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s koncem letošních netradičně dlouhých prázdnin byl
zahájen nový školní rok, který s sebou přinesl novinky
v různých oblastech života – plošných bezpečnostních a hygienických opatřeních v souvislosti s šířením
koronaviru. Stoupající počet nakažených osob způsobil další zpřísnění pravidel, která musíme dodržovat.
Po úvodních zmatcích s nošením a nenošením roušek
přikázala vláda nakonec jejich nošení ve všech vnitřních
prostorách. Věřme, i když většinu lidí toto opatření štve,
že je to možnost, jak nejlevnějším způsobem zmírnit růst
počtu nakažených. My jako město půjdeme v tomto případě jen cestou doporučení a budeme doufat a věřit ve váš rozum a ohleduplnost.
Roušky – i když se nám z toho v poslední době stal na Facebooku
fenomén – zda je nosit či ne, nejsou důvodem k tomu, abychom šli
proti sobě. Naše ekonomika už další omezení provozu neunese a nemocnice mají také omezené kapacity. Doba je zlá, valí se toho na nás
spousta, tak proč si to znepříjemňovat ještě sami mezi sebou?
Nechme už ale být pandemii a věnujme se důležitým věcem, jež se
týkají dění ve městě a regionu.
Po letech příprav, kdy projektová dokumentace byla hotová již delší
dobu, jsme se pustili do akce s názvem „Rekonstrukce TI v lokalitě
Mexiko“ s ﬁnančními náklady 48 milionů korun vč. DPH. Stavební práce měly trvat původně do konce srpna, ale termín dokončení byl bohužel posunut o 50 kalendářních dní. V současné době můžete vidět, že
ﬁnišují a vše je téměř hotovo.
Změnu si vyžádaly práce prováděné nad rámec původní smlouvy
o dílo a práce, jejichž potřeba vyplynula postupně během výstavby.
Šlo především o vybudování tzv. suchovodu, který řešil přechodné
zásobování obyvatel dotčené lokality pitnou vodou po dobu výstavby.
Další čas a práci navíc si vyžádaly přeložky plynového vedení pod
komunikacemi z důvodu jejich uložení v malé hloubce a vybudování
nové odstavné plochy pro parkování naproti školce.
Je ale důležité říct, že v tomto případě se nejednalo pouze o akci
města, byly do toho zahrnuty společnosti jako E.ON, VAK a MAME s.
r. o. Práce pro město zahrnovaly komunikace, tedy silnice a chodníky, VAK investoval do nové kanalizace a vodovodu, EON rušil sloupy
a nadzemní vedení elektřiny a ukládal je do země a MAME si pokládalo svoje zařízení pro kabelovou televizi a internet. V rámci stavby ještě
ﬁrma CETIN zrušila staré nevzhledné dřevěné sloupy.
Celý průběh byl zkoordinován tak, aby byla rekonstrukce bez větších průtahů dokončena co nejdříve. Původně byly práce naplánovány na dvě etapy rozdělené do dvou let. To, že se nakonec provádělo
vše najednou, bylo samozřejmě náročnější a složitější nejen pro ﬁrmy,
které stavbu realizovaly, ale také pro občany, kteří to všechno museli
nějak přežít. Je nám jasné, že když vydatně zapršelo, některým z vás
to ráno cestou do práce vhánělo slzy do očí. Proto všem děkujeme
za shovívavost a omlouváme se za vzniklé komplikace.
Závěrem bych ale chtěl říct, že tak, jako se mění časy, je moc fajn,
když se mění i ulice okolo nás. Když to pak zvýší komfort našich občanů, máme radost dvojnásobnou. Opravu povrchu by si totiž zasloužilo
v našem městě víc ulic, které mají chodníky a komunikace ve zuboženém stavu. Jenže městská kasa má také své dno a vše bohužel
děláme tak, jak to jen v rámci ﬁnancování jde. Tak ať vám chodníky
a silnice v Mexiku slouží co nejdéle!

V průběhu letních prázdnin byla dokončena modernizace venkovního hřiště u ZŠ Havlíčkova. V rámci rekonstrukce bylo hřiště opatřeno umělým povrchem. Modernizaci prováděla ﬁrma VYSSPA Sports Technology
s.r.o. Plzeň. Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro
místní rozvoj a já osobně ho považuji za velmi vydařený. Doufám, že žákům školy i veřejnosti bude sloužit co
nejdéle. Prosíme vás ale, abyste šetrným zacházením
a ohleduplností přispěli k tomu, že hřiště s veškerým vybavením bude sloužit všem dlouhá léta.
Ve druhé polovině září jsme pak převzali rozšířené
a zmodernizované dětské hřiště v městském parku,
v němž naleznete spoustu nových herních prvků. Toto hřiště zůstává
i nadále volně přístupné a využívat jej mohou naprosto všichni. Jsem
rád, že se nám neustále daří prohlubovat vztahy s Nadací ČEZ, neboť i tento projekt byl podpořen v rámci grantového programu Nadace
ČEZ Oranžové hřiště.
V termínu 2.–3. října proběhnou volby do 13 krajských zastupitelstev současně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Jsme součástí
Kraje Vysočina, vybírejte při volbách kandidáty do zastupitelstva tak,
abyste vybrali zastupitele zodpovědné, ochotné pracovat na společných věcech. A ne ty, kteří za vámi přicházejí s planými sliby pouze
v době před volbami. Politické strany již nejsou tím, čím kdysi bývaly.
Dnes jsou pouhými značkami, které sdružují konkrétní lidi. Ideologická rozdílnost demokratických stran je nepoměně hůře čitelná – každá
strana má v programu ekologickou politiku, každá má sociální program. Nejsme ale už v situaci jako na konci 19. století, kdy fungoval
tzv. stavovský princip příslušnosti k politickým stranám (sociální požadavky zajímaly hlavně dělnictvo, vlastnictví půdy a zemědělství řešily
strany agrárního typu, sociální, venkovskou a rodinnou politiku si braly
za svou strany strany katolické orientace). V takto členěné stavovské
společnosti už dávno nežijeme. Vybírejte proto podle konkrétních volitelných lidí na kandidátce. Pokud budete v každých volbách volit jinou
stranu, nevadí. Tak jako se mění postoje každého z nás, jedince, politika nebo strany, máte i vy právo rozhodnout se pro volbu toho, kdo
vás zaujme svým politickým programem a názorem nebo za kterým
vidíte konkrétní práci.
Vážení občané, užijte si krásný zbytek babího léta. Mnozí z nás využívají toto období na procházky v pestře zbarvené přírodě. Dny se
krátí, dětem se nejčastěji se slovem podzim vybaví pouštění draků.
Také více prší, ochlazuje se a my býváme častěji nemocní. Doufejme
ale, že se podaří podzimní střet covidu a respiračních nákaz překonat bez úhony. Obávám se, že zářijový nepříznivý vývoj pandemie tak
trochu zapříčinilo i červnové rozvolňování včetně svobody cestování.
Měli jsme zřejmě pocit, že není třeba si dávat takový pozor, ukonejšili
jsme se a otrnulo nám. Psychologicky je tato situace náročná. Chtělo
se po nás, abychom se na relativně dlouhou dobu umravňovali a učili
se žít s rouškou, jenže při naší mentalitě se to ukazuje jako docela
velký problém. Věřme, že z každé chyby můžeme načerpat poučení.
Závěrem mi dovolte jedno malé doporučení: hodně spěte, choďte
do přírody, sportujte, jezte vitamíny a nestresujte se. Stres poškozuje
imunitní systém a člověk se stává méně odolným. Nadále dodržujme
pravidlo – ruce, roušky, rozestupy. Tímto individuálním chováním můžeme ovlivnit vývoj celé pandemie. Jak již totiž někdo řekl, pozitivní
mysl, půl zdraví!
Vlastimil Bařinka, starosta města
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Půl milionu pro hokejisty nepodpořila třetina zastupitelů
Jaroslav Doležal, František Dostál, Olga
Honsová, Petr Stejskal, Yvona Švaříčková (všichni ZLB + ODS), Anna Prokopová (KDU-ČSL) a Miroslav John (SOMB)
nepodpořili ﬁnanční příspěvek ve výši
500 000 korun, který město poskytlo moravskobudějovickým hokejistům na novou
sezonu. Jeden z nejvíce sledovaných bodů
na jednání desáté schůze městského zastupitelstva však prošel ve znění navrženém radou díky schválení zbývajícími čtrnácti hlasy.
Zasedání nejvyššího orgánu města se
uskutečnilo poslední srpnový den opět
ve velkém sále Besedy, na rozdíl od toho
předchozího červnového ovšem bez povinných roušek a dvoumetrových rozestupů.
Tuto skutečnost hned na začátku schůze
připomněl starosta Vlastimil Bařinka s tím,
že k datu 31. srpna 2020 nebyl nařízen pohyb a pobyt osob ve vnitřních prostorách,
kde zasedají orgány územních samospráv,
s ochrannými prostředky dýchacích cest.
Program desátého zasedání obsahoval
čtyři desítky bodů, na jejichž projednávání a schvalování zastupitelé potřebovali tři
a půl hodiny, což byla v porovnání s předchozími až šestihodinovými maratony příjemná a vítaná změna. Přitom nelze říci, že
by se diskutovalo málo. Mnohé body však
prošly bez jakýchkoliv debat a schváleny
byly hlasy všech přítomných zastupitelů.
Jejich počet se v průběhu schůze měnil;
zatímco Yvona Švaříčková přišla čtyřicet
minut po zahájení, Lubomír Binka odešel
o přestávce krátce před 18. hodinou.
První větší diskuse trvala deset minut
a proběhla při projednávání záměru přijetí
dvacetimilionového kontokorentního úvěru. Po několika připomínkách a dotazech
opozičních zastupitelů, na něž odpovídali
starosta a vedoucí ﬁnančního odboru, byl
záměr osmnácti hlasy schválen, proti byli
jenom Anna Prokopová a Petr Stejskal.
Hned poté se zastupitelé téměř půl hodiny věnovali poskytnutí půlmilionového příspěvku pro nový hokejový tým Moravských
Budějovic, který bude v této sezoně účastníkem krajského přeboru Jihomoravského
a Zlínského kraje. V debatě napříč politickým spektrem dostal slovo také nový šéf

schválilo záměr přijetí kontokorentního
úvěru ve výši 20.000.000,- Kč na ﬁnancování provozních a investičních závazků města,
Q schválilo smlouvu o podpoře a spolupráci se společností Moravskobudějovický HOKEJ, s.r.o.,
Q schválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 25/1 o výměře cca 34 m2 v k. ú.
Lažínky předem určenému žadateli M.
P., bytem Lažínky,
Q neschválilo záměr prodeje částí pozemků p. č. 390/6 a p. č. 390/5 o výměře cca
325 m2 v k. ú. Lažínky předem určenému žadateli K. M., bytem Lažínky
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klub, 75 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu
Sokol, 50 000 Kč pro HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež, z. s.
Marie Růžičková, odbor kanceláře
starosty a školství

Z jednání rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 52. schůzi dne 17. 8. 2020 mj.:
schválila provést pěstební opatření
na 31 stromech v lesním porostu na lesních pozemcích p. č. 3016/3 a 3016/4
v k. ú. Moravské Budějovice – lokalita
Háj (včetně 6 stromů kácet), a to dle
inventarizace stromů a návrhu pěstebních opatření provedené Bc. R. Kohoutem, Třebíč. Odborné i úklidové práce
zajistí vlastník sousední nemovitosti
(p. č. 3014/1 v k. ú. Moravské Budějovice) paní M. T. v termínu do 28. 2. 2021,
přičemž za tuto činnost jí náleží vytěžená dřevní hmota,
Q schválila pronájem části pozemku p. č.
177/5 o výměře 13 m2 u rekreační chaty
v k. ú. Jackov předem určené zájemkyni V. U., bytem Třebíč,
Q schválila zveřejnit záměr prodeje částí
pozemků p. č. 25/1 o výměře 74 m2, části pozemku p. č. 575/1 o výměře 64 m2
a nově odděleného pozemku p. č. 580/2
o výměře 5 m2 vše v k. ú. Lažínky předem určeným žadatelům manželům J. S.
a L. S., bytem Lažínky a doporučila zastupitelstvu města schválit tento prodej,
Q schválila zajistit městem Moravské Budějovice řádné odstranění nájezdové
rampy na části pozemků p. č. 478/2
a p. č. 478/4 v k. ú. Moravské Budějovice, která zde byla vybudována panem J. Č., bytem Moravské Budějovice,
avšak na náklady p. Č.,
Q schválila změnu termínu dokončení
a předání díla „Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko“ o 50 dnů dodatkem č. 2
Q

klubu a trenér Petr Kolečkář, podle něhož
je tým připraven nejen dobře reprezentovat město, ale také se podílet na společenském dění v Moravských Budějovicích.

O plánech moravskobudějovických hokejistů
informoval jejich trenér Petr Kolečkář.
Foto: Luboš Janoušek

Očekávané „oživení v sále“ přinesly následující rozpočtové úpravy, při nichž se
rozproudila diskuse kolem o pět milionu
dražší a o padesát dní delší rekonstrukce v Mexiku. Rozpočtové úpravy týkající
se změny příjmů a výdajů rozpočtu města byly přijaty drtivou většinou zastupitelů, proti hlasovali pouze František Dostál
a Petr Stejskal. Stejná dvojice doplněná
ještě o Annu Prokopovou rovněž nepodpořila příspěvky z FAOM Spolku pro veřejnou
dopravu na jihozápadní Moravě, moravskobudějovickým skautům, jednotě Orel,
dobrovolným hasičům, SK JeMoBu či SK

Mor. Budějovice. František Dostál a Anna
Prokopová v nastoupeném trendu pokračovali ještě v případě schvalování peněz
pro TJ Sokol a HC Žihadla (mládež).
V té době už jednání moravskobudějovického zastupitelstva ve velkém sále
Besedy osobně sledoval také nynější starosta Jaroměřic nad Rokytnou a někdejší
okresní hejtman Karel Müller. Od jeho příchodu zbývalo do konce jednání sedmdesát minut, během nichž se zastupitelé nejprve zabývali výše zmíněnými ﬁnančními
příspěvky z FAOM a poté vyslechli zprávu
o činnosti městské policie za 2. čtvrtletí letošního roku.
Závěrečná diskuse na nejrůznější témata trvala čtyřicet pět minut. Mimo jiné
obsahovala také poděkování ředitele ZŠ
Havlíčkova Františka Dostála za vybudování nového povrchu hřiště u této školy, pozvání Drahoslava Bastla na tradiční výlov
vranínského rybníka či žádost Petra Stejskala o zřízení městského rozhlasu, který
by sloužil k informování občanů.
Desátou schůzi nejvyššího orgánu města
ukončil třicet minut po devatenácté hodině
starosta Vlastimil Bařinka, který ocenil, že
jednání proběhlo bez zbytečných průtahů
a v poměrně krátké době. Všem žákům,
studentům a pedagogům popřál úspěšný
nový školní rok a připomněl, že brzy se začne připravovat návrh rozpočtu na rok 2021.
Luboš Janoušek

Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 31. 8. 2020 mj.:
Q

Orlice, z. s., 23 250 Kč pro Orel jednota,
20 000 Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, 30 000 Kč pro Sportovní
klub JeMoBu, 125 000 Kč pro Sportovní

z FAOM na celoroční činnost: 7 500 Kč
pro Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, 12 500 Kč pro Junák - český skaut, středisko Moravská

schválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 4246/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú.
Moravské Budějovice předem určenému žadateli panu R. B., bytem Moravské Budějovice,
Q neschválilo záměr prodeje pozemku
1808/2 o výměře 1296 m2 v k. ú. Moravské Budějovice předem určenému
žadateli panu P. S., bytem Moravské
Budějovice,
Q schválilo prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. st. 3165 a p. č.
1727/63 na ul. Hloužkova v k. ú. Moravské Budějovice předem určeným kupujícím, kteří mají uzavřenou Smlouvu
Q

o dílo a o budoucí kupní smlouvě se
společností STABO MB s.r.o. na výstavbu bytové jednotky v domě č. p. 1670,
jenž se nachází na těchto pozemcích,
Q schválilo prodej tří bytových jednotek
v č. p. 1165 na ul. 1. máje v k. ú. Moravské Budějovice včetně spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu a pozemku parc. č. st. 2441,
Q schválilo prodej pozemku p. č. 1381/72
o výměře 130 m2 v k. ú. Moravské Budějovice bez výběrového řízení předem
určeným žadatelům manželům O. M.
a L. M., bytem Moravské Budějovice,
Q schválilo poskytnutí ﬁnančních darů

ke smlouvě o dílo,
souhlasila s navrženými členy a jejich
náhradníkem do hodnotitelské komise
pro posouzení a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce „Úprava povrchů
místních komunikací Jackov“ a nominovala za město M. Beránka, Z. Fučíka,
J. Kocába (členové komise) a J. Tůmovou (náhradník),
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele
akce „Modernizace dvou tělocvičen ZŠ
TGM Moravské Budějovice“: 1) FOR
BUILDING MORAVIA s.r.o., Gymnazijní 1328, Moravské Budějovice; nabídková cena: 2 945 414 Kč bez DPH, 2)
Ing. Jiří Kotačka, Rudíkov 217; nabídková cena: 3 019 304 Kč bez DPH, 3)
SVOBO MB stav, s.r.o., Fišerova 1614,
Moravské Budějovice; nabídková cena:
3 295 363 Kč bez DPH, 4) STABO MB s.
r. o., Dopravní 1693, Moravské BudějoQ

vice; nabídková cena: 3 395 600 Kč bez
DPH,
Q schválila poskytnutí ﬁnančního daru
panu J. K., bytem Moravské Budějovice ve výši 5 000 Kč za účelem kompenzace nákladů spojených s výrobou
ochranných prostředků v souvislosti
s šířením nákazy COVID-19,
Q neschválila poskytnutí ﬁnančního daru
z FAOM ve výši 5 000 Kč pro Kynologický klub na celoroční činnost,
Q souhlasila se zvýšením kapacity ZUŠ
na 350 žáků s účinností od 1. 9. 2021,
Q schválila návrh programu 10. zasedání
zastupitelstva města, které se konalo
31. 8. 2020,
Q schválila
přijmout dotaci ve výši
1 907 518 Kč na realizaci akce „Modernizace dvou tělocvičen ZŠ TGM
Moravské Budějovice“ poskytnutou
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
podprogramu 117D8220B – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury.

Rada města na své 53. schůzi dne 1. 9. 2020 mj.:
schválila prodejní cenu 25 Kč včetně
DPH za 1 ks jednorázové roušky pro klienty městského úřadu,
Q schválila
přijmout dotaci ve výši
4 706 219 Kč na realizaci akce „Úprava
povrchů místních komunikací Jackov“
poskytnutou z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, podprogramu 117D8220A –
Podpora obnovy místních komunikací,
Q stanovila panu T. L., bytem Jihlava náhradu škody za rozřezání pokáceného
Q

stromu jilmu, který byl odvezen z náměstí Svobody ve výši 1 000 Kč,
Q udělila souhlas panu Janu Žákovi, bytem
Moravské Budějovice, IČO:40467031,
nájemci prostor sloužících k podnikání
v č. p. 26 na nám. Míru k přenechání
části prostor do podnájmu společnosti
Tipsport.net a.s., Politických vězňů 156,
Beroun, IČO:28178653.
Marie Růžičková, odbor
kanceláře starosty a školství

Starosta i místostarostka zavítali za prvňáčky
V úterý 1. září byl zahájen nový školní rok. Většina dětí i žáků se do školy
po delší „pauze“ určitě těšila. Potkali se
opět se svými spolužáky i učiteli, které

od jara osobně neviděli. Výuka dálkovým
způsobem na školách probíhala, mnohým
však časem jistě scházel i osobní kontakt.
A tak bylo datum 1. 9. pro všechny plné

příjemného očekávání. Zvláště pak pro
letošní prvňáčky, pro něž to byl důležitý
mezník a změna v jejich životě, kterou se
jim všichni učitelé i rodiče snažili co nejvíce zpříjemnit a ulehčit.
Do prvních tříd v Moravských Budějovicích letos nastoupilo celkem 75 chlapců a děvčat, které do školy doprovodili
rodiče i prarodiče. U hlavního vchodu si
je vyzvedly jejich paní učitelky a odvedly
všechny do tříd, kde proběhlo slavnostní
přivítání nových žáčků. Počasí ten den
sice příliš nepřálo a propršel takřka celý
den, přesto to z atmosféry prvního školního dne, zvláště u žáčků prvních tříd, nic
neubralo.
A právě za nimi se také letos přišli podívat, pozdravit je a především popřát
mnoho školních úspěchů i příjemně stráveného času se spolužáky a učiteli také
místostarostka města Jana Kiesewetterová a starosta města Vlastimil Bařinka.
(dokončení na str. 4)
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město informuje

město informuje
(dokončení ze str. 3)
Paní místostarostka navštívila prvňáčky
na ZŠ T. G. Masaryka. Dětem popřála
spoustu nových zážitků i nových kamarádů a sdělila, že i od města mají prvňáčci
dárečky nachystány ve školních lavicích.
Pan starosta se vypravil k prvňáčkům
na ZŠ v Havlíčkově ulici. Zatímco na ZŠ
TGM přivítal žáky 1. tříd ředitel školy společně s třídními učitelkami a paní
místostarostkou před hlavním vstupem

do budovy, na ZŠ Havlíčkova se všechny děti po úvodním zahájení ve vestibulu
školy přemístily do svých tříd. V 1. A prvňáčky přivítala jejich paní učitelka, která
poté předala slovo řediteli školy a také
starostovi. Ten prvňáčkům popřál hodně
školních úspěchů a sdělil, že město dětem
připravilo vaky s praktickými dárky, které
při vyučování určitě využijí. Ing. Bařinka
dodal, že věří, že k příjemně strávené
době ve škole všem žákům napomůže

i nově zrekonstruované multifunkční hřiště vedle ZŠ Havlíčkova, jehož rekonstrukci město provedlo během uplynulých letních prázdnin.
Přejeme všem žákům, všem učitelkám
a učitelům i správním zaměstnancům
úspěšný start nového školního roku a radost i potěšení z dobře odváděné práce.
Ing. Kamila Havlíčková,
ved. odb. kanceláře starosty a školství

Moravské Budějovice dostaly deset tisíc roušek
ta města Jaroměřice nad Rokytnou
Karel Müller, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka, místostarostka Moravských Budějovic Jana
Kiesewetterová, místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek,
místostarosta Ivančic Jaroslav Sojka. Covidová situace v Jižní Koreji
je podobná jako v České republice.
Korejská i česká strana diskutovaly
o jaderné energetice, o životě v obcích a regionu a také o současných
covidových opatřeních, která ovlivňují život v obou zemích. Roušky jsou
vyrobené v Jižní Koreji a ﬁrma KHNP
je poskytla jako dar. Administraci převozu zajistilo město Třebíč, které díky
tomu ulehčilo vyřizování ostatním
městům.
„Velmi si daru vážíme, roušky použijeme v boji proti koronaviru. Jsem
ráda, že jsem se mohla setkat se zástupci KHNP a také se více dozvědět o jejich energetických projektech
v zahraničí a plánech v České republice, konkrétně v našem regionu,“ řekla
po setkání Jana Kiesewetterová.
-fru-

Memorandum o spolupráci s energetickými ﬁrmami z regionu, podpis
smlouvy o podpoře třebíčského hokeje na další sezonu, předání darů
pro školy, domovy seniorů a neziskové organizace a také setkání se
starosty obcí spojené s předáním
450 000 roušek z Jižní Koreje, to byl
účel návštěvy generálního ředitele
jihokorejské ﬁrmy KHNP Jae-hoonChunga v Třebíči ve čtvrtek 3. září.
Setkání spojené s předáním roušek
pro obce se zúčastnila také místostarostka Moravských Budějovic Jana
Kiesewetterová.
KHNP je jedním z potenciálních
dodavatelů výstavby nových Dukovan. Energetické Třebíčsko v minulých letech uspořádalo několik kulatých stolů s možnými dodavateli,
jedním z nich byla právě KHNP.
Celkem 450 000 roušek pro obce
a jejich občany předal Jae-hoonChung se svými kolegy starostům
na třebíčské radnici. Vše probíhalo
za přísných hygienických opatření.
Krabice plné roušek převzal starosta Třebíče Pavel Pacal, staros-

Hnědé kontejnery z kolonií postupně mizí
K 31. prosinci 2020 budou odstraněny
z kolonií hnědé kontejnery na bioodpad.
Důvodem je ukončení smlouvy o svozu a využití bioodpadu se společností
ESKO-T s.r.o., která je vlastníkem kontejnerů a zajišťuje jejich vývoz. Společnost
se rozhodla ukončit s městem Moravské
Budějovice spolupráci, protože dlouhodobě dochází k přetěžování kontejnerů a tím jejich
ničení. Během léta jsme
občany upozorňovali,
aby kontejnery nepřetěžovali, ale situace se
nezlepšila a naopak dospěla do bodu, kdy svozová společnost řekla:
„A dost!“ Několik kontejnerů bylo úplně zničeno natolik, že musely
být v létě odstraněny.
Do konce roku budou
odvezeny všechny.
Vedení města dlouho
zvažovalo, jak problém
svozu bioodpadu z ko-
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lonií vyřešit tak, aby to bylo přijatelné pro
všechny zúčastněné strany – zahrádkáře,
město, svozovou společnost. Rozhodli
jsme se, že v koloniích zavedeme svoz
bioodpadu z vlastních nádob v týdenních
intervalech tak, jak funguje v ulicích města a jak byl již zaveden v kolonii u Mastníka, odkud byly již kontejnery odvezeny.
Od jara 2021 bude nutné, aby si zahrádkáři,
pokud budou chtít, aby
jim byl bioodpad vyvážen, pořídili popelnici
hnědé barvy o objemu
120 litrů. Tato popelnice
jim bude 1 x týdně vyvážena. O podrobnostech budeme informovat na jaře příštího roku,
kdy bude nový systém
svozu nastaven.
Je třeba si uvědomit,
že listí, tráva, zbytky
rostlin atd. nejsou škodlivý odpad, kterého by
se měl zahrádkář zba-

vovat, ale cenný materiál, který se dá přeměnit na výživný kompost. Pro každého
zahrádkáře by mělo být samozřejmostí
vyrábět si z rostlinného materiálu vlastní
kompost, kterým pak obohatí svou zahrádku o živiny. Moravskobudějovická
radnice již řadu let podporuje kompostování. V letech 2000 - 2017 pořídila pro
občany celkem 645 kompostérů, které
jsou svým objemem naprosto dostačující
pro zahrady v městských koloniích. Kompostování je nejpřirozenější a nejlevnější
způsob zpracování rostlinných zbytků.
Jen pro představu: za každé vyvezení hnědého kontejneru zaplatilo město
134 Kč, při počtu kontejnerů ve městě
a počtu svozů se vyšplháme na částku
několika desítek tisíc korun. A když připočteme uložení na kompostárně, už se
pohybujeme ve statisících. Za obyčejnou
trávu, které není třeba se zbavovat, ale
někde v rohu na zahradě si ji pěkně zkompostovat, tak, jak to bylo kdysi normální.
Proto neváhejte, kompostujte! Zahrada se
vám odmění bohatší úrodou.
Odbor životního prostředí

Odbor strategického rozvoje a plánování informuje
Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova
Na konci letních prázdnin byla dokončena modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova.
V rámci rekonstrukce bylo hřiště opatřeno
umělým povrchem. Modernizaci prováděla ﬁrma VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Plzeň.
Projekt byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.

Volby do krajského zastupitelstva
Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování
U vstupu do volební místnosti bude voličům k dispozici dezinfekční prostředek na ruce,
volič do místnosti vstupuje se zakrytými dýchacími cestami (nos a ústa).
Voliči musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místností. Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje
pomoc asistent.
Při prokazování totožnosti volič položí před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí (do vzdálenosti 1,5 – 2 metry, umožňují-li to podmínky). Na pokyn
člena komise si odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje, poté si vezme zpět doklad
totožnosti a převezme úřední obálku a hlasovací lístky.
Při hlasování do přenosné volební schránky je nutné mít po celou dobu přítomnosti
volební komise zakryté dýchací cesty.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

– ul. Mexická, ul. Fišerova, ul. Gagarinova, ul. Wolkerova, ul. Ciolkovského, ul. Pražská
V Moravských Budějovicích v lokalitě
Mexiko pokračuje rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí, která znamená
značné omezení dopravy i života zejména zdejších obyvatel. Zhotovitelem
díla je ﬁrma SATES ČECHY s.r.o., Telč.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto
může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin v Třebíči.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská
hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne
od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě
či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit
členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto
hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne
do 14 hodin.
-org-

Rekonstrukce mostu
ul. Havlíčkova

DEN STROMŮ – 20. říjen

Technická infrastruktura
v lokalitě Mexiko

V současné době stále pokračuje
v Moravských Budějovicích na ul. Havlíčkova rekonstrukce mostu. Práce zde
probíhají s uzavřením celého mostu.
Rekonstrukce se zatím realizuje bez
větších komplikací a postupuje podle
schváleného harmonogramu. Rekonstrukci provádí ﬁrma PORR a. s., Praha.
Žádáme vás o dodržování dopravního
značení a zvýšenou opatrnost.
Akce je spoluﬁnancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dětské hřiště v městském parku
Ve čtvrtek 24. září 2020 dopoledne
proběhlo slavnostní otevření nového
dětského hřiště v městském parku, a to
za účasti zástupců města Moravské
Budějovice a Nadace ČEZ.
Děti si vyzkoušely nové herní prvky:
prolézací kostky se skluzavkou, dvojitou řetězovou houpačku, vahadlovou
houpačku, balanční kladiny, pružinové houpadlo, balanční desky na dvou
a třech pružinách. Dětské hřiště bude
volně veřejně přístupné. Využívat jej
mohou jak děti, mládež a obyvatelé
města, tak jeho návštěvníci.
Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové
hřiště přispěla na podporu
projektu nadačním příspěvkem ve výši 350 000 Kč.
Odbor strategického rozvoje
a investic

