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Vážení přátelé kultury,
měsíc říjen je za námi a do konce letošního roku už 

moc času nezbývá. Listí stromů se mění do nejrůz-
nějších barev a odstínů. Máme nyní krásné, pestré 
období a já bych byl velice rád, kdyby pro vás měl 
pestrost i kulturní program v Moravských Budějovi-
cích. Tma už přichází poměrně brzy, večery jsou tím 
pádem dlouhé, a proto tento čas ke kulturní aktivitě 
přímo vybízí. Podzim nabízí spoustu možností a kul-
turní život v Moravských Budějovicích se k zimnímu 
spánku rozhodně nechystá.

Co nás v tento čas v kultuře čeká? Taneční kurzy 
jsou v plném proudu. Zvu vás tedy na „Prodlouže-
nou“, která bude 19. listopadu a na „Věneček“, který si můžete 
užít o měsíc později, 18. prosince. Mladí tanečníci vám budou 
jistě vděční, když je přijdete do velkého sálu Besedy podpořit.

Ale ať nepředbíhám. Ve středu 3. listopadu proběhne v sále 
Budivoj promítání historických fotografií Moravských Budějovic 
s komentářem Františka Lustiga. Okořenit si chmurné večery je 
dobré při divadelní komedii. V našem případě vás zvu na před-
stavení nesoucí název Sylvie – uskuteční se v úterý 9. listopadu. 
V minulém roce jsme kvůli pandemii byli ochuzeni o řadu tradič-
ních a původně naplánovaných akcí. Například velice oblíbená 
„Výstava fotofandů“ probíhala virtuálně a nebyla také tradiční 
vernisáž k výstavě. Letos si to, jak pevně doufám, vynahradíme 
a společně si vernisáž můžeme užít v pátek 12. listopadu, kde 

jinde než v zámeckých konírnách… Určitě skvělé fo-
tografie zde budou k vidění až do úterý 23. listopadu.

K jedenáctému měsíci roku neodmyslitelně patří 
oslavy 17. listopadu u Památníku věčné slávy. Mů-
žete se zúčastnit lampionového průvodu a poté si se 
svařákem v ruce poslechnout (nebo zazpívat) písně, 
které pro vás chystá skupinka místních hudebníků. 
A když už jsme u těch místních muzikantů, ještě jed-
nu pozvánku mám. První adventní neděli doprovodí 
místní hudebníci na náměstí Míru rozsvícení vánoč-
ního stromu.

Najdete si ještě v prosinci při vánočním shonu čas 
na kulturu? Věřím, že ano. Kromě adventních kon-
certů máme připravený například vánoční koncert 

Anežky Binkové. Anežka se svým akustickým koncertem navští-
ví i naši Besedu, kam přiveze adventní atmosféru s vánoční písní 
Spadlá hvězda, kompilací tradičních koled a celou řadou svých 
autorských skladeb. Také k nám zavítá na vánoční koncert Josef 
Vágner. Tento koncert bude výjimečný, protože s ním vystoupí 
také děti z moravskobudějovické základní umělecké školy. A po-
kud si hudební představení žáků ZUŠ budete chtít vyslechnout 
na jejich koncertě, tak koncem prosince máte možnost přijít 
na jejich samostatné vystoupení.

Jménem celé Besedy bych vám rád popřál pohodový a klid-
ný předvánoční čas. Těším se z každé vaší návštěvy kulturního 
domu a věřím, že přichází konečně doba, kdy se zase budeme 
vídat častěji.       Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda
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Když v pondělí 20. září v 16 hodin vítal 
starosta Vlastimil Bařinka ve velkém sále 
Besedy všechny účastníky čtrnáctého 
zasedání nejvyššího orgánu města, zdů-
raznil hned v úvodu stále platné nařízení 
o používání ochran-
ných prostředků dýcha-
cích cest. Konstatoval, 
žev zápis z minulého 
jednání, k němuž ne-
byly podány žádné ná-
mitky, je k nahlédnutí 
u zapisovatelky.

Po nutných forma-
litách včetně volby 
návrhové komise (Dra-
hoslav Bastl a Dalibor 
Janda), ověřovatelů zá-
pisu (František Dostál, 
Jaromír Klouda) a urče-
ní zapisovatele (Monika 
Kocábová) zastupitelé 
jednomyslně schválili 
program své schůze, 
z něhož byl vypuštěn 
jeden z bodů týkající se prodeje pozemku. 
Bez větších průtahů pak stejně jednomy-
slně vzali na vědomí usnesení finančního 
a kontrolního výboru i informace o výkonu 
státní správy.

Poté, co vedoucí organizačního odboru 
Vladimíra Pešková přednesla návrh obec-
ně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodář-
ství, jemuž se kvůli zjednodušení obvyk-

le říká „poplatek za popelnice“, rozvinula 
se bohatá diskuse, do které se převážně 
zapojili opoziční zastupitelé Petr Stejskal, 
Jan Švaříček, Anna Prokopová a Olga 
Honsová. Znění vyhlášky měnící od 1. 

ledna 2022 výši ročního poplatku z nyněj-
ších 660 na 900 Kč na občana, schválilo 
dvanáct zastupitelů. K celé bezesporu 
ožehavé problematice se vracíme ještě 
na dalších stránkách tohoto vydání zpra-
vodaje…

Do dvacetiminutové přestávky, která za-
čala v 17.30 hod., stihli zastupitelé probrat 
dalších šestnáct bodů včetně záležitostí 
týkajících se změn územního plánu či pro-

dejů pozemků, přičemž 
dvakrát šlo pouze o zá-
měry prodejů. Po vět-
šinou spíše kratších 
diskusích byly všech-
ny schváleny. Ostřejší 
debata se rozproudila 
jen v souvislosti s pro-
dejem pozemků, které 
by někteří zastupitelé 
raději nechali ve vlast-
nictví města na výstav-
bu domů s městskými 
byty, akciové společ-
nosti Jemnická Stavba.

Bez emocí se neobe-
šla ani závěrečná dis-
kuse, ve které zazněl 
mimo jiné i apel na ku-
řáky, aby byli více ohle-

duplní k dětem pohybujícím se u stánku 
se zmrzlinou v sousedství parkoviště před 
Billou.

Luboš Janoušek

schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 2/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospo-
dářství;
schválilo darovací smlouvy a smlouvy 
o zřízení služebnosti se Sportovním klu-
bem Moravské Budějovice z. s. (dárce), 
která se týká daru pozemků sportoviště 
a rekreační plocha, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez č.p./č.e. se všemi součástmi a pří-
slušenstvím a schválilo uzavření kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti 

s Tělocvičnou jednotou Sokol Moravské 
Budějovice (prodávající), která se týká 
odkupu pozemků sportoviště a ostat-
ní plocha, rekreační plocha se všemi 
součástmi a příslušenstvím (zejména 
stavbou oplocení, které je tvořeno po-
dezdívkou a pletivem), vše v k. ú. Mo-
ravské Budějovice. Jedná se o pozemky 
na ul. Havlíčkova související s budoucí 
stavbou fotbalových kabin včetně stav-
by WC pro veřejnost, krytého posezení 
a souvisejících dopravních, komunikač-
ních a dalších zpevněných ploch;

schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Římskokatolickou farností Morav-
ské Budějovice, jejímž předmětem je 
obnova střešního pláště bašty fary;
schválilo zařadit žádosti o změnu 
Územního plánu města Moravské Bu-
dějovice k dalšímu projednávání v rám-
ci změny č. 4 Územního plánu města 
Moravské Budějovice;
schválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 4260/23 v k. ú. Moravské Budějo-
vice předem určenému žadateli společ-
nosti ZEMKO, spol. s r. o.;

Podpořil Kraj Vysočina 

Čtrnáctá schůze moravskobudějovického zastupitelstva
Zářijová schůze městského zastupitelstva se od té předešlé červnové odli-

šovala především v tom, že její program obsahoval poloviční počet bodů (25). 
Díky tomu tak zastupitelé tentokrát zvládli jednání v mnohem kratší době, když 
na projednání všech záležitostí potřebovali i s nezbytnou přestávkou 220 minut.

Jednání ve velkém sále Besedy se zúčastnilo všech jedenadvacet zastupitelů.
Foto: Luboš Janoušek

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání v pondělí 20. září mj.:
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schválila poskytnutí finančního daru 
z FAOM ve výši 4 000 Kč Českému 
svazu chovatelů Moravské Budějovice 
na výstavu drobného zvířectva;
vzala na vědomí čerpání finančních 
prostředků z Fondu aktivity obyvatel 
města k 31. 8. 2021;
vzala na vědomí výsledky dotazníko-
vého šetření k Strategickému plánu 
rozvoje města Moravské Budějovice 
na období 2022–2027, přičemž podrob-
né výsledky budou zveřejněny také 
na webu města;
vzala na vědomí informace o spotřebě 
energií u jednotlivých příspěvkových 

organizací města a DPS I. a II. společ-
nosti MAME s.r.o. za roky 2018–2021;
schválila poskytnutí dotace ve výši 
4 000 Kč pro Hasičský sportovní klub 
okresu Třebíč, z. s. na akci „Pořádání 
III. ročníku nohejbalového turnaje trojic 
složek IZS“ konanou dne 14. září 2021;
schválila zábor veřejného prostranství 
ve dnech 18. 9.–19. 9. 2021 na ulici 

Smetanova v prostoru před chovatel-
ským výstavištěm, před plotem první 
zahrady a řekou Rokytkou o výměře 
cca 6 m2 pro ČSCHO ZO Moravské 
Budějovice z důvodu výstavy drobného 
zvířectva. Současně povolila dočasné 
parkování na travnaté ploše po dobu 
od 18. 9. do 20. 9. 2021 z důvodu přípra-
vy výstaviště a dovozu a odvozu zvířat 
do prostoru výstaviště.

schválilo záměr prodeje pozemku parc. 
č. 4348/73, případně jeho části, v k. ú. 
Moravské Budějovice předem určené-
mu zájemci společnosti Lidl Česká re-
publika v.o.s. Praha;
schválilo zveřejnění záměru na prodej 
pozemku parc. č. 4348/73, případně 
jeho části, v k. ú. Moravské Budějovice 
předem určenému zájemci společnosti 
Lidl Česká republika v. o. s. Praha;

schválilo prodej pozemku parc. č. 
1235/19 orná půda o výměře 4996 m2 
v k. ú. Moravské Budějovice (na letiš-
ti) vítězi výběrového řízení společnos-
ti Avente s.r.o., Moravské Budějovice 
za konečnou cenu 4 mil. Kč;
schválilo prodej pozemku p. č. 496/2 
a části pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Ves-
ce předem určenému žadateli;
schválilo prodej pozemku p. č. 4259/19 

ul. Veverkova/Nerudova v k. ú. Morav-
ské Budějovice předem určenému ža-
dateli;
schválilo prodej pozemků parc. č. 
1499/5 a parc. č.1497/1 v k. ú. Moravské 
Budějovice (lokalita ul. Jechova/ Šinde-
lářova) vítězi výběrového řízení společ-
nosti Jemnická Stavba, a. s. za koneč-
nou cenu 4,6 mil. Kč.

Prodej pozemků včetně staveb na ul. Havlíčkova
Město Moravské Budějovice opakovaně nabízí k prodeji soubor pozemků na ul. Ha-

vlíčkova v Moravských Budějovicích, který je určený pro výstavbu rodinného domu, 
a to za prodejní cenu ve výši 2 145 000 Kč. Konkrétně se jedná o následující pozemky:

 pozemek p. č. 2956/1 trvalý travní porost o výměře 2116 m2,
 pozemek p. č. st. 1909 o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 94,
 pozemek p. č. st. 1910 o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 92,
 pozemek p. č. st. 1911 o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 93.

Výběrové řízení však již bude vyhlášeno pouze v případě, kdy o pozemky projeví 
zájem konkrétní zájemce. Případný zájemce se současně zaváže k účasti ve výbě-
rovém řízení, resp. bude muset podat oficiální přihlášku do vyhlášeného výběrového 
řízení dle aktuálně stanovených podmínek.

Případné informace k výše uvedenému poskytne pracovnice odboru strategic-
kého rozvoje a investic Ing. Denisa Přibíková (dpribikova@mbudejovice.cz, tel. 
568 408 306).      -osri-

Svoz plastů 
ze žlutých popelnic

proběhne v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích

v úterý 16. listopadu.

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 86. schůzi dne 13. září 2021 mj.:

Rada města na své 87. schůzi dne 17. září 2021 mj.:
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavate-
le stavebních prací „Parkovací stání 
u vlakového a autobusového nádraží – 

Moravské Budějovice“: 1. PELÁN stav, 
s.r.o. Hrotovice, 2. SIGETY & ŠÁRKA 
s.r.o. Třebíč.

Rada města na své 88. schůzi dne 29. září 2021 mj.:
vzala na vědomí uzavření spodní polo-
viny parkoviště na náměstí Míru (stra-
na u restaurace Grand), dále uzavření 
pěti parkovacích míst na horní polovině 
parkoviště, a to z důvodu umístění pou-
ťových atrakcí při akci Císařské posví-
cení, dále vzala na vědomí oznámení 
o uzavření parkoviště na ulici Purcne-
rova z důvodu stánkového prodeje při 
akci Císařské posvícení: spodní polovi-
na parkoviště na náměstí Míru (strana 
u restaurace Grand) bude uzavřena 
od 10. 10. 2021 od 6:00 hod. do 18. 10. 
do 18:00 hod., pět parkovacích míst 
na vrchní polovině parkoviště bude 
uzavřeno od 16. 10. od 6:00 hod. do 17. 
10. do 24:00 hodin, parkoviště na ulici 
Purcnerova bude uzavřeno od 15. 10. 
od 22:00 hod. do 16. 10. do 22:00 hod.;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit uzavření Smlouvy o spolupráci města 
Moravské Budějovice s Krajem Vysoči-

na při tvorbě, aktualizaci a správě Digi-
tální technické mapy Kraje Vysočina;
schválila nájemní smlouvu se Střední 
školou řemesel a služeb Moravské Bu-
dějovice o pronájmu třídy v přízemí bu-
dovy jako volební místnosti ve dnech 8. 
a 9. října na dobu konání voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR;
schválila předložit žádost o poskytnutí 
příspěvku v rámci programu Národní-
ho programu Životní prostředí, č. výzvy 
4/2021 Výsadba stromů – individuální 
projekty, přičemž podpora není poskyt-
nuta na výsadbu – ta musí být provede-
na za účasti dobrovolníků;
souhlasila s omezením provozu Mateř-
ské školy Moravské Budějovice v ob-
dobí školních prázdnin ve školním roce 
2021/2022: podzimní prázdniny 27. 10. 
a 29. 10. 2021, vánoční prázdniny od 23. 
12. 2021 do 2. 1. 2022, pololetní prázd-
niny 4. 2. 2022, jarní prázdniny od 14. 

2. do 20. 2. 2022, velikonoční prázdni-
ny 14. 4. 2022, hlavní prázdniny od 1. 
7. do 31. 8. 2022. V uvedených dnech 
zůstane v provozu MŠ na ulici Husova 
v době od 6:00 hod. do 16:00 hod.;
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce 
části nebytových prostor na adrese Mo-
ravské Budějovice, ul. Husova č. p. 375 
pro Theatro ŠPELUŇKA, z. s., za úče-
lem provozování divadelní činnosti 
(zkoušky divadelního souboru);
schválila poskytnutí finančního daru 
na akci Lakomec z FAOM ve výši 
3 500 Kč pro Theatro ŠPELUŇKA z. s.;
schválila otevření bočního vchodu 
(vedle WC) na hřbitově v Moravských 
Budějovicích, který bude pro veřejnost 
otevřen v provozní době hřbitova;
schválila odstranění sloupů, na kterých 
byly umístěny radary na ul. Pražská 
a Znojemská;
schválila zveřejnit záměr Města Mo-
ravské Budějovice uzavřít dodatek 
k nájemní (pachtovní) smlouvě se spo-
lečností ZEAS, a.s., kterým se mění vý-
měra předmětu nájmu (pachtu) – z ná-
jmu (pachtu) se vyjímá část pozemku 
p. č. 1235/1, ozn. dle GP jako pozemek 
p. č. 1235/19 orná půda o výměře 4996 
m2 a v návaznosti na to se snižuje i výše 
nájemného (pachtovného).
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství
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Dvě úplně nové lavičky se v minulých 
dnech objevily v parku před Základní ško-
lou T. G. Masaryka na náměstí Svobody 
v Moravských Budějovicích. Že se tak 
stalo, ovšem nebylo žádnou 
náhodou. Své o tom ví napří-
klad mnohé děti, navštěvující 
výše zmíněnou devítiletku.

