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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

kdy naposledy jste si našli čas jen pro sebe? 
Snad se vám při čtení dubnového zpravodaje pove-
de alespoň trochu zpomalit a dopřát si pár chvilek 
jen pro sebe.

Přesně před rokem jsem při psaní úvodníku 
do dubnového vydání poprvé zmínila koronavirus. 
Nám všem jsem tehdy přála, aby koronavirová epi-
demie rychle pominula, aby se dala na ústup. Bylo to velmi těžké 
období, bohužel teď je to ještě horší. Vloni bylo běžnou základní 
rutinou nošení ochranných roušek, nyní respirátorů. Přestože 
jsme si na ně zvykli, sami všichni poznáváme, že je náročné být 
jen tak s respirátorem, natož provádět každodenní pracovní čin-
nosti. Pracuje se s ním hrozně. Těžko se nám dýchá, někteří mají 
problémy s dýcháním. Přísná opatření nesou lidé špatně.

Zdá se, že jsme národ epidemiologů, odborníků na nové viry, 
na jejich šíření. Všichni se dnes učíme za pochodu. Vláda, lékaři, 
úředníci. Právě proto je namístě velká opatrnost. Každý známe 
člověka, který covid prodělal. Bohužel jsou mezi námi i lidé, kte-
rým na covid zemřel někdo blízký. Život se změnil nám všem. 
Dětem, které se učí doma a výuka probíhá přes internet. Někteří 
pracujeme v „bezpečném režimu“ (tzv. home office) a do práce 
docházíme na střídačku, aby v případě karantény nevypadla 
celá skupina.

Část vyléčených se vrací zpět do práce, zatímco další odchá-
zejí do izolace. Rozhodně ještě není konec, ale doufejme, že 
už to nejhorší máme za sebou a že snad už bude lépe. Špatné 
na tom všem je, že naše budoucí cesta je taková bez výhledu. 
Alespoň zatím…

Myslím si, že jako republika máme štěstí v tom, že máme zdra-
votnickou péči na vysoké úrovni. Díky tomu jsme neviděli to, co 
se odehrávalo vloni v Itálii, kde byli nemocní na chodbách nebo 
čekali s kyslíkem na parkovištích, až se uvolní lůžko.

Nejraději bych byla, kdyby už covidové období skončilo, pro-
tože je to namáhavé pro všechny. Především pro zdravotníky, 
neméně pro pacienty, ale také pro obyčejné lidi, kteří získávají 

informace většinou z médií. Všem patří velké díky 
za dodržování stanovených vládních pravidel, 
za ohleduplnost…

Nezapomeňme ale, že se blíží Velikonoce. Svá-
tek jara? Nebo připomínka umučení Krista? Pro mě 
připomínka zážitků z dětství. Jako jediná holka v ro-
dině jsme musela v předvečer Velikonočního pon-
dělí malovat vajíčka pro koledníky, péct a uklízet, 
i když třeba v televizi dávali oblíbený seriál Beverly 
Hills 90210. A ráno pak ti koledníci skutečně přišli, 
pomlázkou mě nešetřili a ještě brblali, že nechtějí 
malovaná vajíčka, ale jen ta čokoládová.

Ale ať nepíši jen o covidu a Velikonocích. V prosinci minulého 
roku schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2021. Jeho 
schválením byly všechny uvedené akce určeny k realizaci v roce 
2021. Nyní nás čeká období výběrových řízení a přípravných 
prací. Věřím, že se nám podaří naplánované investice zrealizo-
vat. Některé z nich částečně omezí v době výstavby i pohodlí 
občanů města, proto vás již nyní žádáme o shovívavost a po-
rozumění. Budeme se snažit, aby tyto nepříjemné doprovodné 
efekty byly co možná nejjemnější.

Zatím jsou velkou neznámou dotace. Každý, kdo měl někdy 
s dotacemi co do činění, ví, jak dokážou být nevyzpytatelné. 
Bez dotací však není možné s rozpočtem města velikosti Mo-
ravských Budějovic realizovat finančně náročné akce. Město ale 
nestojí jenom na investicích, určitě bude projednávat mnoho ji-
ných důležitých věcí. Pevně věřím, že se nám v letošním roce 
podaří zrealizovat všechny naplánované akce, které povedou 
ke zkrášlení našeho města.

Dost možná se cítíte dobře a nemáte žádné příznaky onemoc-
nění covid-19. Zřejmě jste zdraví. Bezpochyby je ale mezi námi 
několik nemocných. Desítky. Možná stovky? Nebojte se testová-
ní a pokud můžete, nechte se očkovat.

Otevřeme oči dokořán. Možná se na nás dnes už někdo usmál 
a my jsme si toho ani nevšimli. A možná někdo další čeká pro 
změnu na náš úsměv, právě teď, na cestě, po které jdeme.

Tak veselé Velikonoce, krásné svátky jara, pevné zdraví a pří-
jemné chvilky nejenom u čtení zpravodaje.

Jana Kiesewetterová, místostarostka města
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města schválit směnu těchto pozemků;
schválila předložit žádost o dotaci 
do 146. výzvy operačního programu Ži-
votní prostředí na projekt „Výměna kotlů 
v budově Městského úřadu Mor. Budě-
jovice“;
vzala na vědomí informace o žádosti 
o dotaci z Fondu Vysočiny na restaurá-
torský průzkum a záměr na obnovu his-
torických maleb v budově zámku v Mor. 
Budějovicích;
projednala žádost L. L. o odkoupení 
části pozemku parc. č. 4311 v k. ú. Mo-
ravské Budějovice v lokalitě ul. Jaromě-
řická a doporučila zastupitelstvu města 
neschválit prodej části tohoto pozemku 
a schválit ponechání pozemku i nadále 
ve vlastnictví města;
doporučila zastupitelstvu města ne-
schválit poskytnutí dotace ve výši 
1 414 002 Kč pro Vodovody a kanali-
zace, dobrovolný svazek obcí, Třebíč 
na investiční akci ČOV Mor. Budějovice 
– intenzifikace.

stupitelstvu města schválit prodej těchto 
pozemků za cenu stanovenou znalcem 
pro oceňování nemovitých věcí. Jedná 
se o prodej předem určenému žadateli 
z důvodu bezprostředně navazujících 
pozemků na pozemky žadatele, kdy do-
jde ke sjednocení a lepší využitelnosti 
těchto pozemků, a to i s ohledem na to, 
že pozemky jsou dotčeny vedením VTL 
plynovodu a nadzemního vedení vyso-
kého napětí se souvisejícími ochranný-
mi pásmy a s tím spojeným omezeným 
využitím těchto pozemků k jinému než 
zemědělskému nebo zahradnímu účelu;
schválila zveřejnit záměr směny čás-
ti pozemku p. č. 177/2 v k. ú. Jackov 
z vlastnictví města do společného jmě-
ní manželů V. K. a A. K. z Jaroměřic 
nad Rokytnou a části pozemku p. č. 
177/55 v k. ú. Jackov ze společného 
jmění manželů V. K. a A. K. do vlastnic-
tví města a doporučuje zastupitelstvu 

schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na zhotovitele 
akce „Zimní stadion – ochranný systém 
proti ptákům“: 1) Alfréd Möller, KLEM-
PÍŘSTVÍ Příložany – nabídková cena: 
217 700 Kč bez DPH; 2) KLEMKOM 
s.r.o. Jaroměřice n. Rok. – nabídková 
cena: 225 580 Kč bez DPH; 3) KLEM-
PÍŘSTVÍ, Petr Padělek, s.r.o. Krhov – 
nabídková cena: 277 310 Kč bez DPH;
schválila zveřejnění záměru prodeje byto-
vých jednotek v bytovém domě č.p. 1596 
v ul. Na Výsluní včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech bytového 
domu a pozemcích na základě uzavřené 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě pře-
dem určeným budoucím kupujícím;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej bytových jednotek v bytovém 
domě č.p. 1598 na ul. Hloužkova včet-
ně spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech bytového domu a po-
zemcích na základě uzavřené smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě předem urče-
ným budoucím kupujícím;
schválila zveřejnit záměr prodeje po-
zemků parc. č. 1512/15 a 1512/27 v k. 
ú. Mor. Budějovice u zahradnictví na ul. 
Znojemská bez výběrového řízení pře-
dem určenému žadateli L. Ř., bytem 
Moravské Budějovice a doporučila za-

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 68. schůzi dne 22. února 2021 mj.:

Rada města na své 69. schůzi dne 1. března 2021 mj.:
zrušila vyhlášené výběrové řízení 
na prodej celku pozemků určených pro 
výstavbu rodinného domu na ul. Havlíč-
kova, které bylo vyhlášeno 9. 2. 2021 
s možností podání přihlášek a zaplace-

ní kauce do 2. 3. 2021. Po rozvolnění 
stávajících epidemiologických opatření 
bude radě města požadavek na vyhlá-
šení výběrového řízení znovu předlo-
žen.

Rada města na své 70. schůzi dne 8. března 2021 mj.:
schválila předložit žádost o dotaci 
z programu Péče o krajinu na realizaci 
sečení Heřmanských kopců;
schválila vítězem výběrového říze-
ní na pronájem nebytového prostoru 
v domě čp. 30 a 31 na náměstí Míru 31 
firmu Jaromír Klouda, Moravské Bu-
dějovice s cenou 13 251 Kč bez DPH 
za m2;
doporučila zastupitelstvu města dle zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění schválit pořízení změny 
č. 4 Územního plánu města Moravské 
Budějovice v souladu s § 44 písmeno 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném 
znění a určit místostarostku města 
Bc. Janu Kiesewetterovou ke spoluprá-
ci s pořizovatelem při pořizování změny 
č. 4 Územního plánu Moravské Budějo-
vice, a ve věci konzultačních vedoucího 
odboru strategického rozvoje a investic 
a zástupce vedoucího odboru výstavby 
a územního plánování MěÚ;
schválila předložit žádost o dotaci 
do grantového programu Fondu Vyso-
činy Cyklodoprava a cykloturistika 2021 
na zpracování projektové dokumenta-
ce k akci „Cyklostezka kolem Rokytky, 
Moravské Budějovice“. Dotaci je možné 
žádat v max. výši 300 000 Kč, vlastní 

podíl žadatele musí činit min. 50 % cel-
kových uznatelných nákladů projektu;
schválila žádost pana J. P. o umístění 
jedné lavice u prodejního stánku Italská 
zmrzlina na ul. Kollárova;
schválila uzavření smlouvy o užívání 
veřejného prostranství s N. S., bytem 
Znojmo za účelem provozování předza-
hrádky před kavárnou MUFin na nám. 
ČSA od 19. 6. do 17. 10. 2021;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej bytových jednotek v bytovém 
domě č. p. 1596 v ul. Na Výsluní včetně 
spoluvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemcích na zákla-
dě uzavřené smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě předem určeným budoucím 
kupujícím;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 84 000 Kč obchodní 
společnosti COOP družstvo HB, Praha 
3 na provoz prodejny ve Vesci;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit „Závěrečnou zprávu a vyúčtování 
poskytnutého příspěvku (dotace) z roz-
počtu města Moravské Budějovice“ 
na rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
v lokalitě Mexiko a schválit doplacení 
dotace ve výši 143 176 Kč pro Vodovody 
a kanalizace, dobrovolný svazek obcí 
Třebíč nejpozději do 31. 3. 2021;

projednala smlouvu o podpoře a spolu-
práci a doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit tuto smlouvu mezi městem 
a společností Moravskobudějovický 
HOKEJ;
vzala na vědomí oznámení ředitelky 
ZUŠ Moravské Budějovice o zapojení 
školy do dotačního programu Fondu 
Vysočiny s názvem „Učební pomůcky 
ZUŠ 2021“ s projektem “Bicí – srdce 
každé kapely“;
vzala na vědomí informace o nové práv-
ní úpravě v oblasti odpadového hospo-
dářství;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit finanční podíl města ve výši 20 810 Kč 
na realizaci opravy šindelové střešní 
krytiny bašty fary v Moravských Budě-
jovicích ve vlastnictví Římskokatolické 
farnosti v rámci Programu regenera-
ce městských památkových rezervací 
a městských památkových zón v roce 
2021.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Svoz plastů ze žlutých 
popelnic 

proběhne v Moravských Budějo-
vicích a integrovaných obcích 

v úterý 20. dubna.
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Meziroční zhodnocení odpadu
Finanční prostředky vynaložené na od-

voz a uložení odpadů nejsou malé. Me-
ziroční srovnání nám ukazuje, že došlo 
k nárůstu odpadů o 419,96 tun. Na navý-
šení se podílí nejen navýšení bioodpadu 

o 266,8 tun, což má za následek deštivé 
počasí v roce 2020, ale také navýšení 
plastů o 14 tun. Dále si můžeme povšim-
nout navýšení o 34 tun u komunálního 
odpadu. Z přiložené tabulky můžeme také 

vyčíst, že došlo k nárůstu objemného od-
padu o 73,9 tun. Do této skutečnosti se 
promítlo období karantény, kdy občané 
mohli čas strávený doma využít pro úklid 
svých domácností, sklepů i zahrad. 

rok 2019 rok 2020

tuny Kč tuny Kč
celý rok celý rok celý rok celý rok

plast 118,66 595 503,00 132,73 818 686,00
papír 149,30 295 943,00 193,32 473 821,00
bioodpad 488,76 1 069 172,00 755,55 1 236 465,00
sklo barevné i bílé 110,52 48 315,00 84,27 63 955,00
kov 63,14 20 667,00 74,41 26 233,00
objemný odpad 719,51 2 445 338,00 793,39 2 853 282,00
nebezpečný odpad 12,34 252 205,00 14,40 322 020,00

komunální odpad 1 074,52 3 694 587,00 1 108,64 3 785 648,00
koše na veřejných prostranstvích 18,13 472 351,00 20,39 582 136,00

Celkem 2 736,75 8 894 081,00 3 156,71 10 162 246,00

Pozn. Součástí objemného odpadu jsou i náklady na černé skládky a úklid veřejných prostranství. Do celkových nákladů není zahr-
nut stavební odpad (cca 100 tis. Kč/rok).                      Zpracovalo: OFŽ

Znojemská firma FMZ Invest, s.r.o. za-
hájila na základě vydaného stavebního 
povolení výstavbu 1. etapy nového ob-
chodního centra v lokalitě za kruhovým 
objezdem, při výjezdu z Moravských Bu-
dějovic směrem na Jemnici.

Společnost plánuje od 30. listopadu 
letošního roku otevřít pro veřejnost cel-
kem 4 000 m2 prodejní plochy s celkem 
osmi různými provozovnami. Největší 
zastoupení zde bude mít prodejna potra-
vin, v dalších provozovnách pak zákaz-
níci najdou například sortiment drogerie, 
sportovního zboží, textilu, chovatelských 
či domácích potřeb. K dispozici zde bude 
také lékárna.

Stavební práce provádí firma Makostav 
servis Znojmo s. r. o.

–OSRI–
Foto: Pavel Čírtek

o předkládání dalších žádostí a podnětů o díl-
čí změny ÚP, bylo na základě doporučení ko-
mise výstavby přistoupeno k prodloužení ter-
mínu pro sběr těchto podnětů. Žádosti o dílčí 
změny ÚP tak může veřejnost předkládat až 
do 30. 4. 2021.

