Morav-
ský Krumlov. Náročnou opravu přivaděče 
ztěžovaly po celou dobu vytrvalý déšť, ne-
dostupnost místa, bláto a těžko zdolatelný 
terén.

Po výměně prasklé roury a následném 
zahájení napouštění potrubí byl zjištěn 
další únik. Situace se opakovala pár set 
metrů od místa první poruchy. Zde musím 
podotknout, že VAS a. s. měla za to, že 
se jí situaci povedlo vyřešit již po první 
opravě, a proto v té době nikoho z vede-
ní našeho města o vzniklém problému 
neinformovala a vycházela z toho, že ob-
čanům budou stačit rezervy vody, které 
jsou k dispozici. První informace o vzniklé 
situaci jsem v sobotu 11. července odpo-
ledne získal až od občanky, která mi za-
telefonovala a informovala mě o tom, že 
v Moravských Budějovicích neteče voda. 
Okamžitě jsem zavolal vedení VAS a ná-
sledně jsme po vyhodnocení situace za-
čali pravidelně informovat veřejnost všemi 

dostupnými způsoby, které máme – Face-
book, KTV, internetové stránky města, in-
stagram a informační systém MOBISYS.

Chvílemi to ovšem na sociálních sítích 
vypadalo, že neděláme vůbec nic. V době 
internetu se totiž někteří lidé veřejně a vel-
mi rádi vyjadřují naprosto ke všemu. Dost 
často ukvapeně a bez dostatku informací. 
Zkrátka, když mají nějaký problém, tak ho 
ventilují přes sociální sítě. Přitom by třeba 
stačilo obrátit se na někoho z vedení měs-
ta. Není samozřejmě vyloučeno, že se jim 
v daný okamžik uleví, ale rozhodně se tím 
nic nevyřeší. Mnohem víc by naší spo-
lečnosti prospělo, kdybychom se v tako-
výchto situacích sjednotili a každý z nás 
v místě bydliště obešel staré občany, kteří 
nemají možnost dozvědět se o daném 
problému např. z internetu nebo KTV, 
a informoval je. Mě osobně mrzí, když se 
špinavé prádlo pere pouze na sociálních 
sítích. Radnice je otevřeným úřadem, kte-
rý je nakloněn vždy a za každé situace 
rychlému řešení, ale i nám je zkrátka ně-
kdy potřeba pomoci, protože ani dostup-
né technologie nám neumožňují zázraky. 
Ano, bylo to velice nepříjemné, když ne-
tekla voda. Na sociálních sítích to však 
podle některých diskutujících vypadalo, 
jako by se blížil konec světa.

Zpět ale k havárii potrubí. Výměna dru-
hé prasklé trouby byla ukončena v nedě-
li ráno a nastalo další napouštění vody 

do potrubí. Při tom byla zjištěna skuteč-
ná příčina porušení trub. Páteční bouřka 
způsobila výpadek a poškození elektroni-
ky na čerpací stanici Častohostice. To se 
projevilo náhodným chybovým chováním 
ovládací armatury (tzv. redukčního venti-
lu), která zavřela prudce přítok do čerpací 
stanice. Vzniklý tlakový ráz vody pak za-
příčinil poškození potrubí v místech silně 
podmáčených vodou. Oprava druhého 
úseku prodloužila tedy celkovou dobu 
opravy havárie a oddálila dopouštění vo-
dojemů v celé kaskádě od Moravských 
Budějovic až po Hrotovicko a Náměšťsko. 
Cisterny divize Třebíč nestačily zásobovat 
takto rozsáhlou oblast, a tak byly na po-
moc přivolány cisterny z divize Znojmo, 
Boskovice a Brno-venkov, které zajistily 
náhradní zásobování v nejpostiženějších 
místech. Situaci se podařilo dostat pod 
kontrolu v neděli 12. července odpoledne, 
kdy se už vodojemy doplňovaly, a voda 
začala proudit k odběratelům.

Dotčeným úsekem potrubí DN 500 den-
ně proteče 6 000m3 pitné vody. Než dote-
če voda tímto úsekem, tj. z úpravny do ČS 
Častohostice, trvá to 4,5 hodiny, podobné 
doby zdržení jsou i mezi dalšími vodojemy 
– proto od okamžiku ukončení opravy ha-
várie tohoto rozsahu trvá minimálně jeden 
den, než se doplní všechny vodojemy.

Vlastimil Bařinka, starosta

Říjnové volby do zastupitelstev krajů
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby 
do zastupitelstev krajů a stanovil jejich konání na pátek 2. října 
a sobotu 3. října 2020.

Organizace volebních dnů
Volby budou probíhat ve dvou dnech, a to v pátek dne 2. 10. 
2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 3. 10. 2020 
od 8:00 hod. do 14:00 hod. Jedná se o pevně stanovenou dobu 
konání voleb, nelze otevřít volební místnosti před stanovenou 
hodinou.

Možnost volit na voličský průkaz mimo svůj volební okrsek
Každý volič může požádat na matrice městského úřadu o vy-

dání voličského průkazu, a to osobně, nebo v listinné podobě 
doručenou žádostí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo 
prostřednictvím datové schránky.
Konec lhůty pro doručení žádosti v písemné podobě nebo pro-
střednictvím datové schránky je 25. září 2020 v 16:00 hodin, 
v případě osobní žádosti je konec lhůty stanoven na 30. září 
2020 v 16:00 hodin.

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou dodány do schránek voličům nejpozději 
v úterý 29. září 2020.

Netekla voda, ale konec světa nepřišel

Cisterny s pitnou vodou zavítaly také na náměstí Míru.                    Foto: Luboš Janoušek

3

město informuje

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavek na hlasování do přenosné volební schránky může-
te již nyní nahlásit na telefonu 568 408 309, ve dnech voleb pak 
na telefonu 568 408 311.
Starosta města Moravské Budějovice svolal první zasedání 
okrskových volebních komisí na středu 9. září 2020 v 16:00 ho-
din. Zasedání proběhne ve velké zasedací místnosti v přízemí 
městského úřadu. Účast delegovaných členů je nutná.

Volební místnosti ve městě
Okrsek č. 1 Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
Voliči bydlící v ulici Alšova, Bezručova, Ciolkovského, Doprav-
ní, Fibichova, Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře, 
Mexická, Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984, 
1006, 1027, 1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 1114, 1161, 
1337, 1543, 1544, 1577, 1579, 1646–1648, 1677, 1678), Wolke-
rova.

Okrsek č. 2 Dům pečovatelské služby I, Chelčického 
  čp. 904
Voliči bydlící v ulici 1. máje, Funtíčkova, Heřmanická, Chelčic-
kého, Jaroměřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, Palackého, 
Pražská (čp. 104–113, 115, 116, 128, 321, 914), Sokolská, Su-
šilova, Šustova.

Okrsek č. 3 Střední škola řemesel a služeb, 
  Tovačovského sady čp. 79
Voliči bydlící v ulici Blahoslavova, Dobrovského, Fügnerovo 
nám., Havlíčkova, Janáčkova, Kollárova, Kosmákova, Mojmíro-
va, nám. ČSA, nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Peroutka, 

Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tovačovského 
sady, Veverkova, Žerotínova.

Okrsek č. 4 Základní škola T. G. M., nám. Svobody 
  čp. 903
Voliči bydlící v ulici Březinova, Gymnazijní, Jiráskova, Šafaří-
kova, U Mastníka.

Okrsek č. 5 Mateřská škola Husova čp. 485
Voliči bydlící v ulici Husova, Jemnická, Komenského sady, Mili-
čova, Okružní, Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379, 
475, 476), Větrná, Za Tratí.

Okrsek č. 6 Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
Voliči bydlící v ulici Hloužkova, Jechova, Komenského, Máne-
sova, Na Výsluní, Šindelářova, Zahradní (čp. 1585–1705).

Okrsek č. 7 Městská knihovna, Tyršova čp. 364
Voliči bydlící v ulici Bří Čapků, Čechova, Lažínská, Myslbekova, 
Partyzánská, Pod Spravedlností, St. Slavíka, Tyršova, U Vodo-
jemu, Urbánkova (čp. 231, 386–389, 616–619, 671, 870–874, 
948, 1035, 1042, 1282), Zahradní (čp. 1724), Znojemská.

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

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

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

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

Bc. Pavlína Prokešová,
odbor organizační

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

Pracovníci moravskobudějovické rad-
nice pracují od konce letošního července 
v téměř bojových podmínkách. Nelze si 
nevšimnout, že hlavní budova je obesta-
věna lešením a probíhá její tolik potřebná 
oprava (výměna oken z uliční strany v 1. 
NP domu č. p. 30, výměna oken v 1. a 2. 
NP z uliční strany domu č.p. 31, oprava 
fasády obou domů, sanace vlhkostních 
poruch v 1. NP domu č.p. 31, celková re-
konstrukce WC v 1. NP domu č.p. 31). Po-
dobně bojové podmínky se však dotýkají 
rovněž lidí přicházejících na úřad. Provoz 

radnice až na občasné výjimky ale není 
nijak výrazně omezen.

Zhotovitelem prací je firma STABO MB 
s.r.o. Moravské Budějovice, která ve vý-
běrovém řízení dosáhla nejvyšší bodové 
hodnoty, přičemž dílčími kritérii byla cel-
ková nabídková cena a lhůta pro dokon-
čení stavby v kalendářních dnech. Celko-
vé náklady opravy činí 3 390 795 Kč bez 
DPH. Vše by mělo být dokončeno nejpoz-
ději do konce letošního roku.

Nejdříve došlo k zakrytí schodiště 
do prvního patra, byl odstaven výtah, poté 

následovaly práce ve vestibulu, výměna 
oken a parapetů, práce na fasádě. Z dů-
vodu zvýšení bezpečnosti byla uzavřena 
část chodníku. Práce jsou prováděny pod 
dohledem odborných zaměstnanců měst-
ského úřadu a pracovníků Národního pa-
mátkového ústavu Telč.

Do vnitřních prostor radnice se každý 
dostane hlavním vchodem projitím ko-
lem matriky, všechny ostatní průchody 
jsou uzavřeny, a to včetně výtahu. Pro-
síme, aby při návštěvě radnice byl každý 
obzvláště opatrný, obezřetný, shovívavý 
a trpělivý, vždyť vlastně prochází stavbou.

Foto: Luboš Janoušek

Oprava budov moravskobudějovické radnice
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Na ulici Partyzánská bylo vybudováno 
nové parkoviště, a to včetně chodníku 
a veřejného osvětlení. Vzniklo tak jedena-

Jiné dveře 
pro služebnu

V budově služebny Městské policie 
Moravské Budějovice byly vyměněny 
vstupní dveře. Dřevěné dveře a kování 
jsou vyrobeny tak, aby byl zachován 
původní vzhled. Vzhledem k poměrně 
častým úrazům byla navíc zvětšena 
podchozí výška vstupního prostoru. 
Dodavatelská firma PRONTO-OKNA 
DVEŘE s.r.o. Jemnice zajistila kromě 
výroby nových dveří také jejich montáž 
a rovněž i demontáž a likvidaci starých 
dveří. Celkové náklady činily 45 529 Kč 
bez DPH.

Kompletní rekonstrukce bytu v 2. NP na náměstí Míru v Moravských Budějovicích byla zdárně dokončena. Stavební práce zahrno-
valy dispoziční změny, výměnu oken, dveří a podlah. Nově jsou v prostoru bytu provedeny veškeré instalace, ústřední vytápění, soci-
ální zařízení a je zde i zbrusu nová kuchyňská linka. Rekonstrukci v hodnotě 1 730 317 Kč bez DPH provedla firma Šibor stavby s.r.o. 

Foto: OSRI

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice

Město Moravské Budějovice investu-
je do rekonstrukce sociálního zařízení 
hasičské zbrojnice v Lažínkách. Tuto re-
konstrukci a práce s ní spojené provádí 
firma PELÁN stav., s.r.o., přičemž celkové 
náklady činí 292 717 Kč bez DPH. Vše by 
mělo být hotovo nejpozději do konce le-
tošního října. Akce je spolufinancována 
dotací ve výši 127 000 Kč z Fondu Vyso-
činy Kraje Vysočina – programu Obnova 
venkova Vysočiny 2020.

U stánku se zmrzlinou na ulici Ko-
llárova byla na začátku srpna nainsta-
lovaná nová lavice, která doslova láká 
k posezení. Lavice je vyrobena z jasa-
nového dřeva, celkové náklady činily 
22 500 Kč.                Foto: OSRI

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Nová parkovací stání u hřbitova

dvacet nových parkovacích míst pro osob-
ní automobily, čímž se rozšířila možnost 
parkování v okolí smuteční síně a hřbito-

va. V rámci akce se realizo-
valo také prodloužení odto-
ku dešťové vody z prostoru 
před smuteční síní. Lidé tak 
nyní při návštěvě těchto pi-
etních míst mohou využívat 
nově zřízenou parkovací 
plochu, která se nachází na-
proti firmě AS Chemie s. r. 
o. Parkovací místa zde byla 
zřízena právě za tímto úče-
lem a na základě připomínek 
občanů.

Zhotovitelem akce byl 
PELÁN stav, s.r.o. Hrotovi-
ce a celkové náklady činily 
1 560 469 Kč bez DPH.

Nové parkoviště se nachází u firmy AS Chemie s. r. o. 
Foto: Luboš Janoušek
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Prázdninové práce v Mexiku objektivem Fran-
tiška Čábela

schválila panu J. Aipldauerovi, bytem 
Znojmo, umístění prodejního stánku 
za účelem sezónního prodeje ovoce 
a zeleniny na ul. Kollárova (u Billy),
neschválila finanční podporu Osadní-
mu výboru Vesce ve výši 259 000 Kč 

na opravu fasády kulturního domu,
schválila zpracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení na sta-
vební úpravy v budově ZŠ Havlíčkova 
pro rozšíření učeben ZUŠ (v souvislosti 
s navýšením kapacity žáků ZUŠ od 1. 

9. 2021, aby se mohlo vyhovět dalším 
žádostem o zájmové vzdělávání žáků),
schválila harmonogram schůzí rady 
města na 2. pololetí r. 2020,
vzala na vědomí informace o možnosti 
rozšířit řady vypůjčitelů nádob na plast 
(žluté popelnice) i o zájemce z řad ob-
čanů žijících v bytových domech.