Právě v jejich hlavách se 
totiž zrodil nápad na osazení 
nových laviček v parku, kam 
někdy chlapci a děvčata chodí 
na venkovní vyučovací hodiny. 
Učitelka Jana Hanáková pak 
vyhlásila výtvarnou soutěž, 
ve které měli žáci nakreslit 
svou představu o parku včet-
ně návrhu, jaké by tam chtěli 
lavičky. Nejlepší návrhy se pak 
dostaly k pracovnici odboru ži-
votního prostředí MěÚ Morav-
ské Budějovice Janě Škodové, 
která je zkonzultovala s Františkem Břin-
kem ze společnosti Fabri-Moravia. Právě 
díky tomu a desetitisícovému příspěvku 

od města, k němuž ZŠ TGM přidala další 
čtyři tisíce, vznikly dvě designové lavič-
ky z dubového masívu, naimpregnované 
dlouhotrvající ochranou.

Za takovou částku ovšem dvě ma-
sivní lavičky (každou o délce 2,5 metru 
a hmotnosti kolem 200 kg) rozhodně nelze 

normálně pořídit, takže jde z velké části 
o nemalý sponzorský dar od Františka 
Břinka pro děti ze ZŠ TGM a vlastně i pro 
občany města. Obě lavičky jsou zatím 

v parku před školou umís-
těny provizorně, po rekon-
strukci naplánované na jaro 
příštího roku budou osazeny 
do dlážděného lože.

Slavnostní předání laviček 
do užívání především žá-
kům z „Masaryčky“ proběhlo 
za účasti Františka Břinka, 
pedagogů, místostarostky 
Jany Kiesewetterové, Jany 
Škodové z OŽP MěÚ a ško-
láků ve čtvrtek 14. října do-
poledne. „Přeji vám, aby se 
vám na těchto nových a nád-
herných lavičkách dobře 
učilo a také sedělo nejen při 
hodinách výuky,“ prohlásila 

mimo jiné ve svém krátkém proslovu mís-
tostarostka Jana Kiesewetterová.

Luboš Janoušek

V úterý 12. října uspořádal odbor so-
ciální MěÚ Moravské Budějovice v MKS 
Beseda akci s názvem „Setkání posky-
tovatelů sociálních služeb s veřejností“.  
Zúčastnilo se jí jedenáct poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří své služby nabíze-

jí občanům z Moravskobudějovického 
mikroregionu a okolí. Prezentovat je přije-
ly čtyři desítky účastníků.

V Besedě se rovněž objevili zástup-
ci Gymnázia a Střední odborné ško-

ovšem připojili i další poskytovatelé so-
ciálních služeb.

Příjemnou atmosféru úterního set-
kání doplnili žáci Základní umělecké 
školy Moravské Budějovice, kteří 
hudbou a zpěvem doprovázeli účast-

níky v průběhu celého 
odpoledne. K dobré 
náladě přispělo rovněž 
hudební vystoupení dětí 
z MŠ Jabula. Nejmenší 
účinkující byli odměněni 
malou pozorností, která 
byla zajištěna z Projektu 
MAP II PŘÍLEŽITOST.

Celá akce se nesla 
ve velice přátelském du-
chu. Samotní poskyto-
vatelé sociálních služeb, 
kteří ji kvitovali s po-
vděkem, si vyměňova-
li pracovní zkušenosti 
a postřehy mezi sebou, 
ale především se ochot-

ně věnovali zájemcům o jejich služby. 
Věříme, že v příštím roce se nám podaří 
uspořádat stejně zdařilou akci.

Odbor sociální MěÚ

ly Moravské Budějovice (představili 
studijní obor Sociální činnost) a Střed-
ní školy řemesel a služeb Moravské 
Budějovice (obor Ošetřovatel). V rámci 
zpestření celé akce si studenti těchto 
oborů připravili ukázku první pomo-

ci a nabízeli návštěvníkům bezplatné 
měření krevního tlaku. Zástupci Základ-
ní a Praktické školy v Moravských Budě-
jovicích prodávali velmi zdařilé výrobky 
svých žáků. Ke stánkovému prodeji se 

Občané města Moravské Budějovice
Dotazník odevzdalo 101 občanů, kdy 

více jak polovina rodin pojala vyplnění 
dotazníku jako rodinnou záležitost a ode-

lečně. Vzhledem ke skutečnosti, že byly 
distribuovány čtyři tisíce dotazníků, rela-
tivně nízký zájem o sdělení svých názo-
rů ukazuje určitou skepsi ve společnosti, 
která přetrvává po složitém období spo-
jeném s nemocí covid-19 a lockdownem. 
Přesto jsou informace sdělené zúčastně-
nými osobami velmi zajímavé a vypovída-
jící.

V parku před školou jsou dvě zbrusu nové lavičky

Místostarostka Jana Kiesewetterová s dětmi ze ZŠ T. G. Masaryka u jedné 
z nových laviček.                   Foto: Luboš Janoušek

Setkání poskytovatelů sociálních služeb s veřejností v Besedě

Setkání poskytovatelů sociálních služeb s veřejností v Besedě se neslo v opravdu přátelském duchu. 
                  Foto: Luboš Janoušek

Strategický plán rozvoje města a výsledky dotazníkového šetření
V průběhu měsíce června a července letošního roku proběhlo v rámci ak-

tualizace Strategického plánu rozvoje města Moravské Budějovice na obdo-
bí 2022–2027 dotazníkové šetření, ve kterém byla oslovena široká veřejnost 
s cílem získat informace a názory na život a úroveň služeb a kvality života 
v Moravských Budějovicích. Osloveny byly tyto cílové skupiny:

vzdali jej jako názor za rodinu, tedy v do-
tazníku označili, že dotazník byl vyplněn 
například za tříčlennou rodinu nebo že 
dotazník je vyplněn za oba manžele spo-
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Žáci 2. stupně základních škol 
a studenti
Dotazník vyplnilo 146 mladých lidí, kteří 

velmi otevřeně sdělili svůj pohled na život 
v Moravských Budějovicích a podělili se 
o svoje postřehy i nápady na oživení měs-
ta a jeho infrastrukturu.

Podnikatelská veřejnost
Osloveno bylo patnáct podnikatelských 

subjektů a do šetření se zapojilo devět fi-
rem. Složitá situace spojená s omezením 
provozu firem v období lockdownu ovlivni-
la jejich ochotu a zájem se do dotazníko-
vého šetření zapojit. Obecný názor firem 
je, že strategický plán rozvoje města ne-
bude mít vliv na jejich společnost a nemá 

souvislost s nastavením strategie firem 
a jejich rozvoje, a proto necítily potřebu 
veřejně sdělovat svoje interní informace 
a záměry. Dalším faktem je, že některé 
menší firmy byly postiženy v souvislosti 
s omezeními natolik, že v období sběru 
informací měly pozastavenu svoji činnost, 
případně byly před rozhodnutím o uzavře-
ní provozu.

Neziskové organizace
Osloveno bylo deset subjektů zajišťu-

jících volnočasové a zájmové aktivity jak 
pro mládež, tak i pro dospělé, přičemž 
do šetření se zapojilo osm z nich. Rovněž 
zde se velmi silně projevilo, že subjekty 
teprve v červnu letošního roku po dlou-
hé době obnovovaly svoji činnost, když 

po dobu mimořádných opatření musely 
být buď uzavřeny, nebo byla jejich činnost 
velmi omezena.

Bližší informace k výstupům šetření 
jsou k dispozici na www.mbudejovice.cz 
pod odkazem Strategický plán. Výstu-
py získané z šetření budou zapracovány 
do návrhové části aktualizace Strategic-
kého rozvojového plánu města Moravské 
Budějovice.

Tímto všem zúčastněným děkujeme 
za spolupráci a jejich projevený zájem 
ovlivnit budoucnost města. Vždyť aktivní 
lidé jsou základem úspěchu v rámci ko-
munitního života každého města.

Odbor strategického rozvoje a investic 
ve spolupráci s MAS Rokytná o.p.s.

Přemnožené a bezprizorní kočky jsou 
problémem snad všech měst a obcí. Také 
v Moravských Budějovicích se poslední 
dobou stále častěji potýkáme s problé-
mem, co s toulavými a zdivočelými koč-
kami. A hlavně s tím, kam umístit malá 
koťátka, která nacházíme vyhozená u po-
pelnic, ve struhách nebo se jen tak se 
toulajících po městě. Útulky, spolky i do-
časné péče začínají být přeplněné a my 
nemáme koťátka kam dávat. Péče o ně je 
náročná, musejí se dokrmovat, socializo-
vat, odborně ošetřovat a hlavně: musíme 
jim najít domov!

Jedinou účinnou prevencí přemnože-
ných koček je kastrace. Poprvé totiž mo-
hou zabřeznout už ve čtyřech či pěti měsí-
cích a mít až tři vrhy ročně. V každém vrhu 
je čtyři až šest koťátek, takže rozmnožo-
vací schopnost je velká.

Začátkem října letošního roku 
byly zahájeny stavební práce 
spojené s vybudováním nové-
ho parkoviště na ulici 1. máje, 
v těsné blízkosti moravskobu-
dějovického vlakového a auto-
busového nádraží. Předmětem 
stavebních prací je vybudování 
celkem 32 parkovacích stá-
ní, kdy 21 míst bude kolmých 
(z toho dvě místa budou vy-
hrazena pro invalidy) a 11 míst 

V Česku podle odhadů žije přibližně 
dva miliony koček (stejně jako psů), při-
čemž desítky tisíc se jich toulají po uli-
cích. Pokud se nezmění přístup majitelů 
domestikovaných koček, jejich počet stále 

poroste. Populace dnes zdivočelých ko-
ček má přitom počátky právě v nezodpo-

vědnosti lidí. Někteří majitelé své kočky 
odmítali a nadále odmítají nechat kast-
rovat a pouští je ven, kde se pak zvířata 
množí. A pokud si kočka přinese domů 
překvapení v podobě mláďat, zbaví se 
jich někteří lidé krutým způsobem. Daleko 
jednodušším řešením je včas a vhodným 
způsobem minimalizovat množství toula-
vých a opuštěných koček zodpovědným 
přístupem nás lidí a předejít tak šířením 
nemocí, vyhladovění a zbytečným úhy-
nům koček.

Apelujeme tedy na majitele koček, aby 
nechali (pokud se nechtějí starat o koťata 
a nemají zajištěný jejich odběr) své kočky 
kastrovat. Pokud si nebudete vědět rady, 
na koho se obrátit a jak kastrace probíhá, 
oslovte prosím odbor životního prostředí 
městského úřadu (tel. 728 017 115). Rádi 
vám pomůžeme!            OŽP

bude řešeno podélným stáním.
Součástí stavebních prací je také 

demolice stávajícího domku, vybu-
dování dešťové kanalizace pro odvod 
vody z plochy parkoviště a stavba 
nového veřejného osvětlení. Zhoto-
vitelem prací je na základě výsledku 
výběrového řízení společnost PELÁN 
stav s.r.o., Hrotovice. Celkové nákla-
dy byly vyčísleny ve výši 4 075 000 Kč 
bez DPH.

-osri-

Popelnice musí mít známku
Upozorňujeme občany, že pokud chtě-

jí, aby byla jejich popelnice v den svozu 
vyvezena, musí být označena známkou. 
Jedině tak se totiž dá určit, že jde o odpad 
z domácnosti, tedy pocházející z činnosti 
fyzických osob. Pokud někdo zná člověka 
staršího 80 let, který je tím pádem od po-
platku osvobozený, ale nemůže si známku 
například ze zdravotních důvodů osobně 
vyzvednout na pokladně městského úřa-
du, měl by to na MěÚ oznámit. Jeho pra-
covníci mu známku doručí.       -bar-

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA

 10. 11. 2021 15. 12. 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 změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Bezprizorní kočky jsou problémem i v Moravských Budějovicích

 Ilustrační foto: Luboš Janoušek

U moravskobudějovického nádraží vzniká nové parkoviště

U obou moravskobudějovických nádraží vzniká nové parkoviště 
s dvaatřiceti stáními.                 Foto: Luboš Janoušek
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Na jednání zastupitelstva města 20. září 2021 bylo jedním 
z nejdůležitějších bodů programu opětovné zvýšení poplatku 
za komunální odpad. Navrhovaná částka pro rok 2022 činila 
900,- Kč na osobu. Po dlouhé diskusi byla schválena hlasy všech 
členů SOMB, KSČM, hlasem pana Janderky (STO) a pana Žáka 
(KDU-ČSL).

Rád bych občany podrobněji seznámil se skutečnostmi, kte-
ré jsem si o poplatku za komunální odpad v našem městě zjistil 
z dostupných zdrojů, platných zákonů, o číselné údaje jsem požá-
dal finanční odbor Městského úřadu v Moravských Budějovicích.

Moravskobudějovičtí občané platili dlouhá léta za svoz komu-
nálního odpadu 480,- Kč za osobu. Dále poplatek platili ti, kdo 
měli v Moravských Budějovicích nebo na Kosové stavbu urče-
nou k rekreaci, tedy chatu nebo chalupu. V roce 2015 byla za-
vedena novinka – platit se začalo i za neobydlenou nemovitost 
na území města, a to jednorázový poplatek 480,- Kč/rok. Výše 
částky za odpady se změnila v roce 2018, kdy se poplatek zvýšil 
na 600,- Kč, v roce 2020 pak na 660,- Kč a od roku 2022 to bude 
již zmíněných 900,- Kč.

Co se ale tímto poplatkem podle zákona hradilo? Jaká byla 
jeho skladba? Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, se poplatek nazýval „Poplatek za provoz systému, shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů“ a skládal se ze dvou složek: z částky 250,- 
Kč za osobu (paušál) a dále z částky stanovené na základě sku-
tečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 

Jinými slovy – jde o skutečné peníze, které město zaplatilo 
za svoz popelnic (= netříděný komunální odpad) na základě 
faktur za celý rok společnosti TSMB s.r.o a tato částka se vydě-
lila počtem občanů.

Od finančního odboru jsem si vyžádal tabulku nákladů na od-
voz popelnic za roky 2017–2020 a částku, která se v tomto obdo-
bí vybrala od poplatníků v našem městě:
 

Skutečné náklady za období 2017–2020 na likvidaci 
směsného komunálního odpadu

Rok 1) Náklady – směsný
    KO v Kč

2) Příjmy z poplatků od 
   občanů za odpad v Kč

2017 3 343 856,00 4 157 323,35
2018 3 517 530,00 4 086 825,01
2019 3 694 587,00 4 125 612,87
2020 3 785 648,00 4 273 065,49

Celkové skutečné náklady na celkový komunální odpad měs-
ta byly samozřejmě vyšší – týkaly se kromě svozu popelnic též 
svozu tříděného odpadu z kontejnerů, bioodpadu, odpadkových 
košů ve městě, provozu sběrného dvora, likvidace nelegálních 
skládek odpadu atd.

Kolik stálo odpadové hospodářství města celkem?

Rok Celkové náklady na odpady města v Kč
2017 7 570 648,79
2018 8 236 759,04
2019 8 962 933,00
2020 10 263 542,00

 
Takže pro příklad: v roce 2020 město zaplatilo TSMB za celkové 

odpady 10,3 milionů Kč, z toho svoz popelnic stál 3,7 milionů Kč. 
Občané si uhradili 4,3 milionů a zbylých 6 milionů platilo město.

Vždy v uplynulých letech šla tedy úhrada části nákladů 
na odpady (tříděný odpad, sběrný dvůr, odpadkové koše, ne-
pořádek, skládky) z prostředků města. Kde na to město bralo 
finance? Například z příjmů z daně z nemovitosti, která je v na-
šem městě oproti ostatním obcím vyšší (s koeficientem 2) a její 
roční výnos pro město je 12 milionů korun.  

Novinky:
V letošním roce došlo ke změně zákona o místních poplatcích. 

Nová vyhláška umožňuje dva způsoby výpočtu poplatku za ko-
munální odpad: 

První se platí za odkládání směsného komunálního odpa-
du z nemovité věci. Povšimněte si, prosím, že je zde slovíčko 
„směsného“, to znamená, platí se opět za to, co se vyhodilo 
do popelnic. Novinkou je, že v rámci spravedlivého rozúčtování 
nákladů občanům by se každá popelnice musela vážit a platilo 
by se tedy dle váhy nevytříděného odpadu – kdo by hodně třídil, 
platil by málo, kdo by popelnici naplnil, platil by hodně. Tato va-
rianta je dle mého názoru spravedlivá a motivuje občany k zod-
povědnému třídění. Zavedení tohoto systému však vyžaduje čas 
a přípravu – např. očipování popelnic, systém evidence, pořízení 
nové techniky pro TSMB.  Ačkoliv se o změně zákona vědělo 
dlouho dopředu, radnice na tuto variantu nachystaná není. 

Druhá varianta je naopak velmi jednoduchá – platí se za účast 
na obecním systému odpadového hospodářství – zkrátka pro-
dukuješ odpad, tak platíš. Město nemusí prokazovat žádné ná-
klady a může určit svým občanům poplatek až do výšky 1 200,- 
Kč za rok. Z této druhé varianty však vypadlo též to, že by to 
byl pouze poplatek za směsný komunální odpad, tedy odpad 
z popelnic. To pro občany znamená podstatnou změnu – to, 
co dřív platila radnice (tříděný odpad, sběrný dvůr, odpadkové 
koše, nepořádek, skládky), to bude nyní platit občan ze své 
kapsy. 