Způsob podání zůstává stále stejný, tj. pro-
střednictvím formuláře „Návrh na pořízení 
změny Územního plánu Moravské Budějovi-
ce“, který je k dispozici na www.mbudejovi-
ce.cz v dokumentech odboru. Aktuální stav 
ÚP Moravské Budějovice je zveřejněn v do-

Zastupitelstvo města schválilo 22. března 
pořízení změny č. 4 Územního plánu Morav-
ské Budějovice (dále ÚP). Záměr na poříze-
ní další změny ÚP avizoval odbor strategic-
kého rozvoje a investic MěÚ již v průběhu 
roku 2020 a do 31. 12. 2020 shromáždil ze 
strany veřejnosti dvě desítky podnětů, kte-
ré jsou postupně posuzovány a hodnoceny 
ve spolupráci s komisí výstavby a rozvoje 
města.

Protože je také od počátku letošního roku 
zjevný zájem ze strany občanů a organizací 

kumentech odboru strategického rozvoje 
a investic pod odkazem Územně plánovací 
dokumentace, nebo v dokumentech odboru 
výstavby a územního plánování pod odka-
zem Územně plánovací dokumentace obcí.

Návrhy a podněty ke změně územního 
plánu je ve výše uvedeném termínu možné 
doručit poštou na adresu: Městský úřad Mo-
ravské Budějovice, odbor strategického roz-
voje a investic, nám. Míru 31, 676 02 Morav-
ské Budějovice, nebo osobně na podatelnu 
městského úřadu.              –OSRI–

Začala výstavba nového obchodního centra

Sběr žádostí o dílčí změny územního plánu města pokračuje
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Moravské Budějovice se ve středu 10. března připojily k meziná-
rodní kampani s názvem Vlajka pro Tibet. Symbolicky tak upo-
zornily na porušování lidských práv v Tibetu a připomněly 62. 
výročí protičínského povstání, při kterém zahynulo osmdesát 
tisíc Tibeťanů.       Foto: Luboš Janoušek

Ve čtvrtek 11. března ráno bylo v centru Moravských Budě-
jovic neobyčejně rušno. Oheň, který se kolem půl sedmé ob-
jevil v kuchyni domu na ulici 1. máje, si totiž vyžádal bezpod-
mínečný zásah hasičů. Ten dobrovolní i profesionální hasiči 
z Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou zvládli 
a požár, který způsobila závada na kuchyňském spotřebiči, 
zlikvidovali.   Foto: Luboš Janoušek

Podpořil Kraj Vysočina 
Fond Vysočiny

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
14. 04. 2021
12. 05. 2021

(vždy od 9:00 do 16:00)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018  (možnost objednat se předem)
Bližší informace Odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice (730 598 198)

Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny 
na www.mbudejovice.cz

Veřejně přístupné WC 
v městském parku

Oznamujeme občanům, že stávající WC v městském par-
ku, vchod z ul. Peroutka, jsou opět otevřeny pro veřejnost, a to 
od prvního dubnového dne letošního roku. Sociální zařízení bylo 
stavebně a technicky upraveno pro bezobslužné užívání, což 
znamená, že bude fungovat stejným způsobem, jakým fungují 
veřejné záchody na ul. Sokolská. Dveře byly dovybaveny min-
covním automatem a vnitřní vybavení je nainstalováno tak, aby 
odpovídalo zmíněnému bezobslužnému užívání veřejností.

–OSRI–



V únorovém vydání zpravodaje 
jsme přinesli přehled událostí, 
které se v Moravskobudějo-
vickém mikroregionu odehrály 
během prvního pololetí, tedy 
od 1. ledna do 30. června 2020. 
Protože z technických důvodů 
jsme slíbenou druhou část vě-
novanou dění za období od 1. 
července do 31. prosince v břez-
novém zpravodaji otisknout ne-
mohli, činíme tak nyní.

ČERVENEC
Víkendová havárie na vodovod-
ním přivaděči zasáhla až na vý-
jimky všechny odběratele vody 
v Moravských Budějovicích. Zá-
sobování vodou se tak muselo 
po dva dny řešit cisternami z tře-
bíčské, znojemské, boskovické 
a brněnské vodárenské divize.

Začala rozsáhlá oprava obou bu-
dov moravskobudějovické rad-
nice, kterou dostala na starost 
na základě výsledku výběrového 
řízení firma Stabo MB. Do vnitř-
ních prostor úřadu se sice každý 
mohl dostat hlavním vchodem, 
ale poté ho při pohybu po radnici 
čekala mnohá omezení.

Na ulici Partyzánská bylo vybu-
dováno parkoviště, a to včetně 
chodníku a veřejného osvětlení. 
Vzniklo zde jedenadvacet no-
vých parkovacích míst pro osob-
ní automobily, čímž se rozšířila 
možnost parkování v blízkosti 
smuteční síně a hřbitova.

Devadesáté narozeniny oslavil 
ve společenské místnosti Domu 
sv. Antonína otec František Po-
spíšil. Muži, jehož začátkem 60. 
let minulého století na kněze 
tajně vysvětil kardinál Štěpán 
Trochta, k životnímu jubileu po-
přála také místostarostka Jana 
Kiesewetterová.

Dětské dopravní hřiště na ul. Ša-
faříkova v Moravských Budějovi-
cích hostilo akci s názvem Léto 
s Besipem. Zábavné dopravní 
dopoledne nejen pro děti z pří-
městského tábora při DDM Bu-
dík připravené městem ve spo-
lupráci s Besipem se i díky 
nádhernému počasí vydařilo.

Členové Muzejního spolku 
v Moravských Budějovicích ucti-
li památku profesora Františka 
Jecha, když se sešli u jeho hro-
bu v den 60. výročí jeho úmrtí. 
Po krátké vzpomínce na jeho 
celoživotní práci coby historika, 

Tradiční prázdninové posezení 
zde opět připravili členové Vi-
nařského spolku a pracovníci 
MKS Beseda.

SRPEN
Desáté zasedání moravskobu-
dějovického městského zastu-
pitelstva se opět konalo ve vel-
kém sále Besedy, ale na rozdíl 
od červnového bez povinných 
roušek a dvoumetrových roze-
stupů. Část jednání sledoval 
i současný jaroměřický starosta 
a bývalý přednosta Okresního 
úřadu v Třebíči Karel Müller.

Do Moravských Budějovic zaví-
tali účastníci akce s názvem Mí-
rový běh (Peace Run). Tři desít-
ky běžců přivítala na zámeckém 
nádvoří místostarostka Jana 
Kiesewetterová, která od nich 
převzala Děkovný list věnova-
ný městu Moravské Budějovice 
jako výraz vyjádření dobré vůle 
a úsilí o rozvoj míru a harmonie 
ve světě.

U stánku se zmrzlinou u super-
marketu Billa byla nainstalovaná 
nová lavice z jasanového dřeva. 
Náklady na její pořízení a upev-
nění činily 22 500 korun.

Skupina aktivních studentů mo-
ravskobudějovického gymnázia 
vybudovala a veřejnosti slav-
nostně předala do užívání novou 
lavičku u pomyslné brány do Ko-
sové. Součástí moderního po-
sezení je rovněž stojan na kola 
a odpadkový koš.

V pondělí 17. srpna bylo obnove-
no autobusové spojení do Brna. 
Dopravce United Buses cestují-
cím nabídl celkem 22 spojů týd-
ně, přičemž tucet z nich po celé 
trase Dačice – Jemnice – Mor. 
Budějovice – Hrotovice – Ivan-
čice – Brno a zpět, deset pak 
v úseku Mor. Budějovice – Brno.

Sedm týmů se ve Zvěrkovicích 
zúčastnilo tamního Gulášfestu, 
amatérské soutěže kuchařských 
družstev o nejlepší kotlíkový gu-
láš. Na jejím počátku sice prše-
lo, ale pak se počasí umoudřilo, 
takže se tradiční zvěrkovická 
akce vydařila.

Letní kino na moravskobudě-
jovickém zámeckém nádvoří 
nabídlo pestrou škálu filmů pro 
všechny generace. Jedním 
z největších taháků byla česká 
komedie s názvem 3Bobule.

Ohlédnutí za prapodivným rokem 2020  II.
osvětáře, muzeologa, kronikáře, 
archiváře, publicistu či redaktora 
položili na hrob dvě kytice – jed-
nu za spolek a jednu za město.

Na tradičním štafetovém mara-
tonu v Martínkově opět padaly 
rekordy. Pocty Emilu Zátopko-
vi se zúčastnilo 211 lidí, kteří 
dohromady zdolali 1 422 784 
metrů neboli téměř tisíc pět set 
kilometrů.

Pouť v Jakubově se nesla v du-
chu vzpomínek na konec 2. svě-
tové války, její jakubovské oběti, 
partyzány a regionální odbojo-
vou skupinu Lenka-Jih. Součás-
tí bohatého programu byl také 
výsadek pětice parašutistů z 22. 
základny vrtulníkového letectva 
v Náměšti nad Oslavou, který se 
navzdory nepříznivému počasí 
a za velké účasti přihlížejících 
nakonec přece jen uskutečnil.

Želetavský letní karneval se 
i díky teplému letnímu počasí vy-
dařil. Přilákal šest stovek lidí ze 
Želetavy i širokého okolí. K tanci 
a poslechu hrála znojemská ka-
pela Spektrum, tanečníci ocenili 
i zbrusu nový taneční parket.

První akcí po koronavirové pau-
ze byla v Lázu pouťová zábava 
se skupinou Star Band. Na ni 
hned navázal Den otevřených 
dveří v místní klubovně, kterou 
zde přestavěli z bývalé Jednoty. 
Součástí programu bylo večerní 
posezení s pohoštěním a s har-
monikářem.

Vzhledem k deštivému poča-
sí se tradiční ochutnávka vín 
v Častohosticích nekonala pod 
širým nebem, nýbrž v kultur-
ním domě. Účast návštěvníků 
byla přesto hojná, stejně jako 
na dvou dalších červencových 
akcích – noční hasičské soutěži 
a taneční zábavě se skupinou 
Reflexy.

Moravskobudějovický koncert 
Věry Martinové a její skupiny 
Meritum se kvůli deštivému 
počasí nekonal pod širým ne-
bem na zámeckém nádvoří, ale 
v Besedě. Populární zpěvačka 
na něm zazpívala nejen své 
osvědčené hity, ale představila 
i písničky z nové desky.

Večer s cimbálovou muzikou 
a ochutnávkou vín se konal 
na zámeckém nádvoří v Morav-
ských Budějovicích už počtvrté. 

Ochutnávka jihomoravských vín, 
která bývá spjatá s březnem, se 
kvůli jarní covidové pandemii 
uskutečnila až v srpnu. Tradič-
ní přehlídka vynikajících vín se 
ovšem nekonala v MKS Beseda, 
ale na zámeckém nádvoří.

Uskupení Theatro Špeluňka 
uspořádalo v moravskobudějo-
vickém městském parku piknik. 
Premiéra se vcelku vydařila, 
a tak organizátoři oznámili, že 
podobnou akci v příštím roce ur-
čitě zopakují.

Mgr. Leona Štáblová se stala 
Učitelkou Vysočiny 2020. Učitel-
ka Gymnázia a SOŠ Moravské 
Budějovice ocenění v podobě 
skleněné sovy převzala od kraj-
ské radní Jany Fialové v sále 
Budivoj MKS Beseda za účasti 
zástupců školy, představitelů 
města, kolegů, studentů a veřej-
nosti.

Dožínky v Lázu vyvrcholily 
na hřišti velkou večerní veselicí 
se skupinou Rookies, dožínkový 
průvod obcí s koňským povo-
zem doprovázela kapela Veselá 
partyja. Chybět tradičně nemohli 
ani místní hasiči a mládež v kro-
jích.

Sokolská zahrada v Želetavě se 
stala místem tradičního loučení 
s prázdninami, na které přilá-
kala rovnou stovku dětí. Místní 
sokolové a hasiči pro ně při-
pravili trasu se čtrnácti stanovi-
šti, na nichž děti pod dohledem 
rodičů plnily ne vždy snadné 
úkoly. Odměnou jim byly balíčky 
s drobnými dárky a plyšáky.

V Dešově pozvali místní děti 
na fotbalové hřiště, kde začala 
velká hra O poklad Xatapanu. 
Chlapci a děvčata museli pro-
jít šesti stanovišti, splnit úkoly 
a na závěr zvítězit nad strážcem 
pokladu v podobě zlaté sošky. 
Nedělní odpoledne se i díky 
pěknému počasí vydařilo.

Šedesát let společného života 
si v Lázu Diamantovou svatbou 
připomněli manželé Marie a Vla-
dimír Janouškovi. Do dalších let 
jim pevné zdraví, spokojenost 
v rodinném kruhu a nehasnoucí 
humor popřál i starosta Martin 
Chalupa.

Premiérový ročník závodu hor-
ských kol Tour de Kosová se 
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různé

i díky velké účasti závodníků 
vydařil. Osmadvacetikilometro-
vou trať nejrychleji zvládl Josef 
Vítů ze Studnice, nejrychlejší 
mezi ženami byla Šárka Čejková 
z Batelova.

ZÁŘÍ
V úterý 1. září začal nový školní 
rok. Za prvňáčky se do morav-
skobudějovických základních 
škol tradičně vydali nejvyšší 
představitelé města. Starosta 
Vlastimil Bařinka zavítal do ZŠ 
Havlíčkova ul. a místostarostka 
Jana Kiesewetterová navštívila 
ZŠ TGM.

V lokalitě Mexiko pokračovala 
rozsáhlá rekonstrukce inženýr-
ských sítí, která citelně zasáh-
la do života zdejších obyvatel 
v podobě mnoha nezbytných 
omezení. Podobně jako rekon-
strukce mostu na ul. Havlíčkova, 
kvůli níž byl celý most pro pohyb 
pěších i vozidel uzavřen.

Moravské Budějovice dostaly 
od jihokorejské firmy usilující 
o zakázku na výstavbě nových 
Dukovan deset tisíc roušek. 
Předání proběhlo za účasti mís-
tostarostky Jany Kiesewettero-
vé na třebíčské radnici.

Za účasti zástupců města Mo-
ravské Budějovice a Nadace 
ČEZ proběhlo slavnostní otevře-
ní rozšířeného dětského hřiště 
v městském parku, které bylo 
doplněno o řadu nových herních 
prvků.

V Besedě koncertovala skupi-
na Mňága a Žďorp. Populární 
formace z Valašského Meziříčí 
přilákala do velkého sálu hodně 
fanoušků, které neodradila ani 
nutnost dodržení několika naří-
zení včetně rozestupů a roušek.

Horákův Horácký festival tento-
krát nabídl pouze tři představe-
ní. Hra Láska a párečky v podá-
ní pražských profesionálů byla 
zrušena úplně, zatímco Molièro-
va Lakomce v podání souboru 
Theatro Špeluňka pořadatelé 
přesunuli na náhradní termín.

V domamilské sokolovně osla-
vila sté narozeniny Božena 
Kopcová, nejstarší obyvatelka 
Domamile a držitelka řady oce-
nění včetně vyznamenání Zlatá 
lípa či Osvědčení válečného 
veterána. Součástí slavnostního 

léto zrovna nepřipomínalo, a tak 
se později všichni účastníci rádi 
přesunuli do kulturního domu, 
kde bylo připravené drobné po-
hoštění včetně čaje na zahřátí.