Z jednání rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 48. schůzi dne 15. 6. 2020 mj.:

Rada města na své 49. schůzi dne 29. 6. 2020 mj.:
schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání s nájem-
cem Milanem Loiblem, Lukov, na neby-
tové prostory v prvním podzemním pod-
laží č. p. 123 na ulici 1. máje, kde bude 
nájemce provozovat autopůjčovnu,
projednala žádost pana KhuatDuy 
Tuan, bytem Moravské Budějovice, 
a schválila zveřejnit záměr pronájmu 
části pozemku o výměře 16 m2 v k. ú. 
Moravské Budějovice (na nám. ČSA) 
výše uvedenému žadateli za účelem 
provozování předzahrádky před restau-
rací Vietnam,
schválila vyhlášení výběrového říze-
ní na prodej bytové jednotky č. 1165/4 
o velikosti 3+1 nacházející se ve 2. 
podlaží bytového domu č. p. 1165 na ul. 
1. máje včetně spoluvlastnického po-

dílu za vyvolávací cenu 1 062 400 Kč. 
Termín pro podání písemných přihlá-
šek a zaplacení kauce na účet města 
ve výši 50 000 Kč byl stanoven do 31. 7. 
2020,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„Výměna osvětlení ledové plochy – zim-
ní stadion“:1) Jan Kocáb – Elko, Blížko-
vice; nabídková cena: 1 059 653 Kč bez 
DPH, 2) EZONT Tomáš Novák, Opatov; 
nabídková cena: 1 091 647 Kč bez DPH, 
3) Vladimír Jelínek, Jakubov; nabídková 
cena: 1 135 251 Kč bez DPH,
schválila zřízení nového odběrného 
místa ze studny na ul. Fibichova (jako 
zdroj pro zalévání veřejné zeleně) a její 
napojení na stávající trafostanici na po-
zemku p. č. 1170,

vzala na vědomí podání žádosti o na-
dační příspěvek Nadace ČEZ na „Oran-
žové hřiště Lažínky“ a dopis starosty 
městyse Okříšky týkající se 150. výročí 
provozu železniční trati Znojmo–Jihla-
va,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„Oprava budov radnice“: 1) STABO MB 
s. r. o., Moravské Budějovice, nabídko-
vá cena: 3 390 795 Kč bez DPH, lhůta 
pro dokončení stavby: 162 kalendář-
ních dní; 2) POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. 
s r.o., nabídková cena: 3 577 858 Kč bez 
DPH, lhůta pro dokončení stavby: 165 
kalendářních dní; 3) RENO – stavební 
firma s.r.o., Jaroměřice nad Rokytnou, 
nabídková cena: 3 498 140 Kč bez DPH, 
lhůta pro dokončení stavby: 178 kalen-
dářních dní.

Rada města na své 50. schůzi dne 13. 7. 2020 mj.:
schválila zveřejnit záměr prodeje by-
tové jednotky č. 1165/3 o velikosti 1+1 
nacházející se ve 2. podlaží bytového 
domu č. p. 1165 na ul. 1. máje včetně 
spoluvlastnického podílu předem urče-
né kupující, stávající nájemkyni a dopo-
ručila zastupitelstvu města schválit ten-
to prodej paní P. Š. za cenu 647 800 Kč,
schválila zveřejnit záměr prodeje by-
tové jednotky č. 1165/6 o velikosti 1+1 

nacházející se ve 3. podlaží bytového 
domu č. p. 1165 na ul. 1. máje včetně 
spoluvlastnického podílu předem urče-
nému kupujícímu, stávajícímu nájem-
ci a doporučila zastupitelstvu města 
schválit tento prodej panu L. V. za cenu 
ve výši 667 800 Kč,
schválila zveřejnit záměr prodeje po-
zemku p. č. 1381/72 orná půda o výmě-
ře 130 m2 v k. ú. Moravské Budějovice 

bez výběrového řízení předem určeným 
žadatelům manželům O. M. a L. M., by-
tem Moravské Budějovice a doporučila 
zastupitelstvu města schválit tento pro-
dej za cenu ve výši 450 Kč/m2,
schválila administraci zadávacího říze-
ní na veřejnou zakázku na dodavatele 
stavebních prací „Úprava povrchu míst-
ních komunikací, Jackov“ ve spolupráci 
se společností RTS, a.s., Brno,

(dokončení na str. 6)
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Zhodnocení odpadů za leden – červen 2019 a 2020
Finanční prostředky vynaložené na od-

voz a uložení odpadů nejsou rozhodně 
malé. Porovnání období leden až čer-
ven mezi roky 2019 a 2020 nám ukazují, 
že došlo k nárůstu odpadů o 228,87 tun. 
Na navýšení se podílí nejen navýšení bio-
odpadu o 145 tun, což má za následek 

letošní deštivé počasí, ale také navýšení 
plastů o 13 tun. Dále si můžeme povšim-
nout snížení o 6 tun u komunálního od-
padu. Na tomto zhodnocení je zřejmé, že 
občané začali více třídit odpad a využívají 
k tomu mimo jiné i žluté „popelnice“, kte-
ré si od března mohli zdarma vyzvednout 

u TSMB s.r.o. Z uvedené tabulky můžeme 
také vyčíst, že došlo k nárůstu objemného 
odpadu o 31,5 tun. Do této skutečnosti se 
promítlo období karantény, kdy občané 
mohli čas strávený doma využít pro úklid 
svých domácností, sklepů i zahrad.

rok 2019 rok 2020
tuny Kč tuny Kč

leden–červen leden–červen leden–červen leden–červen
plast 49,54 248 631,74 62,61 339 784,46
papír 71,63 141 980,05 94,33 201 339,16
bioodpad 244,38 534 586,00 389,91 654 278,00
sklo barevné i bílé 30,32 13 253,52 46,13 27 588,00
kov 33,78 11 056,48 40,05 9 637,65
objemný odpad 332,89 713 911,50 364,39 883 480,00
komunální odpad 537,26 1 847 293,50 531,23 1 833 122,30

Celkem 1 299,79 3 510 712,79 1 528,66 3 949 229,57

Pozn. Ve zhodnocení není zahrnut stavební odpad, sběr nebezpečných odpadů, černé skládky, úklid a vysypávání košů na veřejných 
prostranstvích a úklid veřejných prostranství. (Do nákladů se tyto druhy odpadu promítnou za období leden–červen cca 1 mil. Kč.) 
Zpracovala: Ing. Veronika Koukalová

schválila přijmout nadační příspěvek 
ve výši 300 000 Kč na realizaci akce 
„Oranžové hřiště Lažínky“ poskytnutý 

z grantového řízení Oranžové hřiště 
2020 Nadace ČEZ,
schválila přijmout dotaci ve výši 
127 000 Kč z Fondu Vysočiny – Obnova 

venkova Vysočiny 2020 na rekonstrukci 
sociálního zařízení hasičské zbrojnice 
v Lažínkách.

ALZHEIMER PORADNA 
VYSOČINA

16. 09. 2020 14. 10. 2020 11. 11. 2020 
09. 12. 2020 (vždy od 9:00 do 16:00)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚ-
JOVICE
Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018  
(možnost objednat se předem)
Bližší informace odbor sociální MěÚ Mor. 
Budějovice
Změna termínu vyhrazena, případné změ-
ny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Rozpis svozu plastů ze 
žlutých popelnic:

15. září 20. října 17. listopadu 
15. prosince

Rada města na své 51. schůzi dne 27. 7. 2020 mj.:

(dokončení ze str. 5)

schválila náhradní úřední místnosti pro 
konání slavnostních obřadů – v budově 
MKS Beseda, Purcnerova č. 62, Morav-
ské Budějovice s platností od 1. 8. 2020 
do 30. 11. 2020 z důvodu rekonstrukce 
radnice,
souhlasila s přijetím neúčelového daru 
ve výši 30 000 Kč od organizace ART, 
spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB, Mo-
ravské Budějovice,
schválila poskytnutí finančních darů 
z FAOM pro Theatro Špeluňka za-
stoupené panem P.H. na akci PIKNIK 
ve výši 10 000 Kč a na akci Krampus 
ve výši 20 000 Kč,
schválila uzavření smlouvy o užívání 
veřejného prostranství na zábor 16 m2 
na nám. ČSA panu KhuatDuy Tuan, 
Moravské Budějovice, v termínu od 1. 
8. do 3. 9. 2020 za účelem provozování 
předzahrádky před restaurací Vietnam,
schválila zveřejnit záměr pronájmu čás-
ti pozemku p. č. 177/5 o výměře 13 m2 
u rekreační chaty v k. ú. Jackov předem 
určené zájemkyni V. U., bytem Třebíč,
projednala žádost pana P. S. o koupi 
pozemku p. č. 1808/2 o výměře 1 296 
m2 v k. ú. Moravské Budějovice a do-
poručila zastupitelstvu města neschvá-
lit záměr prodeje tohoto pozemku pře-
dem určenému žadateli panu P. S., 
bytem Moravské Budějovice,
nesouhlasila s instalací sítí elektronic-
kých komunikací společnosti STAR-

NET, s.r.o. v nemovitostech Hloužkova 
č. p. 1598 a 1633,
schválila podporu vydání dvojjazyč-
né publikace Erby rytířů Podvazkové-
ho řádu poskytnutím finančního daru 
ve výši 2 000 Kč Univerzitě Palackého 
v Olomouci, jejíž součástí je Vydavatel-
ství Univerzity Palackého v Olomouci. 
Publikace bude vydána k 100. výročí 
narození Jiřího Loudy, heraldika, vojáka 
a výsadkáře britského letectva, autora 
státního znaku i znaku našeho města,
neschválila prezentaci města v pořa-
du Regionální televize CZ Autobusem 
na výlet. V současné době nedoporu-
čila tuto nabídku využít, neboť expozice 
v muzeu jsou rekonstruovány a pláno-
vané otevření je až v sezoně r. 2021,
vzala na vědomí informace o možnos-
tech zřízení dobíjecí stanice pro elekt-
romobily,
vzhledem ke skutečnosti, že společ-
nost ESKO-T s.r.o. v lokalitě u Mastníka 
odebrala svoje kontejnery na bioodpad 
z důvodu jejich přeplňování a poškozo-
vání, rada města doporučila uživatelům 
zahrádek v této lokalitě zakoupení po-
pelnic na bioodpad o objemu 120 litrů, 
které bude vyvážet TSMB s.r.o. ve ve-
getačním období každý čtvrtek,
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na zhotovitele 
akce „Rekonstrukce sociálního zařízení 
hasičské zbrojnice Lažínky“: 1) PELÁN 

stav, s.r.o., Hrotovice, nabídková cena: 
292 717 Kč bez DPH; 2) STABO MB s. 
r.o., Moravské Budějovice, nabídková 
cena: 337 681 Kč bez DPH; 3) SIGE-
TY & ŠÁRKA s. r. o., Třebíč, nabídko-
vá cena: 367 945 Kč bez DPH; 4) Šibor 
stavby s. r. o., Litohoř, nabídková cena: 
371 479 Kč bez DPH.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství
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jit, nebo se s nimi jen tak pozdravit, podr-
žet si hořící pochodeň, vložit do ní dobrou 
vůli, svá přání a poslat je dál do celého 
světa. Také v Moravských Budějovicích 
se několik místních nadšenců k běžcům 
na cyklostezce ve směru od Lažínek při-
pojilo a doběhli s nimi až na zámecké ná-
dvoří. A za to i jim patří jistě naše uznání!

Na samotném nádvoří zámku již od 15. 

V tomto roce do našeho měs-
ta v rámci Mírového běhu (Peace 
Run) zavítali s hořící pochodní 
běžci z několika zemí. Jak jsme se 
dozvěděli, letošní běh se od těch 
minulých lišil nejen termínem, ale 
i vytyčenou trasou, která tento-
krát vedla od nejvýchodnějšího 
k nejzápadnějšímu místu České 
republiky.

Na svoji trasu se běžci vydali 1. 
srpna a do Moravských Budějo-
vic na zámecké nádvoří dobíhali 
přesně v její polovině v sobotu 
8. srpna přibližně v 16.30 hodin. 
A zde se jejich denní porce kilo-
metrů také naplnila. V nohách to-
tiž ten den měli více než padesát 
uběhnutých kilometrů. Úctyhod-
né! Jak nám běžci sdělili, na tra-
se se pravidelně střídají. Většina 
z nich neběží každý den celou 
trať. Několik málo nadšenců se 
ale i mezi těmito běžci také našlo.

Co však spojuje všechny mí-
rové běžce a jejich příznivce, je 
myšlenka a symbolika Mírového 
běhu, jehož zakladatelem se stal 
pan Sri Chinmoy. Tento neobyčej-
ný běh s hořící pochodní, kterou 
nesou dobrovolníci přes více než 
140 zemí světa, je totiž symbolem všeho, 
co lidi na celém světě spojuje, a to bez 
ohledu na jejich národnost, kulturu či víru. 
Je symbolem přátelství, porozumění, míru 
i harmonie. Mír tedy neznamená jen nepří-
tomnost válek ve světě, ale také stálou pří-
tomnost harmonie, lásky a spokojenosti.

Každý se může v průběhu cesty k běž-
cům kdykoli na jakkoli dlouhý úsek připo-

hodiny byla pro děti připravena 
zábavná stanoviště, kde si moh-
ly vyzkoušet své dovednosti, 
jako např. střelbu z luku na terč, 
udržení se na chůdách, hod míč-
kem na cíl, stavbu pyramidy aj. 
Nechyběl ani skákací hrad, kte-
rý ochotně zapůjčila místní or-
ganizace Orla. Po splnění úkolů 
na děti čekala příjemná odměna 
v podobě malé sladkosti a drob-
ných dárečků. Odměněni byli ale 
také běžci samotní. Ti jistě ocenili 
v tomto velmi horkém letním dni 
možnost se občerstvit a doplnit 
energii v podobě nachystaného 
ovoce či neslazených i slazených 
minerálek.

Na nádvoří zámku skupinu 
tří desítek dobrovolných běžců 
za město srdečně přivítala mís-
tostarostka Jana Kiesewetterová. 
Poděkovala jim za jejich nadšení 
a odhodlání, s nimiž šíří myšlen-
ku Mírového běhu, a do dalších 
kilometrů jim popřála hodně sil 
a energie. Společně s dalšími 
přítomnými občany velmi ráda 
zhlédla připravený doprovodný 
program, v němž nechyběly zá-
bavné scénky ze života běžců 

i poučení, jak správně se při sportu cho-
vat. Nakonec paní místostarostka převza-
la od běžců Děkovný list věnovaný městu 
Moravské Budějovice jako výraz vyjádře-
ní dobré vůle a úsilí o rozvoj míru a har-
monie ve světě.

Ing. Kamila Havlíčková, ved. odb. 
kanceláře starosty a školství
Foto: Luboš Janoušek

„Jsme tu pro Vás, aneb Pomáháme li-
dem slyšet“ – to je hlavním mottem Centra 
pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vyso-
čina, o.p.s., které od 1. září nově otevírá 
poradnu v Moravských Budějovicích. Je 
určena novým i stávajícím klientům s ja-
koukoliv sluchovou vadou i jejich rodin-
ným příslušníkům.

Poskytuje poradenství týkající se slu-
chového postižení, sluchadel a kompen-
začních pomůcek, tlumočnické služby 
a odborné sociální poradenství. V rámci 

doplňkových služeb zajišťuje distribuci 
příslušenství ke sluchadlům, jako jsou 
baterie, hadičky, čistící tablety, vysoušecí 
tablety, čistící nástroje, údržbu slucha-
del od výměny hadiček, vyčištění olivek 
(tvarovek) po zasílání sluchadel do servi-
su a další. Po dobu opravy vašeho slu-
chadla vám zapůjčí sluchadlo náhradní. 
Zprostředkovává nákup kompenzačních 
pomůcek např. pro poslech televize a po-
může s vyřízením příspěvku od pojišťovny 
nebo ÚP.

Služby budou poskytovány ambulantně 
v Domě pečovatelské služby v Morav-
ských Budějovicích, Chelčického 904 kaž-
dé první tři úterky v měsíci v době od 8.15 
do 12.00 hod., nebo po telefonické domlu-
vě formou terénní služby s možností ná-
vštěvy pracovníka přímo v místě bydliště.

