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léto je za námi a zdá se, že i to babí, do vánoč-
ního shonu však máme ještě daleko. Máme tu ob-
dobí spadaného listí a chmurného počasí, což nám 
bohužel v současné situaci s nepříjemnou pandemií 
na náladě moc nepřidává, i když tohle počasí k pod-
zimní době zkrátka patří. Určitě si ale najdete způ-
sob, jak si právě díky okruhu svých nejbližších tento 
barevný čas nejlépe užijete.

Vždy v této době, když se dostanu na řadu s psa-
ním podzimního úvodníku, nemohu se dočkat a s po-
těšením vás zvu na akce, které nás čekají. Vánoční 
koncerty, adventní koncerty, divadelní představení. 
Jak rád bych vás na kulturní akce pozval! Nemohu. 
Nechci slibovat. V hlavě toho máme opravdu mnoho, 
ale vím, že to bude těžké. Kdy se dostaneme zpět do běžného 
chodu Besedy, si bohužel momentálně nedovedu představit.

Nedávno, poslední zářijový víkend, jsme měli u nás v měst-
ském kulturním středisku koncert kapely Mňága a Žďorp. Byl to 
výjimečný večer, protože jsme již věděli, že to bude na dlouhou 
dobu jeden z posledních večerů, kdy jsme si, ač přes všechna 
různá opatření, mohli s kapelou klidně i zazpívat. Ne, v žádném 
případě nechci zlehčovat situaci. Samozřejmě já i celá Beseda 
respektujeme všechna opatření, která jsou v dnešní době ne-

zbytná. Snažili jsme se uspořádat posvícení, které 
by alespoň trochu připomínalo to tradiční naše s pří-
vlastkem „Císařské“. Na náměstí v centru Morav-
ských Budějovic měly být pouze pouťové atrakce, 
bez obvyklých stánkařů a trhovců. Na Purcnerově 
ulici jsme nepočítali s klasickým programem, jedi-
ným kulturním zážitkem by byl program na zámec-
kém nádvoří, kdy bychom udělali zábavu s místními 
kapelami a pozvali pivovary. Bohužel, ani toto neby-
lo momentálně, kdy jsou čísla denního nárůstu one-
mocnění covidem varující, možné. Věřím, že všichni 
obyvatelé našeho města a lidé z okolí, kteří si posví-
cení každý rok u nás užívají, tuto změnu chápou. Bu-
deme všichni společně doufat, že příští rok nám to 

všem ve zdraví vyjde. A možná ještě v lepším kabátě. Pojďme se 
těšit. Pojďme se těšit na lepší zítřky, nové začátky, nové zážitky.

Zbývá nám jenom doufat. Přeji vám všem mnoho trpělivosti, 
protože tu nyní opravdu potřebujeme. Hodně humoru a smíchu, 
protože ten udělá neskutečně moc. Optimismu! A ze všeho nej-
víc přeji zdraví.

Já a celá Beseda se na vás moc těšíme. Krásný podzimní 
a zimní čas!

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda

Milí čtenáři listopadového vydání našeho měsíčníku,
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ta schválit tento záměr,
schválila zveřejnit záměr prodeje částí 
pozemků p. č. 496 o výměře cca 230 m2 
a p. č. 495/1 o výměře cca 11 m2 (přesné 
výměry pozemků budou uvedeny v od-
dělovacím geometrickém plánu) v k. ú. 
Vesce předem určenému žadateli panu 
M. Š., bytem Vesce a doporučila zastu-
pitelstvu města schválit tento záměr,
schválila poskytnutí finančních darů 
z FAOM: 4 000 Kč pro Český svaz cho-
vatelů, z. s., ZO Moravské Budějovice 
na akci Výstava drobného zvířectva 
a 8 000 Kč pro paní K. B. na akci Mis-
trovství Evropy v Bikini fitness,
souhlasila s navýšením rozpočtu mateř-
ské školy o 161 711 Kč za účelem opra-
vy zdi v MŠ Fišerova a opravy kanaliza-

ce v havarijním stavu, která je důvodem 
celkové vlhkosti zdiva v mateřské škole,
vzala na vědomí zápis z jednání kultur-
ní komise ze dne 3. 9. 2020, informaci 
o předložení žádosti o dotaci z Fondu 
Vysočiny na akci „790. výročí města 
Moravské Budějovice“ a informaci ma-
jitele domu (bývalá SOŠ na ul. Pražská) 
k záměru využití budovy,
schválila rozhodnutí o výběru dodava-
tele na akci „Úprava povrchů místních 
komunikací Jackov“ – PELÁN stav, 
s.r.o. Hrotovice,
schválila přistoupit na dohodu o ukon-
čení smlouvy se společností ESKO-T 
s.r.o. Třebíč na svoz, využití a zneškod-
nění odpadů z nádob na biologicky 
rozložitelný odpad, přičemž požaduje 
dodržení tříměsíční výpovědní lhůty.

schválila pořízení upgradu pro MKDS 
(městský kamerový dohlížecí systém), 
a to ve variantě – licence na 3 roky 
za cenu 76 532 Kč bez DPH,
doporučila zastupitelstvu města ne-
schválit přijetí daru podílu o velikosti 
1/24 na pozemku p. č. 2832/7 o výmě-
ře 14 m2 v k. ú. Moravské Budějovice 
z vlastnictví paní L. N., bytem Praha 
do vlastnictví města,
schválila zveřejnit záměr prodeje čás-
ti pozemku p. č. 3333/6 o výměře cca 
60 m2 (přesná výměra pozemku bude 
uvedena v oddělovacím geometrickém 
plánu) v k. ú. Moravské Budějovice pře-
dem určeným žadatelům manželům K. 
H. a A. H., oba bytem Moravské Budě-
jovice a doporučila zastupitelstvu měs-

Z jednání rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 55. schůzi dne 14. září 2020 mj.:

Rada města na své 56. schůzi dne 1. října 2020 mj.:
neschválila žádost pana A. H. o proná-
jem parkovacího místa na ulici Máneso-
va před vchodem č. p. 1508 nebo poblíž,
doporučila zastupitelstvu města nepři-
jmout nabídku na výkup pozemků v k. ú. 
Moravské Budějovice městem od vlast-
níka pana O. Š., bytem Praha,
schválila zveřejnit záměr prodeje části 
pozemku p. č. 4260/12 o výměře cca 110 
m2 (přesná výměra pozemku bude uve-
dena v oddělovacím geometrickém plá-
nu) v k. ú. Moravské Budějovice předem 
určeným žadatelům manželům B. S. 
a I. S., bytem Dešov a doporučila zastu-
pitelstvu města schválit záměr prodeje,
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej nově odděleného pozemku 
p. č. 178/25 o výměře 9 m2 u chaty v k. 
ú. Jackov bez výběrového řízení pře-
dem určenému žadateli panu K. Č.,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„Oranžové hřiště Lažínky“: 1) hřiště.cz, 
s.r.o. Brno, nabídková cena: 428 200 Kč 
bez DPH, 2) TR ANTOŠ s.r.o.Turnov, 
nabídková cena: 436 919 Kč bez DPH, 
3) Machovský s.r.o. Velký Týnec, nabíd-
ková cena: 492 460 Kč bez DPH,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 

„Oprava chodníků v k. ú. Moravské Bu-
dějovice“: 1) PELÁN stav, s.r.o. Hrotovi-
ce, nabídková cena: 1 070 000 Kč bez 
DPH; 2) Šibor stavby s. r. o. Litohoř, na-
bídková cena: 1 130 076 Kč bez DPH,
souhlasila s omezením provozu mateřské 
školy v období školních prázdnin ve škol-
ním roce 2020/2021: podzimní prázdniny 
od 29. 10. 2020 do 30. 10. 2020, vánoční 
prázdniny od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, 
pololetní prázdniny 29. 1. 2021, jarní 
prázdniny od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021, 
velikonoční prázdniny 1. 4. 2021, hlavní 
prázdniny od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. 
V uvedených dnech (kromě hlavních 
prázdnin) zůstane v provozu MŠ na ulici 
Šafaříkova v době od 6:00 hod. do 16:00 
hod., v období hlavních prázdnin bude 
v provozu MŠ na ulici Husova v době 
od 6:00 hod. do 16:00 hod.,
souhlasila s přijetím věcného daru – 
2 ks barevné inkoustové tiskárny Epson 
L 3110 v celkové ceně 6 600 Kč příspěv-
kovou organizací ZUŠ Moravské Bu-
dějovice od společnosti Defita s. r. o., 
Kojatice,
schválila vyvěšení sokolské vlajky na bu-
dově městského úřadu dne 8. října 2020, 
kdy si připomínáme Památný den sokol-
stva, významný den České republiky,

vzala na vědomí zápis z 2. jednání 
pracovní skupiny k pamětním deskám 
obětem obou světových válek v Morav-
ských Budějovicích, informaci o pode-
psání smlouvy o dílo na akci „Úprava 
povrchů místních komunikací Jackov“ 
s firmou PELÁN stav, s. r. o. Hrotovice – 
cena 4 995 000 Kč bez DPH je z části 
spolufinancována Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR,
schválila záměr RT MAP II k podání 
žádosti o podporu projektu výzvy č. 
02_20_082 Akční plánování v území, 
která je navazujícím projektem MAP II 
v ORP Moravské Budějovice a pověřila 
zpracováním žádosti o podporu stáva-
jícího manažera PhDr. Zdeňka Jander-
ku. Výzva je průběžná, termín 1. kola 
žádostí o podporu je 31. 10. 2020,
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na zhotovitele akce 
„Řešení akustiky v půdní vestavbě ZŠ 
TGM, Moravské Budějovice “: 1) STA-
BO MB s. r. o. Moravské Budějovice, 
nabídková cena: 456 049 Kč bez DPH, 
2)Šibor stavby s. r. o. Litohoř, nabídko-
vá cena: 475 360 Kč bez DPH, 3) RENO 
– stavební firma s.r.o. Jaroměřice nad 
Rokytnou, nabídková cena: 510 668 Kč 
bez DPH.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Podpořil Kraj Vysočina 
Fond Vysočiny

3

město informuje

Nejsme v tom zdaleka sami!
Vážení spoluobčané, jsme na prahu 

měsíce listopadu a ve chvíli, kdy píšeme 
tento příspěvek, se můžeme jenom do-
hadovat, jaká bude situace kolem vývoje 
nákazy. Přesto je jasné, že příliš opti-
mistická očekávání bychom měli držet 
na uzdě.

Chceme-li překonat celé krizové obdo-
bí s co nejmenšími problémy, obracíme 
se na vás, občany města, integrovaných 
obcí i obcí celého mikroregionu s násle-
dujícím apelem.

Dodržujte, prosím, všechna pravidla 
bezpečného chování, to je pravidelná 
a přísná hygiena rukou, používejte dezin-

fekční prostředky, a to nejen na ruce, ale 
také při praní prádla. Pečlivě zachovávej-
te pravidla při setkáváních s dalšími lidmi 
(roušky – rozestupy – dezinfekce rukou). 
Pravidelně větrejte vnitřní prostory vašich 
domovů. Pokud můžete, omezte návštěvy 
supermarketů i ostatních obchodů na ne-
zbytné minimum. K tomu pomůže i drob-
ná změna návyků, tedy nenakupovat kaž-
dý den! Pokud si nakoupíte dvakrát týdně, 
bude hrozba setkávání většího počtu lidí 
výrazně omezena. Pokud můžete, indivi-
duálně sportujte, choďte mimo frekvento-
vaná místa, čerstvý vzduch a pohyb vám 
pomohou udržet se v kondici.

Vážení spoluobčané, je třeba se také 
zklidnit, pomáhejte si navzájem. Pokud 
víte o osamělých seniorech, kteří by 
mohli potřebovat pomoc, upozorněte 
na tuto skutečnost minimálně sociální 
odbor. Věřme, že společně se nám těž-
kosti podaří překonat.

Nejen Evropa a Česká republika proží-
vají složité období, nejsme v tom zdaleka 
sami. Věřme, že vzájemnou solidaritou 
a dodržováním potřebných opatření se 
posuneme zpět k normálnímu běžnému 
životu.

Za vedení města Mor. Budějovice:
Vlastimil Bařinka, starosta
Jana Kiesewetterová, místostarostka

a návrhy je možné podávat prostřednic-
tvím formuláře Návrh na pořízení změny 
Územního plánu Moravské Budějovice, 
který je k dispozici na www.mbudejovice.
cz v dokumentech odboru. Aktuální stav 
ÚP Moravské Budějovice je zveřejněn 
v dokumentech odboru strategického 
rozvoje a investic pod odkazem Územně 
plánovací dokumentace, nebo v doku-
mentech odboru výstavby a územního 
plánování pod odkazem Územně pláno-
vací dokumentace obcí.

Vzhledem k množství doposud shro-
mážděných návrhů a podnětů ke změně 
platného Územního plánu města Moravské 
Budějovice je pravděpodobné, že v prů-
běhu roku 2021 bude zahájeno pořízení 
4. změny územního plánu města. Vlastní 
pořízení změny bude schvalovat zastupi-
telstvo města Moravské Budějovice.

V této souvislosti odbor strategického 
rozvoje a investic vyzývá občany a or-
ganizace k podávání návrhů a podně-
tů ke změně územního plánu. Podněty 

Návrhy a podněty ke změně územního 
plánu je možné doručit poštou na adre-
su: Městský úřad Moravské Budějovice, 
Odbor strategického rozvoje a investic, 
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovi-
ce, nebo osobně na podatelnu městského 
úřadu, a to nejpozději v termínu do 31. 12. 
2020 včetně. Návrhy a podněty obdržené 
po tomto termínu nebudou do změny č. 4 
územního plánu zařazeny.