Co je na tom k zamyšlení? Například to, že za tříděný odpad 
město inkasuje zpět v řádu stovek tisíc peníze od společnost 
EKO-KOM.  Na co jsou tyto peníze používány? Na úhradu ná-
kladů za odpady se nezapočítávají, mizí v rozpočtu…

Nechal jsem si vypracovat od finančního odboru počty nepla-
tičů, tj. těch, kteří se nechovají solidárně s ostatními – za odpad 
neplatí:

Nedoplatky za období 2017–2020 za svoz KO a počty obča-
nů, kteří neuhradili poplatek

Rok 3) Nedoplatky za svoz 
    KO V Kč

4) počty občanů, kteří 
    neuhradili poplatek
    za KO

2017 256 174,91 461
2018 280 588,97 518
2019 278 898,43 500
2020 481 484,66 863

Z tabulky vyplývá, že čím víc se zvyšuje poplatek za odpad, 
tím méně lidí ho platí. Když jsem chtěl od finančního odboru úda-
je o vymáhání těchto nedoplatků, nedostal jsem je. Z informací, 
které o vymáhání zazněly na zastupitelstvu, jsem nabyl dojmu, 
že město poplatky buď nevymáhá vůbec nebo v minimální míře.

V úvodu jsem uvedl, kdo platí za komunální odpad – buď fy-
zická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti, tj. bytu, 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterém 
není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na úze-
mí obce.

Na závěr tedy test:
Majitel z Ostravy má v Moravských Budějovicích dům, kte-

rý pronajme dvaceti lidem. Ani jeden z těchto dvaceti lidí však 
nemá trvalé bydliště v našem městě. Jaký poplatek za odpad 
od něj bude vyžadovat radnice?
 A) 18 000,- Kč (za každého nájemníka 900 Kč)
 B) 18 900,- Kč (majitel nemovitosti 900 Kč a každý 
  z nájemníků též)
 C) 900,- Kč (od majitele nemovitosti, ostatní neplatí, 
  nejsou přece přihlášeni k pobytu v naší obci)
Za C) je správně, ale jinak je podle mého všechno hodně špatně…

Udělejte si vlastní názor, občané!
Mgr. Petr Stejskal, zastupitel

Občane – plať více! Nejen za popelnice…
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Odpadové hospodářství Výdaje na odpadové hospodářství v Kč
2018 2019 2020

Černé skládky 262 710,00 326 192,00 427 788,00
Koše na veřejných prostranstvích 471 170,00 472 351,00 582 136,00
Úklid veřejného prostranství 520 000,00 691 323,00 582 498,00
Komunální odpad 3 517 530,00 3 694 587,00 3 785 648,00
Nebezpečný odpad 207 320,00 252 205,00 322 020,00
Stavební odpad 91 700,00 68 852,00 101 296,00
Objemný odpad 1 446 789,04 1 427 823,00 1 842 996,00
Kov 15 850,00 20 667,00 26 233,00
Sklo – barevné i bílé 31 350,00 48 315,00 63 955,00
Bioodpad 1 000 640,00 1 069 172,00 1 236 465,00
Papír 256 400,00 295 943,00 473 821,00
Plast 415 300,00 595 503,00 818 686,00
Suma 8 236 759,04 8 962 933,00 10 263 542,00

Výdaje a příjmy z odpadového hospodářství města 
za roky 2015–2020
Rok Výdaje(Kč) Příjmy z poplatků 

za odpad (Kč)
2015 7 017 872.55 3 414 028.49
2016 7 136 425,81 4 233 655,58
2017 7 570 648,79 4 157 323,35
2018 8 236 759.04 4 086 82S.01
2019 8 962 933,00 4 125 612,87
2020 10 263 542.00 4 273 065,49

Jednání zastupitelstva v pondělí 20. září 
přineslo poměrně bohatou diskusi kolem sta-
novení poplatku za nakládání s odpady. Je to 
vcelku logické, neboť zákonné úpravy záko-
na o odpadech, které vešly v platnost od 1. 
ledna 2021, přinesly řadu změn. Změnila se 
maximální výše poplatku (nově maximálně 
1 200 Kč za občana, jak z novelizace zákona 
vyplývá). Opoziční zastupitelé v rámci dis-
kuse vystoupili s argumentem, že ve voleb-
ním programu měli naopak snížení poplatku 
za odpady, což je sice pravda, ale bohužel 
tento argument, který stávající opoziční skupi-
na do volebního programu uvedla, byl možná 
hodně líbivý, ale málo reálný. Zastupitel pan 
Stejskal (ZLB) vystoupil s příspěvkem, který 
nebral v potaz (věřme, že ne účelově) všechny relevantní údaje. 
Směsný komunální odpad je totiž jen jednou složkou odpadového 
hospodářství. Čím můžeme onen pohled upřesnit?

Dosavadní výše poplatku 660 Kč za osobu a rok nedokáže postih-
nout rostoucí náklady na celkové odpadové hospodářství. Pro-
počet celkových nákladů na odpadové hospodářství za rok 2020 
se dostal vzhledem k počtu poplatníků na částku 10 263 542 Kč; 
počet poplatníků je k danému roku 7 694, což ve výsledku zname-
ná 1 334 Kč na osobu a rok!!! Jak je možné, že v okolních obcích 
jsou mnohdy poplatky na občana poloviční? V Moravských Budě-

jovicích jsme v systému zavedli řadu opatření 
směřujících k vyššímu komfortu obyvatel (viz 
níže), které s sebou zákonitě nesou zvýšené 
náklady pro organizaci, která odpadové hospo-
dářství provozuje.

V přiložených grafech můžete vidět, jak ros-
tou objemy odpadů všech druhů, ale také ná-
klady s realizací svozů, tříděním a rostoucí ce-
nou za skládkování. Připomeňme například, že 
město zajistilo nádoby na svoz plastů (žluté po-
pelnice), hnědé popelnice na svoz bioodpadů. 
To znamená, že se několikanásobně zvýšily 
náklady na svoz, neboť kromě svozu směsného 
komunálního odpadu TSMB realizují svoz plas-
tů ze žlutých popelnic a bioodpadů z hnědých 
popelnic, TSMB přistavují do zahrádkářských 

kolonii velkoobjemové kontejnery, ve městě sváží odpadkové koše, 
ve kterých žádné třídění neprobíhá, není zřejmé, pod jakou identi-
tou přistavují popelnice mnohé provozovny, náklady na odpadové 
hospodářství zvyšuje i pravidelný úklid kolem stanovišť kontejnerů 
na tříděný odpad. Nedávný lockdown způsobil, že v době koronavi-
rové pandemie lidé hodně uklízeli, likvidovali ze svých domů a bytů 
nepotřebné a vysloužilé věci (viz růst objemu odpadů za rok 2020). 
Rostoucí ceny energií, rostoucí ceny pohonných hmot, to všechno 
vedlo radu města k diskusi, jak s odpady do budoucna. 

Zvyšování cen všeho je vcelku průvodním jevem, který v post-
kovidové době řeší celý svět. Bo-
hužel si uvědomme, že ani těch 
900 Kč nemusí být posledním 
slovem. Skládkování podle nove-
lizovaného zákona o odpadech 
má skončit v roce 2030; technicky 
vzato podle této novelizace bude 
část poplatku pro obce stejná 
(500 Kč za tunu odpadu), pouze 
však v případě, že každá osoba 
vyprodukuje maximálně 200 kg 
odpadů za rok. Bude-li tato část-
ka překročena, poplatek se zvýší 
na 800 Kč za tunu. Novelizace 
počítá i s tím, že hmotnostní limit 
na občana se bude postupně sni-
žovat až na 120 kg na občana. Co 
to znamená? Znamená to jedno: 
čím více si zvykneme na kvalit-
ní třídění, tím dříve se začneme 
propracovávat k úsporám nejen 

městským, ale také vlastním, občanským. 
Když se ještě vrátíme ke skládkování, v roce 2023 se přes svazek 

TKO dostaneme na částku 1 000 Kč za tunu skládkovaného odpa-
du, v roce 2025 na částku 1 500 Kč za tunu a v roce 2029 bychom 
měli být na částce 1 850 Kč za tunu skládkovaného odpadu. Je reál-
né, aby města a obce za stávajícího stavu mohly snižovat poplatky 
za odpady, aniž by došlo k razantním změnám v přístupu občanů 
k odpadovému hospodářství? Města a obce musejí žít, potřebují in-
vestovat do infrastruktury, do realizace projektů, které si jednotlivé 
politické subjekty ve volebních programech stanovují. Bez ohledu 
na to, kdo je součástí vládnoucích koalic a kdo je opozicí v daném 
období. Proto je třeba vycházet z reálných údajů a hodnot a upravo-
vat ceníky služeb pro obyvatele, abychom neztráceli prostor rozvíjet 
město v potřebných a plánovaných projektech. Setkáváme se po-
měrně často s projevy nevole. K tomu bychom chtěli uvést, že názo-
ry, že teď se už na třídění můžeme vykašlat, ničeho nedosáhneme. 

Pokud někdo jitří city lidí do té míry, že říká, podívejte se, zase 
vám to zdražili, dělá městu „medvědí službu“. Chtěli bychom na-
opak občany požádat, aby třídili a rozumně nakládali s odpady tak, 
aby zbytečně nezvyšovali náklady na jejich likvidaci. To se do bu-
doucna může všechno zúročit třeba i úpravami plateb směrem dolů.   

Zdeněk Janderka, radní

Odpady? Je třeba vycházet z reálných údajů a hodnot!
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Byla to v pátek 8. října v Moravských 
Budějovicích nejen velká sláva, ale také 
velká paráda! Na slavnostní shromáždě-
ní u příležitosti 50. výročí založení zdejší 
profesionální stanice (a tedy i profesio-
nálního hasičského sboru) se dostavila 
celá řada vzácných hostů, mezi nimiž 
nechyběli například krajský ředitel vyso-
činských hasičů plk. Jiří Němec či krajští 
radní Karel Janoušek a Jan Břížďala. Mo-
ravské Budějovice zastupovali starosta 
Vlastimil Bařinka a místostarostka Jana 
Kiesewetterová.

Dopolední slavnostní shromáždění v are-
álu moravskobudějovické stanice modero-
vala tisková mluvčí krajských hasičů Petra 
Musilová, která po úvodním představení 
hostů v krátkosti zmínila historii jednotky 
profesionálních hasičů, jejíž vznik se da-
tuje k 1. červenci 1971, kdy byl přijat první 
příslušník. Do konce zmíněného roku jich 
už sloužilo šest a velitelem se stal Antonín 
Vídeňský. Profesionálové tehdy využívali bu-
dovu požární zbrojnice města v ul. Tyršova 
spolu s dobrovolným sborem. Ten byl v Mo-
ravských Budějovicích založen v roce 1874.

V rámci slavnostního aktu, jehož součástí 
samozřejmě byly proslovy a zdravice hostů 
(starosta Bařinka vyslovil velké poděkování 
za práci hasičů ve prospěch města a jeho 
občanů), převzal velitel stanice npor. Jan 
Málek z rukou krajského ředitele hasičů 
plk. Jiřího Němce jako zástavu pro stanici 
prapor a krajským ředitelem osobně věno-
vanou stuhu k praporu. Žehnání praporu 
se ujal kpt. Petr Trefil, příslušník HZS Kraje 
Vysočina, který ale také působí jako trvalý 
jáhen v Havlíčkově Brodě.

Požehnána byla i socha svatého Floriána, 
patrona hasičů, kterou k jubileu moravsko-
budějovičtí hasiči také obdrželi. V areálu sta-
nice je nyní umístěna tak, aby svatý Florián 
všechny příchozí vítal, ale také pomyslně 
hleděl na výjezd zásahových vozidel ze sta-
nice. Požehnání se dočkala rovněž nová cis-
ternová automobilová stříkačka, kterou mají 
hasiči ve svém vybavení již několik týdnů.

Slib, ve kterém se každý zavazuje 
k ochraně životů, zdraví a majetku před po-
žáry a jinými mimořádnými událostmi, a to 
i s nasazením vlastních životů, složilo třicet 
devět nových příslušnic a příslušníků z celé-
ho HZS Kraje Vysočina. Také jim jáhen Petr 
Trefil požehnal.

Luboš Janoušek

Profesionální hasiči dostali prapor, 
stuhu a sochu patrona svatého Floriána
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CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015107
Ve třetím období realizace projektu 

Města Moravské Budějovice zaměře-
ného na profesionalizaci výkonu veřej-
né správy prostřednictvím profesního 
rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé 
sociální práce pod odbornou supervizí 
a spoluúčasti na rozvoji mezioborové 
spolupráce v řešení nepříznivé sociální 
situace klientů za pomoci součinnosti 
pomáhajících institucí a organizací v da-

ném regionu včetně aktualizace vybra-
ných standardů kvality výkonu sociálně 
právní ochrany dětí a tvorby metodických 
standardizovaných postupů při přímém 
výkonu sociální práce došlo k dlouho oče-
kávanému rozvolnění restrikcí ze strany 
vlády ve vazbě na třetí vlnu pandemie 
COVID 19. Tzv. otevření pomyslných dveří 
znovu umožnilo pokračovat v prezenč-
ním konzultačním setkávání odborného 
týmu projektu s týmy sociálních pracovní-
ků, v kontinuálním mezioborovém ladění 
kompetencí sítě veřejné správy, služeb 
a pomáhajících subjektů v ORP Moravské 

Budějovice i k absolvování akreditova-
ného vzdělávání, tentokrát se zaměře-
ním na práci se systémem klienta při 
participaci dětí v procesu rodičovského 
konfliktu. Byly uskutečněny dvě mezi-
oborové konference s cílem kooperace 
postupů sociálního odboru a sociálně 
aktivizačních služeb, laděna spoluprá-
ce se sociálními pracovníky Nemocnice 
Třebíč při detekci klientů v nemocničním 
prostředí a sjednány koordinační režimy 
pro společnou případovou práci v přiro-
zeném prostředí klientů.

Zpracoval: odborný tým projektu

Na základě červencového usnesení 
rady města se v pátek 8. října objevila 
na budově moravskobudějovické radnice 
vlajka České obce sokolské. Stalo se tak 
u příležitosti Památného dne sokolstva 
a osmdesátého výročí spuštění tzv. Akce 
Sokol, jejímž cílem bylo zatknout a depor-
tovat do koncentračních táborů sokolské 
činovníky. Foto: Luboš Janoušek

Branka pro pěší
Boční branka na moravskobudějovic-

kém hřbitově je kompletně hotová; vyhoto-
vila ji firma Kovo In s. r. o., která pro město 
dělala i hlavní vstup do hřbitova. Obě dvě 
jsou ve stejném stylu, aby k sobě ladily. 
Cena za kovanou bránu včetně opravy 
sloupků a zdi je 64 248 Kč.

Veřejnost ji může využívat v době, kdy 
je pohřebiště otevřené: v období od 1. 
listopadu do 31. března od 8.00 do 18.00 
hod., v období od 1. dubna do 31. října pak 
od 7.00 do 20.00 hod.

Jelikož vzadu není umožněn přístup 
vozidlům a není zde parkovací plocha pro 
odstavení vozidla, prosíme, aby tuto bran-
ku využívali jen a pouze pěší návštěvníci 
hřbitova. Předejde se tím zbytečným pro-
blémům a jejímu případnému uzavření. 
Děkujeme za pochopení.

Barbora Pokorná, odbor kancelář 
starosty a školství

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ 
A NEDOSLÝCHAVÉ

KRAJE VYSOČINA, O.P.S.

 LISTOPAD PROSINEC
 02. 11. 2021 07. 12. 2021
 09. 11. 2021 14. 12. 2021
 16. 11. 2021 

(vždy od 8:15 do 11:00)

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.mbudejovi-
ce.cz

Město Moravské Budějovice získalo ze 
Sdružení místních samospráv České re-
publiky zdarma dva zásobníky s pěti sty 
reflexními nálepkami a nádobkami na od-
lepené papírky. Oba tubusy jsou opatře-
ny logem města, stejně tak nálepky. Je-
den zásobník se nachází na ul. Dopravní 
na plotě TSMB s.r.o., druhý je umístěn 
na ulici Husova u kruhového objezdu.

Reflexní samolepící nálepky slouží 
k ochraně osob při pohybu na neosvět-
lených komunikacích a odpadkové koše 
na odlepené části nálepky. Nálepky jsou 
pro občany volně k dispozici a dle jedno-
duchého návodu na zásobníku se umís-
ťují na části oděvů chodců tak, aby byly 
po nasvícení např. řidičem motorového 
vozidla ihned viditelné. Lze je však umís-
tit třeba na batoh, kolo apod. Tyto reflexní 
prvky mají potřebnou certifikaci a splňují 
vysoké normy odrazivosti a svítivosti. Je-
jich viditelnost je garantována výrobcem 
na minimálně 200 metrů při normální vi-
ditelnosti.