Základní škola TGM Mor. Budějovice, odbor životního prostředí MěÚ Mor. Budějovice a Lesy ČR se již podvanácté připojují k oslavám Dne stromů. Datum oslav je různé
- liší se podle klimatických podmínek a tedy období, kdy je možné stromy vysazovat.
Ve střední Evropě připadá den oslavy stromů na 20. října.
Tento den se již tradičně vyhlašují výsledky celostátní soutěže ankety Strom roku
a stromové slavnosti se pomalu opět stávají znovuobjevenou tradicí po celé zemi. Oslavy jsou příležitostí pro to, aby se konaly výstavy, semináře nebo koncerty inspirované
stromy, výlety za stromy do přírody, ale hlavně pro to, aby se stromy sázely.
V Moravských Budějovicích budou probíhat akce, které ve spolupráci s odborem životního prostředí organizuje Mgr. Jana Hanáková ze ZŠ TGM.
Na ZŠ TGM bude probíhat workshop s výstavou Stromy jsou krásné, která bude
ke zhlédnutí v městské knihovně současně s výstavou o historii výsadeb Alejí prvňáčků.
V sobotu 10. října budou žáci ZŠ TGM sázet Tajný lesík v polesí Bítov.
Od 13. do 16. října bude probíhat workshop žáků volitelného předmětu ekologie ZŠ
TGM v parku moravskobudějovického gymnázia.
V sobotu 17. října vás zveme na tradiční brigádu s názvem Úklid Heřmanských kopců, sraz v 9.00 hod. u jatek.
V pondělí 19. října v 15.30 hodin začne výsadba Aleje prvňáčků podél „staré“ cesty
na Kosovou (za Remízkem). Prvňáčci ze ZŠ TGM budou vysazovat stromky za pomoci
svých rodičů, pracovníků odboru ŽP a odborné zahradnické ﬁrmy Vejtasa Jaroměřice
nad Rok. Na tuto akci srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti.
Odbor životního prostředí

Organizace školního roku 2020/2021
Školní vyučování ve školním roce 2020/2021 začalo v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021, ve 2. pololetí ve středu 30.
června 2021.
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v Kraji Vysočina: pondělí 1. února – neděle 7. února 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním
svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
-mar-
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Událost, na kterou by se nemělo zapomínat
Poměrně často si připomínáme všelijaká výročí, ať už kulatá či
půlkulatá nebo i taková, která tyto přívlastky postrádají. Taky se
říká, že když chce člověk slavit, důvod si vždycky najde…

Otevření obchvatu se neobešlo bez tradičního stříhání pásky.
Foto: AZPR

Zpráva kulturní komise
Na naší zářijové schůzce byly v centru pozornosti Císařské
posvícení a advent ve městě. Ředitel MKS Beseda Karel Nechvátal nás seznámil s letošní podobou posvícení. Opatření
ministerstva zdravotnictví se dotýkají a dotknou v nějaké míře

Nechybí vám telefon, peněženka či hodinky?
Pokud jste některou z těchto důležitých věcí ztratili, případně
někde (a nevíte kde) zapomněli, není vyloučeno, že se našel poctivý nálezce, který si ji nenechal, ale naopak odevzdal na patřičná místa. Jedním z takových míst je rovněž moravskobudějovická radnice, kde v současné době evidují celkem jedenáct nálezů.
Nejstarší z nich tu na svého původního majitele čeká už od začátku listopadu 2017, tedy bezmála tři roky. Jde o jeden ze čtyř
mobilních telefonů, přičemž ten poslední byl nalezen letos 8. září.
Na druhém místě v počtu odevzdaných věcí ﬁgurují tři peněženky, z nichž ale jen jedna (z července 2019) obsahuje ﬁnanční
hotovost. Na městském úřadě ještě pečlivě opatrují dva náramky
– jeden s přívlastkem ﬁtness a druhý s přívlastkem chytrý. Oba
někdo ztratil v lednu, resp. v červenci loňského roku. Prakticky
ve stejný den jako ﬁtness náramek byly poctivým člověkem nalezeny a poté na radnici odevzdány pánské hodinky.
Výčet jedenácti zdánlivě ztracených (protože vzápětí nalezených) věcí by nebyl úplný bez té jedenácté, která je ovšem bezkonkurenčně největší. Jde o pánské kolo, přivezené na městský
úřad před více než dvěma roky - v srpnu 2018.
-jek-
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Jedna z událostí, kterou bychom si v tomto měsíci rozhodně
připomenout měli, se odehrála přesně před deseti lety, konkrétně ve středu 27. října 2010. A byla bezesporu velice důležitá pro
město Moravské Budějovice a všechny jeho občany. Ve zmíněný
den – přesně dvě minuty po poledni – projelo po předtím slavnostně otevřeném obchvatu Moravských Budějovic první vozidlo.
Stalo se tak dvacet devět měsíců poté, co byl oﬁciálně poklepán základní kámen této významné stavební akce, jejíž přípravu
i samotnou realizaci provázela řada nejrůznějších komplikací
a otázek. Jednou z nich byla například často vyslovovaná obava, jestli se Moravské Budějovice po zprovoznění obchvatu nestanou mrtvým městem. A jak se brzy ukázalo, rozhodně se jím
nestaly. Byť kamiony z centra až na občasné výjimky prakticky
zmizely a provoz se zde (hlavně zpočátku) docela zklidnil.
Dnes už si život v Moravských Budějovicích s dopravou přes
město a bez obchvatu asi jen těžko umíme představit, vždyť automobilový provoz se během let mnohonásobně zintenzivnil. Připomeňme si proto se vší úctou událost, která se odehrála přesně
před deseti lety. Událost, na kterou by se nemělo zapomínat –
slavnostní otevření obchvatu Moravských Budějovic ve středu
27. října 2010.
-jek-

nás všech a ani posvícení nebude výjimkou. Přijdeme o průvod
i prodejní stánky, tak doufejme, že právě tato omezení přispějí
ke zlepšení situace a snížení nebezpečí virové nákazy. V sobotu
17. října si na zámeckém nádvoří budeme moci vychutnat nabídku tří pivovarů a k poslechu i tanci zahrají oblíbené kapely
Paprsky a Tuláci.
V souvislosti s adventem ve městě navštívil naši schůzku pan
Patrik Holík. Vzhledem k tomu, že v Moravských Budějovicích
už hodně dlouhou dobu je advent vlastně jen o vánoční výzdobě města (a jednom zpívání koled u stromečku), jinak tu pravou
atmosféru s koledami a vůní svařáku jezdíme nasávat do okolních měst, rozhodl se pan Holík se svým souborem letos pro nás
všechny připravit vánoční stánek. Bude otevřen o adventních víkendech včetně pátku a nabídne nám svařák či punč, ale i něco
nealkoholického na zahřátí, třeba čaj nebo horkou čokoládu.
K zakousnutí se počítá s dobrůtkami, které máme všichni spojené s Vánocemi. O podrobnostech budeme zavčas informováni.
Kulturní komise tento projekt jednoznačně podporuje. Doufejme,
že se nám blýská na lepší adventní časy!
Zároveň vyzýváme všechny, kdo chystáte nějaké adventní
akce, abyste se s námi spojili. Chtěli bychom ve spolupráci s Besedou a Patrikem Holíkem vytvořit mapu akcí podobnou té, co
se podařila vytvořit loni v rámci oslav 17. listopadu. Abychom si
například některou adventní sobotu mohli říct – zajdu se podívat
na výstavu a cestou se stavím u stánku na punč.
Vaše nápady a plány rádi uvítáme na adrese kulturnikomise@
mbudejovice.cz. Pojďme vzít advent do svých rukou a udělejme
si ho tak hezký, jak si umíme představit!
Mgr. Drahomíra Brzobohatá,
předsedkyně kulturní komise

Devadesát devět let proměn skautského táboření
Každoročně na podzim se otevírá zdejší skautská klubovna, aby skautské oddíly
zahájily svoji pravidelnou činnost. Kromě
toho se hodnotí uplynulý rok a zejména
letní tábory. Tábor vybudovaný „na zelené louce“ patří totiž k vrcholům celoroční
skautské činnosti. Uvádí do praxe to, na co
se skauti připravují celý rok.
V současnosti jsou tábory neodmyslitelně spjaty s prázdninami, před sto lety ovšem něco takového česká společnost neznala. Právě až skautské hnutí přineslo do českých a moravských
luhů myšlenku letního táboření. Úplně první tábor na našem
území se konal v roce 1912 na Humpolecku a trval celý měsíc.
První tábory místních skautů měly daleko skromnější podobu,
než bylo zvykem u jiných oddílů. V létě 1921 Moravskobudějovičtí uspořádali svůj první tábor, který spíše připomínal kočování.
Z města vyrazili pěšky ke starému Bítovu, odsud do Podyjí a nakonec se utábořili přímo na zřícenině hradu Cornštejn (nutno podotknout, že bez dovolení tehdejšího vlastníka barona Haase).
Celkem na cestách a táboření strávili pět dní a nachodili téměř
sedmdesát kilometrů.
Od konce 20. let tábořili místní skauti už jen na jediném místě – na Cornštejně - a již se svolením bítovského velkostatku.
V následující desetiletí se počty členů rozrostly a přišly i nové
poznatky a zkušenosti. Začalo se tábořit několik týdnů „na zelené louce“, jak již známe dnes. Oblíbeným místem byly například
louky kolem říčky Želetavky nedaleko Mácova mlýna. Po vynucené přestávce za druhé světové války se skautské tábory
nakrátko obnovily. Vybavení se zajistilo především z pozůstatků
poraženého Wehrmachtu a částečně z mezinárodní humanitární
podpory UNRRA. Po únoru 1948 nová komunistická vláda zrušila skauting jako „škodlivou výchovu“. Táborové ohně tak utichly
na dalších dvacet let. Při krátké obnově hnutí v letech 1968-70
se podařilo Moravskobudějovickým uspořádat první tábor v roce
1969, i když proběhl v areálu vybaveném chatkami a zděným zá-

zemím. Chlapecký oddíl v čele s Leošem Skalinou využil šanci
a přidal se k třebíčským vodním skautům, kteří pořádali vodácký
tábor na břehu divokého Dunajce na slovensko-polském pomezí.
Na další tábory si Moravskobudějovičtí museli počkat až
do roku 1991. Za následující tři desítky let vystřídalo zdejší středisko (organizační jednotka sdružující místní oddíly) postupně
několik tábořišť například u Kojetic, u Nového rybníka v katastru
Dešova, u rybníka Tatarák nedaleko Dolních Vilémovic na Třebíčsku nebo v lesích u Dyjice na Telčsku. V současnosti se pravidelně konají celkem tři tábory u rybníka Walden v katastru Starého Města pod Landštejnem.

Tábor moravskobudějovických a třebíčských skautů na Dunajci v roce
1969.

Nezměnila se jen místa. Původní skautské tábory byly především o práci, učení se různým dovednostem, o výletech a o několika venkovních hrách. Až Jaroslav Foglar, vůdce „pražské
Dvojky“, přišel s revoluční myšlenkou propojit táborovou praxi
s velkým herním příběhem. Zrodil se tak fenomén etapové hry,
která prostupuje celým táborem. Foglarovo pojetí se prosazovalo mimo jeho domovskou Dvojku od druhé poloviny 20. století.
Moravskobudějovičtí skauti začali obohacovat tábory etapovou
hrou od začátku 90. let.
Za 99 let prošly skautské tábory různými proměnami, podstatu
si nicméně uchovávají. Dodnes pomáhají vychovávat k přátelství, vlastenectví i vlastní zodpovědnosti.
-pb-

Vydařený premiérový piknik
v městském parku
Poslední srpnovou středu jsme se rozhodli zorganizovat první
ročník městského pikniku. Naše pomalu známější uskupení Theatro Špeluňka cílí svým snažením nejen na divadelní představení, ale také na kulturní a společenské akce. Když jsme minulý rok
přemýšleli, čím to v Moravských Budějovicích trochu rozsvítit,
došli jsme k závěru, že piknik je něco, co tu u nás ve městě chybí, když prostor k tomu máme více než příhodný.
Zpočátku nezbývalo nic jiného než vymyslet termín a čekat, až
se začne blížit a připravovat další věci nezbytně nutné ke zdár(dokončení na str. 8)
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nému uskutečnění. Přeskočím nezáživné
vymýšlení, co na tom pikniku bude třeba,
a rovnou se přesuneme na den, kdy akce
měla vypuknout. V letním parku jsme se
ve středu 26. srpna snažili vytvořit podmanivou atmosféru za pomoci světýlek,
lampionků a balónků. Vše jsme rozvěsili,

zapnuli a čekali, až se setmí, aby se park
za soumraku změnil v pohádkové místo.
Čekání i pozdější chvíle po setmění dospělým i přítomným dětem zpříjemnila
pohodová hudba v podání pánů Radka
Smetany, Milana Macháta a Vlasty Novotného. Realita byla taková, že jsme se

dočkali, ovšem tak napůl. Světýlka omotaná kolem stromů a ovinutá kolem keřů
svůj účel splnila, ovšem nemilé zjištění,
že v lampioncích jsou spíše bludičky než
světýlka, nás trošku zamrzelo, nicméně
na atmosféře a náladě to neubralo.
A jak z pohledu organizátora hodnotím
celou akci? Za mě se to povedlo na výbornou, první ročník jsme nechtěli dělat v pátek nebo o víkendu, kdy bychom nevěděli,
jak moc se připravit s občerstvením a nápoji. Nicméně, slýcháme v našem okolí,
že některé lidi mrzí, že bohužel akci nestihli a nevěděli o ní, ale nemusíte smutnit.
Piknik se bude nejen příští rok opakovat
s pravidelností v měsících květnu, červnu,
červenci a srpnu páteční nebo sobotní
odpoledne a podvečery. Určitě nebudu
mluvit jen sám za sebe, když řeknu, že se
na další městský piknik už těšíme.
Patrik Holík