Odbor strategického 
rozvoje a investic

muset posunout termín realizace zřejmě 
až na jarní měsíce roku 2021.

S obavami jsme sledovali vývoj nemoci 
v průběhu měsíce října, a proto jsme ně-
kolikrát upravovali podmínky pro uskuteč-
nění žádaného vzdělávání pro pedagogy 
v oblasti poruch chování s Mgr. Martín-
kem. Protože termín 15. 10. spadl do kom-
plexního omezení aktivit setkávání více 
osob, plánované setkání ve formátu 9+1 
se uskutečnit nesmí, telefonicky jsme se 
s Mgr. Martínkem domluvili na přesunutí 
vzdělávání rovněž na jarní období 2021, 
stejně jako s lektorkou Mgr. Bínovou pro 
téma školní zralost. Obě plánované aktivi-
ty tak budeme realizovat až v jarních mě-
sících roku 2021, stejně jako připravované 
a odložené setkání s řediteli základních 
škol v území správního obvodu Moravské 
Budějovice (24. 3. 2021).

Rozběhl se projekt TEGEMATIKA, který 
realizuje Mgr. Ria Hanáková ze ZŠ TGM 
Moravské Budějovice korespondenční 
formou se žáky škol, v přípravě je pro-
jekt městské knihovny (vedoucí knihovny 
Bc. Kvasničková a Mgr. Vyplašilová ze 
ZŠ Domamil), která připravuje lekce čte-
nářské gramotnosti pro zájemce v měst-
ské knihovně v Moravských Budějovicích 
a aktivity šikovné ruce a deskové hry. 
Ve spolupráci s NNO STŘED, z.ú. bude 
pokračovat projekt spolupráce s dětmi 

Popřáli jsme školám úspěšný vstup 
do nového školního roku, naplánovali 
jsme první společné aktivity s pedagogy. 
Mimochodem velmi podnětný workshop 
s Mgr. Lukášem Heřmanem pro vyučující 
cizích jazyků (v našem případě převa-
žující angličtina) přinesl ve dnech 24. 9. 
a 1. 10. nejen setkání pedagogů vyučují-
cích cizí jazyky, posloužil také k výměně 
drobných a podnětných zkušeností. Ak-
tivní zapojení vyučujících do spolupráce 
s lektorem při předváděných aktivitách 
pro žáky byla příkladná a poskytla sa-
mozřejmě zpětnou vazbu také lektorovi 
panu Heřmanovi. Prostředí městského 
kulturního střediska s potřebným vyba-
vením poskytlo účastnicím rovněž vše 
potřebné ke správnému zažití metod ak-
tivizace žáků, pomůcky k rozvoji aktivit 
směřujících k posílení zejména konver-
zace v cizím jazyku a zbavení se strachu 
z aktivní komunikace v cizím jazyku.

V dalších aktivitách dokončoval pan 
Pavlík s projektem Poznej vlastní po-
tenciál pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol odložené realizace z jarního obdo-
bí na základní škole TGM v Moravských 
Budějovicích, a protože do chodu škol 
zasáhla nová vládní opatření v souvis-
losti s šířením nemoci COVID 19, ZŠ 
v Jemnici, která plánovala vzdělávání 
s panem Pavlíkem i pro pedagogy, bude 

z dětských domovů v Jemnici a v poboč-
ce v Budkově. Pokud to podmínky a vládní 
nařízení dovolí. Věřme tomu, že omezení 
školní docházky potrvá po dobu nezbytně 
nutnou.

Do konce měsíce října jsme pracovali 
na projektové žádosti návazného projek-
tu Akčního plánování v území, do kterého 
chceme školy zapojit od poloviny roku 
2022. Ve spolupráci s pracovní skupinou 
pro financování aktivit chceme opět pod-
pořit sdílené aktivity škol v předvánočním 
období a plánované návštěvy v centrech 
podpory bádání, které budou školy pláno-
vat po opětovném návratu žáků do škol-
ních lavic. Pokud bude absence žáků 
ve školách delší, budeme ve spolupráci 
s Národním pedagogickým institutem 
hledat možnou podporu distanční výuky 
(výuky na dálku) a podporu školám a pe-
dagogům zasíláním informací a odkazů 
na zajímavé materiály k distanční výuce 
i na portály, které se snaží přinášet klíčo-
vé informace i metody k efektivní výuce 
žáků škol na dálku! Školám, pedagogům 
i ředitelům přejeme, ať dálková forma 
vzdělávání netrvá příliš dlouho a ať se 
žáci (pokud to bude možné) vrátí do škol-
ních lavic co nejrychleji. Bude to hlavně 
pro jejich dobro!!!

Za RT MAP II Zdeněk Janderka

Výzva k předkládání žádostí o změnu územního plánu

Nová vládní opatření zasáhla také školy
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Máme za sebou další krajské volby, které se uskutečnily ve dnech 2. a 3. října le-
tošního roku. Jak už to tak bývá, někomu přinesly radost, jinému naopak zklamá-
ní. Než se blíže podíváme na výsledky letošního (v pořadí již šestého) krajského 
volebního soupeření, připomeňme si něco z historie.

Jednodenní premiéra
Málokdo si asi uvědomí, že vůbec první 

volby do zastupitelstev krajů se v České 
republice konaly přesně před dvaceti lety. 
Byly jednodenní a proběhly v neděli 12. 
listopadu 2000. Přestože šlo v jejich pří-
padě o premiéru, nevyvolaly u lidí nijak 
velký zájem, neboť se jich zúčastnilo ne-
celých 34 % oprávněných voličů. V někte-
rých krajích se dokonce k urnám dostavilo 
méně než 30 % voličů.

Nejúspěšnější stranou byla Občan-
ská demokratická strana, která zvítězila 
v sedmi krajích, pět krajů ovládla tehdejší 
Čtyřkoalice, tedy politický subjekt složený 
z KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratické 
unie a Občanské 
demokratické ali-
ance. V jednom 
kraji (Ústeckém) 
pak dokázala nej-
více voličů oslovit 
KSČM. V našem 
tehdy Jihlavském 
kraji vyhrála se 
ziskem 25,46 % 
hlasů Čtyřkoalice, 
na druhém místě 
skončila KSČM 
(20 %) a na třetím 
ODS (18,85 %). 
V Moravských 
Budějovicích bylo 
pořadí na pomy-
slných stupních 
vítězů následující: 
1. ODS (34,54 %), 
2. KSČM (23,81 
%), 3. Čtyřkoalice 
(22,81 %). Krátce před Vánoci se pak kraj-
ským hejtmanem stal František Dohnal, 
jenž tento post zastával do 7. prosince 
2004.

Změna názvu kraje
Právě 7. 12. 2004 vystřídal lidovce Fran-

tiška Dohnala v čele Vysočiny (tak se kraj 
od 31. května 2001 nově jmenoval) občan-
ský demokrat Miloš Vystrčil. ODS vyhrála 
krajské volby, které proběhly ve dnech 5. 
a 6. listopadu 2004, nejen na Vysočině, 
ale také v dalších jedenácti regionech. 
Výjimkou byl Jihomoravský kraj, kde zví-
tězili lidovci. Druhou nejúspěšnější stra-
nou v počtu získaných mandátů v rámci 
republiky však byla KSČM. Vysočinské 
výsledky – 1. ODS (29,47 %), 2. KSČM 
(20,97 %), 3. KDU-ČSL (20,5 %) – kopí-
rovaly ty celostátní, podobně jako pořadí 
„medailistů“ v Moravských Budějovicích: 
1. ODS (33,41 %), 2. KSČM (24,49 %), 3. 
KDU-ČSL (17,83 %). Ani druhé krajské 

voličů (41,05 %), kteří svými hlasy rozhodli 
o následujícím pořadí: 1. ČSSD (29,26 %), 
2. KSČM (19,57 %), 3. KDU-ČSL (12,33 
%). Až na 4. místě skončila se ziskem 
10,29 % ODS. Ta si ovšem vcelku dobře 
vedla v Moravských Budějovicích, kde 
jí svoji podporu vyjádřilo 11,24 % voličů, 
což ji zde posunulo na bronzovou příčku. 
Na zlatou vystoupala ČSSD (25,68 %), 
stříbro „brali“ komunisté (24,29 %). Také 
v tomto druhém největším městě okresu 
Třebíč byla účast poměrně slušná (40,98 
%). Vzhledem k celkovým výsledkům kraj-
ských voleb nebyla na pořadu dne ani 
změna na postu hejtmana, důležité křeslo 
tak opět obsadil Jiří Běhounek.

Konec nadvlády
V říjnu 2016, kdy se konaly v pořadí již 

páté krajské volby, už na naší politické scé-
ně poměrně úspěšně působilo hnutí ANO 

2011. To na sebe po-
prvé výrazně upozor-
nilo při sněmovních 
volbách na konci 
října 2013, kdy zis-
kem 18,65 % hlasů 
obsadilo druhé místo 
za vítěznou ČSSD. 
Vstup ANO do poli-
tiky se zákonitě ne-
mohl neprojevit ani 
ve volbách do zastu-
pitelstev krajů v roce 
2016. Na Vysočině 
sice opět zvítězili 
sociální demokra-
té, kterým svůj hlas 
odevzdalo 19,37 % 
voličů, ale druhé mís-
to opanovalo ziskem 
17,04 % hlasů právě 
hnutí Andreje Babiše. 
Třetí skončili lidovci 

(13,41 %), čtvrtí komunisté 11,4 %) a pátí 
občanští demokraté (9,1 %). Výsledky 
a následná povolební vyjednávání změnu 
v obsazení funkce hejtmana nepřinesly, 
byť nadvláda ČSSD pomalu končila.

V Moravských Budějovicích bylo před 
čtyřmi roky pořadí následující: 1. ČSSD 
(16,12 %), 2. Starostové pro Vysoči-
nu (13,58 %), 3. ANO 2011 (13,35 %), 4. 
KSČM (13,21 %), 5. KDU-ČSL (11,75 %), 
6. ODS (9,96 %).

Krajské volby 2020
V letošních volbách do zastupitelstva 

Kraje Vysočina jsme na kandidátních 
listinách zaznamenali celkem 640 jmen. 
O přízeň voličů usilovalo 452 mužů a 188 
žen, přičemž průměrný věk u mužů činil 
49,83 a u žen 46,26 let. V roce 2000 při 
premiéře krajských voleb obsahovaly 
kandidátky 530 jmen (431 mužů a 99 žen).

Mezi 640 uchazeči o křeslo krajského 
zastupitele figurovalo osmnáct obyvatel 

Volby do zastupitelstva kraje – historie i současnost

volby ovšem lidi nikterak nelákaly, své 
krajské zastupitele se rozhodlo vybírat 
necelých 30 % oprávněných voličů.

Tsunami a Armagedon
Mnohem větší zájem vyvolaly volby v říj-

nu roku 2008. Celorepubliková účast čini-
la 40,3 %, přičemž Vysočina byla v tomto 
směru premiantem, když k urnám přišlo 
44,88 % voličů. A nebylo to jediné překva-
pení, mnohem větší nastalo při počítání 
hlasů. Občanští demokraté nezopakovali 
svůj úspěch z roku 2004 a nezvítězili do-
konce ani v jednom z třinácti krajů! Ten-
tokrát se poprvé mohli radovat sociální 
demokraté, jejichž prvenství označovala 

zejména média termínem „Oranžové tsu-
nami“, zatímco pro jejich pokořeného sou-
peře používala pojmenování „Armagedon 
ODS“. Do hejtmanského křesla v Jihlavě 
usedl 14. listopadu 2008 nestraník Jiří Bě-
hounek, lídr kandidátky vítězné ČSSD. Ta 
na Vysočině získala 39,87 % hlasů, druhá 
skončila ODS s 21,01 % a třetí příčku obsa-
dila ziskem 15,72 % KSČM. Naprosto stej-
né pořadí – jen s odlišnými procenty – bylo 
v Moravských Budějovicích. Zde získali so-
ciální demokraté 31,25 %, občanští demo-
kraté 19,21 % a komunisté 17,10 % hlasů.

Kraj Vysočina
Nejdříve název Jihlavský kraj, potom 

Vysočina a nakonec Kraj Vysočina. Trojí 
pojmenování během několika let, přičemž 
to poslední (a doufejme, že i definitivní) 
platí od srpna roku 2011. O rok později, 
ve dnech 12. a 13. října 2012, se už tedy 
uskutečnily volby do zastupitelstva Kraje 
Vysočina. Provázela je opět solidní účast 
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Moravskobudějovického mikroregionu, 
přičemž samotné Moravské Budějovice 
v tomto směru reprezentovali čtyři muži 
a dvě ženy. Nikdo z občanů našeho regi-
onu ale nefiguroval na volitelných místech 
kandidátky úspěšných subjektů, takže 
Moravskobudějovicko svého zástupce 
v nejvyšším krajském orgánu bohužel 
opět mít nebude…

Jak si tedy zástupci našeho regionu 
v nerovném souboji, jehož výsledek vlast-
ně ani moc nemohli ovlivnit, vedli? Nej-
vyšší zastoupení jsme měli na kandidátní 
listině s číslem 84, která patřila Morav-
skému zemskému hnutí. To však v rám-
ci kraje získalo pouhých 735 hlasů, což 
představovalo 0,46 %, v Moravských Bu-
dějovicích pak 47 hlasů (2,11 %). Osmičku 
kandidátů tvořili Josef Pléha, Zdeněk Jan-
derka, Martin Kessner, Patrik Holík, Bar-
bora Pokorná, Kristýna Lukášová, Pavel 
Herot a Radmila Punčochářová.