Veškeré poradenské služby jsou pro 
všechny uživatele zdarma.

–soc–

Mírový běh zavítal i do Moravských Budějovic

Otevření nové poradny pro neslyšící a nedoslýchavé
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Když se v polovině letošního února vydaly místostarostka Jana Kiesewettero-
vá a Barbora Pokorná z odboru kanceláře starosty a školství městského úřadu 
do Domu svatého Antonína v Moravských Budějovicích, aby poblahopřály jmé-
nem města jedné zdejší klientce k významným narozeninám, nikdo tehdy nemohl 
tušit, že tato gratulace zástupců města bude na dlouhou dobu poslední. Plných 
třiadvacet týdnů totiž trvalo, než (z pochopitelných důvodů) o takové osobní bla-
hopřání někdo z jubilantů či jejich blízkých projevil zájem.

čest jubilanta zaznělo od všech gratulantů 
vedle tradičního mnohohlasého „Živijó, 
živijó“ také několik velice zdařile zazpíva-
ných lidových písniček.

František Pospíšil, který v domově po-
bývá pět let a ve zdejší kapli slouží kaž-
dý den sestrám boromejkám a dalším 
věřícím mši svatou, za všechna přání 

a dary srdečně poděkoval 
a všem přítomným popřál 
hodně zdraví. Mimo jiné 
se také podepsal do pa-
mětní knihy města.

Po oficialitách, které 
v těchto případech ovšem 
mívají nadmíru přátelský 
charakter, následovalo 
neméně přátelské pose-
zení s malým občerstve-
ním, při kterém se hlavně 
vzpomínalo na léta minulá. 
A že bylo na co vzpomínat! 
Vždyť František Pospíšil, 
jehož v roce 1962 ve svém 
pražském bytě na kněze 
tajně vysvětil kardinál Ště-
pán Trochta, se mimo jiné 
zasloužil o záchranu pře-

Určitě jste všichni stihli zaregistrovat, že 
loni v prosinci zmizel po padesáti letech 
z jízdních řádů přímý autobus na trase 
Dačice–Brno, což u spousty lidí vyvolalo 
obrovskou vlnu nevole. Tento spoj totiž 
jezdíval čtyřikrát denně a býval plně 
vytížený. Zachování linky, která pro-
cházela územím tří krajů, vzápětí po-
žadovala petice podepsaná tisícovka-
mi lidí. Hlavním argumentem bylo, že 
touto linkou jezdí nejen studenti škol, 
ale také senioři či onkologičtí pacienti 
do brněnské nemocnice. Vedení Kra-
je Vysočina si ale na svém rozhodnutí 
trvalo a linku vrátit do života odmítlo.

V této době jsme se rozhodli situaci 
řešit i my – vedoucí představitelé obcí 
a měst na trase rušené linky, neboť 
jsme nebyli spokojení s novým plá-
nem dopravy pro naše občany. Na pí-
semné dotazy se však od kraje vždy 
vracela odpověď se stejným podtex-
tem „na našem rozhodnutí o zrušení 
linky si i nadále trváme“. Začali jsme 
tedy vyjednávat se soukromým do-
pravcem, který měl snahu přímou lin-
ku Dačice–Brno vrátit do života, aby 
mohli všichni cestující opět komfortně 
dojet do cíle, aniž by museli přestu-
povat. Pro nás, vaše starosty, mís-
tostarosty a další radní bylo rozhodně 

stěhovaného kostela v Mostě. I když neměl 
od státu souhlas k činnosti duchovního, 
přesto ji v Mostě a okolí tajně vykonával. 
Sledovala ho a vyslýchala Státní bezpeč-
nost, nabídky ke spolupráci však odmítl 
a nepodepsal. Až do důchodu pracoval 
jako zástupce vedoucího skladu v praž-
ském Metrostavu. Po Sametové revoluci 
mohl konečně svobodně sloužit mši také 
v přesunutém kostele.

Pravidlo, že občanům Moravských Bu-
dějovic a jejich místních částí, kteří slaví 
devadesáté a vyšší narozeniny, gratulují 
zástupci města osobně, platí již něko-
lik let. Podmínkou ovšem je, že o takové 
osobní blahopřání projeví oslavenci či je-
jich blízcí zájem.

Luboš Janoušek

nepatřičné rušit něco, co roky fungovalo. 
A povedlo se. Po více než půl roce získa-
ly města a obce na trase autobusu nové 
spojení, které vyjelo poprvé v pondělí 17. 
srpna.

Dopravce UNITED BUSES nabízí cestu-
jícím celkem 22 spojů týdně. Dvanáct spojů 
je vedeno v celé trase, deset jich jede pou-
ze v úseku Moravské Budějovice – Brno. 
Z Dačic jede přímý autobus vždy ve 4.55 

hod. v pracovních dnech a v 15.25 
hod. v neděli. Do Brna autobusy při-
jíždějí v 7.25 hod., respektive v 17.45 
hod. Z Brna do Moravských Budějovic/
Dačic odjíždějí autobusy v pracovních 
dnech v 10.10 hod. a ve 14.20 hod., 
v neděli pak ve 12.30 hod.

Nová autobusová linka je komerč-
ní, bez dotací z krajského rozpočtu. 
Případnou ztrátu bude hradit soukro-
má společnost, která linku provozuje 
na vlastní riziko. Tady je důležité zdů-
raznit, že obce na Vysočině přitom 
platí v přepočtu 70 korun za obyva-
tele ročně do fondu na zajištění do-
pravní obslužnosti. Tuto částku musí 
hradit i tehdy, kdy doprava neodpoví-
dá požadavkům obcí nebo potřebám 
občanů. Hejtman kraje nám sdělil, že 
na provoz této linky kraj nepřispěje. 
Z pohledu vedení kraje i hejtmana je 
veřejná doprava financovaná krajem 
dostatečná a občané prý podobnou 
linku nepotřebují. Zároveň se v odpo-
vědích na naše dotazy nechal slyšet, 
že lidé mají přestupovat.

Gratulace ke kulatým narozeninám otce Františka Pospíšila

V pondělí 20. července dopoledne tak 
ve společenské místnosti Domu sv. An-
tonína za účasti obou zmíněných žen, 
mnoha ostatních obyvatel domova a per-
sonálu na čele s ředitelem Petrem Žákem 
oslavil své devadesáté narozeniny otec 
František Pospíšil. Oslava to byla jako 
obvykle v rámci možností pořádná, na po-

Autobusem do Brna opět jednoduše a bez přestupů
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dotazy přítomných dětí i dospělých. Uvnitř 
budovy pak mohly děti zhlédnout naučné 
dopravní video popisující různé doprav-
ní situace včetně takových, do nichž se 
mohou dostat sami chodci. Své doprav-

ní znalosti si pak děti společně ověřily 
na jednoduchém testíku, ty mladší se pak 
orientovaly v dopravě prostřednictvím 

V úterý 21. července se na dět-
ském dopravním hřišti na ul. 
Šafaříkova v Moravských Budě-
jovicích uskutečnilo zábavné do-
pravní dopoledne nazvané Léto 
s Besipem. A protože nám i poča-
sí přálo, vše se vydařilo a všichni 
jsme si akci náležitě užili.

Léto s Besipem je akcí, kterou 
pro děti z příměstského tábora při 
DDM Budík i pro ostatní chlapce 
a děvčata připravilo město Mo-
ravské Budějovice ve spolupráci 
s krajským Besipem. Zábavné 
dopoledne bylo vyplněno celkem 
čtyřmi stanovišti, kde měly děti 
plnit dané úkoly. Otestovaly si 
například jízdu zručnosti na sousedním 
městském hřišti, kde pro ně byla připrave-
na překážková dráha. Několikrát si projely 
dle platných silničních pravidel dopravní 
hřiště. I zde byli cyklistům nápomocni pří-

slušníci Městské policie Moravské Budě-
jovice, kteří jim vzniklé dopravní situace 
vysvětlili a ochotně zodpověděli všechny 

předložených názorných 
obrázků či omalovánek. Za-
jímavým a jistě užitečným 
stanovištěm byla také zdra-
vověda, kde si děti vysvětlily 
a názorně ukázaly ty nejdů-
ležitější zásady poskytování 
první pomoci. Objasnily si 
v té souvislosti možné situ-
ace, do nichž by se mohly 
dostat, a dozvěděly se, jak 
by se v nich měly správně 
zachovat.

Jako bonusové stanoviště 
bylo pro děti připraveno Kolo 
štěstí od Besipu, kterým si 
děti mohly zatočit, zodpově-

dět vybrané otázky z dopravní tématiky 
a získat některou z cen.

Poté, co si děti jednotlivá stanoviště 
s úkoly vyzkoušely, čekaly na ně zajímavé 
odměny. Ve stánku, kde probíhala prezen-

ce, si mohly vybrat například 
různé reflexní předměty, 
jako reflexní pásky, tkaničky 
do bot, píšťalky, odrazky, ale 
i kšiltovky, také omalovánky 
či pexeso s dopravní témati-
kou a samozřejmě nechybě-
la nějaká ta malá sladkost. 
A komu se soutěžit či plnit 
některý z úkolů třeba jen 
nechtělo, mohl si namalo-
vat obrázek na téma V čem 
nebo na čem rád jezdíš. 
Všechny obrázky pak bylo 

možné si u prezence prohlédnout.
Celé dopoledne nás provázelo příjemné 

letní počasí, hlavně děti se pořádně vyřádi-
ly, zasoutěžily a dopoledne si zkrátka užily.
Těšit se tak mohly na zasloužený oběd, ať 
již doma nebo ve školní jídelně, kam smě-
řovaly děti z příměstského tábora.

Děkuji všem spolupracovníkům, za-
městnancům MěÚ, strážníkům MP i kraj-
ské koordinátorce Besipu a jejím kolegům 
za pomoc při uskutečnění Léta s Besipem 
a věřím, že se s akcí tohoto typu neloučí-
me, že ji budeme v dalších letech opako-
vat a třeba i vylepšovat.

Ing. Kamila Havlíčková, vedoucí 
odboru kanceláře starosty a školství
Foto: Luboš Janoušek

Cestující do a z Brna vozí klima-
tizovaný autobus vybavený elektrickým 
výtahem a plošinou pro přepravu až dvou 
osob upoutaných na invalidní vozík, nebo 
dvou kočárků najednou. Autobus v zá-
jezdové výbavě je mimo jiného vybaven 
bezpečnostními pásy a vysokými sklop-
nými sedadly s loketními opěrkami a pod-
nožkami. Jízdenku si můžete mimo jiné 
zakoupit i na online e-shopu www.united-
buses.cz – díky tomu vás odbaví rychleji, 
budete mít jisté místo k sezení a jízdenka 
vás vždy vyjde levněji než nákup u řidiče.

Na všech spojích UNITED BUSES platí 
sleva z ceny jízdenky 75% pro děti od 6 
do 15 let, mládež do 18 let, studenty do 26 
let a seniory 65+. Základní cena jízdenky 
zakoupené v eshopu bez výše uvedených 
slev je z Moravských Budějovic do Brna 
133 korun.

V cílovém městě autobus zastavuje také 
u nemocnice v Brně Bohunicích. To uvítají 
zejména starší lidé, kteří jezdí do nemocni-
ce na vyšetření. Nové spoje jsou navrženy 
tak, aby systém veřejné dopravy doplnily 
a lidem cestování zjednodušily.

Někdy je dobré jít cestou vzpoury, pro-
jevit se a ukázat těm o patro výš, že se 
nedáme. Díky tomu, i když bez nich, jsme 
společně a vlastními silami našli cestu, 
jak vrátit vám všem, od studentů po se-
niory a onkologicky nemocné pacienty, 
přímý spoj Dačice – Moravské Budějovice 
– Brno.

Tak, vážení cestující, ukončete přestup, 
protože teď je na čase vyzkoušet cestová-
ní bez složitých přestupů!

Jana Kiesewetterová, 
místostarostka

Vydařené červencové Léto s Besipem
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vé vady. Ten hřích jsme ale 
napravili, když jsme po vystu-
dování s Jechem spolupra-
covali až do konce jeho živo-
ta. Příjemná byla pro Jecha 
i skutečnost, že ve velkém 
profesorském sboru bylo vždy 
několik členů znajících heb-
rejsky, řecky, latinsky i znalci 
staroněmčiny, kteří mu ochot-
ně pomáhali v překladu sta-
rých listin.“

Emil Jenerál dále uvádí: 
„Hlavní význam Jechův vi-
dím v zásluze o muzeum.Je 

možné, že k Jechově úspěchu vedle laic-
kých Mor. Budějovic nesmírně pomohli 
vzdělanci: už vzpomenutý profesorský 
sbor, velmi početné známosti s vědátory 
a umělci z Březinovy společnosti i šéfové 
vrcholných institucí muzejních a archiv-
ních. Když při zřizování jednotlivých ex-
pozic přišli na pomoc vědci, bývalí žáci, 
dostalo muzeum podobu vědeckého ústa-
vu. Když roku 1947 předseda Svazu čsl. 
Muzeí uviděl novou expozici v 27 míst-
nostech, řekl, že Budějovice mají největší 
dobrovolnické muzeum v republice. Kdy-
by Jechovi nevadila sluchová vada, hned 
by ho kooptoval do Rady muzeí.“ (Zdroj: 
Emil Jenerál Soupis biografií z Moravsko-
budějovicka str. 432/433).

Z výše uvedeného vyplývá, jak význam-
ným člověkem pro Moravské Budějovice 
byl profesor František Jech. Po krátké 
vzpomínce na Františka Jecha položily 
kytice na hrob za muzejní spolek Naděž-
da Vlková a za město Moravské Budějo-

2/1990. Jechovu činnost ocenil v kapito-
lách: Jech – profesor, historik, osvětář, 
muzeolog, březinolog – a snad měl ještě 
pokračovat: kronikář, archivář, publicis-

ta, redaktor. Kvůli rozsahu 
článku se mohu dotknout 
jen několika z uvedených 
aspektů. Všichni Jecho-
vi bývalí žáci se shodují 
v tom, že Jechovy výkla-
dy dějepisu vyzařovaly 
nesmírnou lásku k vlasti, 
k době husitské a k době 
obrozenecké i hluboký 
smutek nad tragedií po-
bělohorskou. Doležal, jak 
to po letech bývá, tu naši 
študáckou vnímavost, 
soustředěnost, posluš-
nost a pilnost tak trochu 
idealizuje. Byli jsme mladí 
– a někdy až trestuhodně 
zneužívali Jechovy slucho-

V pondělí 20. července se 
členové Muzejního spolku 
v Moravských Budějovicích 
setkali na hřbitově u hrobu 
profesora Františka Jecha, 
aby uctili jeho památku v den 
60. výročí jeho úmrtí. Tuto 
tradici založil před deseti lety 
emeritní předseda muzejního 
spolku František Vlk. Na těch-
to setkáních si připomínáme 
Františka Jecha a jeho celoži-
votní práci pro Moravské Bu-
dějovice. Dovolím si ocitovat 
část článku Emila Jenerála, 
který napsal při příležitosti 110. výročí na-
rození Františka Jecha.

