


placená inzerce



1

úvodník, tiráž

MORAVSKOBUDĚJOVICKO • Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda a obcí Moravskobudějovického mikroregionu, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává MKS Beseda, příspěvková organizace, Purcnerova 62,676 02 Moravské Budějovice, lČ  00091758 
nákladem 5 400 výtisků. Evidenční č.: MK ČR E 11632.
Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice. Šéfredaktor: Lubomír Janoušek (příjem článků), tel.: 
732 981 141, e-mail: zpravodajmb@gmail.com. Příjem inzerce: Pavel Čírtek, tel.: 725 038 579, e-mail: redakce@besedamb.cz. 
Vzpomínky a blahopřání: TIC Moravské Budějovice, tel.: 603 207 511, e-mail: tic@besedamb.cz.
Realizace: Jaroslav Kaláb, vydavatelství JARMARK, Slavíkovice, e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz. Tisk: INAPA s. r. o., Třebíč.
Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Vydavatel si vyhrazuje 
právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora.

 Foto na titulní straně: Luboš Janoušek – Barvy podzimu.
Upozornění pro přispěvatele: uzávěrka č. 11 / 2021 je 10. 10. 2021.

Jak se nám povede 
na podzim 2021?

První stránku zpravodaje se zářijovým měsícem už odfoukl 
vítr a další stránka se začíná barvit pěkně do zlatova. Léto je 
pryč. Je to jasné, podzim je tady a s ním i sklizeň spousty vý-
borných věcí. Čeká nás, doufejme, krásné babí léto. A proč se 
vlastně říká babí? Ve škole nám kdysi říkávali, že ty jemné pa-
vučinky, které létají všude kolem a lepí se na vše, co jim přijde do cesty, jsou 
vlastně pavučinky od pavoučků poutníčků. Utkají si vlákno, sedí na něm 
a vítr je unáší pryč. A ty pavučinky jsou takové jemňoučké, stříbřité, že při-
pomínají vlasy starých babiček. Když budeme mít štěstí, pár takových dní 
v letošním podzimu zažijeme. Ale i kdyby nepřišly, nevěšme hlavu a pojďme 
si přečíst tento zpravodaj. Najdeme zde užitečné informace, co se dělo, děje 
a bude dít nejen v našem krásném městě.

V polích i zahradách se zabydluje ticho. A když jste ve správný čas 
na správném místě, můžete zahlédnout rozvlněnou šipku odlétajících di-
vokých husí. Za sluncem. Kejhají na celou oblohu. Trochu mi to připomíná 
zip na teplé bundě, kterou je po ránu už třeba zapnout. Je to krásné ob-
dobí, které navíc jako bonus přináší spoustu výhod. Například velké slevy 
v obchodech. Letní zboží jde cenově dolů a můžeme si tak celkem snadno 
pořídit to, na co jsme třeba v červnu prostě neměli. Především při obměně 
garderoby to zvláště nám ženám udělá radost. Nebo takové sbírání hub. 
Tím se spojí příjemné s užitečným. Vzít košík a vyrazit za odreagováním 
do lesa je to první příjemné. Přinést si zaslouženou odměnu v podobě 
hřibů je to druhé – užitečné, protože to znamená, že bude něco dobrého 
k snědku. Pokud jste typ člověka, co neposedí a má aktivity na rozdávání, 
můžete v čase babího léta po skvělé houbové hostině vyrazit na některý 
z českých hradů a zámků, které na zimu zavírají. Aktivity se budou spíše 
soustřeďovat do vnitřních prostor. I naše městská knihovna nabízí hezké 
prostředí k aktivnímu odpočinku. Její vstupní prostory nás naladí na klidnou 
mysl a výtvarná díla, která zde vystavují žáci ZUŠ, nám zpříjemní chvíle 
strávené v tomto prostředí. Přijďte se podívat. Základní umělecká škola je 
aktivní a má několik rozjetých projektů, akcí pro veřejnost. Rovněž Městské 
kulturní středisko Beseda se připravilo na podzimní činnost. Doufejme, že 
se budeme moci setkávat. Uvidíme, zda se podaří uskutečnit některé kul-
turní akce na tradiční Císařské posvícení. Záměry existují. Možností je celá 
řada. Aktuální situace ukáže, co bude moci proběhnout. Tak si to krátké 
nadcházející období užijme.

V létě naše město navštívili znovu turisté. Na náměstí jsme potkávali cyk-
listy a motorkáře. Městem projížděli nadšení řidiči se svými netradičními 
vozy na sezónních výjezdech. Lidé z Moravských Budějovic a okolí se mohli 
rekreovat na městském koupališti. Hlavně děti si to ohromně užily. Rodiče 
nestačili hlídat své ratolesti, jak byly rozdováděné. Hodně cyklistů se rozjelo 
po okolí. Opravdu s chutí si užívali naježděné kilometry.  

Děti nastoupily řádně do škol. Byl zahájen nový výukový rok 2021, který 
bude ještě náročný. Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
potřebujeme, aby se rozběhlo vyučování spolu s doučováním předcházející 
látky. Pravidelná školní docházka pomůže napravit sociální neduhy, které 
způsobil lockdown. Děti byly zavřené doma, proto jim chyběli kamarádi 
a dětský kolektiv. Není proto vhodné, obzvlášť v oblasti školství, aby se 
opakovaně přistoupilo k plošným opatřením a uzavření škol.

Covid-19 tu stále mezi námi je. I v našem městě se provedly přípravy 
na podzimní období života s covidem-19. Již dvakrát k nám zavítal ,,oč-

kovací autobus“. Lidé tak mohli využít očkování na místě bez 
větších problémů a příprav. Firmy se zásobovaly desinfekčním 
materiálem, rouškami a respirátory. Také u nás na městském 
úřadu jsme provedli revizi a dokoupili příslušný protiepidemio-
logický materiál. Máme obavy, strach, svazuje nás nejistota, 
co bude dál...  Ta samozřejmost, na kterou jsme byli zvyklí, 
najednou není. Nacházíme se v realitě, kterou je nutné brát 
vážně, i když se nám nelíbí. Určitě nám nepomůže nadávat 
na politiky či epidemiology přesto, že se nám na chvíli uleví. 
Máme to všechno v našich rukách, v našich činech. Opět mů-

žeme všichni dokázat, že jsme lidé. A to, co nás ctí, je lidskost, láska, po-
moc a zdravý rozum. Jen když toto všechno použijeme, můžeme se z toho 
dostat ven, ve zdraví a bezpečně!

Ekonomika není příznivá, bude rozhodující, jak dopadnou volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 i jak se naši politikové 
rozhodnou v dalších krocích pro naši společnost. Dle ekonomů je potřeba 
nezavírat plošně a nechat vyrábět, rozběhnout kola ekonomiky a spotřeby. 
Příprava na tyto volby už je v běhu delší dobu. Došlo k vytvoření volebních 
okrskových komisí, testování spojení, proběhla školení. Pro občany postiže-
né onemocněním covid-19 nebo občany setrvávající v době voleb v karan-
téně bude připraveno speciální pracoviště v okresních městech. U nás to 
bude volební stan v Třebíči, kam mohou tito občané přijet odvolit. Dovoluji 
si vás vyzvat k účasti v těchto volbách. Využijte prosím své volební právo.

Z investičních akcí probíhá dostavba nového mostu – lávky přes Rokyt-
ku v blízkosti ZŠ na ul. Havlíčkova a městského parku. Dle předpokladů 
se máme na co těšit. K tomu budou postaveny nové schody a chodníky 
přístupové uličky. Probíhají obchodní jednání se zástupci firmy Lidl v na-
šem městě o možné výstavbě prodejny tohoto oblíbeného obchodního ře-
tězce. V blízkosti obchvatu v lokalitě směrem na Jemnici probíhá výstavba 
obchodního centra. Do poloviny října má být ukončena stavba veřejného 
osvětlení na polní cestě v městské části Vranín. V říjnu zahájíme výstavbu 
veřejného parkoviště v blízkosti vlakového nádraží. Opraveny budou i zadní 
schody v areálu Základní školy na ul. Havlíčkova. Provoz na škole se tak 
zpříjemní o další komunikační koridor. Ve Vraníně budou dokončeny úpravy 
chodníků a navazujících zelených ploch v rámci akce rekonstrukce průtahu 
krajské komunikace, která je akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. 
Občané Vranína i projíždějící cyklisté a řidiči zde jistě ocení lepší průjezd. 
Cestující si již začali užívat novou odbavovací halu na moravskobudějovic-
kém autobusovém nádraží. Nový interiér pozvedl úroveň cestování. V příš-
tím roce má dojít k rekonstrukci nástupišť a ostatních doplňků.

Na den 28. října připadá oslava nejvýznamnějšího svátku pro naši repub-
liku nazvaného Den vzniku samostatného československého státu. Slaví se 
vždy jako připomenutí výročí dne 28. října 1918. Letos si připomeneme již 
103. výročí této důležité události.

Poslední říjnovou neděli si přispíme o hodinu déle. V noci ze soboty 
na neděli 31. října skončí letní čas. Změní se na čas standardní, kterému 
se bohužel často a chybně říká „zimní“. Ve 3:00 hod. ráno si nezapomeňte 
posunout ručičky hodin a hodinek na 2:00 hod.

Na závěr bych nám všem moc přála, aby se počasí umoudřilo a dovolilo 
nám před nadcházejícími sychravými měsíci zažít a užít si ještě několik vý-
letů. I přes to, že na Vánoce se všichni těšíme, především děti, ještě nějaký 
čas to potrvá. A není kam spěchat. Čekají nás nejbarevnější měsíce roku, 
tak si je pojďme naplno užít.

Přeji vám všem hezký podzimní čas, dobrou náladu a příjemné chvíle při 
čtení říjnového zpravodaje.

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ Moravské Budějovice
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Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice

schválila znovu zveřejnit záměr prodeje 
nově vzniklého pozemku p. č. 1499/5 
zahrada o výměře 894 m2 a pozemku 
p. č. 1497/1 zahrada o výměře 914 m2 
v k. ú. Moravské Budějovice, lokalita 
ul. Šindelářova a Jechova formou vý-
běrového řízení a schválila vyhlášení 
výběrového řízení na prodej za vyvolá-
vací cenu 1 990 000 Kč. Kauce složená 
na účet města je ve výši 100 000 Kč;
schválila zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na dodavatele služeb „Cyk-
lostezka kolem Rokytky, Moravské Bu-
dějovice – nová trasa“ dodavateli PROfi 
Jihlava spol. s r.o.;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 

stavebních prací „Rozšíření veřejného 
osvětlení v k. ú. Vranín“: 1. Jan Kocáb – 
ELKO, Blížkovice, 2. Václav Potěšil, Tře-
bíč, 3. EZONT – Tomáš Novák, Opatov;
neschválila stavbu přístřešku na po-
zemcích p. č. st. 1229/2 a 4351 v lokalitě 
ul. Myslbekova, které jsou ve vlastnictví 
města;
schválila výpůjčku části pozemku parc. 
č. 4260/18 o výměře 0,25 m2 v k. ú. Mo-
ravské Budějovice, lokalita ul. Purcne-
rova předem určenému zájemci Česká 
pošta, s. p., Praha za účelem umístění 
poštovní odkládací schránky;
vzala na vědomí informace k možnosti 
pořízení mlžítek na náměstí a informace 
týkající se provozních kontrol dětských 

hřišť a sportovišť ve správě TSMB s.r.o.;
souhlasila s přijetím účelového daru 
ve výši 35 000 Kč pro posílení Fondu od-
měn z důvodu navýšení kapacity školy 
a neúčelového daru ve výši 35 000 Kč 
příspěvkovou organizací ZUŠ Morav-
ské Budějovice od organizace ART, 
spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB;
uložila příspěvkové organizaci Základní 
škola Moravské Budějovice, Havlíčkova 
ul. odvod finančních prostředků z fon-
du reprodukce majetku (fondu investic) 
ve výši 410 000 Kč do rozpočtu zřizova-
tele podle § 28 odst. 9 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů. Finanční 
prostředky město použije k financová-
ní investice rekonstrukce venkovních 
schodišť ZŠ Havlíčkova.

Podpořil Kraj Vysočina 

Rada města na své 83. schůzi dne 10. srpna 2021 mj.:

Rada města na své 84. schůzi dne 30. srpna 2021 mj.:
schválila pořízení otočné kamery AXIS 
P5655-E s náhradním zdrojem PoE 
AXIS T8133 30W MIDSPAN a instala-
cí z plošiny za cenu 62 259 Kč včetně 
DPH, hrazeno z rozpočtu MP;
vzala na vědomí celkový výtěžek sbír-
ky „Na pomoc lidem a obcím zasaže-
ným živelní pohromou na Hodonínsku 
a Břeclavsku“ ve výši 194 887,88 Kč 
a jeho rozdělení mezi obec Mikulči-
ce ve výši 48 721,96 Kč, obec Lužice 
ve výši 48 721,96 Kč, obec Hrušky 
ve výši 48 721,96 Kč a obec Moravská 
Nová Ves ve výši 48 722 Kč;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit Obecně závaznou vyhlášku města 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství;
schválila Smlouvu o podmínkách napo-
jení, o spolupráci a součinnosti při reali-
zaci plynárenského zařízení a o smlou-
vě budoucí nájemní uzavřenou mezi 
městem Moravské Budějovice (jako in-
vestorem a budoucím pronajímatelem) 
a GaSNet, s.r.o., Klíš – Ústí nad Labem, 
jako budoucím nájemcem a provozova-
telem distribuční soustavy na stavební 
akci „Inženýrské sítě a komunikace pro 
výstavbu RD v k. ú. Vranín“;

schválila zřízení služebnosti stezky a ces-
ty – oprávnění pro parcelu p. č. 2822/11 
a p. č. 2822/12, povinnost k parcele p. č. 
2822/15, p. č. 2822/14, p. č. 2827/7 a p. č. 
2827/9 vše v k. ú. Moravské Budějovice 
v rozsahu, jak je vyznačena v geomet-
rickém plánu, který je součástí darovací 
smlouvy a smlouvy o zřízení služeb-
nosti a doporučila zastupitelstvu města 
schválit tuto smlouvu mezi Sportovním 
klubem Moravské Budějovice z. s., (dár-
ce) a městem Moravské Budějovice (ob-
darovaný), která se týká daru pozemků 
parc. č. 2827/3 ostatní plocha – sportovi-
ště a rekreační plocha o výměře 501 m2, 
parc. č. 2827/5 ostatní plocha – sportovi-
ště a rekreační plocha o výměře 409 m2, 
část pozemku parc. č. 2822/11, označe-
nou dle geometrického plánu jako díl „a“ 
o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 
2822/12, označenou dle uvedeného geo-
metrického plánu jako díl „b“ o výměře 17 
m2. Vše sloučené do pozemku 2822/15 
ostatní plocha – sportoviště a rekreační 
plocha o výměře 29 m2, parc. č. st. 2630 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 
se všemi součástmi a příslušenstvím, vše 
v k. ú. Moravské Budějovice;

schválila zřízení služebnosti stezky 
a cesty – oprávnění pro parcelu p. č. 
2822/9, povinnost k parcele p. č. 2827/7 
a p. č. 2827/9 v k. ú. Moravské Budějo-
vice v rozsahu, jak je vyznačena v geo-
metrickém plánu, který je součástí ná-
vrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti a doporučila zastupitelstvu 
města schválit uzavření této smlouvy 
mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Mo-
ravské Budějovice (prodávající) a měs-
tem Moravské Budějovice (kupující), 
která se týká odkupu pozemků parc. 
č. 2827/7 ostatní plocha – sportoviště 
a rekreační plocha o výměře 282 m2, 
parc. č. 2827/9 ostatní plocha – spor-
toviště a rekreační plocha o výměře 
178 m2, část pozemku parc. č. 2822/10, 
označenou dle geometrického plánu 
jako pozemek parc. č. 2822/14 ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 14 m2, část pozemku parc. č. 
2827/11, označenou dle geometrické-
ho plánu jako díl „c“ o výměře 270 m2 
a část pozemku parc. č. 2827/16, ozna-
čenou dle geometrického plánu jako 
díl „d“ o výměře 84 m2. Vše sloučené 
do pozemku parc. č. 2827/33 ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 354 m2 se všemi součástmi 
a příslušenstvím (zejména 
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stavbou oplocení, které je tvořeno 

podezdívkou a pletivem), vše v k. ú. Mo-
ravské Budějovice;
projednala návrhy změn Územního 
plánu Moravské Budějovice a doporu-
čila zastupitelstvu města zařadit dílčí 
změny k dalšímu projednávání v rámci 
změny č. 4 Územního plánu Moravské 
Budějovice;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
stavebních prací „Parkovací stání v ul. 
Partyzánská, Moravské Budějovice 
– dokončení veřejného osvětlení“: 1. 
ZMES, spol. s r.o. Třebíč, 2. Jan Kocáb 
– ELKO, Blížkovice;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
stavebních prací „Parkovací stání v ul. 
Partyzánská, Moravské Budějovice – 
dokončení veřejného osvětlení“: 1. Zde-
něk Hagara, Moravské Budějovice, 2. 
STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice;

vzala na vědomí informace o novém 
ceníku užívání ledové plochy na zimním 
stadionu od zimní sezóny 2021/2022 
a začátku této sezóny a termínu konání 
zastupitelstva města dne 20. září se za-
čátkem v 15.00 hod.;
souhlasila s užitím znaku města na vý-

stavě o rekonstrukci muzejní pobočky 
Moravské Budějovice v prostorách ves-
tibulu Krajského úřadu Kraje Vysočina 
ve dnech 6. září – 27. října t.r.;
schválila firmě MAME MB, s.r.o. prove-
dení opravy havarijního stavu střechy 
bytového domu Chelčického 1474, 1475.

