úvodník, tiráž
Vážené čtenářky a čtenáři,
krize ve formě pandemie koronaviru se vrátila. Pokud si vzpomínáte,
v polovině března jsem psala úvodník, ve kterém jsem nám
všem přála, aby už v dubnu byla virová epidemie minulostí,
nebo alespoň na ústupu. Je listopad a v této souvislosti
nic nového pod sluncem. Všichni máme strach. Přiznám
se, že i já. Nejen o sebe, ale také o svou rodinu a přátele.
Covid-19 se prostě stal součástí našich životů. Stejně jako
černý kašel, neštovice a jiné. Užívejme si života, vždyť je
nesmírně krátký. Radujme se z maličkostí, nikam se nežeňme. Je to zbytečné, neboť stejně nic neuspěcháme.
Venku přibývá tmy a je příjemné posedět doma u roztopených kamen a vzpomínat. Jaké to bylo, když jsme byli
malí? Domem vonělo cukroví, v pokoji stál stromeček, ve vaně plaval
kapr a my psali Ježíškovi, co všechno by určitě neměl zapomenout přinést… To byly Vánoce ještě pravými Vánocemi. Rádi se ve vzpomínkách vracíme zpátky do dětství. Jak stárneme, jsme chytřejší a pomalu
si uvědomujeme, že hodinky za stovky i za statisíce ukazují stejný čas.
Nevychovávejme své děti, aby byly bohaté, naučme je být šťastné. Aby
až vyrostou, znaly hodnotu věcí, nikoliv pouze jejich cenu.
Vánoce ovšem zůstaly jako svátky míru a dobra, což je opravdu dobře! Protože onu vzájemnou úctu, lásku a dobro potřebuje člověk bez
ohledu na to, je-li dítětem či seniorem. Když jsem byla malá holka, byly
Vánoce nesmírná nádhera. Moc bych si přála zažít zase jednou pravé
bílé Vánoce se třpytivým sněhem a nadýchanými závějemi, s krajinou
oblečenou do bílého.
Vstupujeme do posledního měsíce v roce. Celé toto období má své
kouzlo a spojuje historické tradice křesťanské víry s tradicemi společenskými. V našich obcích jsou již vyzdobené vánoční stromy, a kdo ví,

Vážení a milí občané naší Vysočiny,
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dovolte, abych vás touto cestou pozdravila a srdečně vám popřála
klidný závěr letošního roku a především pohodové Vánoce v rodinném
kruhu. Máme za sebou mimořádně těžké měsíce plné nejistoty, obav,
psychického i fyzického vypětí. Ukázalo se však také, že se umíme semknout, zatnout zuby a neúprosně bojovat s neviditelným
koronavirem. Vám všem patří velké poděkování – rodičům,
starostkám a starostům, učitelům, zdravotníkům, pošťákům, energetikům, prodavačkám a prodavačům, sociálním
pracovníkům a takto bych mohla pokračovat ještě dlouho.
Letošní rok začal tak jako každý jiný. Při svých pracovních cestách po Třebíčsku jsem v obcích řešila rekonstrukce obecních staveb, podporu majitelům lesů a vše, co je
pro obce důležité.
Od března do našich životů zasáhla pandemie. Naše pozornost se upnula na zajištění ochranných pomůcek, dezinfekce a především na podporu ohrožených skupin včetně
seniorů a také podnikatelů. Museli jsme se naučit žít jinak. Věřte mi, že
to byly dlouhé dny i noci, kdy jsme v Poslanecké sněmovně hledali způsoby jak krizi zvládnout. Obraceli jste se na mě s mnohými dotazy, které
se týkaly praktických věcí. Vaše podněty jsem předávala dál svým kolegům a společně jsme hledali cestu jak pomoci. Díky spojení s vámi jsem
měla informace ze všech oblastí a koutů Třebíčska. Jsem hrdá na to, jak

jestli je budeme moci slavnostně rozsvítit. Aby to našemu vánočnímu
stromu a opravené radnici slušelo, dostaly letos nové ozdoby. Doufám,
že se vám budou líbit. Ozdobí nám cesty domů během dlouhých večerů v předvánočním čase. Adventní výzdoba má velkou
symboliku. Je lhostejné, zda máte doma tradiční kruhový
adventní věnec symbolizující věčnost a jednotu, nebo jen
dekoraci na stole. Důležité je, že světla svíček nám pomáhají, abychom měli blíž k sobě i k našim blízkým.
Děti se už těší na Mikuláše, nezdárného čerta a laskavého anděla. Ochutnává se vánoční cukroví, stavějí se betlémy, po západu slunce zasedneme ke štědrovečerní večeři.
Bramborový salát a kapr. Pod talířem šupina. Už se těším.
Také zavzpomínáme na ty, kteří už nejsou mezi námi, ale
hodně pro nás znamenali. A pak, když se setmí, sejdou se
rodiny u vánočního stromečku a začne to, na co především děti čekají
celý rok – rozbalování dárků. Půjdeme na půlnoční. Druhý den slavnostní oběd. Vše skončí, až si nad dveře našich příbytků křídou napíšeme
K+M+B 2021. Dnes ale máme toto krásné období před sebou.
Přeji vám, abyste tyto dny prožili v poklidném pracovním tempu,
nepodlehli nákupním horečkám a předvánočnímu úklidovému stresu,
protože by vám mohlo uniknout to podstatné, co má adventní doba především přinášet. Tedy prožívání tiché radosti z očekávání kouzelného
vánočního času, času lásky, radosti, štěstí a rodinného soužití.
Přeji vám krásné a pohodové Vánoce provoněné jehličím a purpurou,
spojené s příchodem světla z narození nového života, prožité v poklidu
u pohádek, s rodinou a s lidmi, na kterých vám záleží. Ať v každém dárku
pod stromečkem, který rozdáte i dostanete, je přibalena láska, přátelství, pokora, úsměv a radost.
A nezapomeňte držet na Štědrý den až do večera půst, abyste uviděli
zlaté prasátko…
Jana Kiesewetterová, místostarostka
se na Třebíčsku podařilo vše zvládnout. Koncem srpna na mé pozvání
přijela ministryně ﬁnancí Alena Schillerová. S ﬁrmami řešila vládní podporu, zajímali jsme se o situaci v domovech pro seniory i ve složkách integrovaného záchranného systému. Nesmíme zapomenout také na to,
že se pokračuje v přípravě výstavby nového bloku v Dukovanech. Právě
to a zapojení českých i místních ﬁrem jsme řešili na setkání s ministrem
průmyslu Karlem Havlíčkem v Dukovanech.
Začátkem října se uskutečnily krajské volby. Ráda bych
poděkovala všem, kteří se jich zúčastnili a projevili tak svůj
názor. Děkuji!
Bohužel nás na podzim, stejně jako jiné státy v Evropě,
postihla druhá vlna koronaviru. Udeřila ještě silněji. Zásob
ochranných pomůcek bylo a je dostatek. Z ministerstva
školství přišly školám peníze, aby nakoupily techniku pro
distanční výuku. Národní sportovní agentura připravuje dotační program „Kabina“ pro obce do 3 000 obyvatel.
Byl to těžký rok pro nás pro všechny. Přesto věřím, že
bude lépe. Vždy jsme se uměli semknout a zvládnout složité doby a tak to bude i teď. Jako poslankyně za Vysočinu vám mohu
slíbit, že udělám vše pro to, aby se potřebná podpora dostala k těm,
kteří ji potřebují.
Přeji nám všem, ať je ten nový rok lepší než ten letošní. A hlavně
pevné zdraví všem!
Monika Oborná, poslankyně ve službách Vysočiny
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Upozornění pro přispěvatele: uzávěrka č. 1/2021 je 7. 12. 2020.

placená inzerce

1

město informuje

město informuje

Z jednání rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 57. schůzi dne 12. října 2020 mj.:
schválila smlouvu o využívání služeb
útulku pro opuštěná zvířata Třebíč, odchycená na území města Moravské Budějovice,
Q schválila předloženou Smlouvu o dílo
na akci „Zateplení stropu v knihovně č.
p. 14 v obci Vranín“ ,
Q

vzala na vědomí soupis investičních
akcí osadních výborů pro rok 2021
a zápis ze schůzky osadních výborů,
Q pro zimní období roku 2020/2021 schválila Plán zimní údržby města Moravské
Budějovice, který je přílohou č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č.
Q

Rada města na své 58. schůzi dne 26. října 2020 mj.:
schválila prodloužení platnosti Plánu
prevence kriminality města Moravské
Budějovice na léta 2016–2020 do roku
2022 a manažerem prevence kriminality na toto období jmenovala Ing. Vladimíru Peškovou, vedoucí odboru organizačního,
Q schválila dohodu o zápůjčce majetku
mezi Střední školou řemesel a služeb
Moravské Budějovice a městem Moravské Budějovice k zajištění komunikace
Call centra s pacienty,
Q schválila kulturní komisí doporučené
osvětlení vánočního stromu a současně i budovy radnice,
Q vzala na vědomí žádost o prominutí
poplatku z místa od divadelního souboru Theatro ŠPELUŇKA a doporučila
Městskému úřadu Moravské Budějovice, odboru ﬁnančnímu a obecnímu živnostenskému úřadu rozhodnout, podle
§ 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, o prominutí místního poplatku
za užívání veřejného prostranství všem
poplatníkům a v plné výši (čl. 6, odst. 2,
písm. d) OZV č. 1/2018) na období od 1.
11. 2020 do 3. 1. 2021,
Q schválila převedení ﬁnančních prostředků z účtů hospodářské činnosti
města ve výši 8,000.000 Kč na základní
běžný účet (ZBÚ1) hlavní činnosti města. Finanční prostředky budou převedeny na základní běžný účet (ZBÚ1) hlavní činnosti z účtu hospodářské činnosti
– pracoviště MAME ve výši 8,000.000
Kč nejpozději do 31. 12. 2020. Finanční
prostředky město použije k ﬁnancování
investic do majetku určeného k hospodářské činnosti města,
Q

schválila poptávkové řízení na přijetí kontokorentního úvěru ve výši
20.000.000 Kč na ﬁnancování provozních a investičních závazků města,
Q vzala na vědomí Rozbor ﬁnančního
hospodaření města od 1. 1. 2020 do 30.
09. 2020,
Q vzala na vědomí postup prací na rozpočtu města na rok 2021,
Q schválila předložit žádost o dotaci
na projekt „Modernizace veřejného
osvětlení – RVO Urbánkova, Moravské
Budějovice“ z Programu EFEKT II. pro
rok 2021, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Q doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků p. č. 1221/12 o výměře 405 m2, p. č. 1221/16 o výměře
1540 m2, p. č. 1221/27 o výměře 458
m2 a nově odděleného pozemku p. č.
1221/28 o výměře 630 m2 od vlastníka
pana L. K., bytem Třebíč za celkovou
kupní cenu ve výši 1.461.440 Kč. Získání těchto pozemků do vlastnictví města
je vhodné především z důvodu zcelení vlastněných pozemků v této lokalitě
a navíc některé pozemky slouží k zajištění přístupu k ostatním pozemkům
ve vlastnictví města,
Q revokovala usnesení č. RM-56/2020/9
ze dne 1. 10. 2020 a doporučila zaQ

2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území
města Moravské Budějovice,
Q vzala na vědomí informace o ozelenění
plochy na ul. Hloužkova, stanovisko Základní školy a Praktické školy Moravské
Budějovice k zamýšlenému prodeji části
pozemku p. č. 2651 a informace o uzavření sportoviště zimního stadionu.

stupitelstvu města nepřijmout nabídku
pozemku O. Š., a tím neschválit výkup
pozemku p. č. 1364 o výměře 4973 m2
v k. ú. Moravské Budějovice za cenu
1.143.790 Kč od vlastníka O. Š., bytem
Praha,
Q schválila zveřejnit záměr prodeje části
pozemku p. č. 23/1 označené jako díl „b“
o výměře 45 m2 v k. ú. Lažínky předem
určeným žadatelům manželům V. a M.
P., bytem Lažínky a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej této části
pozemku za cenu ve výši 220 Kč/m2,
Q souhlasila s přijetím ﬁnančního daru
ve výši 300.000 Kč od Spolku rodičů při
Základní škole T. G. Masaryka pro Základní školu T. G. Masaryka k ﬁnancování investice odborné učebny v půdním
prostoru školy, souhlasila s převodem
části rezervního fondu ve výši 280.000
Kč do investičního fondu této příspěvkové organizace a uložila jí odvod ﬁnančních prostředků z fondu reprodukce
majetku (fondu investic) ve výši 580.000
Kč do rozpočtu zřizovatele podle § 28
odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Finanční prostředky budou
převedeny nejpozději do 30. 11. 2020.
Finanční prostředky město použije k ﬁnancování investice odborné učebny
v půdním prostoru školy.