„Posledně psal o Jechovi jeho býva-
lý žák ing. dr. B. Doležal v Našem kraji 

Chytrý kontejner TUČŇÁK 
je v ulici Kozinova

Sběr textilu do kontejnerů, které jsou umístěny v ulicích města, má 
v Moravských Budějovicích tradici. Nyní byl jeden starší kontejner na-
hrazen zbrusu novým „chytrým“ kontejnerem. Jedná se o nejnovější typ 
sběrného kontejneru, který je osazen výdejními boxy a tvoří tak ucelený 
ekosystém. Na jednom místě získá člověk možnost oděvy, které nepotře-
buje, odevzdat a současně si může oděvy, které se mu líbí na e-shopu 
společnosti TextilEco (www.genesis-eshop.cz), vyzvednout. Nabízí tak 
kompletní službu, která v maximální míře prodlužuje životnost oděvů v lid-
ské populaci, stejně tak se v maximální možné míře šetří životní prostředí.

Hlavní změnou je inovativní soudobý design kontejneru ve tvaru Tuč-
ňáka a umístění solárních panelů na střechu kontejneru. Tyto panely 
„chytrého tučňáka“ dobíjejí energií. A co umí? Především disponuje boxy, 
do nichž si lidé mohou nechat doručovat objednávky z e-shopu (www.
genesis-eshop.cz) a vyzvednout si je prakticky kdykoli během 24 hodin, 
sedm dní v týdnu. Chytrý kontejner dále obsahuje USB porty, díky kterým 
si lidé mohou například nabít svůj mobil. Současně je každý kontejner vy-
baven senzory, které zaznamenávají teplotu, prašnost, vlhkost vzduchu 
a atmosférický tlak v okolí kontejneru.

A kde nový chytrý kontejner najdete? V Moravských Budějovicích 
na ulici Kozinova na stanovišti kontejnerů.

Odbor životního prostředí

Muzejní spolek o prázdninách nezahálel
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Dne 27. června 2020 uplynulo sedm-
desát let od popravy Milady Horákové 
a jejích tří spoluodsouzených v politic-
kém procesu. Výročí této justiční vraždy 
se stalo každoročně připomínaným 
Dnem památky obětí komunistické-
ho režimu. Vzpomněli na něj také 
moravskobudějovičtí příznivci Milio-
nu chvilek pro demokracii. U Památ-
níku věčné slávy na náměstí jsme 
zřídili pietní místo, k němuž lidé moh-
li po dva dny pokládat květiny a za-
palovat svíčky. Místo sestávalo z va-
zebních fotografií žen a mužů, které 
komunistický režim uvrhl do vězení, 
nebo přímo zbavil života. Vedle Mi-
lady Horákové zde byly vystaveny 
portréty několika desítek lidí z naše-
ho regionu.

Moravskobudějovicko bylo v ko-
munistickém období postiženo 
zvlášť citelně. V nejznámějším tzv. babic-
kém případu bylo s odkazem na nesmysl-
nou vraždu tří vesnických komunistických 
funkcionářů vykonstruováno několik pro-
cesů s jedenácti rozsudky smrti a několi-
ka desítkami odsouzených do vězení, a to 
se zjevnou tendencí zasáhnout katolickou 
církev a větší soukromé zemědělce, tedy 

skupiny obyvatel, které režimu kladly ti-
chý, avšak houževnatý odpor. Už v roce 
1950 proběhl proces s tzv. skupinou Pru-
dík a spol. Skupina převážně mladých 

lidí, většinou z Moravských Budějovic 
a Jaroměřic n. R., šířila letáky vyzývající 
ke konání svobodných voleb. K nemalým 
trestům vězení jich byly odsouzeny tři 
desítky, mezi nimi také první porevoluční 
starosta Jan Horák (na 14 let, z nichž přes 
šest skutečně vykonal) i se svojí budoucí 
manželkou.

Avšak nejen tyto velké procesy charak-
terizují komunistický režim. Další z repre-
sivních opatření postihovaly větší soukro-
mé zemědělce, kteří komunistům bránili 

v „socializaci“ venkova. Zabavování 
jejich majetku, tresty vězení i peněži-
té a zvlášť obludné nucené vystěho-
vávání celých selských rodin v rámci 
tzv. Akce K (kulak). V tehdejším mo-
ravskobudějovickém okrese máme 
pro léta 1951–1953 doklady takových-
to zákazů pobytu v domovské obci či 
okresu kolem jednoho sta, z jedné ta-
kové rodiny pochází i náš druhý polis-
topadový starosta Jan Nekula. Avšak 
nenávist režimu se nezastavovala 
ani před potomky „třídních nepřátel“. 
Tak třeba v roce 1951 nebylo z politic-
kých důvodů, kvůli „třídnímu původu“, 
sedm studentů moravskobudějovic-
kého gymnázia připuštěno k maturitní 

zkoušce. A kolik bylo dalších, jinak postiže-
ných, likvidací živností, zabavením majet-
ku, vyhazovy ze zaměstnání, a to za celé 
trvání období vlády komunistů...

Na ty všechny jsme při zapalování sví-
ček mysleli, ty všechny jsme chtěli touto 
akcí připomenout.

Petr Jičínský

Letošní Slavnost Těla a krve Páně se 
v Domě sv. Antonína konala ve čtvrtek 11. 
června. Průvod věřících obyvatel, zaměst-
nanců, farníků a dětí MŠ Jabula procházel 
domovní zahradou k Lurdské jeskyni, kde 
se v 10 hod. slavila mše svatá. V tento 
den je zvykem, že se po ukončení litur-
gického obřadu konají tzv. procesí. Proto 
děti z mateřské školky za zvuku zvonících 
zvonků a zpěvu věřících házely na zem 
z proutěných košíků květy, aby tak při-
pravily Pánu Ježíši květinový koberec, 
po kterém procházel otec Ladislav Hu-
báček s Nejsvětější svátostí. Průvod se 
na chvíli pozastavil u připravených oltářů, 
u nichž se konaly krátké pobožnosti.

Druhou krásnou letní akcí byl táborák. 
V tento den zavítala do Domu sv. Anto-
nína mladá slečna Anežka Binková, kte-
rá zářila v soutěži Česko Slovensko má 
talent v roce 2018. Přestože nám počasí 
moc nepřálo a dešťové kapky nás zahnaly 
ze zahrady do jídelny, bylo její vystoupení 
pro všechny nádherným zážitkem. Tato 
dívka svým zpěvem a hrou na kytaru na-
vodila krásnou atmosféru nejen k posle-
chu, ale i k tanci. Nechyběly ani opečené 
klobásky, točené pivo či limonáda.

Během odpoledne se počasí umoudřilo, 
a tak mohl v podvečer táborák pokračovat 
u ohně na zahradě, kde se sešli už jen 
zaměstnanci domova. I pro ně bylo při-

chystáno dobré pohoštění a malý dárek. 
Každému zaměstnanci ředitel Ing. Petr 
Žák předal deštník s poděkováním za prá-
ci, kterou vykonávali v našem zařízení 
v době, kdy do našich životů vstoupil koro-
navirus neboli covid-19. Pokud tedy v uli-

cích Moravských 
Budějovic potkáte 
v deštivém období 
někoho se žlutým 
nebo šedým dešt-
níkem, už budete 
vědět, že je to člo-
věk, který s láskou 
a obětavostí pečuje 
o seniory v Domě 
sv. Antonína.

Bc. Ludmila 
Čáblová

vice místostarostka Jana Kiesewetterová.
Srpnové setkání členů muzejního spol-

ku jsme pojali jako výjezdní zasedání 
do Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích 
nad Rokytnou, a to na základě pozvá-
ní naší členky Heleny Peschové. Ta nás 
muzeem provedla s velmi kvalifikovaným 

a kultivovaným slovem. Současně jsme 
si prohlédli výstavu výtvarníka Josefa 
Kapinuse, která je zde v současnosti in-
stalována. Helena Peschová ke každému 
exponátu přidala příběh díla. Velmi pouta-
vě nám popsala osud samotného Josefa 
Kapinuse, který kromě jiných vytvořil bus-

ty Otokara Březiny, Jakuba Demla a Fran-
tiška Jecha, čímž uchoval jejich podobu 
pro nás i generace příští. Návštěva v Ja-
roměřicích nad Rokytnou obohatila členy 
muzejního spolku o zajímavé informace 
z kultury a historie našeho regionu.

Václav Kovář

Den památky obětí komunistického režimu

Z dění v Domě svatého Antonína



12

z mikroregionu

Bude už mít premiéra svoji 
premiéru?

Tuto otázku si klademe již dobrého 
půl roku od původní plánované premiéry 
Lakomce. Poslední týdny jsme opět byli 
na vážkách, zda Harpagon na domácím 
jevišti opravdu ušetří. Doba se však pro 
nás vyvíjí příznivě a pevně věříme, že již 
19. září to pořádně rozjedeme. Vždyť nás 
samotné napíná, jak na naše zpracování 
budete reagovat a jak se pobavíte. Bě-
hem této odmlky jsme si víc než kdy jindy 
uvědomili, že právě to, co děláme (ať už 
jde o divadlo, krampus či piknik), děláme 
hlavně pro lidi, abychom předávali radost, 
úsměvy a lidskost. Ne nadarmo se říká, 
že divadlo bez lidí nemá srdce. Již nyní 
pilně oprašujeme zaprášené repliky, kos-
týmy, které nejsou rozežrané, ani zatuch-
lé. A taky pevně věříme, že své návště-
vy našeho představení nebudete litovat. 
Doufáme, že podzimní oblohou nebude 
létat žádný zlý koronavirus, ale už jen dra-
ci a pavučinky. Vstupenky z březnového 
termínu zůstávají v platnosti i nadále. Tak-
že v sobotu 19. září v 19.00 hod. ve vel-
kém sále Besedy na premiéře Lakomce 
ahoj.

Theatro ŠPELUŇKA 

V prázdninovém vydání zpravodaje vyšel 
příspěvek o devátém ročníku štafetového 
maratonu, který na připomenutí vynikající-
ho atleta Emila Zátopka pořádá Tělocvič-
ná jednota Sokol Martínkov. Byly v něm 
zmíněny i informace o výsledcích z roku 
předcházejícího. Martínkovský maraton 
není závodem, nýbrž spíše společenským 
setkáním spojeným s pohybem. Před prv-
ním vyběhnutím okolo návsi bylo velkým 
přáním pořadatelů pokoření vzdálenosti 
jednoho tisíce kilometrů, k čemuž v roce 
2019 chyběl opravdu jen pověstný krůček.

Na rozdíl od předcházejícího ročníku 
tentokrát akci přálo počasí a hned od prv-
ních chvil se většina účastníků nezdržo-
vala pod stanem nebo u občerstvení, ale 
poctivě kroužila kolem návsi. S přibývají-
cími minutami začínalo být jasné, že i v le-
tošním roce bude alespoň jeden z rekordů 

překonán, a to počet účastníků štafetové-
ho maratonu. Již před šestou hodinou od-
polední překonal počet zaregistrovaných 
„maratonců“ poprvé v historii hranici 200 
účastníků! A děvčata zapisující na velkou 
tabuli počet kol zdolaný jednotlivými běž-

ci či chodci začínala tušit, že 
společně ten milion metrů 
dáme. A tak se i stalo. K dru-
hému rekordu dopomohla 
například trojice běžců z Tře-
bíče a Jihlavy, když každý 
z nich zvládl celou maraton-
skou vzdálenost 42 kilometrů 
a 195 metrů nejen absolvo-
vat, ale dokonce i překonat.

Byť nejde o závod a pro 
nejaktivnější účastníky ne-
jsou připraveny žádné me-

ně zdolávaly. Některé z nich se ukázaly 
jako obzvlášť záludné – zabrat dalo na-
příklad sestřelování plechovek z praku 
nebo chůze na chůdách. Ale lesňácké 
děti jsou šikovné (nebo mají šikovné ro-
diče či prarodiče), takže ve finále měli 
všichni kartičky plné razítek za úspěšně 
splněné zadání. Po posledním oficiálním 
stanovišti zbýval dětem splnit ještě jeden 
společný úkol: najít někde na návsi poklad 
v truhle ukrytý. Horečné snažení bylo díky 
silné motivaci poměrně brzy korunováno 
úspěchem a ten, kdo truhlu objevil, ji mohl 
za odměnu správným klíčem odemknout. 
A v ní už čekal na každého malého účast-
níka balíček s odměnou v podobě slad-
kostí a drobných dárků. Večerní posezení 
ve stínu pergoly pak už bylo příjemnou 
tečkou za aktivně stráveným dnem...

–hav–

daile či jiné odměny, zmiňme několik 
vytrvalců, kteří skončili pod pomyslnými 
stupni vítězů. Karel Špaček z Moravských 
Budějovic oběhl celkem 74 koleček, což je 
téměř 38,5 km. Následovali místní vytrval-
ci Jiří Lojda ml. s překonanou vzdáleností 
31,5 km, Leoš Sláma (29 km), Milan Urbá-
nek (29 km) a David Řepa (26 km). Mezi 
ně se svým výkonem vklínila nejaktivnější 
žena (či spíše dívka) letošního ročníku, 
Leona Pléhová z Martínkova.

A jaká jsou tedy konečná čísla deváté-
ho ročníku štafetového maratonu Pocta 
Emilu Zátopkovi? Počet účastníků: 211 
(zde je nutno uvést, že hranici dvou set 
se podařilo překonat díky účasti kama-
rádů ze spřátelené obce Vepříkov, kteří 
do Martínkova dorazili autobusem). Až 
neuvěřitelně pak vypadá součet všech 
koleček. Všichni, kdo se do letošního roč-
níku zapojili, zdolali společně 1 422 784 
metrů čili téměř tisíc pět set kilometrů. 
Laťka na jubilejní 10. ročník je tedy oprav-
du hodně vysoko.

Josef Pléha, Sokol Martínkov

Výšlap za pokladem má mezi lesňác-
kými kulturními akcemi rezervované své 
stálé místo, a to poslední červnovou so-
botu. Se sluníčkem v zádech a s vědo-
mím prázdnin na dosah ruky se odpole-
dne 27. 6. na trasu dlouhou téměř šest 
km vydalo 60 výletníků (z toho 23 dětí). 
Trasa výšlapu bývá proměnlivá, ta letoš-
ní vedla z Lesné přes Parkanici prořídlým 
lesem k Dašovskému rybníku, kde byla 
zastávka na opečení špekáčků a svlažení 
vyprahlých hrdel, a potom zpátky kolem 
hory Mařenky zadem do vsi. Vzhledem 
k místy náročnému terénu doprovázely 
výpravu tři traktorové povozy, které po-
stupně přepravovaly výletníky přes kritic-
ké části. A kdo trval na zdolání bahnitých 
úseků pěšmo, mohl docela dobře špatně 
dopadnout.

Cestou byly pro děti připravené na de-
vatenácti stanovištích úkoly, které postup-

Na letošním štafetovém maratonu padaly rekordy

Lesná si vyšlápla za pokladem
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podávalo se občerstvení a pro děti byla 
připravena nafukovací skákací atrakce.

Závěrem děkujeme 22. základně vrtul-
níkového letectva Náměšť nad Oslavou, 
která ozvláštnila program letošní jakubov-
ské pouti.