Kulturistka Kamila Brzobohatá 
se v kategorii Bikini fitness stala 
mistryní republiky. Titul vybojo-
vala na MČR ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Nedlouho poté ob-
sadila na evropském šampioná-
tu třetí místo a domů tak ze špa-
nělské Santa Suzanně přivezla 
bronzovou medaili.

Dvaačtyřicet závodníků se se-
šlo na startu hlavního závodu, 
který se pod názvem T-Mobile 
Olympijský běh v Moravských 
Budějovicích konal již popáté. 
Pětikilometrovou trať nejrychleji 
zvládl P. Jičínský před druhým 
P. Rokoským a třetím O. Bretš-
najdrem. Kategorii žen ovládla 
L. Jičínská, druhá byla P. Barto-
šová a třetí E. Ševčíková.

ŘÍJEN
Za účasti předsedy Senátu ČR 
Miloše Vystrčila byla v zámec-
kých konírnách vernisáží zahá-
jena výstava s názvem Překonej 
stěnu smrti, na níž se význam-
nou měrou podíleli studenti mo-
ravskobudějovického gymnázia. 
Ti literární a výtvarnou formou 
zpracovali téma nesvobody 
a železné opony.

Volby do zastupitelstva Kraje 
Vysočina vyhrálo hnutí ANO 
2011, druhé místo obsadila Čes-
ká pirátská strana, třetí skončila 
koalice ODS + Starostové pro 
občany. Nejvyšší počet (osm) 
občanů z našeho regionu ob-
sahovala kandidátní listina Mo-
ravského zemského hnutí, které 
však v kraji získalo pouhých 735 
hlasů.

Rekonstrukce technické infra-
struktury v moravskobudějo-
vické lokalitě Mexiko se blížila 
do finále. Finančně i technicky 
náročnou akci zbrzdilo deštivé 
počasí a především koronavi-
rová epidemie, která způsobila 
dodavatelské firmě problémy 
s nedostatkem pracovníků 
i s dodávkami materiálu a tech-
nologií.

V Moravských Budějovicích 
skončila několikaměsíční mo-
dernizace dalších úseků veřej-
ného osvětlení, která spočívala 

odpoledne bylo i promítání do-
kumentárního filmu o českoslo-
venských odbojářích za 2. světo-
vé války, ve kterém vystupovala 
i jubilantka.

V ZŠ a MŠ Lukov uspořádali 
ve spolupráci s lukovskou far-
ností projektový den s názvem 
Odkaz Jana Buly dětem. Jeho 
součástí byla i beseda o důleži-
tých lidských hodnotách a vlast-
nostech.

Lázácká traktoriáda se v Lázu 
konala podruhé a byla stejně 
úspěšná jako její premiéra. Na-
bídla přehlídku profesionální ze-
mědělské techniky i domácích 
samosprásků včetně oblíbené 
spanilé jízdy obcí.

Ve Zvěrkovicích se rozhodla 
skupinka místních činorodých 
žen a děvčat zpříjemnit dětem 
začátek školního roku. Nechaly 
se inspirovat legendární tele-
vizní soutěží Pevnost Boyard 
a v jejím duchu pro ně zorgani-
zovaly zábavné klání.

Oslavy stého výročí založení 
Sokola v Martínkově se vydaři-
ly. Jejich součástí byla i Národní 
přehlídka sokolských folklórních 
souborů, která se měla původ-
ně konat v květnu. Dvoudenní 
oslavy zakončila slavnostní val-
ná hromada TJ Sokol Martínkov 
za účasti starosty Sokolské župy 
plk. Švece Jozefa Šably.

Vítání nových dešovských ob-
čánků proběhlo podle obvyk-
lého scénáře. Sedm chlapců 
a čtyři děvčátka slavnostně při-
vítal do řad občanů Dešova sta-
rosta Jan Sigmund. Slavnostní 
akt vyvrcholil předáním věcných 
darů, podpisy do pamětní knihy 
a společným fotografováním.

Osmý výlov návesního rybníka 
ve Vraníně doprovázelo nád-
herné slunečné počasí. K po-
hodové atmosféře přispěli svou 
hudební produkcí Kalíšci, kteří 
hráli k tanci i poslechu.

Jakubovští nadšenci postavili 
u státní silnice v pořadí již šest-
nácté Slamáky. Tentokrát jim 
za předlohu posloužila známá 
pohádka o Červené Karkulce.

Lesná uspořádala pátý ročník 
drakiády. Centrem dění této tra-
diční podzimní akce byla louka 
u návesního rybníka. Počasí 

ve výměně stávajících a nevy-
hovujících svítidel za úsporná 
ledková tělesa. Zhotovitelem 
všech prací byla firma ELKO.

Členové moravskobudějovic-
kého Sokola i nesokolská ve-
řejnost si připomněli památku 
sokolů, kteří přišli o život během 
2. světové války. Krátké vzpo-
mínkové setkání se uskutečnilo 
na nádvoří sokolovny, odkud se 
poté vydal na hřbitov malý lam-
pionový průvod.

Při příležitosti 102. výročí vzniku 
samostatného československé-
ho státu položili k Památníku 
věčné slávy v centru Morav-
ských Budějovic věnec starosta 
Vlastimil Bařinka, místostarost-
ka Jana Kiesewetterová a ve-
doucí strážník MP Petr Dohnal. 
Krátký pietní akt proběhl v ti-
chosti a bez proslovů.

Vznik samostatného českoslo-
venského státu v roce 1918 uctili 
tradičně také skauti. Protože 
jim situace nedovolila sejít se 
ve větším počtu, na moravsko-
budějovický hřbitov se vydali 
položit věnec k pomníku obětem 
první a druhé světové války pou-
ze ve dvojici.

Memoriálem br. Falbera si členo-
vé skautského střediska v Mo-
ravských Budějovicích připomně-
li svoji historii. Aby se dvakrát 
odložená akce mohla uskutečnit, 
pořadatelé ji zkrátili na jeden den 
a místo ve Velkém Újezdu ji reali-
zovali na „domácí půdě“.

Častohostičtí hasiči ukončili 
sezónu sice tradičním způso-
bem, ale vzhledem k hygienic-
ké situaci akci rozdělili na dva 
dny a na menší skupinky. Pátek 
patřil dětem a jejich rodičům, 
sobota byla vyhrazena starším 
hasičům.

Před jakubovskou základní ško-
lou se uskutečnil již patnáctý 
ročník soutěže o nejtěžší vypěs-
tovanou dýni. Diplom za první 
místo získal osvědčený místní 
pěstitel Jindřich Číhal, jehož 
dýně vážila 42 kilogramů.

Připomínka výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky se také 
v Lukově uskutečnila bez účas-
ti veřejnosti. Věnce k pomníku 
padlých v 1. světové válce a obě-
tí komunistiského režimu položil 
tamní starosta Jan Vidourek.

Ohlédnutí za prapodivným rokem 2020  II.

6

(pokračování ze str. 5)

rok 2020



V Martínkově však proslov 
po položení věnce k pomní-
ku padlým v 1. světové válce 
na rozdíl od jiných míst přece 
jen zazněl. Starosta Josef Plé-
ha svůj projev k martínkovským 
občanům přednesl díky využití 
obecního rozhlasu.

Čtveřice skvělých hereček Van-
da Hybnerová, Jitka Sedláčko-
vá, Kateřina Kaira Hrachovcová 
a Dáša Zázvůrková odehrála 
v MKS Beseda výborné komedi-
ální představení s názvem Mů-
žem i s mužem. Jak se ukázalo, 
bylo to v Moravských Budějovi-
cích poslední divadelní předsta-
vení roku 2020.

LISTOPAD
V tradiční soutěži Ministerstva 
vnitra ČR s názvem Přívěti-
vý úřad ani tentokrát Městský 
úřad Moravské Budějovice ne-
vyšel naprázdno. V rámci Vy-
sočiny obsadil druhou příčku 
a na vstupních dveřích se tak 
mohla objevit další nálepka 
s textem „Přívětivý úřad“.

Skončila rozsáhlá oprava obou 
budov moravskobudějovic-
ké radnice. V jejím rámci byla 
mimo jiné vyměněna okna v prv-
ním a druhém podlaží a došlo 
i na celkovou rekonstrukci soci-
álních zařízení.

Firma PELÁN stav s.r.o. Hro-
tovice opravila chodníky v ulici 
Srázná, v části ulice Tyršova 
a ve spojce ulic Havlíčkova 
a Peroutka. Původní dlažba byla 
odstraněna, podloží zhutněno, 
chodníkové obruby vyměněny 
a nová dlažba položena.

U příležitosti 31. výročí listo-
padových událostí a Dne boje 
za svobodu položili k Památní-
ku věčné slávy věnec starosta 

Vlastimil Bařinka, místostarost-
ka Jana Kiesewetterová a ve-
doucí strážník MP Petr Dohnal. 
Podobně jako na konci října se 
také tentokrát předem neavizo-
vaný pietní akt uskutečnil v ti-
chosti.

Pracovníci moravskobudějovic-
ké radnice mezi sebou uspořá-
dali sbírku. Přispět do ní mohl 
každý podle svého uvážení buď 
nějakou potravinou, nebo peně-
zi. Během krátké doby se poda-
řilo nashromáždit či za vybrané 
peníze zakoupit velké množství 
nejrůznějších poživatin. Jedna 
část putovala do LDN, druhá pak 
do DSVA.

Neznámý vandal zničil a odvlekl 
neznámo kam tabuli s informa-
cemi o chráněném stromořa-
dí červených dubů, která byla 
umístěna u lávky přes Rokytku 
u Heřmanských kopců. Místo 
ní se na stejném místě objevila 
vlajka republiky s připomenutím 
17. listopadu.

Rozsvícení vánočního stromu 
u zámku v Moravských Budějo-
vicích předcházela krátká zdra-
vice starosty Vlastimila Bařinky, 
kterou pronesl na kameru.

V Jakubově vrcholila největší 
investiční akce v jeho historii. 
Výstavba splaškové kanalizace 
a vodovodu a celoplošné opra-
vení všech zdejších komunikací 
přinesly komplikace především 
místním obyvatelům, ale ti do-
stali do užívání nejen nové sil-
nice, ale také fungující vodovod 
a kanalizaci.

Ozdobený vánoční strom, ad-
ventní věnec a jednoduchý, 
vkusný betlém ani tentokrát ne-
chyběly v centru Želetavy. Jejich 
slavnostní rozsvícení se na roz-

díl od předchozích let muselo 
odehrát bez účasti veřejnosti.

Tradiční požehnání a rozsvícení 
adventního věnce se v Martín-
kově konalo, byť v poněkud 
jiné formě. Duchovní správce 
farnosti P. Tomáš Mikula věnec 
požehnal po dopolední mši sva-
té, k rozsvícení první svíce pak 
došlo večer.

Rozsvícení vánočního stromu 
v Jakubově se rovněž uskuteč-
nilo kvůli vyhlášenému nouzo-
vému stavu bez diváků. Pod 
nazdobeným vzrostlým a také 
rostlým smrkem s osmi desítka-
mi barevných LED žárovek se 
objevil betlém, doplněný o další 
postavy.

PROSINEC
Zastupitelé Moravských Budě-
jovic schválili rozpočet města 
na rok 2021 v podobě předlo-
žené městskou radou. Pro vy-
rovnaný rozpočet, kde na straně 
příjmů i výdajů figuruje částka 
164 mil. 334 tis. 857 Kč, zvedlo 
ruku osmnáct členů nejvyššího 
orgánu města.

Moravskobudějovická místosta-
rostka Jana Kiesewetterová 
se spolu s trojicí čertů vydala 
na dvě pracoviště IZS, aby pře-
dala sloužícím směnám za jejich 
práci a nasazení malé poděko-
vání v podobě vitamínů a něče-
ho dobrého na zub. Neoficiální 
setkání s lidmi na hasičské a zá-
chranné stanici proběhlo v pří-
jemné atmosféře.

V sále Budivoj MKS Beseda se 
uskutečnilo nepovinné a bez-
platné testování pedagogických 
pracovníků. Toto dobrovolné 
testování v souvislosti s nemocí 
covid-19 mohli absolvovat všich-
ni pedagogové v ORP Moravské 
Budějovice včetně středních 
škol.

Skončily veškeré práce souvi-
sející s rozsáhlou rekonstrukcí 
inženýrských sítí v lokalitě Mexi-
ko, konkrétně v ulicích Mexická, 
Fišerova, Gagarinova, Wolke-
rova, Ciolkovského a Pražská. 
Finančně i časově nejnáročnější 
akci města roku 2020 zajišťovala 
firma SATES ČECHY s.r.o. Telč.

Za účelem zvýšení komfortu 
čekajících cestujících byl u auto-
busové zastávky v ulici Tyršova 
zřízen nový přístřešek. Na jeho 

vybudování se podílely dvě fir-
my: jedna z Ptáčova a druhá 
z Moravských Budějovic.

Po rozsáhlé sedm měsíců tr-
vající rekonstrukci začal opět 
sloužit pěším i motoristům most 
na místní komunikaci mezi ulice-
mi K Háji a Havlíčkova. Zhotovi-
telem veškerých prací byla praž-
ská akciová společnost PORR.

Městský úřad Moravské Budě-
jovice uspořádal akci s názvem 
Děti malují seniorům. Chlapci 
a děvčátka z mateřských a zá-
kladních škol malovali obrázky 
a vyráběli různá přání s cílem 
potěšit seniory v sociálních za-
řízeních a udělat jim radost. Což 
se také podařilo.

Moravskobudějovičtí skauti z ro-
verského kmene se také tento-
krát ujali hezké tradice a rozvez-
li Betlémské světlo po klasické 
trase mezi Okříškami a Znoj-
mem.

Pod záštitou Kraje Vysočina 
byla v prostorách moravskobu-
dějovické radnice instalována 
putovní výstava k náhradní ro-
dinné péči. Jejím cílem bylo pro-
střednictvím souboru fotografií 
šířit povědomí o pěstounství.

Výtěžek z prosincové skautské 
akce s názvem COFFEE TO 
HELP činil neuvěřitelných 141 
tisíc korun. Peníze byly určeny 
rodičům dvou zdravotně posti-
žených dětí.

Netradiční mikulášskou nadílku 
uspořádali v Nových Syrovicích 
a v Krnčicích. Využili při tom dva 
nastrojené koňské potahy, při-
čemž na každý vůz nasedl Miku-
láš s andělem a čerty.

Mikuláše a ostatních nadpozem-
ských bytostí včetně anděla se 
dočkaly také děti v ZŠ a MŠ De-
šov. Pekelníci sice řinčeli řetězy, 
oháněli se košťaty a hrozili pek-
lem, ale do něho nakonec niko-
ho neodnesli…

V Domamili zdárně dokončili ob-
novu budovy tamní pošty. Akci 
mohli realizovat také díky spo-
lufinancování z dotačního titulu 
Kraje Vysočina – Fondu Vyso-
činy a jeho programu Obnovy 
venkova 2020.