schválila uzavření Smlouvy o převodu
vlastnictví k majetku České republiky
mezi městem Moravské Budějovice
a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Jihlava
na bezúplatný převod majetku (přístroje
sirénového DSE200/8 a sirény DS 977

70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž minimální
výše je 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč,
Q neschválila udělení výjimky pro změnu v užívání 5. podlaží administrativní
budovy č. p. 1331 ul. Janáčkova. Požadovaná výjimka spočívá v úlevě v počtu
parkovacích stání pro bytové podlaží
v objektu bývalé JMB z počtu devíti
parkovacích stání pro osobní automobily na pět parkovacích stání,
Q schválila zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 1497/1 o výměře 914 m2 a částí
pozemku p. č. 1499/3 o výměře cca 870
m2 a cca 1450 m2 (přesné výměry pozemků budou uvedeny v oddělovacím
geometrickém plánu) v k. ú. Moravské
Budějovice (lokalita Zahrádky) formou
výběrového řízení (každý pozemek samostatně nebo všechny pozemky jako
jeden celek) a doporučila zastupitelstvu
města schválit záměr prodeje, přičemž
podmínky výběrového řízení bude následně schvalovat rada města,
Q projednala žádost o náhradu škody
pana L. N. a doporučila zastupitelstvu

města schválit panu L. N. neposkytnutí náhrady škody ze škodní události ze
dne 20. 6. 2019,
Q projednala
žádost Římskokatolické
farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
a doporučila zastupitelstvu města neposkytnutí ﬁnančního daru Římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou za účelem ﬁnancování projektu
„Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly
Vysočiny“,
Q vyhodnotila podané nabídky na uzavření smlouvy na kontokorentní úvěr a doporučila zastupitelstvu města schválit
přijetí kontokorentního úvěru ve výši
20.000.000 Kč a schválit uzavření úvěrové smlouvy s Československou obchodní bankou, a.s.,
Q vzala na vědomí informace týkající se
architektonické studie nám. Svobody
a informace o svolání zastupitelstva
města na 7. 12. 2020.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství

Tento rok byl v mnoha směrech mimořádný
Jaké bylo druhé pololetí roku 2020
na Městském úřadu v Moravských Budějovicích s pandemií a opravou naší radnice? Letos jsme získali ﬁnance z rozpočtu
města na tolik vytouženou opravu budovy
radnice, ale že to bude zrovna v období
pandemie, nikdo ani v hloubi duše netušil.
Naši zaměstnanci pracovali od konce
července v bojových podmínkách. Jistě
jste si všimli, že budova radnice byla obe-

Rada města na své 59. schůzi dne 9. listopadu 2020 mj.:
Q

A3,5 KW) v celkové pořizovací hodnotě 48 163,58 Kč ve veřejném zájmu pro
účely činnosti jednotky SDH,
Q revokovala usnesení č. RM-99/2014/3
ze dne 26. 5. 2014 a schválila poskytnutí
příspěvku ve výši 1.000 Kč rodičům narozených dětí s trvalým pobytem dítěte

Podpořil Kraj Vysočina
Fond Vysočiny

2

v době jeho narození ve městě Moravské Budějovice a místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín. Příspěvek
bude zaslán rodičům dětí v případě podání žádosti do šesti měsíců věku dítěte, a to s uvedením čísla účtu, na který
má být příspěvek zaslán, i v případě,
že se slavnostní akt „Vítání dětí“ nekoná vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v souvislosti s šířením
onemocnění COVID-19. Dosud podané
žádosti budou o toto číslo účtu doplněny. V letošním roce bude příspěvek
vyplácen na základě vyplněné žádosti,
a to i žádosti rodičů dětí narozených již
od 20. 4. 2019, u kterých ke slavnostnímu aktu v letošním roce nedošlo,
Q doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na realizaci
akce „Modernizace dvou tělocvičen
ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“
z dotačního podprogramu 117D8220 –
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Dotace je poskytována max. do výše

Ve druhém listopadovém týdnu začali
pracovníci Technických služeb Moravské
Budějovice instalovat na sloupy veřejného
osvětlení tradiční vánoční výzdobu. Jejich
aktivita navzdory v té době panujícímu
mlhavému počasí všem připomněla, že
letošní Vánoce se už opravdu blíží.
Foto: Luboš Janoušek

stavěna po celé délce lešením. Rovněž
nás trápila vlhkost, která zhoršovala pracovní podmínky zaměstnanců v přízemí
budovy úřadu už několik let.
Jak práce probíhaly? Nejprve došlo
k oklepání zdiva až na cihly. Následně se
ve vzdálenosti 20 cm od sebe vyvrtávaly
přes jeden metr dlouhé vrty z obou stran
zdiva. To se nechalo postupně vyschnout.
Prováděcí ﬁrma provedla injektáž zdiva
proti vlhkosti požadovaným postupem.
Došlo tak k sanaci vlhkosti. Injektáž jsme
nechali požadovanou dobu působit a vyzrát. Až po určité době byly provedeny
vnitřní omítky.
Naše radnice má novou fasádu, čímž
získala odpovídající důstojný vzhled,
který si určitě zaslouží. Po celou dobu
jsme se snažili zachovat provoz úřadu až
na dvě nutné technické přestávky.
V jaké době vše probíhalo? Tento rok byl
mimořádný ve všech směrech. Nástupem
koronavirové krize se naše životy změnily. Jak řekli někteří spisovatelé, takový
globální šok lidstvo hned tak nevstřebá.
Budeme dělit čas na „předtím“ a ,,potom“.
To, co fungovalo ve společnosti dle dlouhodobých zvyklostí, se mění za pochodu.
Cestování, letecká doprava, pohyb lidí,
ekonomika a obchod, hlavně náš denní životní rytmus. Přesunuli jsme se částečně
do svých domovů a začali pracovat tzv. ,,z
domova“. Uzavřely se školy a žáci přešli
za pomoci učitelů a rodičů na distanční
formu učení. Byl podruhé vyhlášen nouzový stav. Pro zastavení šíření viru došlo
k omezování pohybu a setkávání lidí. Začali jsme spoustu věcí řešit ,,on-line“.
Všechny věkové kategorie to překvapilo
a zasáhlo v jejich životech. Není divu. Je
to nová životní zkušenost. Přesto přicházejí Vánoce, aspoň podle kalendáře. Tradiční vánoční čas nebude stejný, jak jsme

jej znali v minulých letech. Vánoční trhy
a setkávání lidí zřejmě nebude možné.
Scházení rodin a navštěvování přinesou
jistá bezpečnostní rizika. Lidé zpomalí
a musí hledat jiné aktivity, které budou
moci v tomto období dělat.
Žijeme své životy právě teď a musíme
se s tím smířit. Jinak nás to bude trápit natolik, že se zhorší naše zdraví. Nejhorší ze
všeho v životě je panika, která nás ochromuje. Virus nás vzhledem k omezením donutil být se svými nejbližšími více doma,
a tak nám dal šanci upevnit vztahy, na které jindy nebyl čas. Využijme proto tento
čas na dříve známé povídaní s nejbližšími,
na ,,černou hodinku“, vyprávění rodinných
historek a zážitků. Můžeme si zavést nové
tradice a rituály v rodině, trochu se zastavit
v tom rychlém světě a zapřemýšlet o tom,
co je v životě opravdu důležité. Přeji nám
všem, aby se nám to povedlo.
Závěrem nemohu jinak, než popřát vám
pevné zdraví, optimismus a víru v to, že to
vše zvládneme.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ

Jedenácté zasedání
zastupitelstva města
V pondělí 7. prosince se uskuteční v pořadí již jedenáctá schůze moravskobudějovického zastupitelstva. Na členy tohoto
nejvyššího orgánu města čeká jako již tradičně projednání a schvalování celé řady
bodů programu, přičemž tím nejzásadnějším a jednoznačně nejdůležitějším bude
schválení rozpočtu města na rok 2021.
Jednání začíná ve velkém sále Městského kulturního střediska Beseda v 16.00
hod. a je jako vždy přístupné veřejnosti.
–jek–
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Plán zimní údržby města
I. Úvod
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací.
Závady ve sjízdnosti a schůdnosti není možno na místních komunikacích
zmírnit zpravidla okamžitě, a proto plán obsahuje priority údržby místních
komunikací, a to jak časové, tak i místní. Tyto priority vyplývají z nestejné
důležitosti jednotlivých místních komunikací, z provozu na nich a z ekonomických možností vlastníka místních komunikací. Rozsah místních komunikací, na kterých bude prováděna zimní údržba dle tohoto nařízení a plánu
zimní údržby, je dán „Pasportem místních komunikací města Moravské Budějovice“.
Neudržované místní komunikace včetně chodníků nebudou osazovány
značením a vlastník místních komunikací upozorňuje jejich uživatele (v souladu s §27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 42 odst. 2 písm. d vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění) na tuto skutečnost vyhlášením nařízení č. 2/2009 včetně jeho
příloh (v souladu s § 12 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění),
zveřejněním na webových stránkách města.
Zimní údržbu místních komunikací, které jsou ve vlastnictví města Moravské Budějovice, provádí na základě smlouvy VOS/FO/105/2008 TSMB s.r.o.,
a to v souladu s Nařízením č. 2/2009 o provádění zimní údržby a v souladu
s tímto plánem zimní údržby.
Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným
se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí či námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města.

II. Uživatelé místních komunikací jsou povinni
- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikace, který je v zimním období
obvyklý (sníh na komunikacích, kluzkost, zmrazky, apod.);
- při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro
chodce používat té části komunikace, která není kluzká nebo je opatřena
posypovým materiálem;
- přecházet komunikace na místech k tomu určených.

III. Kalamitní situace
Kalamitní situace vyhlašuje starosta města. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích po dobu kalamitní situace se
provádí operativně podle vývoje počasí. V době kalamitní situace může
rada města uložit povinnost právnické osobě poskytnout věcnou a osobní
pomoc při odstraňování následků kalamity. Po vyhlášení kalamitní situace
jsou pracovníci ﬁrmy zajišťující zimní údržbu města povinni se na vyzvání
dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni.

IV. Základní technologické postupy pro
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích v zimním období
Odklizení sněhu mechanickými prostředky
Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. S odklizením sněhu
se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém
sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. S případným posypem
se začíná až po odstranění sněhu. Na dopravně důležitých ulicích zařazených do I. a II. třídy důležitosti se odstraňování sněhu provádí v celé jejich
délce a šířce, na ostatních komunikacích je možno odstraňovat sníh pouze
v jednom pruhu.
Zdrsňování náledí a silničním provozem ujetého sněhu posypem
inertními materiály
Posyp inertními materiály pouze zmírňuje kluzkost komunikace, tuto
kluzkost však neodstraní. Navíc jde o opatření zpravidla s dočasným účinkem.
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V souladu s obecně závaznými právními předpisy je možno posyp inertními materiály neprovádět v celé délce místních komunikací, ale jen na nebezpečných místech, jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého
stoupání, před železničními přejezdy, v ostrých směrových obloucích apod.
Na ostatních místních komunikacích je možno provádět pouze odstraňování
sněhu.
K posypu místních komunikací ve městě se používá pouze posypový písek a drť o zrnitosti od 0,5 až 11 mm. S výjimkou mimořádného
náledí není dovoleno používat chemický posypový materiál, kromě
chodníků na náměstí ČSA a náměstí Míru.

V. Údržba chodníků
Dodavatelská ﬁrma na základě smlouvy na chodnících provádí zmírňování závad ve schůdnosti dle nařízení RM č. 2/2009 v šířce minimálně 1 m
v celé jejich délce. Pro schůdnost průjezdných úseků silnic musí pro potřeby
chodců postačovat zmírnění závad ve sjízdnosti prováděné jejich správcem
(SUS Třebíč, případně ŘSD). Na průjezdných úsecích silnic zmírňují závady
ve sjízdnosti jejich správci nebo vlastníci.
Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na místech nepřístupných nebo obtížně přístupných pro mechanizační prostředky. Pro
zajištění základních podmínek pro bezpečnost práce pracovníků správce
místních komunikací se ruční úklid sněhu a ruční posyp provádí pouze
za denního světla, v noci pouze v místech řádně osvětlených.
Zimní údržba je prováděna ručně na těchto částech místních komunikací: schody a chodník přes park u polikliniky, schody od polikliniky
směrem na ul. Havlíčkova, chodník a schody z ul. Purcnerova na ul. Tovačovského sady, podjezd pod dráhou ul. Nerudova, chodníky přes most
u jatek, železná lávka přes řeku u lázní, oba chodníky na mostě přes řeku
u lázní, schody ul. Peroutka – u opěrné zdi, schody od autobusového nádraží k poště.