Bc. Eva Šrámková
Foto: Luboš Janoušek

a jejich příchod na lou-
ku odměnili potleskem. 
Vojenský vrtulník poté 
dosedl před diváky, aby 
výsadkáře opět nabral. 
Vrtulník ještě předvedl 
pár nízkých přeletů, za-
kroužil nad hlavami nad-
šených diváků a nabral 
směr základna.

Další část programu 
probíhala na návsi u po-
mníků jakubovských 
válečných obětí. Zde 
za přítomnosti hostů, 
předsedkyně Moravsko-
budějovického mikrore-
gionu Jany Kiesewette-
rové, zástupce velitele 
plk. gšt. Bc. Ing. Michala 
Vechety, starostů okol-
ních vesnic a vojenské 
čestné stráže byly po-
loženy věnce k uctění 
památky dvou jakubov-
ských rodáků, party-
zána Augustina Mrvky 
a učitele Jana Kabelky. 
Starosta obce Miroslav 
Kabelka ve svém proslovu představil 
stručné životopisy a činnost obou hrdinů. 
Zajímavé osudy (ovšem se smutným kon-
cem) si zájemci připomněli také během 
zmíněné výstavy.

Až do pozdního odpoledne se mohli 
všichni bavit v areálu u fotbalového hřiš-
tě, kde hrála folková kapela Epydemye, 

Letošní pouť v Jakubově se nesla v du-
chu vzpomínek na konec 2. světové války, 
její jakubovské oběti, partyzány a regio-
nální odbojovou skupinu Lenka–Jih. Výro-
čí 75 let od konce války jsme vzpomněli již 
v květnu a dalším vzpomínkovým aktem 
byl celý pouťový program. Ke zhlédnutí 
byla výstava v bývalé faře, kde tehdejší 
místní farář Benedikt Novoměstský ukrý-
val partyzány. Výstavu připravil plk. gšt. 
MUDr. Martin Svoboda, ředitel vojenské 
nemocnice v Olomouci a rodák z Morav-
ských Budějovic. Expozice byla přístupná 
o posledním červencovém víkendu v od-
poledních hodinách. V neděli 26. červen-
ce od 15.30 hod. byla prohlídka komen-
tována bratrem autora výstavy, bývalým 
velitelem základny v Náměšti nad Osla-
vou, plk. gšt. Ing. Miroslavem Svobodou.

Nedělní program začal po 14. hodině 
na louce na okraji obce, kam se sešli 
místní občané a hosté, aby mohli sledo-
vat výsadek pěti parašutistů z 22. základ-
ny vrtulníkového letectva z Náměště nad 
Oslavou. S příletem vojenského vrtulní-
ku se i značně zhoršilo počasí, silný vítr 
a mrholení však zkušené vojáky od se-
skoku neodradily. Jen místo vyznačené-
ho plánovaného místa doskoku se para-
šutistům podařilo přistát na různá místa 
v okolí shromážděného davu. Všichni 
s napětím sledovali, kam vojáci dopadnou 

Pouť a vzpomínková akce v Jakubově
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V neděli 14. června slavili na Horkách 
pouť k sv. Antonínu z Padovy, patronu 
obce. Vzhledem k současným omezením 
se konala v letošním roce „pouze“ mše 
svatá v kapli v sobotu v 18 hodin. O svá-
teční atmosféru se postaral nejen hojný 
počet věřících, ale i hudební doprovod. 
V předchozích letech následovala po bo-
hoslužbě pouťová zábava na místním hřiš-
ti, v letošním roce by náhodný kolemjdou-
cí ani nepoznal, že se na Horkách pouť 
slaví. Žádná májka, žádný parket s oplo-
cením z břízek, žádné kolotoče. Myslím, 
že poslední jmenovaný artikl nejvíce chy-
běl našim dětem. Přesto si troufám říci, že 
současná situace nikomu nezabránila se-
jít se s rodinou u svátečního oběda a pro-
žít příjemně strávený čas.

Pestré léto v Lázu
První červencovou sobotu se v Lázu konala pouťová zábava, kde 

hrála skupina Star Band. Byla to první akce po koronavirové pande-
mii, a tak jsme si ji všichni moc užili.

Následující den (5. 7.) se uskutečnil Den otevřených dveří místní klu-
bovny, kterou jsme nechali přestavět z bývalé Jednoty. I přesto, že nám 
dotace nevyšly, se nám podařilo vybudovat důstojné místo pro různé 
společenské akce. Den otevřených dveří nebyl jen pro místní, ale i pro 
přespolní. Lidé si mohli pomocí fotografií, které probíhaly na zdi přes 
dataprojektor, zavzpomínat, jak vypadala budova před rekonstrukcí 
a jak vypadá po ní. Po prohlídce pokračovalo posezení na hřišti spo-
lečně s pohoštěním a s harmonikářem až do ranních hodin.

V sobotu 25. července od 16.00 hod. nám na hřišti vyhrávala de-
chová kapela Sebranka z Vlašimi. Hrála nejen k poslechu, ale také 
k tanci. I když účast byla trochu menší, i tak z očí našich seniorů 
vyzařovala spokojenost.

V sobotu 1. srpna jsme zahájili první promítání letního kina. 
Ve 21.30 hod. jsme pustili první film Ovečka Shaun ve filmu, poté ná-
sledoval film pro dospělé s názvem Přes prsty. O dalších srpnových 
akcích i Traktoriádě, která se uskuteční v sobotu 5. září a na kterou 
všechny do Lázu srdečně zveme, zase příště.

–dub–

V současnosti jsou pouťové atrakce 
vnímány jako jakýsi symbol každé poutě, 
i když tomu tak dříve nebývalo, přičemž 
tím hlavním (a často i jediným) byla mše 
svatá. Lidé by neměli zapomínat na hlav-
ní důvod, proč se pouť slaví. Vždyť nebýt 
našich svatých patronů, nekonalo by se 
žádné poutní veselí. Proto se zamysleme 
a zkusme přehodnotit své dosavadní vní-
mání tohoto svátku, ať se nás v naší krás-
né kapličce (na snímku) sejde za rok co 
nejvíce alespoň o sv. Antonínu.

Doufejme, že v příštím roce bude situa-
ce naprosto odlišná a na Horkách opět za-
žijeme pouť, jak se patří – tradiční stavění 
májky, poutní mši svatou v kapli, taneční 
zábavu, případný nedělní program a (k ra-
dosti dětí) i již zmiňované pouťové atrakce.

Mgr. Jana Houzarová

Krnčická pouť v letošním roce připadla 
na 21. červen, tedy třetí červnovou ne-
děli. Původně se ani nepředpokládalo, 
že vzhledem ke koronavirové pandemii 

se vůbec něco bude konat. Ale situace 
se nakonec přece jen zlepšila, takže se 
na poslední chvíli podařilo něco zorgani-
zovat.

Již v loňském roce za-
počaly stavební práce 
na opravě kaple v Krn-
čicích. Veškeré zařízení 
bylo odstěhováno a ve vý-
běrovém řízení zvítězivší 
stavební firma STABO MB 
s.r.o. pod vedením krnčic-
kého rodáka Ing. Milana 
Procházky se s vervou 
pustila do práce. Kaple 
(na snímku) se celá opra-
vila včetně fasády a její 
vnitřek dostal novou pod-
lahu i omítky. Tato akce 
byla dotována z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR 

částkou 500 000 Kč, přičemž vlastní ná-
klady obce činily 422 388 Kč.

Do zmíněné pouti se však nestihlo 
vymalovat, protože se odkryla původní 
malba a bylo rozhodnuto pokusit se ji za-
chovat. Takže malíři by na pracích strávili 
další měsíc. Ale to nemělo vliv na to, že se 
zde v pátek 19. června konala mše svatá, 
kterou sloužil současný farář Ladislav Hu-
báček. A protože odchází sloužit do jiné 
farnosti, bylo to pro občany Krnčic záro-
veň jakési rozloučení s ním.

Po mši se všichni odebrali na náves, 
kde pod obecní pergolou bylo připrave-
no posezení za doprovodu harmoniky. 
O občerstvení se postarala z části obec 
Nové Syrovice, ale hlavně SDH Krnčice. 
Na dortu, který naše ženy upekly panu 
faráři na rozloučení, si nakonec pochut-
návali všichni. Počasí, které předtím bylo 
velmi deštivé, se jakoby zázrakem změ-
nilo, a tak domů se poslední návštěvníci 
odebírali až k ránu.          Dana Peřinková

Pouť k svatému Antonínu Paduánskému

Krnčická pouť
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Po téměř dvou letech jsme v naší malé obci opět 
mohli přivítat nového cidlinského občánka. V sobotu 
25. července se sál zdejšího společenského domu 
zaplnil občany, přáteli a rodinnými příslušníky ma-
lého Tomáše Outolného, který v tento den nejenom 
že byl slavnostně přivítán mezi občany obce Cidlina, 
ale také oslavil svoje první narozeniny. Starosta obce 
Libor Veselý přivítal rodiče Tomáška Outolného, Pe-
tru a Lukáše. Během slavnostního projevu starosty 
zarecitovala, zazpívala a zahrála na ukulele a flétnu 
Marieta Veselá. Následoval slavnostní přípitek a zá-
pis do pamětního listu do obecní kroniky.

Malý Tomášek obdržel od obce Cidlina zlatý me-
dailon ve tvaru hodinek, který bude vždy ukazovat 
přesný čas, kdy se narodil, a na hraní dostal velké 
modré auto, které hned vyzkoušel. Starosta Libor Ve-
selý předal mamince Petře krásnou kytici a tatínkovi 
zase pořádnou láhev vína. Při dobrém občerstvení 
pak všichni společně poseděli a povídali si.

–ves–

V letošním roce pořadatelé z důvodu 
zvýšeného nebezpečí koronavirové nákazy 
upustili od odpoledního Karnevalu pro dří-
ve narozené. Tato oblíbená akce pro starší 
občany Želetavy se zde pravidelně konala 
od roku 2012 a získala si mezi zdejšími se-
niory poměrně dost příznivců. Mladší ročníky 
koronavirus neodradil. Vždyť tato akce, kona-
ná výjimečně v neděli 5. července, byla jedi-
nečnou příležitostí se po dlouhé době opět 
sejít a pobavit se s kamarády, sousedy či 
bývalými spolužáky. Pořadatelům navíc přá-
lo příznivé teplé počasí, které přilákalo cca 
600 účastníků ze Želetavy i širokého okolí. 
K tanci a poslechu skvěle zahrála znojemská 
kapela Spektrum a tanečníci ocenili i zbrusu 
nový taneční parket.

Historie želetavských letních karnevalů 
na Sokolské zahradě se začala psát před 
65 lety v roce 1955. Konání této noční akce 
si vyžádalo rozšíření osvětlení po celém 
areálu a to tehdy zaplatili pořadatelé ze 
Sokola ze svého. Pak už jen trnuli, zda se 
jim vynaložené prostředky vrátí. Karneval 
se však tenkrát mimořádně vydařil a pe-
níze z tržby stačily na zaplacení osvětlení 
a ještě i mnoho zbylo. V průběhu let se 
letní karnevaly v Želetavě staly i pro okolí 
pojmem. Zpočátku měly vždy nějaký ráz, 
jako např. Pohádková noc, Benátská noc, 
V lese Řáholci nebo Ve světle manéže. 
Tomu odpovídaly ručně malované kulisy 
a velkolepá výzdoba Sokolské zahrady. 
V úvodu karnevalu nechyběl průvod ma-
sek a skoro vždy bylo na programu něja-
ké taneční či jiné vystoupení. Na několika 
karnevalech hrála k tanci hudba řízená 
Vladimírem Fukou, skladatelem z Dačic. 
Před šedesáti lety se zde poprvé ozva-
la jeho dnes již zapomenutá Želetavská 
polka.

Na přípravě karnevalu se podílela téměř 
celá Želetava. Z kůlů a prken se stloukaly sto-
ly a lavičky, instalovalo se osvětlení, parket, 
lampióny a kulisy, uklízelo se, hrabalo a za-
metalo. Práce bylo dost i pro děti. Ty ovšem 
také na karnevalu nesměly chybět. Těšily se 
na masky a kulturní vystoupení a také trochu 
tropily neplechu, než je rodiče a pořadatelé 
po 22. hodině nemilosrdně vyprovodili z are-
álu. Druhý den časně zrána se však vrátily 
– hledaly poztrácené mince a nikdy nepřišly 
domů s prázdnou.

Teď je však jiná doba. Barevné kulisy na-
hradily březové větve nainstalované kolem 
parketu, průvod masek ani kulturní program 
nikdo neorganizuje. Na rozmístění hotových 
laviček a stolů stačí pár lidí. Současné kar-
nevaly se těm dávným z minulého století 
moc nepodobají. Želetavský karneval už 
vlastně ani žádný karneval není, ale snad 
někdy ještě bude.

Věříme, že tradice letních karnevalů v Že-
letavě počátkem prázdnin nebude nikdy pře-
rušena, a doufáme, že se opět někdy najde 
vůle pro přípravu skutečného a opravdového 
karnevalu.               Olga Nováková

Sokol Martínkov oslaví 100 let od založení
Před sto lety – 12. září 1920 – byla v jednom z tehdejších martínkovských hostinců 

založena Tělocvičná jednota Sokol. Na víkend 12.–13. září 2020 připravili současní 
členové jednoty oslavy tohoto významného výročí.

V sobotu se v Martínkově uskuteční národní přehlídka sokolských folklorních soubo-
rů pořádaná ve spolupráci se Vzdělavatelským odborem České obce sokolské. Vedle 
místních krojovaných souborů se od 14.30 hod. představí folklorní soubory Jiskra 58 
Plzeň – Valcha, Všetulské Hanáček, Dřeváček Jihlava a Formani spolu se Sejkorkami 
ze Slatiňan. Přehlídka začíná na martínkovské návsi ve 14.30 hod. a po jejím ukončení 
následuje společenské posezení s volnou zábavou za doprovodu hudebníků z vystu-
pujících souborů. Na závěr prvního dne oslav se nad obcí rozzáří ohňostroj.

V neděli odpoledne se pak sejdou členové martínkovského Sokola a pozvaní hosté 
na slavnostní valné hromadě a po ní bude od 16.00 hod. u tanečního parketu na návsi 
k tanci a poslechu hrát duo Pomněnka. Přijměte tedy jménem všech bratrů a sester 
pozvání, abyste toto výročí oslavili spolu s námi. Josef Pléha, Sokol Martínkov

V Cidlině jsme přivítali nového občánka

Želetavskému karnevalu letos počasí přálo
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Prázdninový maraton, tak by se také 
dal nazvat průběh letošního kulturního 
léta v Častohosticích. Po řadě opatření, 
která nás provázela od března až do kon-
ce školního roku, došlo počátkem prázd-
nin k uvolnění hygienických nařízení, což 
mimo jiné umožnilo pořádání akcí většího 
rozsahu.