Nejstarší občanka Domamile slavila 100. narozeniny
V neděli 13. září se v domamilské sokolovně uskutečnila jedinečná akce, oslava
100. narozenin nejstarší občanky Domamile paní Boženy Kopcové. Paní Kopcová
se narodila 13. září 1920 v Luži
u Vysokého Mýta. Jako dítě se
s rodiči přestěhovala do Lesonic,
po škole se vyučila krejčovou.
Od roku 1941, po sňatku s Josefem Kopcem, hajným v Domamili, žila na hájence čp. 97. Prožili tady i 2. světovou válku. Její
manžel byl aktivním příslušníkem
partyzánské skupiny Ivan. Paní
Kopcová mu v této činnosti byla
velmi nápomocná. Jejich hájenka
se stala útočištěm pro odbojáře,
v roce 1944 po seskoku parašutistů z Anglie se zde formovala
odbojová skupina Spelter, později známá jako Lenka – Jih. Paní
Kopcová prožila se svým mužem během
války hodně vypjatých chvil, kdy jim, stejně jako každému, kdo podporoval odbojovou činnost, šlo o život. Byla důležitou
osobou, která předávala zprávy, plnila
úkoly, schovávala zbraně, vařila odbojářům a společně se svým mužem na hájence ukrývali parašutisty a odbojáře.
Paní Kopcová vychovala tři děti. První
dítě, syn Josef, jaderný fyzik, se narodil
v roce 1942. Dcera Gabriela, výtvarnice
a spisovatelka, se narodila v roce 1945
a dcera Zdeňka, hudebnice a učitelka hudby, přišla na svět o deset let později.
Za odbojovou činnost obdržela paní Kopcová několik vyznamenání – Čestné uznání od Českého svazu bojovníků za svobodu, Pamětní medaili k 55. výročí konce
2. světové války od ministra obrany ČR,
v roce 2008 získala Osvědčení válečného
veterána, v roce 2013 titul Česko-slovenský legionář. V roce 2017 dostala vyznamenání Zlatá lípa, které jí osobně předal
tehdejší ministr obrany Martin Stropnický.
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V neděli při slavnostním aktu obdržela
paní Kopcová další vyznamenání válečného veterána – účastníka národního
boje za osvobození, a to Čestný pamětní

odznak k 75. výročí ukončení 2. světové
války od ministra obrany ČR Lubomíra
Metnara.
V neděli 13. září odpoledne se začala
domamilská sokolovna plnit rodinnými příslušníky oslavenkyně a gratulanty. Paní
Kopcové přišli popřát zastupitelé obce
Domamil, za Československou obec legionářskou vedoucí projektu péče o válečné veterány Ing. Viktor Šinkovec a terénní
pracovník projektu péče o válečné veterány pro Vysočinu Vladimír Košík, autor
knihy Spelter Lenka - Jih Vlastislav Janík,
režisér ﬁlmu Oliver Malina Morgenstern,
plukovník generálního štábu v. v. Ing. Miroslav Svoboda a pan Novotný, syn parašutisty Rudolfa Novotného. Mezi gratulanty byla mimo jiné i studentka katolického
gymnázia, která využila vzpomínek paní
Kopcové ve své seminární práci a takto
jí přišla i poděkovat za čas, který jí paní
Kopcová věnovala. Součástí oslavy bylo
také promítání válečného dokumentárního ﬁlmu režiséra Olivera Maliny Morgen-

sterna o československých odbojářích
v Protektorátu Čechy a Morava Bojovníci
v odboji a ilegalitě – vzpomínky partyzánky, ve kterém paní Kopcová také vystupuje. Film přišli zhlédnout i občané
naší obce a další diváci z okolí.
Před samotným promítáním
ﬁlmu umocnilo slavnostní narozeninovou atmosféru blahopřání a předání dárků od ředitele
Krajského vojenského velitelství
v Jihlavě plukovníka generálního štábu Ing. Ladislava Sekana,
zástupce velitele 22. vrtulníkové
základny v Náměšti nad Oslavou
plukovníka generálního štábu
Ing. Michala Vechety a tiskové
mluvčí základny Ing. Štěpánky
Tříleté. Za obec Domamil pogratulovali a dárky oslavenkyni předali zastupitelka Marie Šabatková
a starosta obce Radek Menčík, který také
paní Kopcové poděkoval za její celoživotní přínos pro obec. Poté všichni přítomní
vzdali jubilantce hold velkým potleskem.
Po zhlédnutí dokumentu oslava pokračovala pro rodinu oslavenkyně a pozvané
hosty přátelským posezením s občerstvením.
O tom, jak se akce vydařila, svědčí
zpráva od režiséra Olivera Maliny: „V pořádku jsem dojel a včerejší akce byla
úžasná, moc hezky zorganizovaná. Děkuji.“ Tato slova jsou poděkováním a velkou
odměnou pro všechny organizátory.
Děkuji všem, kteří přispěli k zajištění
slavnostního průběhu oslavy, všem, kteří
si našli čas a v neděli odpoledne se přišli
podívat na ﬁlm, který poukázal na válečné útrapy a hrdinské činy českého národa.
Neboť „historie není ničím, pokud ji nepřipomínáme a národ, který si váží svých
válečných hrdinů, tak až je jednou bude
potřebovat, tak je opět může mít“.
Radek Menčík, starosta obce

Martínkovské krojované hody 2020
Letošní krojované hody v Martínkově
(v pořadí již 38.) měly zcela jinou podobu, než tomu bývalo dříve. Důvodem byla
nařízení a omezení vydaná v souvislosti
s bojem proti koronaviru. Celá třídenní
akce se tak odehrávala venku. Na návsi
v parku byly postaveny dva velké pártystany, kde se uskutečnilo jak páteční,
tak nedělní posezení u cimbálu a kde
rovněž proběhla sobotní pouťová zábava.
Také odpolední koncert místního pěvec-

kého sboru se uskutečnil v parku, nařízené roušky si tak z důvodu přítomnosti
více než 100 lidí museli nasadit pouze
návštěvníci nedělní slavnostní mše svaté
v kostele.
Po celou dobu konání tradičních hodů
hrozily vytrvalé deště, které se však nakonec Martínkovu jako zázrakem vyhnuly. Pouze v sobotu to ještě před obědem
vypadalo, že se koncert neuskuteční, ale
zhruba hodinu před plánovaným začát-

kem se však počasí umoudřilo a všichni
přítomní si tak mohli koncert pořádně užít.
Velký dík patří všem pořadatelům
a účinkujícím, hostům nedělního vystoupení i všem divákům a návštěvníkům
za to, že i v době ohrožení přenosem viru
na hody dorazili. Věřím, že spolu s námi
prožili pěkný víkend a z Martínkova si odvezli spoustu příjemných vzpomínek.
Josef Pléha
Foto: Vít Bláha
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Ze života lukovské školy
První zářijový pátek uspořádala ZŠ
a MŠ Lukov ve spolupráci s lukovskou
farností projektový den s názvem Odkaz
Jana Buly dětem. V úvodu dne prezentoval žákům pan Lukáš Janoušek život

do nočních hodin. A je milé, že na akcích
na Lesné věk nehraje roli a i na stezku
odvahy tradičně vyrážejí všechny věkové
kategorie. Letos byl věkový rozdíl mezi
nejmladší účastnicí a nejstarším členem
téměř 91 a půl roku!
Marcela Havelková

zdejšího významného rodáka Jana Buly.
Součástí prezentace byla také beseda
o důležitých lidských hodnotách a vlastnostech, jakými jsou přátelství, úcta,
pomoc druhým, životní optimismus, vy-

trvalost a jiné. Poté byli žáci rozděleni
do skupin, postupně navštívili pamětní síň
P. Jana Buly, místní kostel sv. Jana Křtitele a všichni si namalovali památeční keramický hrneček. Děti také obdržely „placku“ s podobiznou Jana Buly a názvem
projektového dne. Závěr dopoledního
programu patřil opékání špekáčků a velké
radosti ze skákacího hradu.
Děkujeme panu Lukáši Janouškovi,
manželům Václavkovým a všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci tohoto
zajímavého projektu.
B. Potěšilová
Foto: R. Potěšil

Dobrodružné loučení s prázdninami
V neděli 23. srpna jsme pozvali všechny dešovské děti na velké fotbalové hřiště,
aby se zúčastnily hry o POKLAD XATAPANU. Děti měly za úkol na šesti stanovištích
získat staré znaky, které je dovedou k pokladu ukrytému na voru uprostřed rybníka.
Získat tabulku se záhadným znakem přitom nebylo vůbec jednoduché. Účastníci
hry si ji museli buď vybojovat například pomocí balónků naplněných vodou a přelstít
zdatné obránce, nebo vyřešit zadaný úkol

svojí šikovností při zdolávání
překážek či odvahou na rychlé
visuté lanovce. Poslední úkol
je čekal u pokladu, kde museli
zvítězit nad jeho strážcem, aby
získali zlatou sošku, kterou nakonec směnili za věcné ceny.
Pamatovali jsme i na malé
děti, pro ty jsme připravili několik menších stanovišť s různými úkoly, za které byly také

Beneﬁční akce podpořila vozíčkáře Marka
Již tradiční loučení s prázdninami připravili v Želetavě pro děti místní sokolové
s hasiči. Letošní akce proběhla předposlední srpnovou neděli na Sokolské zahradě a přilákala rovnou stovku dětí, které se
i s rodiči vydaly na trasu se čtrnácti stanovišti. Tentokrát byla trasa zaměřena na různá povolání, přičemž děti plnily ne vždy
snadné úkoly. U popelářů třídily odpad,
u skladníka převážely balíky, u archeologa hledaly pomocí lopatky a sítka poklady
v písku. V cihelně vyráběly opravdové cihličky, u selky podojily krávu, u zahradnice
poznávaly různé druhy zeleniny. Voják je
učil střílet na terč a dělník montovat šrouby
a matice. Další úkoly plnily děti u zdravotní sestry, cukrářky, číšnice, hospodského,
zedníka a poštovní doručovatelky.

Když děti úspěšně zvládly všechny
úkoly a do startovní karty získaly všechna potřebná razítka, dostaly v cíli balíček s drobnými dárky a plyšáky. Další
hodnotné ceny mohly vyhrát v tombole,
kterou pro ně pořadatelé připravili. Celé
odpoledne měly děti také k dispozici skákací hrad, trampolínu, tetování a malování
na obličej. Odvážné malé zájemce místní
motorkáři povozili po hřišti na Sokolské,
ale zlatý hřeb nedělního odpoledne bylo
dovádění v pěně, kterou pro malé neposedy připravili místní hasiči. Rodiče zatím
hojně využívali pohoštění, v němž nechyběly domácí moučníky připravené členkami Sokola.
Výtěžek (přes 18 000 Kč) této beneﬁční akce želetavského Sokola a SDH byl

věnován na rehabilitační pomůcky pro
třiadvacetiletého Marka, místního rodáka,
který si v červenci loňského roku po nešťastném pádu do bazénu zlomil několik
obratlů a od té doby je upoután na invalidní vozík. Marek podstoupil dlouhou
léčbu a náročné rehabilitace, které mu
v jeho nelehké situaci částečně pomohly,
a slibuje si další zlepšení po absolvování
následné léčby ve specializovaných zařízeních.
Přejeme Markovi i jeho blízkým mnoho
sil a odhodlání při zvládání náročné léčby
i každodenního života.
O. Nováková
Foto: P. Tesař

odměněny malými dárky.
Počasí nám přálo, organizace celé akce díky všem
zúčastněným pořadatelům
vyšla na jedničku, a tak jsme
si v Dešově všichni společně
opět užili jedno krásné nedělní odpoledne.
Jan Sigmund

Kdo se bojí, nesmí na Lesnou
V podvečer první zářijové soboty měli
na Lesné na návsi sraz malí i velcí odvážlivci a příznivci dobrodružství. Konala se
totiž stezka odvahy – tradiční pozdněletní
akce, která každoročně účastníky proklepne, jak na tom vlastně s tou odvahou jsou.
Lehce po sedmé hodině se k pomyslnému startu stezky - za ves směrem k hoře
Mařence - vydala asi padesátihlavá skupina. Po zhruba kilometrové procházce
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jsme na plácku „u posedu“ rozdělali oheň,
opekli buřty a vyčkávali na tu správnou
tmu. Před půl devátou mohly vyrazit první
děti zpět do vsi. Ty mladší za doprovodu
rodičů, ty větší už musely celou trasu projít samy po jednom, popřípadě ve dvou.
Měsíc měl ten večer asi zrovna dovolenou, takže hrbolatá potemnělá cesta plná
záludného bahna a ševelícího křoví byla
dobrodružná sama o sobě. A k tomu se

po trase navíc nečekaně nořily ze tmy
tajuplné postavy. Ale protože na Lesné
se jen tak něčeho nezalekneme, do cíle
dorazili zdárně všichni. U kapličky na návsi na ně ještě čekal jednooký pirát (viz
foto) s listinou, na kterou každý stvrdil
podpisem svůj příchod. Všechny děti byly
za svoji statečnost zaslouženě odměněny balíčkem s drobnými dárečky a něčím
dobrým na zub.
Celá akce skončila v pergole u hřiště,
kde družná nálada udržela účastníky až
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Dřevorubci z Kojatic se ve ﬁnále neztratili

Sezona 2020 v házení oboustrannou sekerou byla naplánována na pět kvaliﬁkačních kol, jenže Mimoň, Sycherák (Bor u Tachova) byly z důvodu pandemie
zrušeny. Po ukončení zákazu pořádání sportovních a společenských akcí se
uskutečnily kvaliﬁkační soutěže v Račím údolí (Javorník) a v Železné Rudě.
V sobotu 11. července se jedno ze tří
kvaliﬁkačních kol konalo také v Kojaticích. A přestože počasí v tento den moc
soutěžícím nepřálo, povedlo se postoupit pěti zástupcům Kojatic, a to: Pavlu

Daňhelovi, Janu Daňhelovi, který byl
zároveň nejstarším soutěžícím, Tomáši
Daňhelovi, Ivě Slabé a Petře Bučkové.
Finálové kolo proběhlo 29. srpna
v Ratajích nad Sázavou. Finálový den

probíhal v duchu velmi střídavého počasí, chvíli pršelo a za chvíli zase pěkně hřálo slunko. Dřevorubcům z Kojatic
to ale vůbec nevadilo, přijeli do Ratajů
s dobrou náladou a velkou motivací obsadit ty nejvyšší příčky. Hned od prvních
pokusů bylo ovšem vidět, že se zde sešla špička českých závodníků, čemuž
odpovídaly také skvělé výkony všech
zúčastněných. I přes velkou konkurenci
se dokázali Kojaťáci prosadit a ukázali, že patří k nejlepším. Pavel Daňhel se
umístil na krásném 4. místě v kategorii
mužů, Jan Daňhel na skvělém 11. místě
v téže kategorii a Petra Bučková obsadila
úžasnou 3. příčku v kategorii žen. Tomáš
Daňhel a Iva Slabá se ﬁnálového kola nezúčastnili.
Tímto bych chtěl všem poděkovat
za skvělou reprezentaci obce Kojatice.
Dále patří poděkování Pavlu Daňhelovi a obci Kojatice za organizaci kvaliﬁkačního kola, které bylo jedno z nejlépe
připravených, zároveň ale i ostatním
organizátorům dalších kvaliﬁkačních závodů po celé České republice. Rád bych
rovněž poděkoval Ing. Jiřímu Vorlíčkovi
za skvělou organizaci ﬁnálového kola
a všem sponzorům, bez nichž by se celé
klání Česká sekera 2020 neobešlo.
Roman Buček ml.

Prázdninové loučení déšť nepřekazil
Rok se sešel s rokem a u nás v Domamili jsme se opět 22. srpna rozloučili s prázdninami. Všechny zdejší
spolky společně se ZŠ a pod záštitou
obce připravily nejen dětem odpoledne plné zábavy.
Akce začínala ve 14 hodin, ale již 15
minut před začátkem bylo na startu připraveno 69 „borců“ v doprovodu rodičů
i prarodičů. Zde byly děti vybaveny instrukcemi kudy se vydat, přičemž trasa byla vyznačena červenými fáborky
a šipkami. První zastavení bylo u rybářů,
tradiční lovení dřevěných ryb zatím nikoho neomrzelo, každý dětský účastník
si vybral jeden sádrový odlitek vodního
tvora, vybarvil si ho a odnesl si ho s sebou. Odsud zamířili závodníci ke stanovišti myslivců, kde poznávali lesní zvěř.
Na staré formanské cestě čekaly paní
učitelky se svými poznávacími úkoly pro
všechny věkové kategorie. O kus dále

Diamantová svatba v Lázu
Před šedesáti lety nastoupili manželé
Marie a Vladimír Janouškovi společnou
cestu životem, bohatí vzájemnou láskou,
úctou a pochopením jeden pro druhého.
Plynula léta, desetiletí, život šel v radostech i starostech.
To nejkrásnější Vás bezesporu potkalo
narozením Vašich dětí. Máte za sebou šedesát let společné práce pro rodinu, jste
provázeni vděčností svých dětí, láskou
vnoučat a úctou příbuzných a známých.