VI. Pořadí důležitosti při odstraňování sněhu
na místních komunikacích určených pro provoz silničních motorových vozidel
Z hlediska organizace zimní údržby byla stanovena tři pořadí důležitosti
udržovaných místních komunikací, která se liší časovými limity pro posyp.
I.
pořadí důležitosti: do 4 hodin po zjištění stavu
II.
pořadí důležitosti: do 12 hodin po zjištění stavu
III.
pořadí důležitosti: nejpozději do 48 hodin po ošetření místních
komunikací zařazených v I. a II. pořadí důležitosti
V případě nepřetržitého sněžení nebo tvorby náledí se přednostně
udržují silnice I. stupně důležitosti. Zimní údržba bude prováděna průběžně, časové limity jsou stanoveny jako konečné.
Zařazení místních komunikací v M. Budějovicích dle pořadí důležitosti:
I. skupina důležitosti: ul. Dopravní, Havlíčkova, nám. Míru, Janáčkova,
Srázná, Sokolská, Tovačovského sady, nádraží ČD (komunikace z Chelčického), Chelčického DPS I, II, Urbánkova, Fibichova, K Háji objízdná trasa
TIR, Šafaříkova (část od I/38 po ul. Gymnazijní).

Parkoviště na náměstí Míru je při odstraňování sněhu ve třetím pořadí důležitosti.
Foto: Luboš Janoušek
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II. skupina důležitosti: ul. Myslbekova, Gymnazijní, Šafaříkova, bří Čapků, Jiráskova, Březinova, U Mastníka, Kozinova, K Hoře, Gagarinova, Ciolkovského, Bezručova, Mexická, Fišerova, Wolkerova, K Cihelně.
III. skupina důležitosti: ul. Mánesova, Komenského sady, Čechova,
Miličova, K Háji, Palliardiho, Komenského, Polní, Peroutka, Lidická, Partyzánská, Lažínská, St. Slavíka, Funtíčkova, Heřmanická, část Šustova, Veverkova, Nerudova, Větrná, Šindelářova, Sadová, Za Tratí, Jechova, Na Výsluní, Zahradní, Hloužkova, Pod Spravedlností, Na Příkopech, Smetanova,
Mojmírova, Blahoslavova, Žerotínova, Alšova, Fügnerovo nám., Kollárova,
Pivovarská, Kosmákova, Purcnerova, U Vodojemu, Okružní, Lázeňská, Sušilova, nádvoří bývalé KPS z ul. Husova, parkoviště náměstí Míru, parkoviště u autobusového nádraží, parkoviště ul. Kollárova, parkoviště Šafaříkova
a autobusová zastávka Lažínky.
Průjezdní úseky městem zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Kraje
Vysočina.

VII. Zimní údržba chodníků a místních
komunikací určených výhradně pro chodce
Zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na chodnících a místních
komunikacích ve vlastnictví města Moravské Budějovice určených výhradně pro chodce provádí ﬁrma na základě smlouvy v souladu s nařízením č.
2/2009. Z hlediska organizace zimní údržby byly stanoveny tři pořadí důležitosti udržovaných místních komunikací určených výhradně pro chodce,
která se liší časovými limity pro posyp.
Stanovení pořadí důležitosti údržby chodníků ve vlastnictví města:
I. stupeň důležitosti: do 24 hodin po zjištění stavu
II. stupeň důležitosti: do 7 dnů po zjištění stavu
III. stupeň důležitosti: do 6 týdnů po zjištění stavu
V případě nepřetržitého sněžení nebo tvorby náledí se přednostně
udržují chodníky I. stupně důležitosti.
Zařazení chodníků dle stupně důležitosti:
I. stupeň důležitosti: ul. Pražská, spojka ke školce ul. Mexická, 1. Máje +
chodník k vlakovému nádraží, prostranství před nádražím ČD, nám. Míru,
horní park, nám. ČSA, ul. Tyršova + hlavní chodník v parku Plk. Kršky, část
ul. Šafaříkova od ul. Tyršova po ul. Gymnazijní, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, ul. Tovačovského sady, schody ul. Tovačovského sady ul. Havlíčkova,
chodník z ulice Havlíčkova na ul. Tovačovského sady, chodník přes park
Tovačovského sady spojující ul. Dobrovského a parkoviště před učilištěm,
schody a pěšina spojující ul. Kosmákovu a ul. Tovačovského sady, schody
od autobusového nádraží k poště a na ně navazující chodník k autobusovému nádraží, Havlíčkova ulice, Janáčkova ulice, Husova ulice.
II. stupeň důležitosti: ul. Gymnazijní, část ul. Šafaříkova od ul. Gymnazijní
po ul. U Mastníka, ul. Myslbekova, ul. Jechova, chodník spojující ul. Komenského a ul. Šindelářovu, ul. Na Výsluní kolem hřiště, ul. Mánesova od ul. Komenského po ul. Urbánkova včetně chodníku spojujícího ul. Jechovu a Mánesovu, ul. Urbánkova, chodník spojující ul. Mojmírovu a ul. Smetanovu,
část ul. Kollárova od Fügnerova náměstí po ul. Purcnerova, ul. Purcnerova,
chodník mezi kostelem a muzeem na ul. Kosmákova, chodník spojující ul.
Blahoslavovu a Mojmírovu, ul. Smetanova, chodník z ul. Peroutka k základní škole, spojka z ul. Sokolská na nám. Míru, ul. Tyršova, Tovačovského
sady, ul. Pivovarská, část ul. Chelčického od ul. 1. máje po spojku ul. Kozinova, ul. Kozinova, ul. Srázná, část ul. Palackého od ul. 1. máje po pravé
straně po ul. Jiráskovu, část ul. Březinova od ul. Jiráskova pravý chodník
k nám. Svobody, část ul. U Mastníka od ul. Jiráskova po ul. Šafaříkova pravý
chodník kolem školky.
III. stupeň důležitosti: jsou zahrnuty ostatní chodníky a komunikace pro
pěší, které jsou ve vlastnictví obce a nejsou předmětem I. a II. stupně důležitosti.
Udržované přechody pro chodce: do 7:00 hod. pondělí až pátek,
do 10:00 hod. sobota a neděle. Pro údržbu přechodů pro chodce přes komunikace ve správě SÚS a ŘSD je dostačující údržba jejich správců.
Železniční přejezdy
Nesmí být udržovány chemickými posypy. Zimní údržba se provádí
v rámci místní komunikace ulice Dopravní.
Integrované obce
Zimní údržba místních komunikací určených k provozu silničních motorových vozidel bude v integrovaných obcích prováděna v rámci III. stupně

Ve stejné skupině jako parkoviště v centru města je rovněž Peroutka.
Foto: Luboš Janoušek

důležitosti. Zimní údržba v rámci integrovaných obcí bude též prováděna
na úseku bývalé silnice I/38 v úseku přes celou obec Lažínky a na bývalé
odbočce v Lažínkách na obec Vesce (ve III. stupni důležitosti). Zimní údržba
chodníků a místních komunikací určených výhradně pro chodce bude v integrovaných obcích prováděna také ve III. stupni důležitosti.
Složiště posypového materiálu
Posypový písek a drť pro potřeby TSMB s.r.o. jsou uloženy na skládce
společnosti, s níž má město uzavřenou smlouvu.
Dostupná mechanizace
Mechanizace je zajišťována dodavatelskou ﬁrmou.
Zabezpečení odvozu sněhu
Plošný odvoz sněhu z místních komunikací bude řešen na základě rozhodnutí rady města smluvně.
Určená složiště sněhu vyváženého z ulic města
Parkoviště na ul. Husova mezi bývalou restaurací u koupaliště a tratí,
městský pozemek – louka ul. Jaroměřická.
Zimní pohotovost
Pro zajištění provádění zimní údržby místních komunikací v zimním období dle pořadí důležitosti bude držena zimní pohotovost. Pondělí až pátek
od 04:00 hod. do 05:45 hod. a od 14:30 hod. do 22:00 hod., sobota, neděle
a svátky od 04:00 hod. do 22:00 hod.
Rozmístění posypových kontejnerů: hřbitov M. Budějovice, hřbitov
Jackov, Tovačovského sady – park, Tovačovského sady schody u polikliniky, Pivovarská nad Zemkem, Peroutka nad opěrnou zdí, Šustova k bráně
u tenisových kurtů, Sokolská nové záchody, nám. Míru před lékárnou, nám.
Míru před Českou spořitelnou, Purcnerova před kostelem, Smetanova schody a chodník na Mojmírovu, Chelčického u DPS, Na Příkopech – inkubátor,
Mexická u MŠ, Husova u MŠ, Polní nahoře, Šafaříkova u školky, Husova –
křižovatka s ulicí Komenského sady, Mánesova u osmipatrového bytového
domu.

VIII. Zahájení a ukončení zimní údržby
místních komunikací
Zimní údržba místních komunikací bude prováděna v souladu
s nařízením č. 2/2009 a aktuálním plánem zimní údržby v zimním
období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti přiměřeně ke vzniklé situaci
a k technickým možnostem společnosti, s níž je uzavřena smlouva.
Plán zimní údržby schválila rada města Moravské Budějovice
na své schůzi dne 12. 10. 2020 pod č. usnesení RM-57/2020/10.
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město informuje

město informuje
Ocenění služeb Městského úřadu Moravské Budějovice
Od roku 2016 pořádá Ministerstvo vnitra ČR soutěž s názvem Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti a otevřenosti městských úřadů
s rozšířenou působností vůči občanům.
Sledují se taková kritéria, jako počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový systém,
sledování obslužnosti přepážek, webové
formuláře a žádosti), mobilních aplikací,
možnost platit správní poplatky platební
kartou platebním automatem, komunikace s občany a další. Vše za cílem efektivnější a modernější veřejné správy, která
občanům nabídne kvalitní veřejné služby.
Letošního pátého ročníku této motivační soutěže se v kategorii obcí s rozšířenou
Starosta Vlastimil Bařinka s důkazem, že
moravskobudějovický MěÚ se může pyšnit
přívlastkem „Přívětivý“.

Opravy několika chodníků
V měsíci listopadu ﬁrma PELÁN stav
s.r.o. Hrotovice provedla opravu chodníků v ulici Srázná, v části ulice Tyršova
a ve spojovací uličce ulic Havlíčkova
a Peroutka. Původní dlažba byla odstraněna, stávající chodníkové obruby
pracovníci ﬁrmy demontovali a původní materiál byl odtěžen v požadované
hloubce. Podloží bylo zhutněno, byly
osazeny nové obruby a položeny jednotlivé vrstvy štěrku a štěrkodrtě a položena nová dlažba.

Tato akce byla realizována s dotací ze
státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 Program EFEKT 2020
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Tato dotace činila více než milion tři sta
tisíc korun.

Modernizace veřejného
osvětlení
Město Moravské Budějovice investovalo také v letošním roce do modernizace dalších úseků veřejného osvětlení
na svém území. Modernizace spočívala
tradičně ve výměně stávajících a nevyhovujících svítidel za úsporná ledková tělesa včetně souvisejících prací. Od května
do října tak bylo modernizováno veřejné
osvětlení v lokalitách RVO Šafaříkova
(ul. Šafaříkova), RVO Myslbekova (ul.
Myslbekova, Bří Čapků, Tyršova, Gymnazijní) a RVO nám. Míru (ul. Sokolská,
Šustova, Tovačovského sady, Nerudova,
Smetanova, Blahoslavova, Žerotínova,
Kollárova, Mojmírova a Fügnerovo nám.).
Zhotovitelem všech prací byla na základě výsledku výběrového řízení ﬁrma Jan
Kocáb – ELKO, Blížkovice.
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Radnice s novou fasádou
Firma STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice dokončila opravy obou budov
moravskobudějovické radnice. U domu
č. p. 30 byla provedena výměna oken
z uliční strany v 1. NP, u domu č. p. 31
pak byla provedena výměna oken z uliční strany v 1. a 2. NP, sanace vlhkostních
poruch v 1. NP a celková rekonstrukce
WC. U obou domů byla provedena oprava fasády.
V průběhu uvedených oprav byl v maximální možné míře zachován provoz
radnice. Ještě jednou děkujeme všem
občanům i návštěvníkům radnice za pochopení a vstřícnost.
–OSRI–

působností účastnilo 142 měst a městských částí Prahy, které mají obdobné
kompetence a agendy (tj. 63 % ze všech).
Na celorepublikové úrovni zvítězil Magistrát města Prostějova následovaný MěÚ
Kolín a Litoměřice.
Je velice potěšitelné, že v rámci našeho
Kraje Vysočina obsadil v této tradiční soutěži Městský úřad v Moravských Budějovicích skvělé 2. místo. Nejlepší účastníci
obdrželi trofeje, dárkové předměty a především nálepku Přívětivý úřad, kterou si
mohou vylepit na dveře úřadu a ukázat
tak občanům, že jejich úřad je certiﬁkovaně přívětivý a tím i kvalitní.
Musíme si uvědomit, že v těchto nelehkých podmínkách pandemie se potvrdilo,
že se snažíme práci dělat dobře a vlídně.
V období již podruhé vyhlášeného nouzového stavu pracujeme s podmínkami,
které nám tato nelehká doba přináší. O to
víc si tohoto ocenění vážíme. Poděkování patří všem zaměstnancům úřadu, kteří
tuto práci vykonávají.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ

Važme si také toho, v jaké zemi žijeme
V úterý 27. října po poledni proběhl
u Památníku věčné slávy krátký pietní
akt. Při příležitosti 102. výročí vzniku samostatného československého státu sem
věnec položili starosta Vlastimil Bařinka,
místostarostka Jana Kiesewetterová a vedoucí strážník MP Petr Dohnal. Na rozdíl
od tradice minulých let se z pochopitelných důvodů slavnostní akt uskutečnil v tichosti, bez účasti veřejnosti, a tudíž také
bez obvyklého proslovu.
Co by v něm letos mohlo zaznít? Podle
starosty Vlastimila Bařinky by v jeho projevu určitě nechyběly následující věty:
„Vážení spoluobčané, nacházíme se
v obtížné době, kdy celý svět ochromila
pandemie COVID – 19 a kdy naše aktivity
limitují hygienická opatření. Přesto nesmíme zapomínat na okamžiky, které jsou
pro náš národ stěžejní. Dnes si společně
připomínáme události 28. října 1918, tedy
102. výročí vzniku samostatného československého státu. V našem kalendáři

není mnoho státních svátků, které byly věnovány
takto průlomovým událostem v našich dějinách. 28.
říjen takový charakter má
a měli bychom se k němu
každoročně s úctou vracet.
Nejde totiž jen o připomínku vlastního aktu vyhlášení nezávislosti, ale také
o gloriﬁkaci odvahy našich
předků, kteří se o náš samostatný stát přičinili.
Masaryk a jeho spolupracovníci totiž postavili
pilíře samostatnosti, svobody a demokracie. Je to cenný odkaz i tradice a je dobře, že dnešní výročí nám dává možnost
si tuto skutečnost zase znovu uvědomit.
Važme si všeho, co máme. Važme si toho,
v jaké zemi žijeme. I když třeba právě teď
prožíváme jednoznačně těžké životní období.“

Říjnový akt nebyl v minulém období
svého druhu jediný, výše zmíněná trojice si položení věnce k Památníku věčné
slávy zopakovala v dopoledních hodinách
v pondělí 16. listopadu, tedy u příležitosti
31. výročí listopadových událostí a Dne
boje za svobodu a demokracii.
Luboš Janoušek

Do sběrného dvora
s občanským průkazem
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2021 bude vstup do sběrného dvora
v Moravských Budějovicích v souvislosti s uložením odpadu umožněn pouze
po prokázání platným dokladem totožnosti (občanským průkazem). Občané Moravských Budějovic, Jackova, Lažínek, Vesce
a Vranína mají uložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma včetně stavební sutě
do 20 kg. V případě, že zde občan vlastní
nemovitost, ale nemá zde trvalé bydliště,
je při uložení odpadu povinen se prokázat
platným dokladem totožnosti s dokladem
o vlastnictví nemovitosti. Občané, kteří se
uvedenými doklady neprokáží, budou mít
uložení odpadu zpoplatněno.
–vek–

Jarní semknutí společnosti se nyní bohužel neopakuje
V době, kdy vzniká tento příspěvek, se ještě stále nacházíme v nejistém období, kdy u nás zřejmě vrcholí druhá vlna koronavirové pandemie. Nikdo z nás neví,
co ho v nejbližších dnech čeká a nemine, neboť čísla nakažených, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých s covidem-19 neustále varují. Nálada mezi lidmi je
přitom bohužel naprosto odlišná od té na jaře. Prvotní semknutí společnosti se
jaksi neopakuje. Je z nás citit patrná nejistota, zároveň určitá rezignace, strach
a hlavně zloba.

Podpora a profesionalizace

sociální práce Města Moravské Budějovice

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015107
Město Moravské Budějovice vstoupilo
v říjnu 2020 do druhého realizačního období projektu zaměřeného na podporu
procesů ve službách a podporu rozvoje
sociální práce ﬁnancovaného z Evropského sociálního fondu z Operačního
programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce odboru sociálních
věcí MěÚ Moravské Budějovice, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce
za využití nástrojů revize a aktualizace
standardů sociálně právní ochrany dětí,
tvorby standardizovaných postupů sociální práce, dále prostřednictvím zavádění inovativních metod soc. práce na podporu mezioborové spolupráce a přímé
sociální práce se systémem klienta, su-

pervizí a rovněž odborným akreditovaným
vzděláváním. V prvním období realizace
bylo celkem 11 zaměstnanců veřejné
správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, MěÚ Moravské Budějovice, podpořeno účastí na klíčových aktivitách projektu. V oblasti profesního rozvoje
bylo vzdělávání zaměřeno na inovativní
metody sociální práce s klienty se speciﬁckými potřebami, jednalo se o osoby
s duševním onemocněním. V rámci výkonu supervizí byly v druhém období využity
jak supervize týmové, tak individuální, zajišťující zpětnou vazbu osobám z cílových
skupin při výkonu přímé sociální práce.
V rámci realizace klíčové aktivity síťování bylo uskutečněno setkání u kulatého
stolu k tématu Součinnost sociální práce
a Policie ČR v ORP Moravské Budějovice.

Paralelně byla zahájena konzultační činnost metodika s odbornými týmy sociálního odboru s cílem aktualizace a tvorby
standardů kvality výkonu sociální práce
v místním prostředí.
Zpracoval: odborný tým projektu

Podpora a profesionalizace sociální
práce Města Moravské Budějovice
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19 098/0015107
Tento projekt je spoluﬁnancován
z OP Zaměstnanost prostřednictvím
ESF a ze státního rozpočtu CR.

Zkouška pro všechny
Mimořádná opatření prakticky opět zastavila veškerý veřejný život a naše aktivity se omezily na práci a zabezpečení
potřeb rodiny. Vzájemná komunikace se
přesunuje na internet a sociální sítě. Jsme
ovlivňováni rušením společenských akcí,
sportovních utkání, zavřeli nám hospody
a děti se vzdělávají distančním způsobem. V tomto případě můžeme těm nejmenším žákům co nejvíce pomáhat, aby
si zvykli učit se v domácím prostředí. Bez
malé násobilky nezvládneme tu velkou,
bez znalosti pravopisu nenapíšeme dopis, natož knihu. Je ale důležité neopomenout v přípravě na život především nepostradatelnost školního kolektivu. Ve škole
totiž nejde jen o předávání vědomostí, ale
o celkové utváření osobnosti ve spolupráci s ostatními. Nejde totiž jen o vzdělání
jedinců, ale o formování všech ke společné činnosti. Držme si tedy palce, aby se
nám dařilo věnovat co nejvíce času potřebám těch, kteří se na život teprve připravují. Tato pandemie je zkouškou pro nás
samotné i pro celou společnost. Věřme,
že v ní všichni společně obstojíme.
(dokončení na str. 8)
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ze společnosti

ze společnosti
Jarní semknutí společnosti se nyní bohužel neopakuje
(dokončení ze str. 7)

Nabídka pomoci s nákupem
Sociální odbor Městského úřadu Moravské Budějovice nabízí pomoc s nákupem základních potřeb a obstaráním léků
lidem, kteří patří k velmi rizikové skupině
ohrožené nákazou covid-19, nebo se ocitli
v karanténě či izolaci a nemají dostupnou
jinou pomoc. V případě potřeby volejte
linku 739 003 558, pracovníci tohoto sociálního odboru jsou vám k dispozici každý
den od 8.00 do 15.30 hod.

Trasování a informování
V rámci pandemie koronaviru začali
někteří pracovníci radnice, ZIKOS, MKS
Beseda a další dobrovolníci pomáhat
Krajské hygienické stanici Jihlava. Absolvovali školení a jsou odhodláni obvolávat
osoby s nákazou COVID – 19 tak dlouho,
dokud budou hygienici jejich pomoc potřebovat. Denně pomáhají s trasováním
několika desítek pozitivních osob.
Znovu upozorňujeme na náš informační
kanál MOBISYS. Posíláme v něm pravidelné důležité zprávy z radnice – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie,
změny ordinační doby lékařů, omezení
chodu radnice, změny ve vývozu komunálního odopadu, stejně tak omezení týkající se našeho osobního života v době
pandemie COVID. Pokud nechcete být
těmito změnami překvapeni, zaregistrujte se do tohoto portálu (viz předposlední
strana tohoto vydání zpravodaje), nebo
požádejte své nejbližší, ať vám s tím pomohou.

první. V rámci města jsme najeli na „jarní
model“, kdy začal opět intenzivně pracovat krizový štáb a ve spolupráci s dalšími institucemi zajišťujeme celkový chod
města. Vše je však, jak se teď moderně
říká, o lidech. Chceme vás proto mimo
jiné požádat o maximální ohleduplnost
vůči sobě i ostatním, o dodržování všech
opatření a taky o poskytnutí pomoci, pokud ji někdo kolem vás potřebuje. Dodržujme základní pravidlo 3 R – rouška,
dezifence rukou a rozestupy.

Sbírka pro LDN a DSVA
Rozhodně se sluší poděkovat všem lidem, kteří jsou nasazeni v boji s pandemií
covidu v první linii. Zdravotníkům a sociálním pracovníkům, vojákům, státní i městské policii, profesionálním i dobrovolným
hasičským jednotkám a zástupcům mnoha dalších profesí.

Pro jednu z mnoha konkrétních forem
poděkování se v polovině listopadu rozhodli také pracovníci moravskobudějovické radnice, kteří mezi sebou uspořádali sbírku. Přispět do ní mohl každý
podle svého uvážení buď nějakou potravinou, nebo penězi. Během krátké doby
se na radnici podařilo nashromáždit či
za vybrané penze zakoupit opravdu velké množství nejrůznějších poživatin, mezi
nimiž například nechyběly smažené řízky,
vánočka, ovoce včetně citrusů, káva, čaj
na imunitu, bonboniéry, čokolády či další
sladkosti.
A komu byly tyto pochutiny určeny?
Jedna část putovala do Léčebny dlouhodobě nemocných, druhá pak do Domu
sv. Antonína v Moravských Budějovicích.
Personál obou těchto zařízení si podobné
poděkování rozhodně zaslouží.
–bap, jek–

Druhou vlnu pandemie musíme zvládnout společně stejně, jako jsme zvládli tu

Nevíme, co bude zítra, natož co bude za měsíc…
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5. Starostové pro Vysočinu (8,86
Jak jsme informovali v listo%), 6. ČSSD (6,84 %), 7. KSČM
padovém vydání zpravodaje,
(5,58 %). V Jackově vyhrálo ANO
nad výsledky voleb do krajské(8 hlasů, 19,51 %), podobně jako
ho zastupitelstva se vznášel
ve Vesci (10 hlasů, 23,25 %).
jeden otazník. Koalici Pro TOP
Ve Vraníně dali lidé nejvíc hlasů
Vysočinu, kterou tvořily TOP
(12) koalici ODS + STO (23,52
09, Klub angažovaných nestra%), zatímco v Lažínkách se nejníků a Koruna Česká, chyběl
větší přízni těšili Piráti (12 hlasů,
k dosažení potřebné pětipro26,08 %). Nejvyšší volební účastí
centní hranice a zisku mandátů
se mohou pyšnit Vranín (50,96 %)
jeden jediný hlas. Toto volební
a Vesce (46,24 %).
uskupení obdrželo ve volbách
Prvenství v rychlosti spočtekonaných na začátku října
ných hlasů a odevzdání údajů
7 972 hlasů z celkového počtu
na Městském úřadě v Morav159 447 odevzdaných platných
ských Budějovicích patří okrsku
hlasů, tedy 4,99978 procenta.
Obrátilo se proto na soud se Předsedkyně a zapisovatelka volební komise z Jackova se ve vestibulu číslo 8, tedy Jackovu. Předsedkyně a zapisovatelka volební kostížností a požadavkem pře- moravskobudějovické radnice objevily s výsledky voleb jako první.
zkoumání výsledků.
Foto: Luboš Janoušek mise se ve vestibulu radnice objevily v sobotu 3. října už přesně
Krajský soud v Brně stížnost
koalice zamítl. Uznal, že výsledek voleb zastupitelstva: 1. ANO (18,48 %), 2. Česká 37 minut po 14. hodině.
V rámci kraje činila volební účast
byl extrémně těsný, proto došlo v někte- pirátská strana (13,20 %), 3. ODS + Starých okrscích k přepočítání hlasů. Při něm rostové pro občany (13,19 %), 4. KDU-ČSL 39,65 %, v Moravských Budějovicích
se zjistilo poměrně hodně chyb včetně (11,96 %), 5. ČSSD (11,86 %), 6. Starostové a integrovaných obcích pak byla 37,18 %.
nezapočtených hlasů, žádný z nich však pro Vysočinu (10,87 %), 7. KSČM (5,26 %). Ve voličských seznamech všech jedenácV Moravských Budějovicích včetně inte- ti okrsků bylo zapsáno 6 016 voličů, k volnepatřil zmíněné koalici. Podle soudu se
zjištěná pochybení na výsledku voleb ne- grovaných částí bylo pořadí následující: 1. bám se jich ovšem dostavilo pouze 2 237.
Luboš Janoušek
ANO (19,27 %), 2. ODS + STO (17,19 %),
gativně neprojevila.
Deﬁnitivní výsledky voleb do krajského 3. Piráti (15,30 %), 4. KDU-ČSL (12,47 %),