Díky tomu jsme mohli zorganizovat již 
tradiční ochutnávku vína. Zatímco hygie-
nická nařízení nám byla nakloněná, poča-
sí se k nám letos otočilo zády. V pátek 10. 
července bylo slunečno a panovaly tro-
pické teploty. Do sobotního rána bylo vše 
jinak, nebe se zatáhlo, proudy vody celý 
den padaly k zemi a teploty klesly k 16 
stupňům Celsia. Z tohoto důvodu jsme 
byli nuceni přesunout ochutnávku z ven-
kovních prostor do kulturního domu. I přes 
nepřízeň počasí jsme byli mile překvape-
ni hojnou návštěvností, přičemž celá so-

botní akce byla hodnocena 
jako vydařená. Výborná vína 
z vinařství Šabata, steaky 
na grilu a cimbálová kapela 
Sylván – to vše přispělo k je-
jímu zdaru a panující dobré 
náladě.

Další červencovou akcí 
byla v pátek 24. noční ha-
sičská soutěž, které se zú-
častnilo třicet šest týmů ze 
širokého okolí (např. z Pel-
hřimova, Velkého Meziříčí či 
Rynárce). Vítězná družstva 
si odvezla putovní poháry. 
První místo v kategorii mužů 
obsadila Dešná „B“, kate-
gorii žen ovládlo družstvo 
z Jakubova. Celá soutěž se 
protáhla do časných ran-
ních hodin. A to už se psa-

lo datum 25. 
července a nás 
čekaly přípravy 
na sobotní ve-
čer. Tento den 
jsme v areálu 
za Prokešovou 
stodolou pořá-
dali taneční zá-
bavu se skupinou REFLEXY, 
kde jako host vystoupila ka-
pela K3. Také tuto akci musí-
me hodnotit jako vydařenou. 
Letošní nestálé počasí nám 
tentokrát po oba dva dny 

přálo. Tímto naše prázdninové aktivity 
v Častohosticích neskončily, o těch dal-
ších zase v příštím vydání zpravodaje…

Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová

Pandemie koronaviru sice i v Želetavě 
omezila společenský život, zatím však 
ne plánované investiční a neinvestiční 
akce. V červnu byla dokončena nákladná 
revitalizace želetavského hřbitova, která 
byla zahájena už v loňském roce. Byly 

položeny sítě (voda, elektrika, odpad) 
a podkladní vrstvy. Letos proběhla obno-
va cest pokládkou dlažby z kamenných 
kostek a zprovoznění jednotlivých obsluž-
ných zařízení. Přibylo zde také několik 
vkusných zdrojů vody a hezky působí též 

rozkvetlá mez před hřbitovem, kde sucho-
milné květiny a keříky nahradily dřívější 
porost trávy, kopřiv a plevele. Náklady 
revitalizace hřbitova se vyšplhaly na 1,1 
mil. Kč.

Ochutnávka vín, hasičská soutěž a taneční zábava

V Želetavě koronavirus investice nezastavil
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Od března do června probíhala 
na radnici za provozu náročná přestavba 
kanceláří, které už neodpovídaly základ-
ním požadavkům dnešní doby a už vů-
bec ne předpisům plynoucím ze zákona 
na ochranu osobních údajů. Přestavbou 
a modernizací kanceláří se vyřešily ne-
jen nároky plynoucí z GDPR, ale i celko-
vý dojem interiéru, který nyní už dobře 
prezentuje úřad městyse. Zázemí pro 
zaměstnance bylo odsunuto do odděle-
né místnosti, větší kancelář je rozdělena 

prosklenou stěnou a obě kanceláře jsou 
vybaveny novým nábytkem a osvětlením. 
Do kanceláří a obecní knihovny byl též 
zajištěn bezbariérový přístup. Náklady 
přesáhly 0,5 mil. Kč.

Nejnákladnější akcí v letošním roce 
bude bezesporu výstavba inženýrských 
sítí v místní části Horky, kde městys zajis-
til prostory pro výstavbu sedmi rodinných 
domů. Předpokládané náklady na stavbu 
činí 5,6 mil. Kč.

Pokud projíždíte Želetavou, všimnete 
si určitě i dalších dvou velkých akcí. Spo-
lečnost E. ON. Distribuce, a. s. zde už 
od loňského roku buduje podzemní kabe-
lové vedení elektřiny. Městys se tak brzy 
zbaví nevzhledných sloupů elektrického 
vedení. Povodí Moravy zase po víc než 
100 letech buduje zcela nové kamenné 
vyzdění koryta Želetavky, které protíná 
zastavěné území městyse. Práci ovšem 
velmi zkomplikovaly vydatné jarní deště.

Olga Nováková

Výlov vranínského rybníka
Sbor dobrovolných hasičů ve Vraníně pořádá v sobotu 19. září tradiční a oblíbený 

výlov vranínského návesního rybníka. První zátah je naplánován na půl desátou hodi-
nu dopolední. Během 
výlovu bude možné 
zakoupit ryby a chybět 
samozřejmě nebude 
ani bohaté občerst-
vení. K dobré náladě 
přispěje hudbou také 
populární skupina 
KALÍŠCI. Bližší po-
drobnosti naleznete 
na stránkách www.vra-
nin.cz.

–sdh–

ní a obětavost při pořádání této oblíbené 
kulinářské akce. Díky také patří obecnímu 
úřadu, který Gulášfest Zvěrkovice 2020 
podpořil.

Libor Nečesal

láš a neformálně prohodit „pár slov“ s ka-
marády a přáteli.

Velké poděkování patří místním dobro-
volným hasičům za uspořádání, nasaze-

Na návsi u rybníka 
ve Zvěrkovicích v sobotu 
15. srpna 2020 proběhla 
oblíbená akce s názvem 
Gulášfest. A co si za tím-
to názvem představit? 
Je to jednoduché: jde 
o amatérskou soutěž ku-
chařských týmů o nejlep-
ší kotlíkový guláš. Přihlá-
šený tým musí z vlastních 
surovin během odpoled-
ne uvařit v připraveném 
kotlíku nad ohněm guláš. 
Ten pak ohodnotí vybraná porota a zby-
tek guláše pak mohou ochutnávat zájemci 
z řad přihlížejících diváků.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
sedm týmů. Na počátku soutěže bohu-
žel počasí ukazovalo účastníkům svoji 
zamračenou tvář. Déšť se snášel k zemi 
a zdálo se, že tento ročník bude téměř 
bez diváků. Ale nakonec se vše takříkajíc 
v dobré obrátilo. Pršet přestalo a příjemná 
venkovní teplota naopak přilákala spolu 
s omamnou pomalu se linoucí vůní mno-
ho zvěrkovských gurmánů i labužníků 
z okolních vesnic. A když pak došlo před 
18. hodinou na konzumaci připravených 
pokrmů, bylo během krátké doby všech 
sedm kotlíků až na dno vyjedeno.

Na závěr přišlo na řadu vyhlášení vý-
sledků. Oceněna byla všechna kuchařská 
družstva, přičemž vítězem se stal tým 
pana Spilky z Blatnice a Jaroměřic nad 
Rokytnou. Nicméně všechny vzorky byly 
chuťově výborné a nelze říci, že některý 
z nich ostatní zásadně převyšoval.

Část účastníků akce pak podle očeká-
vání využila možnosti posedět, zapít gu-

Gulášfestu ve Zvěrkovicích nakonec počasí přálo
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Malé ohlédnutí za  prázdninovou kulturou I.

1

2

4

3

5 5

Koncert Věry Martinové (1) se skupinou Meritum se měl původ-

ně konat na zámeckém nádvoří, ale vzhledem k vrtkavému počasí 

ho pořadatelé z MKS přesunuli do velkého sálu Besedy.

Vystoupení zpěvačky Ane Bjerkan (2) a kontrabasisty Petra Ti-

chého (2) v Budivoji bylo určené opravdovým „fajnšmekrům“, které 

česko-norské duo zavedlo do krajin severských písní a balad.

Letní kino na zámeckém nádvoří (3) nabídlo pestrou škálu fi lmů 

pro všechny generace, přičemž jedním z  největších taháků byla 

komedie 3Bobule.

Kočovné divadelní představení s  názvem Pantáta Poláček vy-

pravuje odehrál na zámeckém nádvoří spolek Čtveráci z Mladých 

Břišť u Humpolce (4).

Večer s cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín na zámeckém 

nádvoří (5) už má svoji tradici, vždyť se letos konal už počtvrté.

Foto: Luboš Janoušek a Pavel Čírtek

2
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Jak jsme v ZŠ TGM prožili druhé pololetí

Ředitelé a ředitelky sledovali komu-
nikační toky, kterými do škol přicházely 
informace z ministerstva, z krajských 
a místních odborů školství k případným 
alternativním scénářům chodu škol, po-
kud by se do nich vrátily krizové stavy 
a vzdělávání by muselo probíhat třeba 
znovu distančním způsobem. Ministr škol-
ství připravil manuál pro činnost ředitelů, 
pedagogů a dalších pedagogických pra-
covníků, správních zaměstnanců. Jedno 
je již zřejmé. Distanční výuka, které se 
v jarním období koronavirové krize v rám-
ci republiky nezúčastnilo cca deset tisíc 
žáků, se stává povinnou formou vzdělá-
vání pro případ, že by opravdu ony krizo-
vé scénáře nastaly. Zajímavé bude, zda 
prostředky, které pan ministr Plaga slíbil 
na zajištění výpočetní techniky pro peda-
gogy a část žáků, do škol nejen přijdou, 
ale zda bude připraven dostatečný objem 

výpočetní techniky k zajištění této akce.
Jak vypadal průběh distanční výuky 

v našem území, jsme zjišťovali v rámci 
spolupráce s řediteli a pedagogy, kteří jsou 
zapojeni do projektu MAP II v rámci tzv. 
pracovních skupin MAP II. Co nám toto še-
tření ukázalo, shrnujeme v několika větách 
ke dvěma nejdůležitějším oblastem.

Hodnotíme-li průběh komunikace s ro-
diči a žáky, zjišťujeme, že komunikace 
byla v mimořádné situaci nastartována 
velmi rychle, vedení škol i pedagogové 
přijali velmi rychle zásadní změny, které 
byly pro potřeby komunikace i distanční 
výuku potřebné. Koronavirová krize uká-
zala, že pedagogové všech věkových ka-
tegorií si poměrně rychle osvojili potřebné 
dovednosti v práci s IT technikou, tablety 
i mobilními telefony a nezalekli se nových 
forem komunikace jak se žáky, tak s rodi-
čovskou veřejností.

Hodnotíme-li průběh distanční výuky 
v území ORP Moravské Budějovice jako 
celek, lze konstatovat, že jak ředitelé škol, 
pedagogové, speciální pedagogové, asi-
stenti pedagogů, tak také odborníci IT 
ve školách i nadřazených organizacích se 
velmi aktivně zapojili do činností v oblasti 
přípravy a realizace distanční výuky v tý-
movém duchu, čímž přispěli k naplnění 
základních cílů vzdělávání. Distanční vý-
uka byla v rámci České republiky realizo-
vána od 13. března s drobnými úpravami 
až do konce školního roku 2020. Výsledků 
této nové formy práce se žáky potom pe-
dagogové využili při závěrečném hodno-
cení 2. pololetí školního roku 2019–20. Je 
jasné, že jak školy, tak rodiče dětí a žáků 
viděli vzájemnou spolupráci vlastníma 
očima a v situaci, která byla pro všechny 
nová. Oběma stranám patří hluboký obdiv 
a uznání.

Na závěr chceme popřát ředitelům, pe-
dagogům a ostatním pracovníkům škol 
pokud možno klidný, bezproblémový 
a úspěšný start do nového školního roku 
2020–21.

PhDr. Zdeněk Janderka, 
manažer MAP II v ORP 
Mor. Budějovice

Školy po koronavirové krizi a nový školní rok
S napětím budeme sledovat, jak se vyvíjí pandemie koronaviru a jak její vlny 

ovlivní nástup dětí, žáků a studentů do škol. Protože v některých evropských ze-
mích začal školní rok již v srpnu, přicházejí z těchto zemí první informace o tom, 
jak vzdělávání funguje. Je vidět, že ve většině zemí na západ od nás s respektem 
zahájili nový školní rok a opatření proti šíření nákazy berou v těchto destinacích 
velmi vážně. Protože u nás začínáme 1. září, poznatků z Německa a dalších zemí 
může MŠMT úspěšně využít pro řešení možných scénářů u nás.

inzerce

Uplynulé období jarních měsíců, ve kte-
rém byl vyhlášen nouzový stav, se něja-
kým způsobem dotklo každého z nás. 
Když došlo k celostátnímu uzavření škol, 
v základních a středních školách našeho 
okresu právě probíhaly jarní prázdniny. 
Měli jsme proto relativně dostatek času se 
novým podmínkám přizpůsobit a připravit 
se na ně.

V pondělí 16. března všichni zaměst-
nanci nastoupili do školy již bez žáků 
a za zpřísněných hygienických opatře-
ní, ale připravení každodenně ze svého 
pracoviště vést výuku na dálku. Bohužel 
následná opatření uzavřela školy úpl-
ně, takže všichni pedagogičtí pracovníci 
přizpůsobili své domácí podmínky těm 
pracovním a pustili se do práce ze svých 
domovů.

Zpočátku byla situace nejnáročněj-
ší pro třídní učitele, protože museli co 
nejdříve navázat komunikaci se všemi 
žáky své třídy podle toho, jaké možnosti 
a podmínky žáci i jejich rodiče v domácím 
prostředí mají. Nejčastější formou počá-
tečního spojení byly kromě telefonních 
hovorů e-maily, Messenger a Whatsapp. 
Třídám na 1. stupni se nejlépe osvědčila 
komunikace přes třídní webové stránky. 
Na druhém stupni mají své webové strán-
ky pouze některé třídy, proto jsme potře-
bovali vyřešit jednotný způsob, jak žákům 
předávat informace a úkoly ze všech 
předmětů. Tato cesta nám byla poskytnu-
ta školním informačním systémem Škola 
OnLine, který jsme plánovali otevřít smě-

rem k žákům a rodičům od příštího školní-
ho roku. Přizpůsobili jsme se tedy rychle 
novým podmínkám a využívání systému 
pouze urychlili. Kromě tohoto způsobu 
komunikace pak někteří vyučující na 1. 
i 2. stupni podle svých možností uskuteč-
ňovali pro své žáky on-line výuku pomocí 
videohovorů, která se nejvíce přibližovala 
klasické výuce ve třídě.

Každý ze způsobů vedení výuky na dál-
ku měl své výhody a svá úskalí, stejně jako 
mezi žáky a rodiči se našli jak příznivci, tak 
i odpůrci jednotlivých přístupů. Někomu 
vyhovovala pravidelnost a důslednost při 
plnění úkolů, jiní pociťovali tento přístup 
jako omezující. Někomu vyhovovalo, že si 
různé materiály může tisknout a vyplňo-
vat ručně, někomu to samé vadilo a dával 
přednost pouze elektronickému plnění 
úkolů. Někdo preferoval práci jen s učeb-
nicí, jiní vyžadovali alternativní studijní 
texty a cvičení. Každý žák je jiný, vyžaduje 
jiný přístup, vyhovuje mu něco jiného, také 
v tom je krása, různorodost i náročnost 
naší pedagogické práce. V běžných pod-
mínkách klasické školní výuky si s těmito 
odlišnostmi a specifiky umíme poradit, 
osobní kontakt se žáky nás k tomu pří-
mo vede. Výuka na dálku však probíhala 
v nestandardních podmínkách, se kterými 
si zatím neporadila ani školská legislativa, 
a často bylo nutné improvizovat, nahrazo-
vat, zkoušet a mýlit se... 