Pevně věříme, že nová možnost zvýše-
ní bezpečnosti občanů za snížené viditel-
nosti v silničním provozu bude smysluplně 

Podpora a profesionalizace sociální práce Města Moravské Budějovice

Zásobníky reflexních prvků

Zásobník u kruhového objezdu. 
Foto: Luboš Janoušek

využívána a zařízení nebude zneužíváno 
a ničeno vandaly.

Odbor strategického rozvoje a investic



10

ze společnosti

Výsledky říjnových sněmovních voleb 
se v Moravských Budějovicích od těch ce-
lostátních nijak zvlášť nelišily, alespoň co 
se pořadí na prvních místech týče. Pokud 
by ovšem o složení Sněmovny rozhodo-
vali pouze voliči z Moravských Budějovic 
a jejich čtyř integrovaných obcí, dostali by 
se do tohoto orgánu také sociální 
demokraté a komunisti se ziskem 
5,41, resp. 5,29 %.

Ve volebních seznamech je-
denácti okrsků (sedm jich bylo 
na území města a ostatní v Jacko-
vě, Lažínkách, Vesci a ve Vraníně) 
bylo zaregistrováno celkem 5 932 
voličů, přičemž svého práva volit 
využilo 3 997 lidí, což představuje 
účast ve výši 67,38 %. Celorepub-
liková volební účast přitom činila 
65,43 a krajská 68,93 %.

Voliči v Moravských Budějovi-
cích rozhodli o následujícím vý-
sledku devatenácti stran, koalic 
a hnutí, ucházejících se o jejich 
hlasy v rámci Kraje Vysočina: 1. 
Spolu (28,16), 2. ANO (26,35), 3. 
PirStan (14,76), 4. SPD (9,29), 5. 
ČSSD (5,41), 6. KSČM (5,29), 7. 
Přísaha (4,78), 8. Trikolora, Svo-
bodní, Soukromníci (2,04), 9. Volný blok 
(1,41), 10. Strana zelených (0,75 %). Zisky 
zbývajících kandidujících subjektů se po-
hybovaly v rozmezí od 0,02 % (Aliance ná-
rodních sil, 1 hlas) do 0,35 % (Švýcarská 
demokracie, Moravané – 14 hlasů).

Ve dnech 8. a 9. října bylo mimo jiné 
rozhodnuto také o tom, že druhé největší 
město okresu Třebíč a potažmo Morav-
skobudějovický mikroregion opět nemají 
v dolní komoře Parlamentu ČR jediného 
zástupce. Ono se vlastně ani není čemu 
divit, neboť v Kraji Vysočina na devate-

nácti kandidátních listinách s 308 jmé-
ny nefiguroval nikdo z „našich“ adeptů 
na poslanecký mandát na volitelném 
místě. Nejvýše „nasazeni“ byli 10. Ivo 
Vaněk z Jakubova a 12. Tomáš Škvařil 
z Moravských Budějovic (oba na kandi-

V prvním říjnovém úterý pracovníci Níz-
koprahového zařízení pro děti a mládež eM-
Bečko uspořádali 6. ročník turnaje Ulice vs. 
Zákon. Tato akce se konala v rámci Týdne 
sociálních služeb České republiky. Cílem 

dátce Volného bloku). Na 13. místě hnutí 
Přísaha Roberta Šlachty se o přízeň vo-
ličů ucházel Pavel Antoňů a na 16. místě 
hájil barvy ČSSD Petr Kolečkář (oba ob-
čané Moravských Budějovic). Určitě není 
bez zajímavosti, že Petr Kolečkář i Pavel 
Antoňů obdrželi od „domácích“ voličů více 

preferenčních hlasů, než kolik jich 
od nich měli lídři krajských kandi-
dátek ČSSD a Přísahy Jiří Běhou-
nek a Karolína Kubisková…

Vedle tradičních a zavedených 
stran se v rámci republiky i kra-
je pustily do volebního klání také 
poněkud kuriozní subjekty, mezi 
nimiž rozhodně nešel přehlédnout 
například ten s vylosovaným čís-
lem 15: Urza.cz: Nechceme vaše 
hlasy; ke svobodě se nelze pro-
volit. Odmítneme každou politic-
kou funkci; nechceme totiž lidem 
nařizovat, jak mají žít. Máme jinou 
vizi. Jdeme jinou cestou – najdete 
ji na webu www.urza.cz. Na Vyso-
čině obsahovala kandidátní listina 
tohoto volebního subjektu pouze 
jediné jméno, a to anarchokapita-
listky Radky Mužíkové z Květnice. 
Přestože – jak z výše uvedeného 

názvu vyplývá – Urza nechtěla žádné hla-
sy, v Moravských Budějovicích nakonec 
přece jen obdržela čtyři, a to po jednom 
ve volebních místnostech okrsků číslo 1, 
3, 5 a 6.

Luboš Janoušek

turnaje je netradiční setkání zástupců veřej-
ného prostoru (pracovníci OSPODu, hasiči, 
policisté) se zástupci ulice, mladými lidmi, 
kteří se v rámci svého životního stylu mo-
hou pohybovat na hranici zákona. Mladí lidé 

mají často předsudky k těm, kteří pracují 
ve veřejném prostoru. Tento turnaj je ideální 
příležitostí potkat se v jiném kontextu, než 
je běžné. Jako protihráči svádí často velmi 
vyrovnanou a napínavou hru v nohejbale. 
Mezi zástupci Ulice a Zákona také dochází 
v mezihrách k interakcím, kde se stírá roz-
dílnost vzájemného postavení ve společ-
nosti, a otupují se hrany pomyslného ostří.

Letošního ročníku se účastnil tým Měst-
ského úřadu v Moravských Budějovicích 
vedený vedoucím sociálního odboru Pe-
trem Punčochářem, tým dobrovolných ha-
sičů vedený Janem Šabatkou a tým sociál-
ních pracovníků NZDM eMBečko pracující 
pod neziskovou organizací STŘED, z. ú. 
Ulici reprezentovaly celkem čtyři týmy mla-
dých lidí pohybujících se na Moravskobu-
dějovicku. Tento ročník byl nejúspěšnější, 
co se týká účasti mladých lidí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež eMBečko je sociální služba pro děti 
a mladé lidi od sedmi do dvaceti let. Mezi 
základní cíle služby patří řešit s klienty je-
jich nepříznivé životní situace, ve kterých 
se nacházejí nebo jsou jimi ohroženi, např. 
konflikty v rodině nebo v partnerských 
vztazích, vztazích s vrstevníky, dospívání, 
konflikty se zákonem, a to buď na klubu, 
nebo přímo v jejich přirozeném prostředí 
na ulici či v parku.

-NZDM-

Také v Moravských Budějovicích zvítězila koalice tří stran

Jedna z volebních místností byla jako obvykle v budově Střední 
školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Přestože 
přístup do objektu nebyl vzhledem k probíhajícím stavebním 
úpravám úplně jednoduchý, lidé si sem cestu našli.

Foto: Luboš Janoušek

Ulice se na hřišti sokolovny potkala se Zákonem
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Třetí zářijovou sobotu využil oddíl skau-
tů (11–15 let) z moravskobudějovického 
střediska pro svou zahajovací výpravu 
na Kosovou. Hned ráno vyráželi skauti, 
vždycky ve dvou, na krátké putování. Dvo-
jice se později spojovaly v družiny, které 
došly až na Kosovou. Tam na ně čekalo 
překvapení v podobě lanové dráhy, kterou 
museli společně jako nová družina překo-
nat. Na konci překážek našli kotlík plný 
surovin potřebných k uvaření oběda. Jak-
mile všechny překážky zdolali a získali 
svoji porci fazolí a rajčat, mohli se všichni 
společně pustit do přípravy ohně a vaře-
ní. I když počasí nebylo ideální, po větším 
úsilí bez ohně nezůstala ani jedna družina 
a každá nakonec uvařila pořádný kotlík 
chilli con carne.

Po jídle se všichni podívali, jak správně 
plnit skautské stezky (sešity plné metodiky 

tace můžete zhlédnout také na YouTube, 
stačí zadat Na Heřmany. 

Co si na Heřmanském kopci společně 
vybudujeme? Přírodní amfiteátr, lavičky, 
ohniště, zasázíme nové stromy a bude-

Klub důchodců, který působí při MKS Beseda Moravské Budějovice, uspořádal v uplynulých týdnech několik zdařilých akcí 
včetně autobusového zájezdu a pěšího výletu. V prvním případě bylo cílem zhlédnutí Muchovy Slovanské epopeje v moravsko-
krumlovském zámku, ve druhém pak opékání špekáčků na Kosové.    Foto: Luboš Janoušek

me se o místo starat. To byla také jedna 
z klíčových připomínek obyvatel – kdo se 
o místo bude starat a udržovat ho? Od-
pověď je jednoduchá. Smyslem projektu 
je vytvořit místo, které si společně vytvo-

říme, postaráme se o jeho 
údržbu a přiroste nám 
k srdci. Variant na dlou-
hodobou údržbu kopce je 
několik. Napadá nás např. 
spolupráce města, spolků 
a dobrovolníků.

Věříme, že se nám podaří 
obnovit ducha okrašlova-
cích spolků z dob minulých, 
o kterých psal v jednom 
z předchozích zpravodajů 
František Vlk. Lidem zase 
začne záležet na tom, jak 
Heřmanské kopce vypadají, 
nebudou spoléhat na město 
a nadávat, že údržba vázne, 
přijdou a pomůžou.

Mgr. Olga Honsová

a úkolů k rozvoji osob-
nosti a praktických 
dovedností) a odbor-
ky (série provázaných 
úkolů, díky kterým se 
skaut zlepšuje v kon-
krétní dovednosti). 
Pak následovalo od-
halení letošní etapové 
hry (příběh, který od-
díl provází při činnosti 
po delší dobu). Druži-
ny měly za úkol posta-
vit hrad nebo pevnost 
z přírodních materiálů 
nalezených v okolí. 
Nakonec se aktéři do-
zvěděli, že taktéž po další půlrok budou 
sbírat různé dílky a z nich pak stavět svoje 
vlastní hrady a království.

Po uklizení místa se všichni vydali zpát-
ky do města ke klubovně, kde celou vý-
pravu zakončili oddílovým pokřikem.

Vojtěch Brhlík

Projekt Na Heřmany, ve kterém dobro-
volníci z Mor. Budějovic upravují Heřman-
ský kopec, je v další fázi. Ve čtvrtek 16. 
září se v Budivoji sešlo cca 50 obyvatel 
města, aby se společně domluvili na úpra-
vách Heřmanského kopce. 

Architekt Jan Sulzer přes 
léto zpracoval návrhy veřej-
nosti z červnového prvního 
setkání a představil konkrét-
ní nápady, jak by upravené 
místo mohlo vypadat. Za-
komponoval vaše požadav-
ky, které se týkaly zachování 
přírodního rázu kopce, vzniku 
posezení i obnovy a údržby 
zeleně. Připravil si pro nás 
prezentaci své studie včet-
ně poutavých vizualizací. 
Všechny grafické materiály 
jsou k vidění na nástěnce 
před moravskobudějovickou 
radnicí a také na www.naher-
many.cz. Záznam z prezen-

Zářijová výprava pátého oddílu Hvězda na Kosovou

Ze skautské výpravy na Kosovou.               Foto: Petr Rokoský

Architekt představil projekt na úpravu Heřmanského kopce

V polovině září se v Budivoji probíraly možné úpravy Heřmanských kopců. 
Foto: Luboš Janoušek
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V úterý 28. září uspořádala Základní 
umělecká škola Moravské Budějovice 
ve spolupráci s MKS Beseda Svatovác-
lavský koncert, a to u příležitosti desá-
tého výročí založení orchestru (J)Elita 
Band. Hlavním bodem programu bylo vy-
stoupení právě tohoto hudebního tělesa, 
podpořené pěveckými výkony Terezie Be-
ránkové a Ludmily Čírtkové. Koncertem 
provázeli Milena Puchnarová a Antonín 
Dohnal. Hostem večera pak bylo jazzové 
kvarteto Antonína Vidláka. 

Diváků i gratulantů přišlo opravdu hod-
ně. Spousta z nich sleduje výkony sou-
boru od samého počátku, a mohli tak 
posoudit jeho vzestupnou úroveň. Bylo 
nám ctí mezi diváky přivítat také bývalého 
ředitele moravskobudějovické ZUŠ Jindři-
cha Pečtu, ředitelku ZUŠ Třebíč Mgr. Evu 
Vaňkovou, zástupce města Moravské Bu-
dějovice v čele s místostarostkou Janou 

K iesewet terovou, 
rodinné příslušníky 
účinkujících, kole-
gy, přátele… A sa-
mozřejmě i ty, kteří 
si prostě chtěli užít 
Svatováclavský svá-
tek „s pěknou muzi-
kou“. 

Děkujeme všem 
za krásnou atmosfé-
ru celého podvečera!

A jak to tedy celé začalo?
Při základních uměleckých školách 

dle momentálních potřeb vzniká a zaniká 
spousta souborů a komorních uskupení. 
Je to pro žáky příležitost, jak lépe pocho-
pit muziku, a mohou tak své dovednosti 
využít v praxi.

Stejně tak v roce 2011 vznikl (J)Elita 
Band. Cílem tohoto souboru bylo od sa-
mého počátku vytvořit bigband v plném 
obsazení, a hrát tak výhradně naživo.  Za-
čátky ale nebyly vůbec jednoduché. Sou-
bor hrál v obsazení dva saxofony, tři trum-
pety, pozoun, piano, basa, automatický 
bubeník. Většina členů se teprve hrát uči-
la, tudíž ovládat svůj nástroj byl velký pro-
blém, natož souhra s ostatními. Soubor 
však dále fungoval a začal nemalým po-
dílem přispívat k přílivu nových mladých 
zájemců, zejména pak těch o hru na de-
chové nástroje. Kapela se tak pozvolna 

doplňovala až do plného obsazení: pět 
saxofonů, čtyři trombony, čtyři trumpety, 
basa, bicí a piano. Dobrým oživením jis-
tě vždycky bude spolupráce s pěveckým 
oddělením. Dnes je soubor složen nejen 
ze žáků školy, ale také žáků bývalých, kte-
ří mají muziku jen jako koníček, a někteří 
ji dokonce dál studují na konzervatořích. 
V repertoáru souboru jsou světově známé 
standardní skladby z oblasti jazzu, swin-
gu i populární hudby.

(J)Elita Band již několik let jezdí na let-
ní soustředění, které nejprve proběhlo 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde nám 
prostor poskytla místní farnost. Další sou-
středění už několik let probíhají na faře 
v Bítově a v tělocvičně místní bývalé ško-
ly. Děkujeme panu faráři Milanu Plíškovi 
a starostovi obce Ing. Vladimíru Kundráto-
vi za poskytnutí prostor pro pobyt a zkou-
šení. Tohoto soustředění se také zúčast-

ňují malí, začínající muzikanti, kteří během 
roku chodí do přípravného souboru – tzv. 
Jelítek. Už teď je v tomto malém souboru 
několik zajímavých talentů, kteří časem 
naše řady určitě posílí. Závěrem soustře-
dění bývá pro místní občany, rodiče dětí, 

ale i kolemjdoucí a další 
návštěvníky uspořádán 
koncert v parku na bítov-
ském náměstí. 

Po deseti letech exis-
tence má (J)Elita Band 
za sebou celou řadu 
vydařených vystoupe-
ní; Jemnice – Barchan 
a Tříkrálové koncerty, 
akce města Moravské 
Budějovice, Jevišovi-
ce, podpora charitativní 

Desáté výročí založení (J)Elita Bandu se Svatováclavským koncertem

akce „Děti, dětem“ 
v Třebíči, celorepub-
liková akce „ZUŠ 
Open“ a v poslední 
době také vystoupení 
v rámci festivalu „Jazz 
na Roštejně“, kde se 
nám od pořadatelů 
i profesionálních hu-
debníků dostalo velmi 
kladného hodnocení. 

Poděkování patří panu učiteli Radko 
Čermákovi, který vychoval spoustu žáků 
na žesťové nástroje, bez kterých by soubor 
nefungoval. V poslední době ke zvyšující se 
kvalitě souboru také přispěl náš nový kole-
ga David Lukšů, který na naší škole učí hru 
na bicí nástroje a je zároveň i bubeníkem 
bigbandu. 

Nemalou zásluhu na fungování orches-
tru má i současná ředitelka ZUŠ Mgr. Iva-

na Šotkovská, která jej od začátku silně 
podporuje i tím, že všemožně shání fi-
nanční prostředky na nákup nových ná-
strojů a vytváří zázemí v prostorách školy 
tak, aby mohl orchestr nerušeně zkoušet.