Skauti rozhodně nemíní ani v této složité době zahálet

Dodržujme opatření

Vánoce mají být znakem pohody a klidu. Právě v této těžké době jsou klid a dobrá nálada potřeba více než kdy jindy. Kvůli
nákaze koronavirem mohou být v jednotlivých městech vánoční akce organizovány
v mnohem skromnější podobě.
S naším divadelním souborem Theatro Špeluňka jsme chtěli ovlivnit podobu
adventu v Moravských Budějovicích a konečně zrealizovat to, po čem mnoho lidí
několik let volá. Jak jste jistě v říjnovém
čísle zpravodaje zaznamenali, chystá se
poprvé adventní stánek, který nabídne
něco k zahřátí, tak jak to známe z jiných
měst. Různá nařízení vlády jsou však proměnlivá jako aprílové počasí a nemůžeme vědět, co bude zítra, natož za měsíc.
Ale naše odhodlání rozsvítit stánek v této
temné a nelehké době nadále přetrvává
a těšíme se, že přineseme alespoň nějaké
potěšení a radost.
Samozřejmě jsme nahodili už několik
variant, jak by mohl stánek fungovat. Jed-

Koalice Pro TOP Vysočinu se stížností u soudu neuspěla

nou z nich je okénkový výdej, který zatím
stále všude funguje, plány nám kříží jen
prodej a konzumace alkoholu na veřejnosti. Všichni z nás si při pomyšlení na vánoční trhy jistě vybaví nasládlou kořeněnou
vůni svařeného vína, a tak pevně věříme,
že toto nařízení nebude trvat věčně. Nicméně pokud by tomu tak bylo i nadále,
doufáme, že vánoční čaj, horká čokoláda,
horká hruška se skořicí nebo nealkoholický punč vás potěší stejně mile jako již zmíněné svařené víno, které neodmyslitelně
patří k chladným zimním večerům.
Přestože jsme měli první vizi mít stánek
v průjezdu muzea, nakonec jsme se rozhodli, že své trvalé místo najde u kostela.
Vyrobíme si ho sami, stejně tak ho vlastními silami nazdobíme do svátečního vánočního kabátku. Společně s ním dotvoří
hezkou atmosféru malé vánoční stromky,
které nazdobí místní spolky.
Další akcí našeho ansámblu je průvod
Krampus. Ačkoliv letošní třetí ročník měl

mít přes sedm desítek Krampusů, museli jsme bohužel letošní průvod z důvodu
vládních opatření přesunout. Je ovšem
možné, že v průběhu prosince v ulicích
města na několik hrůzostrašných Krampusů v doprovodu andělů, Mikuláše, Barborek a Lucek natrefíte…
V řešení je také výstava masek a kostýmů, která by měla proběhnout, až to
situace dovolí. Další, co už netrpělivě vyhlížíme, je samozřejmě několikrát odložená premiéra Lakomce. Děkujeme, že jste
trpěliví. Až přijde ten správný čas, užijete
si tuto hru společně s námi plnými doušky!
Tohle je letošní poslední příspěvek
uskupení Theatro Špeluňka do zpravodaje. Chtěl bych vám popřát za nás všechny
do nového roku především pevné zdraví,
dobrou náladu a ať jste obklopeni jen lidmi, kteří vás dělají šťastnými. A hlavně ať
je vše brzy opět zpátky tak, jak to známe.
Užijte si krásné Vánoce, je to potřeba.
Patrik Holík

Podobně jako tomu bylo při jarním přerušení, musela se opět utlumit i skautská činnost. I když se nemohou setkávat osobně, snaží se vedoucí oddílů zůstat
s dětmi v kontaktu. Ať už prostřednictvím úkolů, které pro ně připravují a společně „na dálku“ plní, nebo díky online schůzkám.
Některé akce se přirozeně musely po- 19. prosince budou skautští kurýři rozvázměnit. Výstava ke sto letům skautingu žet po celé České republice Betlémské
proběhla místo v průjezdu zámku v online světlo. Do rozvozu a rozdávání budou
podobě. Za první dva týdny ji přesto „na- zapojeni i skauti z Moravských Budějovic,
vštívilo“ přes 400 lidí. V prosinci chystáme takže se plamínek putující až z betlémské
tradiční skautskou kavárnu, jejíž průběh jeskyně, kde se dle pověsti narodil Ježíš
bude upraven podle aktuálních vládních Kristus, může dostat i do vašich domácopatření. V předvánočním čase v sobotu ností. Pro bližší informace sledujte naše

webové stránky www.orlicemb.cz.
Další akcí, která proběhla trochu jinak,
bylo uctění vzniku samostatného československého státu. V minulých letech
jsme se v tento den setkávali v krojích
a v malém průvodu položili věnec k pomníku obětem první a druhé světové války na hřbitově v Moravských Budějovicích
(viz foto J. Scherrerové). Letos nám situace
nedovolovala sejít se ve větším počtu, proto se na hřbitov vydali pouze dva zástupci
za moravskobudějovické skauty. Děti měly
možnost připojit se výrobou papírové holubice, která symbolizuje mír a naději, a přinést ji k věnci, až půjdou s rodiči o Dušičkách na hřbitov. Za skauty v Dešově pak
položili květinu k památníku T. G. Masaryka (foto P. Beránka) manželé Beránkovi.
Lenka Musilová

Skautská kavárna
Coffee to Help
Letošní již osmý ročník charitativní skautské kavárny Coffee to Help byl
dopředu narušen probíhající pandemií
Covid-19. I přesto se nechceme vzdát,
a i když se kavárna nebude moci konat
v obvyklé formě, budeme se na vás těšit
u výdejního okénka u skautské klubovny, kde si budete moci zakoupit zákusky
a rukodělné výrobky. Podrobné informace
včetně jídelního lístku budou zveřejněny
na webových a facebookových stránkách
akce: kavarna.orlicemb.cz a www.facebook.com/coffeetohelporlicemb.
Markéta Dračková
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Sestřičky z Moravských Budějovic pracují v Domácím hospici sv. Zdislavy
Jaký je jejich pracovní den a jak ho změnila koronavirová pandemie? Dozvíte
se v rozhovoru s Alenou Právcovou a Marcelou Svobodovou.
Domácí hospic sv. Zdislavy lidem s nevyléčitelným onemocněním pomáhá žít
doma. Služba je poskytována 24 hodin
sedm dní v týdnu a je zajištěna týmem
lékařů, zdravotních sester, pečovatelek,
psychologa i specialistů na spirituální
podporu. Domácí hospic je tu pro všechny
věkové kategorie, děti, dospělé i seniory.
Kolik lidí, kteří vaši službu potřebují,
za den navštívíte a ošetříte?
Každá zdravotní sestra denně ošetří
přibližně čtyři až šest pacientů. Naše práce probíhá přímo u nich doma, najezdíme
ročně desetitisíce kilometrů. Navíc každý
den provádíme několik telefonických kontrol.
Domácí hospic sv. Zdislavy, který
je zřizován Oblastní charitou Třebíč,
službu zajišťuje po celém regionu. Ko-

Dva kávovary
pro moravskobudějovickou
léčebnu
Skupina lidí z Moravských Budějovic se
rozhodla originálním způsobem podpořit
personál moravskobudějovické léčebny
dlouhodobě nemocných, jejíž zdravotníci
v ne právě lehké situaci statečně bojují
s šířením nákazy covid-19 mezi pacienty.
„Obrátili jsme se po telefonu na pracovníky léčebny s dotazem, co by jim udělalo radost. Dozvěděli jsme se, že v LDN
nemají žádný kávovar,” říká Jan Švaříček
(na snímku s kávovary). Ještě ten samý
den odpovědělo na jeho výzvu několik
přátel, kteří mezi sebou vybrali potřebnou
částku.
Nedlouho poté předali sestřičkám dva
zbrusu nové kávovary (na každé patro
LDN jeden) a zásobu kávy na následující
měsíce. „Snad jsme jim tak doplnili alespoň trochu energie vynaložené při náročné péči o jejich pacienty,” doufá Tomáš
Veverka, který byl hlavním iniciátorem
rychlé a velice záslužné akce.
–jaš–
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lik času trávíte za volantem dojížděním
za klienty?
Je to různé. Záleží na tom, jakou trasu a vzdálenost k jednotlivým klientům
máme od staniční sestry naplánovanou.
My jsme z Moravských Budějovic, snaží
se nám plánovat péči u pacientů v okolí, i tak je to ale kolem dvou až tří hodin
v běžné pracovní době. Pokud ale máme
pohotovostní služby, jezdíme do Jemnice
nebo za Náměšť nad Oslavou a to může
být samozřejmě více.
Kolik času každému z uživatelů vaší
péče v průměru věnujete při jedné návštěvě?
To záleží na okolnostech, musíme zhodnotit
celkovou situaci, aktuální zdravotní stav
klienta,
závažnost
a progresi dané nemoci. Telefonicky konzultujeme vše s lékařem,
který ordinuje medikaci. Provádíme odborné
a ošetřovatelské výkony, chystáme medikace. Součástí jsou
podpůrné
rozhovory
s klientem a s jeho blíz- Alena Právcová
kými. Je to průměrně
jedna hodina, ale může být i více, případně jedeme dvakrát za den ke stejnému
pacientovi.
Jak náročná je vaše práce fyzicky?
Řekly bychom, že je fyzicky náročná
stejně jako u lůžka v nemocnici. K naší
práci patří manipulace
s pacientem, polohování apod. Na každou
návštěvu k pacientovi
nosíme batoh a tašku
s pomůckami, k pacientům
dovážíme
léky, nutriční doplňky,
inkontinenční pomůcky – to vše něco váží.
Cesta za pacientem
probíhá za jakéhokoli
počasí, někdy musíme vyšlapat několik
pater.
V čem je složitější vaše služba nyní,
v době pandemie?
Doba pandemie je
obtížná pro všechny. Neznamená jen
spoustu
omezení
a přísných postupů,
abychom
ochránili
sebe i pacienty a jejich pečující rodiny, ale znamená to
i spoustu času navíc, Marcela Svobodová

který je třeba k naplnění služby. Dále
i obavy a strach z pandemie převážně ze
strany klientů, napětí a psychická náročnost. Velmi náročné je i celkově zajistit
provoz hospice, kvůli nemocnosti zaměstnanců. Nemůžeme se neomezeně setkávat s kolegy, jak jsme byli zvyklí, většina
komunikace musí probíhat přes telefon,
e-mail a jiné digitální technologie. Osobní
kontakt se nedá ničím nahradit.
Co vám pomáhá udržet si dobrou náladu při tak náročné práci?
Vděčnost a láska našich pacientů, podpora našich rodin a blízkých, velmi vstřícné a laskavé prostředí, které nám vytvářejí

V Martínkově přivítali nové občánky
Každoroční tradicí v mnoha obcích
a městech je vítání nově narozených
občánků do života. Nejinak je tomu
i v Martínkově, přesto to letošní vítání
bylo v něčem premiérové. Kvůli opatřením
v souvislosti s koronavirovou situací řešilo
vedení obce, zda vůbec tento slavnostní
akt uspořádat. Po dohodě s rodiči malého
Vojtíška a Emy se akce přece jen uskutečnila. Nikoliv však v prostorách obecního

úřadu, jak je již po léta zvykem, ale v areálu poblíž sportovního hřiště. Zde totiž
v té době ještě neplatila povinnost absolvovat tento výjimečný okamžik s rouškami
na obličejích.
Ve slavnostním projevu bylo mimo
jiné připomenuto, že hlavní tíha na výchově dětí je právě na rodičích. K jejich
malým ratolestem pak směřovalo přání,
aby v obci strávily nejen krásné a šťastné

dětství, ale také dny dospělosti. Aby byly
vždy hrdé na vesnici, z níž pocházejí.
Po podpisech do kroniky narozených
následovalo předání dárků a společné fotografování. Takže, milá dítka, přeji vám,
aby vás životem provázel jen a jen úsměv,
nikoliv pláč.
Josef Pléha, starosta obce
Foto: Zdeněk Řepa