Ohlédnutí připravil 
Luboš Janoušek
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Před rozsvícením vánočního stromu v Moravských Budějovicích pronesl na 
kameru pár slov starosta Vlastimil Bařinka.                   Foto: Luboš Janoušek
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ze společnosti

Letošní školní rok je pro všechny žáky, 
studenty, rodiče, ale i učitele úplně jiný. 
Povinnost výuky distanční formou se ne-
vyhnula ani Základní umělecké škole Mo-
ravské Budějovice.

Výuka žáků se přesunula do jejich do-
movů, kde učitel je přítomen pouze na dis-
pleji počítačů, tabletů či telefonů. Přes 
všechny obtíže se všichni snaží, aby umě-
ní bylo prostředkem pro únik z dnešního 
podivného světa.

A protože součástí našeho kulturního 
života je také podělit se svojí interpretací 
s posluchači nebo diváky, hledáme i nyní 

nějakou cestu k vám.
Před Vánoci jste mohli 

zhlédnout adventní a vá-
noční koncert formou vi-
deonahrávek z domovů 
našich žáků hudebního 
oboru, senioři v domovech 
v Moravských Budějovi-
cích, ve Velkém Újezdě 
a okolí se mohli potěšit 
obrázky a přáními, které 
vytvořili žáci našeho vý-
tvarného oboru.

Nyní máte opět možnost 
setkat se s výsledky práce 
našich žáků. V rámci dis-
tanční výuky výtvarného 
oboru vznikla díla, která 
můžete vidět na webových stránkách naší 
školy v průběhu celého školního roku. 
Od 10. března je máte možnost vidět 
i na „Výstavě pod širým nebem“. Na této 
netradiční výstavě prezentujeme průřez 
tématy, kterým se žáci během výuky vě-
novali. Převažují však díla s jarní tema-
tikou, kterými jsme vám chtěli zpříjemnit 
předvelikonoční čas. Jak už název napo-
vídá, výstavními panely se staly plakáto-
vací plochy přímo v ulicích města. Celkem 
105 výtvarných děl se nachází na devíti 
plochách, přičemž ani jeden obrázek ne-
uvidíte dvakrát. Kdo si bude chtít všechna 
díla prohlédnout, musí se vydat na pro-
cházku za uměním. Děkujeme také MKS 
Beseda za vstřícnost a spolupráci na této 
výstavě.

Tradičně se zúčastňujeme rovněž akce 
zdobení stromů na náměstí Čs. armády, 
kterou pořádá město Moravské Budějo-
vice u příležitosti velikonočních svátků. 

Stejně jako minulý rok bohužel nemohou 
být žáci přítomni ve škole a ozdoby a de-
korace přímo vyrábět sami. Díky jejich 
neskutečné šikovnosti a ochotě naučit se 
tvořit na počítači chystáme i tentokrát vý-
zdobu, která bude obsahovat jejich krás-
ná díla.

Od dubna máte také možnost poslech-
nout si koncert našich žáků – Koncertová-
ní. Můžete se dokonce stát i dramaturgem 
celého koncertu. Na webových stránkách 
www.zus-mb.cz najdete videonahrávky 
našich malých hudebníků a vy si může-
te pustit podle nálady kteroukoliv z nich. 
Délka koncertu, výběr skladeb, interpretů, 
skladby nástrojů záleží pouze na vás.

Věříme, že si najdete čas utéct do před-
stav našich dětí a užít si jejich radostných 
pohledů.

Ludmila Čírtková, 
Jana Schlosserová

S příchodem měsíce března odstarto-
valo Městské kulturní středisko Beseda 
Moravské Budějovice takzvané „PRO-
CHÁZKOVÁNÍ“. Jde o hru, kdy děti i do-
spělí poznávali (a stále mohou pozná-
vat) město a okolí zábavným způsobem. 
Ke hře si stačilo zaopatřit hrací kartičku, 
kterou bylo možno vyzvednout 
v Turistickém informačním centru, 
nebo si ji lidé mohli sami vytisknout 
z webových stránek kulturního stře-
diska besedamb.cz. To, že hra měla 
u obyvatel města veliký úspěch, 
značí mimo jiné fakt, že do poloviny 
března bylo v Besedě vyzvednuto 
více než tři sta kartiček, přičemž 
další si lidé doma vytiskli sami.

Aby hlavně děti měly motiva-
ci se hry zúčastnit, připravili jsme 
v informačním centru ceny ve for-
mě různých knížek, upomínkových 
předmětů, hraček a sladkostí. Ceny 
si lidé mohli vyzvednout, když měli 
správně vyplněnou tajenku v kří-

žovce, kterou právě hrací karta obsahuje, 
vybarvené obrázky a znak města na kar-
tičce. Kdo „procházkování“ nestihl zvlád-
nout v průběhu měsíce března, nemusí 
zoufat. Hrací kartičky v Turistickém infor-
mačním centru v Besedě necháme, stejně 
tak jako na webových stránkách. Protože 

Základní umělecká škola zve (nejen) na netradiční výstavu

Pracovník MKS Beseda při netradiční „in-
stalaci“ výtvarných děl žáků ZUŠ Moravské 
Budějovice na stejně netradiční „panel“ před 
zámkem.              Foto: Pavel Čírtek

Jednou z devíti výstavních ploch je také tato u křižovatky ná-
městí Čs. armády a ulic Husova, Janáčkova a Tyršova. 

Foto: Luboš Janoušek

procházky nám snad nikdo neodepře. No 
i když…

Trochu nám zatrnulo, když se objevilo 
nové nařízení, že se lidé nemohou pěšky 
pohybovat za hranice katastrálního území 
obce. Ale díky pracovníkovi katastrálního 
úřadu, který na sociální síti hned zveřejnil 

mapu s vyznačenou hranicí obce, 
jsme si oddychli. Tímto bychom mu 
rádi poděkovali. Všechna naše sta-
noviště onu hranici dodržují a nikdo 
se proto nemusel bát, že by porušil 
nějaké nařízení.

Z dosavadních reakcí lidí při vy-
zvedávání cen jsme usoudili, že si 
přejí nějaké další pokračování této 
hry. Už proto plánujeme a připra-
vujeme dvě verze – jednu pro děti 
a jednu pro dospěláky. Ať to dospělí 
nemají příliš lehké. Je přece škoda 
sedět doma, když se nám příroda 
krásně probouzí ze zimního spánku.

Nikola Šťastná

Dospělí a děti „procházkují“ o sto šest

Jednou ze zastávek hry pro všechny generace je také místo 
známé jako „Myší díra“.                Foto: Luboš Janoušek



9

z mikroregionu

Příběh jedné tajuplné skautské výpravy
I v době přísných omezení se vedení 

oddílu vlčat podařilo uspořádat výpravu. 
Ta se běžně může protáhnout i na více 
dní. Většinou jde o přespání ve skaut-
ské klubovně spojené s pěším výletem 
a poznáváním míst po okolí a živo-
ta v přírodě. Je jasné, že takové věci 
schází v programu nejvíce jak malým 
skautům, tak vedoucím. Motivace zor-
ganizovat výpravu, ovšem v bezpečné 
podobě, byla veliká.

Celou cestu mají vlčata možnost si 
projít samostatně. Návod, jak se na tra-
su dostat, byl zaslán emailem jako 
součást časopisu, který slouží náhra-
dou za schůzky. V časopise se začíná 
rozehrávat fiktivní příběh jezuitského 
kněze Františka na pozadí skutečných 
historických událostí z konce 18. století.

Šestikilometrovou trasu vedoucí na-
chystali na polních cestách kolem ves-
nice Knínice u Budče, kam se ovšem 
vzhledem k omezení pohybu osob vět-
šina vlčat s rodiči nedostala. Proto byla 

vytvořena kratší trasa v délce asi tři kilo-
metry přímo v Moravských Budějovicích.

Jednotlivá zastavení na cestě mají 
nejen napovědět jejich nálezci, tím že 
rozlouskne šifru nebo prozkoumá okolí, 
ale také jsou umístěna poblíž kulturních 
památek, na které úkoly přímo odkazují. 
S pomocí příběhu jezuitského řádu, kte-
rý má být vystěhován z kláštera v Kní-
nicích, se zastavení zasazují do histo-
rického kontextu, a tak dále posouvají 
malé účastníky výpravy nejen po tra-
se, ale i v poznání historie a prostředí, 
ve kterém se nacházejí.

Výpravu již za první týden v Morav-
ských Budějovicích absolvovalo několik 
vlčat a ohlasy jsou velmi pozitivní. Pří-
běh i trasa zůstanou uschovány v mo-
ravskobudějovických ulicích déle, než 
bylo plánováno, aby měli všichni členo-
vé oddílu (včetně těch z jiných katastrů) 
možnost vypátrat ukrytá místa a dozvě-
dět se, co se skrývá na konci příběhu.

–kar–

Devadesát minut trvající jednání za-
hájila a poté také řídila předsedkyně mi-
kroregionu a místostarostka Moravských 
Budějovic Jana Kiesewetterová, která 
po nezbytných úvodních formalitách 
a schválení doplněného programu o dva 
body předložila účastníkům valné hroma-

dy k posouzení návrh 
rozpočtu na rok 2021 
ve znění, jež před-
tím schválila rada 
svazku. Po krátké 
diskusi byl vyrovnaný 
rozpočet jednomysl-
ně schválen. Stejně 
hladce a jednoznač-
ně prošel schvalovacím procesem rovněž 
následující bod v podobě střednědobého 
výhledu rozpočtu Moravskobudějovického 
mikroregionu na roky 2022–2024.

Přítomní zástupci obcí rovněž schválili 
výši částky na financování sociálních slu-
žeb v roce 2021. Z rozpočtu mikroregionu 
na ně uvolnili 1 mil. 300 tis. korun s tím, 
že dalších 70 tis. v něm ponechali jako 
rezervu. Shodli se na poskytnutí finanční 
dotace na financování ztrátovosti autobu-
sové dopravy na lince Dačice – Moravské 
Budějovice – Brno. Dopravce tak od Mo-
ravskobudějovického mikroregionu obdrží 
77 768 kroun. 

Naopak nevyhověli žádosti Oblastní 
charity Třebíč o další peníze (520 tis. Kč) 
na financování sociálních služeb v roce 
2020. Také v této záležitosti bylo hlaso-
vání jednotné. Podobně jako v případě 
uvažovaných kulturních a společenských 

akcí, které by Moravskobudějovický mi-
kroregion v letošním roce rád uspořá-
dal. Například oslavy 20. výročí založení 
svazku by se spolu s výstavou obcí mik-
roregionu měly (pokud to situace dovolí) 
uskutečnit v zámeckých konírnách, a to 
v rámci Císařského posvícení 2021. Slav-
nosti ve znamení piva, jejichž první ročník 
v roce 2019 byl velice úspěšný, jsou na-
plánovány na první zářijový pátek tohoto 
roku.

Valná hromada také mimo jiné vzala 
na vědomí informaci předsedkyně mik-
roregionu o tom, že původní návrh zřídit 
v souvislosti s nemocí covid-19 speciální 
očkovací centrum v Moravských Budějo-
vicích se nakonec nezrealizuje, neboť tuto 
službu budou ve svých ordinacích zajišťo-
vat praktičtí lékaři.

Luboš Janoušek

Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu

Účastníci valné hromady při jednom z mnoha hlasování. 
Foto: Luboš Janoušek

Moravskobudějovický mikroregion bude v letošním roce 
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, kde na straně příjmů 
i výdajů figuruje stejná částka ve výši 2 mil. 625 tis. 363 
korun. Projednání a schválení rozpočtu bylo jedním ze stě-
žejních bodů valné hromady tohoto dobrovolného svazku 
obcí, která se za přísných hygienických opatření konala 
ve čtvrtek 25. února v prostorách MKS Beseda.

Na valné hromadě nemohl samozřejmě chybět 
ani tajemník Moravskobudějovického mikrore-
gionu Jaroslav Kunst.     Foto: Luboš Janoušek
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Oslavy výročí obce se 
bohužel opět posouvají

V loňském roce uplynulo 700 let od první doložitelné zmínky o obci 
Martínkov. Na připomínku tohoto výročí připravilo martínkovské za-
stupitelstvo ve spolupráci s místními spolky oslavy, které se měly 
uskutečnit na konci května 2020. Ale vzhledem k rozšíření koronaviru 
COVID-SARS 2 a následným opatřením vlády spojeným s vyhlášením 
nouzového stavu a kvůli různým dalším omezením bylo rozhodnuto 
o přesunu loňských oslav na letošní květen. Jelikož je ale současná 
epidemiologická situace ještě horší, než tomu bylo před rokem, roz-
hodlo zastupitelstvo na svém březnovém zasedání o další změně 
termínu, tentokráte na víkendové dny 10.–12. září 2021. Snad se sou-
časná neutěšená situace zlepší natolik, že půjde o poslední změnu 
a oslavy se přeci jen uskuteční. O všem budeme samozřejmě včas 
informovat také na obecním webu www.martinkov.cz.

Josef Pléha, starosta

Respirátory pro občany
Také u nás v Častohosticích jsme v březnu 2020 šili roušky, aby-

chom ochránili naše občany. Bohužel po roce už prý tato opatření 
vzhledem k novým mutacím viru nejsou dostatečně účinná. Z tohoto 
důvodu jsme v Častohosticích zajistili respirátory FFP2.

Ty jsme mezi častohostic-
ké občany začali distribuovat 
již v pátek 19. února, přičemž 
za jeden kus lidé zaplatili dese-
tikorunu. Protože bylo celkové 
množství respirátorů omezené, 
museli jsme omezit také počet 
na jednoho obyvatele naší obce. 
Každý tak měl možnost zakoupit si tři kusy požadované a potřebné 
ochrany dýchacích cest. Věříme, že pro počáteční období, kdy se 
v obchodech a lékárnách prakticky nedalo toto zboží sehnat, stačilo 
i toto množství.                  Marie Vláčilová, starostka

Obecní úřad opět pomohl, 
tentokrát s respirátory

Už je to rok, co u nás v Jakubově propukla epidemie koronaviru. 
Loni jsme v březnu koordinovali šití roušek v obci, do kterého se za-
pojila desítka místních šikovných žen. Roušky jsme pak nejen rozdá-
vali našim spoluobčanům, ale také například posílali do nemocnice 
a různých domovů a sociálních zařízení. Po roce nám ovšem šité 
roušky zakázali a nařídili používat v obchodech, na úřadech i v do-
pravě respirátory. Ne každý měl ale možnost si je objednat na in-
ternetu nebo zakoupit ve městě, navíc někde byly už i vyprodány. 
Na začátku března tak jakubovský obecní úřad objednal hromadně 

1 500 respirátorů. Ty 
pak byly za nákupní 
cenu ve výši 10 Kč pro-
dávány před hasičskou 
zbrojnicí zájemcům 
z řad občanů. Starším 
lidem, pokud o to po-
žádali, byly potřebné 
respirátory rozneseny.
Miroslav Kabelka

Snad se náš život brzy vrátí 
do normálních kolejí

Je to rok již rok, co nás sužuje covid-19. Ocitli jsme se ve výji-
mečné situaci, kterou žádný z nás nečekal a ani jsme si ji neuměli 
představit. Společně jsme museli překonávat různé překážky, třeba 
v loňské jarní vlně nedostatek dezinfekce a ochranných prostřed-
ků, roušek. Stejně jako jinde i v Domamili jsme se společně snažili 
a snažíme tyto překážky překonat, abychom tuto pro nás novou 
situaci zvládli. Starosta obce Radek Menčík oslovil svoji známou, 
která pro domamilské občany našila první látkové roušky, přidaly 
se i domamilské ženy, které zadarmo šily roušky, některé věnovaly 
látky na šití. Obec sehnala tolik potřebnou dezinfekci, která se sta-
la nedostatkovým zbožím. Tyto prostředky byly rozdány občanům.