Čím dál častěji se bohužel potýkáme 
s velkým nepořádkem okolo kontejnerů 
na tříděný odpad. Někteří z občanů si zřej-
mě myslí, že jejich okolí je malým sběrným 
dvorem. V letošním roce už město úklid 
ledabyle pohozených věcí (který probíhá 
pravidelně ve dnech pondělí, středa a pá-
tek) stál bezmála 428 tisíc Kč. V podstatě 
se ukazuje, že se nejedná o mimořádné 
případy, ale že se z odkládání nepotřeb-
ných věcí kamkoliv stalo pravidlo. Přitom 
si pojďme říct, že se jedná o přestupky fy-
zických osob, které neoprávněně znečiš-
ťují veřejné prostranství. A za to jim může 
být uložena pokuta až do výše 20 tisíc Kč.

Obecně panuje názor, že 
kontejnerů na tříděný odpad 
je s ohledem na jejich pře-
plněnost ve městě nedosta-
tek. Podle vyjádření ředitele 
sběrného dvora tomu tak 
není, pokud však občané 
správně třídí. Jako město 
máme totiž nastaveny čas-
tější frekvence svozů. Mys-
líme si, že by bylo mrháním 
veřejnými prostředky navy-
šovat počty kontejnerů bez 
dalších kroků. Pokud máte 
v jeden okamžik odpadu 
hodně, můžete ho zdarma 
odevzdat na sběrný dvůr 
TSMB s. r. o. Navíc jsme 
vám umožnili svážet pravidelně nádoby 
na plast a bioodpad přímo od domu.

Ukládání odpadu bude vždy o zodpo-
vědném chování lidí. I tady platí, že dokud 
se nebudeme k veřejnému prostranství 
chovat tak, jako se chováme ke svému 

První den nového školního roku zavítali za prvňáčky do obou moravskobudějovic-
kých devítiletek zástupci města. Tradiční návštěvy se tentokrát zhostili místostarostka 
Jana Kiesewetterová a radní Zdeněk Janderka. Oba malým školákům popřáli hodně 
zdaru a vyjádřili přesvědčení, že výuka se konečně vrátí do těch správných kolejí. Rad-
nice také letos zpestřila dětem začátek školního roku batůžky se školními pomůckami.

Foto: MěÚ

majetku, budou veškerá 
opatření jen způsobem, jak 
napravovat nezodpovědnost 
některých spoluobčanů. 
Apelujeme tedy ještě jednou 
na všechny, aby se v rámci 
odpadového hospodářství 
chovali co nejsvědomitěji.

A všem, kteří třídí a udr-
žují intravilán našeho města 
čistý, děkujeme! Nejlepší je 
odpad, který nemusí vů-
bec vzniknout. Pokud už 
vznikne, tak jej předejme 
k recyklaci prostřednictvím 
barevných kontejnerů, ber-
me ohled na jejich kapacitu, 
v případě jejich přeplnění 

použijme další sběrná místa a odpad co 
nejvíce redukujme na jeho objemu.   

Čisté město je společnou vizitkou nás 
všech, čím dříve si tuto prozaickou sku-
tečnost uvědomíme, tím lépe.

Barbora Pokorná

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA

14. 10. 2021 15. 12. 2021
10. 11. 2021 (vždy od 9:00–16:00)

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 změ-
ny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Rada města na své 85. schůzi dne 6. září 2021 mj.:
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Římskokatolickou farností Moravské 
Budějovice, jejímž předmětem je obno-
va střešního pláště bašty fary;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej pozemku p. č. 4259/19 ostatní 
plocha o výměře 35 m2 ul. Veverkova/
Nerudova v k. ú. Moravské Budějovice 
předem určenému žadateli;
doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku p. č. 1381/82 orná půda 
o výměře 162 m2 v k. ú. Moravské Budě-

jovice předem určeným žadatelům;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej pozemků parc. č. 1499/5 za-
hrada o výměře 894 m2 a parc. č.1497/1 
zahrada o výměře 914 m2 v k. ú. Mo-
ravské Budějovice vítězi výběrového ří-
zení společnosti Jemnická Stavba, a.s. 
za konečnou cenu 4 600 000 Kč;
schválila návrh programu 14. zasedání 
zastupitelstva města.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

Čisté město je vizitkou všech aneb Stop nepořádku ve městě!
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Kdo v zářijových dnech zavítal do budo-
vy autobusového nádraží v Moravských 
Budějovicích, ten se asi nestačil divit. 
Od poloviny června do konce srpna zde 
totiž proběhla její rozsáhlá rekonstruk-
ce týkající se celkového vzhledu objektu 
včetně fasády, ale především interiéru 
v přízemí a čekárny pro cestující. Právě 
v ní se poslední srpnový den dopoledne 
uskutečnilo za účasti moravskobudějovic-
ké místostarostky Jany Kiesewetterové 
a zástupce vedoucího strážníka MP Hany 
Nixové slavnostní otevření zrekonstruova-
ného autobusového nádraží.

Jak při té příležitosti připomněla 
ve svém proslovu předsedkyně předsta-
venstva ICOM transport Kateřina Kra-

tochvílová, tato společnost investovala 
do rekonstrukce více než tři miliony ko-
run, přičemž v Moravských Budějovicích 
navázala na již provedené celkové rekon-
strukce nádraží v Pelhřimově, Humpolci, 
Dačicích, Lanškrouně, Moravské Třebo-
vé a ve Svitavách. „Zcela nové vybavení 
a vzhled budovy splňují nejvyšší nároky 
našich cestujících a odpovídají moderním 
trendům 21. století,“ zdůraznila Kateřina 
Kratochvílová a vyjádřila přesvědčení, že 
komfortní vybavení prostor ocení všichni 
cestující bez ohledu na věk. Starý inte-
riér byl totiž zcela vybourán a nahrazen 
vzdušnou čekárnou a kvalitními sociální-
mi zařízeními, do nichž jsou vstupní dveře 
rozpoznatelné na první letmý pohled.

Nový vzhled budovy a zejména čekár-
ny ocenila ve svém krátkém proslovu také 
místostarostka Jana Kiesewetterová, kte-
rá navrhla doplnit stěny čekárny o velko-
plošné fotografie dokumentující, jak mo-
ravskobudějovické autobusové nádraží 
vypadalo dříve. Aby si lidé uvědomili, k jak 
velké proměně nyní došlo…

Součástí slavnostního aktu byl závě-
rečný přípitek všech přítomných účast-
níků, kterým byla zmodernizovaná 
budova autobusového nádraží v Morav-
ských Budějovicích den před začátkem 
nového školního roku oficiálně uvedená 
do provozu.

Luboš Janoušek

a Slezska) ve vícebojích, které se letos 
odehrávalo ve dnech 10. a 11. července 
v Třinci. Zde Beáta závodila ještě v ka-
tegorii mladších žákyň a jejich atletický 
pětiboj se sestával z disciplín – 60 m pře-
kážkový běh, hod kriketovým míčkem, 
60 m sprint, skok daleký a běh na 800 m. 
Celý závod se odehrával v průběhu jed-
noho dne, a tak byl i hodně náročný. Ani 
to však nijak nezabránilo Beátě v cestě 
za vítězstvím. Ziskem 1. místa na tomto 
moravsko-slezském šampionátu se Beáta 
ve své kategorii posunula na celkové 3. 
místo celostátních tabulek a nominovala 
se tak na srpnové Mistrovství ČR v atleti-
ce, které proběhlo v polovině srpna v Plz-
ni. Na západě Čech v té nejlepší republi-
kové konkurenci mladých atletek obsadila 
nakonec krásné 7. místo. Gratulujeme!

Je vidět, že má Beáta našlápnuto 
opravdu skvěle, ale nic není zadarmo. 
A tak i za jejími atletickými úspěchy je 
dlouhodobý trénink a pravidelná fyzická 
příprava. Od roku 2018 totiž dvakrát týd-
ně trénuje v atletickém oddíle TJ Spartak 
Třebíč.

Třináctiletá Beáta Meschková je nejen 
nadanou, ale také úspěšnou sportovkyní. 
Sportu se věnuje odmalička, vždy ji bavil 
a stále baví, přináší radost, ale i cenné 
sportovní úspěchy. Tato všestranná dívka 
se věnovala např. gymnastice, aerobiku, 
plavání, vyzkoušela si třeba i triatlon. Na-

konec u ní ale zvítězila atletika, jíž se vě-
nuje dodnes. A volba to byla jednoznačně 
správná.

Úspěchy v atletice na sebe totiž nene-
chaly dlouho čekat. Díky skvělým výko-
nům se Beáta postupně probojovala až 
na atletické MMAS (Mistrovství Moravy 

Budova autobusového nádraží získala moderní podobu

Zleva: Zdeněk Kratochvíl (muž, který stál u zrodu firmy ICOM), strážnice Hana Nixová, místostarostka Jana Kiesewetterová a předsedkyně předsta-
venstva společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová.                  Foto: Luboš Janoušek

Atletické úspěchy Beáty Meschkové ocenil i starosta

Aktéři slavnostního přijetí na radnici.
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V kategorii „Nejlepší webové strán-
ky měst“ hodnotí krajská porota stránky 
v oblastech, jako jsou povinné informace, 
povinné informace rozšiřující, úřední des-
ka, doporučené a doplňkové informace, 
použitelnost webu – ovládání webu, na-
vigace a přehlednost stránky, výtvarné 
zpracování, podpora zobrazení na mobil-
ních zařízeních či bezbariérový přistup. 

Jedná se tedy především o hodnocení 
kvality webu po informativní stránce, dále 
splnění zákonných povinností a v nepo-
slední řadě i příjemného ovládání webu 
pro běžného uživatele.

Ceny vítězům 23. ročníku krajského 
kola soutěže Zlatý erb 2021 o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby 
měst a obcí byly ve čtvrtek 16. září předá-

Tyto a další zajímavosti 
a informace zazněly z úst 
mladé atletky a jejích ro-
dičů nedávno v kanceláři 
moravskobudějovického 
starosty. Vlastimil Bařinka 
totiž velmi rád přijal Beá-
tu Meschkovou na radnici 
a ocenil její dosud největ-
ší atletický úspěch – 1. 
místo na MMAS v pěti-
boji. Ve svém projevu jí 
do dalších let popřál stále 
dostatek elánu, sportovní-
ho nadšení i motivace, ale 
také hodně zdraví. Za pří-
tomnosti rodičů, bratra 
a tajemnice MěÚ jí předal 
květinu i dárkový poukaz 
na nákup v klenotnictví. Nechyběl slavnost-
ní přípitek ani podepsání všech přítomných 
do kroniky Moravských Budějovic.

Setkání probíhalo ve velmi příjemné 
a přátelské atmosféře, z níž bylo jasné, 

Tento den se již tradičně vyhlašují vý-
sledky celostátní soutěže ankety Strom 
roku a stromové slavnosti se pomalu opět 
stávají znovuobjevenou tradicí po celé 
zemi. Oslavy jsou příležitostí pro to, aby 
se konaly výstavy, semináře nebo kon-
certy inspirované stromy, výlety za stro-
my do přírody, ale hlavně pro to, aby se 
stromy sázely.

V Moravských Budějovicích budou pro-
bíhat akce, které se zmíněným odborem 
životního prostředí organizuje Mgr. Jana 
Hanáková ze ZŠ TGM.

V pátek 17. září jsme vysadili jírovec ma-
ďal na Heřmanských kopcích. Ve dnech 

6. až 8. října budou žáci poznávat stromy 
v parku u budovy gymnázia. V pondělí 
18. října proběhne na ZŠ TGM projektový 
den 7. ročníků, Kaštánkový den 1. ročníků 
a 3. ročníky budou poznávat druhy ovoce. 
V sobotu 23. října všechny zveme na již 
tradiční brigádu „Úklid Heřmanských kop-
ců“, sraz v 9.00 u jatek. V pondělí 25. října 
se bude od 15.30 hod. konat výsadba „ale-
je prvňáčků“ podél „staré“ cesty na Koso-
vou (za remízkem). Prvňáčci ze ZŠ TGM 
budou vysazovat ovocné stromky za po-
moci svých rodičů, pracovníků odboru 
ŽP a odborné zahradnické firmy Vejtasa 
Jaroměřice nad Rokytnou. Na tuto akci 

srdečně zveme všechny zájemce z řad 
veřejnosti.

Součástí letošních oslav Dne stromů 
bude exkurze dětí do Národního parku 
Podyjí a přírodní památky Habrová seč 
v Nových Syrovicích. Dále chystáme ot-
víraní Ptačí stezky na Heřmanských kop-
cích a instalaci nových laviček v parku 
před ZŠ TGM. Termíny těchto akcí budou 
ještě upřesněny.

Ing. Jana Škodová, DiS.
odbor životního prostředí MěÚ

Svoz plastů 
ze žlutých popelnic

proběhne v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích

v úterý 19. října.

Moravskobudějovické akce k letošnímu Dni stromů
Základní škola TGM Mor. Budějovice a odbor životního prostředí MěÚ 

Mor. Budějovice se již potřinácté připojují k oslavám Dne stromů. Datum 
oslav je různé – liší se podle klimatických podmínek a tedy období, kdy 
je možné stromy vysazovat. Ve střední Evropě připadá den oslavy stromů 
na 20. října.

ny při slavnostním ceremoniálu na Kraj-
ském úřadě kraje Vysočina. Diplomy 
a ceny předal nejúspěšnějším soutěžícím 
hejtman Vítězslav Schrek.

Moravské Budějovice soutěžily v kate-
gorii o nejlepší webovou stránku města 
a získaly v této kategorii skvělé 2. mís-
to! Cenu převzala Ing. Jana Špačková, 
tajemnice MěÚ a Bc. Hana Radoberská, 
webmaster. Na první příčce se umístila 
Jihlava a na třetí Světlá nad Sázavou.

Město tak navázalo na dlouholetou 
úspěšnost se svými stránkami. Již od roku 
2007 patří mezi nejlepší nejen v kraji, ale 
i v celé republice.

Bc. Hana Radoberská

Město Moravské Budějovice získalo ocenění za webové stránky
Město Moravské Budějovice se opět přihlásilo se svými webovými stránka-

mi do soutěže Zlatý erb, který vyhlašuje spolek Český zavináč. Jejím cílem je 
podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřed-
nictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s využitím 
internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života 
ve městech a obcích ČR.

Starosta předal úspěšné atletce také krásnou kytici.
Foto: Luboš Janoušek (3 x)

Podpis do pamětní knihy města je v podobných 
případech samozřejmostí. 

že Beátu sport a atletika zvlášť skutečně 
baví a přináší jí radost. Beátě proto pře-
jeme pevné zdraví a v navazující kate-
gorii starších žákyň další skvělé atletické 
úspěchy.

Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře starosty 
a školství
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Obnova vnitřních oken zámku
V srpnu letošního roku byla po dvou letech dokončena obnova 

vnitřních oken zámku v Moravských Budějovicích. Ve dvou etapách 
prošla obnovou vnitřní okna v celé budově, kdy byla provedena repa-
se výměnou degradovaných částí oken, případně byla vyhotovena 
přesná replika okenních křídel a rámů. Na některých oknech došlo 
k výměně kování a všechna okna pak byla opatřena novým nátěrem. 
Ve 2. etapě pak proběhla obnova vnitřních oken dvorní části budovy 
a štítu do parku s celkovými náklady ve výši 1 213 162 Kč bez DPH. 
Zhotovitelem všech prací v obou etapách byla společnost PRONTO 
– OKNA DVEŘE s.r.o., Ostrava, odštěpný závod Jemnice.

Akce byla realizována s dotací z Ministerstva kultury ČR z Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. V letošním roce se městu podařilo získat dotaci 
ve výši 606 000 Kč.

Modernizace školních tělocvičen
V srpnu letošního roku byla také dokončena modernizace malé 

a velké tělocvičny ZŠ TGM Moravské Budějovice. V obou tělocvič-
nách byl proveden akustický zavěšený podhled pro uložení akus-
tické izolace a výměnu stropních svítidel. Ve velké tělocvičně byla 
provedena dodatečná tepelná izolace stropu tělocvičny v půdním 
prostoru a rekonstrukce zdroje tepla a TUV. Stávající kotle nahradi-
ly nové kondenzační kotle a rovněž došlo k výměně ohřívačů TUV. 
Celkové náklady modernizace dosáhly výše 3 565 982 Kč bez DPH. 
Modernizaci obou tělocvičen zajišťovala od února letošního roku 
společnost FOR BUILDING MORAVIA s.r.o., Moravské Budějovice.

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního roz-
počtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Město Morav-
ské Budějovice získalo dotaci ve výši 1 907 518 Kč.

Výměna oken a vstupních dveří
V období od dubna do srpna proběhla na budově Základní školy 

a Praktické školy Moravské Budějovice, na ul. Dobrovského č. p. 11 
dlouho plánovaná výměna otvorových prvků. V rámci stavebních 
prací byla provedena výměna celkem čtyřiadevadesáti dřevěných 
oken a dvou hliníkových vstupních dveří. Veškeré práce zajistila 
společnost PRONTO – OKNA DVEŘE s.r.o., Ostrava, odštěpný zá-
vod Jemnice, přičemž celkové náklady činily 5 mil. 325 tis. Kč bez 
DPH.

Výměnou všech otvorových prvků došlo nejen k odstranění dlou-
hodobě nevyhovujícího stavu, ale rovněž ke zlepšení vlastností bu-
dovy z hlediska energetických úspor.

Nové veřejné osvětlení
Město Moravské Budějovice již tradičně každý rok investuje ne-

malé finanční prostředky do budování, rozšiřování a modernizace 
veřejného osvětlení na území města a místních částí. Vedle rozšiřo-
vání veřejného osvětlení v místních částech Jackov a Vranín tak byla 
v září zahájena také další stavba nového veřejného osvětlení, a to 
v ul. Partyzánská v úseku od křižovatky s ulicí St. Slavíka po křižo-
vatku u nově vybudovaného parkoviště u AS Chemie.

Na základě výsledku výběrového řízení zajistí veškeré práce spo-
lečnost ZMES, s.r.o., Třebíč, která předložila nejnižší nabídkovou 
cenu ve výši 720 958 Kč bez DPH. Vše by mělo být hotovo nejpozději 
v listopadu letošního roku.

Rekonstrukce venkovních schodišť
V září byly zahájeny práce na rekonstrukci venkovních schodišť 

ZŠ Havlíčkova ul. v Moravských Budějovicích. Část stávajících ven-
kovních schodišť bude zdemolována a doplněna za nové ocelové 
schodiště a venkovní ocelová zábradlí. Práce budou dokončeny 
v říjnu letošního roku a jejich zhotovitelem je na základě výsledku 
výběrového řízení Zdeněk Hagara, Moravské Budějovice. Celkové 
náklady rekonstrukce byly vyčísleny ve výši 330 074 Kč bez DPH.

Chodníky a komunikace ul. Gagarinova
V srpnu letošního roku byly dokončeny stavební práce na ulici 

Gagarinova, a to v úseku od křižovatky s ulicí Ciolkovského po křižo-
vatku s ulicí K Cihelně. Předmětem stavebních prací v tomto úseku 
ulice byla oprava oboustranného chodníku a oprava komunikace. 
Práce byly zahájeny v červnu letošního roku a jejich zhotovitelem 
byla společnost PELÁN stav s.r.o., Hrotovice. Celkové náklady opra-
vy dosáhly výše 2 166 002 Kč bez DPH.

Dvakrát se v Moravských Budějovicích objevil stříbrný karavan společnosti Podané ruce – nejprve ve druhé polovině srpna 
a poté ještě v pondělí 13. září, pokaždé na stejném místě před Besedou. V mobilním zařízení se mohli zájemci nechat očkovat 
vakcínou proti covidu-19 bez nutnosti předchozí registrace. Této možnosti využila v srpnu více než stovka lidí, kteří měli na výběr 
ze dvou vakcín, při zářijové návštěvě už byl zájem menší.

Foto: Pavel Čírtek a Luboš Janoušek

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

Gagarinova ulice        Foto: Vladimír Čábel
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Přístup na přepážky k vyřízení občanského průkazu 
na MěÚ Moravské Budějovice je bezbariérový. Lze 
zapůjčit invalidní vozík. Zaparkovat se dá na vyhraze-
ných stáních před radnicí, je třeba si na podatelně ne-
chat vypsat povolení k parkování a toto povolení nebo 
průkaz ZTP/P uložit za přední okno vozidla.

Občanské průkazy vydané do 30. 6. 2000 pozbývají platnosti 
dnem 2. 8. 2026. Občanské průkazy vydané do 31. 7. 2021 platí 
do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. 8. 2031.

Platnost občanského průkazu nově skončí uplynutím 45 
dnů ode dne:
ohlášení změny místa trvalého pobytu;
nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, příjmení;
nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla;
změny pohlaví.

Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodin-
ný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí 
uplynutím 45 dnů ode dne:
uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství;
úmrtí manžela nebo partnera;
nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zru-
šení registrovaného partnerství.
Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít 

občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání občan-
ského průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém do-
šlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu.

Změnila se výše správních poplatků. Za přijetí žádosti o vy-
dání občanského průkazu osobě mladší 15 let se vybírá 100 Kč 
(dříve 50 Kč). Za přijetí žádosti o vydání občanského průkazu 
za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, 
zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické 
využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně pro-
vedené zápisy se vybírá 200 Kč (dříve 100 Kč).

V občanském průkazu vydaném od 2. 8. 2021 se již neuvádějí 
tituly.

Bc. Monika Svobodová, odbor organizační MěÚ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ
KRAJE VYSOČINA, O.P.S.

 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
05. 10. 2021 02. 11. 2021 07. 12. 2021
12. 10. 2021 09. 11. 2021 14. 12. 2021
19. 10. 2021 16. 11. 2021

(vždy od 8.15 do 11.00 h) 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, 
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice 
(730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny 
na www.mbudejovice.cz

Po vydařených prázdninách na prosluněných táborech se od-
díly v září vrátily ke své běžné činnosti. Posíleny o nové členy 
z náborových schůzek (speciální schůzky na začátku skautské-
ho roku „na zkoušku“ pro oddílové nováčky) se rozběhly na na-
šem středisku zase pravidelné páteční schůzky a víkendové 
výpravy.

Kromě nich se moravskobudějovické skautské středisko pusti-
lo do organizace a plánování zvláštních podniků na podzim a pro 
zimní období. Starší skauti se ještě v září účastnili větších prací 
na opravách budovy klubovny, abychom využili stále hezkého 
babího léta.

Přípravy na říjnové akce jsou především v duchu oslav vel-
kého státního svátku vzniku Československa a příprav znovu 
obnovených akcí. Ty byly plánovány k výročí 100 let od vzniku 
skautského střediska v Moravských Budějovicích. Začátkem 
letošního roku se podařilo vydat střediskový almanach. Výsta-
va o historii moravskobudějovického skautingu se přesunula 
do online prostoru na webové stránky 100let.orlicemb.cz. Ale 
plánované kulturní události – divadelní představení, přednášky 
a setkání – pandemie koronaviru znemožnila uskutečnit v poža-
dovaných termínech pro nás slavnostního roku 2020.

Vendula Karásková

Podzimní akce skautského střediska Moravská Orlice

Občanské průkazy – podání žádosti a předání dokladu mimo úřad

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu 
omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvo-
dů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti 
o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, po-
dací místo, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní 
na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracovi-
ště.

Jak lze domluvit tuto službu?
Za žadatele se na úřad dostaví jím pověřená osoba, která 

předloží dosavadní občanský průkaz žadatele, popřípadě se lze 
domluvit telefonicky na číslech 568 408 364 nebo 724 187 524. 

Poté se domluví termín osobní návštěvy. Pro občana, který tr-
vale žije v domově pro seniory či je umístěn v nemocnici nebo 
jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit přes sociálního pra-
covníka.

Jak je prováděna tato služba?
Pracovnice úřadu osobně navštíví žadatele, klienta vyfoto-

grafují, a pokud je to možné, pořídí otisky a podpis. Na základě 
požadavku žadatele také předáme vyhotovený občanský průkaz 
mimo pracoviště správního orgánu. Návštěvy jsou uskutečňo-
vané vždy po předchozí telefonické domluvě s žadatelem nebo 
s pověřenou osobou. Je vhodné, aby u klienta byl přítomen ně-
kdo z jeho blízkých.

Kolik tato služba stojí?
Samotná služba je bezplatná.
Kontaktní místo a osoba: Pracoviště občanských průkazů 

Městského úřadu Moravské Budějovice přízemí budovy A, pře-
pážka č. 6 (dveře č. 168) Bc. Monika Svobodová, tel. 568 408 364, 
mobil 724 187 524, email: svobodova@mbudejovice.cz

Nové občanky jsou nyní s biometrickými údaji
Od 2. srpna letošního roku začaly úřady vydávat nový typ ob-

čanského průkazu s biometrickými údaji. Ty jsou uložené na vy-
soce zabezpečeném bezkontaktním čipu. Nové občanské prů-
kazy obsahují biometrické údaje, konkrétně zobrazení obličeje 
držitele průkazu a dva otisky prstů.

Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského 
průkazu vychází z evropského nařízení. Zavedení přísnějších 
bezpečnostních norem, tj. zabezpečení dokladů proti jejich mož-
nému padělání a podvodnému zneužívání totožnosti, má za cíl 
zvýšení bezpečnosti a zjednodušení výkonu práva na volný po-
hyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků. 

Z důvodů pořízení biometrických údajů je nutná osobní přítom-
nost držitele občanského průkazu.
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Nejen milovníci železnice si přišli na své v sobotu 4. září, kdy se konaly akce spojené se 150. výročím zahájení provozu na trati 
spojující Havlíčkův Brod, Jihlavu a Znojmo. Na moravskobudějovickém nádraží se při té příležitosti objevil legendární rychlík Dyje, 
a to dokonce dvakrát. Poprvé před polednem při jízdě z Prahy do Znojma a podruhé vpodvečer při zpáteční cestě. Historická vla-
ková souprava „pendlovala“ mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí, v čekárně pak byly k vidění železniční modely, které zau-
jaly děti i dospělé.            Foto: Luboš Janoušek

Koncem srpna se Jana Kiesewetterová a Marie Berko-
vá vydaly do Jemnice, aby se zde coby členky morav-
skobudějovického Muzejního spolku zúčastnily jednání 
valné hromady Muzejního spolku Jemnice. Ta se usku-
tečnila ve velkém sále tamního kulturního domu.

zpráva o činnosti a zhodnocení práce až od roku 2019 a plán 
práce na roky 2021 a 2022.

Následovalo vystoupení jednotlivých hostů s neméně zajíma-
vými a inspirativními činnostmi jejich spolků. Poté se rozvinula 
společná diskuze o budoucnosti spolků a kulturní činnosti obec-
ně, ale padly i konkrétní návrhy. Na závěr proběhla prohlídka vý-
stavy „Jemnice dříve a nyní“ v jemnickém zámku, kterou Muzejní 
spolek Jemnice připravil ve spolupráci s městem Jemnice.

Příjemným zpestřením téměř podzimního odpoledne byla 
prohlídka prostor zámku a židovské části města za poutavého 
vyprávění předsedy spolku Antonína Podhrázkého. -ber-

Návštěva valné hromady Muzejního spolu v Jemnici

Jednání zahájila jednatelka Jana Lochmanová, která po uví-
tání přítomných a hostů všechny účastníky seznámila s připra-
veným programem. Vzhledem ke známým opatřením, skuteč-
nostem a poměrně dlouhému omezení činnosti byla přednesena 
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Po předloňské premiéře a loňské nucené ab-
senci vyvolané koronavirovou epidemií se první 
zářijový pátek uskutečnil druhý ročník akce s ná-
zvem „Festival ve znamení piva“. Na zámeckém 
nádvoří v Moravských Budějovicích ho uspořá-
dal ve spolupráci s MKS Beseda Moravskobudě-
jovický mikroregion.

A stejně jako v roce 2019 se i letos festival ve-
lice vydařil, na čemž mělo bezesporu svoji zá-
sluhu také příjemně slunečné počasí. Nenaplnily 
se ani obavy organizátorů, že vzhledem ke sku-
tečnostem uplynulých měsíců se na nádvoří do-
staví málo lidí. Těch se zde nakonec sešlo šest 
stovek od malých dětí až po seniory. Na své si 
určitě přišli zástupci všech generací bez ohledu 
na to, zda se občerstvovali pěnivým mokem, li-
monádou, vínem či nějakým silnějším nápojem. 
O pestrou nabídku zlatavé tekutiny se postarala 
se svými speciály šestice pivovarů a nouze ne-
byla ani o další kvalitní poživatiny.

O hudební produkci se od šesté hodiny ve-
černí až do půlnoci postarala skupina Rookies, 
která návštěvníkům nabídla různorodý repertoár 
k poslechu i k tanci.

Luboš Janoušek

Festival ve znamení piva se opět vydařil

9

z mikroregionu
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„Dovolte mi, abych vás zde přivítal a poděkoval vám, že jste si udělali chvíli času pro 
tak významný okamžik. Je tomu šedesát let, kdy jste si řekli své ANO na radnici v Mo-
ravských Budějovicích. Od té doby společně kráčíte bok po boku životem. Diamantová 
svatba, šedesát let manželství – to je obdivuhodný výkon a vy si zasloužíte naše veliké 
uznání.“

na Šerháková a poté už manželé Antonín 
Tvrdý a Helena Tvrdá.

„Za uplynulých šedesát let, což je neu-
věřitelných 526 600 společných hodin, jste 
toho stihli opravdu požehnaně. Milovali 
jste se a vzali, vybudovali domov a založili 
rodinu, vychovali dvě děti, kterým jste byli 
po celý život skvělým příkladem laskavých, 

spravedlivých rodičů a milujících se osob 
stvořených jeden pro druhého. Přirozeně, 
že tolik let soužití není jen stálá radost; 
není možné, aby se to obešlo bez šrámů 
a bez ne zrovna veselých chvil. Ale vaše 
láska tím nijak neutrpěla. Díky vám víme, 
že věčná láska, krásné manželství a šťast-
ný rodinný život nejsou jen pohádkou, ale 
skutečností. Dnešní oslava vaší Diaman-
tové svatby je toho dokonalým příkladem,“ 
řekl mimo jiné starosta Chalupa, který 
v závěru svého výstižného projevu man-
želům jménem obce Láz popřál do dalších 

let společného života vše nejlepší, hodně 
radosti, uspokojení a štěstí. A na úplný zá-
věr dodal: „Ve zdraví si užívejte společné 
chvíle s rodinou, vnoučaty i pravnoučaty!“

Součástí milého aktu, jehož se v lázác-
ké klubovně zúčastnila také místostarost-
ka Petra Dubská, bylo vystoupení Ivanky 
Dubské s přednesením básničky, předání 
kytice a dárkového balíčku „jubilujícímu“ 
manželskému páru, podepsání všech 
aktérů do kroniky, přípitek, občerstvení 
a závěrečné dvouhodinové neformální po-
sezení, při němž se u kávy a zákusků sa-
mozřejmě hlavně vzpomínalo. Oba hlavní 
protagonisté jsou stále vitální a v dobré 
psychické kondici, takže o vzpomínky 
na okamžiky veselé i vážnější nebyla nou-
ze. Při dotazu na svatbu před šedesáti lety 
si paní Helena dokonce vzpomněla, že 
matrikářkou na MNV v Moravských Budě-
jovicích tehdy byla paní Vedrová a oddá-
vajícím předseda MNV František Pol.