Trojí zastoupení jsme měli v případě ko-
alice Starostové pro Vysočinu, kde opět 
na nevolitelných místech figurovali Jana 
Kiesewetterová, Radek Malý a Hana Bus-
tová. S postupem do krajského zastupi-
telstva rozhodně nemohli počítat ani Petr 
Žák (27. na kandidátce KDU-ČSL), Rosti-
slav Zikmund a Ivo Vaněk (25., resp. 48. 
– Trikolóra), Vlastimil Tichý (11. – DSSS), 
Josef Fuchs (37. – KSČM) či Miroslav Ka-
belka a Marie Vláčilová (8. a 32. – ODS 
a Starostové pro občany). Mnozí z nich 
ale mohou být vcelku spokojeni alespoň 
s počtem preferenčních hlasů. Například 
jakubovský starosta Miroslav Kabelka 
(392), ředitel DSVA Petr Žák (246), mís-
tostarostka Moravských Budějovic Jana 
Kiesewetterová (214), starosta Želeta-
vy Radek Malý (106), starostka Litohoře 
Hana Bustová (71) či starostka Častohos-
tic Marie Vláčilová (64).

A jak letošní volby do zastupitelstva Kraje 
Vysočina dopadly? V době uzávěrky tohoto 
vydání zpravodaje nebylo o pořadí na prv-
ních sedmi místech pochyb: 1. ANO 2011, 
2. Česká pirátská strana, 3. ODS + STO, 
4. KDU-ČSL, 5. ČSSD, 6. Starostové pro 
Vysočinu, 7. KSČM. Protože však koalici Pro 
TOP Vysočinu chyběl k dosažení potřebné 
pětiprocentní hranice a s tím spojenému 
zisku dvou mandátů pouhopouhý jeden 
jediný hlas, podala v tomto smyslu stížnost 
na neplatnost voleb. Definitivní a oficiální 
výsledek krajských voleb tak bude známý 
až po vyřešení této stížnosti.

Už v úvodu bylo řečeno, že letošní vol-
by přinesly radost i zklamání. Přinesly však 
také nejedno překvapení. Například lidem, 
kteří s nařízenou ochranou svých dýchacích 
cest přišli do volební místnosti, kde seděla 
kompletní volební komise bez roušek…

Luboš Janoušek

Celá akce byla nejenom finančně ná-
kladná, ale také velmi náročná i vzhledem 
k letošnímu deštivému počasí a přede-
vším koronavirové pandemii, která způ-
sobila dodavatelské firmě potíže jak s do-
statkem pracovníků, tak i s dodávkami 
materiálu a technologií.

Znovu děkujeme všem občanům a ná-
vštěvníkům města, kterých se omezení 

V Mexiku je již dokončena převážná 
část prací, které se týkaly výměny tech-
nické infrastruktury a povrchů komunikací 
v této lokalitě. Stavební firma SATES, kte-
rá práce provádí, již předala hotové dílo 
firmě MAME a společnosti VAK. Práce 
pro město se dokončují, přičemž hoto-
vá je převážná část povrchů komunikací 
ve všech ulicích.

Rekonstrukce technické infrastruktury v Mexiku se blíží do finále
spojená se stavbou dotkla a stále ještě 
prosíme o trpělivost a opatrnost. Již brzy 
bude vše dokončeno a znovu bude mož-
no se po Mexiku pohybovat bezpečně 
a bez omezení.

Odbor strategického rozvoje a investic
Foto: František Čábel
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ze společnosti

Další z častých společných setkání 
obyvatel Domu sv. Antonína s dětmi MŠ 
Jabula se konalo v pátek 2. října. V ten-
to den se všichni s radostí zapojili do zá-
bavné hry v přírodě. Utvořené skupinky 
podle šipek procházely zahradou DSVA, 
kde u jednotlivých stanovišť plnily zadané 
úkoly. Malí i velcí účastníci věšeli prád-
lo, poznávali předměty, skládali obrázky, 

Sňatky ve 3. čtvrtletí 2020
Petr Kelbler Třebětice
Klára Šimková Rácovice

Karel Svoboda Mor. Budějovice
Veronika Fišerová Třebíč

Vojtěch Matějka Jiratice
Markéta Doležalová Domamil

Lubomír Liščák Vratěnín
Marta Nečadová Vratěnín

Martin Taflíř Mor. Budějovice
Zdeňka Nechvátalová Mor. Budějovice

Tomáš Holík Slup
Hana Traxlerová Tavíkovice

Jiří Šindelář Dačice
Jaroslava Homolková Slavonice

Marek Čermák Mor. Budějovice
Veronika Kračmarová Jakubov u Mor. 
 Budějovic

Jiří Chatrný Mor. Budějovice
Lenka Říhová Mor. Budějovice

Jan Nevoral Mor. Budějovice
Lenka Škodová Zárubice

Miloš Procházka Láz
Kateřina Boráňová Láz

Marek Karika Nové Syrovice
Kristina Hauková Mor. Budějovice

Adam Sobotka Třebíč
Simona Nosková Prostředkovice

Filip Němec Hornice
Monika Bobu Hornice

Vít Pecivál Nové Syrovice
Dana Štěpánková Jackov

Martin Urbánek Mor. Budějovice
Dana Bubeníčková Nové Syrovice

Jiří Svoboda Mor. Budějovice
Jana Formanová Mor. Budějovice

Antonín Haupt Dešov
Miroslava Konopecká Dešov

Matrika

V sobotu 12. září 2020 proběhla 
v Martínkově VII. Národní přehlídka so-
kolských folklorních souborů. Tato akce, 
původně plánovaná na květen letošního 
roku, byla součástí oslav stého výročí 
založení Sokola v obci. Konání přehlídky 
předcházelo několik týdnů příprav, orga-
nizačních záležitostí i konzultací průběhu 
akce s přihlášenými soubory a vedením 
Vzdělavatelského odboru České obce 

uzavírali láhve s víčky, hráli kuželky a zpí-
vali. Dětem se nejvíce líbilo stanoviště, 
kde se do zavěšeného kruhu na stromě 
házely polštáře.

Za pomoc děkujeme i studentkám 
Gymnázia a Střední odborné školy v Mo-
ravských Budějovicích, které u jednotli-
vých stanovišť dohlížely, jak se zadané 
úkoly plní. Počasí nám sice moc nepřálo, 
ale to vůbec nikomu nevadilo, protože 
u sportovních aktivit jsme se pěkně za-
hřáli. V závěru šipkované dostal každý 
soutěžící sladkou odměnu.

Toto dopolední dovádění dětí oboha-
tilo všední den obyvatelům domova. Za-
žili s nimi spoustu legrace a zapomněli 
na svoje těžkosti i starosti. Na chvíli se vrá-
tili do dob svého mládí a načerpali novou 
energii do přicházejících podzimních dnů.

Bc. Ludmila Čáblová

sokolské. Právě ten je koordinátorem čin-
nosti sokolských kulturních těles.

Folklorní přehlídka se koná každé dva 
roky a vůbec poprvé se uskutečnila v Kra-
ji Vysočina. Vlastní akce byla ovlivněna 
stávajícím stavem vyplývajícím ze situ-
ace ohledně onemocnění COVID 19. To 
se projevilo jak menší účastí folklorních 
souborů, tak i poměrně nízkou diváckou 
návštěvou. Ti, co si akci nenechali ujít, 

V Domě svatého Antonína se propojuje mládí se stářím

Národní přehlídka sokolských folklorních souborů
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mohli na pódiu na martín-
kovské návsi vidět kromě 
místních folklorních souborů 
i vystoupení Sejkorek a For-
manů ze Slatiňan, Dřeváčku 
z Jihlavy a souboru Všetulské 
Hanáček. Nejen pro milovníky 
lidových písní a tanců bylo za-
jímavé sledovat rozmanitost 
krojů jednotlivých vystupu-
jících a porovnávat folklorní 
tance z různých koutů naší 
republiky.

Po skončení přehlídky do-
šlo k dekorování praporu 
Sokola Martínkov slavnostní stuhou Před-
sednictva ČOS a křtu publikace ke stému 
výročí založení jednoty. Následoval do-
provodný program, během něhož vystou-
pil s ukázkou freestyle fotbalu člen Sokola 
Martínkov a šestinásobný mistr ČR Petr 
Karásek a bývalá mistryně světa v tomto 
sportu Lucia Kevická z Bratislavy. Na zá-

věr odpoledního programu se trojicí písní 
s převážně sokolskou tématikou předsta-
vil místní pěvecký sbor Jordán.

Večer pak pokračovala volná zábava 
a sobotní oslavy martínkovské jednoty 
byly zakončeny ohňostrojem.

Josef Pléha, starosta Sokola Martínkov
Foto: Vít Bláha

V sobotu 3. října se v Jakubově před tamní základní školou uskutečnil již 
15. ročník soutěže o nejtěžší vypěstovanou dýni. Do tradiční soutěže bylo ten-
tokrát přihlášeno celkem deset dýní. Diplom za první místo získal osvědčený 
místní pěstitel Jindřich Číhal za dýni o hmotnosti 42 kg, který v předcházejících 
ročnících zvítězil již pětkrát. Na druhém místě skončila dýně Václava Langa, 
kterou přivezli zástupci městyse z 250 km vzdáleného Klenčí pod Čerchovem.

Nejtěžší dýni v historii soutěže vypěstoval a rekord v tomto směru už šest 
let drží pan Karel Brabec. V roce 2014 totiž jeho dýně vážila doposud nepře-
konaných 75 kg!

–mik–

Hasiči ukončili sezónu
Přestože byla letošní hasičská sezóna 

oproti těm předchozím opravdu krátká, 
v SDH Častohostice na její závěr uspo-
řádali tradiční ukončení. Vzhledem k hy-
gienické situaci byla letos tato akce roz-
dělená na menší skupiny. V pátek 2. října 
se sešly děti a rodiče, společně si opekli 
špekáčky a zavzpomínali na lepší časy.

Sobota 3. října pak byla vyhrazena 
starším hasičům, přičemž jedna část 
účastníků obsadila klubovnu, kde se po-
dával výborný srnčí guláš, druhá část 
okupovala venkovní kotlík, kde starosta 
hasičů připravoval maso se zeleninou. 
A jak je u hasičů zvykem hasit, tak i zde 
se hasila žízeň pivem.

Věříme, že příští sezóna nebude tak 
roztříštěná a plánované akce bude možno 
sdílet společně v družném kruhu jako dřív.

–vlm–

ně plnily různé úkoly. Nejmladší děti ze 
školky si užily dopoledne při zdolávání 
kratší trasy, plnění lehčích úkolů a hlav-
ně na průlezkách, kolotoči, skluzavkách 
a pozorováním známých i méně známých 
zvířat ve výbězích.

Během obou výletů nám počasí velmi 
přálo a z ohlasů dětí lze soudit, že obě 
akce byly jak zábavné, tak i poučné.

Monika Havelková, 
učitelka 
MŠ Nové Syrovice

Hurá na výlet! Vlastně na dva...
Všichni jsme si prožili období školní 

docházky a pro většinu z nás byly školní 
výlety a různé exkurze nedílnou součástí 
pobytu ve škole, ale závěr loňského škol-
ního roku byl ze známého důvodu o tyto 
akce bohužel ochuzen. Proto se ZŠ a MŠ 
Nové Syrovice snažila začátek nového 
školního roku dětem zpříjemnit a uspořá-
dala výlety hned dva.

První se konal 10. září, a to do Znojma. 
Zde jsme se k radosti všech dětí projeli 

městským vláčkem a mohli se tak se-
známit s centrem Znojma. Děti si mohly 
prohlédnout historické budovy a získa-
ly zde informace o jejich původu. Jízda 
dále pokračovala ke Znojemské přehradě 
a na místě jsme obdivovali krásu okolí 
řeky Dyje.

Druhý výlet proběhl 22. září, kdy jsme 
navštívili Pohádkový les u obce Panen-
ská. Starší děti absolvovaly předem ur-
čenou trasu Pohádkovým lesem a zdár-

Nejtěžší dýně vážila dvaačtyřicet kilogramů
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V sobotu 19. září proběhl ve Vraníně 
v pořadí již osmý výlov návesního ryb-
níka. První zátah zkušení lovci provedli 
o půl desáté, přičemž jako již tradičně se 
v síti mrskal pouze jeden kapr. Ovšem 
při druhém zátahu bylo vše jinak, síť byla 
plná kaprů a amurů, kteří po roztřídění 
putovali ke spokojeným zákazníkům.

Obloha byla jak vymetená a sluníčko 
krásně hřálo, není tedy divu, že na výlov 
si našlo cestu velké množství návštěvní-
ků, kterým při pohledu na lopotící se ry-
báře krásně vyhládlo. Svoje chuťové buň-
ky mohli uspokojit širokým sortimentem 
jídla od ryby či selete až po grilovanou 
kukuřici. O tom, že všem určitě chutna-
lo, svědčí mimo jiné i to, že nic nezbylo... 

Tradiční výlov vranínského rybníka

V krásném, rozlehlém a pečlivě udržova-
ném areálu si našli své místo u proléza-
ček i nejmenší návštěvníci a nechyběl ani 
fotokoutek s pravým rákosím.

Pohodový den svou povedenou hudeb-
ní produkcí zarámovali Kalíšci, kteří hráli 

k tanci i poslechu. Vše bedlivě sledoval 
místní vodník Karel a soudě podle toho, 
že se celý den usmíval, tak byl určitě nad-
míru spokojen. Poděkování patří téměř 
čtyřicítce pořadatelů, kteří odvedli per-
fektní práci. Bylo to náročné, ale výsledek 
stál za to. Tak za dva roky znovu!

Drahoslav Bastl
Foto: archiv SDH
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Ve čtvrtek 24. září postavili jakubovští 
nadšenci u státní silnice v pořadí již šest-
nácté Slamáky. Už je to neuvěřitelných 15 
let, co vítal u Jakubova řidiče a návštěvní-
ky slaměný sedlák se selkou.