Věřím, že (J)Elita Band může být dob-
rou inspirací při rozhodování dětí nebo ro-
dičů při volbě hudebního nástroje, a také 
bude sloužit jako motivace pro založení 
dalších souborů a kapel různých stylů a to 
nejen při Základní umělecké škole, ale 
i mimo ni. 

Děkujeme všem našim příznivcům a tě-
šíme se na další spokojené posluchače 
i mladé talentované muzikanty.

Václav Sobotka, DiS.,
vedoucí (J)Elita Bandu

Foto: Luboš Janoušek
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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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„Bylo dlouholetým přáním mnohých 
občanů lukovských, aby v naší obci zalo-
žen byl sbor dobrovolných hasičů, jenž by 
v duchu hesla „Bohu ke cti – bližnímu ku 
pomoci“ postavil se do služeb záchrany 
lidských životů a vezdejších statků v do-
bách neštěstí a pohrom. Zákon urychlil 
vyplnění tohoto přání a dne 17. 5. 1936 byl 
založen v Lukově hasičský sbor za chvá-
lyhodného pochopení většiny občanstva. 
Na ustavující schůzi byl zvolen jedenácti-
členný výbor z třiceti přihlášených členů 
pod vedením starosty br. Edmunda Ko-
láře, náčelníka br. Antonína Durdy a mís-
tonáčelníka br. Františka Trojana.  Dne 
27. června 1937 se členi místního sboru 
dobrovolných hasičů dočkali svěcení prv-
ní motorové stříkačky. Slavnostní kázání 
měl farář Josef Opletal.“

Tyto a další informace o historii Sboru 
dobrovolných hasičů Lukov zazněly po-
slední zářijovou sobotu na akci, která pro-
běhla v rámci zdejšího posvícení a u pří-
ležitosti 85. výročí založení sboru. A jako 
by se historie tak trochu opakovala, byť 
tentokrát se v Lukově nekonalo svěcení 
motorové stříkačky, ale žehnání nového 
dopravního automobilu zn. Fiat Ducato, 
jehož se zhostil farář Miloš Mičánek.

Ještě než se tak stalo, přišly na řadu 
nezbytné proslovy. Jako první se slova lo-
gicky ujal starosta Lukova Jan Vidourek, 

85. výročí založení SDH Lukov 
a žehnání nového automobilu Fiat Ducato

který přivítal všechny přítomné včetně 
hostů, kteří později také pronesli své zdra-
vice. Velitel jednotky SDH Václav Částek 
ve svém vystoupení podrobně popsal 
všechny okolnosti související se získáním 
nového (a tolik potřebného) automobilu, 

jehož cena včetně dovybavení přesahuje 
milion korun.

Součástí slavnostního sobotního od-
poledne bylo rovněž předání řady hasič-
ských ocenění včetně věrnostních medailí 
a stužek za dlouholeté členství ve sboru.

Luboš Janoušek
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První zářijový víkend, konkrétně v so-
botu 4. září, se konal již 3. ročník stále 
oblíbenější Lázácké traktoriády. Každý 
návštěvník měl možnost pokochat se více 
než 60 stroji. Od každoročních účastníků 
z domácí dílny až po prvotřídní a profesi-
onální pracanty. Letošní ročník byl zamě-
řen především na nakladače – zdánlivě 
malé, ale nepostradatelné pomocníky.

Zahájení traktoriády proběhlo formou 
spanilé jízdy obcí. Všechny stroje utvořily 
kolonu, která projela celým Lázem. Na zá-
věr spanilé jízdy byl připraven průjezd bro-
dem Novosyrovického potoka. Po spanilé 
jízdě následovaly soutěže pro všechny 
návštěvníky, a to včetně dětí. Mezi nej-
oblíbenější patřil hod prázdným sudem 
do dálky. Pro zdatné šoféry byl připraven 
slalom v jízdě pozadu mezi balíky slámy. 
Letošní novinkou bylo přetahování trakto-
ru železnými muži. Dokonce se našlo i pár 
odvážlivců, kteří si tuto aktivitu také zdár-
ně vyzkoušeli. Pro děti bylo nejvyhledáva-
nější aktivitou malování na obličej.

Po 17. hodině proběhlo vyhlášení vítězů 
soutěží společně s vyhlášením nejhez-
čího traktoru a nejoriginálnějšího samo-
sprásku. Všichni vítězové si domů odnesli 

originální upomínkové předměty. Úplným 
závěrem krásného sobotního dne bylo vy-
hlášení tomboly o věcné ceny.

Věřím, že se každý z více než třinácti 
set návštěvníků bavil a příští rok nás opět 
potěší svojí návštěvou. Zároveň velice dě-

kuji všem organizátorů za jejich obrovské 
nasazení a sponzorům. Tak zase za rok! 
Těšíme se opravdu moc už teď…

Martin Chalupa, starosta
Foto: Pavel Weidenthaler 

U naší školky v Domamili máme krás-
nou zahradu plnou nádherných zákoutí. 
Je to taková naše živá učebnice. Báječné 

místo, kde můžeme s dětmi objevovat, bá-
dat, pozorovat, dotýkat se, hrát si, odpočí-
vat, tvořit a vnímat svět kolem sebe všemi 

svými smysly. A jako každá zahra-
da, tak i ta naše potřebuje pravi-
delnou péči i velký kus odvahy při 
budování nebo tvoření něčeho no-
vého s malými předškolními dětmi.

Naší zahradní novinkou je DEŠ-
ŤOVÝ ZÁHON. Pod tímto pojmem 
nemusíte hledat nic složitého. Jde 
o terénní prohlubeň – 30 až 60 cm 
pod terénem, která slouží k hroma-
dění, zadržení a postupnému vsa-
kování dešťové vody, čímž výrazně 
přispívá k zadržování vody v zahra-
dě. Nepostradatelnou funkci zde 
mají také rostliny, které jsou odolné 
vůči kolísající hladině vody, tudíž 
výborně snášejí jak přemokření 
a vlhko, tak i úplné sucho. Zachy-
cená dešťovka se do půdy vsakuje 
přibližně jeden až tři dny a poté se 
odpařuje zpět do ovzduší, takže 
prakticky zůstává na svém stanovi-
šti. Náš dešťový záhon je situován 

v zadní části zahrady a voda do něj stéká 
ze zahradní chatky.

Jsme moc pyšní na to, že se nám poda-
řilo v novém školním roce a s novou par-
tou dětí uskutečnit na zahradě zase něco 
nového!

Velké poděkování patří Obecnímu úřa-
du Domamil (finanční zajištění), Josefu 
Svobodovi (klempířské práce) a Roma-
nu Pléhovi (zajištění a dovoz materiálu 
na dešťový záhon).

Jana Čtveráčková,
učitelka a koordinátorka EVVO

Dešťový záhon aneb Domamilská školička to s vodou umí

Lázáckou traktoriádu zahájila spanilá jízda obcí
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Před samotným závodem 
uctili památku Káje Hochmana 
členové místního hasičského 
sboru, a to položením kytice 
na rodinný hrob Hochmano-
vých. Po nástupu už násle-
dovalo první kolo memoriálu, 
které se nazývá „Sání“ a které 
má poněkud netradiční prů-
běh. Káď s vodou je totiž místo 
nad úrovní terénu zabudována 
do země, tudíž všechna druž-
stva musí ke splnění svého po-
kusu nejprve vodu z této kádě 
nasát na úroveň terénu pomocí 
motorové stříkačky a až poté 
může voda mířit vstříc terčům. 
Právě náročnost a neobvyklý 
průběh častohostického „Sání“ jsou pro spoustu závodníků za-
jímavým zpestřením soutěží, a proto se na memoriál rádi vra-
cejí. V této části mezi sebou soupeřila družstva mužů i žen bez 
rozlišení kategorií. Na prvním místě se umístilo domácí družstvo 
mužů s časem 22,55 před druhým týmem z Třebelovic (23,88) 
a třetím „A“ družstvem žen z Častohostic (24,77 s).

Druhé kolo probíhalo už klasickou formou na 2B. V kategorii 
mužů zvítězili s časem 15,38 s borci z Třebelovic, před druhým 
Krahulovem (15,80 s), třetí místo pak putovalo do Bojanovic 
(16,20 s). V kategorii žen ukořistily první místo ženy z družstva 
Častohostice „A“ s časem 18,82 s, druhé místo vybojovaly ženy 
z Krahulova (20,01 s) a třetí místo patřilo opět domácímu druž-
stvu Častohostice „B“ (20,21 s).

Na závěr předvedli své umění místní nejmladší hasiči a ha-
sičky, kteří zaběhli na ukázku dětskou formu požárního útoku. 
Po předání pohárů a věcných cen (mimo jiné se soutěžilo o dvě 
uzená selátka) překvapila všechny účastníky memoriálu rodina 
Káje Hochmanna, která si pro každého připravila sladké, doma 
pečené památeční medaile.

Celý memoriál probíhal v přátelské atmosféře, počasí závod-
níkům velmi přálo a všichni předvedli nejlepší možné výkony. 
Nezbývá než doufat, že příští rok se memoriál vydaří stejně dob-
ře, ne-li lépe, jako tomu bylo letos.

Ing. Vlaďka Nesibová

Kamerový systém
Při vjezdu do Nových Syrovic byly instalovány tabulky s in-

formací, že obec je monitorována kamerovým systémem. Tato 
informace proběhla již v místních zprávách, ale i pro návštěvníky 
ji považujeme za důležitou. Všech šestnáct kamer se záznamem 
má pomoci monitorovat obecní prostory a přispět k ochraně ma-
jetku obce i zdejších obyvatel. Náklady na instalaci nebyly vůbec 
nízké a věříme, že nám v dohledné době pomohou při zkvalitňo-
vání života našich občanů.

Oldřich Svoboda, starosta

Výšlap na Mařenku 
a zmrzlina v Želetavě

V neděli 26. září jsme se sešli v 10 hodin dopoledne 
u Obecního úřadu v Meziříčku. Auty jsme se dopravili na sta-
noviště za Bítovánky.

Po cestě k nejvyššímu bodu Třebíčska jsme si zahráli šip-
kovanou. Úkoly, které děti měly splnit, byly zaměřeny na okol-
ní krajinu. Posledním a nejdůležitějším úkolem byl výšlap 156 
schodů na rozhlednu Mařenka.

Počasí nám přálo, a tak bylo vidět z vrcholu rozhledny dale-
ko po okolí. Děti měly obrovskou výdrž a vylézt na rozhlednu 
zvládaly hned několikrát. Na posilněnou jsme opékali vuřty 
a děti dostaly za své výkony sladké dobroty.

Na zpáteční cestě jsme si s dětmi prozpěvovali lidové pís-
ničky. Výlet jsme zakončili v Želetavě zmrzlinou. Za krásný 
výlet všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spo-
lečné akce.

Alena Pelánová, starostka Meziříčka

Poslední zářijovou sobotu opět ožil hasičský areál za Proke-
šovou stodolou v Častohosticích. Konala se zde totiž již tradič-
ní soutěž s názvem „Memoriál Káje Hochmana“, od jehož úmrtí 
v letošním roce uplynulo kulatých 30 let.

V Memoriálu Káje Hochmana se domácím Častohosticím dařilo
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Miloušek oslavil kulatiny
Miloslav Chvátal – rodák 

z Vesce, kterému nikdo ne-
řekne jinak než Miloušek, 
oslavil životní jubileum 
krásných 70 let. Miloušek 
se zasloužil o mnohé dění 
v minulých letech. Ve dva-
nácti letech začal promí-
tat v kulturním domě filmy 
jako Vinnetou, později pak 
například trilogii Slunce, 
seno…, promítání ukončil 
až v roce 1992.

Od čtrnácti čepuje pivo 
v místním kulturním domě 
a letos tomu je již 56 let. Ve Vesci působil i jako kulturní re-
ferent a zorganizoval mnoho kulturních akcí. Byly tu skupiny 
jako Synkopy 61, Kern, Olympic, Michal Tučný se skupinou 
Fešáci, Citron a další. Z dechovek třeba Moravanka Jana 
Slabáka, Moravěnka, Bojané, Stříbrňanka, Starobrněnská 
dvanáctka. Vesci navštívili také například Heidi Janků, Věra 
Špinarová, Petra Janů, Jiří Schelinger, Josef Zíma, Jiří He-
lekal či Jožka Černý.

Sbor dobrovolných hasičů Vesce si velice váží všeho, co 
pro naši ves udělal. Ještě jednou mu přejeme hodně štěstí, 
zdraví a mnoho dalších skvěle prožitých let.

Bc. Veronika Tvrdá

Podzim není jen sychravé počasí, ale je to období krásných barev. Má své nezaměnitelné kouzlo, které si v Meziříčku zvýraznili 
výzdobou z různě velkých dýní a kukuřice. Letošní zbrusu nová výzdoba u čekárny je na uvítanou pro projíždějící; pod lípou najdeme 
dýně vyřezané i malované, které jistě potěší oko a pohladí duši všech lidí při procházce touto vesničkou.

Foto: Alena Pelánová

První říjnovou sobotu byl letecký koridor nad Lesnou extrémně 
vytížený. V odpoledních hodinách si tam totiž v rámci šestého 
ročníku drakiády vyletělo zhruba patnáct draků za doprovodu 
téměř třiceti dětí a dospělých. Počasí na této tradiční podzimní 
akci bylo letos ukázkové; sluníčko svítilo a foukalo tak akorát, 
takže se tentokrát nikdo z účastníků netrápil se vzletem, a bě-
hem chvilky se všichni draci předpisově vznášeli nad loukou 
a rybníkem. Některým dráčkům byla tam nahoře asi dlouhá chví-
le, tak začali dovádět, až se jim překřížily šnůry. To pak měli je-
jich piloti plné ruce práce vysvobodit právě toho svého. Naopak 
draci jiní majestátně vystoupali vysoko k obloze a odtud klidně 
sledovali hemžení na zemi.

U dolních konců provázků se během odpoledne postupně 
prostřídali nejmenší účastníci s těmi zkušenějšími. Pro všechny, 
kteří potřebovali doplnit energii, bylo k dispozici posezení s ob-
čerstvením. Děkujeme pořádajícím za milou akci a těšíme se 
opět za rok na viděnou u rybníka.   -hav-

Nad Lesnou letos létali draci za příznivého počasí

Podzim nastoupil v plné své kráse, počasí bylo příjemné a slu-
níčko nás hezky hřeje. Tak si můžeme společně s dětmi ve škol-
ce, na procházce, v parku užívat a tvořit z plodů podzimu. S dět-
mi sbíráme kaštany, žaludy, šípky, ale hlavně krásně zbarvené 
listí, ze kterých tvoříme skřítky, draky a sovičky.

S dětmi jsme pátrali po místech nedaleko školky. Děti dosta-
ly na obrázku vyfocené místo a měly za úkol ho najít. Během 
těchto procházek děti poznávaly krásné okolí a místa v Nových 
Syrovicích.

Na děti v brzkých dnech čeká sférické kino, na které se už 
moc těšíme. Ocitneme se v kouzelném prostoru a budeme si při-
padat, jako bychom byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně 
oceánu.     Věra Sedláková

Podzim v MŠ Nové Syrovice
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„Ryba je letos moc krásná.“ Těmito 
slovy přivítal v sobotu 2. října v 10 hodin 
dopoledne na stavidle obecního rybníka 
starosta Hornic Miloš Březina všechny 
příchozí a měl pravdu. Původně se totiž 
měl výroční 10. výlov konat už loni, díky 
tehdejším covidovým opatřením však 
dostali kapři ještě jeden rok na to, aby 
vyrostli. Horničtí rybáři tak letos do sítí 
a keserů chytali často i pětikilové šupi-
náče, kteří ihned po umytí mířili na váhu 
a k návštěvníkům výlovu.

Po rybách se zaprášilo tak rychle, 
že hodinu před polednem mohli jít všich-
ni domů, pokud by tedy byl letošní výlov 
takový jako většina podobných akcí. Sa-
motným vylovením ryb ale v Hornicích 
celý den teprve začíná. Centrem dění se 
stalo hřiště přímo nad rybníkem, kterému 
místní neřeknou jinak než „Na hradě“, pro-
tože jde o bývalou tvrz. Tam si návštěvníci 

mohli koupit právě usmaženého kapra, 
ale také uzeného, rybí polévku, rybí pep-
řenky a salát, rybí škvarky, ale třeba i zdo-
bené perníčky ve tvaru kapra. A pokud už 
někdo snad měl ryb dost, čekaly na něho 
kromě točeného piva, limonády a oblíbe-
ných lihovin z místní pálenice například 
gyros či pro ty menší třeba palačinky.