Chci Vám při této příležitosti popřát nejen
k vzácnému jubileu diamantové svatby,
ale zároveň poděkovat za Vaši dlouholetou práci za ty, kterým jste byli vždy nápomocni. Jménem obce i jménem svým
Vám děkuji za práci, kterou jste pro obec
Láz vykonali, i za příkladný rodinný život,
který vedete.
Do dalších společných let Vám přeji
pevné zdraví, spokojenost v rodinném
kruhu a nehasnoucí humor.
Martin Chalupa, starosta

Příjemné setkání pro všechny generace
Poslední srpnový víkend byl u nás
v Litohoři slavnostní. Místní hasičský
sbor pořádal ve sportovním areálu setkání pro všechny generace. Hlavním
bodem programu bylo předvedení nové
hasičské stříkačky, kterou nám pro další
uplatnění posvětil i náš pan farář P. Řihák.
Vzápětí všichni viděli zbrusu nový stroj
v akci, když v několika požárních útocích
spolu soupeřilo mládí nové hasičské generace s těmi zasloužilými. Lépe se ovšem dařilo mladým. Určitě také proto, že
již několik roků pravidelně trénují. Všechny
děti pak měly jedinečnou možnost si veškerou hasičskou techniku doslova osahat.
A dospělí? Ti si užili pěkné odpoledne
při různém občerstvení, v němž dominovalo pečené selátko.
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Na závěr zdařilého odpoledne udělal
všem ještě radost příjezd zásahového
auta dobrovolných hasičů z Moravských

Budějovic, kteří vyrobili oblíbenou pěnu
pro veselé závěrečné dovádění.
Jan Vodička

se hlavně mladší děti s velikou radostí
svezly na koních Jezdecké školy Martina Mejstříka. Kdo se bál do sedla, ten
si na tato královská zvířata alespoň sáhl
a podal jim kousek chleba.
Po menším stoupání do kopce děti dorazily na hřiště TJ Sokol Domamil, kde
mimo jiné absolvovaly slalom na koloběžkách. Pak ještě projít uličkou mezi
domy a ejhle, hasičská zbrojnice, hasičská stříkačka v malém provedení

a stříkání na terč, makačka jak pro děti,
tak pro rodiče… Těsně před cílem ještě stánek chovatelů (králíčci, morčátka)
a hurá, jsme po 2,5 km v cíli. Zbývá složit znak obce, jehož části jsme posbírali
cestou, a odměna je tu - taška plná překvapení.
Na trase jste též mohli potkat ředitelku
pojízdné ZŠ paní Ludovítu Šílenou a její
dvě neposlušné školačky.
O odměny se postarali sponzoři akce:
všechny zúčastněné
spolky, obec Domamil,
manželé
Vyskotovi,
manželé Hlávkovi, Milan Klimeš, TIRAD Šašovice, Smart Living
s.r.o. Lažínky a COOP
HB Domamil, Kraj
Vysočina,
PENAM
a.s., ADW Krahulov
a ESKO-T Třebíč, tímto všem moc děkujeme za jejich přízeň.
Celá akce se zdařila. Sportovce uprostřed klání zaskočil
déšť, ale i přesto všich-

ni prošli cílovou páskou a odnesli si svou
zaslouženou odměnu. Po náročném výkonu nám na závěr zahráli jaroměřičtí
Candrkáři.
Věra Pelikánová
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Častohostické kulturní, sportovní a společenské dění
Také na přelomu letních prázdnin a nového školního roku bylo v Častohosticích o akce postaráno.
Projdeme to tedy pěkně postupně.
Na pátek 21. srpna zastupitelé obce naplánovali venkovní zábavu se skupinou The Feet. Počasí
nám přálo, takže možná i proto k nám dorazilo 220
spokojených účastníků. Kdo měl hlad, mohl si dát
klobásku nebo maso na grilu. O tom, že se zábava
povedla, svědčil mimo jiné i fakt, že lidé odcházeli
domů až pozdě k ránu.
Svoji premiéru si v sobotu 29. srpna odbyla dětská hasičská soutěž O pohár starostky obce, která
byla vůbec poprvé uspořádaná v nočních hodinách. Startovní listina byla rozdělena na mladší
a starší žáky. Nejlepší čas mladších žáků předvedl tým z Výčap. Ve starších žácích excelovaly děti
z Kojetic. Celkově se této noční soutěže zúčastnilo
26 týmů.
První víkend ve školním roce patřil fotbalu. Již
tradiční turnaj v kopané s názvem Village Cup se
uskutečnil v sobotu 5. září. O putovní pohár, trofeje pro vítěze
a další výhry si zahrály týmy z Moravských Budějovic, Lažínek,
Vesce a samozřejmě domácích Častohostic. Stupně vítězů byly
obsazeny následovně: 1. Moravské Budějovice, 2. Lažínky, 3.
Vesce. Nepopulární bramborová medaile pak zbyla na domácí
celek.
Den poté, tedy v neděli 6. září, do Častohostic přijela pouť.
Děti na kolotočích, skákacím hradě a střelnici. Dospělí v dobré
náladě u piva, vína, ale také třeba kávy, byť byla s kapkou rumu.

s lištou“ Masey Ferguson a Class, které se těšily velké přízni
veřejnosti. Všichni účastnící ocenili zejména možnost do strojů
vstoupit a vyzkoušet si, jaký je vlastně výhled z jejich kabiny.
Ve 14 hodin se všechny traktory a traktůrky zúčastnily „Spanilé jízdy“ obcí, kterou vedl starosta v obecním naleštěném stroji
LS26. Celá kolona čítající 46 strojů se pomalu „prohnala“ obcí
i závěrečnou překážkou v podobě průjezdu brodu v potoce.
Následovaly soutěže pro děti i dospělé. Ke standardně nej-

oblíbenější soutěži patří hod prázdným sudem, dále pak slalom
“hovniválí” koulí, natáčení matek na závitovou tyč a další.
V 17 hodin proběhlo vyhlášení výsledků soutěží společně
s oceněním pro nejhezčí traktor a nejoriginálnější samosprásk.
Všichni vítězové si odnesli upomínkové předměty a další věcné
ceny. Poděkováním pro pořadatele pak byla bezmála tisícová
účast návštěvníků. Děkujeme za přízeň a za rok na viděnou!
Martin Chalupa

Zakončení letních prázdnin v Meziříčku
Prázdniny nám utekly jako voda a nastal čas loučení. V Meziříčku letos loučení s prázdninami proběhlo trochu netradičně,
a to výletem na horu Mařenku. V sobotu 29. srpna se i přes nepřízeň počasí sešlo celkem 20 výletníků v různém věku od 4
do 69 let. Od obecního úřadu v Meziříčku jsme se nejprve auty
přesunuli na záchytné parkoviště u Hájenek. Vybaveni batůžky
s pláštěnkami jsme se vydali zdolat Mařenku.
Cestou děti dostávaly vědomostní úkoly týkající se naší přírody. Například poznávaly stromy, jejich listy, plody, šišky, ale také
zvířata, žijící nejen v našich lesích. Za správné odpovědi získaly

odměnu v podobě různých sladkostí. Zanedlouho jsme se ocitli
pod rozhlednou. Vyšlápnout už jen 156 schodů a jsme na vrcholu. Přesto, že hluboké lesy zlikvidoval kůrovec a okolí je samá
paseka, ten pohled stojí za to. Na jednu stranu je vidět krásná Vysočina, na druhou stranu neméně krásná jižní Morava a Pálava.
Cestou zpět jsme si opekli vuřty, které k takovým výletům neodmyslitelně patří. Náš výlet jsme zakončili zastávkou v Želetavě na zmrzlině a drobnými dárky pro naše školáky. Pláštěnky zůstaly celý den v batůžcích a my byli rádi, že se náš výlet vydařil.
Emilie Kašíková

K ještě lepší atmosféře přispěl výborný harmonikář se známými
písněmi.
Dějištěm toho všeho byla Prokešova stodola, kam se lidé rádi
vracejí a kde se lidem velice líbí. Děkujeme všem, kteří zavítali
alespoň na jednu z těchto akcí. Velké díky patří i organizátorům,
kteří zajišťovali bezproblémový chod výše zmíněných událostí.
Budeme se na vás opět těšit.
Lukáš Nesiba
Foto: Blanka Mácová

Příměstský tábor s výpravami za poklady
Druhá traktoriáda nabídla kolosální stroje
Krásné prosluněné sobotní odpoledne prožil každý, kdo zavítal 5. září do Lázu. Konal se zde již 2. ročník „Lázácké traktoriády“. Na své si přišli všichni milovníci profesionální zemědělské
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techniky i nadšenci do domácích samosprásků.
Letošní ročník byl zaměřen na kombajny. K vidění byly kolosální stroje značek Class Lexion 770, John Deere T660i a „staříci

V Jakubově se během srpna uskutečnily díky dotaci z Evropského sociálního fondu dva turnusy příměstského tábora. Obec
tak pomohla pracujícím rodičům s péčí o děti v době letních
prázdnin.
Od 10. do 14. srpna se uskutečnil první běh tábora na téma
indiáni. Děti vyrážely na různé indiánské výpravy do okolí Jakubova. Vyráběly čelenky, indiánská trička, kopí a náramky,
pozorovaly přírodu, lovily divokou zvěř, rýžovaly zlato, svezly se
(dokončení na str. 16)
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(dokončení ze str. 15)
na koních, učily se rozdělávat oheň pomocí křesadel, v kotlíku vařily brambory,
sportovaly, vyráběly lapače snů, dřevěné
bedýnky, píšťalky nebo dešťové hole, střílely ze vzduchovky, hrály si s přírodninami, zhlédly ukázku dravců, užívaly si vodních radovánek… V pátek vše zakončila
výprava za indiánským pokladem ke zřícenině sv.Víta.

Druhý turnus tábora, tentokrát s námořnickou tématikou, se konal od 17. do 21.
srpna. Díky opravdu krásnému počasí
strávili táborníci téměř celý týden venku.
Každý den byl nabitý zábavou, soutěžemi,
tvořením a sportovními hrami. Nechyběla ani rozcvička s angličtinou. Vše se ale
hlavně točilo okolo námořnické tématiky:
složení námořnického slibu, kurz na pozici lodníka, navigátora a kormidelníka, pře-

tahování lanem, záchrana tonoucího, výroba táborové vlajky, beseda s rybářem.
Děti se věnovaly i rukodělným činnostem:
malování triček a kamínků nebo výrobě
traktůrků ze dřeva nebo akvárka. Na závěr vedoucí připravili velkou námořnickou
výpravu za pokladem.
Díky získané dotaci se v Jakubově
uskuteční podobné tábory i v dalších
dvou letech.
Miroslav Kabelka

Pevnost Boyard zavítala také do Zvěrkovic
Prázdniny deﬁnitivně skončily. Pro někoho dobrá zpráva, pro jiného dlouho očekávaný moment. Ale v každém případě si
tato chvíle zasloužila řádně oslavit. A proto se skupinka činorodých žen a děvčat
ze Zvěrkovic rozhodla v sobotu 5. září
pro děti uspořádat soutěžní odpoledne.
Nechaly se inspirovat známou televizní
soutěží Pevnost Boyard a v duchu tohoto
pořadu zorganizovaly zábavné klání pro
děti a dorost.
Účastníci byli rozděleni do několika
týmů a ty poté postupně procházely deset
stanovišť. Na nich je čekaly různé disciplíny, do kterých družstvo vyslalo vždy
nějakého svého člena. Ten pak plnil připravený úkol, aby jeho splněním získal
klíč a indicii k heslu, které otevře cestu
za pokladem. Pokud úkol na stanovišti
si konečně „odemknuli“ cestu k nalezení
pokladu. Po ukončení zápolení se každý
mohl dle libosti občerstvit, opéci si špekáček a také se vydovádět. Dětem se připravený program líbil a každý si ho určitě
řádně užil.
Děkujeme dobrovolníkům, ženám, maminkám a všem ostatním pomocníkům
za uspořádání příjemně stráveného odpoledne.
Libor Nečesal

Prázdniny a zahájení školního roku v Nových Syrovicích
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to žádný rozmar, spíše vývoj společnosti
a nařízení hygieny. Samozřejmě s budováním přístavby školní budovy dojde
i k výstavbě nových šaten pro naše předškoláky a společných prosvětlených prostor do školní zahrady. Modernizace proběhne i ve skladových prostorách jídelny
a přípravnách pro zeleninu, brambory či
maso. Také zaměstnankyně dostanou
nové šatny, sprchy a WC.
Chtěli jsme nový školní rok začít alespoň s dětmi na novém oranžovém hřišti.

Ale jelikož je celý prostor stavbou a stav
epidemie stále neutěšený, byli jsme při
zahájení daleko skromnější a přivítali
jsme se s prvňáčky alespoň ve třídách.
Věříme, že celá akce se ve škole dokončí do listopadu a situace se celkově
zklidní. Potom bude připraven den otevřených dveří – školy, mateřské školy a školní zahrady, která bude vybavena a zcela
zastavěna hracími prvky.
Oldřich Svoboda, starosta

Druhý ročník nohejbalového turnaje trojic
Na sklonku letních prázdnin se v Želetavě konal již druhý ročník amatérského nohejbalového turnaje trojic. V horkém letním dni se zde tentokrát sešlo
sedm nadšených týmů, aby poměřily
síly a utkaly se o putovní pohár. Vedle
domácích želetavských nadšenců se
zde objevily i týmy z Antonínova Dolu,
Horních Dubének a Nové Včelnice. Díky
štědrým sponzorům Davidu Stejskalovi,
Karlu Marvanovi a Pavlu Vrankovi bylo
o co bojovat. Na každého účastníka tak
čekaly hodnotné ceny. Všechny týmy
byly v kondici a celý turnaj byl velice

nebyl splněn, dostal tým druhou
šanci. Stačilo před závěrečným
odhalováním hesla k pokladu
navštívit moudrého otce Fura
a správně odpovědět na jeho
hádanku. Tak byla doplněna případná chybějící indicie.
Všechna družstva se s připravenými úkoly velmi dobře
vypořádala a s dopomocí otce
Fura nakonec získala dostatek indicií, aby mohla nakonec
odhalit závěrečné heslo. Tím

V polovině prázdnin jsme ukončili
opravu vnitřních prostor obecního úřadu.
Renovace se dočkalo dřevěné vstupní
schodiště i vzdušné obložení stěn. Masivní dubová podlaha dodala povznáše-

v začátcích proběhla velká oprava budovy
ZŠ, a tím i všech toalet, následovaly jedny
sportovní kabiny a zase toalety, hned poté
sokolovna a druhé kabiny ve sportovním
areálu, včetně toalet. Čajovna na dětském hřišti a i zde nové WC. Stihli jsme
opravit zámeček v Krnčicích včetně toalet a postavit pergolu se záchodky. Právě
probíhá stavba spojovací chodby mezi
ZŠ a MŠ a jídelnou, kde je nedílnou součástí modernizace toalet školky a dalších
budovaných přímo ve školní jídelně. Není

jící ráz zasedací místnosti, která slouží
k vítání pro naše nejmladší občánky, je
dějištěm obecních schůzí a místem voleb.
Za pozornost stojí i nové osvětlení včetně
zhotovení jemné světelné rampy a hlavně

prostorná chodba s novými sociálkami.
Bylo již řečeno dávno před námi, že
kultura společnosti se pozná právě podle
vzhledu a údržby záchodků. Právě proto si
vzpomeňme na naše opravy budov. Ihned

vyrovnaný. V rozhodujících ﬁnálových
zápasech se nakonec rozhodlo o tom,
že pohár poputuje na Jihlavsko do Antonínova Dolu.
Doufejme, že nám jej tamní borci příští rok přivezou zpět. Bohužel ani letos
se nepodařilo Želetavským vybojovat
vítězství, ale na příští rok jistě natrénují
a pohár již zůstane doma.
Lada Andělová