Luboš Janoušek

Paní Marie Kubová je nejstarší občankou Nimpšova a letos v létě 
oslavila v místním kulturním domě významné životní jubileum – 90. 
narozeniny.

V roce 1950 se provdala za Vladimíra Kubu a ve spořádaném 
manželství vychovala dceru Marii. Dnes se paní Marie Kubová těší 
ze tří vnoučat, šesti pravnoučat a tří prapravnoučat, pro které ještě 
nedávno pletla. Paní Marie Kubová je stále vitální a místní občané ji 
ještě před dvěma lety mohli vidět jezdit na kole. Má výbornou paměť 
a ráda vzpomíná na mládí. K narozeninám jí popřála jak početná 
rodina, tak i představitelé obce (viz foto Ivany Skoumalové). Popřá-
li jí do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a aby za deset let 
v Nimpšově se všemi oslavila rovněž své 100. narozeniny.

Božena Novotná

Šedesát let společného života manželů Tvrdých

Těmito slovy zahájil v pátek 3. září sta-
rosta Lázu Martin Chalupa svůj slavnostní 
proslov určený manželům Tvrdým. V míst-
ní klubovně je přivítal přesně šedesát 
let a jeden den poté, co se 2. září 1961 
uskutečnila na moravskobudějovickém 
MNV svatba, jejímiž hlavními aktéry byli 
nejprve snoubenci Antonín Tvrdý a Hele-

Oslava devadesátých narozenin v Nimpšově
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O prvním zářijovém víkendu se 
v Martínkově uskutečnilo IV. Setkání 
rodáků, občanů a přátel naší obce, 
které bylo spojené s odloženými osla-
vami 700 let od první písemné zmín-
ky o Martínkovu.

Páteční program zahájila vernisáž vý-
stavy o obci, její historii i současnosti 
a významných rodácích a osobnostech, 
které v Martínkově působily. Program 
prvního dne akce zpříjemnila cimbálová 
muzika Rathan z Náměště nad Oslavou.

V sobotu došlo nejprve k odhalení 
pamětní desky martínkovskému rodá-
kovi a vůdci selských rebelií na lesonic-
kém panství v roce 1775 Janu Tržilovi 
před jeho rodným domem. Na návsi pak 
pokračoval bohatý program, který pro 
všechny přítomné připravilo vedení obce 
ve spolupráci s místními spolky. Po po-
zdravech přítomných hostů, mezi nimiž 
byl například radní Kraje Vysočina Karel 
Janoušek či představitelé jihomoravské 
obce Tvarožná, došlo ke křtu Martínkov-
ské čítanky autora Radovana Zejdy. Za-
tančily všechny tři krojované soubory, jež 
v obci působí, svoji činnost prezentovali 
hasiči i myslivci, poděkování a malého 

dárku se dostalo bývalým starostům obce 
a paní Bémové, která již 50 let vede míst-
ní knihovnu. Následovalo otevření zre-
konstruovaného rodného domu Václava 

Kosmáka (informujeme na jiném místě) 
a k dobré náladě přispěla i dechová hud-

V minulém školním roce byla dokončena přístavba spojovací 
haly ZŠ a MŠ s jídelnou. Proběhla modernizace prostoru jídelny 
a školní zahrada byla zastavěna hracími prvky. Během letoš-
ních prázdnin začala probíhat rekonstrukce střechy mateřské 
školy ve třídě Žabiček. Provoz MŠ o prázdninách probíhal ve tří-
dě Sluníček, kde si letos děti užily, kromě jiných aktivit, také pro-
mítání kina. Třída Žabiček byla přestěhována do prostoru školy 
a 1. září jsme zde již mohli přivítat i nové děti. 

Na první den ve škole se určitě těšili prvňáčci, na které če-
kalo ve třídě překvapení. Všechny děti byly přivítány pamětním 
listem, který jim bude připomínat jejich slavnostní den. Dostaly 
také bezpečnostní kufřík z Kraje Vysočina a dárkový balíček 
školních potřeb od zřizovatele. Sladkým zpestřením pro všechny 
děti byla jahodová zmrzlina, kterou jim připravily paní kuchařky. 

Všem dětem a rodičům přejeme úspěšný a pohodový start 
do nového školního roku.

Marie Berounová, ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Prázdniny a zahájení školního roku v Nových Syrovicích

Setkání martínkovských rodáků bylo spojené s oslavami obce

Křest Martínkovské čítanky.                 Foto: Vít Bláha

Starosta Josef Pléha při jednom ze svých několika projevů pronesených během 
prvního zářijového víkendu.       Foto: Vít Bláha

Dva z hostů – hejtman Vítězslav Schrek (s mikrofonem) a radní 
Jan Břížďala.                 Foto: Vít Bláha 

(dokončení na str. 12)
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ba Šohajka z Dolních Bojanovic a večerní 
slavnostní ohňostroj.

Třetí den setkání a oslav zahájila mše 
svatá v kostele Navštívení Panny Marie. 
Po mši následovala komentovaná pro-
hlídka obce za účasti oficiálních hostů 
– poslankyně Moniky Oborné, hejtmana 
Vítězslava Schreka, krajského radního 
Jan Břížďaly a dalších, rodáků a obča-
nů, slavnostní oběd a série tří koncertů. 
Jako první se několika písněmi blýskli čle-
nové místního pěveckého sboru Jordán. 
Po nich následovalo vystoupení Zvon-
ků dobré zprávy z valašských Kateřinic. 
Členky tohoto souboru hrají na různě 
veliké zvony a zvonky a jejich koncert byl 
opravdovým zážitkem pro všechny pří-
tomné.

Na závěr se představila folkrocková 
kapela Epydemye z Týna nad Vltavou, 
jejíž energie (nelze říci, že by pocházela 
z nedaleké jaderné elektrárny Temelín) 
se od členů kapely velmi rychle přelila 
i do publika. Z koncertu se tak během 
několika chvil stala regulérní taneční 
zábava. Kontrabasistka a zpěvačka ka-
pely v této souvislosti prohlásila, že mají 

za sebou stovky koncertů, ale tohle se jim 
ještě nestalo. Dobrá nálada, spontánnost 
a chuť tančit, zpívat a bavit se provázela 

Setkání martínkovských rodáků bylo spojené s oslavami obce
(dokončení ze str. 11)

Zvonky dobré zprávy z Kateřinic                 Foto: Vít Bláha

celý víkend, během nějž místní i přespolní 
prožili odložené oslavy obce Martínkov.

Josef Pléha, starosta obce

sedou Indického sdružení, jakož i jedním 
z prvních členů Československé akade-
mie věd. Intenzivně se přátelil například 
s laureátem Nobelovy ceny, spisovatelem 
Rabíndranáthem Thákurem a významný-
mi osobnostmi indického politického živo-
ta. Překládal ze sanskrtu, páli, hindštiny 
a především bengálštiny. Lesného rodný 

dům je dnes označen pamětní deskou 
s jeho podobiznou.

V prostorách obecního úřadu se nachá-
zí pamětní síň Vincence Lesného, kterou 
si pan velvyslanec Kotalwar se zájmem 
prohlédl a podepsal se zde do pamětní 
knihy. 

V závěru velmi příjemné a vskutku 
vzácné návštěvy pak projednal s komáro-
vickým starostou Bohumilem Šuckrdlem 
možnost doplnění pamětní síně o bustu 
Rabíndranátha Thákura, kterou by Ko-
márovicím věnovala vláda Indie. Vše je 
v tomto směru na dobré cestě, na realiza-
ci tohoto projektu se už usilovně pracuje.

-šub-

Indický velvyslanec zavítal do Komárovic
Velice vzácnou návštěvu zaznamenali nedávno v Komárovicích, kam při-

jel velvyslanec Indie pan Hemant H. Kotalwar. Na zdejším obecním úřadu jej 
přijali starosta Bohumil Šuckrdle, místostarostka obce Radana Möllerová 
a zastupitelé Zdeněk Pánek a Jan Šuckrdle. Za Kraj Vysočina přijali pozvání 
radní Mgr. Roman Fabeš a Mgr. Jan Skála ze sekretariátu hejtmana kraje. 
Pana velvyslance doprovázel tajemník velvyslanectví David Chvála. Obec se 
110 obyvateli je v zájmu indické diplomacie opakovaně, neboť je rodištěm 

významného českého indologa profe-
sora Vincence Lesného.

Ten se v domě, kde dnes sídlí Obecní 
úřad Komárovice, narodil 3. dubna 1882. 

Psal o Indii a buddhismu, v Indii opakova-
ně pobýval i vyučoval. Stal se profesorem 
Univerzity Karlovy, byl předním českým 
indologem, zakladatelem a prvním před-
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řily písničky v podání Michaely Křivanové 
a Lenky Navrátilové.

Milý Róberte, Ondřeji, Matouši! Milá 
Eliško, Josefíno, Boženo! Vítáme vás 

mezi občany Dešova. Vyrůstejte v lásce 
a bezpečí pro radost svých rodičů, praro-
dičů a nás všech.

Jan Sigmund, starosta

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda 
a děti se chystaly usednout do školních 
lavic. Aby si jakubovské děti rozloučení 
s prázdninami zpříjemnily, přichystal pro 
ně obecní úřad ve spolupráci s místními 
dobrovolníky naučnou přírodovědnou 
stezku. Trasa byla naplánována krajinou 

kolem Jakubova. Ale počasí neporučíme 
a náhlá polední bouřka vše přeplánovala.

Stanoviště s úkoly byla nakonec roz-
místěna v obci. Celkem pět desítek ma-
lých soutěžících prošlo deseti stanovišti, 
kde si vyzkoušeli zálesácké dovednosti 
jako stavění hranice na táborák a rozdělá-

vání ohně pomocí křesadla. Zručnost pro-
kazovali při zatloukání hřebíků. Soutěžící 
potrénovali poznávání stop zvířat, jedlých 
i jedovatých hub či pozorování a poznává-
ní lesní zvěře. Na dalším stanovišti se děti 
věnovaly rybolovu a lovu divočáka. Pouze 
za pomocí hmatu se určovaly přírodniny. 
A v předzahrádce mateřské školy, v lano-
vém centru, děti ukázaly, jak obratně umí 
zdolat lanové překážky.

Začátek i konec trasy byl ve SPORTclu-
bu u hřiště, kde na soutěžící čekaly slad-
ká odměna, malý dárek a občerstvení. 
V obležení byl také skákací hrad. Jen co 
stezku dokončili poslední účastníci, zača-
lo opět pršet. Děkujeme všem dobrovolní-
kům, kteří se na organizaci podíleli.

Eva Šrámková

Již tradiční turnaj v malé kopané s ná-
zvem Village cup se v Častohosticích ko-
nal v sobotu 11. září v areálu u Prokešo-
vy stodoly. Ke každoročním účastníkům 
z Častohostic, Vesce a Moravských Bu-
dějovic tentokrát přibyli dva noví soupeři 
reprezentující Jackov a Jaroměřice nad 
Rokytnou (viz foto Blanky Mácové).

Začneme trochu netradičně, od kon-
ce. Prvnímu nováčkovi, Jackovu, se tolik 
nedařilo. Bohužel nedokázal “urvat“ ani 
jedno vítězství a tým skončil 
na posledním místě. Snažili 
se, seč mohli, ale nebylo jim 
přáno. Domácí si se čtyřmi 
vydřenými body vybojovali 
čtvrté místo. Chlapi ze sou-
sední Vesce kvalitními výko-
ny obsadili třetí pozici. Druhý 
nováček z Jaroměřic nad 
Rokytnou skončil na druhém 
místě díky třem vyhraným 
zápasům.

Ovšem naprosto suverénními výkony 
si obhájili celkové vítězství hoši z Morav-
ských Budějovic, kteří neztratili ani bod. 
Se čtrnácti vstřelenými a pouhými dvěma 
obdrženými góly jasně opanovali celý 
turnaj. Vítězové si kromě věcných cen 
odvezli putovní pohár, pohár pro vítěze 
a diplom.

Zápasy probíhaly v přátelském duchu, 
takže dobrá nálada panovala jak na hřišti, 
tak i mimo něj. Počasí jsme si objednali 

slunečné, což se nám splnilo. Nechybělo 
samozřejmě něco na žízeň a k snědku. 
Jedno orosené prostě v takovém teple 
“bodlo“.

Děkujeme všem účastníkům a lidem, 
kteří pomáhali při organizování akce. 
V neposlední řadě patří naše poděkování 
rovněž fanouškům a návštěvníkům, již si 
přišli pro kousek sportovního zážitku.

Lukáš Nesiba

V areálu u Prokešovy stodoly panovala dobrá nálada

Naučná přírodovědná stezka vedla Jakubovem

„Všimli jste si, že v poslední době je stá-
le obtížnější být dobrým rodičem? Ono to 
vlastně nikdy nebylo snadné. Děti totiž při-
cházejí na svět bez návodu k použití. Na to, 
jak s nimi jednat, musíme většinou přijít 
sami. Dítě je natolik komplikovaným tvo-
rem, že je to až k zbláznění, a neexistuje 
žádný zaručený recept, který by bylo mož-
no uplatnit při výchově každého jedince.“

Tento trefný citát, jehož autorem je vý-
znamný americký psycholog James Dob-
son, zazněl z úst dešovského starosty 
při slavnostním proslovu, jímž v zaseda-
cí místnosti obecního úřadu přivítal šest 
nových občánků Dešova. Rodiče tří hol-
čiček a tří chlapečků již tradičně obdrželi 
blahopřání, květiny a věcné dárky a před 
závěrečným společným fotografováním 
se podepsali do obecní kroniky. Slavnost-
ní obřad zahájily děti ze základní školy 
pásmem básniček a celý program zpest-

Dešov se rozrostl o půltucet nových občánků
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Během zářijových oslav výročí obce a setkání rodáků došlo 
ke slavnostnímu otevření muzea P. Václava Kosmáka v Martín-
kově. Část expozice věnovaná právě tomuto nejvýznamnějšímu 
martínkovskému rodákovi byla veřejnosti zpřístupněna v předve-
čer výročí jeho narození, v sobotu 4. září. Kosmákův význam pro 
tehdejší dobu, jeho literární dílo a velikost jeho osobnosti připo-
mněli ve svých projevech jak zástupci obce Tvarožná, kde Václav 
Kosmák dlouhá léta působil, tak i senátorka Hana Žáková.

V jeho rodném domě je nyní instalována první část expozi-
ce, záměrem vedení obce je zbývající části týkající se i jiných 
osobností a historii obce dokončit v nejbližších dvou letech. 
Zájem o návštěvu muzea byl po celý víkend obrovský. Všichni 
návštěvníci nešetřili slovy chvály nejen na vlastní expozici, ale 
i na stavební úpravy, jimiž dům v uplynulém roce prošel. Na jeho 
rekonstrukci přispělo dotací ve výši 1 300 000 Kč i Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Mnozí své první dojmy zapsali i do ná-
vštěvnické knihy muzea.

V neděli si informace o Václavu Kosmákovi pročetl i hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který se s přítomnými podělil 
i o jednu zajímavost, když mimo jiné řekl: „V Martínkově jsem 
poprvé, moc se mi tu líbí; Martínkov je krásná obec a expozice 
muzea je nádherná. Ale řeknu vám, co nás spojuje. Už 25 let 
bydlím v centru Jihlavy v ulici Kosmákova.“

Poslankyně Monika Oborná pak po prohlídce muzea dodala: 
„Jsem zde již poněkolikáté, mnoho z vás znám osobně, vím hod-
ně o obci a myslela jsem si, že mne v Martínkově již nemůžete 
ničím překvapit. Hodně jsem se mýlila, překvapení z muzea je 
obrovské.“ Velký dík patří nejen za tato slova, ale díky si zaslou-
ží všichni ti, kdo se jakkoli na opravě domu i přípravě expozice 
podíleli.