Historie „Slaměné tradice“ v Jakubově 
se začala psát v září roku 2005, kdy obec 
získala v rámci soutěže Vesnice roku ti-
tul Vesnice Vysočiny 2005. Za tu dobu 
se zde vystřídala spousta pohádkových 
postav, jako například Ferda mravenec 
a Beruška, Bob a Bobek, kosí bratři, Pat 
a Mat, maxipes Fík a Ája, Křemílek a Vo-
chomůrka, Shrek a Fiona, Jů, Hele a Muf, 
medvědi od Kolína, pejsek a kočička nebo 
Mach a Šebestová s velkým sluchátkem.

Letos jako předloha posloužila známá 
pohádka o Červené Karkulce. Vedle tra-
dičních balíků slámy letos použili stavitelé 
kůrovcové dřevo z obecního lesa na obří 
postel. Využili také staré věci ze sběrného 
dvora, jako koberec jekor, plastový sou-
dek, víčka od barev nebo míč. Ještě ne-
bylo ani vše hotové a už zastavovali první 
řidiči, aby se s pohádkovými postavami 
vyfotili.

U Jakubova se objevili vlk a Červená Karkulka

A soudě nejen podle ohlasů na sociál-
ních sítích (se spoustou sdílení) se letošní 
Slamáci opravdu líbí…           –jak–
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Tělocvičná jednota Sokol Martínkov 
byla založena 12. září 1920. Na druhý 
zářijový víkend letošního roku připravili 
členové jednoty oslavy tohoto význam-
ného výročí. V sobotu 12. září 2020 se 
v Martínkově uskutečnila VII. Národní pře-
hlídka folklorních sokolských souborů (in-
formujeme na jiném místě tohoto vydání 
zpravodaje) a následující den (v neděli 13. 
září) se sešli členové Sokola a pozvaní 
hosté na slavnostní valné hromadě. Ta se 
kvůli nařízenému povinnému nošení rou-
šek ve vnitřních prostorách uskutečnila 
v parku na martínkovské návsi.

Po zahájení státní hymnou následovalo 
přivítání hostů, mezi nimiž byli také sta-
rosta Sokolské župy plk. Švece Jozef Ša-
bla či předsedkyně Moravskobudějovic-
kého mikroregionu Jana Kiesewetterová. 
V projevu starosty martínkovské jednoty 
byli všichni přítomní seznámeni s historií 
sokolského hnutí i historií a současností 
Sokola Martínkov.

Starosta župy poté vyzdvihl příkladnou 
práci martínkovských sokolů, kdy ocenil 

Za krásného slunečného počasí se v ne-
děli 27. září sešli farníci a občané Martín-
kova k požehnání pěti zrenovovaných 
křížů v obci a jejím bezprostředním okolí. 

Zahájení slavnosti proběhlo u kříže před 
martínkovským kostelem. Duchovní správ-
ce farnosti P. Tomáš Mikula ve své řeči 
připomněl význam kříže v životě křesťanů 

Oslavy stého výročí založení martínkovského Sokola

zejména aktivitu jednoty, 
množství pořádaných akcí 
nebo činnost místních kultur-
ních těles. Rovněž Jana Kie-
sewetterová ocenila bohatý 
život, který je v obci i díky 
aktivitám sokolské jednoty.

Hlavní proslov starosty Josefa Pléhy pozorně 
vyslechli také Jozef Šabla a Jana Kiesewette-
rová.      Foto: Luboš Janoušek

Na závěr došlo k předání upomínkových 
předmětů a ocenění hostům a význam-
ným aktivním členům jednoty. K příjem-
nému odpoledni přispěla rovněž taneční 
zábava, která zakončila oslavy stoletého 
martínkovského Sokola.

Josef Pléha, 
starosta Sokola Martínkov

Slavnostní valná hromada se 
uskutečnila v parku na martín-
kovské návsi. 
Foto: Luboš Janoušek

Žehnání pěti zrenovovaných křížů
jako symbolu Kristova vítězství nad smrtí. 
Průvod účastníků žehnání se postupně 
přesouval k dalším křížům, u každého bylo 
předneseno krátké zamyšlení a modlitba.
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Z technických důvodů se následují-
cí příspěvky Petry Dubské neobjevily 
v předchozím vydání zpravodaje, proto je 
přinášíme s měsíčním zpožděním až nyní.

Letní kino
Jelikož jsme kino museli za nepříznivé-

ho počasí zrušit, náhradní termín byl dán 
na 27. srpna, ale ani tento den nám počasí 
nepřálo, a tak se kino uspořádalo v místní 
klubovně. Nejprve se promítala pohádka 
pro mládež Vzhůru za sny, poté násle-
dovala česká komedie 3Bobule. Děkuje-
me všem návštěvníkům za jejich velkou 
účast. Těšíme se někdy příště.

Kříže nejsou pouze symbolem Ježíšo-
vým, ale i významnými prvky venkovské 
krajiny. Z toho důvodu je jejich obnova 
podporována i různými dotačními tituly. 
Na opravu křížů byla ze strany obce po-
dána žádost na Státní zemědělský a in-

tervenční fond v roce 2019. Žádost byla 
úspěšná a příspěvek na vlastní realizaci 
akce ze státního rozpočtu činil 116 500 Kč. 
Celkové náklady se pak vyšplhaly na té-
měř 190 tisíc.

Josef Pléha, starosta obce

Ještě malé ohlédnutí za srpnovým děním v Lázu

Svatba
Třetí srpnová sobota byla významným 

dnem nejen pro novomanžele, ale i pro 
našeho pana starostu Martina Chalupu, 
který novomanžele oddával. Svatební 
obřad i hostina se konaly ve sportovním 
areálu. Počasí novomanželům sice moc 
nepřálo, ale jak se říká, pršelo jim štěstí. 
My jim děkujeme, že si pro tak významný 
den vybrali naši vesničku a ještě jednou 
jim přejeme mnoho štěstí do společného 
života. 

Pingpongový stůl
V pátek 21. srpna naši vesničku na-

vštívil Ing. Pavel Tichý, syn rodáka pana 
Bohuslava Tichého, jenž bydlel na čísle 
popisném 56, ve kterém dnes bydlí man-
želé Havelkovi. Pan Ing. Pavel Tichý je 
zároveň strýcem našeho zastupitele Mar-
ka Dubského, který právě toto setkání 

Dožínky
Letos tato akce připadla 

na 22. srpna. U místního úřa-
du se sešli dobrovolní hasi-
či a místní mládež v krojích. 
Společně postupně obcházeli 
celou vesničku s říkankou a po-
zvánkou na večerní dožínko-
vou veselici. Do každého domu 
byla připravena obilná kytice 
vytvořená místními ženami. 
Průvod byl započat předáním 
obilné kytice panu starosto-

domluvil. Pan Pavel Tichý věnoval naší 
vesničce pingpongový stůl s vybavením, 
za který moc děkujeme!

vi a paní místostarostce 
právě u obecního úřadu. 
Letos dožínkový průvod 
obcí doprovázela kapela 
Veselá partyja. Zároveň 
byl průvod doprovázen 
koňským povozem s koň-
mi a výstavním traktorem 
tovární značky Zetor 25K 
pana Nejedlíka z Nových 
Syrovic. Celodenní prů-
vod byl zakončen na hřišti 
dožínkovou veselicí s ka-
pelou Rookies. 
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příliš zdařilé přestavbě 
želetavského náměstí.

Druhý den už byl vý-
kop zahrnut a arche-
ologové pokračovali 
v nahlížení do minulosti, 
tentokrát ale té třebíč-
ské, při průzkumu tam-
ního Karlova náměstí.

Olga Nováková

Počátkem září byl v Želetavě na náměstí u jihovýchodní části far-
ního kostela vyhlouben asi ¾ m široký a přes 1 m hluboký výkop pro 
zavedení vody do kostela a napojení na veřejnou kanalizaci. Toho 
využili archeologové, aby pod povrchem náměstí nahlédli do histo-
rie Želetavy. Kosterní nálezy však potvrdily jen to, co už bylo dávno 
známé – že kolem kostela byl ve středověku hřbitov. V minulosti bylo 
běžné, že u kostelů bývaly také hřbitovy. V časech osvícenství však 
začaly vznikat hřbitovy na okrajích sídlišť, protože pohřebiště upro-
střed osídlených míst byla hygienicky neúnosná. V Želetavě se u far-
ního kostela pohřbívalo ještě v roce 1718, i když hřbitov na Hausper-
ku existoval již v 16. století. Žulové náhrobky ze zrušeného hřbitova 
skončily jako dlažba na nejednom želetavském dvorku.

Archeologové ve výkopu odhalili pozůstatky několika dávno 
pohřbených Želetaváků a vše náležitě zdokumentovali a nafotili. 
Kromě kostí a několika střepů objevili též základy jedné z budov, 
které byly zbourány v 80. letech minulého století při poslední ne-

O tom, že se Dešov roz-
růstá, nemůže být pochyb. 
Jedním z důkazů tohoto 
tvrzení budiž například 
jedna nedávná slavnostní 
akce.

„Milý Romane, Kryšto-
fe, Tadeáši, Václave, Eri-
ku, Samueli, Viléme! Milá 
Štěpánko, Alžběto, Emílie 
a Taro! Vítám vás mezi 
občany Dešova. Vyrůstej-
te v lásce a bezpečí pro 
radost svých rodičů, praro-
dičů a nás všech.“ Těmito 
slovy přivítal starosta Jan 
Sigmund v budově obecní-
ho úřadu jedenáct nových 

Archeologický průzkum u kostela sv. Michaela

dešovských občánků. Vítání 
proběhlo podle osvědčeného 
scénáře, který zpestřilo vystou-
pení dětí ze základní školy. Pís-
ničky v podání studentek Lenky 
Navrátilové a Michaly Křivanové 
dotvářely sváteční atmosféru.

Slavnostní obřad již tradičně 
vyvrcholil předáním hodnot-
ných věcných dárků, podpisem 
do pamětní kroniky a společ-
ným fotografováním. Příjemně 
teplé nedělní zářijové odpole-
dne nemohlo být zakončeno 
jinak než přáním: „Kéž bychom 
vítali nové dešovské občánky 
v takovém hojném počtu každý 
rok.“             –sig–

Vítání dětí proběhlo podle osvědčeného scénáře
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V sobotu 26. září se na Lesné konal již 
pátý ročník drakiády. Centrem dění této 
tradiční podzimní disciplíny byla louka 
u návesního rybníka, která se v odpo-
ledních hodinách proměnila v dračí le-

V kulturním středisku Beseda jsme 
uspořádali v pátek 25. září koncert kapely 
Mňága a Žďorp. Tento koncert byl původ-
ně plánovaný už v dubnu, ale musel být 
z důvodů vypuknutí koronavirové pande-
mie přesunutý na zářijový termín. Koncert 
jsme i tak stihli, jak se říká, za pět minut 
dvanáct, než byl kulturní život opět po-
zastaven. Kapela z Valašského Meziříčí 
neboli „made in Valmez“ má svoji základ-
nu věrných fanoušků, kteří se nezalekli 
omezení v podobě roušek, desinfekcí, 
omezení baru, u kterého se všichni těšili 
na točené pivo, ukončení akce ve 22 ho-

tiště. Na akci dorazily zhruba 
tři desítky malých i velkých 
účastníků a asi deset draků 
– zastoupeni byli draci domá-
cí výroby, draci textilní i draci 

„vozembouši“.
Ten den nebylo po-

časí teplotně zrovna 
přívětivé, ale vítr foukal 
s vervou, takže obloha 
nad obcí rychle ožila 
dračím rejem. U dol-
ních konců provázků 
se postupně prostřídali nejmen-
ší účastníci s těmi zkušenější-
mi. Po dostatečném vyřádění se 
na louce se všichni ochotně pře-
sunuli do tepla kulturního domu, 
kde byl připravený čaj pro zahřátí 
a drobné pohoštění. Pro děti byly 

k dispozici papíry a fixy – mohly se tak vy-
řádit ještě i výtvarně.

Vydařenou akci připomíná památeční 
placka vyrobená speciálně pro tuto pří-
ležitost. Pořádajícím děkujeme a přejeme 
příznivé letové podmínky i v příštím roce.

–hav–

din, rozestupů, koncer-
tu na sezení a přišli si 
večer vychutnat naplno 
a podpořit tak jednu 
z nejoblíbenějších ka-
pel.

Muzikanti v čele 
s frontmanem kapely 
Petrem Fialou (na sním-
cích Pavla Čírtka) si 
koncert opravdu užili. 
Byli vděční, že mohou 
vystoupit, což bylo 
na jejich vystoupení vi-

dět. Jednotli-
vé písně pro-
kládali vtipnými průpovídkami 
a bavila se celá Beseda. Zahráli 
songy jako Hodinový hotel, Mě-
síc, Písnička pro tebe, Nejlíp jim 
bylo, Nagasaki Hirošima, Made 
in Valmez, Výhledově…

Původním plánem Besedy 
byla taneční zábava, kterou na-
startují Mňága a Žďorp a večer 
zakončí kapela The Feet. Vzhle-
dem k situaci jsme produkci The 
Feet zrušili, aby koncert skončil 

do 22 hodin. Tak se také stalo, a i když se 
domů nechtělo nikomu, návštěvníci kon-
certu byli velice ukáznění a pochopili, že 
skončit prostě musíme. Beseda by chtěla 
poděkovat kapele The Feet a také jejím 
fanouškům za pochopení.

Děkujeme za parádní večer. Až se situ-
ace uklidní a bude zase dobře, budeme 
se těšit na setkávání s vámi při kultuře.