Ahoj děti, nový školní rok už letí...
Začátek docházky do školky je pro dítě
v každém případě velkou změnou a ta
s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků,
se kterými se musí dítě vyrovnat. Vstup
do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a jinými hračkami, než jaké zná
z domova, mezi cizí děti a dospělé, seznamování a komunikování s novou „autoritou” – paní učitelkou. Každé dítě reaguje
na takovou situaci trochu jinak a začlenit

se do pravidelného školního „režimu” dělá
problém i nám učitelkám.
NA ZAHRADU, PROSTĚ VEN! Tak by
se dalo pojmenovat to, co mnoho dětí pociťuje na začátku školního roku. A možná
se podobně cítí i pedagogové, i jim jsou
stěny jejich tříd těsné a lépe by jim bylo
venku. Třeba právě chuť po volnosti vede
mnoho učitelek a učitelů k tomu, že s dětmi
na začátku školního roku tráví hodně času

venku. Pro některé děti může být pobyt
venku dokonce něčím, co jim pomůže překonat adaptační obtíže. I my v Domamili
se snažíme trávit s dětmi co nejvíce času
na čerstvém vzduchu, a aby se jim na naší
zahradě líbilo, zapracovali jsme v přípravném týdnu na jejím zkrášlení. Vyrobili jsme
pastelkovou dekoraci na vstupní bránu
a namalovali na domeček s hračkami
symboly jednotlivých tříd. Naše velké poděkování patří Jiřímu Králíkovi za natření
celého zahradního domku základním nátěrem a šikovné „pastelkové“ malířce Ivušce
Zahradníčkové.
Do nového školního roku, který už
vlastně začal, přeji
všem rodičům a přátelům domamilské
školky i našemu malému školičkovému
kolektivu pevné nervy a pohodové proplutí školním rokem
2020/2021!
Jana Čtveráčková,
učitelka
MŠ Domamil
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Císařské posvícení bude letos trochu jiné
Drazí přátelé kultury, rád bych vás tímto článkem pozdravil a trochu informoval o kultuře u nás ve městě. Doufám, že jste prožili
krásné léto, užili si dovolené a nabrali dostatek sil do těchto nelehkých časů, kdy se kolem nás potuluje a tiše plíží koronavirus. I přes
to, že jsme byli nuceni opět nasadit roušky při kulturních akcích,
nevěšíme hlavu a dál plánujeme kulturu tak, jak si myslíme, že by
se vám mohla líbit. Berme tato opatření jako nutnost, díky které se
udržíme zdraví. Není to jednoduchá doba, avšak věřím, že spolu to
všichni zvládneme a budeme se dál vídat jako doposud.
Léto se s námi rozloučilo a já jsem měl jedno velké přání, které
se doufám vyplnilo. Zajistit v rámci možností, které jsme měli, alespoň takové akce, které by vám udělaly radost. Léto jsme zahájili
zábavou na zámeckém nádvoří, kde zahráli všemi oblíbení Tuláci.
Na tomtéž místě jsme každý čtvrtek promítali ﬁlm. Ze široké nabídky si určitě mohli vybrat dospělí i děti. Sál Budivoj navštívili norská
zpěvačka Ane Bjerkan a kontrabasový kouzelník Petr Tichý. Nezapomenutelným se stal také koncert Věry Martinové, která zde
právě tímto vystoupením oslavila své významné životní jubileum
a měla velikou radost, že mohla poprvé zase po půlroční pauze
hrát a zpívat.
O co rozhodně v letních měsících nebyla nouze, byly vinařské
akce. Červenec jsme zakončili Večerem s cimbálovou muzikou
a vínem z vinařství Schwarz a v polovině srpna proběhl náhradní
termín tradiční březnové Ochutnávky jihomoravských vín. Obě tyto
události měly vysokou návštěvnost a atmosféra, která při nich panovala, zcela jasně potvrzovala i jejich úspěšnost. S létem jsme se
rozloučili, jak se patří, a to akcí Loučení s prázdninami, při které se
vypilo, co se dalo, hrálo, na co se dalo, a tančilo, jak se dalo. Jsem
potěšen, že na akce chodíte a baví vás.
A co nás v nejbližší době čeká? Císařské posvícení! Samozřejmě bych byl nesmírně rád, kdybych vás na posvícení mohl pozvat
dříve. Bohužel s nárůstem hygienických opatření v posledních týdnech jsme v kultuře byli nuceni hodně přemýšlet, jak vlastně letošní

Malé ohlédnutí za prázdninovou kulturou II.

posvícení v Moravských Budějovicích pojmout, co budeme moci
realizovat a co naopak ze známých (a zatím také neznámých) důvodů nepůjde. Plány, které jsme doposud měli, postupně vzaly za své
a mně nepřišlo vhodné zvát veřejnost na něco, co se také nakonec
třeba neuskuteční.
Nyní, v polovině září, kdy tento článek píši, vám snad již mohu
nastínit průběh letošního posvícení, které bohužel kvůli stávající
situaci s covidem neproběhne tradičním způsobem, na jaký jste
zvyklí. Nebudou trhy, nebude průvod ani program před Besedou.
Nepřijdete však o pouťové atrakce na náměstí Míru. Na zámeckém nádvoří zahrají v sobotu 17. října od 14 hodin Paprsky a hned
po nich se hudební produkce ujmou Tuláci. K tomu budete moci
ochutnat výborná piva z různých pivovarů a nebude chybět ani bohaté občerstvení, což ke správnému posvícení určitě patří.
Nikdo z nás netuší, jak se hygienická opatření budou vyvíjet. Proto prosím, sledujte naše webové stránky (besedamb.cz) a Facebook Besedy, kde o kultuře pravidelně informujeme.
Přeji vám všem pevné zdraví a nezapomínejte na kulturu, protože my ji děláme pro vás.
Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda
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Letní kino na zámeckém nádvoří (1) pokračovalo i v srpnu. Znovu nabídlo
pestrou škálu filmů pro všechny generace. Hojně navštíveným filmem byla
například komedie Chlap na střídačku.
XXIV. ročník Ochutnávky jihomoravských vín (2) se konal v náhradním
termínu na zámeckém nádvoří. Před občasným deštěm jsme se chránili
stany a nic tedy nebránilo si akci krásně užít a ocenit výborná vína. T. Dvořák převzal cenu za Müller Thurgau, Kab, 2019 (3).
Loučení s prázdninami 2020 byl zase podařený večírek (4). Počasí naštěstí
vyšlo a těch pár kapek mnozí ani nepostřehli. Jako první vystoupila kapela
Jarda Band (5), následovaly skupiny Tady nikdo není (6), The Feet Big Band
(7) a jako poslední zahráli Mainstream Boys (8). Těmto kapelám patří velké díky. Letošní ročník byl vydařený i co se týče návštěvnosti. Přes prvotní
obavy, zda lidé přijdou, jsme byli mile překvapeni, protože účast byla vyšší
než v minulém roce. Loučením jsme se rozloučili s létem a nyní se těšíme
na podzimní akce, které pro vás MKS Beseda s potěšením připravuje.
Foto: Pavel Čírtek

Opět přesunutá premiéra Lakomce
Proč se už jednou přeložená premiéra divadelního představení zase přesunula? Jak už to tak bývá, divadlo je živý organismus
a nikdy si nemůžete být ničím jisti, dokud není po představení.
V našem případě se stalo, že jedna osoba se zranila a nebylo
možné za pár dní najít náhradu, díky které by premiérové představení mohlo proběhnout. Pevně věříme, že teď to už vyjde…
A hlavně taky doufáme, že nás pochopíte. Nový termín je 16.
října se začátkem v 19.00 hod., kdy v pátek v rámci Císařského
posvícení se konečně premiéra Moliérova Lakomce uskuteční.
-ph-

2

3

5

7

18

4

6

8

9

19

z kultury, ze školství

z kultury

Putovní výstava Překonej stěnu smrti

inzerce

Výstava vznikla díky společnostem Post Bellum a Paměť národa a do její přípravy se zapojili také studenti našeho gymnázia. Cílem tohoto projektu bylo připomenout českým a rakouským občanům útrapy života v totalitním režimu. Výstavní panely
za sebou již mají poměrně dlouhou cestu. Na podzim loňského
roku byla výstava k vidění v Rakousku, konkrétně v Poysdorfu,
poté v prostorách Obchodní akademie Laa an der Thaya a dále
v největším vídeňském obvodu Donaustadt na Volkshochschule.
Svoji rakouskou cestu zakončila ve městě Retz.
Česká vernisáž se odehrála na zámku v Mikulově, kde se konala Mezinárodní konference na téma „Železná opona v nás“
spojená s pietním aktem u památníku věnovanému obětem „Železné opony“. V únoru 2020 byla součástí festivalu proti násilí
MENE TEKEL v Praze. Poté zasáhl nouzový stav. Konečně nyní
budeme mít možnost prohlédnout si tuto výstavu také v Moravských Budějovicích, konkrétně v zámeckých konírnách.
Na panelech výstavy se seznámíme s příběhy lidí, kteří se rozhodli i přes velké riziko opustit Československou socialistickou
republiku a zamířit na Západ. Tematikou nesvobody a pokusy
lidí překonat železnou oponu se zabývali i studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Helenín, kteří připravili zajímavé trojrozměrné exponáty, a studenti našeho gymnázia, kteří vytvořili literární a výtvarné práce na dané téma. Inspirací jim byly osudy lidí
z cyklu Příběhy železné opony, ale také konkrétní příběhy rodin
z oblasti Moravskobudějovicka.
O některých aktivitách, kterých se naši studenti v souvislosti
s tímto projektem zúčastnili, jsme vás již na stránkách zpravodaje
informovali. Nyní jsme velice rádi, že vás na tuto výstavu můžeme pozvat přímo. Díky panu Kasáčkovi, zakladateli Občanského
sdružení Paměť, můžete tuto výstavu navštívit od 1. do 11. října
v prostorách zámeckých koníren v Moravských Budějovicích.
Všichni jste srdečně zváni.
Alena Zina Janáčková, Gymnázium
a SOŠ Moravské Budějovice

Máme již druhého Učitele Vysočiny!
Mgr. Leona Štáblová, učitelka Gymnázia a SOŠ v Moravských Budějovicích, se stala Učitelkou Vysočiny 2020.
Obrovskou radost nám udělalo ocenění dalšího pedagoga
naší školy. Již podruhé se můžeme pyšnit oceněním, které uděluje Kraj Vysočina výjimečným učitelům. Po loňském úspěchu
PhDr. Aleny Ziny Janáčkové vybrala komise jako nejlepšího
učitele Mgr. Leonu Štáblovou, která je na naší škole učitelkou
odborných předmětů v rámci oboru Sociální činnost a je zároveň
garantem tohoto studijního zaměření.
Samotné ocenění v podobě symbolické skleněné sovy bylo
předáno ve čtvrtek 27. srpna Janou Fialovou, radní Kraje Vysočina. Slavnostní akt se odehrál v sále Budivoj
za účasti zástupců školy, představitelů města
Moravské Budějovice, kolegů, studentů a široké veřejnosti.
Každé takové ocenění je zároveň i příležitostí, abychom se na chvíli zastavili a připomněli si význam učitelského povolání a těch,
kteří ho vykonávají opravdu dobře. Studenti
tedy využili této situace a položili paní učitelce Štáblové několik otázek.
Jaké jste měla pocity, když vám bylo
oznámeno, že jste vybrána jako Učitelka
Vysočiny 2020?
Mám to štěstí, že jsem měla rodiče, kteří
mě vedli ke vzdělání, a proto jedna z mých
prvních myšlenek byla, že maminka bude mít
radost. Pokud se na to podívám ze stránky
ryze profesní, jsem ráda, že jsme jako škola
jedinou školou v Kraji Vysočina, která získala
toto ocenění opakovaně. Tím vysíláme naše-
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mu okolí jasnou zprávu, že je zde ve městě škola, která nabízí
profesionální přístup, vstřícnost a otevřené dveře všem, kteří se
chtějí vzdělávat, ať už jde o ty, kteří se chtějí profesně vymezit
hned v rámci odborného vzdělávání, nebo se chtějí kvalitně připravit na další studium na vyšších a vysokých školách.
Co vás přivedlo k výběru zaměření, které učíte?
Byla to velká náhoda. V podstatě jsem na tehdejší ještě samostatnou Střední odbornou školu Moravské Budějovice nastoupila
jako učitelka v rámci oboru Veřejnosprávní činnost. Poté, co se
uvolnilo místo na oboru Sociální péče (nyní
Sociální činnost), jsem obor dálkově dostudovala a zpětně to hodnotím jako správný
krok ve svém profesním životě.
Čím vás výkon práce pedagoga naplňuje?
Vzhledem k tomu, že učím odborné předměty, dostávám se ke studentům, kteří jsou
v rámci odbornosti v podstatě nepopsaným
listem. Radost mi dokáže udělat to, jak pozoruji změny jejich postojů a názorů a jejich
postupné rozvíjení v rámci oboru. Je krásné,
ale zároveň i zavazující mít vliv na utváření
osobnosti, pohledu na život, společnost, rodinu a hlavně profesní budoucnost – na práci
v sociální sféře. Připravovat budoucí pracovníky v sociálních službách, kteří jsou vědomostně i dovednostně schopni pomáhat
například nezaopatřeným dětem, je radost
a zároveň velká zodpovědnost. Velmi si vážím i důvěry absolventů, kteří se na mě obra-
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cejí s žádostí o pomoc při psaní bakalářských a diplomových prací v rámci studia
na vyšších a vysokých školách, ale i při
řešení záležitostí v osobním životě. Velmi
přínosná je také spolupráce s absolventy
v rámci plánování odborných exkurzí či
praxí. Zvednete telefon a na druhé straně linky se ozve hlas našeho absolventa
a hned jde vše lépe.
Měla jste nějaké učitelské profesní
vzory?
Nemohu říct, že bych od začátku profesní cesty někoho prvoplánově vnímala jako vzor. Spíš bych řekla, že jsem si

z metod některých vyučujících na své
střední škole vybrala to, co jsem vnitřně
vnímala jako správné a co mi svým způsobem imponovalo. Takže zpětně posílám díky Ing. Rumlarové a Ing. Pischelovi
do Hradce Králové.
Čím byste byla, kdybyste nebyla učitelkou na střední škole?
Těžko říct, život není o kdyby. Prostě je
to tak, jak to je a jak to asi být má. Ale
přesto odpovím – pravděpodobně bych
pracovala jako pracovnice sociálněprávní
ochrany nebo bych se věnovala něčemu
úplně odlišnému, třeba marketingu.