Celý výlov trval od deseti hodin až do je-
denácti večer, odpoledne totiž začala hrát 
populární kapela Genetic a v rámci dopro-
vodného programu se střídali znojemská 
taneční country skupina a středověcí ry-
tíři, zatímco děti se mohly vyfotit s dvojící 
místních vodníků. Dětem se v Hornicích 
vůbec líbilo, kromě dvou skákacích hradů 
či možnosti zaskotačit si v pěně od mo-
ravskobudějovických dobrovolných hasi-
čů měli na celý den nachystaný program 
v dětském koutku, ze kterého odcházely 
nejen s odměnami, ale třeba také s novým 

účesem či malováním na obličeji. Oblíbe-
ným programem je také pasování nových 
rybářů, což je proces zahrnující mimo jiné 
i studenou vodu a mazlavé bláto, proto je 
tak divácky populární.

Pořadatelé odhadují, že výlov navští-
vilo za celý den přes tisíc návštěvníků, 
což je na obec s 63 obyvateli úctyhodný 
výsledek. Za jediný den se spotřebovalo 
na občerstvení zhruba 500 kg ryb, 70 kg 
gyrosu, 40 kg klobás, 16 sudů piva a osm 
sudů limonády. A k tomu ještě množství 
domácích i kupovaných sladkostí, perní-
ků, bábovek, palačinek, čajů, jiných alko-
holických i nealkoholických nápojů.

Teď si musejí dát kapři pauzu, aby stihli 
vyrůst, ale za dva roky se tato oblíbená 
akce bude v Hornicích opět opakovat.

Filip Němec
Foto: Zuzana Bobu

V pátek 8. října jsme si položením věn-
ce k pamětní desce bývalého řídícího uči-
tele a jednatele Sokola v Martínkově v ob-
dobí druhé světové války Josefa Štefana 
připomněli hrdinství sokolů během tohoto 
válečného konfliktu.

Proč si právě 8. říjen připomínáme jako 
Významný den České republiky a Památ-
ný den sokolstva? K objasnění významu 
tohoto dne se musíme vrátit do období 
okupace naší vlasti nacisty po vyhlášení 
Protektorátu Čechy a Morava. Sokolové 
se zapojovali do činnosti prakticky všech 
skupin, které na území protektorátu orga-
nizovaly protiokupační činnost. Přidávali 
se k členům Obrany národa, Politického 
ústředí, Zemského národního výboru či 
Petičního výboru Věrni zůstaneme. Kro-
mě toho vytvořili i vlastní odbojovou orga-
nizaci s názvem Obec sokolská v odboji. 
Činnost Sokola byla v období II. světové 
války oficiálně zastavena 12. dubna 1941. 
Sokolové však pokračovali v organizová-
ní odboje proti okupantům a jejich aktivity 
rostly. Sjednat nápravu měl zastupující 
říšský protektor Reinhard Heydrich. Ten 
do Prahy dorazil 27. září 1941 a okamži-
tě začal s čistkami a zatýkáním. Ihned 
byl zatčen ministerský předseda generál 

Alois Eliáš a mnoho dalších představitelů 
české a moravské elity a odboje. Na svá-
tek patrona českých zemí sv. Václava bylo 
vyhlášeno stanné právo a došlo k popra-
vě dvou vysoce postavených důstojníků 
odbojové organizace Obrana národa. 
Jednalo se o velitele této skupiny gene-

rála Josefa Bílého a vojenského velitele 
Sokola Hugo Vojty. 30. září 1941 byl v Ru-
zyni popraven náčelník Československé 
obce sokolské Augustin Pechlát. Dalších 
dvanáct československých generálů bylo 
popraveno 2. října v Ruzyni.

A 8. října 1941 byla rozpuštěna Česká 
obec sokolská a její majetek byl zabaven. 
V noci proběhla „Akce Sokol“, ve které po-
dle připravených seznamů byli zatčeni so-
kolští činovníci z ústředí, žup a z větších 
jednot. Všichni byli uvězněni bez soudu, 
bez důkazu provinění, jen proto, že byli 
činnými členy Sokola! Většina z nich se 
konce války nedočkala, byli umučeni či 
popraveni v koncentračních táborech.

Rozhodnutí odstranit Heydricha vojen-
skou cestou padlo hned 3. října jako re-
akce londýnské Benešovy vlády na tyto 
likvidační kroky nového zastupujícího 
protektora. K Heydrichově likvidaci byli 
vybráni rotmistr Jozef Gabčík a rotný Ka-
rel Svoboda. Svoboda byl ovšem během 
výcviku zraněn při cvičném seskoku a na-
hradil jej Jan Kubiš, rodák z Dolních Vilé-
movic na Třebíčsku.

Josef Pléha, 
starosta Sokola Martínkov

Jubilejní desátý výlov obecního rybníka v Hornicích

Připomínka Památného dne sokolstva v Martínkově
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V sobotu 9. října se Želetava ponořila 
do tmy a ze svých úkrytů vylezla prapo-
divná strašidla, která číhala na pocest-
né podél svíčkami osvětlené strašidelné 
stezky. Přibližně tři desítky strašidel číhaly 
ve skrytu noci na odvážlivce všech věko-
vých skupin, kteří se odhodlali absolvovat 
již tradiční strašidelnou stezku odvahy.

Startovalo se naproti hasičárně. Aby 
si děti zkrátily dlouhé čekání, než na ně 
přijde řada, nechaly si od podivné bytosti 
namalovat obličej – to aby si na ně straši-
dla netroufla. Trasa vedla nejprve kolem 

mírumilovného čerta s Mikulášem a andě-
lem k Červené Karkulce s babičkou a hod-
ným vlkem, kterého si mohly odvážnější 
děti pohladit. Další podivné bytosti číhaly 
v lesíku pod hřbitovem. Když v mlází za-
chrochtal divočák, vyděsil se snad úplně 
každý. Dál vedla cesta kolem pytlového 
bubáka do Sádek, kde číhal šílený řez-
ník se svou obětí, tajemný čaroděj a houf 
dalších příšerek. U starého sklepení zase 
dvě čarodějnice lapaly neposlušné děti 
a pokoušely se je zavřít za mříže sklepe-
ní. Rozhodně už tam nejmíň dvě odrost-

lé děti v řetězech úpěly. Veškerá legrace 
však skončila, když v bludišti na hrázi ryb-
níka Hadravy vycenili zuby čtyři zákeřní 
vlkodlaci. Těsně před cílem cesty museli 
odvážlivci projít bývalým kinem, kde je 
na zšeřelém jevišti vyděsila rakev, vedle 
které se z hlubin propadliště vynořilo vřís-
kavé strašidlo. V temném koutě zase číhal 
šílený chirurg s čísi právě amputovanou 
končetinou.

Cíl letošní strašidelné cesty byl opět 
ve stylově vyzdobeném kulturním domě, 
kde pořadatelé nachystali bohaté občer-

stvení, perníkové medaile 
a diskotéku pro děti. Věhlas 
zdejších strašidelných cest 
už dávno překonal hranice 
městyse, neboť se jich kaž-
dým rokem účastní stále víc 
dětí i dospělých. Letos prošlo 
stezkou cca 400 lidí a někte-
ří čekali téměř dvě hodiny 
na startu, než na ně přišla 
řada. Počasí se však vyvedlo 
a všichni (lidé i strašidla) se 
opět dobře bavili.

Olga Nováková

V pořadí již pátá Lukovská burza, která se konala v sobotu 2. října, byla opět rekordní. Což se až tak nečekalo, neboť počty 
návštěvníků i prodejců na předchozí páté, která se uskutečnila letos v červnu, se zdály být nepřekonatelné. Leč stalo se, když 
tentokrát pořadatelé zaznamenali sto čtyřicet prodejců a bezmála osm stovek návštěvníků. O žaludky všech přítomných bylo 
jako tradičně dobře postaráno díky kvalitnímu občerstvení, takže ani hlady či žízní zde opravdu nikdo netrpěl.

Foto: Luboš Janoušek

Želetavu opět ovládla prapodivná strašidla

Malá čarodějnice.Šílený řezník. Čarodějnice se svými oběťmi.
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Ještě se nám v Nových 
Syrovicích neokoukala spo-
jovací chodba a přístavba 
naší školy a již opět máme 
omezení ve škole mateřské. 
Děti samozřejmě zařízení 
navštěvují, ale jsou umístěny 
v budově základní školy a tří-
da „Žabičky“ je od poloviny 
srpna v přestavbě.

Sedlová střecha z budovy 
zmizela a byla nahrazena 
pultovou ve stylu zmiňované 
přístavby. Opravy zasáhnou 
omítky a nátěry opláštění 

A zase ta škola…
i vnitřních stěn, včetně podhle-
dů stropů a nového osvětlení. 
Přibudou také nové sociálky 
na školní zahradě a oprav 
se dočkaly i menší, avšak již 
nefunkční, plechové střechy. 
Opravy proběhly u vjezdu 
do areálu, kde chybí ještě nové 
oplocení.

A snad na pár roků bude 
naše škola jako klícka. Pláno-
vané výdaje, včetně dotace 
z MMR, budou cca 2 mil. 300 
tis. Kč.

Oldřich Svoboda, starosta

V sobotu 9. října 
přivítal starosta Mar-
tin Chalupa společně 
s místostarostkou 
Petrou Dubskou nej-
mladší občanku Lázu, 
Natálii Weidenthale-
rovou. Děvčata Iva-
na Dubská a Adéla 
Dubská zarecitovaly 
básničku, následovalo 
předání kytice, věcné-
ho daru a podepsání 
do kroniky. Do života 
Natálce všichni popřá-
li zdravíčko, radost, 
chuť k životu, trpělivé a hodné rodiče.

V předchozích letech probíhaly v kultur-
ním domě na Lesné postupné rekonstruk-
ce jednotlivých částí objektu. V loňském 
roce došlo i na nevyhovující podlahu 
v hlavním sále. Se starým parketem jsme 
se chtěli (jak se sluší a patří) náležitě roz-
loučit společenskou akcí, do toho nám ale 
loni zjara „hodil vidle“ koronavirus. S roz-
lučkou jsme tedy museli počkat na dobu 
epidemiologicky příznivější.

Protože me-
zitím v čekací 
době nahradily 
původní pod-
lahu nové du-
bové parkety, 
pružně jsme 
přešli od lou-
čení k vítání. 
A vítání no-
vého parketu 
proběhlo v so-
botu 18. září. 

Pro tuto příležitost byl připravený pestrý 
program rozdělený do dvou částí – odpo-
lední cirkusové vystoupení s kolotočem 
a skákacím hradem, večer taneční zába-
va v kulturním domě.

S cirkusovou show k nám přijeli man-
želé Paldusovi, kteří představili spolu se 
svými zvířecími pomocníky své umění. 
Nejprve pan principál kouzlil, přičemž 
některá kouzelnická čísla si za drobnou 
odměnu mohli vyzkoušet i dobrovolníci 
z řad dětí. Poté přišli na řadu cvičení pej-
sci, jež bravurně zvládli překážkovou drá-
hu i balancování na velkém míči. Na závěr 
se představila opice Žofka, se kterou se 
mohly děti vyfotografovat.

Zatímco ti mladší se i přes chladné po-
časí bavili venku, dospělí mohli diskutovat 
v teple kulturního domu, kde byla v přísálí 
umístěna nástěnka s fotografiemi, které 
dokumentovaly jednotlivé etapy oprav 
objektu. Odpolední program se zlehka 
přehoupl do své druhé části – taneční zá-
bavy.

Večerní část akce zahájil pan staros-
ta proslovem o historii kulturního domu. 
Poté už dostala prostor kapela LeGran-

Po dlouhé covidové pauze všech společenských akcí se Jackovští domluvili na uspo-
řádání akce s názvem Oktoberfest. Jako vhodné místo pro tento podzimní festival se 
jevil prostor „Pod lipou“. A tak se zrodil premiérový první ročník Oktoberfestu v Jackově. 
K dobrému pivu, jídlu a hlavně pří-
jemnému posezení se v sobotu 25. 
září sešlo pět desítek lidí, a to nejen 
místních. Na čepu bylo pět druhů 
piva, slané i sladké dobrůtky k pěni-
vému moku zajistili sami obyvatelé 
Jackova. Akce probíhala v přátelské 
a veselé náladě a odstartovala orga-
nizaci dalších setkání „Pod lipou“.

Osadní výbor Jackov

Vítání nejmladší občanky v Lázu

da a první taneční zábava 
na novém parketu mohla 
začít. Hudba a veselý hla-
hol přítomných zněly sálem 
do pozdních večerních hodin. 
První zatěžkávací zkouška 
proběhla hladce, doufejme 
tedy, že nová podlaha bude 
sloužit svému účelu alespoň 
tak dlouho, jako ta původní – 
tedy přes půl století.

Marcela Havelková

Křest nového parketu s cirkusem a taneční zábavou

První podzimní Oktoberfest v Jackově

Foto: Andrea Sosnarová 
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Poté, co v Jakubově skončily 
po budování splaškové kanali-
zace a vodovodu opravy všech 
komunikací, začalo zdejší za-
stupitelstvo s postupnou opra-
vou chodníků. Při jejich rekon-
strukci jsou pod novou dlažbu 
pokládány chráničky a trubičky 
na optická vlákna pro vysoko-
rychlostní internet. V loňském 
roce se podařilo díky dotaci ze 
SFDI opravit chodník od čekár-
ny k nové zástavbě. V letošním 
roce byl přeložen chodník od če-

V pátek 19. listopadu bude v 17.00 hod. 
v Městské knihovně Moravské Budějovice 
slavnostně zahájena výstava Život vyjádřený 
barvami. Autorkou souboru kreseb je Naďa 
Procházková. A její výstava může udělat ra-
dost hned třikrát.

Naďa Procházková žije v Moravských 
Budějovicích už víc než dvacet let. V době 
covidu se vrátila ke kreslení, ke kterému se 
dostala už za dob studií. Nyní ze svých obra-
zů připravila svou první výstavu. Její kresby 
nejprve vznikaly obyčejnou tužkou, později 
autorka absolvovala kurz kresby suchým 
pastelem a zakotvila právě v této technice. 
Hlavním tématem jednotlivých obrazů je člo-
věk, lidské tělo, tváře a povahy, i to, jak se my-
šlenka nebo pocit zrcadlí ve výrazu člověka.

Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové

kárny k obecnímu úřadu. V září 
bylo také vydáno stavební po-
volení na rekonstrukci chod-
níků od čekárny k autobazaru 
po obou stranách návsi. Rea-
lizace je naplánovaná na příští 
rok.

Pokládání chrániček pro in-
ternet pod tyto chodníky již pod-
pořil dotací ve výši 222 000 Kč 
Fond Vysočiny. V příštích letech 
proběhne připojení na krajskou 
páteřní optickou síť ROWANET.

Miroslav Kabelka

Také Jakubovští se připravují na optiku

Tři desítky obrazů Ladislava Krásné-
ho byly k vidění v průběhu čtvrtého zá-
řijového týdne v moravskobudějovic-
kých zámeckých konírnách na výstavě, 
uspořádané při příležitosti 100. výročí 
narození tohoto významného výtvarní-
ka, který se narodil v roce 1920. Kvůli 
loňské epidemiologické situaci však 
musela být výstava, jejíž vernisáž se 
uskutečnila v pátek 17. září, o rok od-
ložena. 

Foto: Luboš Janoušek

Život vyjádřený barvami Nadi Procházkové
A proč výstava udělá radost hned třikrát? 

„Jednou proto, že jsem radost z tvorby zažila 
já sama, podruhé doufám, že výstava udělá 
radost návštěvníkům, a potřetí proto, že vý-
těžek z prodeje poputuje organizaci Haima, 
která pomáhá onkologicky nemocným dětem 
na Klinice dětské hematoonkologie v praž-
ském Motole,“ vysvětluje autorka výstavy. 
Sama pracuje řadu let jako speciální peda-
gožka a propojení výstavy s pomocí dětem se 
zdravotním problémem tak pro ni bylo logic-
kým vyústěním celé myšlenky.

Výstava potrvá do konce prosince a po ce-
lou dobu jejího trvání bude moci veřejnost za-
koupením některého z obrazů přispět na po-
moc těmto dětem.

Petra Dvořáková

Ohlédnutí za kulturou v MKS Beseda objektivem P. Čírtka

Čarodějky v kuchyni - M. Dolinová, V. Žilková Divadlo pod kloboukem – Jak si včelky medily

DS Nikdyvčas – Trochu vendeta
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Se slovy uvedenými v titulku připil Pavel 
Posád, biskup českobudějovický, Gymná-
ziu a Střední odborné škole v Moravských 
Budějovicích po slavnostním přestřižení 
pásky nově opravené budovy moravsko-
budějovického gymnázia.

Důvody k oslavám, které proběhly v so-
botu 2. října, byly hned dva. V letošním 
roce škola slaví již 110 let od svého zalo-
žení. Jedná se o páté nejstarší gymnázi-
um v Kraji Vysočina, jak ve svém projevu 
připomněl Jan Břížďala, krajský radní pro 
oblast školství. Když se toto výročí spo-
jí s ukončením rozsáhlé rekonstrukce 
za zhruba 28 milionů korun, je to skutečně 
důvod k oslavám.