Ani po roce pandemie neustupuje a v současné době prožíváme 
další vlnu koronaviru. Nová vládní nařízení přikazují nošení účin-
nějších ochranných prostředků proti novým mutacím viru. Proto 
obec Domamil nakoupila respirátory FFP2 a chirurgické roušky 
od českého výrobce a zdarma je během měsíce března obdržel 
každý domamilský občan.

Je jaro, věřme, že slunce a teplé počasí nám všem zvedne ná-
ladu a vlije do žil radost ze života. A že díky dodržování všech pro-
ticovidových opatření se brzy náš život vrátí do normálních kolejí.

Marie Štecová, OÚ Domamil 

MAS Rokytná, o.p.s., vyhlásila dne 11. 10. 2020 3. výzvu MAS 
s názvem „MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVA-
LITY ŠKOL A ŠKOLEK II.“. Jak vyplývá z názvu výzvy, byla podpora 
zacílena na zvýšení kapacit a kvality infrastruktury předškolního 
a základního vzdělávání, podporu mohly získat také projekty za-
měřené na infrastrukturu zájmového, neformálního a celoživotního 
vzdělávání. Infrastruktura základních škol i zájmového vzdělávání 
pak mohla být podpořena pouze ve vazbě na klíčové kompetence 

(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, pří-
rodní vědy, technické a řemeslné obory). Ve výzvě bylo alokováno 
celkem 17.000.000 Kč a žadatelé mohli o podporu ve výši 95 % cel-
kových způsobilých výdajů požádat do 18.12.2020.

V tomto termínu předložili své projekty dva žadatelé:

Žadatel Název projektu Celkové náklady projektu 
v Kč

Celkové způsobilé 
výdaje v Kč

Požadovaná výše podpory 
v Kč za MAS

ZŠ a MŠ Lipník Zvýšení kvality výuky 
v ZŠ Lipník

1.304.155,80 1.304.155,80 1.238.948,01

Obec Domamil Přístavba nových pro-
stor pro výuku – rozšíře-
ní kapacity

13.919.628.43 10.520.900,19 9.994.855,18

Celkem 15.223.784,23 11.825.055,99 11.233.803,19

Oba projekty byly hodnoceny z hlediska formálních náležitostí 
a přijatelnosti, a po doplnění byly hodnoceny úspěšně. Následně 
proběhlo jednání Výběrové komise, která oba projekty doporučila 
k podpoře s výsledkem: Projekt splnil podmínky věcného hodnoce-
ní, kdy oba projekty dosáhly shodně 27 bodů. Následně oba projekty 
schválil Programový Výbor MAS k financování.

Oběma úspěšným žadatelům gratulujeme a přejeme hodně trpě-
livosti a úspěchů při realizaci jejich projektů. Těšíme se na výsledky 
jejich práce.

Za MAS Rokytnou Robert Kubala, ředitel MAS

MAS Rokytná informuje o úspěšných projektech podpořených z IROP
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Finanční gramotnost je soubor zna-
lostí, dovedností a hodnotových postojů 
občana nezbytných k tomu, aby finančně 
zabezpečil sebe a svou rodinu v součas-
né společnosti; je tedy i velmi důležitou 
součástí vzdělání. Proto jsme se v naší 
škole rozhodli na toto téma uspořádat 
projektové dny. Žáci jednotlivých tříd se 
seznámili se základními pojmy z oblasti 
finanční gramotnosti. Dozvěděli se dů-
ležité informace o financích a majetku – 
jak je získat, jak je možné platit a za co... 
Pomocí hry určovali a odhadovali cenu 
různého zboží a služeb. Dále jsme se 
věnovali lidským potřebám, rodinnému 

Na počátku 20. století zažívaly železnice obrovský boom, neboť 
s sebou bezesporu přinášely hospodářský rozvoj. Železnice a snad-
nější dovoz strategické suroviny – uhlí – brzy podnítily v blízkosti 
nádraží vznik průmyslových podniků. Železniční přeprava také zin-
tenzivnila rozvoj zemědělství, výměnu produktů a přepravu osob 
v celém regionu.

V našem kraji se vlak objevil poprvé před 150 lety, kdy byla 
po třech letech výstavby 23. dubna 1871 zahájena pravidelná dopra-
va na trati Jihlava–Znojmo. S rozvojem železniční dopravy souvisel 
i vznik místních tratí. Z hlavní trati – „Rakouské severozápadní drá-
hy“ – spojující Vídeň s Berlínem přes Znojmo, Jihlavu, Kolín a Prahu 
byly budovány odbočné lokální dráhy, jako např. Moravské Budějo-
vice – Jemnice v roce 1896. U mnoha dalších projektů byl jen krůček 
k realizaci. Smrtelnou ránu jim ovšem zasadila 1. světová válka.

Také v Želetavě si lidé velice dobře uvědomovali, co železnice pro 
rozvoj odlehlých míst bohatých na suroviny a přírodní bohatství zna-
mená. Již v devadesátých letech 19. století projevil velkou iniciativu 
František Staněk, místní statkář a český agrární politik. Vybídl zápa-
domoravská města, aby přikročila k budování dráhy, která by spoji-
la Brno s Českými Budějovicemi. 9. dubna 1905 svolal do Želetavy 
schůzi zástupců všech zainteresovaných měst a obcí pro projekto-
vanou dráhu Jindřichův Hradec – Strmilov – Mrákotín – Telč – Nová 
Říše – Želetava – Moravské Budějovice, na kterou se dostavilo jen 
z Mor. Budějovic přes dvacet zástupců. Zde však tito zástupci svedli 
tuhý boj ve vyjednávání se zástupci z Jaroměřic nad Rokytnou, pro-
tože ti chtěli dosáhnout změny trati, a sice ze Želetavy přes Lesonice 
do Jaroměřic, a tím by vlastně Mor. Budějovice byly mimo projekt. 
Nakonec přece jenom bylo usneseno, že trať přes Mor. Budějovice 
povede a zahájí se přípravné práce na projektu. Byl zvolen příprav-
ný výbor, jehož předsedou se stal zmíněný František Staněk. Tento 
přípravný výbor se dal hned do práce.

Již 1. května 1905 rozeslal 
oběžník všem obecním úřa-
dům s popisem zamýšlené 
trasy projektu. V něm žádal 
o vyjádření obecní rady a před-
ložení případných přání a ná-
vrhů. Ovšem už za měsíc se 
začaly šířit krajem oběžníky 
z Třebíče, které žádaly obecní 
úřady o podporu jiného pro-
jektu dráhy, která by měla vést 
z Třebíče na Želetavu, Novou 
Říši a Telč. Bylo zřejmé, že se 
v tomto případě jedná o „truc-
podnik“ zamýšleného projektu 

přes Mor. Budějovice. Výnosem ze dne 9. června 1906 však vídeň-
ské ministerstvo železnic povolilo Františku Staňkovi na dobu jed-
noho roku podniknout předběžné práce pro výstavbu trati z Jindři-
chova Hradce do Strmilova, Telče, Želetavy, Moravských Budějovic 

a Jaroměřic. Úřední komise v pro-
sinci 1907 velmi příznivě zhodno-
tila předložený projekt. Zvlášť ji 
zaujalo využití dráhy pro přepravu 
obilí, dobytka, stavebního i užitko-
vého dřeva a především kamene 
z mrákotínských lomů. Zástupce c. 
k. ministerstva železnic celou trať 
prošel a shledal, že této dráhy je 
zde zapotřebí, poněvadž jsou zde 
dobré existenční podmínky pro do-
voz i vývoz pro tento kraj.

Také vláda uznala důležitost této 
dráhy a udělila výnosem ze dne 24. 
července 1908 subvenci 10 000 
korun. 19. října 1908 povolil Zem-
ský sněm Markrabství moravského 
subvenci 20 000 korun na jeden ki-
lometr této dráhy na území Moravy 
v celkové výši 1 mil. 280 tis. korun. 
Podle schváleného projektu měla k Želetavě tato trať přijít od Rozse-
če a Zdeňkova. Pokračovat měla přes Bítovánky, Cidlinu, Lesonice, 
Jakubov a Litohoř do Moravských Budějovic.

V letech 1908–1921 byla však připravována i místní dráha Třebíč 
– Želetava. Uchazečem o koncesi bylo město Třebíč. Tato trať by po-
dle projektu měla město opustit zhruba v prostoru dnešního nádraží 
v Borovině, dále by měla vést přes Stařeč, Markvartice, Rokytnici 
n. Rok., Štěměchy, Předín a Valdorf (Lesnou) do Želetavy. Všechny 
dotčené obce s projektem souhlasily, byť s drobnými úpravami, pou-
ze obecní výbor obce Stařeč na svém zasedání 11. listopadu 1909 
jednohlasně odmítl provedení nové dráhy přes území obce, podal 
námitky a opakovaně na nich trval i další roky, čímž se projekt osud-
ně zdržel. Důvod odmítavého stanoviska byl ten, že jejich katastrem 
vedou již dvě dráhy, které jim zabraly velké části nejlepších polí, na-
víc je projektováno na hlavní dráze kladení druhé koleje, což zabe-
re opět další pozemky. Komise nakonec stařečské námitky odmítla 
a projekt schválila. V Želetavě se tato dráha měla křížit s dráhou Telč 
– Moravské Budějovice. Želetavské nádraží mělo být za městečkem 
u státní silnice vedoucí k Jihlavě (za dnešní čerpací stanicí).

Plány to byly smělé a kdoví, nebýt 1. světové války, asi bychom se 
realizace tohoto technicky i finančně připraveného projektu dočkali. 
Svůj díl viny na nerealizaci železničního spojení Želetavy s okolními 
městy mají i stařečští radní, kteří svým rozhodnutím zbrzdili přípravu 
projektu a na řadu dalších let tak ovlivnili rozvoj nejen své obce, ale 
celého regionu.

Nutno ovšem připomenout, že tyto projekty se světovou válkou 
tak zcela nezapadly. Mluvilo se o nich vážně ještě v roce 1919 i 1921. 
Ovšem mladá republika byla v hospodářské krizi a měla jiné priority. 
V době oživení ekonomiky v druhé polovině dvacátých let se na pro-

Lidé v Želetavě a okolí léta snili o železnici marně

František Staněk

(dokončení na str. 12)

rozpočtu s důrazem na rozeznávání zbytných 
a nezbytných výdajů. Nedílnou součástí byl 
rovněž základní vhled do dluhové problema-
tiky a aktivity zaměřené na nutnost hospodár-
ného zacházení s finančními prostředky. 

Celý program doprovázelo promítání vý-
ukových videí a PowerPointová prezentace. 
Výklad byl interaktivní a probírané pojmy 
byly pro lepší srozumitelnost demonstrovány 
na příkladech ze života žáků.

Bc. Jana Fialová, 
ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Projektové dny na téma „Finanční gramotnost“
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Před jarními prázdninami jsme oslovili ro-
diče dětí s pomocí šití panenek pro UNICEF 
(www.unicef.cz). Každá panenka představu-
je jedno dítě, které bude v rámci očkovací 

kampaně UNICEF v rozvojových zemích 
proočkováno proti šesti hlavním smrtelným 
dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý 
kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). 

Rodina či jednotlivec, který 
si panenku adoptuje, obdrží 
spolu s panenkou blahopřá-
ní UNICEF, které zašle tvůrci 
panenky se zprávou, že jeho 
panenka našla „svoji rodinu“. 
Do šití se zapojili také zaměst-
nanci školky, děti panenkám 
malovaly obličeje a obrázek 
do rodného listu. V úterý 2. 
března jsme odesílali prvních 
30 panenek. Popřáli jsme jim 
šťastnou cestu a děkujeme 
všem, kteří pomohli.

Po jarních prázdninách jsme 
měli ve školce masopustní ob-
dobí. Děti si vyráběly masky 
z papírových tašek, malovaly 
obrázky maškar, převlékaly se 
do kostýmů a užívaly si vese-
lí. V pátek 12. února probíhal 
projektový den Masopust; děti 
dokončovaly obrázky masek, 
hrály na hudební nástroje, se-
známily se s tradicí masopus-
tu nejen v Jakubově. Školnice 
paní Pavlína Roupcová děti 

seznámila s akordeonem. Následovala ma-
sopustní obchůzka po školce. Nechybělo 
zabíjení kobyly, při kterém jsme se málem 
potrhali smíchy. Zbytek dopoledne jsme 
tancovali při doprovodu harmoniky a hráli 
si s balónky. Masopustní veselí pokračova-
lo v úterý 16. února masopustní vycházkou 
po Jakubově v kostýmech.

Ve čtvrtek 25. února jsme si ve školce 
užívali karneval. Převlékli jsme se do kar-
nevalových kostýmů, tancovalo se, děti si 
vyzkoušely svoji obratnost při soutěžích 
– přenášely balónky, vajíčka na lžíci, pře-
skakovaly a podlézaly hada, tancovaly s ba-
lónky ve dvojicích, houpaly se na drakovi, 
zahrály si židličkovanou.

Od 1. března se bohužel opět zavřely 
mateřské školy. Výuka předškoláků probíhá 
distančně – děti obdržely pracovní listy a ro-
diče zprávy s doporučenými aktivitami, které 
mohou s dětmi procvičovat, aby jim usnad-
nili vstup do ZŠ. Na plotě školky vznikla ga-
lerie obrázků z pohádek. Děkujeme malým 
výtvarníkům za obrázky a všem přejeme 
krásné jarní dny.

Bronislava Kabelková

Zima v jakubovské školce byla opravdu hodně pestrá
Leden a únor byly letos bohaté na sníh, děti si užívaly zimní radovánky se sně-

hem na vycházkách, ale také na stráňkách u fotbalového hřiště a na zahradě škol-
ky – sáňkovaly, bobovaly, koulovaly se, stavěly sněhuláky a hrady, hrály eskymác-
ké honičky, sníh shrnovaly, převážely…

V úterý 16. února se v dopo-
ledních hodinách v MŠ Doma-
mil uskutečnil dětský karneval. 
Už od ranních hodin přicházely 
do třídy děti v maskách prince-
zen, Pata a Mata, Karkulek, želvy 
Ninja, piráta, kovboje, kuchaře, 
Spidermana a dalších. Třída se 
brzy naplnila. Ani paní učitelky 
nezůstaly pozadu: přišly v kostý-
mech postav z pohádky O Čer-
vené Karkulce a tuto pohádku 
dětem zdramatizovaly. Děti měly 
možnost předvést se kamarádům 
při promenádě masek a dostateč-
ně se vyřádit při tanci.