Co by podle vás na dnešní školství
řekl Jan Amos Komenský?
To si neodvážím říct. Některým věcem
by se jistě divil. Ale zároveň si myslím, že
by mohl být spokojen. Proti jeho zásadám
od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitějšímu apod. nelze
mít námitek a věřím, že řada současných
učitelů se mnou bude souhlasit. I po tři
sta padesáti letech totiž platí jeho výrok:
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se
vzdělat.“
Mgr. Květa Bretšnajdrová
a studenti oboru Sociální činnost

Školní korespondenční soutěž má své vítěze
V loňském školním roce probíhala v ZŠ
TGM Moravské Budějovice korespondenční soutěž TEGEMATIKA. Tato soutěž
byla pod záštitou MAP II. Zúčastnilo se jí
celkem padesát žáků prvního stupně ze
ZŠ TGM Moravské Budějovice, ZŠ a MŠ
Třebelovice, ZŠ a MŠ Domamil. Princip
soutěže byl v tom, že žáci druhého stupně ZŠ TGM Moravské Budějovice, tzv.
tvůrci, připravovali příklady pro soutěžící
z prvního stupně. Zadání jednotlivých kol
soutěže (celkem proběhla čtyři kola) byla
předávána soutěžícím korespondenčně.
Stejně tak byly poté příklady od dětí vybírány. Soutěž měla za cíl rozvíjet matematickou gramotnost u tvůrců i u soutěžících.
V průběhu jednotlivých kol bylo vidět
u většiny dětí velké zlepšení. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: Adam Obrdlík
(ZŠ TGM), Filip Šmahel a Erik Kisela (ZŠ
a MŠ Domamil). Velké poděkování patří

tvůrcům, kteří příklady připravovali. Jsou
to: Vojtěch Kabelka,
Adam Zima, Julie Veselá, Štěpánka Jičínská, Tomáš Fux, Matěj Kabelka a Jonáš
Šidelko. Všichni tvůrci a dvacet nejlepších řešitelů soutěže
nyní získali pamětní
list a hodnotné ceny.
Původní plán odměny, ÚNIKOVÁ HRA,
vzhledem k jarním
komplikacím nevyšel.
Děkuji všem zapojeným učitelům, kteří
dali dětem prostor
zkusit něco nového a zlepšit se v matematické gramotnosti. Vzhledem k pozitiv-

ním ohlasům doufám, že se nám soutěž
podaří opět spustit.
Mgr. Ria Hanáková

ních ročníků nástup do nového kolektivu,
seznámit se s novými spolužáky, třídními
učiteli a učiteli odborného výcviku.
Ve čtvrtek měli děvčata a chlapci možnost se vzájemně poznat při různých komunikačních aktivitách a seznamovacích

hrách. Zpestřením byla střelba ze vzduchovky, která se konala v netradičním
prostředí internátní půdy. Výkony střelců
ostražitě sledovala místní populace netopýrů. Ukázalo se, že zcela zbytečně,
na životě nebyl nikdo ohrožen.
Druhý den žáci zavítali na jednotlivá
pracoviště odborného výcviku, seznámili
se s městem a jeho blízkým okolím. Příjemnou tečkou na závěr byla vynikající
zmrzlina na plácku před knihovnou.
Adaptační kurz splnil svůj účel. „Prvákům“ přejeme, ať jim úsměv na tváři,
nadšení a aktivita vydrží po celou dobu
studia.
Mgr. Marie Plačková,
výchovná poradkyně
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Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p. o. již řadu let spolupracuje
se ZŠ TGM v Moravských Budějovicích
na společných akcích, které souvisejí
s ochranou životního prostředí a zemědělstvím. Ve dnech 10. – 12. září se
v budově školy Dvořákova uskutečnila
Znojemská zemědělská výstava.
Exponáty zde prezentovalo 176 vystavovatelů, z toho 36 zemědělských a potravinářských ﬁrem, šest škol a 134 drobných pěstitelů. Mezi téměř tisícovkou
druhů exponátů návštěvníci obdivovali
odrůdy jablek a vinné révy, zahrádkářskou mechanizaci, květinová aranžmá
a zeleninu, která v letošním roce dosahovala rekordních výnosů.
Mezi vystavovateli opět vynikala expozice ZŠ TGM Moravské Budějovice,
ve které žáci především 1. stupně ukázali zahrádkářské výpěstky letních a podzimních měsíců. Kompozice výpěstků
byla oceněna 1. místem v soutěži O nejbohatší kolekci exponátů. Cenu převzal
ředitel moravskobudějovické devítiletky
Mgr. Miloš Březina.
Děkujeme všem žákům a jejich rodi-

čům za vystavené výpěstky. Poděkování náleží také pedagogům, především
Mgr. Hanákové, která je dlouhodobým
garantem společných aktivit.
Fotograﬁe a informace nejenom z této

akce naleznete na webových stránkách
školy (www. sos-znojmo.cz).
Ing. Helena Rokoská,
zást. ředitele SOŠ Znojmo

Republikový mistrovský titul je doma!

„Prváci“ jsou již adaptováni
Stejně jako v minulých letech se i v tomto roce žáci prvních ročníků Střední školy
řemesel a služeb v Moravských Budějovicích zúčastnili adaptačního kurzu. Konal
se ve čtvrtek a v pátek v prvním zářijovém
týdnu. Jeho cílem bylo ulehčit žákům prv-

Spolupráce moravskobudějovické a znojemské školy

Počátkem září se po jarní nucené pauze obnovily soutěže v kulturistice. O loňských úspěších moravskobudějovické
Kamily Brzobohaté jsme v loňském roce
informovali. Jarní přestávku Kamila využila k regeneraci a také k napravení
zádového svalstva speciální sportovní
fyzioterapeutkou. Ve cvičení nepolevovala, jídelníček si hlídala a přemýšlela, jestli
na podzim bude závodit. Ve chvíli, kdy se
u nás doma začaly častěji objevovat fotky
nových závodních plavek, věděla jsem, že
je rozhodnuto.
První soutěží bylo mistrovství České
republiky, které se konalo ve dnech 5.
– 6. září ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Kamila závodí v kategorii Bikini Fitness
do 165 cm. Je to kategorie nejméně osvalená a tohle o ní říkají pravidla: „Soutěžící v kategorii Bikini Fitness by měla svou
postavou a vyzařováním reﬂektovat výsledek zdravého životního stylu v oblasti
ﬁtness. Hodnotí se celková symetrie postavy, soulad vrchní a spodní poloviny
těla. Tělo soutěžící by mělo být pevné,
působit zdravě.“
A kolem toho se u nás doma točilo vše.
V minulém roce se Kamila připravovala
pod vedením trenérky Daniely Bečkové.
Letos se rozhodla svoje zkušenosti a postupné poznávání vlastního těla zúročit
tak, že se bude připravovat sama. Bylo
to poměrně odvážné rozhodnutí. Kamila
jako loňská mistryně Moravy a Slezska
a vicemistryně republiky skočila na scénu
naší špičky rovnýma nohama a všichni
víme, že mnohem těžší je pozici obhájit,

ve špičce setrvat a ideálně se ještě zlepšit. V přípravě bylo nutné zachovat objektivitu vůči sobě samé. Nepřeceňovat se,
ale zejména nepodceňovat. Vytvořit si
plán a toho se držet. Zachovat disciplínu.
Když šly kamarádky na kafíčko, Kamila
mazala do ﬁtka. Ale jak se říká – když víš
proč, jak se vždycky objeví.
A protože odvážnému štěstí přeje, povedla se famózní forma, podle jednoho
slovenského serveru dokonce nebylo
od začátku pochyb, kdo vyhraje. Ano,
všechno dopadlo k naší velké spokojenosti, Kamila si odvezla zlatou medaili,

pohár a mistrovský titul! Co o tom sama
říká: „Podařilo se mi po roce obhájit, a dokonce překonat své postavení v oblasti
české bikini ﬁtness scény. Pocit to byl neskutečný, zůstat tam stát při vyhlašování
vítězů jako poslední a čekat, až z mikrofonu zazní, že mistryní České republiky se
pro rok 2020 stávám právě já.“
Velká gratulace je samozřejmě na místě. Ale žádné dlouhé spaní na vavřínech
se nekoná. Vždyť sezóna teprve začala
a další soutěže včetně těch mezinárodních jsou před námi. Držíme palce!
Drahomíra Brzobohatá
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blahopřání, vzpomínky

ze sportu

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
Tour de Kosová

Roky plynou
jak řeky proud,
jen bolest nedá
zapomenout...

Blahopřání
Dne 28. října
oslaví své
80. narozeniny
pan
Josef Svat
z Moravských
Budějovic.
Vše nejlepší,
hlavně hodně
zdraví, štěstí
a spokojenosti mu k jeho krásným
narozeninám
přeje manželka Marie, se kterou letos
oslavili již 55. výročí svatby,
dcera Lenka s přítelem, syn Jan
s manželkou a vnoučata
Monika, Lukáš a Dáša.

Předposlední srpnový víkend proběhl
první závod horských kol v Moravských
Budějovicích s názvem Tour de Kosová.
Na závodníky rozdělené do čtyř kategorií
čekala především rovinatá osmadvacetikilometrová trať vedoucí po lesních cestách v malebné krajině mezi Moravskými
Budějovicemi, Komárovicemi, Třebelovicemi a Dědicemi. I když jsme očekávali

Placená inzerce

amatérské cyklisty z okolí Moravských
Budějovic, sešlo se na startu 140 závodníků z nejrůznějších koutů republiky. Převýšení trasy nebylo vysoké a 60 % trati
vedlo po asfaltových silnicích, proto se
dal předpokládat spíše cyklistický sprint.
Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto
o vítězi závodu. Nejrychleji trať nakonec
zdolal Josef Vítů ze Studnice u Telče
(na snímku) v čase 52:18. Nejrychlejší ženou v cíli byla Šárka Čejková z Batelova
v čase 1:01:44.
Jsme rádi, že se první ročník závodníkům líbil, a doufáme, že se v hojném počtu potkáme na trati i v příštím roce.

Památný den sokolstva
Každý rok si 8. října všichni sokolové
připomínají padlé bratry a sestry během
domácího odboje. Toto datum bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941.
Tehdy, v noci ze 7. na 8. října 1941, byla
spuštěna tzv. Akce Sokol, jejímž cílem
bylo zatknout a následně deportovat
do koncentračních táborů všechny sokolské činovníky z ústředí, 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 zadržených sokolů se již
na svá místa po skončení války nevrátilo.
Členové Sokola i nesokolská veřejnost
si 8. října připínají na oděv sokolskou kokardu jako připomínku sokolské perzekuce. Krojovaní sokolové se také po celé
republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých
bratrů a sester. Hlavní připomínkovou akcí
pietního dne je Večer sokolských světel, kdy se široká veřejnost sejde u vody
a symbolicky po ní pošle hořící lodičky
za sokolské oběti.
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O konkrétním programu pietního dne
v Moravských Budějovicích vás budeme
informovat na našich webových stránkách
mbsokol.cz.

jen útěk před vedrem, ale i cestu za svobodou. Těšit se můžete na přechod pohoří Alborz, výstup na vulkán Sabalan (4
811 m) i na nejvyšší asijskou sopku, bájný
Damávand (5 610 m).

Říjnová Bukovina
Turistický oddíl zve všechny příznivce
na tradiční pochod na Bukovinu, který se
uskuteční v sobotu 24. října. Sraz účastníků v 9.20 hod. na vlakovém nádraží, odkud pojedeme do Grešlového Mýta. Dále
se bude pokračovat přes Prokopov, Jiřice, Bukovinu, Hostim a Zvěrkovice zpět
do Moravských Budějovic. Délka trasy je
18,5 km. V Hostimi bude přichystáno občerstvení. Těšíme se na vás.

Íránské dobrodružství
Na 5. 11. 2020 jsme pro vás připravili
novou přednášku moravskobudějovického rodáka Pavla Svobody. Tento nadšený
fotograf a cestovatel nás zavede do tajemného Íránu, ve kterém žijí velice přátelští a pohostinní lidé. Uvidíme starobylé
památky a nekončící bazary. Zažijeme
úžasná horská dobrodružství v zemi, kde
rozeklané hory znamenají pro místní ne-

Řádková inzerce
Rekonstrukce koupelen
a bytových jader, prodej koupelnového vybavení, dlažeb obkladů, prodej
a pokládka vinylových podlah, dodávka 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 12. 10. 2020
vzpomeneme
6. smutné výročí
úmrtí
pana
Waltera Černohorského.
S láskou vzpomíná
manželka Libuše a dcery Iva a Hana
s rodinou.

Největší láska
na světě umírá,
když oko tatínka
se navždy zavírá.
Tvých rukou je znát,
rukou, co znaly
pracovat a mít rád.
Tvé usměvavé
oči všude
schází, vzpomínka
na Tebe, tatínku, nás stále doprovází.
Dne 1. října 2020 uplyne 5 let od chvíle, co
nás navždy opustil pan
Josef Kašík z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
manželka a děti s rodinami.

Přišlo ráno
a s ním nový den.
Začal však
zprávou
jako zlý sen.
Navždy se Ti oči
zavřely,
srdce přestalo bít
a Ty jsi od nás
musel odejít.
Dne 31. 10. 2020 uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan
Jiří Čurda.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti a rodinami.

Večer, když slunce
zemi opustilo,
Tvé srdce se
navždy zastavilo,
Tvá ústa už nikdy
nepromluví,
Tebe nám,
drahý tatínku,
nikdo nenahradí.
Poslední sbohem
jsi nám nestačil dát
a my Tobě za všechno poděkovat.
Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 10. října 2020 uplyne 8 let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček pan
Jan Svoboda z Litohoře.
S láskou a úctou v srdci stále vzpomínají
manželka Drahomíra, syn Rostislav s rodinou, syn Luděk a syn Bronislav s rodinou.

Opustili nás:
Kdo už byl na nějaké Pavlově přednášce, ví, že je báječný vypravěč, který dokáže posluchače zaujmout a hýří vtipnými
příhodami z cest. Po přednášce budete
mít možnost zakoupit si Pavlovu druhou
knihu o půlroční cestě po Asii i kalendáře
na rok 2021.
Začínáme v 19.00 v kinosále. Občerstvení bude zajištěno.
Tereza Lojdová,
TJ Sokol Moravské Budějovice

Marie Cvaková
Vlasta Burianová
Vladislav Veselý
Ing. Miroslav Svoboda
Jarmila Václavková
Karel Palásek
Helena Matnerová
Jana Orlíková
Zdenka Doležalová
Drahoslava Svobodová
František Turek

1969
1952
1939
1944
1928
1928
1926
1934
1924
1936
1949

Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Jakubov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Litohoř
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Dne 17. 10. 2020 uplyne 15 let,
co nás navždy opustil pan
Josef Martinů
a dne 26. 10. 2020 si připomeneme
9. smutné výročí úmrtí paní
Marie Burianové, roz. Martinů.
S úctou a láskou v srdci stále vzpomíná
rodina.
Všem přátelům a známým za tichou vzpomínku děkujeme.