Podzimní čas v ZŠ a MŠ Nové Syrovice
naši nadřízení, vedení hospice a v podstatě celé Charity. Podařila se úžasná věc
– nejen že jsme skvělý kolektiv, ale myslím, že v podstatě tvoříme takovou druhou
rodinu, ve které má každý své místo a je
pro ostatní důležitý, nepostradatelný. Dále
je to smysluplnost této
práce, vděčnost od klientů a jejich blízkých. Tuto
práci děláme s vlídným,
láskyplným
přístupem,
empatií, s velkým respektem a nadhledem.
Všichni si vaší práce
vážíme, děkujeme. Co
byste si přály v těchto náročných dnech nejvíce?
Abychom tuto těžkou
dobu
všichni
přestáli
ve zdraví, abychom si nenechali vzít naše sny, aby
nám vydržela dobrá nálada a energie do dalších
dnů. Dostatek odpočinku,
aby se vše začalo vracet
do normálního životního
standardu, aby se děti
opět učily ve škole, abychom byli sami k sobě
zodpovědní a samozřejmě pevné zdraví.
–ochar–

Letošní podzim byl v naší škole trochu
jiný než v minulých letech. Z důvodu přístavby mateřské školy jsme nemohli chodit na zahradu, kde děti mají svoje vyžití
na průlezkách, houpačkách a skluzavce.
Nám to ale vůbec nevadilo, protože jsme
využívali školní hřiště, vycházky do přírody a blízkého okolí. Obdivovali jsme práci
pavoučků při tkaní sítí a pozorovali drobný
hmyz. Při příležitosti Dne stromů (20. října) jsme si povídali o lese – co v něm roste a kdo v něm žije. Děti si vystřihly, slo-

žily a slepily z barevného papíru lišky. Při
vycházce určovaly názvy stromů, třídily,
sbíraly a pozorovaly padající listí. Ve třídě
z něj vyráběly stromečky, draky, zkoušely barevné otisky a frotáž. Sbíraly kaštany
a sestavovaly z nich obrázky. K rozšíření
poznatků ještě příště využijeme novou interaktivní tabuli.
V průběhu října proběhl v družině naší
školy projektový den Malý čtenář. Děti navštívily obecní knihovnu, kde se seznámily
s jejím provozem, s některými dětskými

autory a mohly si vypůjčit knihu nebo časopis. Některé z nich si také pořídily čtenářský průkaz a chtějí knihovnu i nadále
navštěvovat. Doufáme, že do budoucna
tak získají kladný vztah k četbě.
Marie Berounová, MŠ Nové Syrovice

Upozorňujeme přispěvatele,
že z technických důvodů je uzávěrka příštího vydání zpravodaje mimořádně již

9. prosince 2020!
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Nové povrchy vozovek, fungující vodovod a kanalizace
Největší investiční akce v historii Jakubova se pomalu blíží
ke konci. Celkové náklady na splaškovou kanalizaci a vodovod
v Jakubově byly vysoutěženy elektronickou aukcí za částku 94,9
mil. Kč. Investorem celé akce je dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč, který se podílí částkou 10,3 mil. Kč.
Největší část nákladů pokryje dotace z operačního programu
Životní prostředí ve výši 60,1 mil. Kč. Spolupodíl obce je zatím
vyčíslen na 24,5 mil. Kč. Případná dotace z Fondu Vysočiny
se o tuto částku ještě sníží. Spolupodíl je rozložen do splátek
na dobu 5 let, takže ho náš obecní rozpočet zvládne bez potřeby
zadlužení obce.
Částka 24,5 mil. Kč je sice vysoká, ale za tuto částku budeme
mít vybudovanou nejen splaškovou kanalizaci a vodovod, ale
budeme mít také celoplošně opraveny všechny silnice v obci.
Naše občany nebude trápit sucho a nedostatek vody ve studních jako v minulých letech. Krajská správa a údržba silnic u zhotovitele objednala a zaplatila i opravu silnic, kde se kanalizace
nepokládala, aby bylo vše
nově opravené. Jedná se
o silnici před autobazarem,
od školy ke státní silnici
a kopec směrem na Vícenice.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě splaškové kanalizace a vodovodu
začátkem roku 2018 hned
z několika důvodů. Kromě
vlastní výstavby to byla
také úvaha: Proč opravovat místní komunikace
a chodníky, když je budeme muset v následujících letech rozbít
z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu?
Dnes (první polovina listopadu – pozn. red.) už jsou všechny
hlavní rozvody a přivaděče hotové, zbývá dokončit jen několik
málo přípojek. Kompletně zaasfaltovaná je celá krajská silnice

Výročí vzniku republiky v Lukově
Také letos si v Lukově připomněli výročí vzniku samostatné
Československé republiky. Ovšem z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu se uskutečnila pouze skromná připomínka tohoto významného 102. výročí
bez účasti a přítomnosti veřejnosti. A tak pouze lukovský starosta Jan Vidourek položil věnce k pomníku padlých v 1. světové
válce a obětí komunistického režimu.
Nezbývá než popřát republice vše nejlepší do dalších let, našim občanům pevné zdraví a zvládnutí současné nelehké doby.
–nov–

a asi polovina místních komunikací. Zbývající obecní silnice budou opraveny na jaře, jak to počasí dovolí.
Vlastní výkopové práce a následné asfaltování nejednou
zkomplikovaly našim občanům cestu domů. Někdy byly zavřeny
dvě i tři ulice zároveň. Všechno jsme to však zvládli a teď si budeme užívat nové silnice a fungující vodovod a kanalizaci. Děkuji
srdečně všem občanům za trpělivost a pochopení!
Miroslav Kabelka, starosta

V noci na 8. října 1941 byla z rozkazu zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha zahájena akce Sokol. Během
ní došlo k pozatýkání několika stovek sokolských činovníků
jak z vedení České obce sokolské, tak i z žup a mnoha jednot.
Většina z nich pak putovala do věznic a koncentračních táborů
a konce války se nedočkala. Za touto akcí byly obavy nacistů
z organizovanosti členů Sokola v odboji a jejich vlasteneckého
cítění. Proto pro ně byli sokolové českým nepřítelem číslo jedna.
Z tohoto důvodu je 8. říjen připomínán jako Památný den sokolstva a od loňského roku je slaven i jako významný den České
republiky.
Na malé pietní vzpomínce se i letos v tento den sešlo několik
občanů Martínkova, aby si připomněli hrdinství sokolů v období
II. světové války i oběť bývalého martínkovského řídícího učitele
Josefa Štefana. Ten na místní školu nastoupil v lednu roku 1939
a okamžitě se zapojil i do mimoškolní činnosti v obci. Stal se jednatelem sboru dobrovolných hasičů i Tělocvičné jednoty Sokol.
Štefan byl velkým vlastencem, proto se ve spolupráci s moravskobudějovickým inspektorem Oldřichem Štěrbou a dalšími kolegy z učitelských sborů v okolí aktivně zapojil do práce v odboji.
A právě to jej později stálo život.
František Bednář, další z učitelů, s nímž se Štefan znal ještě
ze svého působení ve Slezsku, padl do rukou německé státní
policie a po mučení jejich protiříšské aktivity prozradil. Josef Štefan byl zatčen 11. března 1942 a 18. června téhož roku v Brně
na základě rozsudku zastřelen. Svůj mladý život obětoval pro
republiku v ten samý den, kdy v kryptě Cyrilometodějského kostela v Praze v Resslově ulici zahynuli Kubiš, Gabčík a dalších
pět hrdinů, kteří právě Heydricha zlikvidovali. I mezi jejich spolupracovníky byly stovky členů Sokola a dnešní historici jsou přesvědčeni, že bez jejich pomoci by atentát na říšského protektora
nemohl úspěšně proběhnout.

Statečnost a hrdinství tisíců obětí nacismu z řad sokolstva si 8.
října připomněli lidé na mnoha místech republiky a samozřejmě
také v Martínkově.
Josef Pléha, starosta Sokola Martínkov
Foto: Vít Bláha

Při oslavách vzniku Československa
využili místní rozhlas
Dvacátý osmý říjen roku 1918 je bezesporu nejvýznamnějším
dnem v historii naší republiky. Na konci první světové války došlo
k rozpadu rakousko-uherské monarchie a na mapě Evropy se
objevilo několik nových států. Mezi nimi i Československo. Toto
(pokračování na str. 14)

Zbrusu nový chodník
se musí líbit všem

Pro potěchu oka i duše

I v této těžké době, kdy do našich životů zasáhl koronavirus,
jsme v Meziříčku společným úsilím vytvořili podzimní výzdobu
pro potěchu oka i duše. Stalo se tak poté, co pan Ing. Jaroslav
Krejza vypěstoval a hlavně nám věnoval krásné veliké dýně, které vyřezala Daniela Řepová. Jejich rozsvícení vzhledem k vyhlášeným omezením bohužel proběhlo bez účasti meziříčských
dětí, ale pevně věříme, že se brzy vrátíme k běžnému životu.
–pel–
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Památný den sokolstva v Martínkově

Druhou větší investiční akcí v Jakubově, kterou se podařilo
zvládnout za dva měsíce, byla rekonstrukce chodníku. Na tuto
akci se obci podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,17 mil. Kč. Cílem dotačního programu je ﬁnancování opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
a opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu.
Nový chodník propojí centrum Jakubova s lokalitou s novou
výstavbou a umožní jejím obyvatelům bezpečnou cestu do obchodu, na zastávku nebo do školky. Bylo zrekonstruováno asi
230 m chodníku, byla vytvořena tři místa pro přecházení. Vydlážděno bylo místo pro barevné kontejnery na tříděný odpad
a také vznikla tři parkovací místa. Pod dlažbu bylo položeno
nové vedení veřejného osvětlení. Přeložit se také musely být
dva sloupy veřejného osvětlení.
–mik–
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z mikroregionu, ze školství

z mikroregionu
Při oslavách využili místní
rozhlas
(dokončení ze str. 13)

výročí je každoročně připomínáno v mnoha městech i vesnicích a nejinak tomu
bývá rovněž v Martínkově.
Letošní oslavy byly kvůli omezením
v souvislosti s koronavirovou krizí jiné,
přesto se však uskutečnily. K pomníku padlým v první světové válce položili představitelé obce věnec a následná
připomínka významu státního svátku
pak proběhla prostřednictvím místního
rozhlasu. „Podobně, jako my v dnešní
době, čelili i naši předkové dobám krizí,
nezdaru a chaosu. Přišel rok 1931 a s ním
světová hospodářská krize. Ta s sebou
přinesla silný propad hospodářství a růst
nezaměstnanosti. Po pěti letech ale krize
odezněla a motor ekonomiky a hospodářského růstu se opět začal roztáčet. Ne
však nadlouho. 29. září 1938 podepsali
v Mnichově zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie dohodu o postoupení pohraničních území Československa
Německu a československá vláda byla
donucena ji přijmout. Republika se ještě
ani nevzpamatovala ze ztráty více než 40
tisíc kilometrů čtverečních svého území
a téměř pěti milionů obyvatel a přišla další
rána. 15. března 1939 obsadila nacistická
vojska území Čech, Moravy a Slezska,
Slováci se odtrhli a vyhlásili samostatný
Slovenský stát,“ zaznělo mimo jiné v projevu starosty Josefa Pléhy k výročí vzniku
republiky.
Došlo i k připomínce dalších nelehkých
chvil, kterými si naši předkové prošli. „Ani
v krátké historii samostatné České republiky jsme se nevyhnuli řešení problémů,
hospodářských nebo politických krizí.
Dnes k tomu přibývá i krize v souvislosti
s novým typem koronaviru SARS COV-19.
Naši předkové čelili válkám, různým krizím
a nezdarům, přesto vždy hrdinně bojovali
a vítězili. Věřím, že i my společně boj s tímto neviditelným nepřítelem vyhrajeme.“
Těmito optimistickými slovy zakončil
svůj proslov k občanům Martínkova prostřednictvím rozhlasových amplionů starosta Josef Pléha.
–jpl–

Oranžové hřiště, nová budova a poselství
čtyř zdatných důchodců
V průběhu letošního roku se nám
podařilo u Základní
a Mateřské školy
v Nových Syrovicích
vybudovat Oranžové
hřiště. Realizaci podpořila Nadace ČEZ
částkou ve výši 300
tis. Kč. Z nadačního
příspěvku a vlastních
prostředků
obce byly pořízeny
kondiční herní prvky, které napomáhají
k celkovému posílení
svalstva dětí a lepší
pohybové koordinaci. Konkrétně se jedná o kladinu na řetězech, bradla, lanový
most, kladinu, kovovou
trojhrazdu,
přízemní trampolínu
a lanovou sestavu.
Dodavatelem byla
ﬁrma TEWIKO systems, s.r.o., Stráž
nad Nisou. Hřiště již slouží pro potřeby
mateřské a základní školy. Slavnostní
otevření se ale vzhledem k současné epidemiologické situaci plánuje až na jaro
příštího roku.
Podařilo se nám zastavět i delší část
školní zahrady novou budovou v rámci
akce s názvem „Spojovací chodba budovy ZŠ a MŠ a budovou jídelny“, která je
téměř před dokončením. Ještě letos nás
však čeká další sestava dětského hřiště