Muzeum P. Václava Kosmáka bude případným zájemcům 
o návštěvu zpřístupněno po telefonické dohodě, kontakty jsou 
na webových stránkách Martínkova.

Josef Pléha, starosta obce     Foto: Vít Bláha

Před 125 lety se podařilo Pierru de Coubertinovi obnovit olym-
pijské hry. Přál si, aby se děti a mladí lidé nejen dobře učili, ale 
aby i sportovali a tak si upevňovali své zdraví.

V duchu všestranného sportu a pod vlivem nedávno skonče-
ných XXXII. letních olympijských her v Tokiu pojali také pořada-
telé v Želetavě v neděli 5. září tradiční loučení s prázdninami. 
Nechybělo slavnostní zahájení místních OH: Nejprve za zvuku 
olympijské znělky nastoupili vedoucí všech stanovišť, pak jejich 
středem napochodovali vlajkonoši v čele s olympijskou vlajkou. 
Nakonec členové olympijské štafety složené z mladých sokolů 
dopravili olympijský oheň na čestné místo vedle stojanu s vlaj-
kami.

Zapálením olympijského ohně byly želetavské OH oficiálně 
zahájeny a děti se mohly rozejít ke svým stanovištím. Pravda 
– všechny olympijské sporty zastoupeny nebyly, to by se za jed-
no odpoledne jen těžko zvládalo, a tak si děti mohly změřit své 
síly ve čtrnácti ryze želetavských disciplínách. Skákaly do výš-
ky, do dálky i přes překážky, vyzkoušely si lukostřelbu, vzpírání, 

vrh koulí, sportovní lezení, cyklistiku, box, gymnastiku a dokonce 
i kanoistiku, zahrály si basketbal, fotbal a kroket.

V Martínkově otevřeli muzeum P. Václava Kosmáka

Loučení s prázdninami aneb „Želetavská olympiáda“ o perníkové 
medaile
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Medaile dostalo všech 105 účastníků želetavských OH. 
Nebyly sice zlaté, stříbrné ani bronzové, ale zato byly perníkové 
a moc dobré. Kromě medaile si každý, kdo splnil všechny disci-
plíny, odnesl i balíček s hodnotnými dárky a plyšáky. Na stupně 
vítězů si mohl vylézt každý, kdo chtěl mít pěknou fotku v rodin-
ném albu. Pro děti, které už zdárně prošly všemi disciplínami, 
připravili pořadatelé z T. J. Sokol a SDH skákací hrad se sklu-

zavkou a pro jejich rodiče nezbytné občerstvení. Velkému zájmu 
dětí se těšil též stánek s dočasným tetováním.

 Na závěr teplého nedělního odpoledne se mohly děti vydová-
dět v pěně, kterou pro ně připravili členové SDH. Teprve pak byl 
olympijský oheň uhašen, aby všem připomněl, že letošní prázd-
niny definitivně skončily. Celá akce se uskutečnila za podpory 
firem Strojmont cz a.s., TIRAD s.r.o. a Městyse Želetavy.

Olga Nováková                Foto: Pavel Tesař

Je neděle odpoledne a ze zatažené oblohy lije jako z kon-
ve. Situace, jakou si nepřeje žádný pořadatel venkovní akce. 
A přesně to nás potkalo 29. srpna na hřišti v Dešově. Pořadatelé 
do poslední chvíle nevěděli, jestli do detailů připravenou akci pro 
děti neodvolat. Trpělivost se však vyplatila a nakonec se na nás 
usmálo štěstí. Mraky se jako zázrakem rozestoupily; zřejmě se 
rozhodly „zaútočit“ na okolní obce, nás vynechat a dokonce nás 
občas i krátce odměnit sluníčkem. Bylo to znamení pro pořada-
tele a všechny návštěvníky, že dětský den může začít.

Letošní loučení s prázdninami bylo pojato v duchu koňských 
závodů pod názvem Dostihy a sázky. Velké fotbalové hřiště se 
změnilo na parkur a dostihovou dráhu s dvanácti stanovišti. Šest 
stanovišť pro menší děti, na kterých si mohly prověřit svoji rych-
lost, zručnost a rovnováhu. Další stanoviště byla nachystána pro 

Stejně jako v minulých letech, i tentokrát se ve Zvěrkovicích 
místní parta nadšenců rozhodla zasvětit jedno sobotní odpole-
dne rybářskému sportu. Stalo se tak 4. září v odpoledních hodi-
nách, kdy se na zvěrkovické návsi u rybníka konaly tradiční ry-
bářské závody. Nešlo o žádnou pompézní akci za účasti celebrit, 
ale o událost, která podpořila dobré sousedské vztahy.

Účast možná nebyla tak hojná jako v některých uplynulých 
ročnících, ale to nikomu z řad soutěžících ani přihlížejících ne-

mohlo vadit. Do klání se zapo-
jili zkušení i začínající rybáři 
ze Zvěrkovic a blízkého okolí. 
Každý z nich se pak mohl těšit 
na některou z cen, které byly 
nachystány nejen pro vítěze, 
ale i pro ty, kteří skončili v poli 
poražených.

Samotná soutěž probíhala 
ve dvou kolech, každé v dél-
ce trvání 90 minut. Cílem bylo 
v časovém limitu nachytat co 
nejvíce ryb. Každý úlovek byl 
zaznamenán a byla změřena 
jeho délka. O konečném pořadí 
totiž nerozhodoval počet ulove-
ných ryb, ale souhrnný součet 

jejich délek. A považte – vítěz ulovil během 180 minut více než tři 
metry ryb! To je obdivuhodný výkon.

Příjemnou kulisu sobotnímu odpoledni dopřálo také pěkné po-
časí. Poděkování patří všem, kteří akci zorganizovali a obětovali 
pro ni svůj volný čas. Díky ale i těm, kdo sousedské a přátelské 
vztahy podpořili svojí třeba jen “pasivní“ účastí. Je vidět, že mno-
ha obyvatelům naší malé obce stále ještě dost záleží na budová-
ní vzájemné sounáležitosti.        Libor Nečesal

Dětský den ve znamení koňských závodů
školáky, kteří ve družstvech do posledního dechu soutěžili o co 
nejlepší umístění. Soutěžilo se například v hlavním rychlostním 
dostihu, v parkuru a ve velice atraktivní vozatajské soutěži. Ka-
ždý závodník si navíc mohl v sázkové kanceláři vsadit na celko-
vého vítěze a tím získat další hodnotnou cenu.

Pořadatelé pro děti připravili bohaté občerstvení a nezapo-
mněli samozřejmě ani na ostatní dospělé návštěvníky. Všechny 
děti, které se zúčastnily soutěží, byly odměněny pěknými věcný-
mi cenami.

Dětský den v Dešově se díky organizátorům z řad zastupite-
lů a občanů vydařil a nastavil opět vysokou laťku pro příští rok. 
Vždyť ke spokojenému životu dětí patří také radostné zážitky. 
A právě takto prožité nedělní odpoledne by mohlo být jedním 
z nich.          -sig-

Vítěz tradičních závodů ulovil více než tři metry ryb
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Poslední prázdninový víkend v Lázu 
patřil dětem. Nově vzniklý spolek „Lázá-
ček“, v němž jsou členky maminky těch 
nejmenších Lázáčků, si pro děti připravil 
zábavné odpoledne, které neslo název 
„Pá pá prázdniny“. Na úvod pronesl pár 
slov starosta Martin Chalupa. Přivítal 
všechny návštěvníky a vzápětí předal 
řeč předsedkyni nového spolku Andree 
Sosnarové, která návštěvníky seznámila 
s programem. Hned na začátku byly děti 
pozvány na parket, kde se společně tan-
covalo.

Poté bylo nachystáno osm stanovišť, jež 
děti obcházely s kartičkou, do které za pl-
nění úkolů sbíraly razítka, aby je později 
vyměnily za balíček. Po obejití stanovišť 

Pravidelní čtenáři zpravodaje moc dobře vědí, že také v Lázu se pořád něco děje. 
Výjimkou proto samozřejmě nemohly být ani uplynulé týdny, o čemž mimo jiné 
svědčí i příspěvky v tomto říjnovém vydání…

vy na tradiční událost. Začal se navážet 
materiál na pletení dožínkových kytiček, 

za který patří poděkování panu Ing. Fran-
tiškovi Filipskému, který dodal obilí. Poté 
už začalo samotné pletení dožínkových 
kytiček. V samotný den dožínek (v sobo-
tu 21. srpna) se sešli hasiči v uniformách 
a omladina oblečená do krojů u obecního 
úřadu a přesně půl hodiny po poledni se 
na svoji cestu mohl vydat průvod dopro-
vázený koňským povozem pana Nevorala, 
traktorem pana Nejedlíka a kapelou Vese-
lá partyja pod vedením Václava Sobotky. 
Po celé vesničce panovala příjemná atmo-
sféra. Hospodáři a hospodyňky dostávali 
dožínkové kytičky a pozvánku na večerní 
tanec. Oni pak na oplátku průvod po-
hostili, při čemž nechyběla ani pálenka. 
Po skončení průvodu se lidé sešli na míst-
ním hřišti, kde se tančilo do ranních ho-
din se skupinou Rookies. Výtěžek z akce 
bude věnován na dobročinné účely obcím 
postiženým tornádem na jižní Moravě.

se chlapci a děvčata mohli vyfotografovat 
ve fotokoutku, kde pro ně bylo nachystáno 
mnoho legračních rekvizit, mohli vymalo-
vat obrázek či namalovat putovní kamí-
nek. Nechyběl ani skákací hrad. Počasí 
nám i navzdory špatné předpovědi přálo, 
a tak jsme si odpoledne zdárně užili.

Po skončení následovalo večerní letní 
kino. První film patřil dětem a nesl název 
„Červený střevíček a 7 statečných“. U dru-
hého filmu s názvem „Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel“ si na své přišli i dospělí. 
Během kina si návštěvnici mohli zakoupit 
popcorn, který ke kinu i v Lázu bezpodmí-
nečně patří.

Text a foto: Andrea Sosnarová

Pá pá prázdniny

Druhá polovina srpna ve znamení dožínek a konce prázdnin

Dožínky
Místní ženy se sešly již týden před sa-

motnými dožínkami a započaly přípra-

V sobotu 28. srpna odpoledne se mezi-
říčské děti s rodiči přišli rozloučit s prázd-
ninami. Byla pro ně připravena dobrodruž-
ná Cesta po Evropě, která měla za úkol 
prověřit zeměpisné znalosti soutěžících. 
Na cestě po okolí Meziříčka nemohla chy-
bět ani prázdninová dešťová sprška, kte-
rou děti náramně ocenily.

Na jednotlivých stanovištích měli soutě-
žící rozpoznat evropský stát a jeho vlajku. 
Odměnou za splněné úkoly byly drobné 
sladkosti. Cesta nás zavedla na Stráňky, 
kde pro děti bylo připraveno oblíbené ma-
lování na obličej, které si děti sami vybra-
ly. Velký úspěch měly balíky slámy, které 
byly poskládány do překážkové dráhy.

Počasí se na nějaký čas zhoršilo a za-
čalo pršet. Nakonec ale vše dobře do-
padlo a děti si odpoledne opravdu užily. 

Závěrečné posezení u táborového ohně 
a opékání vuřtů trvalo do pozdních večer-
ních hodin.

Na závěr bych ráda poděkovala všem 

zúčastněným, zvláště všem, kteří se po-
díleli na přípravách letošní dobrodružné 
cesty.

Alena Pelánová

Loučení s prázdninami s posezením u táboráku
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V Komárovicích se konal od pátku 3. 
do neděle 5. září už pátý ročník rybář-
ských závodů nazvaných KOMÁR CARP 
CUP, tentokrát poprvé o pohár starosty 
obce Komárovice. Závody se uskutečni-
ly tradičně na pěkně upraveném místním 
rybníku a trvaly 42 hodin nepřetržitého 
lovu. Předmětem závodů bylo lovení kap-

rů závodními dvojicemi, týmy, kde byly 
hodnoceny úlovky o hmotnosti 3 kg a více.

Pořadatelé připravili pro závodníky 
i bohaté stravování v podobě polévek, pe-
čeného masa, klobásů a guláše, takže se 
lovící rybáři mohli věnovat lovu nepřetrži-
tě po celou dobu závodů. V propozicích 
závodů je stanoveno, že každý tým tvoří 
dva rybáři a závodů se letos zúčastnilo 
celkem devět týmů.

První tři dvojice umístěné na stupních ví-
tězů byly odměněny jak finanční odměnou, 
tak také pěknými poháry. Vítězná dvojice 
má nyní v držení do příštích závodů rov-
něž putovní pohár starosty obce. Na prv-
ním místě se umístil tým ve složení Radek 
Möller mladší a Jiří Dvořák s úlovkem 
15,9 kg, na druhém místě skončili Pavel 
Růžička mladší a Josef Fedra s úlovkem 
15,19 kg a třetí příčku obsadil tým Komety 
Radek Möller starší a Jiří Kopečný.

Při vyhlašování výsledků byla oceněna 
i nejtěžší ulovená ryba, kterou chytili pá-
nové Růžička starší a Gasta s hmotností 
8,76 kg a i tato dvojice byla oceněna po-
hárem za nejtěžší rybu.

Závěrem je potřeba poděkovat ženám 
a dívkám, které se po celou dobu staraly 
o vaření, přísun tekutin a stravy závodní-

kům a týmu rozhodčích a měřičů. Všichni 
jmenovaní absolvovali se závodníky ce-
lých 42 hodin a ještě něco navíc. V pořadí 
už šestý ročník soutěže s názvem KO-
MÁR CARP CUP s přívlastkem O putovní 
pohár starosty obce Komárovice plánují 
pořadatelé opět na září příštího roku.

-šuc-

V předposledním srpnovém týdnu se 
v Jakubově uskutečnil druhý turnus pří-
městského tábora s názvem Cesta do pra-
věku. Navázalo se na předchozí týden, 
kdy si děti užívaly objevování Robinsono-
va ostrova. Tentokrát třicet malých tábor-
níků obsadilo areál základní školy a spo-
lečně se vydalo na výpravu do pravěku. 

Děti se rozlosovaly do pěti tlup a při lovu 
kožešinového zvířete si obstaraly materiál 
na výrobu pravěkého oděvu. Loga týmů 
si děti natiskly na oděv s využitím šablon 
a textilních barev. Tvořilo a vyrábělo se 
i následující dny. Malovaly se makety di-
nosaurů, lepila se dinosauří vejce, nechy-
bělo modelování z hlíny. Z přírodnin si děti 

tvořily pravěké šperky, nástroje i zbraně 
a budovaly příbytky z kartonových krabic. 
Fantazie jim rozhodně nechyběla.

Během týdne se pravěké tlupy vydaly 
na dobrodružné výpravy do okolí Jakubo-
va. Úterní cesta vedla za lochneskou pří-
šerou k rybníku Vidláku. Zde děti musely 

Tři desítky malých táborníků se vydaly na cestu do pravěku

O putovní pohár starosty obce Komárovice

(dokončení na str. 18)
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Předposlední srpnovou sobotu se v Že-
letavě uskutečnil v pořadí již třetí ročník 
amatérského nohejbalového turnaje trojic. 
Počasí sportu přálo a osm nedočkavých 
družstev se pustilo v devět hodin ráno 
do boje o putovní pohár, který v loňském 
roce získalo mužstvo z Antonínova Dolu.

Ačkoli byla většina soubojů poměrně 
hodně vyrovnaná, vítěz mohl samozřej-

mě být jen jeden. Ve finálovém souboji 
bylo rozhodnuto, že pohár letos neopustí 
území okresu a poputuje do nedaleké Li-
tohoře. Loňští vítězové z Antonínova Dolu 
skončili na druhém místě a třetí příčku 
obsadilo družstvo ze Starče. Bohužel ani 
jeden ze tří domácích týmů na pomyslnou 
bednu nevystoupil. Tak snad se Želetavští 
vytáhnou příští rok...