Hudbou naplněné dopoledne 
provázely drobné hry. Největ-

Hudbou naplněné karnevalové dopoledne
ší úspěch mělo nošení míčku 
na lžíci, tanec dvojic na zmenšu-
jícím se papírovém podiu či pod-
bíhání lana. V závěru nesmělo 
chybět ani zhodnocení masek 
samotnými dětmi. Každý sám 
za sebe výtvarně ztvárnil masku, 
která na něj udělala největší do-
jem. Děti si z karnevalu odnesly 
skvělé zážitky, sladkou drobnost 
a na památku prstovou loutku.

Karneval letos bohužel probí-
hal bez rodičů a přátel, ale o to 
více se všichni společně těšíme 
na příští ročník.

Vendula Michalová, učitelka

jekty nových železnic už zapomnělo. O vý-
stavbě železniční trati přes Želetavu se však 
jednalo i po 2. světové válce, kdy byl v roce 
1945 k jednání přizván i zástupce MNV.

Dnes jsme v situaci opačné. Místo bu-
dování železničních tratí je rušíme či o tom 
uvažujeme, jako například v případě té 

z Moravských Budějovic do Jemnice. Přitom 
je železnice jedním z nejlevnějších, nejpo-
hodlnějších a také nejbezpečnějších typů 
dopravy.

Železnice jsme se tedy v Želetavě nedo-
čkali, zato zde máme velmi frekventovanou, 
přetíženou a nebezpečnou státní silnici E59. 
Ve skrytu duše stále doufáme, že se snad 

na rozdíl od železnice jednou dočkáme její-
ho přeložení mimo náš městys.

Zpracovala: Olga Nováková
Zdroje: Zdeněk Matějka: Stařeč v promě-
nách věků
František Vlk: Transversální dráha (Zpravo-
daj MB 3/1992)

Lidé v Želetavě a okolí léta snili o železnici marně
(dokončení ze str. 11)
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Martínkov se přihlásil do krajské soutěže

V současné složité situaci je velmi obtížné 
organizovat pro žáky soutěže, a proto byly 
mnohé z nich zrušeny. Z těch dlouhodobě 
zavedených zůstaly zachovány pouze ta-
kové, u nichž je možnost pořádat soutěžní 
klání online. Většinou jde o vědomostní sou-
těže a olympiády, do kterých se snažíme děti 
zapojovat, a daří se nám výborně.

Okresní kola olympiád probíhala většinou 
v lednu a v únoru. Nejprve to byla OLYMPI-
ÁDA V DĚJEPISU, které se zúčastnili tři žáci 
devátých ročníků. Letošní téma „Labyrintem 
barokního světa“ bylo pro soutěžící nejen 
velmi zajímavé, ale také vědomostně ob-
sažné. Ve velké konkurenci více než třiceti 
žáků z celého okresu se umístila Štěpánka 
Jičínská na 5. místě a postoupila do krajské-
ho kola.

Koncem ledna proběhla OLYMPIÁDA 
Z ČESKÉHO JAZYKA, ve které jsme měli 
v okresním kole dvě želízka z 8. a 9. ročníku 
– obě dvě žákyně se umístily těsně za po-
stupovými místy do kraje, ale jejich výkony 
byly v rámci okresu na vynikající úrovni.

V únoru jsme se zapojili do dvou soutěží. 
První byl MATEMATICKÝ KLOKAN. Žáci se 
účastnili školního kola a jejich výsledky se 
pak dále porovnávaly v rámci okresu, kraje 
a celé republiky. Jedná se o logickou sou-
těž, která je zaměřená na matematickou gra-
motnost. V naší škole jsme měli obrovskou 
radost ze dvou prvních a jednoho druhého 
místa na okresní úrovni! První místo získa-
li ve svých kategoriích Štěpánka Jičínská 
a Matěj Kabelka, na druhé místo svými vý-
sledky dosáhl Jiří Stříž. Matěj Kabelka se 

umístil i v rámci kraje, jeho výsledky mu za-
bezpečily druhé místo.

Další únorovou soutěží byla ZEMĚPIS-
NÁ OLYMPIÁDA. Na základě výběru se jí 
zúčastnilo celkem devět žáků naší školy. 
Okresní kolo probíhalo online a mělo celkem 
tři části – praktickou, vědomostní a práci 
s mapou. Na zvládnutí těchto úkolů měli žáci 
čtyři hodiny. Nejlépe se dařilo nejmladším 
a nejstarším. První místo v nejmladší kate-
gorii získal Jiří Stříž. Dařilo se i osmákům 
Matyáši Lovicarovi, který obsadil také první 
místo, a Jonáši Šidelkovi, který skončil třetí. 
Všichni tito žáci si zajistili postup do krajské-
ho kola.

Gratulujeme všem zmíněným žákům k je-
jich výsledkům v soutěžích a děkujeme jim 
za vzornou reprezentaci ZŠ TGM Moravské 
Budějovice v rámci okresu!

Mgr. Ria Hanáková a Mgr. Iva Machátová

V ZŠ TGM soutěžíme i v době distanční výuky!

Stejně jako v loňském roce byla také 
v tom letošním kvůli omezením v sou-
vislosti s bojem proti nákaze koronaviru 
zrušena tradiční soutěž Vesnice roku. 
Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdruže-
ním místních samospráv a Spolkem pro 
obnovu venkova proto připravil náhradní 
soutěž s názvem ROK ŽIVOTA V OB-
CÍCH KRAJE VYSOČINA. 

Podle tiskové zprávy jde především 
o vyzdvižení spolupráce vedení obcí, 
spolků, obyvatel a dalších institucí při 
snaze zajistit dostupnost služeb a kva-
litu života v obcích v období, kdy došlo 
k výrazným omezením. Hodnotit se má 
angažovanost obcí a jejich obyatel, reali-
zované investice a projekty nebo pořádá-

ní různých společenských akcí v době, 
kdy to vládní nařízení umožňovala.

Hodnotit přihlášené obce bude ne-
jen odborná komise, ale své hlasy 
může zaslat i veřejnost. Více informa-
cí včetně způsobu hlasování najdete 
také na stránkách www.martinkov.cz. 
Předem děkujeme všem, kdo naši no-
minaci hlasováním podpoří.

Josef Pléha, starosta obce

Ve středu 10. března se také Martínkov 
zapojil do akce s názvem Vlajka pro Tibet, 
o čemž svědčí i tento snímek Zdeňka Řepy.

Otazníky kolem maturit a dělníci nejen na střeše SŠŘS
Oprava školní budovy v Tovačovského 

sadech či příprava na maturitu a závěreč-
né zkoušky v současnosti zaměstnávají 
ve Střední škole řemesel a služeb Moravské 
Budějovice její vedení i učitele a zaměstnan-
ce. Samozřejmě vedle distanční výuky, kde 
se stále proměňuje situace ohledně nákazy 
covid-19 a přicházejí různé pokyny, na něž je 
nutné reagovat.

„Je to teď hektické, sto dvacet let stará 
stavba si zkrátka žádá své. Náš zřizovatel 
Kraj Vysočina už víc jak dva roky připravoval 
její částečnou rekonstrukci. A k tomu dělá-
me na přípravách maturit a zkoušek, k nimž 
je cesta značně jiná, než bývalo zvykem,“ 
shrnul ředitel školy Tomáš Dolejský.

O měsíc víc času
Ke „zkoušce z dospělosti“ se chystají žáci 

ze strojírenského maturitního oboru Mecha-
nik seřizovač. Pokud Vláda ČR rozhodne, že 
se maturity v klasickém formátu konat ne-
budou, pak se tomu škola samozřejmě při-
způsobí a žáci ji opustí podle pravidel, která 
určí vláda. Škola ovšem samozřejmě cíleně 
směřovala i k variantě organizace zkoušek, 
pokud se budou konat. Co všechno žáci 
i kantoři do této doby stihli? „Vyhodnotili 

jsme si všechny dopady pandemie na výuku 
a rozhodli jsme, že pro tento případ prodlou-
žíme termíny přibližně o měsíc. Týká se to 
praktické zkoušky, obhajoby maturitní práce 
i ústní zkoušky,“ sdělil ředitel.

Vycházel z přesvědčení, že kantoři vy-

Takto kdysi vypadala budova, kterou nyní čeká oprava za osmnáct milionů korun. 
Foto: Archiv zpravodaje

vinuli potřebné úsilí na tuto verzi maturity 
své svěřence připravit. „Ano, zvládneme 
to, protože žáci oboru Mechanik seřizovač 
převážnou část studia absolvují za pomoci 
počítače. Včetně praktické části, kde kromě 

(pokračování na str. 14)
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seřizování rovněž programují moderní obráběcí stroje. Tyto progra-
my mají k dispozici i při distanční výuce,“ vysvětlil Dolejský.

Trénink na maturitu
Škola žákům zajistila maturitní trénink češtiny, angličtiny i mate-

matiky, ze kterého měli zpětnou vazbu jak oni sami, tak rodiče a vyu-
čující. Kantoři se snažili nabídnout konzultace v teorii i při odborném 
výcviku. Kromě toho funguje pravidelné doučování on-line z mate-
matiky a angličtiny. Výuka v teoretické části probíhá dle rozvrhu přes 
platformu MS Teams. Žáci využívají i odpolední konzultace s vyu-
čujícími, kteří jsou jejich vedoucími maturitních prací. V praktické 
výuce si zval učitel do školních dílen vždy jednoho žáka (dodrželi tak 
nastavená pravidla dle nařízení vlády) na upevňování nezbytných 
praktických dovedností – k seřízení CNC strojů a spuštění progra-
mů, vytvořených při distanční výuce.

„V praktické zkoušce, pokud se uskuteční, nevynecháme žádné 
části. Výuku máme uzpůsobenou i díky individuálním konzultacím 
v praktickém výcviku tak, aby žáci mohli vykonat stejnou zkoušku 
jako ti loni; pouze se zmíněným rozdílem, že budou mít o měsíc po-
sunutý termín,“ poznamenal v březnu ředitel.

Pro dobu konání zkoušek existuje domluva mezi školou a sta-
vební firmou, která bude opravovat hlavní budovu, že by přerušila 
hlučné práce.

Co se bude opravovat?
Hlavní budova Tovačovského sady 79 vznikla před 120 lety. Práce 

se dotknou vnější fasády, střechy a stropu nad nejvyšším podlažím, 
měnit se budou plastová okna za eurookna, na to naváže výmalba. 
Opravy potrvají do září 2022, přičemž okna se budou měnit o letoš-
ních letních prázdninách. Cena dle smlouvy je přes 18 milionů korun 
(bez DPH).    Hana Jakubcová

Skřítek v mateřské škole
V mateřské škole Fišerova i Šafaříkova v letošním školním roce 

probíhá v rámci evropského vzdělávacího projektu EduSTEM vý-
ukový program německého jazyka s názvem „Skřítek Waldi a jeho 
svět – Zwerglein Waldi und seine Welt“. Tento projekt je zaměřen 
na seznamování dětí s cizím jazykem.

Chlapci a děvčata se setkávají s novým kamarádem – malým, 
lesním skřítkem Waldim a společně s ním objevují svět kolem nás. 
Pomocí her, tanečků a zpěvu se zábavnou formou učí krátké zá-
kladní fráze z německého jazyka. Výuka je vedena lektorkou ně-
meckého jazyka za podpory učitelek mateřské školy.

Bc. Martina Vodáková

Netradiční školkový den 
ve znamení masopustu

S dětmi si v moravskobudějovické MŠ Šafaříkova každoročně 
připomínáme lidové tradice a zvyky naší země. V únoru k tomu ne-
odmyslitelně patří MASOPUST. Nejdříve jsme děti seznámili s po-
dobou skutečných masopustních průvodů a významem této tradice 
a společně si vyzdobili třídy. Děti se převlékly za všelijaké bytosti, 
paní kuchařky nasmažily koblížky a masopustní rej mohl začít. Děv-
čátka a chlapečci plnili na stanovištích různorodé úkoly, tančili, zpí-
vali, ale hlavně prožívali radost z netradičního dne v mateřské škole.

Jelikož nám současná situace nedovolí organizovat v MŠ spo-
lečné tvořivé dílny pro rodiče a jejich děti, rozhodli jsme se zapojit 
rodiče jiným způsobem. Za finanční podpory z MAP II v území ORP 
Moravské Budějovice jsme poskytli každému dítěti domů základní 
výtvarný materiál, předlohy karnevalových škrabošek a rodiče vy-
zvali k domácímu tvoření. Děti si opravdu do MŠ přinesly zhotove-
né a krásně vyzdobené škrabošky a nadšeně nám vyprávěly, kdo 
s nimi doma masky vytvářel. Chtěla bych rodičům poděkovat za je-
jich čas a kreativitu, kterou při tomto tvoření vyvinuli.

Hana Vorlíčková

Karneval s krtkem 
a jeho kamarády

Každým rokem probí-
há v naší mateřské škole 
karneval a nebylo tomu 
jinak ani letos. Vzhledem 
k vyhlášeným epidemio-
logickým opatřením jsme 
samozřejmě nemohli 
uspořádat společný kar-
neval pro všechny děti, 
a tak každý den probíhal 
v jedné třídě. Dětem to ale 
naštěstí vůbec nevadilo. Přišly v krásných maskách, ve kterých 
se představily, a potom si zatancovaly společně s klaunem, který 
je provázel celým karnevalem. S krtečkem a jeho kamarády plnili 
chlapci a děvčata různé úkoly – řešili labyrint, veverce sbírali oříš-
ky, zajíčkovi namotávali mrkve, „lyžovali“…

Byl to zkrátka skvělý týden plný radosti! Všichni jsme si ho užili 
a věříme, že příští rok si karnevalové veselí užijeme již všichni 
společně.

Bc. Martina Vodáková, MŠ Fišerova

(dokončení ze str. 13)
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Všude dnes slyšíme o negativech distanční výuky a o jejím obrov-
ském dopadu na dospívající generaci. Já se ale s vámi chci podělit 
o trochu jiný pohled. Studenti často stojí před otázkami: „Co s volným 
časem? Mám se nudit, nebo zkusit něco nového?“ A je obdivuhodné, 
že řada z nich se v této době rozhodla zapo-
jit do různých vzdělávacích aktivit, projektů 
a soutěží nad rámec běžné výuky.

A že se jim opravdu daří, potvrzují probí-
hající okresní a krajská kola oborových olym-
piád. Nebývale se našim studentům dařilo 
například v matematické soutěži, kde 1. mís-
to obsadila Eliška Pipalová a 2. místo Klára 
Dohnalová, obě studentky 2. ročníku gymná-
zia. Velkým fenoménem je František Račický, 
student 2. ročníku gymnázia, který se mimo 
jiné zapojil do matematické, zeměpisné, dě-
jepisné i češtinářské olympiády. Ve všech 
obsadil 1.–3. místo a postupuje do krajských 
kol. Úspěšných studentů je však daleko víc.

Nezůstáváme ale pouze u odborných soutěží. Studentky Kristýna 
Beleščiaková a Anežka Jičínská se zapojily do krajské soutěže „Nevěř 
všemu na netu“ a obsadily v ní 1. místo za vytvoření vlastní karetní hry 
Kandidáti.

Studenti oboru veřejná správa se letos opět zapojili do soutěže „Na-
vrhni projekt“, kterou pro studenty středních škol pořádá Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. A práce studentek Sabiny Mafkové a Elišky Ma-

cháčkové s názvem „Canisterapie ve speciální MŠ 
Třebíč“ byla vybrána Eurocentrem v Jihlavě k repre-
zentaci Kraje Vysočina v regionálním kole.