První hosté se v areálu gymnazijní-
ho parku začali scházet již po deváté 
hodině a z jejich reakcí bylo patrné, že 
mnozí z nich strávili ve škole část svého 
života, a tak jsou zvědaví, jak se škola 
proměnila. Slavnostní program zahájil 
ředitel školy František Dubský, následo-
valo uvítání všech přítomných a projevy 
vzácných hostů. První se ujal slova Miloš 
Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu 
České republiky, který ve své řeči mimo 
jiné pochválil Kraj Vysočinu za to, jak se 
stará o své školy, a vyzdvihl význam uči-
telského povolání pro budoucnost naší 
republiky. Jan Břížďala připomenul, kolika 
významných historických událostí byla 

budova školy tichým svědkem a že v sobě 
nese i odkaz mnoha významných osob-
ností, které ji navštěvovaly. V podobném 
duchu promluvili i Karel Janoušek, krajský 
radní pro oblast majetku, a místostarost-
ka města Moravské Budějovice Jana Kie-
sewetterová. Projevy zakončil mimořád-
ný host Mons. Pavel Posád, další z řady 
úspěšných absolventů našeho gymnázia.

Po přestřižení pásky ná-
sledovala samotná prohlídka 
nově opravených prostor pů-
vodní budovy školy. Chodby 
a třídy zaplnil hovor návštěv-
níků, kteří postupně prochá-
zeli výstavami, které pro ně 
byly připraveny. Měli tak mož-
nost připomenout si historii 
budovy od jejích počátků až 
po současnost zdokumento-
vanou na fotografiích. Mnozí 
se podivovali, o jak rozsáhlé 
zásahy se při rekonstrukci 
jednalo, a oceňovali novou 

podobu učeben. Velmi pěkné byly reakce 
na nové prostory školní knihovny přestě-
hované do reprezentativních prostor bý-
valé ředitelny a sborovny. Novou podobu 
také získal studentský klub Akvárko, který 
si nádherně a v rekordním čase vymalo-
vali sami studenti. Velký zájem vzbudily 
nové studentské aktivity. Činnost skupi-
ny GMBproMB je už obyvatelům Morav-
skobudějovického mikroregionu většinou 
známá. Zapojení studentů do Mezinárod-
ní ceny vévody z Edinburghu podporující 
všestranný rozvoj studentů však bylo pro 
mnohé návštěvníky novinkou.

Samostatnou část pak tvo-
řilo připomenutí činnosti nejen 
úspěšných absolventů školy, 
ale i mnohých studentů sou-
časných. Do aktuálního života 
naší školy mohli návštěvníci 
nahlédnout prostřednictvím 
vystavených fotografií. Mno-
zí příchozí při této příležitosti 
s nostalgií vzpomínali na léta, 
která zde prožili, vzájemně si 
sdělovali své zážitky a porov-
návali své vzpomínky s tím, 

V pátek 17. září vyvrcholil projekt, který 
žáci 6. A ze Základní školy T. G. Masaryka 
absolvovali ve spolupráci s Českou spoři-
telnou v Moravských Budějovicích. Celé to 
začalo již ve školním roce 2019/2020. Teh-
dy ještě čtvrťáci se svojí třídní učitelkou 
Eliškou Strejčkovou rozjeli projekt, který 
se nazývá ABECEDA PENĚZ. V tomto 
programu si děti interaktivní a hravou for-
mou osvojily nejen základní finanční poj-
my, ale vyzkoušely si v praxi, jak je třeba 
sestavit rozpočet. Poznaly hodnotu peněz 
i rizika hospodaření s nimi. Uvědomily si, 
že peníze se musí vydělat.

A jak to celé probíhalo? Z dětí 
se na chvíli stali podnikate-
lé – celá třída byla jedna firma. 
Od bankovního ústavu dostali 
chlapci a děvčata základní vklad, 
který se snažili zhodnotit. Žáci si 
sami zvolili cíl, na který vyděláva-
li. Sami si určili svůj podnikatelský 
záměr, který svými schopnostmi 
a dovednostmi naplnili. Výsled-

kem byla výstava, kde žáci prodávali svo-
je výrobky, a tím zhodnocovali původní 
vklad. Utržené peníze se děti rozhodly 
utratit za společný výlet.

Děkujeme tímto České spořitelně za ná-
pad a finanční podporu, dále pak bývalé 
třídní učitelce Elišce Strejčkové a učitelce 
Jolaně Bartesové za spolupráci a vedení 
projektu. Velké poděkování zaslouží také 
rodiče, bez kterých bychom nedosáhli tak 
výborného zisku!

Ria Hanáková, třídní učitelka 6. A

Abeceda peněz v ZŠ T. G. Masaryka

Vivat, crescat, floreat – Ať žije, roste a vzkvétá!
co právě viděli. Všude vládla příjemná 
atmosféra, kterou doprovázel smích i ti-
ché cinkání skleniček. V tomto duchu se 
nesl celý den. Nostalgii střídalo nadšení 
z nové proměny školy. Věřím, že většina 
návštěvníků odcházela spokojená. Pro 
mnohé absolventy to rovněž byla hez-
ká příležitost uspořádat sraz své třídy 
a ve vzpomínání na školní léta pokračovat 
i po ukončení akce.

Tečkou za oslavami 110. výročí založe-
ní gymnázia v Moravských Budějovicích 
by opět mohla být slova Mons. Posáda: 
„Kudy chodím, tudy šířím věhlas této školy 
a chtěl bych vám popřát, abyste i vy na ni 
byli hrdí, abyste ji milovali a každý podle 
svých možností podporovali.“

Kdo se nestihl nebo nemohl oslav zú-
častnit, může si naši školu prohlédnout 
také ve čtvrtek 18. listopadu v době 
od 13.30 do 17.00 hod., kdy zde proběh-
ne „Den otevřených dveří“. Tato akce je 
určena především zájemcům o studium, 
ale samozřejmě zveme rovněž všechny 
příznivce Gymnázia a SOŠ Moravské Bu-
dějovice.

Mgr. Květa Bretšnajdrová
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Poslední zářijový den 
jsme připravili pro rodiče 
a jejich děti v MŠ Šafaří-
kova společný seznamo-
vací výlet, který měl za cíl 
vzájemně se poznat s no-
vými kamarády a rodiče 
s celým personálem naší 
školky.

Trasa, kterou se všichni 
vydali, vedla zahrádkář-
skou kolonií a kolem ryb-
níka Mastník. Po cestě se 
účastníci zastavili u jed-
notlivých stanovišť, kde 
si procvičili svoje pohybo-
vé, manuální a rozumo-
vé dovednosti. Na závěr 
jsme se všichni opět sešli 
na školní zahradě, kde 
paní kuchařka měla pro 

Také tento český strakáč černý 
chovatele Milana Kosíka byl k vidění 
na zářijové všeobecné výstavě drob-
ného zvířectva, kterou uspořádali mo-
ravskobudějovičtí chovatelé. Čestná 
cena výstavy jej po zásluze neminula.

Foto: ACH

všechny připravené občers-
tvení. Rodiče měli možnost 
ochutnat stravu podáva-
nou jejich dětem v běžném 
provozu mateřské školy. 
Kuchařky v současné době 
při vaření hojně využívají 
podzimních plodů, a proto 
chuťovky byly natřené kvě-
tákovou a špenátovou po-
mazánkou a také pomazán-
kou z červené řepy, podával 
se šípkový čaj a bylinková 
limonáda.

Všechny děti si za svoji 
účast odnesly nejen medai-
le, ale doufáme, že i pěkné 
zážitky z odpoledne proži-
tého společně se svými ro-
diči a kamarády.

Hana Vorlíčková, 
MŠ Šafaříkova

V sobotu 11. září proběhlo slavnostní 
vyhlášení nejlepších klubů a závodníků 
z celé kutnohorské série závodů, ve kte-
ré účastníci získávali na každé jednotlivé 
soutěži různý počet bodů dle dosaženého 
umístění. Body se sčítaly jednak jednotliv-
cům, jednak všem členům daných klubů.

Zatímco v roce 2020 jsme jako oddíl ob-
sadili 6. místo, letos jsme ve velké konku-
renci daleko početnějších klubů vystoupili 
na stupně vítězů a získali jsme za druhé 
místo stříbrný pohár! Často zmiňujeme, 
že naše závodnice patří mezi ty nejlepší 
v celé České republice, a i nyní byla naše 
slova potvrzena, neboť jsme se domů vra-
celi s nejednou medailí na krku.

Kategorie 3–4 roky: Beátka Dubská (2. 
místo), Emička Chvátalová (3. místo). Ka-
tegorie 5–6 let: Noemka Dufková (2. mís-
to), Kristýnka Nesibová (3. místo). Katego-
rie 13–14 let: Anetka Havlíčková (2. místo). 
Kategorie 15–20 let: Terka Havlíčková (1. 
místo), Terka Chrástová (2. místo).

Dále nás skvěle repre-
zentovaly Eliška Peterová, 
Jolanka Vejvodová, Natálka 
Peterová, Lucinka Radová, 
Miuška Molina, Ellenka Te-
sařová, Sofinka Serteletová, 
Sofinka Poláčková, Viktorka 
Dufková a Terezka Pospícha-
lová.

V neděli 3. října odstarto-
val nový ročník této soutěže 
a z prvního závodu si medaili 
přivezly Eliška Peterová (2. 
místo), Natálka Peterová (1. 
místo), Terka Chrástová (1. 
místo) a Terka Havlíčková (2. 
místo). O moc lépe jsme snad 
začít ani nemohli a doufáme, 
že na samém konci obsadí-
me alespoň tak dobré příčky, 
jako v letošním roce.

Všem závodnicím ještě 
jednou gratulujeme k výbor-
ným umístěním a děkujeme 
za vzornou reprezentaci na-
šeho klubu i města Moravské 
Budějovice.

Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrádek
TSMB provedou svoz (pouze pro uvedený druh odpadu) v Moravských Budějovicích 
ve dnech 8.–12. listopadu 2021.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů na ulicích:
8.11. – pondělí: Havlíčkova, Peroutka, K Cihelně, Gagarinova (dole).
9.11. – úterý: Funtíčkova, Mánesova, Fibichova, Polní.
10.11. – středa: Fügnerovo nám., Gymnazijní, U Mastníka, Kozinova.
11.11. – čtvrtek: Jiráskova, Čechova (nahoře), Myslbekova, Čechova 
  (u zahrádek), Šustova.
12.11. – pátek: Komenského sady, Miličova, Mánesova (u zahrádek), 
  Partyzánská.
Poslední svoz bioodpadu bude proveden ve čtvrtek 25. listopadu! 

Profi aerobic team MB a první velké úspěchy z nové sezóny

Společný seznamovací výlet s rodiči a jejich dětmi

Vendula Kopečková, trenérka
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inzerce

Opustili nás:

Marta Mičková 1932 Mor. Budějovice
Martin Kusý 2003 Mor. Budějovice
Růžena Ráčková 1929 Jakubov
Kostas Trichas 1941 Nové Syrovice
Bohumila Bulíčková 1928 Lesonice
Marie Pešlová 1948 Kojatice
Antonín Rada 1942 Mor. Budějovice
Miluše Kopečková 1938 Hostim
Marion Šrámek 1948 Mor. Budějovice
Mária Strunkheidová 1942 Lažínky
Jan Mikulášek 1949 Hostim
Ludmila Janoušková 1927 Nové Syrovice
Miroslav Novotný 1947 Velký Újezd
Marie Macháčková 1926 Jakubov

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Vzpomínky Čas ubíhá 
a  nevrací, co vzal,
ale vzpomínky 
v srdcích žijí dál.
Dne 29. 10. 2021 
uplynul první 
smutný rok, 
kdy nás opustila
paní Marie 
Hofmannová 
z Vranína. 

Dne 8. 11. 2021 vzpomeneme její nedožité 
90. narozeniny. S láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

S kytičkou květů 
na hrob Ti 
chodíváme 
a ve svých srdcích 
na Tě stále 
vzpomínáme.
Dne 20. listopadu
by oslavila 
své 90. narozeniny 
milovaná 

maminka, babička a prababička paní
Jarmila Noháčková. 
S láskou a úctou  stále vzpomínají 
synové a dcery s rodinami.

Dne 1. 11. 2021 
uplyne rok, 
kdy nás navždy
opustila paní 
Marie Smrčková. 
S láskou 
vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 6. listopadu
uplyne rok,
kdy nás opustila
Ludmila 
Runkasová.
S láskou 
vzpomínají 
děti s rodinami.

Měly jste nás rády a chtěly jste žít, 
přišla zlá nemoc a Vy jste musely odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíte nám, maminky, chybíte nám
všem. Za všechnu tu lásku kytičku 
na hrob Vám dáme a se slzami v očích 
stále vzpomínáme.
Dne 4. listopadu 2021 by oslavila 
66. narozeniny naše drahá maminka, 
paní Miroslava Jenerálová 
z Moravských Budějovic.
Zároveň 6. listopadu vzpomeneme 
23. smutné výročí od jejího náhlého úmrtí.
Dále vzpomeneme dne 17. listopadu 
23. smutné výročí maminky a babičky,
paní Jiřiny Jenerálové 
z Moravských Budějovic,
která nás opustila v 68 letech.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
dcera Marta s rodinou, děti Zuzana, Jaroslav, 
Miroslava, Terezka, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 10. listopadu
2021 uplyne již
22 let, kdy nás 
opustil pan 
František Petrů 
z Krnčic.
S láskou stále
vzpomíná 
celá rodina. 
Všem, kteří 

vzpomenou s námi, děkujeme.

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 však 
na Tebe 
zůstávají v nás.

Dne 13. listopadu 2021 tomu bude 9 let,
co nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, syn, bratr, švagr, strýc a ka-
marád pan Libor Slabý z Kojatic,
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Sňatky ve III. čtvrtletí 
2021

David Sobotka Třebíč
Kateřina Svobodová Třebíč

Josef Kutálek Jaroměřice n. R.
Nikola Moravcová Jaroměřice n. R.

Václav Bílý Častohostice
Nikola Novotná Šatov

Marek Klejdus Častohostice
Petra Krutišová Častohostice

Milan Svoboda Brno
Vendula Svobodová Brno

Pavel Vranka Želetava
Lucie Vrbková Želetava

Michal Dunkler Jakubov
Magda Žampová Jakubov

Matěj Kuma Nové Syrovice
Hana Kalábová Nové Syrovice

Ladislav Šindelář Jakubov
Dana Jahodová Jakubov

Tomáš Dufek Jevišovice
Stanislava Němcová Biskupice

Tomáš Pešl Blížkovice
Šárka Radová Mor. Budějovice

Karel Svoboda Třebelovice
Jitka Muchová Třebelovice

Martin Lovicar Jackov
Jiřina Maarová Jackov

Jiří Holub Praha
Iveta Bendová Praha

Tomáš Křivan Mor. Budějovice
Kateřina Sobotková Mor. Budějovice

František Hájek Jaroměřice n. R.
Tereza Hrdličková Jaroměřice n. R.

Petr Kolečkář Mor. Budějovice
Kateřina Kubíčková Mor. Budějovice

Jiří Protivínský Zvěrkovice
Romana Bartuňková Zvěrkovice

Jiří Bílý Mor. Budějovice
Jitka Kosová Mor. Budějovice

Martin Axman Jemnice
Žaneta Bajglová Rácovice

Patrik Fiala Oponešice
Halyna Bezruk Ukrajina

Matrika
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Dne 29. 11. 2021
tomu bude 5 let,
co nás navždy
opustil náš drahý 
manžel, tatínek,
dědeček 
a pradědeček pan 
Stanislav Vybíral 
z Jakubova.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka Marie, dcery Marie a Jana 
s rodinami, synové Stanislav a Pavel 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Někdy schází 
jediný člověk a celý 
svět se zdá 
liduprázdný.
Dne 26. 11. 2021
uplyne velmi
smutný rok 
od chvíle, kdy nás
po těžké nemoci
navždy opustila

naše milovaná dcera, manželka, 
maminka, babička, sestra a teta 
paní Alenka Skoumalová. 
S láskou stále vzpomínají 
maminka, manžel, dcera a celá rodina.
Za tichou vzpomínku všem, 
kdo jste ji znali, děkujeme. 

Dne 5. listopadu
uplyne 10 roků, 
kdy nás po těžké 
nemoci opustila
paní 
Drahoslava 
Gráfová, 
rozená Fialová.
S úctou vzpomíná
celá rodina.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

V neznámý svět
odešla jsi spát,
zaplakal každý, 
kdo Tě měl rád.
Ta rána v srdci 
stále bolí 
a zapomenout 
nikdy nedovolí.
To, že čas rány hojí,
je pouhé zdání,

v srdci nám zůstane jen tiché vzpomínání.
Dne 1. listopadu uplynou 3 smutné roky,
kdy nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička paní 
Věra Nedvědická z Mor. Budějovic.
S láskou a úctou denně vzpomínají
manžel Pavel, dcera Petra 
a syn Ondřej s rodinou.