Jak šel čas se slavnou dírou

Nepatrný plachý úsměv. Úsměv pod
rouškou, ruka, která pomůže a pohladí,
i když je při této pomoci zatím trochu nejistá. Její zručnost se však den ode dne
zvyšuje. Je to ruka studentky třetího nebo
čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost.
Ta drobná dívčí ruka, která byla poprvé
za dvacet let existence tohoto oboru povolána státem na pomoc.
Asi každý z nás si vzpomeneme na první den, kdy jsme vstupovali do dveří střední školy, kterou jsme si zvolili. Do budovy
moravskobudějovického gymnázia vstupovala a vstupuje již víc než sto let každé
září spousta nových tváří. Jsou to gymnazisté, kteří čekají vynikající přípravu
na vysokoškolská studia, studenti oboru
veřejnosprávní činnost, kteří přicházejí
za studiem práva a veřejné
správy. Další, kteří vstupují
těmito dveřmi, přicházejí
za snem pracovat s lidmi.
Jejich představy jsou různé, tak jako byly ty naše.
Představy, které s sebou
nese mládí. Pracovat v mateřské škole, ve stacionáři,
pracovat s problémovými
rodinami, vést terapie, přiznávat sociální dávky, pečovat. Přicházejí za oborem Sociální činnost.
Ten výše zmíněný plachý úsměv pod rouškou
je jejich. Kdo ví, co čekali
od tohoto školního roku?
Stužkovací večírek, přípravy na maturitní
ples, spoustu zkoušení, testů a přípravy
na praktické, ústní a písemné maturitní
zkoušky. Úvahy nad dalším studiem, nad
hledáním práce. Tyto vize skončily brzy
po vyhlášení distanční výuky. Na rozdíl od svých vrstevníků v jiných oborech
vstaly naše studentky od počítačů, oblékly se do bílého, pod roušku skryly úsměv,
rozpaky a nejistotu. I na ni mají právo.
Doposud za sebou mají přes 100 hodin
dobrovolnické činnosti a v případě čtvrtého ročníku 120 hodin praxe z minulých
let. Ale nyní je to jiné. Setkání s nemocí,
potřeba rychle reagovat, neschovat se
za kolektivní vím či nevím. Každá sama
za sebe. Tam, kde je potřeba. Zkouška

za podpory fondu MMR. Věřím, že vše
proběhne dle plánů, a těšíme se na společné předání všech děl našim dětem.
A na závěr jedna milá perlička. Při
bourání a přestavbě bylo nalezeno malé
poselství zdatných důchodců z poloviny
sedmdesátých let minulého století. Děkujeme, po dokončení bude vráceno zpět
i s naším dovětkem dalším generacím.
Oldřich Svoboda, starosta

Věděli o ní nejen motoristé, jistý (a poměrně dlouhý) čas totiž byla jedním z letošních hitů internetu. Neexistoval týden,
aby si kvůli ní někdo neprorazil pneumatiku svého vozidla, výjimkou nebyla ani
dvě auta za jediný den. Díra ve vozovce
na frekventované silnici I/38 na mostě v Želetavě zkrátka poutala pozornost nejen motoristické veřejnosti už od jara tohoto roku,
přičemž své „nejslavnější“ období prožívala
od léta do poloviny října, kdy řidiče konečně
přestala trápit. Předtím ovšem její existence dala velkou příležitost také lidové tvořivosti…
Foto: Olga Nováková a internet
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Plachý dívčí úsměv pod rouškou
naostro v ústavech sociální péče. V první
linii.
Doufáme, že naše studentky svojí pomocí zlepší pracovní podmínky zaměstnanců jednotlivých sociálních služeb
a hlavně pak pomohou jejich klientům. Ať
v rámci péče o jejich osobní potřeby, v posilování soběstačnosti, ale i milým pohledem a upřímným slovem. Víme, že jejich
kompetence ještě nejsou stoprocentní,
ale věříme, že za pomoci zdravotnického
a sociálního personálu bude jejich práce
přínosná pro klienty, pracovníky služeb
a hlavně pro ně samotné.
Děkujeme pracovníkům Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Domu
sv. Anežky ve Velkém Újezdě i Charitě
Třebíč – pečovatelské službě a osobní

asistenci za trpělivost a nadhled při práci s nováčky v rámci oboru. Jejich přístup a lidskost vůči studentům může být
do budoucna podnětem k tomu, že naši
absolventi kromě asistence ve školách
a školkách, sociální práce v nízkoprahových zařízeních či v oblasti sociálněprávní ochrany zamíří i do sféry terapeutické
a pečovatelské.
A nakonec opravdu velké, skutečně
velké díky našim děvčatům – držíme vám
palce, jsme hrdí, že jste našimi studenty,
a jak říkám vždy na konci hodiny – dávejte
na sebe pozor.
Mgr. Leona Štáblová,
Gymnázium a SOŠ
Moravské Budějovice

Pozvání na tradiční pochod
Turistický oddíl TJ Sokol Moravské
Budějovice zve všechny příznivce pohybu na tradiční prosincový pochod s názvem Vánoční Kosová, který se uskuteční v sobotu 26. prosince. Sraz v 10.00
hod. u vlakového nádraží, odkud pojedeme jako obvykle autobusem do Rácovic. Odtud se budeme pěšky vracet přes
Kosovou zpět do Moravských Budějovic.

Délka nenáročné trasy je 12 km.
Na trase bude rozdělaný oheň, proto
špekáčky s sebou!
Aktuální informace o konání akce najdete na www.mbsokol.cz.
–loj–
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vzpomínky

vzpomínky
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.

Opustili nás:
Bohumír Dufek
Marie Václavková
Marie Bistrá
Antonín Klobouček
František Pospíšil
Antonín Sláma
Marie Čermáková
Jana Šteﬂová
Blanka Pisařovicová
Anna Pekárková
Božena Prokešová
Marie Jenerálová
Jan Nechvátal
Anežka Pánková
Božena Kadlecová
Antonín Zvěřina
Bohuslav Dvořák
Jan Bartes
Jan Trnka
Jiří Šula
Marie Hofmannová
Bohumil Svoboda
Marie Bílá
Jaroslav Forman
Josef Krutiš
Anna Stáňová
Marie Smrčková
Bohumil Nechodom
Anna Nevoralová
Jan Žák
Jaroslav Ferdan
Hedvika Svobodová
Ludmila Runkasová
Jakub Dufek
Leopold Kosmák
Ludvík Cvak
František Mandát
Václav Dvořáček
Jarmila Čermáková

1937
1936
1934
1936
1930
1933
1925
1937
1941
1927
1922
1947
1923
1931
1928
1946
1938
1954
1939
1945
1931
1934
1934
1928
1944
1930
1937
1948
1938
1938
1929
1929
1931
1984
1943
1931
1934
1961
1937

Mor. Budějovice
Jakubov
Mor. Budějovice
Jakubov
Mor. Budějovice
Budkov
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Dešov
Velký Újezd
Jakubov
Dešov
Litohoř
Jackov
Dědice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Vranín
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Jakubov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Dědice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Vranín
Vranín
Mor. Budějovice
Lukov
Lesonice
Mor. Budějovice
Velký Újezd
Lesonice
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil
inzerce

Dne 8. 12. je tomu
už 8 let, co nás
navždy opustila
milovaná dcera,
vnučka, neteř,
sestřenice
a kamarádka
Romanka
Puklická.
Stále vzpomíná
maminka, babička a děda z Komárovic,
tety a strýcové, sestřenice a bratranec.
Kdo ji měl rád, vzpomíná s námi.

Letos uplyne
20 let, kdy nás
navždy opustil
manžel, tatínek
a dědeček pan
Konrád Břinek
z Moravských
Budějovic.
1. 12. 2020 by
se dožil 100 let.
S láskou stále vzpomínají manželka
Marie, dcery Marie a Věra s rodinami.

Dne 18. 12.
vzpomeneme
nedožitých 80 let
pana
Františka
Tichého
z Moravských
Budějovic
a 11. 1. 2021 uplyne
12 let od jeho úmrtí.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje rodina.

Dne 15. 12. 2020
by oslavil
80. narozeniny pan
Karel Horký
z Martínkova.
S láskou
vzpomíná rodina.

Dne 17. 12. 2020
to budou dva smutné roky, co nám navždy odešla naše
milovaná manželka, maminka, dcera
a sestra paní
Jitka Boráňová.
Nikdy
nezapomeneme.

Dne 31. 12. 2020 uplyne 30 let od úmrtí
pana Jaroslava Křikavy.
Dne 20. 12. 2020 uplyne 15 let od úmrtí
paní Ludmil y Křikavové.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Vzpomínají dcery Ludmila, Jaroslava
a syn Pavel s rodinami.

Neplačte a nechte
mne klidně spát,
i bez slz je možno
vzpomínat.
Nebylo mi dopřáno
déle s vámi být,
nebylo léku, abych
mohl žít.
Dne 26. prosince
uplyne šestý
smutný rok od úmrtí pana
Rostislava Hanáka
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

Již není mezi námi,
již není slyšet
známý hlas,
nám zůstalo
jen vzpomínání
na toho,
kdo rád žil a měl
nás tolik rád…
Dne 20. 12. 2020
uplynou dva roky od úmrtí
Mgr. Zdeňka Branče.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 30. 11. 2020
uplynul první smutný rok od chvíle,
kdy nás opustil náš
tatínek, dědeček
pan
Stanislav Kučera
z Komárovic.
S láskou stále
vzpomínají
manželka Marie, dcera a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit s naším milovaným Jakubem Dufkem a tak zmírnit náš smutek. Upřímné děkujeme patří také všem, kdo se
jakkoli podíleli na důstojném průběhu této smutné události.
Zarmoucená rodina
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Odešla jsi tiše,
jak si osud přál,
však v našich srdcích žiješ stále dál.
Těžké bylo loučení,
těžší je bez Tebe
žít,
láska snad smrtí
nekončí,
v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 18. prosince 2020 vzpomeneme již
14. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky, paní
Marie Holíkové.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, dcera a synové s rodinami, vnuci
a pravnuci.

Navždy se oči
zavřely a srdce
přestalo bít,
krutá nemoc
zvítězila,
musela jsi odejít.
Dne 28. listopadu
2020 jsme vzpomněli již 19. smutné
výročí úmrtí naší
drahé maminky, manželky, babičky, sestry a dcery, paní
Jitky Lovicarové.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, synové Honzík a Martin s rodinami, sourozenci s rodinami a tatínek.

Dne 6. 12. 2020
uplyne smutný rok,
co nás navždy
opustil pan
Jiří Žák
z Mor. Budějovic.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Všem, kdo jej znali
a vzpomenou s námi, děkujeme.
Jak rychle jsi žil,
tak rychle jsi
nás opustil.
Jen ti, co tě znali,
vědí,
jak výjimečný
jsi byl.
Dne 13. 12. 2020
uplyne 1. smutný rok ode dne,
kdy nás nečekaně
opustil milovaný manžel a tatínek, skvělý
kamarád, uznávaný odborný lékař a velký
moravskobudějovický patriot, pan
MUDr. Josef Salač.
Za podporu a pomoc v nejtěžším období
života děkuji zejména své rodině a blízkým, všem přátelům i vděčným pacientům, kteří s námi v lásce a úctě vzpomínají.
Manželka Petra
s dcerkami Terezkou a Kristýnkou.

Utichlo srdce, ubíhá čas, vzpomínka
na Tebe zůstává
v nás.
Dne 20. 12. 2020
uplyne smutný
rok, co nás navždy
opustila paní
Růžena Svobodová z Moravských
Budějovic.
S láskou stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Přišla nemoc zlá
a Ty jsi musel odejít
na věčnost spát
a nám nezbývá
jen s bolestí v srdci
vzpomínat.
9. 12. 2020
by se dožil 50 roků
náš milovaný syn,
bratr a strýc, pan
Ladislav Poláček z Nových Syrovic.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, sestra a bratr s rodinami
a Zdeněk.

Vydal ses cestou,
jíž chodí každý
sám,
jen dveře
vzpomínek jsi
nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi
nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 30. prosince s bolestí v srdci vzpomínáme 8. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan
Jaroslav Šafrata z Kojatic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S úctou a láskou vzpomíná
celá jeho rodina.

Dne 13. prosince
uplyne druhý
smutný rok,
kdy nás opustil pan
MVDr. František
Svoboda.