Nikola Šťastná

Letošní XVI. ročník oblíbeného divadel-
ního festivalu byl poznamenán vládními 
opatřeními, která byla vyhlášena kvůli 
koronavirové epidemii. Jedno divadelní 
představení s názvem Láska a párečky 
v podání profesionálů z Prahy bylo zru-
šeno úplně a hra Lakomec od moravsko-
budějovického souboru Theatro Špeluňka 
byla přesunuta na náhradní termín, který 
zatím stále zůstává neznámý.

Odehrána byla tři představení. Jako 
první se divákům představil DS Ni-
kdyvčas a Terka Chvátalová, velice šikov-

ná slečna, se kterou je radost 
spolupracovat. Její Scénické 
čtení knihy o moři vtáhlo všech-
ny diváky do severonorského 
kraje, kde se dva přátelé za hu-
morných chvilek snaží ulovit až 
mýtického žraloka grónského 
na gumovém člunu. Bylo nám 
ctí a děkujeme, že jsme mohli 
tohle velice povedené předsta-
vení zrealizovat v rámci festiva-
lu v Besedě.

Nad Lesnou létala desítka draků

Kapela Mňága a Žďorp koncertovala v Besedě

Šestnáctý Horákův Horácký festival byl letos kratší

(pokračování na str. 14)
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kud se někdo účastnil už od začátku). Trasa byla: letní zahrada 
Městské knihovny – knihovna – kaple sv. Jana Nepomuckého 
– kavárna MUFin – prostor Vinařského spolku – průchod u Mu-
zea řemesel – Zámecké konírny – Kinosál TJ Sokol. Ač ve vět-
ších městech často předčítají herci nebo jiné známé osobnosti, 
v našem podání jsme některé ukázky zdivadelnili a byly k vidění 
různé tematické kostýmy, rekvizity, hudba a myslím, že jsme se 
s nimi mohli hravě rovnat.

Děkuji všem divákům, kteří i přes opatření přišli, bylo to milé 
a komorní. Ostatně ideální pro tuto akci! Také všem, kteří nám 
poskytli prostory, jakož i mým spoluúčinkujícím Ivaně Kvasnič-
kové, Anetě Švaříčkové, Markétě Jirka, Ondřeji Ferdanovi, Lucii 
Stejskalové, Daně Berkové a Dadě Valachové.

Souzním se všemi kolegy spoluumělci a organizátory kultur-
ních akcí a přeji všem dostatek sil na to nadále tvořit, i když se to 
už někdy zdá beznadějné.

BcA. Tereza Chvátalová

Jakub Kabelka, student 3. ročníku gymnázia v Moravských Budějovicích, obdržel 
za svoji práci čestné uznání „Hrdina v době pandemie” od Nadace Via Bona.

Tato nezávislá nadace každoročně oceňuje ty, kteří nezištně pomáhají ostatním. „Le-
tos jsme se zaměřili na příběhy lidí či skupin, kteří ve volném čase usilují svou činností 
o to, aby byla naše společnost méně rozdělená. V reakci na současnou situaci jsme 
se rozhodli ocenit navíc kromě hlavní kategorie „Srdcařů“, také „Hrdiny za časů krize“, 
kteří lépe napomohli zvládnout situaci spojenou s epidemií,“ řekla Kateřina Mlynářová, 
manažerka Ceny Via Bona. A právě jedním ze tří držitelů tohoto čestného ocenění se 
stal Jakub Kabelka.

Jakuba baví robotika a počítače. Zabývá se 3D tiskem a v březnu se bez váhání 
pustil do výroby ochranných štítů. Nejdříve na své vlastní tiskárně, a když to nestačilo, 
zapůjčil si tiskárnu z gymnázia a ještě třetí od jednoho místního podnikatele. Vše na-
programoval a tiskárny u nich doma jely dvacet čtyři hodin denně. Celkem vytisknul 865 
štítů a další zkompletoval z dílů jiných tiskařů. Nebyl na to úplně sám, velkou oporou mu 
byla rodina a přátelé, kteří mu pomáhali s jejich montáží a distribucí.

Jsme rádi, že Jakubova práce byla oceněna, přestože on sám nic takového nečekal 
a jeho motivací byla pouze pomoc ostatním. O to víc jsme na něj hrdí a jeho úspěch nás 
těší. Patří mu velké poděkování a gratulace.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

Základní škola T. G. Masaryka si k mnohým úspěchům na poli 
environmentální výchovy připsala v září 2020 další. Byli jsme vy-
bráni, abychom na semináři 10. září v Brně prezentovali, jak naše 
škola spolupracuje s městem, a pohovořili o svých zkušenostech 
na téma práce v místní komunitě. Školu reprezentovala Mgr. Jana 
Hanáková a odbor životního prostředí Ing. Jana Škodová. Před 
dvanácti účastníky z celé republiky předvedly záznamy z akcí 
jako sázení Aleje prvňáčků, úklid Heřmanských kopců, vernisáže 
a výstavy, ekotrh... Ostatní účastníci se hojně doptávali na spolu-

práci i na společné plánování města a školy a v závěrečné bese-
dě přiznali, že se budou naším příkladem inspirovat.

V pátek 18. září pak skupina učitelek a učitelů z naší školy 
předvedla v prostoru přírodní zahrady otevřenou akci pod ná-
zvem Učíme se v zahradě. Úkolem bylo ukázat, že v přírodě lze 
vyučovat nejenom přírodopis a prvouku, ale i fyziku, matemati-
ku, ekologii a jiné předměty. Co jste mohli vidět? Badatelskou 
lekci pana učitele Karla Hazy na téma vlastnosti vody; mate-

Uznání „Hrdina v době pandemie“

Další úspěšné aktivity moravskobudějovické školy

(pokračování na str. 16)
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Druhé odehrané divadlo patřilo nejmladší generaci. Se svým 
dřevěným loutkovým divadlem přijel na zámecké nádvoří Jan 
Hrubec a pro děti zahrál představení Honza a drak. Děti se za-
pojovaly do hry, která byla poučná i vtipná zároveň a všichni od-
cházeli plní nadšení. Na konci si děti mohly prohlédnout loutky 
a zkusit s nimi pohybovat.

Třetí a zároveň poslední divadlo zahráli jako vždy skvělí jem-
ničtí ochotníci. Dokonalá svatba, tak se hra jmenovala a herci 
předvedli, jak tuhle dokonalou událost převrátit v dokonalé peklo.

Příští ročník už snad proběhne tak, jak má, tedy bez nařízení 
a omezení. Těšíme se na to.

Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek

Čtveřice Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Kateřina Kaira 
Hrachovcová a Dáša Zázvůrková (na snímku Jaroslava Šálka) 

zajistila návštěvníkům moravskobudějovického kulturního stře-
diska Beseda jedinečný zážitek v podobě komedie s názvem 
Můžem i s mužem. Divadelní hru odehrály tyto skvělé herečky 
v pátek 2. října a bylo to poslední představení, které mohla Be-
seda nabídnout před „kulturní stopkou“.

Říká se, že smích léčí, také proto jsme si po skončení předsta-
vení říkali, že tato hra byla v tomto směru opravdu nejlepší. Děj 
se točil kolem čtyř kamarádek, které se setkaly na narozenino-
vém večírku a s tím, jak stoupalo množství vypitého alkoholu, se 
řešily více a více důležité věci. A také se hledal recept na štěstí. 
Ne nadarmo je komedie přezdívána takovým „sexem ve městě“. 
Do děje vtáhla snad každého diváka, i když v našem případě šlo 
hlavně o dámské publikum.

Děkujeme všem čtyřem skvělým herečkám za mimořádně vtip-
nou podívanou a vám, milým návštěvníkům, děkujeme, že jste 
večer v pátek 2. října kulturu přišli podpořit.

Nikola Šťastná

Noc literatury je celorepubliková akce, 
která se koná i v dalších evropských 
a mimoevropských městech. V roce 
2020 byl 7. říjen už náhradním termínem 
a já, jako režisérka místního divadelního 
souboru Nikdyvčas, jsem se díky tomu-
to odkladu rozhodla do této krásné akce 
ještě zapojit a zorganizovat první ročník 
i v Moravských Budějovicích. Nakonec, 
i přes značné obtíže a opatření, se nám 
podařilo akci uskutečnit ještě před záka-
zem kulturních aktivit.

Myšlenkou Noci literatury je seznámit 
diváky posluchače se současnou evrop-
skou literaturou ve formě ukázek z knih 
(každá jedna z jiné evropské země), 
v podání zajímavých lidí na zajímavých 
místech města. Na místech, která tře-
ba nejsou zcela běžně dostupná nebo 
všem známá. Pro Moravské Budějovice 
jsem zvolila formát putování po jednotli-
vých místech, takřka čtecí maraton (po-

(dokončení ze str. 13)

Výborná komedie v podání čtyř skvělých hereček

Celorepublikovou Noc literatury jsme ještě stihli
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(dokončení ze str. 15)
matické metody na zjištění výšky, obvo-
du, průměru, objemu i hmotnosti kmene 
javoru, které bravurně vystřihli deváťáci 
pod vedením paní učitelky Rii Hanákové; 
mohli jste si vyzkoušet s žáky 8.C, ve kte-
rém prostředí zahrady je více rostlinných 
a živočišných druhů; námět BIODIVERZI-
TA a na čem záleží, rozpracovaly paní uči-
telky Jana Hanáková a Romana Průšová. 
Mladší děti z prvního stupně také podni-
kají své výzkumy a badatelskou metodou 
řešily, proč hnědnou nastrouhaná jablka, 

jak se zbarví stonek celeru, a prováděly 
další pokusy. Paní učitelky Andrea Hazo-
vá a Jana Černá touto metodou pracují 
už dva roky a jim i žákům se tato práce 
líbí. Paní učitelka Olga Švandová využi-
la ve své lekci o ptácích na zahradě na-
hrávek hlasů ptáků z mobilního telefonu, 
děti pozorovaly koruny stromů pomocí 
dalekohledu a sbíraly informace umístěné 
na stromech v prostoru zahrady. Záznam 
z celé akce jsme zpracovali do prezenta-
ce, kterou můžete zhlédnout na webových 
stránkách naší školy.

Všichni jmenovaní učitelé jsou zapoje-
ni do projektu Mistři kolegiální podpory 
a pravidelně spolu plánují a připravují 
netradiční vyučovací hodiny. Akci sledo-
valo několik kolegů ze školy, dále vedoucí 
mentor Jan Blažek ze sdružení Tereza, 
které projekt zaštiťuje, a lektorka Jana 
Jansová. Radou přispěla i paní Jana Ško-
dová z odboru ochrany životního prostře-
dí. Škoda jen, že kvůli koronavirové situa-
ci nemohli přijet i učitelé z okolních škol. 
Doufáme, že podobnou akci zopakujeme 
s větší účastí v klidnějších časech.

Mgr. Jana Hanáková, koordinátorka 
projektu Mistři kolegiální podpory

Těmito slovy zahájil ve čtvrtek 1. října 
předseda Senátu Miloš Vystrčil v mo-
ravskobudějovických zámeckých ko-
nírnách výstavu Překonej stěnu smrti. 
A navázal na to myšlenkou: „Svobodu 
musíme tvořit, my jsme ti, co ji vytváří. 
Svoboda bez nás nebude existovat. To 
znamená, že musíme říkat, co bylo, jak 
to bylo a proč se to stalo.“ Nedlouho 
poté přestřihl pásku a slavnostně za-
hájil výstavu, jejímž hlavním tématem 
je touha člověka po svobodě.

Ve svém projevu se často obracel pře-
devším ke studentům gymnázia, kteří byli 
spolu s Občanským sdružením Paměť 
hlavními organizátory této akce. Verni-
sáže se dále zúčastnil předseda Občan-
ského sdružení Paměť Miroslav Kasáček 
a senátor Rostislav Koštial. Hlavními akté-
ry čtvrtečního podvečera ale byli studen-
ti, kteří celý program moderovali, a jejich 
vystoupení přispěla k navození důstojné 
a slavnostní atmosféry. Návštěvníci si kro-
mě klavírních skladeb mohli vyslechnout 
autorská čtení a byli uvedeni do historic-
kých souvislostí.

Poté následovalo slavnostní otevření 
výstavy, rozdělené na tři pomyslné části. 
První tvořily výstavní panely připomína-
jící příběhy lidí, kteří se rozhodli opustit 
Československou republiku. Následovaly 
práce studentů moravskobudějovického 

gymnázia. Ti literární a výtvarnou for-
mouzpracovali téma nesvobody a želez-
né opony. Třetí část tvořily trojrozměrné 
návrhy památníků obětem železné opony, 
které vytvořili studenti Střední umělecko-
průmyslové školy Helenín.

Hlavním cílem této výstavy bylo uvést 
historickou pravdu, připomenout cenu 
svobody a ukázat blízkost tohoto tématu 

pro mladé lidi. Velmi nás potěšil zájem ve-
řejnosti a příjemná atmosféra, která celou 
akci provázela. Velké poděkování patří 
všem hostům, ale především studentům 
a PhDr. Aleně Zině Janáčkové.

Mgr. Květa Bretšnajdrová
Foto: Luboš Janoušek.

Další úspěšné aktivity moravskobudějovické školy

Přednášením pravdy tvoříme svobodu...