Všichni jsme se v této době hodně nau-
čili – rodiče, žáci i pedagogové. Že všech-
no nebylo ideální? Ale jistě, pro všechny to 

bylo poprvé! Avšak prošli jsme společně 
cestu, která je mnohdy důležitější než cíl.

A protože nejen naši žáci, ale také my, 
pedagogové, se neustále učíme, požádali 
jsme naši rodičovskou veřejnost o dobro-
volné poskytnutí zpětné vazby, jejíž sou-
částí byl krátký on-line dotazník k právě 
prožitému období výuky na dálku. Velmi si 
vážíme všech odpovědí a každou z nich 
se opravdu zabýváme. Ohlasy, náměty, 
připomínky i pochvalu vnímáme jako pří-
ležitost k tomu, abychom svoji práci po-
sunuli na vyšší úroveň. Rodiče, kteří se 
vyplnění dotazníku zúčastnili, ale také 
všichni ostatní si mohou výsledky ankety 
a zpětnou vazbu prohlédnout na webo-
vých stránkách naší školy, které jsme bě-
hem prázdnin oblékli do nového kabátu 
a věříme, že se na novém školním webu 
budou všichni návštěvníci cítit příjemně.
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Větší prostor výsledkům ankety věnuje-

me na webu naší školy. Děkujeme všem 
rodičům za spolupráci v průběhu minulého 
školního roku! Děkujeme těm, kteří nám 
poskytli zpětnou vazbu, a věříme, že naše 
spolupráce bude i nadále založena na vzá-
jemné důvěře, respektu a odpovědnosti 
za výchovu a vzdělávání našich dětí.

Mgr. Iva Machátová, zástupkyně 
ředitele ZŠ TGM 

Na závěr uvádím několik postře-
hů, jež by mohly zaujmout i čtenáře zpra-
vodaje, kteří se vyplnění dotazníku nevě-
novali.

 Často opakované připomínky a náměty:
 Dětem chyběl školní kolektiv včetně 
učitelů, sociální kontakt s kamarády je 
nenahraditelný.

 Děti se těší do školy!
 Distanční výuka byla náročnější, klasic-
ká výuka je efektivnější.

 Celé období přispělo k větší samostat-

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice 
zahájí od nového školního roku výstavbu 
venkovní učebny spojené s přírodní zahra-
dou.

V průběhu prázdnin byla naší škole schvá-
lena dotace ze Státního fondu životního pro-
středí ČR na projekt Učíme se venku. Cílem 
projektu je přeměna části školního pozemku 

Struktura zahrady bude velmi pestrá, 
jednotlivé prvky jsou umístěny se zřetelem 
na principy přírodní zahrady a zároveň pa-
matujeme na její víceúčelové využití. Bude 
se v ní nacházet altán vhodný k výuce, po-
zorování a měření, meteorologické stano-
viště a jezírko jako příklad vodního biotopu. 
Dalším prvkem je např. květnatá louka, di-
voký kout, přírodní kout a malý ovocný sad. 
Jak bude přírodní zahrada vypadat, je vidět 
na studii vytvořené zahradním architektem 
Ing. Miloslavem Trojanem.

Termín dokončení projektu je stanoven 
na prosinec 2022. Pokud se budete chtít 
o průběhu projektu dovědět více nebo se 
i aktivně zapojit, můžete sledovat webové 
stránky školy, kde budeme informovat o jed-
notlivých fázích realizace.

Mgr. Helena Moltašová

Budeme se učit i venku pod širým nebem

Lavička na Kosové se dočkala své obnovy
Asi každý z nás se při ces-

tě na kole zastaví u dvou 
památných dubů, které pro 
mnohé představují pomy-
slnou bránu do Kosové. 
Neodmyslitelnou součástí 
příjemného stínu pod mohut-
nými stromy je i lavička. Ta 
původní však nedělala hez-
ký dojem a všude poházené 
odpadky odrazovaly mnohé 
cyklisty od zastavení.

Proto se skupina aktivních 
studentů moravskobudějo-
vického gymnázia rozhodla 
v rámci klubu GMBproMB 
toto oblíbené místo cyklistů Nové posezení a jeho realizátoři. Foto: GMB

opravit. Respektive nahradit 
zchátralou lavičku moderním 
posezením, přidat odpadkový 
koš a nezbytný stojan na kola. 
Veškerá realizace proběhla 
v první polovině letošního srp-
na a byla sponzorována inici-
ativou Mládež kraji. Oficiální 
předání lavičky pak proběhlo 
v neděli 16. srpna odpoledne, 
kdy bylo pro návštěvníky při-
chystané bohaté občerstvení. 
Lavička U dubů se tak stala 
opět příjemným místem k od-
počinku.

Za projekt KOSIČKA 
Daniel Pavlíček

nosti a zodpovědnosti žáků.
 Žáci i rodiče se hodně rozvinuli v počí-
tačových dovednostech.

 Nejvíce žáky bavila on-line výuka, byla 
na vysoké úrovni.

 Autorita učitele a rodiče při vzdělávání 
je odlišná, děti se doma tak dobře ne-
soustředí na učení – vážíme si práce 
pedagogů.

 Oceňujeme ochotu učitelů vždy pora-
dit, dobrou komunikaci, lidský přístup, 
vstřícnost.

na přírodní zahradu, která by vyhovovala po-
třebám „učení venku“. Ve škole nám doposud 
chyběla možnost využívání vnějších prostor 
pro různé školní i mimoškolní aktivity. Nyní 
bude možné přenést část výuky i pod širé 
nebe. Pobyt v přírodě umožní žákům propojit 
teoretické znalosti s praktickými zkušenost-
mi a naplnit cíle environmentální výchovy. 

Přírodní zahrada také přispěje 
ke zvýšení biodiverzity a atrak-
tivity vnějšího prostředí školy. 
Měla by se stát domovem pro 
různé druhy rostlin i živočichů 
a motivačním místem pro pod-
nícení většího zájmu žáků o ži-
votní prostředí. V neposlední 
řadě bude také sloužit k odpo-
činku, relaxaci a plnit funkci es-
tetickou.

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
Čas letního volna skončil a je namístě 

se rozhodnout, kam za zábavou, sportem 
a tancem v novém školním roce. Moravsko-
budějovický Sokol pro vás připravil nabíd-
ku sportovního vyžití různého zaměření, ze 
které si jistě vybere každý, nehledě na věk 
a tělesnou zdatnost.

Kromě již tradičních sportů jsme pro vás 
připravili dvě novinky. První z nich je fitness 
lekce pro dospělé s názvem Cardio & Full 

body workout. Zde si budete moci zpevnit 
a posílit svalové partie celého těla, vytvaro-
vat si postavu, zvýšíte svou vytrvalost, sílu 
i fyzickou kondici. Druhou novinkou je oddíl 
Sokol Dance zaměřený na rytmiku, tanec 
a výrazový pohyb na hudbu s využitím prv-
ků aerobiku. Tento oddíl vznikl rozšířením 
bývalého oddílu Junior Aerobic o taneční 
prvky. Děti budou rozděleny do dvou věko-
vých skupin (5–7 let a 8–14 let).

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

Během celého roku se můžete v Sokole 
těšit na různé sportovní, ale i kulturní a spo-
lečenské akce. Podrobné informace o nich 
naleznete na našem webu.

Za sportem i zábavou

(dokončení na str. 22)
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Nábor do oddílu Street dance
Nábor do oddílu Street dance, který vedou zkušení instruktoři 

z taneční skupiny Mighty Shake Znojmo, proběhne 8. a 10. 9. 
2019. Děti 8–11 let od 16.00, junioři 11–15 let od 17.00 a dospělí 
od 18.00, vždy na malém sále.

Záři(jo)vý Vranov
Všechny příznivce turistiky srdečně zveme na pohodový vý-

šlap na Vranovskou přehradu, který se uskuteční 12. 9. 2020. 
Sraz účastníků bude v 9.20 na vlakovém nádraží, odkud vyra-
zíme do stanice Šumná. Poté se společně po zelené značce 
vypravíme přes Švýcarské údolí na hráz přehrady (5 km). Kdo 
bude chtít, může dále pokračovat do obce Vranov nad Dyjí (dal-
ších 2,5 km), odkud je možné využít pro návrat do Šumné hro-
madnou dopravu.

Ti nejzdatnější turisté mohou z Vranova nad Dyjí vyrazit zpět 
na Šumnou přes Zadní Hamry, Lusthaus a Lesnou. Celková dél-
ka nejdelší trasy je 17 km.

Ze Šumné odjíždějí vlaky zpět do Moravských Budějovic 
v 16.22 a 18.22 a k oběma spojům přijíždí z Vranova nad Dyjí 
autobus. Občerstvit se budete moci v restauracích na přehradě 
nebo ve Vranově nad Dyjí.

T-Mobile Olympijský běh
Ve středu 16. září se uskuteční T-Mobile Olympijský běh. 

Od 17.00 se poběží dětský závod a v 18.00 vyběhnou na trať 
desítky tisíc běžců po celé České republice v hlavním závodu. 
Naše trasa povede z atletického stadionu k rybníku Nový u Háje 
a zpět a bude dlouhá 5 kilometrů. Pokud ještě nejste přihlášeni 
a chcete běžet, můžete se zaregistrovat on-line na www.olympij-
skybeh.cz do 6. září a přispět tak na olympijskou nadaci.

Je jedno, jestli jste závodníci, nebo běháte jen občas, na T-
-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat, a hlavně 
pro radost.

Sokol Open
Dne 19. září proběhne již tradiční zahájení nové sezóny s ná-

zvem Sokol Open. Od 10.00 budete moci zhlédnout vystoupení 
našich cvičenců, pro děti budou připraveny hry a soutěže a pro 
dospělé sportovní turnaje. Od 13.00 se bude v kinosále promítat 
animovaný film pro děti.

Tereza Lojdová, 
TJ Sokol Moravské Budějovice

(dokončení ze str. 21)
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Pozvání 
na tradiční výstavu

Moravskobudějovičtí chovatelé opět po roce srdečně 
zvou širokou veřejnost na okresní výstavu králíků a místní 
všeobecnou výstavu drobného zvířectva, která se jako tra-

dičně koná v chovatel-
ském areálu v ulici Sme-
tanova. K vidění zde 
budou králíci, drůbež 
a holubi, a to ve dnech 
19. a 20. září. V sobotu 
19. lze výstavu navštívit 
v době od 8.00 do 18.00 
hod., v neděli 20. pak 
od 8.00 do 15.00 hodin. 
Na výstavě budou mít 
zájemci možnost zakou-
pit si domácího mazlíč-
ka i chovný kus.

–ZO ČSCH–

Milé chvilkařky a milí chvilkaři!
Přiznám se, že jen příležitostně sleduji manifestace Milionu chvilek pro 

demokracii, ale až v minulém vydání zpravodaje Moravskobudějovicko 
jsem pochopil, že v rámci celostátních demonstrací jste proti premiérovi 
Babišovi, abyste zachránili, stručně řečeno, demokracii v České repub-
lice. Pokud je mi známo, původní akce, které vyústily v „Milion chvilek 
pro demokracii“, inicioval bývalý vysokoškolák, jehož pohled na ohrožení 
demokracie v České republice respektuji, ale mne nepřesvědčuje. Z po-
hledu mého chápání demokracie není to cizí premiér, cizí vláda, ale moje 
i vaše vláda vzniklá z výsledků celostátních voleb a koaličních jednání. 
A zda se některým občanům líbí či ne, mohou to veřejně vyjádřit už od lis-
topadu 1989. A to je dobře, to je demokracie.

Na manifestaci jsem nebyl, její význam znám z uvedeného článku. 
Proto se ptám, podle čeho demonstrující zhodnotili počínání premiéra 
a nepřímo i jeho vládu v čase epidemie? Vysvětlete mi, prosím, v jakých 
jednotkách jste měřili „míru chaosu“? Z čeho usuzujete, že „míra chaosu, 
který posléze zavládl, nebyla nutná“? Také jsem se dověděl, že koordina-
ce vázla. Ptám se: „Vedli jste třeba jen malou skupinu v zaměstnání, která 
měla splnit nový úkol? Víte vůbec, jak je obtížné vyladit pracovní vztahy 
v řízení podniku, úřadu, společnosti a jiných seskupeních, aby chod ta-
kové organizační jednotky byl optimální? Víte vůbec, že pro takové úkoly 
ve velkých fabrikách jsou zaměstnáváni specialisté s vysokou sociální 
inteligencí se znalostmi mezioborových vazeb a ekonomických dopadů, 
aby míra chaosu ve fabrice i na úřadě byla neměřitelná a nenastala v or-
ganizační složce krize? A víte také, že vládě pomáhá skupina špičkových 
odborníků ve skupině NERV?“ Podívejte se kolem sebe a jistě znáte, že 
jsou jedinci, kteří mají přirozenou autoritu, a to jsou v podstatě manažeři 
ve vašem blízkém okolí. Zeptejte se pana starosty, jak je jeho práce ná-
ročná; budete se divit a to jde jen o obec s rozšířenou působností. A že 
psali o chaosu v novinách? Jsou novináři, kteří jen kritizují a v podstatě 
vytvářejí blbou náladu (těch je hodně). Říká se například, že člověk může 
být buď spisovatel, nebo kritik, neb kritiku není dáno být dobrým spisova-
telem. Tak to tedy na tom světě bývá.

Podívejte se do minulosti celkem nedávné, ale i velmi vzdálené: V mi-
nulém století byly dvě ideologie, které umožnily, aby se v novinách psalo, 
kdo škodí, kdo má být odstraněn, kdo popraven a občas se také demon-
strovalo. Ale také jednou, ve velmi vzdálené minulosti, došlo ke srocení 
davu, tedy k demonstraci, s požadavkem někoho popravit, ukřižovat. To 
se týkalo Ježíše Krista. Podstatný rozdíl je v tom, že v prvém případě 
kořeny zla nepřerostly do současnosti, ale ve druhém současná Evropa 
stojí na židovsko-křesťanských základech mezilidských vztahů z Mojží-
šova Desatera přikázání.

Občané, bez rozdílu věku demonstrujte, to je právo každého z vás, ale 
nenechte se ovlivnit lidmi bez vlastních myšlenek. Ostatně opoziční stra-
ny dodržují od chvilkařek i chvilkařů zdvořilý odstup.

Ing. Viktor Dvořák, CSc.

Sňatky ve 2. čtvrtletí 2020
Josef Hancko Litohoř
Ludmila Chvojková Beroun

Lukáš Svoboda Vranín
Helena Rojíková Vranín

Břetislav Nechvátal Jakubov 
 u Mor. Budějovic
Andrea Jenerálová Jakubov 
 u Mor. Budějovic

Štefan Karika Jaroměřice n. Rok.
Vendula Turková Jaroměřice n. Rok.