Každému na světě
svíčka hoří,
každý je na světě
kapkú v moři.
Každý je na světě
enom jednú,
odejdeš, v dobrém
na ťa vzpomenú.
Vzpomenú,
zaplačú, jak to
dycky bývá, jak pěsnička co končí,
druhá sa začíná.
Dne 28. listopadu 2020 uplynuly 2 smutné
roky, co nás opustila naše drahá, paní
Marie Protivínská z Lázu.
S láskou v srdci vzpomínají
maminka, dcery a bratr s rodinami.

Mohla jsi tu s námi
být jen kratičký čas,
krásné vzpomínky
však navždy budou
přežívat v nás.
Dne 8. 12. 2020
uplyne již 8 let
od úmrtí naší
milované dcery
a vnučky
Romanky Puklické.
Jménem všech, kteří Romanku znali,
s láskou vzpomínají
tatínek Luděk Puklický a babička
Božena Puklická.

S láskou
vzpomínají
manželka a dcery
Marie, Hana a Eva s rodinami.
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,
nikdy nezapomene.

Bolestně klesly
ruce znavené,
životem těžkým
tvrdě zkoušené.
Umlkla ústa
maminky drahé,
dotlouklo mateřské
její srdce zlaté.
Dne 31. 12. 2020
uplyne 5 smutných
roků, kdy nás opustila naše milovaná
maminka paní
Milada Šrámková z Mor.Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a synové s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 14. 11. jsme si připomněli 2 roky ode
dne, kdy nás opustila naše babička, prababička a maminka
Helena Částková z Vícenic.
Dne 6. 7. 2020 by se dožila 90 let.
Současně 2. 12. vzpomeneme 26 let
od úmrtí našeho dědečka, pradědečka
a tatínka
Jaroslava Částka z Vícenic.
Dne 30. 1. 2021 by se dožil 97 let.
Za tichou vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje rodina.
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blahopřání, různé

ze školství

V Evropě se o ZŠ T. G. Masaryka opravdu ví
V loňském roce jsme se zúčastnili setkání evropských učitelů zapojených v programu GLOBE, což je celosvětový program
zaměřený na pozorování a ochranu přírody. Je v něm zapojeno
37 000 škol ze 123 států celého světa a od roku 2004 i naše
škola ZŠ TGM MORAVSKÉ BUDĚJOVICE. Při loňském loučení
jsme si slíbili, že za rok se určitě setkáme v Chorvatsku.
Lidé míní, koronavirus mění. Kvůli pandemické situaci se organizátoři rozhodli uspořádat konferenci on-line. A protože jsme
byli zvědaví, co se na našich spřátelených školách děje, přihlásili
jsme se do diskuse s naším projektem Tajný lesík. V prezentaci
jsme zdokumentovali, jak jsme vysadili s kroužkem Tereza 700
stromků, převážně dubů a buků. V současné době slouží lesík
jako studijní plocha pro naše pozorování. Naše práce měla u devadesáti účastníků z celé Evropy úspěch a vzbudila velký zájem.
A co jsme se dozvěděli o práci dalších škol zapojených v programu?

Že na Maltě měří děti teplotu mořského písku a podle ní usuzují, zda se narodí mořským želvám mláďata samčího, nebo samičího pohlaví.
Že v Izraeli letos naměřili 843 mm ročních srážek a v roce 2001
jenom 220 mm. Několik let děti pozorují, jak se výkyvy počasí
projevují na chování zvířat.
Že kamarádka Vrasna ze Zaprade (Chorvatsko) propaguje pozorování přírody u dětí ve věku 4–7 let v mateřské škole; a zaujala nás tím, jak zpracovala s malými téma Mraky.
Že ve Švýcarsku se kolega Sebastián rozhodl sledovat výskyt
živočichů v horské bystřině a pomocí něj hodnotit kvalitu vody.
Podobných nápadů jsme viděli a slyšeli během konference
mnoho. Bylo to pro nás velmi zajímavé a inspirovalo nás to pro
další práci. Nyní jen doufáme, že se příští rok už potkáme naživo...
Jana Hanáková a Romana Průšová,
učitelky ZŠ TGM Moravské Budějovice

Matějův velký úspěch v Logické olympiádě
Matěj Havelka, student 3. ročníku gymnázia v Moravských
Budějovicích, obsadil vynikající 2. místo v krajském kole Logické olympiády.
V pátek 6. listopadu proběhla krajská kola Logické olympiády. Jedná se o soutěž, v níž nehrají roli naučené znalosti, ale
logické myšlení a bystrý úsudek. Letošní ročník měl netradiční formu – oproti předchozím ročníkům se soutěž uskutečnila
on-line. Soutěžící měli na řešení zapeklitých otázek a rébusů
celkem 30 minut. S on-line testem se nakonec v pátek úspěšně popasovalo po šedesáti soutěžících v kategoriích A, B a C
v každém kraji.
Jsme velmi rádi, že v kategorii C (studenti středních škol) vybojoval výborné druhé místo Matěj Havelka. Ten svůj úspěch
komentoval následovně: „Jsem opravdu hodně rád. Logické
olympiády se zúčastňuji již od základní školy, a když mi letos
opět přišla pozvánka, řekl jsem si, proč ne. A šel jsem do toho.
Umístění mě velice překvapilo a samozřejmě mi to udělalo radost.“
Díky svému umístění postupuje Matěj do celostátního ﬁnále, naplánovaného na konec listopadu. Gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů.
Mgr. Květa Bretšnajdrová
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„Fotograﬁe je chodící oko. Klusající zřítelnice… Buď někdo vidí, co se má fotografovat, anebo nevidí. Když to vidí,
tak to uvidí i bez fotoaparátu; tím aparátem to jenom sdělí.
To je, jako když má někdo myšlenky a píše je. Píše už to,
co měl dřív, než vzal pero do ruky. Kdežto někdo může mít
v každé ruce pět per, a když nemá myšlenky, tak nemá co
sdělovat.“
(Miroslav Horníček)
Vážení čtenáři, přijměte, prosím, naše pozvání na čtrnáctý
ročník výstavy fotograﬁí fotonadšenců z Moravských Budějovic
a okolí, na Výstavu Fotofandů 2020. S touto dnes již tradiční akcí
mají mnozí z nás spojený podzim v Moravských Budějovicích,
proto jsme vás o tohle setkání s krásou nechtěli připravit ani letos. Krása má totiž tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srdcí. A jistě se mnou budete souhlasit, že právě letos potřebujeme
klid a mír mnohem víc než obvykle.
Rok 2020 je hodně jiný než všechny předchozí a netradiční je
i naše výstava. Přesunuli jsme se tentokrát za vámi do on-line
prostředí, prohlídku si tedy můžete užít z pohodlí a bezpečí domova. Kurátorem výstavy je jako vždy Pavel Čírtek a pokochat
se můžete fotograﬁemi celkem devatenácti vystavujících. Někteří z nich jsou pravidelnými vystavovateli, a tedy našimi dobrými
známými, na jejichž díla se vždycky těšíme. Několik dalších fotografů patří do skupinky staronových a také letos se připojilo
několik těch, kteří dříve byli jen fandy. Kdo všechno se vám letos
představuje? To se dozvíte na adrese http://besedamb.cz/fotofandi-2020/.
Výstava v současné chvíli již probíhá a končí až 20. prosince.
Budeme moc rádi, když si uděláte čas a navštívíte ji. Anatole
France kdysi řekl: „Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez
jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti.“ A to by, podle
mého názoru, byla veliká škoda. Letos prostě on-line a příští rok
– doufejme – opět v zámeckých konírnách a všichni spolu. Přeji
vám krásnou podívanou!
Drahomíra Brzobohatá

Blahopřání

Dne 3. prosince 2020 oslaví
Růžena a František Iranovi z Moravských Budějovic
Diamantovou svatbu.
Hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje
syn František s manželkou Ivetou, dcera Renata s manželem
Vladimírem, vnoučata František, Radim a Nikola s Kamilou.

Dne 16. prosince oslaví své
70. narozeniny pan
Jaroslav Novák z Lesné.
K tomuto významnému životnímu jubileu mu přejí hlavně hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu radosti
manželka Marie,
dcera Kateřina s rodinou,
vnoučata Lukášek a Filípek.
Placená inzerce

inzerce

Bezpečnost na silnicích
v zimním období

Co dělají děti z Terezy během koronavirové krize?
Pečují o zvířata ze zookoutku! Členové kroužku Tereza při
Základní škole TGM Moravské Budějovice si totiž rozebrali
obyvatele zookoutku domů a starají se o ně: o oblovku Karla,
zebřičky Piškotka a Piškotku, agamu Jonatána a pakobylky.
Pouze akvárium s rybičkami je v současné době v péči dětí
ze školní družiny.
Zvířátka se za péči odměňují rozmnožováním – ptáčci sedí
na vajíčkách, rybiček už je dvakrát víc než původně a pakobylek čtyřikrát. Jen agamák Jonatán (na snímku) se důstojně domáhá privilegia dívat se na večerní programy televize
z opěradla křesla. Děkujeme všem žákům i jejich rodičům, že
umožnili dětem péči o naše svěřence.
Zapojili jsme se také do fenologické kampaně projektu
GLOBE. Děti sledují změny barev listí na stromech a zaznamenávají je a fotografují. Dalším projektem je projekt
PULCHRA o veřejné zeleni ve městech a obcích. Zatím žáci
mapují terén a zjišťují, jak to se stromy a květinami vypadá,
a plánují, co by se mohlo zlepšit.
Jak vidíte, nás virus nezastavil. A co vy? Až půjdete do přírody, vezměte s sebou tašku a ukliďte nepořádek po před-

Navštivte tradiční výstavu fotograﬁí

chozích návštěvnících. Že sami nezanecháváte po sobě odpadky, je přece samozřejmé…
Mgr. Jana Hanáková, vedoucí ekokroužku Tereza

V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem
velké množství dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci, která je pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo v některých
případech značně zledovatělá. Řidiči si totiž často neuvědomují,
že vozidlo, které řídí, se v zimě na silnici chová zcela jinak než
v ostatních ročních obdobích. Právě toto je jeden z důvodů, proč
k dopravním nehodám dochází. Samotný řidič někdy ani neví,
jak se jeho vozidlo na takovém povrchu může zachovat (např. při
prudkém brzdění). Řidiči ve velkém množství případů nepřizpůsobí rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám,
stavu a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk, který nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy
se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí řidiči počítat
s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít na paměti, že povinnost, aby
řidiči měli automobil vybavený zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze zákona a není radno tuto skutečnost podceňovat, a to ani
v případě, že vozovka zrovna pokrytá sněhem či námrazou není.
Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou
řidiči povinni mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době
od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze
vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na
pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do tři a
půl tuny musí mít na všech kolech zimní pneumatiky s hloubkou
dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální hmotností
převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech
kolech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik musí být
v tomto případě minimálně šest milimetrů.
(dokončení na str. 20)
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různé
Bezpečnost na silnicích
v zimním období
(dokončení ze str. 19)
Řidiči si ale často neuvědomují, že
pouze používání zimních pneumatik pro
jízdu v zimním období nestačí. V tomto
období je velice nutné dbát dalších zásad
bezpečné jízdy. Pojďme si proto některé
z nich připomenout.

¢ȨƭǣƭǳƭǧȦƄȮǵƮ
ȣȦȀɭǒȻǔɚƄǵȀơǵǔƟǍ
ȮɚƄȻǧɗ

O

ƃƦȀǵȀɚƮǍȀ

Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé
komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.

ȦȀǧɃǍȀƦǵư

O

ɫƦȦƃɚǔƃǣƭǵ

Dodržujte větší odstup za vozidlem
před vámi. Musíte počítat s tím, že brzdná
dráha vozidla se na zledovatělém nebo
sněhem pokrytém povrchu prodlužuje.

ȻȀǵƭǣǪƭȣȲǔ

O

Brzděte ještě před vjetím do zatáčky,
dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém
směru. Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.
O

Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za jízdy musíte mít rozhled do
všech směrů jízdy.
O

Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a
jejich nasazení si doma v klidu vyzkoušejte.
O

Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi
do ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 26. 12.

Moravské Budějovice

Vánoční Kosová
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na tradiční vánoční pochod na Kosovou.
Sraz účastníků v 10.00 hod. na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.
Aktuální informace o konání akce na www.mbsokol.cz.

v dobrém technickém stavu a pravidelně
ho kontrolujte.
Na svých cestách buďte opatrní a za
každých okolností dbejte zásad bezpečné
jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko toho,
že se stanete účastníky dopravní nehody.
Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už jedete kamkoliv. V některých případech se
nevyplácí zbytečně chvátat.
– KŘPČR–
Ilustrační foto: Luboš Janoušek

SUDOKU
o ceny
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Upozorňujeme přispěvatele,
že z technických důvodů je uzávěrka příštího
vydání zpravodaje mimořádně již

9. prosince 2020!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
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Vylosovaný výherce získává kalendář Moravskobudějovického mikroregionu na rok 2021.
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, 11. 12. 2020. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Natálii Poláčkové
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Moravské Budějovice.

placená inzerce
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