Stezka odvahy
Zvěrkovické maminky ve spolupráci s tamním obecním 

úřadem uspořádaly o prázdninách pro děti stezku odvahy 
s přespáním v kulturním domě. Celá akce začala oblíbeným 
opékáním špekáčků. Po deváté hodině večerní přišel na řadu 
hlavní bod programu, kdy se chlapci a děvčata vydávali 
po dvojicích zdolávat stezku odvahy. Cesta byla vyznačena 
pouze hořícími svíčkami a obsahovala pětici úkolů. Děti vše 
bez problémů zvládly a po zásluze neskrývaly své nadšení. 
Odměnou jim pak bylo promítnutí filmu před spaním. 

Ráno si účastníci zajímavé akce zahráli hry, pochutnali si 
na palačinkách a vrátili se do svých domovů.

-ds-

Díky štědrým sponzorům TJ Sokol Že-
letava, SDH Želetava, Vendy Ateliéru, Da-
vidu Stejskalovi, Karlu Marvanovi, Pavlu 
Vrankovi a společnosti Strojmont CZ a. 
s. čekala odměna nejen na vítěze, ale 
i na každého účastníka turnaje.

Lada Andělová.

Třetí ročník nohejbalového turnaje trojic

najít a poskládat legendu o Lochnesce 
a zodpovědět malý kvíz. Cestou se hrály 
hry a sbíraly přírodniny na tvoření.

Ve středu do areálu ZŠ dorazila černá 
dodávka se dvěma policisty z dukovan-
ské jaderné elektrárny. Nebojte, žádný 
průšvih jsme neudělali. S ukázkou zbraní 
a zásahového vybavení přijel tatínek jed-
noho z táborníků. Všichni jsme si vyzkou-
šeli neprůstřelnou vestu, helmu i zbraně. 
Děti na oplátku policistům ukázaly své 
pravěké zbraně.

Čtvrteční výprava do přírody směřo-
vala na Kozí hůrku. Cestou děti objevily 
opravdové poklady. Někdo se vracel s pu-
sou špinavou od ostružin, někdo se šnečí 
ulitou či klacky, jiný zase s žaludy nebo 
houbou v batohu, další dokonce s krás-
nou srnčí lebkou s parůžky. Odpoledne 
navštívil táborníky v areálu ZŠ umělec-
ký kovář, aby jim předvedl své řemeslo. 
Všichni malí táborníci si vlastnoručně vy-
kovali hřebík.

Děti si během týdne vyzkoušely, jak být 
zdatnými lovci i sběrači, aby si obstaraly 

svačinu. Třeba získat pterodaktylí vej-
ce (meloun) z hnízda nebo upéct hada 
z kynutého těsta na ohništi. V pátek jsme 
poměřili síly v přetahované lanem. Dost 
vyrovnané souboje zakončila výzva děti 
proti táborovým vedoucím. No jasně, děti 
vyhrály! 

V závěru proběhlo rozdávání odměn 
a diplomů pro všechny táborníky, kteří 
úspěšně zvládli pětidenní cestu do pra-
věku a zpět. Jako poklad pro šikovné děti 
byl krásný dort s dinosaurem! Sladká teč-
ka za týdnem plným her, sportu, pohybu, 
tvoření a hlavně dobré nálady. Příměstský 
tábor se uskutečnil díky dotační podpoře 
z Operačního programu Zaměstnanost.

Text a foto: Eva Šrámková

Tři desítky malých táborníků se vydaly 
na cestu do pravěku

(dokončení ze str. 17)
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V sobotu 11. září se nám koneč-
ně podařilo stanout na domácích 
prknech s Lakomcem v premiéře 
představení. Známý příběh o la-
komém Harpagonovi, který je po-
sedlý po penězích, jistě není třeba 
blíže představovat…

Ačkoli premiéra začínala 
po osmé hodině večerní, scházeli 
jsme se v Besedě již od tří hodin 
odpoledne, abychom se co nej-
lépe připravili a nezklamali naše 
trpělivé publikum. Vždyť na tuto 
moravskobudějovickou premiéru 
čekalo neuvěřitelně dlouho! A jak 
takové přípravy probíhají? Projít 
rychle scénář, říct si technické při-
pomínky, v ideálním případě ještě 
něco ve scénách pozměnit a začít 
se oblékat do kostýmů a líčit.

Plánovaný začátek představení ve 20.00 hod. musel být od-
ložen o 15 minut, a to s ohledem na testování pár opozdilců. 
Pak se ovšem hlediště ponořilo do tmy a Lakomec začal diváky 
bavit svým příběhem. Ačkoli celé představení trvalo i s nezbyt-
nou přestávkou dvě a půl hodiny, diváci vytrvali a soudě podle 
jejich reakcí se bavili od začátku do konce. Závěrečná bouřlivá 

Když se do partnerského 
vztahu vkrádá stereotyp…

Říjen nám jistě uteče jako voda, tak zde máme pozvánku 
na měsíc listopad. Podzimní období je skvělý čas pro to, okoře-
nit si chmurné večery kulturou. Zveme vás proto do velkého sálu 
Besedy na divadelní hru Sylvie. Představení, na které si už teď 
můžete zakoupit vstupenky v Turistickém informačním centru 
Besedy, se uskuteční v úterý 9. listopadu.

A o čem tato hra vlastně je? O lásce. Netradiční romantická 
komedie o tom, že láska je jenom jedna. On a ona. Tradiční 
manželský pár ve středním věku. Děti odrostly, odešly „do světa“ 
a do partnerského vztahu se vkrádá stereotyp. Pak se ale objeví 
Sylvie. Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Je to totiž 
fenka toho nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte představit. 
Co udělá její příchod se zajetými manželskými kolejemi? Pobavit 
nás do Moravských Budějovic s touto komedií dorazí Miluše Bitt-
nerová, Anna Stropnická, Václav Werner Kraus a Otakar Brou-
sek mladší. Už ta jména stojí za to! Na příjemný kulturní večer 
plný smíchu se na vás v Besedě moc těšíme.

Nikola Šťastná

děkovačka byla pro nás znamením, že Lakomec v našem podání 
opravdu diváky potěšil. Což pro nás všechny po roce a půl če-
kání a odkládání premiéry znamenalo, že jsme snad přece jen 
odvedli dobrou práci.

Chtěli bychom opravdu moc a srdečně poděkovat všem divá-
kům, kteří rok a půl střežili zakoupené vstupenky, vyčkali a zá-
roveň navzdory nařízeným nepopulárním opatřením nás přišli 
podpořit.

Padlo již několik dotazů ohledně moravskobudějovické reprí-
zy Lakomce. Když to situace dovolí, tak příští rok před letními 
prázdninami se uvidíme a potkáme pod širým nebem.

Theatro Špeluňka

Napočtvrté se konečně zadařilo a Lakomec měl premiéru
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Malé ohlédnutí za letošní letní kulturou II.

1

2

3

6

5

7

Poznáte, co mají fotografi e na této straně společného? – Ano, tušíte správ-

ně! Minimálně to, že všechny byly pořízeny ve velkém sále moravskobudějo-

vické Besedy na akcích ovšem primárně určených nejen dost odlišným věko-

vým skupinám, ale také vyznavačům naprosto jiných hudebních žánrů. Co 

obě různorodé akce naopak spojuje, je skutečnost, že se uskutečnily v pátek. 

Loučení s prázdninami měl 27. srpna coby tradiční konco-prázninový večí-

rek jako obvykle hostit areál letního kina, jenže nepříznivá předpověď počasí 

záměr pořadatelů zhatila. Na jevišti velkého sálu Besedy se několika stovkám 

návštěvníků představily kapely Premium Bananas (foto 1), Procz – crossover 

Třebíč (2), Jarda Band (3), Michal Šafrata + Band (4) a Mainstream Boys (5).

Filharmonie Gustava Mahlera s šéfdirigentem Jiřím Jakešem a přední čes-

kou sopranistkou Miroslavou Časarovou (fota 6 a 7) v Besedě vystoupila 20. 

srpna. Koncert k 230. výročí úmrtí a 265. výročí narození Wolfganga Amadea 

Mozarta slovem doprovodil Vladimír Holeš. Všichni aktéři třetího pátečního 

srpnového večera sklidili za své výkony zasloužené ovace.

Foto: Pavel Čírtek a Luboš Janoušek 
4
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Kulturní středisko Beseda zve především všechny příznivce 
humoru a dobré zábavy na pořad s názvem Úsměvy Zdeňka 
Trošky s písničkami Simony Klímové. Uskuteční se ve čtvrtek 7. 
října ve velkém sále Besedy se začátkem v 19.00 hod. Jeden 
z nejznámějších českých režisérů Zdeněk Troška bude vyprávět 
nejen o filmech, které všichni známe, ale také o jídle, dietách 
a o různých dobrotách ve všech podobách. Diváci například 
uslyší, jak vznikl takový dříve mnohými nenáviděný, ale dnes mi-
lovaný králík na smetaně nebo kapr na křenu.

Královny – komedie plná 
upřímného humoru

Vilma Cibulková, Jana Boušková a Karolína Půčková – tyto tři 
dámy se představí v divadelní komedii s názvem Královny. MKS 
Beseda vás na toto představení, které se uskuteční v pondělí 25. 
října ve velkém sále Besedy, srdečně zve. Královny jsou komedií 
plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech. To 
si přeci nemůžete nechat ujít…

Jeviště sálu se promění v lázeňský pokoj, což možná nevypa-
dá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, 
které se na něm sejdou, by se za normálních okolností nemohly 
nikdy setkat nebýt havárie vodovodního potrubí, ke které dojde 
v jednom z lázeňských křídel. Každá z hrdinek má odlišný pro-
blém, přesto však mají cosi společného – všechny byly v nedáv-
né době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí 
před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy.

Johana (40) je po autohavárii, podrobila se operaci nohy a do-
šlo ke komplikacím. Lázně jsou její poslední možností záchrany, 
jinak hrozí, že o nohu přijde. Zita (60) má zase problémy s nervy 
a v lázních je kvůli duševní očistě. Mladá slečna Eliška (25) přišla 
v nedávné době o zrak a učí se s tímto handicapem žít. Tyto tři 
postavy jsou generačně i sociálně každá někde naprosto jinde, 
přesto spolu musí strávit relativně dlouhou dobu. A je to právě 
humor, který drží člověka nad vodou v těch nejtěžších chvílích 
a pomáhá mu zdolávat i ty nejhorší překážky.

Pokud vás popis hry zaujal a my věříme, že ano, velice rádi 
vás v Besedě přivítáme a zpestříme si společně podzimní večer.

Nikola Šťastná

Troškovu bezesporu zábavnou talk show bude doprovázet 
svými písničkami zpěvačka a kytaristka Simona Klímová.  Vtip, 
humor a nadsázka je mottem celého večera, tak si přijďte do Be-
sedy večer užít s TROŠKOU smíchu a s TROŠKOU hudby.

Pořad je koncipován do dvou bloků o délce zhruba 60–80 mi-
nut s přestávkou, během které mají diváci možnost zakoupit si 
CD Simony Klímové či dva díly kuchařky Zdeňka Trošky s ná-
zvem „Nebe v hubě aneb Chrocht, chrocht“ a „Nebe v hubě 2 
aneb Čertův švagr“. Po skončení pořadu se uskuteční autogra-
miáda.

V Besedě pro vás bude připraven bar, abyste si mohli čtvrteční 
večer užít naplno, třeba se skleničkou kvalitního vína.

Nikola Šťastná

Úsměvy Zdeňka Trošky 
s písničkami Simony Klímové pobaví Besedu

Letošní prázdninový provoz naší MŠ zajišťovala MŠ Šafa-
říkova. Děti byly rozděleny do dvou tříd a během července 
a srpna zde zažily spoustu zajímavých akcí. Ne všechny měly 
možnost být celé prázdniny doma, proto jsme se snažili jejich 
pobyt v MŠ něčím zpestřit a snad se nám tento cíl podařilo 
naplnit.

Každý týden jsme s dětmi podnikli kromě obvyklých činnos-
tí jednu dobrodružnou akci. Například jsme se vydali na celé 
dopoledne na tematicky zaměřenou vycházku na Heřmanské 
kopce, kde děti překonávaly přírodní překážky a zkoumaly 
a pozorovaly přírodu kolem sebe. Z nejvyššího kopce pozoro-
valy panorama Moravských Budějovic, učily se orientovat po-
dle pozorovaných budov v lokalitě našeho města. Vydali jsme 
se také na vycházku do parku u gymnázia, kde se děti učily 
poznávat podle vzhledu různé druhy stromů a keřů. V měst-

V MŠ Moravské Budějovice jsme se rozhodně nenudili

(dokončení na str. 22)
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ském parku si užily pěkně vybavené dět-
ské hřiště. V mateřské škole si vyrobily 
záchranný kruh a krásné plážové pan-
tofle, barevnými křídami ozdobily chod-
ník před budovou zajímavými kresbami, 
zkoušely také malovat v přírodě pozoro-
vané předměty. Na zahradě se věnovaly 
pěstitelským činnostem, ale užily si také 
mnoha pohybových aktivit. Při pěvec-
kých vystoupeních si zazpívaly spoustu 
pěkných písniček a naše olympioniky 
podpořily vlastní účastí na napínavé let-
ní miniolympiádě, kde zkoušely napodo-
bovat atletické činnosti. Zahrály si také 
zábavnou hru „Šipkovanou“, při které pl-
nily různé úkoly. Trasa vedla kolem ryb-
níka Mastníka, kde děti v rákosí objevily 
barevné pentle vodníka Čeperky a do-
putovaly až ke slíbenému pokladu, který 
všechny nejen potěšil, ale i osvěžil.

Hana Vorlíčková 
a Hana Taflířová, učitelky

týče, veselo ve školním domově mládeže. 
Je totiž zcela zaplněný, což dřív nebývalo. 

A ještě jedna zajímavost: do oboru Au-
tomechanik nastoupily dvě dívky – Sára 
z Dešova a Klára z Náměště nad Osla-
vou. „Vždycky mě auta zajímala. Umím 
přezout pneumatiky, už jsem měnila tlu-
miče. Na práci v dílnách se těším,“ pro-
zradila na sebe Sára.

Ještě v tomto školním roce potrvá re-
konstrukce fasády, oken a střechy hlavní 
budovy v Tovačovského sadech. Stoletý 
objekt se přes prázdniny podařilo nachys-
tat na začátek výuky tak, aby žáci nastou-
pili do čistých a vymalovaných prostor.

Nezbývá, než si přát, ať se prvákům 
i jejich starším spolužákům jen a jen daří!

Hana Jakubcová

Seznamovací kurz plný psychologie, sportu i zábavy
Seznamovací kurz prváků, aneb „Goučko“. To je klasická akce na začátku 

každého školního roku ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějo-
vice. „Je skvělé, že měli nováčci možnost poznat se při soutěžích, které je 
evidentně bavily,“ říká ředitel školy Tomáš Dolejský.

Střelba z luku, strefování do lahve, pře-
kážkový běh se zavázanýma očima, psy-
chologické hry na bázi důvěry k druhé-
mu. To bylo náplní prvního dne – čtvrtka 
2. září.

O den později se bezmála stovka 
mladých v doprovodu kantorů podívala 
po městě. Skoukli školní areály s dílnami, 
byli rovněž v nízkoprahovém zařízení EM-
BEČKO (spadá pod Střed, z. ú.). Dozvě-
děli se, že tam může začít chodit každý 
z nich, kdo má pocit, že mu chybí zázemí, 
že má s něčím trápení nebo naopak by 
rád dělal dobrovolníka. A pomáhal buď 
mladšímu kamarádovi v úzkých či někte-
rému seniorovi, jenž trpí samotou.

Seznamovací kurz se povedl. Mimo-
chodem – letos je, co se nových žáků 

V MŠ Moravské Budějovice jsme se rozhodně nenudili
(dokončení ze str. 21)
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Žáci se distanční výuky účastnili pra-
videlně a bez vážnějších problémů se 
připojovali do videokon-
ferencí. Žáci devátých 
ročníků se velmi pilně 
připravovali na přijímací 
zkoušky, důkazem tvrdé 
práce byly i jejich dobré 
výsledky u samotných 
zkoušek.