Marian Křivan Dešov
Petra Vydrová Dešov

Vladimír Vastl Mor. Budějovice
Kamila Křikavová Lažínky

Miroslav Vaněk Dešov
Jaroslava Ležáková Dešov

Lubomír Nekula Mladoňovice
Martina Trojanová Výčapy

Petr Nováček Třebíč
Kateřina Dvořáková Třebíč

Matrika
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Dne 6. 8. 2020 jsme vzpomněli deváté 
smutné výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky paní 
Marie Živné. 
Dne 17. 8. 2020 to bylo již deset let, co nás 
navždy opustil tatínek, dědeček a pradě-
deček pan 
František Živný.
S láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

Dne 28. 9. 2020 
uplyne smutný rok,
co nás navždy 
opustil pan 
Karel Řeřucha
z Grešlového 
Mýta.
S láskou stále 
vzpomíná 

manželka a dcera s rodinou.

blahopřání, vzpomínky

Opustili nás:

Ludmila Simandlová 1938 Nové Syrovice
Alena Bartušková 1959 Mor. Budějovice
Miroslav Dohnal 1946 Lesonice
Zdenka Mitisková 1932 Velký Újezd
Antonín Antl 1943 Zvěrkovice
Marie Svobodová 1941 Martínkov
Ludmila Zahrádková 1934 Mor. Budějovice
Karel Bobek 1935 Velký Újezd
Jaroslava Bartuňková 1944 Zvěrkovice
Zdeněk Hagara 1936 Mor. Budějovice
Ladislav Petr 1964 Mor. Budějovice
Marie Ferdanová 1944 Lesonice
Miloslav Kratochvíl 1949 Mor. Budějovice
Stanislav Málek 1948 Mor. Budějovice
Jaroslav Částek 1953 Mor. Budějovice
Božena Strokošová 1927 Cidlina
Jaroslav Kotrba 1936 Mor. Budějovice
Marie Mácová 1929 Mor. Budějovice
Aloisie Klímková 1935 Mor. Budějovice
Josef Krejčí 1947 Mor. Budějovice
Antonín Durda 1930 Lukov
Jan Pánek 1936 Velký Újezd
Marie Jůnová 1945 Zvěrkovice
Jiřina Mauritzová 1932 Velký Újezd
Milada Herotová 1936 Martínkov
Ladislav Dvořák 1952 Litohoř
Antonín Mrvka 1930 Litohoř

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Blahopřání Vzpomínky
Navečer, 
když slunce 
zemi opustilo, 
Tvé srdce 
se navždy 
zastavilo. 
Odešla jsi od nás 
večerní tmou, 
odešla tiše 
s bolestí svou. 

Na cestu dalekou odešla jsi nám, 
jen dveře vzpomínek zůstaly dokořán.
Dne 3. září 2020 tomu budou 2 roky, 
kdy nás navždy opustila naše drahá 
dcera, maminka a sestra paní 
PhDr. Simona Burdová Ročková. 
S láskou a úctou stále vzpomíná 
rodina Burdova.
Simonko, všem nám moc chybíš.

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

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

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

V oku slza, 
v srdci žal, 
co bylo milé, 
osud vzal.
Dne 12. srpna 
uplynulo 5 let, 
co nás opustil pan 
Rudolf Rada.
S úctou a láskou 
vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Těžko se s Vámi, maminko a tatínku, 
loučilo, těžké je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Vás navždy budeme mít.
Dne 27. července uplynuly 3 roky, 
co nás navždy opustila paní 
Bohumila Řeřuchová, 
která by i v tento den oslavila 
87. narozeniny.
Dne 7. srpna uplynuly 3 roky, 
co nás navždy opustil pan 
Jaroslav Řeřucha, 
který by 19. července oslavil 
86. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají 
děti s rodinami.

Až tady nebudu, 
žít v druhých bude 
dál, 
co jsem jim v životě 
dal.

Dne 14. září 
uplyne jeden rok, 
co nás navždy 
opustil pan 

Karel Řeřucha, který by 11. srpna 
oslavil 57. narozeniny.
S láskou stále vzpomíná 
celá rodina a kamarádi.

Blízký člověk 
odejde, 
vzpomínky 
zůstávají.

Dne 26. září 
uplyne 20 let 
od úmrtí pana
Františka Dohnala
z Hornic.

Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Před 93 lety se 
30. 8. narodila 
naše maminka,
babička, 
prababička 
a praprababička 
paní 

Ludmila Janoušková, rozená 
Kapinusová z Nových Syrovic. 
Za všechno, co pro nás vykonala, 
jí chceme společně poděkovat a popřát 
hodně zdraví, Božího požehnání 
a milost Panny Marie.
S láskou a vděčností 
dcera Ludmila s Pepíkem, syn Miloš 
s Vlaďkou, vnoučata, pravnoučata 
a prapravnouček Davídek.

Řádková inzerce

Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader, prodej koupelnového 
vybavení, dlažeb obkladů, prodej a po-
kládka vinylových podlah, dodávka a 
montáž interierových dveří.
Klona koupelny, ulice 1.Máje 1038, 
Moravské Budějovice (naproti nádra-
ží).
Po–pá: 8,00–12,00/13,00–17,00
Více na www.klonakoupelny.cz, 
Tel. 568 421 749.
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vzpomínky

inzerce

Kdo lidem lásku 
a dobro rozdával, 
ten žije v našich 
srdcích dál.

Dne 18. 9. 2020 
uplyne 30 let, 
co nás navždy 
opustil náš drahý
manžel, tatínek, 

dědeček, pan Miroslav Pavliš.
S láskou stále vzpomínají 
manželka, dcery Irena a Miriam s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 22. září 
uplyne 6 let, 
kdy nás po těžké 
nemoci opustila 
paní
Marie Kocourková 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou 
vzpomínají 

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

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
26. září by se dožil 
80 roků pan 
Václav Novák 
ze Šašovic.
S láskou 
vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Utichlo srdce, 
ubíhá čas, 
vzpomínka na Tebe 
zůstává v nás.

Dne 18. září uplyne 
smutných 15 roků,
co nás opustil náš 
milovaný manžel,
tatínek a dědeček 

Vladimír Polách z Martínkova.
S láskou vzpomíná 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 29. 9. 2020 uplyne smutný rok, 
co nás navždy opustili rodiče a prarodiče 
Alena a Stanislav Dvořákovi z Krnčic.
S láskou vzpomínají děti 
Pavel, Alena a Stanislav s rodinami.

Dne 6. 9. 2020 
uplyne 1 rok,
co nás navždy
opustil pan
Karel Kašpárek.
S láskou a úctou
vzpomíná
manželka Jana,
syn Karel s rodinou 
a syn Jiří.

Dne 30. 9. 2020 
uplyne smutných 
10 let, co nás 
navždy opustil pan 
Jiří Vesecký.
S láskou a úctou 
vzpomínají 
manželka a děti 
s rodinami.

Před 100 lety 
se narodil 
náš oblíbený
spoluobčan, pan 
Ladislav Krásný.
Od mládí citlivě 
vnímal kolem sebe 
všechny přírodní 
krásy. Brzy se je 
snažil zachytit 

štětcem, což se mu po celý život výborně 
dařilo. Zákeřná nemoc však všechny jeho 
plány zhatila. V 60 letech musel odejít 
od svých blízkých do nenávratna.
Kdo jste jej znali, jistě vzpomenete 
s námi. Synové a manželka.

Dne 20. 9. 2020 
uplyne 6 let 
od chvíle, kdy nás 
opustil pan 
Jiří Stuchlík 
z Jakubova.

S láskou stále 
vzpomínají 
manželka Marie,

děti Tomáš a Eva s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

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

Dne 20. září uplyne páté smutné výročí, 
co nás opustil pan 
Bohuslav Filipský z Nimpšova.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 15. 9. 2020 
uplyne smutný rok,
co nás navždy 
opustil pan 
Mgr. Stanislav 
Kalandra 
z Mor. Budějovic.

S láskou stále 
vzpomínají 

manželka, děti Hana a Staňa s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

18. 9. 2020 uplyne 
1 rok, kdy je s námi
už jen 
ve vzpomínkách
manžel a tatínek 
Jiří Závodský.

Dne 8. 9. 2020 
si připomeneme 
smutné páté výročí 
úmrtí našeho syna
pana 
Lubomíra Fiksy.

Stále vzpomínají 
rodiče a bratr 
s rodinou.

Kdo jste ho znali,vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

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

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

Hledáš místo, kde si můžeš najít přátelé na celý život, 
se kterými se budeš pravidelně vídat? Místo, kde za-
žiješ spousty legrace, vybuduješ si větší vztah k pří-
rodě, zažiješ nezapomenutelné momenty, dostaneš 
příležitost ukázat, co v tobě je.
Jsme skvělá parta, která čeká právě na tebe!

27

inzerce, různé

Také při houbaření se musíme řídit jistými 
pravidly

Policisté na Vysočině každoročně v období letních měsíců řeší pří-
pady, které mají souvislost s houbařením. Odjakživa jsme byli náro-
dem houbařů, a proto bychom měli mít na paměti, že při pobytu v lese 
na nás mohou číhat různá rizika. Z tohoto důvodu bychom při sbírání 
hub měli být obezřetní a dodržovat několik základních pravidel.

V prvé řadě si řidiči, kteří na houby přijedou autem, musí uvědomit, 
že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno lesním zákonem. 
Mnozí totiž motorové vozidlo zaparkují přímo před vjezdem na po-
zemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího 
mimo komunikaci. Tímto se ale dopouštějí protiprávního jednání, a to 
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který 
policisté mohou na místě v příkazním řízení uložit pokutu až do výše 
dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se rov-
něž vystavují možnosti postihu. V tomto případě ale přestupek řeší 
správní orgán, který může ve správním řízení uložit sankci ještě vyšší.

Když už ale nalezneme vhodné místo k parkování, tak je velice 
důležité vozidlo řádně zajistit jak proti krádeži, tak i proti pohybu. 
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(dokončení na str. 28)

Ilustrační foto: Luboš Janoušek



placená inzerce

Vysočina 87.9 FM  Třebíč 90.1 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina

<<<<
kanál MHz

 568 420 039

Nová nabídka analogového vysílání platná 23. 9. 2020 od 12:00!

Mánesova 1501  - 1510 lokality Zahrádky a NNR

28

různé

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

SUDOKU
o ceny

1 6 9 3 7 8
3 9

7 1
9 6 3 5

5
5 1 8 4

2 9
2 3
8 9 5 7 1 2

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

čtvrtek 10. 9.      Moravské Budějovice 

Dny zdraví s pohybem a chůzí s holemi Nordic walking na Vysočině 2020
Pořádá Centrum služeb Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Start na 

letišti (u hasičů) ve 13 hodin. Délka trasy od 0,5 do 2 km. Doprovodný program: ukázky 

chůze s holemi Nordic walking, měření TK, BMI a další. Všichni jsou vítáni senioři, děti, 

veřejnost… Akci podpořil Krajský úřad Kraje Vysočina.

čtvrtek 10. 9.      Moravské Budějovice  kino Sokol

Poslední aristokratka
Odložené promítání české komedie z roku 2019, jejímž předobrazem je úspěšná 

kniha Evžena Bočka. Potomek emigrantů, rodilý Newyorčan, v restituci získá dáv-

né rodové sídlo – zámek Kostka. Česká realita ho poněkud zaskočí a zjišťuje, že 

se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu. Občerstvení zajištěno. Začátek 

promítání ve 20.00. Vstupné 95 Kč.

neděle 13. 9.        Martínkov 

Oslavy 100 let Sokola Martínkov
K tanci i poslechu hraje duo Pomněnka. Začátek v 17 hodin. Vstup volný.

sobota 12. 9.      Moravské Budějovice  

Záři(jo)vý Vranov
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na výšlap na Vranovskou přehradu. Vhod-

né i pro rodiče s dětmi a méně zdatné turisty. Sraz účastníků v 9.20 na vlakovém nádra-

ží. Více informací uvnitř Zpravodaje.

sobota 12. 9.            Martínkov 

VII. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů
Vystoupí folklorní soubory Jiskra 58 Plzeň – Valcha, Všetulské Hanáček, Dřeváček Jihla-

va, Formani spolu se Sejkorkami ze Slatiňan a krojované soubory ze Sokola Martínkov. 

Začátek ve 14,30 hodin. Vstupné dobrovolné.

středa 16. 9.      Moravské Budějovice atletický stadion

T-Mobile Olympijský běh
Přijďte si zaběhnout celorepublikový T-Mobile Olympijský běh nebo jen podpořit 

sportovce. V 17.00 se poběží dětský závod a v 18.00 odstartují hlasatelé Radiožurnálu 

hlavní závod na 5 km. 

sobota 5. 9.      Moravské Budějovice 

Výlet vlakem do Znojma
Pořádá Centrum služeb Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Odjezd 

ve 12.25 hodin z vlakového nádraží. Případní zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 

724122238 (Růžičková).

sobota 19. 9.      Moravské Budějovice nádvoří sokolovny

Sokol Open
Tradiční zahájení nové sezóny na nádvoří sokolovny. Od 10.00 do 13.00 je připraven 

program pro děti i dospělé, turnaje a soutěže. Od 13.00 se bude v kinosále promítat 

fi lm pro děti.

čtvrtek 1. 10.      Moravské Budějovice kino Sokol

V síti
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2 458 potenciálních sexuálních predátorů. Radikální 

experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé hereč-

ky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkuše-

nost dvanáctiletých dívek on-line. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20.00. 

Vstupné 95 Kč.

Zejména je zapotřebí zkontrolovat, zda jsou 
dovřená okna, zajistit vozidlo mechanickými 
bezpečnostními prvky, pokud je jimi vyba-

veno, a zkontrolovat obsah cenností, které 
v žádném případě nenecháváme ve vozidle. 
Vozidla, která jsou takto odstavená a zdánli-
vě opuštěná, bývají totiž častým terčem zlo-
dějů. Nedávejme jim proto sebemenší příleži-
tost, aby nás okradli.

Policisté ale v souvislosti s houbařením 
neřeší pouze přestupky v dopravě a špat-
né parkování, ale velmi často také pátrají 
po osobách, které se v lese ztratí nebo při 
sbírání hub zabloudí.

Těmto případům ale lze předcházet dodr-
žením několika jednoduchých zásad:

Houby sbírejte pouze na místech, která 
dobře znáte. Pokud jste v neznámém lese, 
snažte si zapamatovat orientační body, podle 
kterých najdete cestu zpět.

Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní 
telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, může-
te si přivolat pomoc.

Informujte rodinu, své kamarády nebo zná-
mé o tom, že jdete na houby a kde je přibližně 
budete sbírat.

Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, 
mějte u sebe potřebné léky.

V mnoha případech také nesmíme zapo-
menout na ochranné prostředky, které nám 
mohou zachránit život. Jedná se především 
o spreje pro astmatiky, repelenty na ochranu 
proti bodavému hmyzu, případně proti útoku 
klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit 
trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto nutné mít 
na paměti, že není důležité to, kolik hub na-
sbíráme, ale především to, abychom se v po-
řádku vrátili domů. Když tedy tato jednoduchá 
pravidla budeme při pobytu v lese dodržovat, 
budeme mít jistotu, že v případě jakékoliv ne-
příjemné události, která nás může potkat, se 
nám včas dostane potřebné pomoci.

–křpčr–

Také při houbaření...
(dokončení ze str. 27)

Vylosovaný výherce získává vstupenku na 
představení Hovory „W“ s Jiřím Werichem 
Petráškem, konané  24. 9. 2020.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní 
schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, Purc-
nerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do 12. 
hodin, 14. 9. 2020. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Vítězslavu Hlouš-
kovi z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.
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