Děkuji za cestu, 
kterou jsi šel se
mnou. 
Děkuji za lásku,
která mi tak 
pomáhala.
Děkuji za to, 
že jsi byl.
Dne 10. 11. 2021 
si připomeneme 
1. smutné výročí,

kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
František Mandát.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Marie, dcera Naďa s rodinou, 
syn Pavel s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme. 

Dne 1. 11. 2021
si připomeneme 
15. smutné výročí
úmrtí pana
Františka
Kubíčka.
S láskou stále 
vzpomínají
manželka, synové
a dcera s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 24. listopadu
2021 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás 
opustil pan 
Josef Šafránek.
S láskou a bolestí
vzpomíná 
celá rodina.

Dne 17. listopadu
2021 je to již 
35 let, co nás
navždy opustil pan
Stanislav Hanuš.  
S láskou vzpomíná 
manželka a děti 
s rodinami.

Hřbitov je smutná 
zahrada, 
tam drahé své
člověk k věčnému
spánku ukládá 
a vzpomínat 
se tam vrací.
Dne 9. listopadu
uplynou již dva roky 
od úmrtí našeho 

tatínka, dědečka a kamaráda 
Antonína Vorlíčka 
z Moravských Budějovic. 
S láskou vzpomínají 
dcery Adéla a Tereza s rodinami a Hana.

Dne 11. 11. 2021
si připomeneme 
2. výročí tragické 
autonehody,
která připravila 
o život naše
milované – 
šestadvacetiletou
Markétu 
Valíkovou
a jejího 

čtyřměsíčního syna Kryštůfka.
Těžké je bez Vás žít,
země se točí dál,
kde síly brát, kde je vzít…..
Se stálou vzpomínkou zarmoucená 
rodina.

Těžko se s Tebou 
loučilo, těžké je bez 
Tebe žít, láska však 
smrtí nekončí, 
v srdci Tě navždy 
budeme mít.
Dne 19. listopadu 
uplyne 10 let, 
kdy nás na vždy
opustila paní 

Blanka Nixová z Lukova.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 13. 11. 2021 
uplyne rok 
od chvíle, 
kdy nás opustil 
Ladislav Řiháček.
Kdo jste ho 
znali, vzpomínejte 
s námi.
Manželka, synové 
s rodinami.

V pátek 
12. listopadu tomu 
bude 20 let, co nás 
navždy opustil
pan Jan Pešl 
z Dešova. 
S láskou stále 
vzpomíná
manželka, dcera,
synové a vnoučata. 

Když jsi odcházel, 
podivné ticho 
nastalo a mnoho 
z nás si na to těžce 
zvykalo. Tajně jsme 
však ale doufali, 
že přijdeš, kde Tě
všichni čekali. 
Tvoje místo zůstává 
prázdné dál, 

už není tam, kde bývával, ale v našich
srdcích má stále své místo náš syn, vnuk, 
bratr, strýc a kamarád…
Jakub Dufek 
z Lukova u Mor. Budějovic

23. 6. 1984 
8. 11. 2020 – v tento den je tomu rok.

Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.
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Památný den sokolstva
O Památném dni sokolstva jsme informovali v minulém čís-

le zpravodaje. V pátek 8. října vpodvečer se k uctění památky 
našich bratrů a sester, kteří padli v boji proti německým okupan-
tům, na nádvoří so-
kolovny sešlo na tři 
sta účastníků. Po pi-
etním aktu osvítila 
nebe nad sokolov-
nou stovka lampionů 
štěstí. Všem, kteří 
s námi zavzpomínali 
na naši nemilou his-
torii, děkujeme a tě-
šíme se na další se-
tkání při radostnější 
příležitosti.

Pochod za martinskou husou
Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční pochod 

na Sádek, který se uskuteční 13. listopadu. Sraz v 9.45 hod. 
na vlakovém nádraží. Z Moravských Budějovic se půjde přes sv. 
Víta, Babice a Kojetice na Sádek. Délka trasy je 14 km. Ti, kteří 
nechtějí absolvovat trasu celou, mohou jet vlakem ve 12.07 hod. 
do Kojetic a odsud pokračovat pěšky na Sádek. Délka trasy je 
2,5 km. Na Sádku na vás budou mimo jiné čekat dozlatova vype-
čené martinské husy.

Po dobrém jídle se vypravíme zpět vlakem z Kojetic v 17.19 
hod.

Sokol pro seniory
V sobotu 27. listopadu se od 9.00 do 15.00 hod. bude konat tra-

diční podzimní akce s názvem Sokol pro seniory. Jak již z názvu 
plyne, tělocvična bude vyhrazena pro věkem sice starší, ale du-
chem stále mladé zájemce o aktivní životní styl. Připraveny jsou tři 
lekce cvičení a přednáška PharmDr. Ing. Aleny Vajové s názvem 
Životní styl seniorů. Po řízeném programu bude následovat volná 

beseda s občer-
stvením. Vstupné 
pro členy Sokola 
100 Kč, pro veřej-
nost 150  Kč (káva, 
čaj a drobné ob-
čerstvení v ceně).

Doufáme, že 
k nám do so-
kolovny přijdou 
strávit příjemný 
den nejen naši 
věrní cvičenci, ale i senioři z řad široké veřejnosti. Svoji účast 
prosím potvrďte do středy 24. listopadu Barboře Hynčicové (tel. 
728 186 638, e-mail: hyncicova@mbsokol.cz).

Mikulášské sportování
I v letošním roce dorazí Mikuláš se svým doprovodem do so-

kolovny. Přijďte nasát předvánoční atmosféru ve čtvrtek 2. pro-
since od 16.00 hod. Na velkém sále máme pro děti připravené 
sportovní aktivity, výrobu vánočních ozdob a škrabošek. Chybět 
nebude ani tradiční fotokoutek. Pro rodiče, prarodiče, tety, strýč-
ky a další plnoleté účastníky bude nachystaný výtečný vánoční 
punč, tak nejezděte autem a přijďte raději pěšky. Vezměte své 
rodinné příslušníky a kamarády a přijďte s námi strávit příjemné 
odpoledne.

Podzimní bazárek
V sokolovně nepořádáme jen sportovní akce, a proto jsme 

pro vás připravili bazárek vybavení nejen pro děti. Přijďte 
v sobotu 20. listopadu od 9.00 do 12.00 hod. do sokolovny, 
kde budete moci výhodně nakoupit oblečení pro děti i dospě-
lé, sportovní vybavení či nejrůznější hry a hračky. Máte zájem 
některé věci, které už doma nevyužijete, prodat? Přihlaste se 
na e-mail t.lojdova@mbsokol.cz a pronajměte si za 50 Kč pro-
dejní místo.

Tereza Lojdová, TJ Sokol

Kategorie: 
hoši a dívky
50 m r. 2014–2015, 2016–2017 a 2018 a ml.
100 m r. 2012–2013
200 m r. 2010–2011
600 m  r. 2008–2009
1000 m  r. 2006–2007
2000 m  r. 2004–2005
5 275 m r. 2002–2003 a lidový běh

21 100 m
muži A 1982–2001 ženy A 1987– 2001
 B 1972–1981  B 1977–1986
 C 1962–1971  C 1967–1976
 D 1952–1961  D 1957–1966
 E 1951 a starší  E 1956 a starší

Datum: 13. 11. 2021
Místo: Orlovna Moravské Budějovice, ul. Chelčického 885
Prezentace: od 8.30 hod.
Start:  od 10.00 h  – 50 m, 100 m, 200 m a 600 m
 v 11.00 h  – 21 100 m
 v 11.15 h –  1 000 m, 2 000 m a 5 275 m

Půlmaraton pátera Václava Kosmáka 
21. ročník Moravské Budějovice

Zvláštní kategorie 
– kategorie kněží a kategorie hendikepovaní.

Občerstvení v prostoru startu a cíle. Ceny: první tři v kategorii, 
nejlepší Orel a kategorie kněží.

Startovné: půlmaraton 150 Kč, členové Orla 100 Kč, kratší tratě 
40 Kč, členové Orla 20 Kč a domácí členové Orla 0 Kč. Každý 
běžec půlmaratonu obdrží v cíli pamětní medaili.

Organizuje: Orel jednota Moravské Budějovice, www.orelmb.cz

Zajištění závodu (vč. provozu zázemí v Orlovně) i samo 
jeho konání bude záviset na aktuálně platných opatřeních 
vlády a ministerstva zdravotnictví. Před datem konání sle-
dujte informace na www.orelmb.cz!

Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 775 939 005, 
jasch@centrum.cz

Závodí se na silnici za běžného provozu, účastníci startu-
jí na vlastní nebezpečí. Běh se uskuteční za podpory města 
Moravské Budějovice, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Závod je součástí Orelské běžecké ligy.

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
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Scénář podvodu 
je stále stejný a poměrně 

jednoduchý
Stáří s sebou často přináší kromě úbytku fyzických sil také 

sociální izolaci. Současný hektický způsob života má mnohdy 
za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, 
jak by oni chtěli, a to může mít za následek pocit osamělosti, 
nepotřebnosti. Omezení sociálních kontaktů vede také k nepo-
rozumění okolního světa.

To vše nahrává podvodníkům, kteří navíc spoléhají, že senior 
v radosti z kontaktu, byť telefonického, svého příbuzného hůře 
pozná po hlase a že mu bude chtít okamžitě pomoci, aniž by si 
ověřil sdělené informace. Jen v loňském roce se pachatelé poku-
sili seniory připravit o téměř 48 milionů korun, přičemž legendu 
„vnuka“ využili v 36 případech. Do konce letošního září policisté 
evidují již téměř padesát těchto případů.

Scénář podvodu je přitom stále stejný a jednoduchý. Podvod-
níci používají výmluvu na rodinného příslušníka, nejčastěji vnu-
ka. Senior je často hovorem natolik překvapen, že sám prozradí 
skutečné jméno svého vnuka, čímž pachateli „usnadňuje práci“. 
Většinou k tomu postačí pár vět typu:„Haló, kdo volá?“ – „To jsem 
já, dědo, ale špatně tě slyším“. Následuje odpověď seniora: „To 
jsi ty, Zdeňku?“ A nevyžádaná komunikace, která může mít pro 
seniora nedozírné následky, je zahájena. Následuje smyšlený 
příběh pachatele, že je v nouzi, měl nehodu, musí do nemoc-
nice, nebo že je u advokáta a nutně potřebuje finanční pomoc.

Údajný vnuk se samozřejmě z určitých důvodů nemůže osob-
ně dostavit na místo, aby si peníze vyzvedl, proto posílá svého 
„kamaráda“, který na místo přijede vozidlem taxi. Nezřídka se 
stává, že tento „kamarád“ následně předává peníze ještě přes 
dalšího prostředníka s cílem znesnadnění případné identifikace. 

(dokončení na straně 28)

inzerce
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Od tohoto měsíce jsou zpravodaje v Moravských 
Budějovicích roznášeny novou doručovatel-
kou. Prosíme o shovívavost v případě nedoru-
čení zpravodaje. Pokud se tak stane, prosíme 
o kontaktování na tel. čísle 604 748 331, nebo 
si zpravodaj můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru. Purcnerova 62.

SUDOKU

1 5 2 3
7 2 5 4

6 7
3 2
5 9 3 1 8

6 3
6 3
7 2 4 6

1 9 2 6

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

sobota 20. 11.      Moravské Budějovice sokolovna

Podzimní bazárek
Potřebujete nakoupit oblečení pro děti nebo dospělé, sportovní vybavení či nejrůznější hry 

a hračky? Přijďte od 9.00 do 12.00 do sokolovny. Nebo máte doma naopak mnoho nadbytečných 

věcí? I pro vás je tu náš bazárek. Více informací uvnitř zpravodaje.

středa 24. 11.      Moravské Budějovice sál SDH Tyršova ul.

BITEVNÍ POLE: LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem
Je mu čtyřicet a  jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit… Účinkují Lukáš Hejlík 

a Pavla Dostálová. Začátek v 18.30 hodin. Pořádá Městská knihovna, vstup zdarma.

čtvrtek 25. 11.     Moravské Budějovice kino Sokol

Jedině Tereza
Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Kdy se to ale zadrhlo? Když Tereza přistihla 

polosvlečeného Tomáše v  domněle choulostivé situaci s  populární televizní moderátorkou. 

Tomáš by  rád Terezu obměkčil nějakým velkým romantickým gestem, jenže už nějak vyšel ze 

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

sobota 27. 11.        Zvěrkovice kulturní dům

Ochutnávka vín
Obec Zvěrkovice a SDH Zvěrkovice vás srdečně zvou na ochutnávku vín, která se koná dne 27. 11. 

2021 od 16 hodin v kulturním domě ve Zvěrkovicích. K poslechu a tanci hraje cimbálová muzika. 

Občerstvení zajištěno.

středa 3. 11.      Moravské Budějovice kino Sokol

Íránské dobrodružství
Přednáška fotografa a cestovatele Pavla 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.

pátek 5. 11.      Moravské Budějovice sál SDH Tyršova ul.

Zábavná historie medicíny
Přednáška z cyklu zábavně-vzdělávacích programů Akademie třetího věku. Multimediální pořad 

nejen pro seniory. Začátek v 18 hodin. Pořádá Městská knihovna, vstup zdarma.

čtvrtek 11. 11.     Moravské Budějovice kino Sokol

Zbožňovaný 
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhláše-

ným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina. 

Nejvíc nadšená je Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše 

o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajem-

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

sobota 13. 11.      Moravské Budějovice 

Za martinskou husou na Sádek
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na Sádek pochutnat si na svatomartinské huse. 

Sraz účastníků v 9.45 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

sobota 27. 11.      Moravské Budějovice sokolovna

Sokol pro seniory
Přijďte si zacvičit pod vedením odborníků na cvičení a zdravý pohyb pro seniory. Nebude chy-

bět ani  přednáška s besedou a občerstvením. Vhodný sportovní oděv a obuv s sebou. Začátek 

v 9.00. Více informací uvnitř zpravodaje.

26. a 27. 11.       Nové Syrovice nová hala MŠ

8. ADVENTNÍ JARMARK
Srdečně vás zveme na 8. ADVENTNÍ JARMARK do nové haly v MŠ Nové Syrovice. Pátek 26. 11. 

2021 od  17 hodin, sobota 27. 11. 2021 od  9 do  15 hodin. Nabízíme: adventní věnce a  svícny, 

keramiku, textilní výrobky, věnečky z  jehličí, proutí, šišek a perníčky. Možnost posezení u kávy 

a cukroví. Ženy a zastupitelé Obce Nové Syrovice.

sobota 18. 12.        Domamil sokolovna

Vánoční koncert cimbálové muziky Jožky Šmukaře
Obec Domamil vás srdečně zve na již tradiční vánoční koncert cimbálové muziky Jožky Šmukaře.

Vstupné s místenkou 200,- Kč, rezervace na obecním úřadě, nebo starosta obce tel. 724 861 465.

Drobné občerstvení zajištěno. Akce se řídí platnými hygienickými pravidly a nařízeními vládou ČR.

Bohužel není výjimkou, že důvěřivý seni-
or v obavě o svého příbuzného peníze cizí-
mu člověku předá.

Při páchání tohoto druhu trestné činnos-
ti došlo v poslední době k výrazné změně 
v chování pachatelů. Své potenciální oběti 
začali kontaktovat také v noční dobu, v týd-
nu i o víkendech, přičemž vyžadují vydání 
finanční hotovosti rovněž v jakoukoliv dobu.

Jak se chovat, abychom se nestali obětí 
podvodníků, kteří se snaží získat náš maje-
tek? Stačí dodržet několik základních pra-
videl:

 Volajícího oslovte jiným jménem.  Když 
se váš vnuk ve skutečnosti jmenuje Petr, 
zkuste jiné oslovení. Pokud komunikující 
osoba nezareaguje a pokračuje v hovoru, 
může se jednat právě o podvodníka.

 Po ukončení hovoru zavolejte svému 
skutečnému vnukovi a ověřte si, zda vám 
opravdu volal a vyžadoval pomoc. Volejte 
však na číslo, které na něho máte ulože-
né, ne na to, ze kterého vám bylo voláno.

 Pokud si domluvíte předání peněz, ihned 
o tom informujte Policii České republiky 
na tísňové lince 158. Je veliká pravděpo-
dobnost zadržení pachatele při předání 
peněz ze strany kriminalistů.

 Nikdy nepředávejte peníze cizím oso-
bám.
V neposlední řadě neváhejte oznámit Po-

licii České republiky, že vás někdo připravil 
podvodným jednáním o peníze. Není důvod 
se za to stydět. Podvodníci jsou velmi pře-
svědčiví a rozhodně nejste jediní, kdo jejich 
klamání podlehl.

-křpčr-

(dokončení ze strany 27)

SCÉNÁŘ PODVODU...
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