Miloš Vystrčil, Rostislav Koštial a Miroslav Kasáček při prohlídce expozic.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil přednesl krátké zamyšlení. Hlavními aktéry vernisáže byli studenti.
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zóně 2016/17 figurovala 
TU Brno Racing na 5. 
místě na světě…

Josef Jelínek se do to-
hoto týmu dostal v lednu 
2016, kdy se hledal nový 
řidič formule. Vzápětí 
odřídil všechny hlavní 
disciplíny na závodech 
v ČR, Itálii, Maďarsku 
a v Německu. Hned v ná-
sledující sezóně se stal 
vedoucím péče o partne-
ry a média. „V rámci této 
funkce jsem měl mož-
nost poznat skvělé lidi 
ze stovky firem, domluvit 
pomoc s výrobou a další podporu. Zároveň 
jsem se začal věnovat vývoji kol z uhlíkových 
vláken pro náš monopost a byl jsem oceněn 
cenou průmyslového partnera školy,“ vzpo-
míná na rok 2017 Josef Jelínek a připomíná 
další úspěchy jeho týmu v roce 2017 i v le-
tech následujících. Jejich výčet by byl dlouhý, 
tak zmiňme alespoň vítězství na závodech 
v Moskvě, v maďarském Zalaegerszegu či 
na okruhu Riccardo Paletti v Itálii.

V soutěži Formula Student však nejde 
pouze o závodění, ale také o předvedení 
znalostí a zkušeností v oblasti inženýrského 
návrhu a nastavení vozu, nákladové a tech-
nologické oblasti výroby a vytvoření podni-
katelského plánu pro zpeněžení projektu. 
A v jakých disciplínách se v soutěži závodí? 
Na tuto otázku Ing. Jelínek odpovídá násle-
dovně: „Soutěží se v pěti disciplínách a jako 
první je vždy na řadě Acceleration, respekti-
ve sprint na 75 metrů s pevným startem. Pak 
přichází takzvaný Skidpad, což je test rych-
losti vozu v ustáleném stavu zatáčení. Další 
disciplínou je Autocross, tedy jízda na tech-
nické trati. Trať si dopředu můžeme pouze půl 
hodiny projít – pak už se jede naostro a řidič 
má pouze dva pokusy zajet rychlé kolo. Čas 
z Autocrossu je zároveň kvalifikačním ča-
sem do královské disciplíny posledního dne 

– Endurance. To je vy-
trvalost na 22 kilometrů, 
kde se v polovině ještě 
střídají řidiči. Po dokon-
čení se následně měří 
spotřeba paliva, což je 
další disciplína. Vůz na-
víc musí dokončit všech-
ny disciplíny bez mecha-
nického poškození, bez 
úniku oleje nebo změny 
hlučnosti.“

Josef Jelínek prožil 
podle svých slov v týmu 
TU Brno Racing čty-
ři nádherné a veskrze 
úspěšné roky, přičemž 
v něm jistý čas působil 

i ve vedoucí roli. Na svém kontě má řadu 
domácích i mezinárodních úspěchů. Za je-
den z největších zážitků považuje umístění 
v první pětce ve finále inženýrského designu 

v Německu a následující prvenství v Mostě. 
Během poslední sezóny v Brně a po sérii 
evropských závodů v roce 2019 ho začali 
do svého týmu „lanařit“ studenti z Technické 
univerzity v rakouském Grazu, kteří se hod-

lali v květnu 2020 zúčastnit závodu v americ-
kém Michiganu.

A tak Josef Jelínek z Moravských Bu-
dějovic usedl v říjnu 2019 za volant vozu 
Tankia 16 se jménem Fiona party TU Graz 
Racing Team. „Dva víkendy jsme testova-
li na trati u Red Bull Ringu a bylo to skvě-
lé. S vozem jsem se rychle sžil, přestože se 
choval od všech „brněnských“ formulí velice 
odlišně. Fiona je zcela určitě nejlepší auto, 
jaké jsem kdy řídil,“ říká s trochou nostalgie 
v hlase muž, který chtěl z pozice řidiče do-
vést v květnu letošního roku rakouský tým 
na prestižních závodech za velkou louží k vy-
touženému prvenství. A dodává: „Kdyby mi 
na střední škole někdo řekl, co budu za pár 
let dělat, nevěřil bych tomu. Takže chci vzká-
zat mladším, že můžou být další. Můžou si 
plnit svoje sny. Já jim v tom rád pomůžu.“

Luboš Janoušek

Jedním z lidí, kterým pandemie zhatila le-
tošní plány, sny a cíle, je Ing. Josef Jelínek 
z Moravských Budějovic. Mladý muž, který 
se na jaře chystal na cestu do Spojených 
států, kde s partou rakouských kamarádů 
hodlal uspět na jedné z nejprestižnějších 
světových studentských motoristických sou-
těží a z amerického Michiganu přivézt pohár 
za první místo. O vítězství na trati Michigan 
International Speedway se však navzdory 
všem svým předsevzetím a náročným pří-
pravám tým kolem Josefa Jelínka začátkem 
května porvat nemohl. Letenky sice byly za-
koupené včas, ale plánovaný odlet v polovi-
ně dubna do Detroitu se už kvůli uzavření 
hranic a zákazu příletů do USA uskutečnit 
nemohl.

TU Brno Racing je jedním z několika svě-
tových studentských týmů, které se každou 
sezónu střetávají na tratích soutěže Formu-
la Student ve svých postavených vozech 
a snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků. 
Právě v této partě konstruktérů z moravské 
metropole několik let velice úspěšně půso-
bil tehdejší student Vysokého učení tech-
nického Brno výše zmíněný Josef Jelínek. 
Formula Student je celosvětová soutěž stu-
dentů převážně technických vysokých škol. 
Smyslem tohoto projektu je za jeden jediný 
rok ve skupině vysokoškoláků od základu 
navrhnout, vyrobit a otestovat jednomístný 
závodní stroj. Ale nejen to – je nutné se s tím-
to prototypem také zúčastnit závodů. Cílem 
je rovněž připravit všechny nadšené studenty 
na samostatnou a odpovědnou práci v jejich 
oboru a získat tak cenné zkušenosti na poli 
mezinárodních firem a univerzit. Kromě sa-
motné konstrukční části totiž studenti musí 
zvládnout například také komunikaci s part-
nery a řízení celého týmu.

Zmíněný tým z VUT s názvem TU Brno Ra-
cing se během několika posledních let dostal 
mezi nejlepší nejen v Evropě, ale dlouhodo-
bě se pohybuje v žebříčku TOP 25, přičemž 
ve světě závodí více než šest set podobných 
studentských part nadšenců. Například v se-

Když plány, sny a cíle překazí nečekaná pandemie
Letošní celosvětová koronavirová pandemie nečekaně a hlavně nepříjemně za-
sáhla do života každého z nás, o tom rozhodně není sporu. Každého nějakým 
způsobem omezila, někoho víc, jiného míň. Nejhorší samozřejmě je, když se co-
vid-19 projeví tím nejzákeřnějším způsobem na něčím zdraví.

Před prvním závodem v roce 2016.             Foto: Ondřej Tichý

Průjezd cílem v německém Hockenheimu.              Foto: FSG Media

V kokpitu Fiony.               Foto: archiv J. J.
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T-Mobile Olympijský běh
Ve středu 16. září se 

v Moravských Budějovicích 
již popáté uskutečnil T-Mo-
bile Olympijský běh. Pětiki-
lometrová trať vedla z atle-
tického stadionu k rybníku 
Nový u Háje a zpět. I přes 
současnou neutěšenou si-
tuaci se na trati hlavního 
závodu sešlo 42 závodníků. 
Z mužů nejrychleji doběhl 
Petr Jičínský v čase 25:50,4. 
O druhé místo se v cílové ro-
vince vedl urputný boj, který 
nakonec vyhrál Petr Ro-

koský (čas 26:20,7). Třetí místo 
patřilo Oldřichu Bretšnajdrovi 
(26:25,5). V kategorii žen se 
na prvním místě umístila Len-
ka Jičínská s časem 29:32,0. 
Na druhém pak Pavla Bartošo-
vá (30:22,5) a na třetím místě 
Eliška Ševčíková (31:18,9).

Všem závodníkům a divákům 
děkujeme a doufáme, že se pří-
ští rok opět sejdeme v hojném 
počtu.

Tereza Lojdová, 
Sokol Moravské Budějovice

Za martinskou husou
Vydejte se s námi o víkendu před 

svátkem svatého Martina na pohodo-
vý výlet na Sádek, připojit se mohou 
i méně zdatní turisté, senioři a rodi-
če s dětmi. Sraz v sobotu 7. 11. 2020 
v 10.00 na vlakovém nádraží (odjezd 
vlaku v 10.23). Odtud vyrazíme vlakem 
směr Okříšky.

Trasu si opět můžete vybrat dle své 
kondice. Odpočinková verze vede z ná-
draží Kojetice na vinici Sádek a zpět, 
má délku 4 km a vede po asfaltových 
cestách. Zvládnou ji i nejmenší děti a je 
vhodná i pro kočárky. V tomto případě 
je možné využít pozdějšího vlakového 
spoje ve 12.07. Zdatnější turisté mohou 
jet vlakem až do Starče a po značených 
lesních cestách dorazí do stejného cíle, 
odkud cesta vede zpět k vlakové za-
stávce v Kojeticích. Délka trasy je 9 km. 
Zájemci o vydatnější porci kilometrů 
se mohou vydat na Sádek pěšky pří-
mo z Moravských Budějovic po trase 
Lukovská hora, Horní Lažany, Babice, 
Loukovice a Červený mlýn a ze Sádku 
opět do Kojetic. Délka trasy je 17 km.

Na Sádku na nás budou mimo jiné 
čekat dozlatova vypečené martinské 
husy. A kdo chce mít jistotu, že na něj 
bude na Sádku čekat krásná křehoučká 
husička, nechť se nahlásí do středy 4. 
11. na e-mail lojdova@mbsokol.cz nebo 
na tel. 607 80 13 73.

Ať už si vyberete jakoukoli trasu, vra-
cet se budeme společně vlakem z Koje-
tic v 15.19, případně v 17.19. Těšíme se 
na vaši účast.

tzv. Akce Sokol, jejímž cílem bylo zatknout 
a následně deportovat do koncentračních 
táborů všechny sokolské činovníky z ústře-
dí, žup i větších jednot a tím paralyzovat 
odbojovou činnost Sokola. Bylo zatčeno 
skoro 900 sokolů a o několik dní později 
byla činnost Sokola rozpuštěna a sokolský 
majetek zabaven. Téměř 93 % ze zadrže-
ných sokolů se již na svá místa po skončení 
války nevrátilo.

Členové Sokola (i nesokolská veřejnost) 
se po celé republice setkávají u pomníků 
a památníků, aby uctili památku tragicky ze-
snulých bratrů a sester. Také v Moravských 

Památný den sokolstva

Každý rok si 8. října všichni sokolové 
připomínají bratry a sestry padlé během 
domácího odboje. Toto datum bylo zvoleno 
za Památný den sokolstva jako připomín-
ka tragických událostí v roce 1941. Tehdy, 
v noci ze 7. na 8. října 1941, byla spuštěna 

Budějovicích zavzpomínali ve čtvrtek 8. říj-
na na sokoly padlé v boji za svobodu lam-
pionovým průvodem, který vedl z nádvoří 
sokolovny přes náměstí ČSA na místní 
hřbitov. Tam proběhl krátký komorní pietní 
akt u hrobu Rudolfa Jurka, který jako jediný 
z moravskobudějovických sokolů umuče-
ných za války k smrti odpočívá na zdejším 
hřbitově. Jeho tělo bylo totiž po válce exhu-
mováno a za vojenských poct znovu ulože-
no do hrobu. Rudolf Jurek byl také vyzna-
menán Československým válečným křížem 
in memoriam.

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole

Foto Luboš Janoušek (2 x)

Samotnému lampionovému průvodu 
předcházelo na nádvoří sokolovny krátké 
vzpomínkové setkání, na němž tragické 
události z roku 1941 připomněl starosta mo-
ravskobudějovického Sokola Jan Švaříček.
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ze sportu

a všechny závodnice předvedly krásnou 
a jistě vydřenou formu. Jsem tedy za své 
umístění patřičně šťastná a vděčná, i když 
poloprázdné hlediště působilo přece jen 
poněkud smutně. Na druhou stranu, jak 
se říká, všechno zlé je pro něco dobré, 
a pokud uvažujete nad dovolenou v těchto 
posledních teplých dnech, mohu Španěl-
sko rozhodně doporučit. Pláž jsme měli 
téměř pro sebe, všude byl úžasný klid, ale 
služby byly zachovány a všude otevřeno.

Po návratu ze Španělska jsem se ani 
nestihla rozkoukat, naskočila jsem znovu 
do kolotoče diety a odvodňování, a než 
jsem se stihla nadát, stála jsem zase 
na „domácích prknech“, tentokrát v praž-
ském hotelu Hilton, kde se konala známá 
mezinárodní soutěž Diamond Cup Prague, 
která pro mě byla letos jednou z nejdůleži-
tějších, a to z prostého důvodu – absolutní 

Jak již bylo v minulém vydání Morav-
skobudějovicka zmíněno, podzimní se-
zónu kulturistických soutěží, konkrétně 
v kategorii Bikini fitness, jsem odstartova-
la 6. září ve Frenštátě pod Radhoštěm pří-
jemným vítězstvím na Mistrovství České 
republiky.

Díky tomu jsem byla ještě téhož dne 
kontaktována zastupující předsedkyní 
SKFČR s nabídkou možnosti reprezento-
vat naši zemi na nadcházejícím Mistrov-
ství Evropy, které se konalo ve španělské 
Santa Susanně. Vzhledem k tomu, že 
jsem si s myšlenkou účasti na této pres-
tižní soutěží pohrávala sama v hlavě už 
nějakou chvíli, přebrala jsem si to jako 
znamení osudu a o svém rozhodnutí jsem 
nepřemýšlela ani minutu. Bez váhání 
jsem s reprezentací souhlasila, konec-
konců bych byla blázen, kdybych takovou 
nabídku odmítla, reprezentace na jedné 
z nejprestižnějších světových soutěží je 
snem každého závodníka. Obratem jsem 
tedy uhradila registraci, letenky a za tý-
den jsem odlétala!