6OXåE\/36VWRPDWRORJLFNpQDREGREtRGGR
VRERWDQHGČOHVYiWHNKRGLQ
ĜtMHQ


VRERWD 08'U0DFKRYi(YD

+XVRYD

1iPČãĢQDG2VODYRX





QHGČOH 08'U0DFKRYi(YD

+XVRYD

1iPČãĢQDG2VODYRX





VRERWD 08'U0DFKRYi(YD

+XVRYD

1iPČãĢQDG2VODYRX





QHGČOH 08'U/iWDO3HWU

.SW-DURãH

7ĜHEtþ





VRERWD 08'U/KRWVNi.DWHĜLQD

(67+(6VUR6RNROVNi

7ĜHEtþ





QHGČOH 08'U/KRWVNê9iFODY

(67+(6VUR6RNROVNi

7ĜHEtþ





VRERWD 08'U0DFKRYi(YD

+XVRYD

1iPČãĢQDG2VODYRX





QHGČOH 08'U0DFKRYi(YD

+XVRYD

1iPČãĢQDG2VODYRX





VYiWHN 08'U0DFKRYi(YD

+XVRYD

1iPČãĢQDG2VODYRX





VRERWD 0''U/XGLQ7RPiã

(67+(6VUR6RNROVNi

7ĜHEtþ



inzerce

Žádný čas není
tak dlouhý,
aby dal
zapomenout.
Dne 13. 10. 2020
si připomeneme
15. smutné výročí
od úmrtí naší
maminky, babičky
a prababičky, paní
Marie Krotké z Moravských Budějovic.
Všem známým za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Ať cesty nikam nevedou,
tys po nich šel a šel jsi rád,
těch cest se nesmíš, nesmíš ptát,
snad není cest, jen lidé jdou
a jedna z hvězd je vždycky tvou
a z té ti zazní odpověď,
až přestaneš se ptát…
F. Šrámek
Ve dnech 30. 7. 2020 a 23. 10. 2020
vzpomínáme na 6. smutná výročí úmrtí
manželů
Marie a Arnošta Novotných.
S láskou celá rodina.
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různé

různé

Poněkud podivný rok 2020 a triatlon u Špačků
Letošní rok začal narozením další vnučky a dalším úbytkem
chuti intenzivně trénovat, takže z toho bylo jen cca 700 km a 62
hodin tréninku za leden. V únoru se to hned projevilo na maratonu v Moravských Budějovicích, kdy jsem už nestlačil čas pod
čtyři hodiny, přičemž posledních 10 km bylo s křečemi v lýtkách.
A pak přišel slavný covid. Nás zastihl mimo ČR, takže trénink
v březnu je skoro nulový. To poznamenalo zbytek roku, kdy to už
moc neběhalo.
Ale na druhou stranu tím, že byl zavřený bazén na „Havlajdě“, jsem vyzkoušel od půlky dubna vodu na Hrachovci - na kole v neoprenu tam a zpět
někdy skoro s omrzlinami... Dalším
zpestřením byl běh s kočárkem s vnuky. Poprvé v tomto roce jsem překročil
v dubnu tréninkových 1000 km. A protože byly zrušeny všechny triatlony
ve vesmíru (nesmyslná hysterie nabrala na otáčkách), začal se rodit plán „co
s načatým rokem“ doma v MB. Plavání
na Hrachovci se stabilizovalo a dalo se
v té vodě vydržet i hodinu, kolo taky
zdánlivě šlo (jak se ukáže v dalším období, opravdu jen zdánlivě), jen ten běh
nestál za moc.
Na konci května byl první pokus o celého železného muže (3,8 km plavání +
180 km kolo + 42,2 km běh = 226 km)
ve zkratce IM (Ironman). Plavání bylo
v pohodě na Hrachovci, ale kolo se zaseklo a nohy nechtěly jet, takže z toho
bylo jen 90 km a tím i závěrečný běh
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jsem odběhl jen jako půlmaraton. Výsledkem byl o něco delší ½
IM za sedm hodin. Žádný zázrak a naštvanost veliká. Proto jsem
taky v půlce června zkusil druhý pokus. Ten už vyšel, i když počasí nepřálo, 15 stupňů Celsia a déšť skoro celý den, ale naštvanost
z května byla veliká, a tak to hlava ustála a za 13 hodin bylo hotovo. Čas byl ovšem špatný a signalizoval, že se s tělem něco děje
(spíše se začalo koukat do občanky na datum narození).
Chtěl jsem si ověřit, zda je ta regenerace už tak pomalá, a proto jsem
zkusil dalšího IM na začátku července.
Ukázalo se, že regenerace je fakt pomalá. Plavání standardně pomalé (kolem 1,5 hodiny) ještě šlo, ale kolo opět
zastávkovalo a po 110 km jsem z něho
slezl znechucen, že to prostě nejede.
Následující běh už byl jen symbolický
na 24 km, takže celkem místo 226 km to
bylo jen 135 km a 7:30 hodiny.
Další plánovanou akcí byla tradiční
Pocta Emilu Zátopkovi v Martínkově, už
9. ročník běhání a chození kolem návsi.
82 koleček musí absolvovat štafetový
kolík a pak se končí. Já letos stihl 74
koleček, tedy nějakých 38 km. To byl konec července. V srpnu mi trochu otrnulo, a tak jsem se odhodlal k ještě jednomu pokusu o IM. Změna byla v plavání,
kdy jsem mohl plavat v padesátce bazénu a nemusel na rybník. Kolo tentokrát
nestávkovalo a po šesti hodinách bylo
180 km za mnou. Tradiční trať běhu 8 x
do Lukova. Běh jako vždy v posledních

letech se dá rozdělit na dvě části. První půlka v pohodě, druhá už
trápení a boj s hlavou. Vlastně jen vidina, že je to letos naposled,
mi nedovolovala zabalit to před koncem. Nakonec z toho byl čas
pod 13 hodin.

Tak pro letošek hotovo. Tělo je zhuntované dostatečně, ale
postupně se vrací chuť do tréninku. V září jsem si zkusil klasický
olympijský triatlon (1,5+40+10) a už to zase byla radost, tak snad
za rok zase něco podniknu.
Karel Špaček

K aktivitám Milionu chvilek pro demokracii
V prázdninovém čísle Zpravodaje vyšla reakce pana Viktora
Dvořáka na můj červnový článek o akcích moravskobudějovického Milionu chvilek pro demokracii. Chci za zájem poděkovat
a současně ocenit i formu příspěvku. Slušně, ač třeba tvrdě vedená polemika je v dnešní době vzácností. Ale k věci samé.
Především k tomu, jak naše vláda a její předseda zvládají koronavirovou krizi. Že to vláda neměla a nemá jednoduché a že
prvotní přísná vládní opatření ze zdravotního hlediska docela
dobře zafungovala, jsem v citovaném článku psal a zaznělo to
i v proslovu na vzpomínaném shromáždění.
Pan Dvořák se ptá, v jakých jednotkách měříme míru chaosu,
o níž říkáme, že mohla být menší. No třeba v počtu tvrzení vedoucích představitelů, která se v krátké době ukážou jako – mírně řečeno – ne zcela se shodující se skutečností. Třeba v počtu
protichůdných vyjádření vládních činitelů. Třeba v počtu protichůdných vyjádření samotného premiéra. S doklady toho přitom
není ani nutné vzpomínat na jarní měsíce, v živé paměti máme
ještě čerstvé příklady z přelomu srpna a září.
Že má vláda přece ku pomoci skupiny odborníků? No ano,
má, to je v pořádku. Problém však je, jak nakládá s jejich stanovisky. Když je něco příznivě přijato, rozhodla tak vláda nebo
osobně premiér, když se něco ukáže jako nepopulární, můžou
za to bohužel epidemiologové. A honem to změnit. Co se řeklo
včera, dnes už neplatí, na rozdíl od zítřka. Takhle totiž řídí ti, kteří
pohrdají „tradičními“ politickými stranami. Jak by to mělo být?
Vláda zhodnotí stanoviska odborných poradních orgánů (která
často mohou jít proti sobě, např. medicínský versus ekonomický
zájem) a pak přijme rozhodnutí, které v nějaké míře zohledňuje
všechna hlediska. Teprve potom má přijaté řešení prezentovat.
Nemůže se schovávat za odborníky, je to rozhodnutí politické,
protože k tomu má politický mandát. Zároveň by měla mít rámcové scénáře, jak postupovat, když se parametry situace změní.
Chceme toho tolik? Pro účinnost krizových opatření je totiž klíčové, zda budou lidmi přijata za potřebná. Zda dojdou k přesvědčení, že jsou činěna s rozmyslem a nikoli podle toho, co si premiér
zrovna ten den ráno přečte na sociálních sítích. A k té koordinaci.
Nikdo neříká, že je to věc snadná. Proto se však premiér nemůže
zabývat každým detailem, jeho úkol je důležitější a náročnější.
Krizový manažer, za něhož se prohlásil, by to měl chápat.
A krátce ještě k tomu, proč demonstrovat proti premiérovi,
když máme přece svobodné volby? Jistě, volby jako nejdůležitější a rozhodující demokratický nástroj zdůrazňoval Milion chvilek
od počátku. Svojí aktivitou však jednak hlasitě a viditelně vyjadřuje svůj názor na škodlivost způsobu vládnutí, dle jeho ná-

zoru, populistického hnutí. Ještě důležitějším smyslem protestů
však je upozorňovat – a to byl i důvod požadavku na premiérovu
demisi – na obří, dosud bezprecedentní střet zájmů (jako faktického vlastníka ekonomického impéria závislého na veřejných
dotacích, vlastníka významné části médií a jako trestně stíhané
osoby). Zde už nejde jen o rozdílnost politických názorů v demokratické soutěži, zde jde o ohrožení pravidel demokratické
soutěže. Tak proto.
Závěrem ještě změna žánru od polemiky ke zprávě. Možná, že
čtenáři zaznamenali další aktivitu moravskobudějovických chvilkařů, kteří 21. srpna upravili u Památníku věčné slávy na náměstí pietní místo. To sloužilo k připomínce výročí toho dne z roku
1968, kdy se v rámci „spřátelené pomoci“ valila z různých stran,
ale především z východní do Československa okupační vojska,
aby udusila pokus o reformu komunistického systému. Zároveň
pak také na paměť toho, že o rok později už komunistický režim
k potlačení těch, kteří se smířit se zaškrceným dechem nechtěli,
mohl suverénně využít domácích bezpečnostních složek. Nápis
u pomníku také reﬂektoval současnou situaci v Bělorusku, kde
po zjevně zmanipulovaných volbách „znovuvyvolený“ vládce
podobně brutálně nakládá s občanskými protesty, a to – podobnost čistě náhodná – s příslibem vojenské pomoci velkého bratra
v zádech.
Petr Jičínský
inzerce
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různé

Nepodceňujte zabezpečení svých nemovitostí
Od začátku letošního roku do konce srpna evidují policisté v Kraji Vysočina
celkem 218 případů krádeží vloupáním do rodinných domů, víkendových chat
a ostatních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům nemovitostí odcizením věcí a poškozením objektů škodu převyšující šest a půl milionu korun.
Pachatelé se do objektů nejčastěji vloupávají především přes zabezpečená okna
a dveře, a to za užití násilí. Nejčastějším
cílem bývá zahradní nářadí, motorové pily,
elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské
potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny
a alkoholické nápoje. Zloděj ovšem může

odcizit prakticky vše, co se dá zpeněžit.
Dopadení pachatele je ale v těchto
případech velice obtížné, protože majitelé napadených objektů, především pak
rekreačních chat a chalup, často krádež
zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy totiž dochází k poškození nebo zni-

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
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 herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20.00.
Vstupné 95 Kč.
čtvrtek 8. 10.

Moravské Budějovice

Společné setkání k Památnému dni sokolstva. Konkrétní program pietního aktu najdete na
www.mbsokol.cz.
středa 21. 10.

Moravské Budějovice

Sál SDH, Tyršova ulice

Jan Kubiš – životní příběh vojáka a hrdiny
Městská knihovna zve na přednášku mjr. PhDr. Stanislava Balíka. Začátek v 18 hodin.
Vstup zdarma.
sobota 24. 10.

Moravské Budějovice

Říjnová Bukovina
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na výšlap na Bukovinu. Sraz účastníků
v 9.20 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř Zpravodaje.
čtvrtek 29. 10.

Moravské Budějovice

kino Sokol

Havel
Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Odehrává se mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí
osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu,
film Havel nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě
mnoho. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20.00. Vstupné 95 Kč.
čtvrtek 5. 11.

Moravské Budějovice

kino Sokol

Íránské dobrodružství
Nová přednáška fotografa a cestovatele Pavel Svobody. Jen těžko by se mohl temný mediální obraz tajemného Íránu více lišit od přátelské skutečnosti a pohostinnosti
místních. Starobylé památky, nekončící bazary a častá pozvání na čaj. Horská dobrodružství v zemi, kde rozeklané hory znamenají pro místní nejen útěk před vedrem, ale
i cestu za svobodou. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
sobota 28. 11.

Zvěrkovice

kulturní dům

II. Ochutnávka vín
Obec Zvěrkovice a SDH Zvěrkovice vás srdečně zvou na II. Ochutnávku vín ve Zvěrkovicích. Začátek v 16 hodin v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje cimbálová
muzika, občerstvení zajištěno.
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.
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čení některých stop, což policistům znesnadňuje jejich práci. Velmi nepříznivým
vlivem je také to, že se v chatových nebo
obdobných lokalitách pohybuje menší
množství osob, které by se mohly stát
svědky protiprávního jednání a poskytnout pak policistům důležité informace.
Majitelům všech nemovitostí proto doporučujeme, aby v jakýchkoliv objektech,
a to především v době své nepřítomnosti, nenechávali žádné cenné věci. Je
vhodné objekt zabezpečit elektronickým
zabezpečením nebo mechanickými zábrannými prostředky, jako jsou například
bezpečnostní zámky, mříže, uzamykatelné okenice apod. Objekty je také vhodné
v nepravidelných intervalech navštěvovat a všímat si pohybu podezřelých osob
a vozidel.
Pokud už ale k vloupání přece jen dojde, je pro kriminalisty velice důležité, aby
majitelé nevstupovali dovnitř a tuto věc
neprodleně oznámili policii, která již provede prvotní úkony k zajištění stop a potřebných důkazů.
Policisté na Vysočině také provádějí
nepravidelné preventivní kontroly objektů,
a to především v chatových a rekreačních
oblastech. V zimních měsících jsou tyto
kontroly častější a intenzivnější, přičemž
se na ně zaměřují i policejní psovodi.
-křpčr-

SUDOKU
o ceny

7 5
4
1
9
3 6
6 3
2
5
9 1
4
6
1 7
9
8
1 6
8 7
5
1
9
7 3
Vylosovaný výherce získává vstupenku na promítání ﬁlmu Štěstí je krásná věc, konané 22.
10. 2020 v MKS Besedě.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat
výsledné číslo ve zvýrazněném řádku)
se svým kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní schránky MKS Beseda Mor.
Budějovice, Purcnerova 62 (MKS Beseda), a to
nejpozději do 12. hodin, 14. 10. 2020. Vítěze
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Marii Křivánkové z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Moravské Budějovice.
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NRYpPQiGUDåtYKRGLQ3ĜtMH]G]SČWGR0%XGČMRYLFQDYODNRYp
QiGUDåtYHKRGLQ9VWXSQp.þ

16. - 18. 10.

0.6%(6('$YHONêViO

35ģ-(='=È0.8

6NDXWVNpVWROHWtYQDåHPPďVWď

9êVWDYD YČQRYDQi  OHWĤP VNDXWLQJX Y 0RUDYVNêFK %XGČMRYLFtFK
9êVWDYDRWHYĜHQDRGGRKRGLQRGGRKRGLQ
DRGGRKRGLQ

1È00Ë58

'HQY]QLNXVDPRVWDWQpKRÿHVNRVORYHQVND
7UDGLþQtSĜLSRPtQNDMHGQp]QHMGĤOHåLWČMãtFKXGiORVWtYQDãLFKGČMLQiFK
VREY\NOêPSURJUDPHPYþHWQČSRNOiGiQtYČQFĤDVODYQRVWQtKRSURVORYX
=DþiWHNYKRGLQ

st 4. 11.

0.6%(6('$YHONêViO

+LVWRULFNpIRWRJUDÀH

3UR YHONê ~VSČFK GDOãt SURPtWiQt KLVWRULFNêFK IRWRJUD¿t 0RUDYVNêFK
%XGČMRYLFVNRPHQWiĜHP,QJ)UDQWLãND/XVWLJDþOHQDPX]HMQtKRVSRO
NX=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQpGREURYROQp
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VSRQ]RUNXOWXUQtKRSĜHKOHGX0.6%HVHGD0RUDYVNp%XGČMRYLFH