Dále se žáci účastní různých literárních soutěží. 
Dvojité zastoupení máme i ve finále projektu S Vyso-
činou do Evropy a řada aktivit na studenty ještě čeká. 
Nyní jen doufáme, že se covidová situace brzy zlepší 
a všechny další plánované akce úspěšně proběhnou. 
Moc bych to přála nám všem, ale v tomto kontextu 
hlavně studentům, protože na sobě opravdu tvrdě 
pracují, když se i za nepříznivé situace snaží získat 
co nejvíce vědomostí a dovedností. Už jenom tím by 
pro řadu z nás mohli být vzorem.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

Na podzim roku 2020 jsem se dozvěděl o novém projektu Josefa 
Průši pro podporu a zavedení 3D tisku do škol. Povedlo se mi naši 
školu okamžitě zaregistrovat, což byl dobrý krok, protože zájem škol 
byl veliký a kapacita byla rychle vyčerpána. Co je obsahem a cílem 
tohoto projektu? 3D tiskárny firmy Josefa Průši jsou známy po celém 
světě a patří ke špičce v oboru. Jejich myšlenka zněla následovně: 
„My jsme odborníci na 3D tiskárny, vy, pedagogové, zase na tvorbu 
učebních materiálů a výuku jako takovou. My vám zapůjčíme naši 
3D tiskárnu a vy vytvoříte vlastní projekt, který je realizovatelný 
ve školním prostředí. Z nich poté sestavíme platformu výukových 
materiálů, přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své pro-
jekty, konzultovat problémy a řešit je.“

Kvůli omezením souvisejícím s covidem-19 se však hodně věcí 
zkomplikovalo. Nakonec ale vše dobře dopadlo a zbrusu nová 3D 
tiskárna ORIGINAL PRUSA I3 MK3s+ na začátku března dorazila 

Spolupráce se soukromou firmou 
na projektu podpory výuky 3D tisku

do školy. Překvapením pro mě bylo, že 
přišla ve formě stavebnice, a to byla 
každopádně výzva. Podařilo se (viz 
foto) a tiskárna již bezchybně tiskne.

Teď se přesouváme do druhé, ná-
ročnější části. Musíme navrhnout pro-
jekt dle zadaných podmínek. Obnáší 
to návrh vlastního modelu, pořízení 
fotodokumentace a tvorbu návodu pro 
zařazení do výuky. Původně jsem měl 
plán, že vše vytvoříme v kroužku Ro-
botiky. Díky zavřeným školám se ale 
tato vize rozplynula jak pára nad hrn-
cem. Naštěstí máme šikovné studenty, 
na které je spoleh, takže věřím, že i přes tyto komplikace se nám 
společně podaří vše zdárně dokončit. Máme na to tři měsíce. Pokud 
náš projekt uspěje, výše uvedená tiskárna se stane zdarma majet-
kem školy a bude k dispozici všem našim studentům. Držte nám 
palce!              Mgr. Petr Dohnálek

Čas distanční výuky jsme využili k dokončení renovace některých 
tříd, přičemž k nejvýraznějším změnám patří úprava prostor, ve kte-
rých probíhá výuka čtyřletého studijního oboru Sociální činnost. Jde 
o dvě učebny, které jsou pro naše studenty uzpůsobeny tak, aby jim 
poskytly dokonalou přípravu v odborné praxi. První velkou změnou 
je, že se výuka odborných předmětů péče o dítě a o klienta v sociál-
ních službách přenesla do nových větších prostor.

Vzhledem k možnostem pracovního uplatnění, které tento obor 
nabízí, jsme se rozhodli věnovat velkou pozornost zejména vyba-

vení, které studenty připravuje na pracovní uplatnění v rámci samo-
statné výdělečné činnosti pro živnostenské oprávnění „Péče o dítě 
do tří let věku“. Proto se mezi novými pomůckami objevila dětská 
postýlka i dokonalá figurína novorozence. Tím bylo rozšířeno stáva-
jící vybavení, ke kterému náleží přebalovací pult, vanička, didaktické 
hry a další doplňky nezbytné k nácviku (k simulování) dokonalé péče 
o dítě.

Také v rámci péče o dospělého jsme schopni připravit studenty 
na vše důležité, co je v praxi čeká. K tomu, aby nebyli v budoucnu 
zaskočeni, napomáhá realistická figurína a profesionální polohova-
telná postel.

Vzhledem k tomu, že některé naše studentky plánují do budouc-
na ve studiu oboru pokračovat i na vyšších odborných a vysokých 

školách, kde si chtějí rozšířit stávající znalos-
ti o různých druzích terapií, využili jsme sou-
časné situace a připravili speciální učebnu, 
která se bude věnovat především volnočaso-
vým aktivitám, terapiím a osobnostní výcho-
vě.

Nyní se již těšíme, až budeme moci v no-
vých učebnách oboru, který v současné době 
získává na trhu práce právem nový silnější 
kredit, přivítat nejen naše stávající žáky, ale 
také nové studenty, na které se již taky velmi 
těšíme.

Mgr. et Mgr. Veronika Mácová

Obor Sociální činnost v nových 
odborných učebnách

Z dění na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice
Další velké úspěchy studentů v různých 

okresních i krajských soutěžích
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blahopřání, vzpomínky, opustili nás

Vzpomínky

Blahopřání

inzerce

Opustili nás:
Eduard Nevoral 1932 Mor. Budějovice
Jiřina Samková 1937 Častohostice
Alois Půža 1948 Jackov
Hana Říhová 1947 Mor. Budějovice
Zdeňka Simandlová 1932 Mor. Budějovice
Božena Pešlová 1922 Dešov

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Dne 23. dubna 
2021 slaví 
krásných 60 let 
naše milovaná 
maminka, babič-
ka a sestra, paní 
Ludmila 
Nekulová 
z Moravských 
Budějovic.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
radosti a rodinné pohody přejí 
dcera s rodinou, syn s rodinou a sestry.

Dne 28. 4. 2021 
oslaví své 
90. narozeniny
dlouholetý 
myslivec, 
chovatel 
belgických obrů 
a aktivní chovatel 
poštovních 
holubů, pan 

Bohumil Menčík z Domamile.
K tomuto významnému životnímu ju-
bileu přejí hodně štěstí, pevné zdraví 
a radosti ze života
manželka Marie, dcera a synové 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

„Neplačte a nechte 
mne klidně spát, 
i bez slz možno 
vzpomínat. Nebylo 
mi dopřáno déle 
s vámi být, 
nebylo léku, 
abych mohl žít.“
Dne 15. dubna by 
oslavil 70 let náš 

drahý manžel, tatínek a dědeček, pan 
Rostislav Kiesewetter z Moravských 
Budějovic.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Připíjíme na Tvé 
zdraví, krásný ži-
vot a na všechno, 
co nás ještě spo-
lečně čeká.
Krásných 90 let 
oslaví 24. 4. 2021 
naše maminka, 
babička 
a prababička, paní

Jaroslava Mrvková 
z Moravských Budějovic.
Přejeme Ti všechno nejlepší, pevné 
zdraví, spokojenost a radost.
Dcera Božena s rodinou 
a zeť Jan s rodinou.

Jak v knize života 
je psáno, mnoho 
dní ať je Ti ještě 
přáno!
To jsme Ti dnes 
přišli povědět. 
Věk není to, 
v čem poznává 
se stáří, když oči 
věčným mládím 

září a když se srdce umí pousmát, těch 
pětaosmdesát let vůbec není znát.
Dne 23. dubna 2021 se dožívá 85 let 
naše drahá maminka, babička a praba-
bička, paní 
Jiřina Hodečková z Nových Syrovic.
Milá maminko, k tvému životnímu ju-
bileu srdečně gratulujeme, děkujeme 
za všechno, co pro nás děláš a přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti.
Dcera Vladimíra s manželem, vnučka 
Šárka s manželem, vnuci Roman a Lu-
káš a pravnouček Honzík.

Dne 20. 4. 2021 
to bude 5 let, 
kdy zemřel pan 
Miroslav Česnek.
Stále vzpomíná 
manželka Marie 
a dcery Jana 
a Lenka s rodinami.

Nezemřel – jen spí 
a má-li sen, 
je krásný.
Zdá se mu o těch, 
které miloval, 
a kteří milovali 
a stále milují jeho…

Dne 7. dubna 2021 
uplyne 7 smutných 

let, kdy nás opustil náš milovaný syn
Milan Němec z Moravských Budějovic.
S láskou stále vzpomínají rodiče 
a celá rodina.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal, 
ale vzpomínky 
v srdci žijí dál.
Dne 22. 4. 2021 
uplyne 10 let, co 
nás navždy opustil 
pan 
Jan Kaštyl 
z Nových Syrovic.

S láskou vzpomínají 
manželka, syn a dcera s rodinami.

V našich srdcích 
jsi, a stále budeš...

Dne 29. 4. 2021 
vzpomeneme již 
17. smutné výro-
čí, kdy nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, tatínek, 
syn, pan 

Libor Cihlář z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
manželka, dcera, syn, maminka 
a celá rodina.
Za vzpomínku s námi děkujeme.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

Dne 4. 4. 2021 
uplynou 3 smutné 
roky, co nás navždy 
opustil pan 
Mgr. Bohuslav 
Svoboda 
z Mor. Budějovic.

S láskou stále vzpomínají 
děti Lenka, Jiří a Jana s rodinami.

Dne 10. 4. 2021 
uplyne 1 rok, kdy 
nás opustil  pan 
Zdeněk Petrů 
z Krnčic.
S láskou stále 
vzpomíná celá 
rodina.
Za tichou vzpomín-
ku děkujeme.



17

vzpomínky
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Veselý a plný života 
jsi byl, když jsi nás 
náhle opustil.
Díky za to, čím jsi 
pro nás byl, 
za každý den, 
jenž jsi pro nás žil.
Stále Tě v srdci 
budeme mít.
Dne 4. 4. 2021 
uplyne 7 smutných 

let, kdy nás náhle opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, švagr, bratr 
a strýc, pan Jindřich Pavliš.
Za všechny, kdo ho měli rádi, s láskou stá-
le vzpomínají
manželka Irena, dcery Kamila a Michaela 
s rodinami.

Dne 8. dubna to bude 12 let, co nás 
navždy opustila naše maminka, paní
Emílie Sokolová.
A 19. dubna před 25 roky zemřel náš ta-
tínek, pan
Emil Sokol z Martínkova.
Na své rodiče s láskou vzpomínají
dcery Zdenka a Marie s rodinami.

Vydali jste se cestou, již chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek jste nechali dokořán.
Dík za to, čím jste nám v životě byli, 
za každý den, jenž jste pro nás žili.
Dne 9. 4. 2021 uplyne 6 let od úmrtí 
tatínka pana Jana Jenerála z Vícenic.
4. 7. 2021 tomu budou 2 roky, co nás 
opustila maminka paní 
Marie Jenerálová z Vícenic.
S láskou a úctou vzpomínají a za všechno 
děkují 
dcery Marie, Lída, Jana a syn Josef 
s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Stále všichni 
čekáme,
že se z toho 
hrozného snu 
probudíme. 
Dne 6. března 2021 
by oslavil 64. naro-
zeniny pan 
Vladimír Menčík 
z Domamile, který 

zemřel 16. ledna letošního roku. 
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nám 
projevili jakýmkoli způsobem soustrast 
nad úmrtím našeho milovaného manže-
la, tatínka a dědečka a snažili se v těchto 
těžkých chvílích zmírnit naši nesmírnou 
bolest.
Manželka Jana s rodinou.

Dne 11. 3. 2021 
uplynulo šest 
smutných let, 
co nás navždy 
opustila naše 
drahá maminka, 
babička, 
prababička  paní 

Hedvika Zemčíková 
z Moravských Budějovic. 
Zároveň si 11. 4. 2021 připomínáme 
její nedožité 90. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují 
syn a dcery s rodinami.

Jsou to čtyři roky, co nás navždy opustili 
manželé Kloudovi 
z Moravských Budějovic.
Dne 18. 4. 2021 si připomeneme úmrtí 
paní Marie Kloudové 
a dne 13. 5. 2021 úmrtí pana 
Ladislava Kloudy. 
Není dne, kdy bychom na ně nevzpomněli. 
Všem známým a přátelům za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

Žádný čas není tak 
dlouhý, aby nám 
dal zapomenout.
V našich srdcích 
jsi stále s námi.
Dne 17. dubna 
vzpomeneme šesté 
smutné výročí, 
kdy nás opustila 
paní

Jaroslava Bastlová 
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomíná 
manžel Jaromír, 
syn Jaromír a dcera Lenka s rodinami.

Dopracovaly pilné 
ruce, 
utichlo navždy 
předobré srdce.
Těžké bylo loučení, 
těžké je bez 
Tebe žít.
Láska však smrtí 
nekončí, navždy Tě 
v srdci budeme mít.

Dne 10. dubna 2021 uplyne 1. smutné 
výročí od úmrtí pana 
Jaroslava Součka.
S láskou vzpomínají 
manželka Věra, syn Jaroslav s rodinou, 
dcera Věra s rodinou, syn Vladislav s ro-
dinou.

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

v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 20. dubna uplynou 3 smutné roky,
kdy nás opustil pan Vlastimil Kanaval.
S láskou vzpomínají 
manželka Věra, děti Markéta, Radim, 
maminka, sestra a ostatní příbuzní.
Za vzpomínku děkujeme.

A za vše, 
za vše dík,
Za lásku, jaká byla,
za život jaký byl...

Dne 8. 4. 2021 
uplyne 1 rok 
od chvíle, kdy nás 
opustil pan 
František Mrvka 

z Moravských Budějovic.
S bolestí v srdci a láskou stále vzpomínají 
manželka Jaroslava, dcera Božena s rodi-
nou a zeť Jan s rodinou.

Kdo v srdcích žije, 
neumírá…
Kdo poznal Tě, 
ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.

Dne 7. 4. 2021 
tomu bude 10 let, 
co nás navždy 

opustil pan Milan Lustig.
S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.
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různé

krásný a kvalitně zpracovaný sál zrekonstruovat v původní podo-
bě a kino nadále provozovat. Poslání Sokola však spatřujeme spíše 
v pravidelné sportovní činnosti a kulturu v našem městě provozuje 

především Městské kulturní 
středisko Beseda. Nabízí se 
tedy možnost, že by do opra-
vy investovalo své prostředky 
město Moravské Budějovice 
a poté kino provozovala Be-
seda. Mohl by takto vzniknout 
krásný prostor pro pořádání 
nejen filmových promítání, 
ale i divadelních představení 
či cestopisných přednášek, 
které jsou v dnešní době tak 
oblíbené. Nesmírnou výhodou 
kinosálu totiž je, že hlediště 
je stupňovité, nabízí tedy lep-
ší divácký zážitek, nemusí se 

před každým představením rozestavovat židle a za plátnem je ještě 
jedna místnost, která se dá s prostorem jeviště jednoduše propojit.

Kinosál je poměrně velký, je dimenzován pro 320 návštěvníků, což 
je pro čistě filmová pravidelná promítání v dnešní době příliš (napří-
klad velký sál ve znojemském kině má kapacitu poloviční). Mohli 
bychom tedy uvažovat o snížení počtu sedadel nebo o doplnění pro-
storu o kinokavárnu.