Jak jsem již zmínila, ME se konalo v pří-
mořském městečku Santa Susanna, a to 
v termínu 15.–20. září. Užila jsem si tedy 
krásnou šestidenní dovolenou v luxusním 
hotelu pár metrů od moře s partou skvě-
lých, do tohoto sportu podobně zapále-
ných lidí a celou výpravu jsem zakončila 
ziskem bronzového kovu na mé hrudi. 
Mezi reprezentantkami z Polska, Ukraji-
ny, Litvy a Španělska se mi díky doposud 
životní formě podařilo vyšplhat na úžasné 
třetí místo. Ač, vzhledem k aktuální ce-
losvětové situaci, byla účast závodníků 
i diváků oproti minulým rokům poměrně 
nižší, prestiž této soutěže byla zachována 

zónu, po jejímž zahájení jsme zazname-
nali hned několik úspěchů.

První zářijovou sobotu jsme se v hoj-
ném počtu vypravili na první závod do Kut-
né Hory, ze kterého jsme si přivezli rovnou 
šest medailových umístění. V nejmladší 
kategorii 3–4 roky se umístila Noemka 
Dufková na 1. místě a Lucinka Radová 
na 3. místě. Ve starší věkové kategorii 
5–6 let vybojovala Miuška Molina 2. mís-
to. Anetka Havlíčková skončila v kategorii 
13–14 let na 3. místě. V kategorii 15–20 
let nás reprezentovala Terka Havlíčková, 
která nenašla jedinou přemožitelku a od-
vezla si ze závodu zlatou medaili (1. mís-
to). Ve stejné kategorii soutěžila i Terka 
Chrástová, která se umístila na 2. místě.

V neděli 13. září proběhl aerobikový 
závod jednotlivců v Poděbradech. V kate-
gorii 14–16 let soutěžila Terka Chrástová, 
která si opět obhájila jedno z míst na stup-
ni vítězů a postavila se rovnou na samý vr-
chol „bedny“ se zlatou medailí na krku (1. 
místo). Těsně pod ní skončila i naše Terka 
Havlíčková a ze závodu si tedy odvezla 
stříbrnou medaili (2. místo).

Ohlédnutí za podzimní sezónou soutěží v kulturistice
vítězové zde byli oceněni nejen pohárem, 
ale také kvalifikací do profesionální ligy 
kulturistiky – IFBB Elite Pro League. Cíl 
byl tedy jasný – zvítězit ve své výškové 
kategorii a následně se umístit nejhůře 
třetí v absolutním pořadí. Boj to byl po-
řádný a slečny byly opravdu „nadupané“, 
ale štěstěna při mně stála i nadále a po-
dařilo se mi nejen vyhrát svoji kategorii, 
ale také se umístit na stříbrné pozici mezi 
vítězkami napříč všemi výškovými kate-
goriemi – jakožto nejmenší z nich jsem to 
neměla vůbec lehké, protože dlouhým no-
hám se se 160 cm špatně konkuruje, proto 
tedy tento výsledek hodnotím jako velký 
úspěch. Z Diamond Cupu jsem si odvezla 
tzv. „pro kartu“, díky níž jsem se zařadila 
mezi profesionální sportovce. Těžko jen 
slovy vyjádřit tu ohromnou radost a vděč-
nost, které pociťuji každým dnem!

Nyní se budu chvíli soustředit na psy-
chický odpočinek, ale na ten fyzický 
prozatím ještě ne – připravuji se na další 
soutěže, mezi nimiž pravděpodobně bude 
i mistrovství světa v listopadu a násled-
ně další mezinárodní soutěž v prosinci. 
Ráda bych poděkovala své rodině za ne-
konečnou psychickou podporu a sdílení 
mé radosti, děkuji také mému sponzorovi, 
díky němuž je příprava o dost snadnější. 
Za finanční podporu děkuji také měs-
tu Moravské Budějovice a v neposlední 
řadě mé poděkování patří Fitness MB 
v čele s manžely Dvořákovými, díky kte-
rým mám skvělé zázemí a mohu trénovat 
v kvalitní posilovně dennodenně.

Děkuji rovněž všem známým, kteří mi 
fandí a prožívají vše se mnou – bez vás 
by to nebylo ono.

Kamila Brzobohatá

Velké úspěchy Profi aerobic teamu MB
Po příjemně strávených letních prázd-

ninách jsme se plní energie opět sešli 
ve cvičebním sálu Fitness MB a začali se 
připravovat na naši již pátou závodní se-

Třetí závod se konal 26. září až ve vzdá-
leném Železném Brodě, kde o svém pohy-
bovém talentu znovu přesvědčily porotu 
obě Terezky. V kategorii 14–16 let skončila 
Terča Chrástová na 1. místě a Havlíčková 
na 3. místě.

Tereza Chrástová a Tereza HavlíčkováNoemi Dufková

(pokračování na str. 20)
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blahopřání, vzpomínky

Měly jste nás rády a chtěly jste žít, 
přišla zlá nemoc a Vy jste musely odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíte nám, maminky, 
chybíte nám všem.
Za všechnu tu lásku kytičku 
na hrob Vám dáme 
a se slzami v očích stále vzpomínáme.
Dne 4. listopadu 2020 by oslavila 65. na-
rozeniny naše drahá maminka, paní 
Miroslava Jenerálová 
z Moravských Budějovic.
Zároveň 6. listopadu vzpomeneme 
22. smutné výročí jejího náhlého úmrtí.
Dále vzpomeneme dne 17. listopadu 
22. smutné výročí maminky 
a babičky, paní 
Jiřiny Jenerálové 
z Moravských Budějovic,
která nás opustila v 68 letech.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou
dcera Marta s rodinou, děti Zuzana, Jaro-
slav, Miroslava, Terezka, vnoučata a pra-
vnoučata.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rád jsi žil a pra-
coval, zlý osud Ti 
všechno vzal. Jak 
zlomený kvítek jsi 
pad, že nemohl jsi 
ani zavolat. Sbo-
hem buďte, odchá-
zím, odkud se již 
nevrátím. Poslední 
to cesta trnitá zů-

stává krví prolitá. A Tys nevrátil se domů 
víc, nespatřil nás více již.
Dne 4. 11. 1990 tragicky zahynul náš syn, 
vnuk, bratr, strýc a kamarád pan 
Oldřich Čepelák 
z Moravských Budějovic. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte. 
Za tichou vzpomínku děkují 
rodiče, sestry Hana a Eva s rodinami, dále 
babička a všichni příbuzní.
„Jen tomu, komu neúprosná smrt vzala 
to nejdražší, ví, co je bolest.“

Večer, když slunce 
zemi opustilo, 
Tvoje srdce 
se zastavilo.
Odešel jsi tiše 
s bolestí svou, 
na kterou 
nebylo léku.
Dne 17. listopadu 
2020 tomu bude 

10 let, co nás opustil Vladimír Králík.
Vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

inzerce

Opustili nás:
Marie Formanová 1953 Mor. Budějovice
Stanislav Číž 1960 Mor. Budějovice
Arnošt Holý 1968 Mor. Budějovice
Josef Radosta 1957 Nové Syrovice
Miroslava Bulíčková 1923 Horní Lažany
Pavla Saláková 1943 Mor. Budějovice
Marie Bláhová 1932 Dešov
Marie Nováková 1940 Ctidružice
Drahomíra Kašíková 1944 Mor. Budějovice
Jan Fiala 1942 Dešov
Zdeněk Rosa De Pauli 1968 Litohoř
František Smetana 1936 Litohoř
Drahomíra Pospíšilová 1944 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Řádková inzerce

Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader, prodej koupelnové-
ho vybavení, dlažeb obkladů, prodej 
a pokládka vinylových podlah, dodáv-
ka a montáž interierových dveří.
Klona koupelny, ulice 1. máje 1038, 
Moravské Budějovice 
(naproti nádraží).
Po–pá: 8,00–12,00/13,00–17,00
Více na www.klonakoupelny.cz, 
Tel. 568 421 749.

Dne 31. 10. 2020 oslavili svoji zlatou 
svatbu manželé 
Karel a Ladislava Pokorní
z Horek u Želetavy. 
Téměř zároveň 29. 10. 2020 oslavila 
naše milovaná maminka a babička La-
dislava Pokorná své 70. narozeniny a 
dne 27. 10. 2020 náš starostlivý děde-
ček a tatínek Karel Pokorný své 73. 
narozeniny.
Mnoho štěstí, pevného zdraví, lásky a 
životního elánu do dalších jistě mnoha 
let života přejí 
dcera Ladislava s rodinou, syn Karel 
s rodinou a syn Jiří s rodinou.

Medaile si ze závodů sice nepřivezly, ale 
skvěle nás na závodech reprezentovaly 
v kategorii 3–4 roky Emička Chvátalová, 
Beátka Dubská a Ellenka Tesařová, v kate-
gorii 5–6 let Michalka Jenerálová, Sofinka 
Poláčková a Natálka Peterová a v kategorii 
9–10 let Viktorka Dufková a Sabinka Mo-
lina.

V neděli 18. října mělo proběhnout Mis-
trovství České republiky SAMC v Praze, 
na které jsme se intenzivně a dlouhodobě 
připravovali. Z důvodu špatné zdravotní 
situace byly všechny závody zrušeny, což 
nás velice mrzí, neboť jak Terka Chrástová, 
tak Terka Havlíčková byly horkými favorit-
kami na obsazení vítězných pozic na této 
nejprestižnější soutěži v aerobiku, kde si 
vždy poměří síly už jen ty nejlepší závodni-
ce z nejlepších.

Přestože jsme museli od 9. října dočasně 
zrušit i všechny společné tréninky, nezou-
fáme a pilně trénujeme i nadále. Po pozitiv-
ní zkušenosti z jara opět zavádíme online 
lekce a zasíláme svým členům tréninkové 
plány, takže pevně věříme, že až se situace 
znovu zlepší, vrátíme se na závodní plo-
chu plně připraveni a budeme pokračovat 
ve sbírání medailí, jako tomu bylo doposud.

Vendula Kopečková, trenérka

V neděli 4. října byl pořádán další závod 
v Kutné Hoře. V kategorii 3–4 roky své pr-
venství obhájila Noemka Dufková, která 
opět odjížděla se zlatou medailí na krku 
(1. místo). V téže věkové kategorii skončila 
Kristýnka Nesibová na skvělém 2. místě. 
Nikoho už asi ani nepřekvapí, že první dvě 
pozice si v kategorii 15–20 let rozebraly 
naše dvě nejúspěšnější závodnice. Terka 
Havlíčková vybojovala 1. místo a Terka 
Chrástová pro změnu místo druhé.

Současně se ve stejný den konal závod 
ve městě Semily, kam se z Kutné Hory 
přesunula Terka Chrástová, která skonči-
la na 1. místě, a Terka Havlíčková, jež se 
umístila na 2. místě. Obě holky soutěžily 
v kategorii 14–16 let.

Poslední závod proběhl pravděpodob-
ně na delší dobu 9. října v Lounech, ze 
kterého si Terka Chrástová odvezla stří-
brnou medaili (2. místo) v kategorii 14–16 
let.

Velké úspěchy Profi aerobic teamu MB
(dokončení ze str. 19)

Blahopřání

Vzpomínky
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vzpomínky

Kdo žije v myslích 
svých drahých, 
nezemřel, 
jenom je daleko.
Dne 4. 11. 2020 
vzpomeneme neu-
věřitelné 30. výročí 
úmrtí našeho syna, 
bratra, švagra a sy-
novce, pana 

Petra Čerstvého.
Za tichou vzpomínku všem, 
kteří vzpomenou s námi, 
děkuje rodina.

Dne 12. 11. uplynou 
2 roky, co nás na-
vždy opustil pan 
Josef Toman, 
který by 19. 6. osla-
vil 80. narozeniny.
S láskou a úctou 
vzpomíná
manželka a děti 
s rodinami.

Dne 11. 11. 2020 si připomeneme 1. výročí 
tragické autonehody, kdy nezodpovědný 
řidič připravil o život milované – šesta-
dvacetiletou Markétku Valíkovou a jejího 
čtyřměsíčního syna Kryštůfka.
Každá hvězda je člověk, 
který byl natolik milován, 
že byl zapsán na měsíční oblohu, 
aby mohl žít věčně.
S bolestnou vzpomínkou v srdci 
zarmoucená rodina.

Jste zase spolu, jak jste byli v žití, 
zvony vám tichou píseň začaly hrát.
Na věčnosti ať vám věčné světlo svítí 
a Bůh vám oplať všechno nastokrát.
Dne 12. listopadu vzpomeneme 20. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil náš tatí-
nek a dědeček, pan 
Josef Stehlík
a dne 30. listopadu vzpomeneme 4. smut-
né výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní 
Anny Stehlíkové z Horek u Želetavy.
S úctou a láskou vzpomínají 
synové s rodinami a vnoučaty.

To, že čas rány hojí, 
je jenom pouhé 
zdání.
Stále v srdci velkou 
bolest a tiché vzpo-
mínání.
Ptáme se zas 
a znovu, když při-
cházíme k hrobu,
proč Tvé srdce mu-

selo přestat bít, 
vždyť mělo přece pro koho žít.
Dne 1. listopadu uplynou 2 smutné roky, 
kdy nás opustila manželka, maminka, ba-
bička, paní 
Věra Nedvědická z Mor. Budějovic.
S láskou a bolestí stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
manžel Pavel a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

7. listopadu 2020 by 
se dožil 79 let pan 
Jan Klimt 
z Moravských 
Budějovic.
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera 
a syn s rodinami.