V některých třídách byli 
žáci velmi aktivní, chtě-
li se zapojovat a hodně 
mluvit, někde jich bylo 
méně. Občas se při di-
stanční výuce vyskyt-
ly i technické problémy 
u žáků (tj. pomalý inter-
net, nefunkční mikrofon, 
u někoho byl problémem 
hluk způsobený ostatními 
členy rodiny, …), ale to 
je celkem pochopitelné, 
protože takové problémy 
jsme občas museli řešit 
i my, učitelé. Ale celkově 
hodnotíme způsob výuky 
a účast žáků velmi dobře, 
což dosvědčily i výsledky 
ankety, kterou žáci a rodi-
če vyplňovali. Máme z ní 
dobrý pocit a víme, že 
jsme odvedli co nejlepší 
práci. Výsledky ankety ro-
dičů můžete vidět na přilo-
žených grafech.

Jsme rádi, že jsme 

Hodnocení distanční výuky v Základní škole Havlíčkova ul.

V letošním školním roce jsme 
měli 27 žáků v 9. třídě a z nich 
skládalo přijímací zkoušky 19 
žáků. Jsme velice spokoje-
ni s jejich výkonem, protože 
jejich výsledky jak v českém 
jazyce, tak v matematice byly 
na velmi dobré úrovni.

Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy – ZŠ Havlíčkova

Všichni si zaslouží pochvalu za svě-
domitou přípravu, přístup k plnění úko-
lů a spolupráci se svými vyučujícími, 
jimiž byli Ivana Skoumalová (český 
jazyk) a Marcela Hanáková a Fran-
tišek Dostál (matematika). Všichni tři 
učitelé pracovali velmi obětavě a žáky 
připravili, jak nejlépe uměli. O tom, že 
příprava byla nejen dostačující, ale 
spíše nadstandardní, svědčí samotné 
výsledky.

Myslím si, že můžeme být velice 
spokojeni s tím, jak naši žáci při při-
jímacích zkouškách obstáli a jakých 
výsledků dosáhli. Svědčí to o skutečnosti, 
že jsme se v naší škole vydali správnou 
cestou a motto našeho školního vzdělá-
vacího programu „Připravuji se pro život“ 

naplňujeme opravdu poctivě a důklad-
ně. Naši žáci jsou skutečně velmi dobře 
připraveni pro další studium a záleží už 
jenom na nich, jak získané dovednosti 

a znalosti dále uplatní. Přejeme jim jenom 
samé úspěchy a radost z následujících 
dnů.

Blanka Ryvolová, řízení výuky

toto velmi těžké období pro žáky, učitele 
a hlavně rodiče, kterým patří velké díky, 

zvládli a všichni budeme doufat v lepší 
zítřky.         Učitelé ZŠ Havlíčkova
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Opustili nás:
Jan Šula 1951 Mor. Budějovice
František Nekula 1951 Mor. Budějovice
Petr Jína 1967 Mor. Budějovice
Marie Menčíková 1930 Domamil
Zdeněk Kratochvíl 1932 Kojatice
Anna Mrkvová 1948 Jackov
Milada Gálová 1931 Mor. Budějovice
Marcela Navrkalová 1944 Mor. Budějovice
Jan Benáček 1975 Mor. Budějovice
Bohuslav Bajgl 1940 Kojatice
Doc. PhDr. Mgr. Vladimír Spousta
 1930 Mor. Budějovice
Marie Fučíková 1935 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Poděkování

Vzpomínky

Dne 17. 10. 2021 uplyne 16 let, co nás 
navždy opustil pan Josef Martinů 
a dne 26. 10. 2021 tomu bude 10 let, 
co nás navždy opustila paní 
Marie Burianová, roz. Martinů.
S láskou v srdci stále vzpomíná celá 
rodina. Všem přátelům a známým 
za tichou vzpomínku děkujeme.

Blíží se konec teplých letních dnů, 
příjemné zeleně pestrých květů a 
také nástup dalších zdravotních ob-
tíží mimo koronaviru.
Tyto zdravotní neduhy nenápadně 
pomáhal odstraňovat nebo mírnit 
ing. Pavel Svoboda svou iniciativou 
k činnosti nás, sběratelů léčivých 
rostlin jejich odkupem a přesunem 
ke zpracování na léčiva. Bohužel to 
skončilo pro jeho zdravotní potíže.
Děkujeme za jeho dosavadní činnost 
a přejeme mu návrat zdraví. 
Sběratelé.

Nemalá skupina moravskobudějovic-
kých gymnazistů se loni na jaře zapojila 
do Mezinárodní ceny vévody z Edin-
burghu (zkráceně DofE), jejímž hlavním 
cílem je motivovat mladé 
lidi v osobním rozvoji. Me-
zinárodní projekt založil 
v roce 1956 nedávno ze-
snulý manžel britské krá-
lovny, princ Philip, vévoda 
z Edinburghu. Program lze 
plnit celkem ve třech úrov-
ních (bronzová, stříbrná 
a zlatá) a skládá se z ně-
kolika oblastí, a to z roz-
voje dovednosti, pohybu, 
dobrovolnictví a dobro-
družné expedice. Studenti 
se tak mimo distanční vý-
uku ve svém volném čase 
věnovali zdokonalování 
svých koníčků, sportovali 
či pomáhali ve svém okolí.

Jako poslední úkol pak zbývalo absol-
vovat dobrodružnou expedici. Té letos 
v srpnu předcházela dvoudenní cvičná 

expedice do Budkova, během níž si „do-
fácí“ vyzkoušeli stanovat, vařit a obejít se 
bez telefonů a peněz v přírodě. Jakmile 
byli připraveni, mohla přijít na řadu ostrá 

expedice. Tu si studenti sami naplánovali 
a za cíl si zvolili prozkoumat přírodu a his-
torii přírodního parku Česká Kanada.

Na celkem čtyřdenní zářijovou výpravu 
se vydalo pět účastníků 
stříbrné a zlaté úrovně: 
Kristýna Belesčiako-
vá, Klára Dohnalová, 
Martin Kosmák, Daniel 
Pavlíček a Eliška Pi-
palová. Během cesty 
zvládli „dofáci“ pro-
zkoumat Slavonice, 
přilehlý pevnostní are-
ál, archeologické vy-
kopávky Pfaffenschlag, 
bizoní farmu, hrad 
Landštejn, Staré Město 
pod Landštejnem, za-
niklé vesničky v lesích, 
kostel s katakombami 
v Klášteře a své puto-
vání zakončili v Nové 

Bystřici. Kromě stovky nachozených ki-
lometrů si účastníci z cest, ale i z celého 
projektu odnesli spoustu nezapomenu-
telných zážitků a užitečných zkušeností 
do života.

Nyní se již úspěšní absolventi progra-
mu mohou těšit na slavnostní ceremonii, 
kterou oficiálně završí své snažení a při 
níž jim bude předán mezinárodně uznáva-
ný certifikát a odznak, který bude zajímat 
nejen prestižní univerzity v zahraničí, ale 
i budoucí zaměstnavatele.

V neposlední řadě bych rád za všechny 
účastníky poděkoval vedoucím programu 
DofE na našem gymnáziu – Mgr. Olze 
Honsové, Mgr. Květě Bretšnajdrové 
a Mgr. Štěpánce Pokorné, které studenty 
celým projektem provází a jsou jim neu-
stále oporou. Děkujeme a přejeme mnoho 
úspěchů všem dalším absolventům DofE.

Za expediční tým 
Daniel Pavlíček

Gymnazisté zvládli dobrodružnou 
expedici a dostanou prestižní ocenění
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Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění 
a nikdo z nás se 
nenadál, jak rychle
se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj 
hlas, vzpomínky 
na Tebe, tatínku, 
zůstávají v nás.
Dne 8. října 2021 

tomu bude 10 let, co nás navždy opustil
pan Jan Bastl z Nimpšova.
S láskou vzpomínají manželka Alena 
a synové Jan Bastl, Petr Bastl.

Z Tvých očí zářila
láska a dobrota, 
budeš nám chybět
do konce života.
Dne 12. 10. 2021
vzpomeneme 
7. smutné výročí
úmrtí pana 
Waltera
Černohorského.

S láskou vzpomíná manželka Libuše 
a dcery Iva a Hana s rodinou. 

Hvězdy Ti nesvítí, 
slunce Tě nehřeje, 
už se k nám nevrá-
tíš, už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu 
zůstala jen.
23. října 2021 tomu 
bude 1 rok, co nás 
opustil náš tatínek, 

dědeček, pradědeček a strýc pan 
Jan Nechvátal z Jakubova.
S láskou vzpomínají dcera Naďa,
vnuk Patrik s přítelkyní, vnučka Petra, 
pravnoučata Vaneska, Leontýnka, 
Honzík.

Dne 14. října 2021
by oslavil 100 let 
od narození
náš tatínek, 
dědeček 
a pradědeček 
pan Miroslav 
Zyblikiewicz.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Dotlouklo srdce
Tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti, drahý 
tatínku, za všechno
vřelý dík.
Dne 29. října 
uplynou 3 smutné
roky, kdy nás 
navždy opustil 

drahý manžel, tatínek a dědeček, pan 
Vlastislav Fikr. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn 
a dcera s rodinami.

Neplačte milí, 
nemůžu vstát, 
v zahradě ticha 
teď musím spát.
Je tam brána vzdá-
lená, cestu otevírá,
zahradu zelenou,
všechno to 
připomíná.
Dne 29. října 2021 

uplyne rok, kdy nás opustil 
Josef Krutiš z Jakubova.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Manželka, dcera, vnoučata, pravnoučata 
Ester, Darina, Rebeca a Sebastian.

Navždy zůstane 
v našich srdcích
paní Anička 
Šplíchalová 
roz. Šerychová. 
V měsíci květnu
by se dožila 
sedmdesáti let. 
V srpnu jsme si 
připomněli 25 let od

jejího úmrtí. Všem, kdo vzpomínají s námi, 
děkují nejbližší z rodiny.

Za předobré srdce
mateřské na světě
náhrady není – 
proto je tolik bolest-
né s maminkou 
rozloučení.
Dne 18. 10. uplyne
1 smutný rok ode 
dne, kdy nás opus-
tila naše milovaná

maminka, babička a prababička paní 
Marie Paznochtová. 
S láskou vzpomínají dcery Hana a Lenka 
s rodinou, přítel Ladislav.

Dne 19. 10. 2021
uplyne rok od 
chvíle, kdy nás 
náhle opustil pan 
Vítězslav Karafiát 
z Horek.
S láskou a úctou
vzpomíná 
manželka Hana 
a dcery s rodinami. 

Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Dne 10. 10. 2021
uplyne rok, 
co nás opustil, 
ale přesto je pořád 
s námi, náš drahý
manžel, tatínek, 
dědeček 
a pradědeček,  pan 
František 
Smetana. 

S láskou vzpomínají manželka Daniela, 
syn Radek a dcera Dana s rodinami.

Bez Vás, maminko a tatínku, se nám 
těžko životem kráčí. Při vzpomínce 
na Vás se nám slzy do očí tlačí. 
Nestihli jsme Vám naposledy sbohem dát 
a za vše, co jste pro nás v životě dělali, 
poděkovat. Ta rána stále bolí a zapome-
nout nedovolí.
Dne 18. srpna 2021 by oslavil 
80. narozeniny náš milovaný tatínek 
Josef Kašík z Moravských Budějovic.
A 1. října 2021 uplyne 6 let, kdy nás na-
vždy opustil.
Dne 8. října 2021 uplyne 1. smutné výročí, 
co nás opustila naše milovaná maminka 
Drahomíra Kašíková z Moravských
Budějovic. 
S láskou a úctou stále vzpomínají a za 
všechno děkují děti s rodinami.

Dne 8. 10. 2021
uplynou 2 roky 
od chvíle, kdy nás
opustil pan 
Jan Bajgl.
Stále vzpomínají
manželka Marie,
synové Jan a Petr
a dcera Jitka 
s rodinou.

Když odjížděl, 
loučil se jaksi 
narychlo,
loučili se jako
všichni, 
kteří touží po 
brzkém shledání,
ale kteří tuší, 
že už se nikdy 
nesejdou….
-Vladimír Holan- 

Ve dnech 30. 7. 2021 a 23. 10. 2021 
vzpomínáme na 7. smutná výročí úmrtí 
manželů Marie a Arnošta Novotných.
S láskou celá rodina.

Dne 27. 10. uplyne
rok od chvíle, 
kdy nás navždy
opustil pan 
Jan Bartes. 
S láskou vzpomína-
jí manželka, dcera,
syn a vnoučata.
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Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
Příměstské tábory v sokolovně

Na letní prázdniny jsme již tradičně připravili příměstský tá-
bor „Léto v Sokole“. Každý den na děti čekal jiný sport, mohly 
si vyzkoušet gymnastiku, parkour, fotbal, různé míčové hry 
a tanec. Milým překvapením bylo krásné vystoupení, které 
děti během jediného dne secvičily a na závěr tábora před-
vedly rodičům.

Letošní novinkou byl „Volejbalový kemp“ – příměstský tábor 
pro větší děti zaměřený na zlepšování volejbalových doved-
ností. Děti mohly poznat různé trenéry a různé metodiky hry. 
Tento kemp měl u dětí také velký úspěch, proto jej budeme 
opakovat i v příštích letech.

Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční pochod 
na Bukovinu, který se uskuteční v sobotu 23. října. Sraz účast-
níků v 9.20 hod. na vlakovém nádraží, odkud pojedeme do Gre-
šlového Mýta. Dále se bude pokračovat přes Prokopov, Jiřice, 
Bukovinu, Hostim a Zvěrkovice zpět do Moravských Budějovic. 
Délka trasy je 18,5 km. V Hostimi bude přichystáno občerstvení.

Z druhého ročníku závodu Tour de Kosová
Předposlední srpnový víkend proběhl 

druhý ročník závodu horských kol v Mo-
ravských Budějovicích s názvem Tour 
de Kosová. Na závodníky letos čekaly 
dvě různé délky trasy vedoucí po lesních 
cestách v malebné krajině mezi Morav-
skými Budějovicemi, Komárovicemi, Tře-
belovicemi a Dědicemi. V letošním roce 
se do našeho města sjelo 159 závodníků 
z celé České republiky. Převýšení trati 
nebylo vysoké a počasí závodníkům přá-
lo, proto se dal předpokládat spíše cykli-
stický sprint. Do poslední chvíle nebylo 

T-Mobile Olympijský běh
Ve středu 8. září se v našem městě již popáté uskutečnil 

T-Mobile Olympijský běh. Téměř šestikilometrová trať vedla 
z atletického stadionu k rybníku Nový u Háje a zpět. Na trati 
hlavního závodu se sešlo 27 závodníků. Z mužů nejrychleji 
doběhl Lukáš Nevařil v čase 20:03,0. Druhé místo patřilo Mar-
tinu Honsovi (čas 22:20,7) a třetí Matěji Březnovi (22:51,0). 
V kategorii žen se 
na prvním místě 
umístila Radka Ur-
bánková s časem 
27:16,9. Na dru-
hém pak Anežka 
Kotrbová (27:24,9) 
a na třetím místě 
Romana Misařová 
(27:31,0).

Opět si připomeneme 
Památný den sokolstva

Připomeňte si s námi 8. října významný den ČR – Památný den 
sokolstva. Ten je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří 
se významným způsobem podíleli na boji za svobodu, demokra-
cii a samostatný stát. Připomínáme si události z roku 1941, kdy 
nacisté násilnou formou Sokol rozpustili, ale i jeho téměř 160le-
tou tradici. Právě 8. října 1941 byla spuštěna tzv. Akce Sokol, je-
jímž cílem bylo zatknout a následně deportovat do koncentrač-
ních táborů všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších 
jednot a tím paralyzovat odbojovou činnost Sokola. Bylo zatčeno 
skoro 900 sokolů a o několik dní později byla činnost Sokola roz-
puštěna a sokolský majetek zabaven. Téměř 93 % ze zadržených 
sokolů se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Členové Sokola i nesokolská veřejnost si 8. října připínají 
na oděv sokolskou kokardu jako připomínku sokolské perzekuce 
a v mnoha městech naší republiky v tento den vlají na radnicích 
sokolské vlajky. Krojovaní sokolové se také setkávají u pomníků 
a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a ses-
ter. Hlavní připomínkovou akcí pietního dne je „Večer sokolských 
světel“.