O budoucnosti kina budeme jednat s vedením města i Besedy. 
Je možné, že dojdeme k rozhodnutí, že kino není v našem městě 
potřeba. I to je jeden ze scénářů. Potom bychom v tomto prostoru 
udělali moderní sál s odpruženou podlahou, který s potěšením vyu-
žijí gymnastky, parkouristé i rodiče s dětmi.

A jaký názor máte na využití kinosálu vy, milí čtenáři? Napište 
mi své postřehy či připomínky na e-mail lojdova@mbsokol.cz. Váš 
názor mě zajímá.

Tereza Lojdová, TJ Sokol Moravské Budějovice

Zápis k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2021–2022
I. fáze – vydávání žádostí na všech pracovištích 

MŠ (MŠ Husova, MŠ Šafaříkova, MŠ Fišerova) – 
od 1. dubna do 30. dubna v době provozu MŠ (žádost, evidenč-
ní list i kritéria si můžete i stáhnout na www. stránkách – www.
msmoravskebudejovice.com)

II. fáze – příjem žádostí v době od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká 
dětí narozených po 31.8.2016. Děti, které již docházejí do mateř-
ských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce 
budou pokračovat i po 1.9.2021, absolvovat zápis samozřejmě 
nemusí.
Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky pou-
ze těmito způsoby:

1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu MŠ Moravské Bu-
dějovice, Fišerova 1340, 67602 Mor. Budějovice. (lze osobně 
vhodit do schránky na této adrese)

2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová 
schránka azpku4j)

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 
poslat prostý email!)

Další informace k zápisu budou zveřejněny na našich webo-
vých stránkách s ohledem na aktuální epidemiologickou si-
tuaci a opatření MŠMT v této věci.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochra-
ně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání.
III. fáze – od 24. 5. do 4. 6. 2021 obdržíte písemné vyjádření 

o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ
Bc. Jitka Němcová, ředitelka

Základní škola Moravské Budějovice, 
Havlíčkova ul. 933

Základní škola TGM M. Budějovice, 
nám. Svobody 903

Zápis do 1. třídy – duben 2021
(pro školní rok 2021/2022)

Vážení rodiče,
sdělujeme vám informace k průběhu zápisu do 1. třídy, 
který dle pokynů MŠMT proběhne i letos distanční for-
mou od 01. 04. do 30. 04. 2021 bez přítomnosti dětí a zá-
konných zástupců přímo ve škole.
Zápis je určen pro děti narozené v termínu od 01. 09. 2014 
do 31. 08. 2015, pro děti s odkladem povinné školní do-
cházky z loňského školního roku a pětileté děti (přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a za podmínky dodání přísluš-
ných potvrzení).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna, nebo 
požádat o odklad povinné školní docházky do 31. května.
Obě školy budou vše organizovat velmi podobně. O po-
drobnostech budete informováni na www stránkách obou 
škol. Najdete zde i tiskopisy potřebné pro zápis, nebo od-
klad.
S jakýmikoliv dotazy se, prosím, obracejte na vedení obou 
škol, způsob a kontakty najdete na www stránkách. Děku-
jeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Miloš Březina,  František Dostál,
ředitel ZŠ TGM  ředitel ZŠ Havlíčkova ul.

Chceme v Moravských Budějovicích funkční kinosál?
Moravskobudějovickou sokolovnu čekají velké změny a my se 

nyní rozmýšlíme, jakou konkrétní podobu by po rekonstrukci měla 
mít. Asi nejzásadnější diskuze vzplanula nad prostorem kinosálu. 
Stavba sokolovny ve třicá-
tých letech 20. století zapo-
čala právě divadelním sálem 
s kabinou na promítání filmů. 
Na konci šedesátých let se di-
vadelní představení v sokolov-
ně pořádala spíše výjimečně, 
proto bylo rozhodnuto o pře-
budování divadelního sálu 
na kinosál se stupňovitým hle-
dištěm. Asi před patnácti lety 
byl provoz kina zastaven kvůli 
přechodu na jiný formát filmů. 
A v dnešní době se k tomu při-
dal i nevyhovující stav vytápě-
ní a sociálního zázemí.

Přes snahu Sokola nemělo město o oživení kina zájem, a proto 
jsme se o prázdninách roku 2019 rozhodli s touto situací něco udělat 
a uspořádali jsme zkušební promítání s vypůjčeným projektorem. 
Potěšil nás velký zájem diváků, který nás utvrdil v přesvědčení, že 
je možné zavést pravidelná promítání. Koupili jsme lepší techniku 
(i když z hlediska kin stále hobby) a rozjeli pravidelná měsíční pro-
mítání a příležitostná promítání pro školy.

Nyní stojíme před otázkou, co s kinosálem v rámci rekonstrukce 
udělat. Řešením, které by se líbilo většině z nás, by bylo současný, 
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Budík stále „zvoní“
I když v Domě dětí a mládeže Budík Moravské Budějovice nemů-

žeme provozovat pravidelnou činnost v kroužcích, připravujeme letní 
tábory. Troufáme si je označit za tradiční a vítanou prázdninovou 
aktivitu. V letošním roce jsme pro děti připravili nabídku pěti příměst-
ských a jednoho pobytového tábora. Všechny informace k jednotli-
vým táborům najdete na našich webových stránkách.

Upozorňujeme na novinku pro přihlašování. Od 1. března 2021 je 
k dispozici nové klientské centrum DDM Budík, kterým přecházíme 
na on-line přihlašování dětí na tábory. Nejedná se o jednorázovou 
záležitost, centrum bude do budoucna sloužit také k přihlašování 
dětí do zájmových kroužků. My se zatím učíme s touto novinkou 
pracovat stejně jako veřejnost. Centrum najdete na adrese http://
ddmbudik.iddm.cz.

Pevně doufáme, že letní činnost už proběhne ke spokojenosti 
všech.              DDM Budík

www.scitani.cz

Od konce března do půlky května 2021 bude v České republice opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů. 
Je to ta nejlepší cesta, jak jednou za deset let zjistit důležité informace o tom, jak žijeme a kdo vlastně jsme. 

Sčítání je příležitost, jak se hrdě přihlásit ke své národnosti. Nemusíte, ale můžete. 
A pokud chcete prosazovat práva svého národa ve školách, na úřadech nebo 
v kultuře, pak byste svou národnost vyplnit měli. 

Český statistický úřad garantuje, že informace, které do sčítacích formulářů vyplníte, slouží pouze 
ke statistickým účelům a nikdo nepovolaný se k nim nedostane. 

POČÍTÁME S VÁMI PŘI SČÍTÁNÍ 2021
Sečíst se je jednoduché

Od 27. března se můžete sečíst online. Je to bezpeč- 
né a jednoduché. Stačí navštívit webové stránky 
www.scitani.cz, nebo si stáhnout mobilní aplikaci 
„Sčítání21“ a pak už jen postupovat podle instrukcí. 
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 
17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný sčítací formulář.  

Národnost není to samé, co občanství 

Občanem České republiky může být osoba jakékoliv  
národnosti. Zatímco státní příslušnost (občanství) do- 
kládá mimo jiné váš občanský průkaz, o své národnosti 
má právo si každý rozhodnout sám. Zpravidla souvisí 
s etnickým původem, jazykem a kulturními tradicemi. 

Uvedení národnosti je nepovinné

Účastnit se sčítání lidu, domů a bytů je pro všechny 
obyvatele České republiky povinné a každý ručí 
za to, že o sobě uvádí pravdivé informace. Dvě 
otázky jsou ale nepovinné, týkají se náboženství 
a národnosti. Pokud nechcete, vyplňovat je nemusíte. 
Anebo můžete naopak vyplnit i národnosti dvě, pokud 
například máte po rodičích smíšený původ. 

K čemu je uvedení národnosti dobré? 

Přestože je vyplnění národnosti dobrovolné, ve svém 
důsledku hraje v životě národnostních menšin vý- 
znamnou roli. Čím více lidí se k  určité národnosti 
přihlásí, tím větší vliv na chod obcí, krajů a státu 
bude tato národnostní menšina mít. Může tak 
například uplatňovat právo na zajištění výuky nebo 
na komunikaci s úřady ve svém jazyce a na uvádění 
názvů obce, jejích částí, ulic a označení veřejných 
budov v jazyce národnostní menšiny. To, kolik lidí se 
k dané národnostní menšině hlásí, může mít vliv také 
na rozsah její podpory z veřejných rozpočtů.  

Vaše data jsou v bezpečí

Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie 
a vysoké bezpečnostní standardy. Osobní údaje se 
zpracovávají pouze pro zákonem stanovené účely 
a Český statistický úřad je dále neposkytuje žádným 
úřadům ani organizacím. Jakékoli nakládání s daty 
se důsledně dokumentuje a osobní data se ihned  
po zpracování smažou. Zveřejňovat se budou pouze 
souhrnné statistické výsledky a to tak, že z nich 
nebude možné dovodit vztah ke konkrétním 
osobám.

Další informace o sčítání lidu, domů a bytů najdete na www.scitani.cz nebo od 12. března 
na informační lince 840 30 40 50.

PROČ SE VYPLATÍ 
PŘI SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 

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

SUDOKU

3 5 6
1 9

7 4 8
1 2 4
4 7 6 8 3 1
5 7 6

2 4 8
9 7

2 1 6

Výherkyni z minulého čísla Libuši 
Procházkové jsme cenu již předali. 

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

V praxi to znamená, že každá osoba, 
která v současné době přechovává bez po-
volení zbraň nebo střelivo do těchto zbra-
ní, může tyto zbraně dobrovolně odevzdat 
do 31. července letošního roku na který-
koliv útvar policie bez trestního postihu 
za nedovolené ozbrojování. Policisté při-
tom nebudou od osoby, která zbraň nebo 
střelivo odevzdala, požadovat podání vy-
světlení o způsobu jejich nabytí. Výjimkou 
jsou případy, kdy bude odevzdána munice, 
výbušnina nebo výbušný předmět. V tom-
to případě se bude policista, který bude 
zbraň přebírat, dotazovat na způsob naby-
tí. Ale i v tomto případě platí zánik trestnos-
ti nedovoleného ozbrojování.

Pokud se zbraní nebyl spáchán trestný 
čin, což policie prověří, bude moci osoba, 
která zbraň odevzdala, požádat o registra-
ci, je-li držitelem zbrojního průkazu nebo ji 
prodat, převést na jinou osobu anebo pře-

nechat do vlastnictví státu. Osobě, která 
zbraň nebo střelivo odevzdala, vydá pře-
bírající útvar policie jeden výtisk potvrzení 
o převzetí zbraně nebo střeliva, ve kterém 
jako důvod uvede „zánik trestnosti nedo-
voleného ozbrojování“.

„Osobu, která zbraň nebo střelivo ode-
vzdala, bude policista informovat o tom, 
že zbraň nebo střelivo budou předány 
k dalšímu řízení příslušnému pracovišti 
odboru služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál krajského ředitelství policie,“ říká 
plk. Petr Gruber, vedoucí odboru služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál Kraj-
ského ředitelství Policie ČR Kraje Vysoči-
na s tím, že zbraně a střelivo mohou lidé 
odevzdat na kterékoliv policejní služebně 
na území České republiky, v případě na-
šeho kraje na kterékoli policejní služebně 
na Vysočině.

–křpčr–

Plánujete sázet stromy? Poradíme 
vám, jak začít a na co si dát při vý-
sadbě pozor!

Ještě před výsadbou byste si měli ujas-
nit řadu věcí; například k čemu má daný 
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o ze-
leň plánujete starat. Představit si, jaký 
bude strom v dospělosti i jaký bude mít 
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž 
specifi cké nároky. Některé preferují vyšší 
vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomil-
né. To vše je při navrhování potřeba zo-
hlednit.

Pozor nejen na jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, 

neměli byste zde vysazovat jedovaté dru-
hy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozor-
nost výběru druhů by měli věnovat také 
alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou 
silné alergeny a na jaře by si zahrady tito 
lidé moc neužili. Zamyslet byste se měli 
i nad tím, zda se výsadba do daného mís-
ta hodí z širšího kontextu. Například akát, 
který pochází ze Severní Ameriky, se 
v podmínkách České republiky velmi dob-

ře šíří a bohužel vytlačuje původní druhy. 
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy 
nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 

na to, aby byly dodrženy všechny zákon-
né povinnosti. Občanský zákoník říká: 
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo 
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiné-
ho, platí pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující tři metry jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice pozemků 
tři metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ 
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být 
dostatečně široký, aby nebyla tato povin-
nost porušena. Případně si musíte zajistit 
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Výsadba ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-

žaduje peníze a čas. Ucelené informace 
o tom, co organizace takové výsadby ob-
náší (včetně odkazů na fi nanční zdroje), 
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. 
Tam si můžete stáhnout i podrobné ma-
nuály, jak stromy sázet a jak o ně po vý-

sadbě pečovat. Na webu najdete také in-
formace o možnostech fi nanční podpory 
výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. 

K tomu slouží centrální registr stromů 
na webu Sázíme budoucnost. Zaregis-
trovat do něj výsadbu může každý, kdo 
od roku 2019 vysadil stromy mimo les. 
Po zaregistrování se strom přidá na in-
teraktivní mapu a započítá se mezi nové 
stromy vysazené v naší krajině a v ob-
cích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného 
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celoná-
rodní úrovni totiž neexistují žádné sou-
hrnné přehledy o kácení a sázení stromů. 
Registrace nově vysazených stromů je 
proto velmi důležitá.

Anna Poledňáková

Vydejte se s námi v sobotu 24. dubna 
na Velký pampeliškový pochod. Sejdeme 
se v 9.45 hod. na vlakovém nádraží v Mo-
ravských Budějovicích nebo v 10.00 hod. 
na parkovišti u letního koupaliště, odkud 
se autobusem přesuneme do Rácovic. 

Odtud budeme pokračovat pěšky údolím 
Bihanky a Želetavky po starých mlýnech. 
Dle své zdatnosti si můžete vybrat ze 
dvou délkových variant: je možné absol-
vovat trasu v délce deset, nebo patnáct ki-
lometrů. A pokud to vládní nařízení dovolí, 

bude v Dešově zajištěno občerstvení!
Na zpáteční cestu do Moravských 

Budějovic bude v 17.00 hod. přistaven 
v Dešově autobus. Aktuální informace 
o konání (či případném zrušení) této tra-
diční akce najdete na našem webu www.
mbsokol.cz.
Tereza Lojdová, TJ Sokol Moravské Bu-
dějovice

Velký pampeliškový pochod

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku?

Zbraňová amnestie potrvá do konce července
Součástí novelizace zákona o zbraních a střelivu, která nabyla účinnosti 

koncem letošního ledna, je i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování. Tím-
to dnem byla vyhlášena v České republice „zbraňová amnestie“, která potrvá 
ještě čtyři měsíce.
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JaroNet 100
100 Mbps/50Mbps

Internet 

Internet + televize 

Prémiový bezdrátový internet

JaroNet 500
500 Mbps/150Mbps

Internet 
Internet + televize 

JaroNet 200
200 Mbps/100Mbps

Internet 

Internet + televize 

561 205 500
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