Někdy schází 
jediný člověk 
a celý svět se zdá 
liduprázdný.
Dne 26. 11. 2020 
uplyne velmi smut-
ný rok od chvíle, 
kdy nás po těžké 
nemoci navždy 
opustila naše 
milovaná dcera, 

manželka, maminka, babička, sestra 
a teta paní 
Alenka Skoumalová. 
S láskou stále vzpomínají 
maminka, manžel, dcera a syn s rodina-
mi, sestra s rodinou.
Za tichou vzpomínku všem, 
kdo jste ji znali, děkujeme. 

To, že čas 
rány zahojí, 
je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci 
bolest a tiché 
vzpomínání.

Dne 13. listopadu 
uplynou tři roky, co 
nás navždy opustil 

Pavel Říha z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera Hana s rodinou, dcera 
Romana, vnuk Martin a vnučka Romanka.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Děkujeme 
za cestu, 
kterou jsi 
s námi šel, 
za ruce, které tolik 
pomáhaly.
Děkujeme za to, 
že jsi byl, 
za každý den, 
kdy jsi s námi žil.

Dne 24. srpna 2020 by oslavil 50. naroze-
niny náš milovaný
manžel, tatínek, syn, bratr, švagr, strýc 
a kamarád, pan 
Libor Slabý z Kojatic.
Zároveň 13. listopadu 2020 vzpomeneme 
8. smutné výročí od jeho náhlého úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Ivana, synové Václav, Tomáš, 
dcera Lucie s rodinou, maminka, kamarád 
Otta a celá rodina.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Tvůj hlas 
se ztratil, 
úsměv vítr vzal, 
nám jen vzpomínky 
zanechal.
Dne 13. 11. 2020 
uplynou 2 roky ode 
dne, kdy nás na-
vždy opustila paní 
Vlasta Krotká.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, synové Martin a Mirek s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Dne 
10. listopadu 2020 
uplyne již  21 let, 
kdy nás navždy 
opustil pan 
František Petrů 
z Krnčic.
S láskou 
stále vzpomíná 
celá rodina.

Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Vzpomínky jsou 
někdy velmi 
důležité, protože to 
je to jediné, co 
máme na někoho, 
kdo nás 
navždy opustil. 
9. listopadu uplyne 
první smutný rok 
od úmrtí našeho 
tatínka, dědečka 

a kamaráda mnoha lidí, 
Antonína Vorlíčka. 
Za společnou vzpomínku děkují 
dcery Adéla a Tereza s rodinami a Hana. 
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Po dvou přeloženích z jarního termínu 
a úpravě formátu celé akce si členové 

Ve dnech 23.–24. září proběhla v Jem-
nici a v Moravských Budějovicích akce 
s názvem Klub venku. Tuto akci zorgani-
zovali pracovníci NZDM eMBečko v rámci 
Týdne nízkoprahových klubů. Týden níz-
koprahových klubů je kampaň České aso-
ciace streetwork sdružující nízkoprahové 
sociální služby v České republice, mezi 
něž patří i Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež eMBečko. Cílem kampaně je 
představit činnost nízkoprahových služeb 
široké veřejnosti.

Mobilní prvky ambulantní služby vytáhli 
pracovníci eMBečka ven do prostředí im-
provizovaného klubu, aby se co nejvíc při-
blížili dětem a mládeži a dali vědět o své 
činnosti. Účastníci akce se mohli zapojit 
do turnaje ve fotbale nebo ve stolním fot-
bálku. Rádi si vyzkoušeli i alkobrýle, které 
simulují vizuální vnímání opilého člověka, 
nebo jen tak poklábosili s pracovníkem 
v improvizované konzultovně. Pro obě 
místa měli pracovníci připravenou tipova-
cí soutěž, která již má své vítěze. Za oba 
dny navštívilo tento klub venku více jak 60 
osob z cílové skupiny a 18 osob z široké 
veřejnosti.

NZDM eMBečko je sociální služba pro 
lidi ve věku 7–20 let z Moravskobudě-
jovicka a Jemnicka. Pracovníci fungují 
jak ambulantně (na klubu), tak terénně. 
Do klubu chodí děti a mládež trávit volný 
čas a vést rozhovory s pracovníky. V te-

rénní formě pracovníci chodí do jejich při-
rozeného prostředí, jako jsou parky, ulice, 
kde s nimi mluví o tom, o čem sami chtějí, 
a řeší s nimi jejich nepříznivé sociální situ-
ace. Služba má svoje specifika, jimiž jsou 
bezplatnost, mlčenlivost, anonymní využí-
vání a dobrovolnost.

Jiří Dvořák, koordinátor

Klub venku s eMBečkem

Memoriál bratra Falbera
skautského střediska v Moravských Bu-
dějovicích mohli připomenout svou historii 
Memoriálem br. Falbera v sobotu 3. října. 
Aby se akce mohla za současné situace 
uskutečnit, zkrátili jsme ji na jeden den 
a realizovali ji místo plánovaného Velkého 
Újezdu v Moravských Budějovicích.

Děti si v rámci družin prošly osm stano-
višť napříč celou historií našeho střediska. 
Na trase mohly potkat zakladatele našeho 
střediska bratra Molčíka nebo vedoucího 
střediska ze zlaté éry skautingu v Morav-
ských Budějovicích po 2. světové válce br. 

Falbera. Družiny pomocí azimutů hledaly 
ztracenou knihu Základy junáctví, jako 
pomocníci obnovení skautingu v roce 
1945 roznášely po lanových překážkách 
dopisy, stavěly model tábora a navštívily 
i místa bývalých kluboven – Masné krá-
my a bývalou plovárnu. Celá trasa končila 
u současné klubovny, kde v rámci aktivity 
si měli chlapci i děvčata možnost prohléd-
nout, jak vypadalo okolí před postavením 
zděné přístavby a jak stavba v roce 2012 
probíhala.

Lukáš Brhlík, Petr Rokoský

Třicet let lepších 
startů do života

Narození miminka je radostně očeká-
vanou událostí a velkou životní změnou. 
Když se však rodičům narodí dítě s po-
stižením, je to od života „podpásovka“: 
místo radosti kupa starostí, místo užívání 
si miminka nekonečný kolotoč návštěv 
lékařů a především bezmoc a nejistota, 
co bude dál. Pomoci rodině v takové si-
tuaci může raná péče, bezplatná mobilní 
služba, která dojede až k nim domů. Ka-
ždá rodina, která vychovává doma dítě 
s postižením nebo s ohroženým vývojem 
ve věku 0–7 let, má na tuto pomoc ná-
rok. Poradkyně rané péče, vysokoškol-
sky vzdělané odbornice na sociální práci 
a speciální pedagogiku, jezdí za rodi-
nou zpočátku každý měsíc a pomáhají 
rodičům zorientovat se v nové situaci 
krok za krokem. Ukazují rodičům, 
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inzerce

Také na železničním přejezdu platí jasná pravidla

jak mohou sami se svými dětmi 
pracovat a rozvíjet je. Používají přitom 
atraktivní hračky a pomůcky, které si 
rodina může také bezplatně zapůjčit. 
Včasná pomoc má velký vliv na to, jak 
rodina těžké období zvládne a jaký bude 
život dítěte v budoucnu.

Organizace poskytující ranou péči se 
specializují na různé typy postižení, na-
příklad Společnost pro ranou péči pod-
poruje rodiny dětí se zrakovými vadami, 
často v kombinaci s dalším tělesným či 
mentálním postižením. V Česku působí 
už 30 let a za tu dobu provázela přes 
3 000 dětí, kterým navzdory postižení 
umožnila do života co nejlepší start.

Každý rodič, který má pochybnosti 
o tom, zda se jeho dítě správně vyvíjí, 
může ranou péči kontaktovat a poradit 
se s odborníky – více na www.ranapece.
cz . V termínu od 2. do 8. listopadu pro-
běhne celorepubliková osvětová kam-
paň Týden rané péče, aktivity sledujte 
na www.tydenranepece.cz.           –rp–

takových dopravních nehod samotní řidi-
či, kteří nerespektují zvukové a světelné 
výstražné znamení, nebo vlak na želez-
ničním přejezdu přehlédnou.

V první řadě je zapotřebí si uvědomit, 
že řidiči si na železničních přejezdech 
musí počínat obzvláště opatrně a mít 
na paměti, že srážka s vlakem mívá fatál-
ní následky. Vlaková souprava nedokáže 
okamžitě zastavit a její brzdná dráha se 

může počítat až na stovky metrů, a to i při 
relativně nízké rychlosti soupravy. Proto je 
zapotřebí, aby si řidiči při přejíždění pře-
jezdu počínali obzvláště opatrně, zejména 
se pak přesvědčili, že ho mohou bezpeč-
ně přejet.

Zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích nám jasně říká, že vozidla se 
před železničním přejezdem řadí za se-

(dokončení na str. 24)

Od začátku letošního roku do konce 
září řešili policisté na železničních přejez-
dech na Vysočině celkem 21 dopravních 
nehod, při kterých byla jedna osoba usmr-
cena a dalších osm jich utrpělo zranění. 
V naprosté většině případů jsou viníky 
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Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

sobota 28. 11.        Zvěrkovice kulturní dům

II. Ochutnávka vín
Obec Zvěrkovice a SDH Zvěrkovice vás srdečně zvou na II. Ochutnávku vín ve Zvěr-
kovicích. Začátek v 16 hodin v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje cimbálová 
muzika, občerstvení zajištěno. Bude-li nařízeno státem omezující opatření, akce bude 

zrušena.

čtvrtek 5. 11.      Moravské Budějovice kino Sokol

Íránské dobrodružství
Nová přednáška fotografa a  cestovatele Pavel Svobody. Jen těžko by se mohl tem-
ný mediální obraz tajemného Íránu více lišit od přátelské skutečnosti a pohostinnosti 
místních. Starobylé památky, nekončící bazary a častá pozvání na čaj. Horská dobro-
družství v zemi, kde rozeklané hory znamenají pro místní nejen útěk před vedrem, ale 
i cestu za svobodou. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Aktuální informace 

o konání či nekonání akce budou na www.mbsokol.cz.

sobota 7. 11.      Moravské Budějovice 

Za martinskou husou na Sádek
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na Sádek pochutnat si na svatomartinské 
huse. Sraz účastníků v 10.00 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř Zpravodaje. 

Aktuální informace o konání či nekonání akce budou na www.mbsokol.cz.

01.11.2020 Husova 898 568 620 248

07.11.2020 sobota Husova 898 568 620 248

08.11.2020 Husova 898 568 620 248

14.11.2020 sobota 568 840 820

15.11.2020 568 843 718

17.11.2020 776 166 268

21.11.2020 sobota Husova 898 568 620 248

22.11.2020 Husova 898 568 620 248

28.11.2020 sobota Husova 898 568 620 248

29.11.2020 Husova 898 568 620 248

listopad 2020

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
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Vylosovaný výherce získává kalendář Morav-
skobudějovického mikroregionu na rok 2021.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poš-
tovní schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, 
Purcnerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do 
12. hodin, 13. 11. 2020. Vítěze budeme informo-
vat telefonicky.
Výherci z minulého čísla Adélce Kocábové z Mo-
ravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

bou v pořadí, ve kterém k němu přijela. 
Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním 
přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič 
jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodi-
ně. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu 
přejezdového zabezpečovacího zařízení, 
smí 50 metrů před železničním přejezdem 
a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 
50 kilometrů v hodině. Při přejíždění že-
lezničního přejezdu nesmí řidič zbytečně 
prodlužovat dobu jeho přejíždění.

V případě, že dojde k zastavení vozidla 
na železničním přejezdu, musí jeho řidič 
odstranit vozidlo mimo železniční trať, 
a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně 
učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel 
byli před nebezpečím včas varováni.

Před železničním přejezdem, u kterého 
je umístěna dopravní značka „Stůj, dej 
přednost v jízdě“, musí řidič zastavit vozi-
dlo na takovém místě, odkud má náležitý 

rozhled na trať. Řidič nesmí vjíždět na že-
lezniční přejezd v těchto případech:
· je-li dávána výstraha dvěma červenými 

střídavě přerušovanými světly signálu 
přejezdového zabezpečovacího zaříze-
ní,

· je-li dávána výstraha přerušovaným 
zvukem houkačky nebo zvonku přejez-
dového zabezpečovacího zařízení,

· sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo 
zdvihají-li se závory,

· je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak 
nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet 
jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, 
svítí-li přerušované bílé světlo signálu 
přejezdového zabezpečovacího zaříze-
ní,

· dává-li znamení k zastavení vozidla za-
městnanec dráhy kroužením červeným 
nebo žlutým praporkem a za snížené vi-
ditelnosti kroužením červeným světlem,

· nedovoluje-li situace za železničním 

přejezdem jeho bezpečné přejetí a po-
kračování v jízdě.
Při jízdě přes železniční přejezd musí 

řidič dodržovat i další pravidla silničního 
provozu. Na železničním přejezdu nesmí 
předjíždět další vozidla, otáčet se a cou-
vat. Na železničním přejezdu a ve vzdá-
lenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí 
zastavit a stát. Řidič nesmí užít dálková 
světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí 
vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. 
Při zastavení vozidla před železničním 
přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací 
světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vo-
zidla v protisměru.

Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla, 
dopouští se přestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, za kte-
rý hrozí pokuta ve správním řízení až 
do výše pěti tisíc korun. V blokovém řízení 
může být řidiči uložena pokuta až do výše 
dva a půl tisíce korun. V případě, že řidič 
bude na železničním přejezdu nebo v jeho 
těsné blízkosti předjíždět, bude tento pře-
stupek postoupen k projednání správ-
nímu orgánu, kde je sankce ještě vyšší. 
Ve správním řízení může také správní or-
gán uložit přestupci zákaz činnosti spočí-
vající v řízení motorových vozidel.

–KŘPČR–
Ilustrační foto: Luboš Janoušek

(dokončení ze str. 23)
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