V letošním roce uctíme památku padlých bratrů a sester vy-
puštěním lampionů štěstí. Sejdeme se na nádvoří sokolovny 
v 19.00 hod. Lampiony budou k zakoupení na místě, zapalovač 
s sebou. Aktuální informace najdete na našich webových strán-
kách mbsokol.cz.

Říjnová Bukovina

Íránské dobrodružství
Na středu 3. listopadu jsme pro vás připravili přednášku mo-

ravskobudějovického rodáka Pavla Svobody. Tento nadšený fo-
tograf a cestovatel nás zavede do tajemného Íránu, ve kterém 
žijí velice přátelští a pohostinní lidé. Uvidíme starobylé památ-
ky a nekončící bazary. Zažijeme úžasná horská dobrodružství 
v zemi, kde rozeklané hory znamenají pro místní nejen útěk 
před vedrem, ale i cestu za svobodou. Těšit se můžete na pře-
chod pohoří Alborz, výstup na vulkán Sabalan (4 811 m) i na nej-
vyšší asijskou sopku, bájný Damávand (5 610 m).

Kdo už byl na nějaké Pavlově přednášce, ví, že je to báječný 
vypravěč, který dokáže posluchače zaujmout a hýří vtipnými 
příhodami z cest. Po přednášce bude možnost zakoupit si Pav-
lovu druhou knihu o půlroční cestě po Asii i kalendáře na rok 
2022.

Začínáme v 19.00 hod. v kinosále. 
Občerstvení bude zajištěno.

rozhodnuto o vítězi. Delší trať o délce 37 
kilometrů nakonec nejrychleji projel Fi-
lip Grošek z Jindřichova Hradce v čase 
1:07:48. Na kratší 25kilometrové trati 
byl nejrychlejší Libor Šaroun ze Znojma 
v čase 46:32. Nejrychlejší ženou na del-
ší trati byla Simona Kotenová z Jihlavy 
v čase 1:22:21, na kratší trati vyhrála 
Anna Roupcová z Lesonic s časem 55:17.

Jsme rádi, že se i druhý ročník vydařil 
a závodníkům se líbil, a doufáme, že se 
v hojném počtu potkáme na trati i v příš-
tím roce.

Tereza Lojdová, TJ Sokol Moravské Budějovice
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Ale taky u Procházků, u Lustigů, u Mittnerů, 
u Fikarů, u Mottlů, u Růžičků, u Dvořáků; omlou-
vám se těm, na které jsem zapomněl. Co se za tě-
mito jmény skrývá? Pamětníci si určitě vybaví, 
ke kterým domům a profesím tato příjmení v Mo-
ravských Budějovicích náležela. A proč právě 
u Zábojů? I to má svoje důvody…

Před časem se mi dostala do rukou fotografie 
z roku 1939 s mladou ženou a dvěma dětmi. Poté 
jsem si mohl prohlédnout oddací list této ženy 
z roku 1946 a na něm mě nejvíce zaujalo, že jako 
svědek je zde zapsán Jaroslav Záboj, obchodník 
v Moravských Budějovicích. Do třetice jsem se 
setkal se Zábojovými při procházce po místním 
hřbitově, kdy jsem hleděl na jejich místo poslední-
ho odpočinku. Tím byl umocněn můj zájem o tuto 
rodinu.

Za večerního soumraku, kdy je náměstí prázd-
né a pokrývá ho pouze stín přilehlých domů, který 
vrhá zapadající slunce, si uvědomíte jeho maje-
státní velikost. Co osudů a příběhů se po staletí 
událo za zdmi těchto domů… Můj pohled záměrně 
spočinul na domě čp. 4 (nedávno zde ještě byla 
prodejna elektro), kde příběh jedné linie rodiny 
Zábojových v Moravských Budějovicích vlastně končí. A jaký byl její 
začátek?

Píše se leden roku 1930, kdy Jaroslav Záboj kupuje od vinárníka 
Josefa Jindry dům na Havlíčkově náměstí, později Dolním náměstí, 
dnes náměstí Míru (dle „Moravskobudějovického uličníku“ od Františka 
Vlka). Již v dubnu téhož roku zde otevírá obchod s textilem (hlavně 
látky, tehdy pod názvem „střižní zboží“). Vzpomínám, že i moje matka 
říkala: „To jsem koupila u Zábojů“. Velmi mě lákalo poznat něco z minu-
losti tohoto obchodnického rodu, proto se vydejme krátce proti proudu 
času.

Rodina Zábojových přišla do našeho kraje, resp. do Jemnice v roce 
1872. Byl jím vyučený pekař Martin Záboj, narozený 21. 12. 1842 v Ře-
zenčicích, farnost Nový Rychnov (směr Horní Cerekev). Jeho rodina, 

otec Josef a matka Anna, zde vlastnili hospo-
dářství. Ještě než přišel Martin do Jemnice, tak 
v rodném kraji uzavřel 20. 11. 1871 sňatek s An-
tonií Teyslerovou. První potomek se jim narodil 
již v Jemnici a z tohoto manželství jich vzešlo 
celkem devět. Antonie však ve věku 33 let ze-
mřela. Stalo se 30. 11. 1887, pět dní po naro-
zení syna Františka. Za necelý rok se Martin 
13. 8. 1888 znovu oženil s Marií Svobodovou 
ze Slavíkovic, měli spolu dalších sedm dětí. 
Posledním z nich byl výše zmíněný Jaroslav, 
který se narodil 26 roků po svojí nevlastní ses-
tře Anně, 9. 2. 1900.

Třetí ženou byla Marie Sušická (1874–1945). 
Martin zemřel ve věku nedožitých devadesáti 
let 6. dubna 1932. Rodinná hrobka Zábojových 
se nachází při vstupu na jemnický hřbitov.

Z dostupných dokumentů se podařilo zjistit, 
že sedm dětí se nedožilo dospělosti. Jen pro 
zajímavost: starší bratr Jaroslava Robert ode-
šel do Vídně, kde se v Kaltenleutgebenu v roce 
1910 oženil a sestra Marie se v roce 1927 pro-
vdala do Mnichova. Po bratru Janovi provozují 
potomci v Jemnici stále obchod a pekařství 

(za kostelem sv. Stanislava).
Jaroslav uzavřel v Domamili 22. 7. 1928 sňatek s Marií Matoušo-

vou z Komárovic (rodina však pocházela z Koječína, okr. Havlíčkův 
Brod a do našeho kraje přišli za prací) a měli spolu dvě dcery Ludmilu 
(*1930) a Jaroslavu (*1939). Domnívám se, že na fotografii (rok 1939) je 
mladá žena s těmito dcerami Zábojových. Jaroslav zemřel v roce 1971 
a jeho žena Marie v roce 1991 – zjištěno na místním hřbitově.

Při pátrání po předcích Jaroslava Záboje zůstalo v poznámkách ještě 
mnoho zajímavého, ale o tom snad někdy příště…  Jiří Gráf

Dům číslo popisné čtyři aneb Nakupovalo se u Zábojů…

 Dům čp. 4 na snímku z roku 1975. Foto: ALF

(dokončení na str. 28)

inzerce

Pozor na podvodníky nabízející 
investice do kryptoměny

V současné době prověřují jihlavští kriminalisté případy, které 
mají společného jmenovatele v podobě původního záměru podve-
dených zhodnotit své finance prostřednictvím investice do kryp-
toměny. Ani jeden z těchto případů neskončil ziskem, ale naopak 
velkou finanční ztrátou. Kriminalisté by chtěli vyzvat občany k větší 
obezřetnosti a připomenout jim, že je nutné být opatrný a dodržovat 
při finančních transakcích zásady, které zajistí jejich penězům větší 
bezpečnost.

Při využívání internetového bankovnictví je nutné si důkladně vše pro-
studovat a seznámit se řádně s jeho ovládáním. Při provádění finančních 
transakcí je důležité řešit je v klidu, vše si dobře pročíst, dát si dostatek 
času a pečlivě vše zkontrolovat. Není dobré jednat pod tlakem a unáhle-
ně. Pokud vás překvapí někdo neznámý telefonicky a řeší s vámi nestan-
dardní věc, dejte si čas na promyšlení, nejednejte zbrkle. Je třeba dávat si 
také pozor na potvrzování něčeho, co jste ve skutečnosti sami nezadali. 
Důležitá je rovněž zpětná kontrola prováděných transakcí, a to tak často, 
aby bylo možné případné podezřelé transakce odhalit co nejdříve a učinit 
opatření k jejich ukončení. Je nutné mít také na paměti, že představuje 
riziko klikat na podezřelé odkazy, a to zejména v nevyžádaných mejlech.

Obětí podvodníka se stala žena, která na počátku zareagovala na in-
zerát na sociální síti nabízející rychlý výdělek investováním do kryptoměn. 
Inzerát otevřela a prošla si informace, včetně odkazů. Následně ji telefo-
nicky kontaktovala osoba, která s ní začala plánované investice probírat. 
Žena měla zaplatit určitý vklad a podvodník ji vyzval k nainstalování ap-
likace, což žena udělala. Prostřednictvím aplikace ale zpřístupnila údaje 
cizímu člověku, umožnila mu přístup do svého internetového bankovnictví 
a ten toho patřičně využil. Svoji chybu si žena uvědomila, když při kontrole 
účtu zjistila, že jí chybí desítky tisíc korun.
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V případě nedoručení zpravodaje v Moravských 
Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Tu-
ristickém informačním centru, Purcnerova 
ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 
775 261 943.

SUDOKU

2 5 8 9 3

3 6 1
7 4 8 3

1 3 9 5 4 2
4 3 1 8
5 6 7

7 6 8 9 5

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

(dokončení ze str. 27)
O daleko větší částku, v řádu několika stovek 

tisíc korun, přišel muž, kterého na počátku jeho 
případu kontaktovala osoba na sociální síti. 
Nabídla opět možnost investice do kryptoměny 
a za tímto účelem požadovala zaslání údajů, 
čemuž muž vyhověl. Po několika dnech ho te-
lefonicky kontaktovala jiná osoba. Následovala 
opět výzva k nainstalování aplikace se zdůvod-
něním, že je to nutné k praktické ukázce náku-
pu bitcoinů. Muž poslechl a umožnil tak dálkový 
přístup k počítači podvodníkovi, který získal při-
hlašovací údaje do internetového bankovnictví, 
a na konci toho všeho byla pro podvedeného 
muže velká finanční ztráta. O část peněz přišel 
už při transakcích zdůvodněných jako nákup 
bitcoinů a další mu pachatel z účtu odčerpal.

Oba případy prověřují kriminalisté odděle-
ní hospodářské kriminality, a to jako spáchání 
trestného činu podvodu. Vzhledem k výši škody 
hrozí v prvním případě pachateli za spáchaný 
přečin trest odnětí svobody až na pět let, v dru-
hém případě lze uložit za spáchaný zločin pa-
chateli trest odnětí svobody až na osm let.

Jinému podvedenému muži přišla informa-
ce o možnosti investování do kryptoměny pro-
střednictvím emailu. Nabídka ho zaujala, e-mail 
otevřel a odkaz ho přesměroval na stránky, kde 
si vytvořil účet, vyplnil údaje a pomocí interne-
tového bankovnictví zaplatil poplatek. Následně 
ho ale čekalo značně nepříjemné překvapení, 
když zjistil, že kromě poplatku mu byly z účtu 
převedeny peníze v několika platbách na účty 
v různých státech.

Z případů, které se staly, je možné se poučit. 
Je třeba dbát preventivních doporučení, důklad-
ně se seznamovat s informacemi a radami, kte-
ré souvisejí se zajištěním bezpečnosti, a hlavně 
být sám obezřetný a nedávat pachatelům pří-
ležitost ke spáchání trestného činu.        -křpčr-

Pozor na podvodníky...
Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

čtvrtek 7. 10.      Moravské Budějovice kino Sokol

Deníček moderního fotra
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! 

Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči a hlavní část péče o novorozence převezme jako otec 

na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne 

dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje… Občerstvení zajištěno. 

Začátek promítání ve 20.00. Vstupné 100 Kč.

pátek 8. 10.      Moravské Budějovice nádvoří sokolony

Památný den sokolstva
Společné setkání k Památnému dni sokolstva. V letošním roce uctíme památku padlých bratrů 

a sester vypuštěním lampionů štěstí. Sejdeme se na nádvoří sokolovny v 19.00. Lampiony bu-

dou k zakoupení na místě, zapalovač s sebou. Aktuální informace najdete na našich webových 

stránkách mbsokol.cz.

čtvrtek 21. 10.     Moravské Budějovice kino Sokol

Cesta domů
Nový fi lm Tomáše Vorla, který navazuje na snímky Cesta z města a Cesta do lesa, s Boleslavem 

Polívkou, Evou Holubovou či Tomášem Hanákem v hlavních rolích. Cesta domů vede tam, od-

kud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Hrdinové našeho příběhu, každý 

svým způsobem, hledají ztracenou harmonii se zvířaty, s rostlinami a hlavně se sebou samými. 

Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20.00. Vstupné 100 Kč.

sobota 23. 10.      Moravské Budějovice 

Říjnová Bukovina
Vydejte se s  moravskobudějovickými turisty na  výšlap na  Bukovinu. Sraz účastníků v  9.20 

na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

středa 3. 11.      Moravské Budějovice kino Sokol

Íránské dobrodružství
Přednáška fotografa a cestovatele Pavel Svobody. Jen těžko by se mohl temný mediální obraz 

tajemného Íránu více lišit od přátelské skutečnosti a pohostinnosti místních. Starobylé památ-

ky, nekončící bazary a častá pozvání na čaj. Horská dobrodružství v zemi, kde rozeklané hory 

znamenají pro místní nejen útěk před vedrem, ale i cestu za svobodou. 

Začátek přednášky v 19.00 v kinosále. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

sobota 2. 10.      Moravské Budějovice budova Gymnázia a SOŠ

Slavnostní znovuotevření budovy gymnázia u příležitosti 
110. výročí založení školy

Přijďte si prohlédnout nově opravené interiéry školy a oslavit s námi sto deset let trvání gymnázia 

v našem městě. Připravili jsme pro vás zajímavou výstavu a bohatý doprovodný program.

pátek 1. 10.      Moravské Budějovice sál SDH Tyršova ul.

SOBĚSTAČNÝ – Zuzana Dostálová / LiStOVáNí s účastí autorky
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Štěpán si proto přeje hlavně jednu 

věc - co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři 

roky života, je to především sonda do  světa dospělých. Účinkují: Markéta Lánská, Jiří 

Ressler (alt. Lukáš Hejlílk). Doporučená cena knihy: 299 Kč. Začátek v 19.30 hodin. 

Pořádá Městská knihovna, vstup zdarma. 

pondělí 4. 10.      Moravské Budějovice Městská knihovna

KDO (si) HRAJE, NEZLOBÍ 
Představení nabídky stolních her. Možnost vyzkoušení a vypůjčení her z fondu knihovny. Knihov-

na nabízí k zapůjčení téměř 200 her pro hráče 2 – 99 let. Od 15 do 17 hodin, vstup zdarma.

středa 6. 10.      Moravské Budějovice sál SDH Tyršova ul.

ZÁHADY NA DOSAH RUKY – Arnošt VAŠÍČEK
Z  tajemství české historie - od  magických rituálů v  temném pravěku po  nejnovější důkazy 

o UFO nad naším územím. Záhadné archeologické nálezy, podivné záznamy v kronikách. Mi-

nulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit a vybízí nás k novému pátrání. 

Začátek v 17 hodin. Pořádá Městská knihovna, vstup zdarma. 

čtvrtek 7. 10.      Moravské Budějovice Městská knihovna

POHÁDKOVÁ CESTA KNIHOVNOU
Putování, na kterém děti čekají pohádkové úkoly. A jako v každé pohádce je na konci putování za-

sloužená odměna. A kdo ví, třeba to bude princezna a ½ království. Určeno pro děti MŠ a 1. stupně 

ZŠ. Začátek v 15 hodin. Pořádá Městská knihovna ve spolupráci s MAP II, vstup zdarma.
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4. - 8. 10.   18. 10. - 15. 12.   

út  19. 10.   

út  12. 10. po  25. 10.   

út  12. 10.   út  26. 10.   

15. - 22. 10.   

so  16. 10.   st  3. 11.   

Tuláci a Paprsky

so  16. 10.   út  9. 11.   


