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je tu krásný šestý měsíc – červen, jahody a třešně se začínají červenat a všechno
se připravuje na příchod léta, kdy si každý
bude moci utrhnout plody, které nám každoročně toto období přináší. Pro kulturní
středisko Beseda měsíc červen znamená
to, že již půl roku prochází druhou etapou
rekonstrukce. Jistě jste někteří měli možnost prostřednictvím sociálních sítí vidět pár
fotograﬁí toho, jak to při opravách v budově
MKS vypadá. Je to velice náročná a pracná
rekonstrukce, díky které nám bude Beseda
sloužit, doufejme, minimálně dalších sto let.
V polovině března se v zámeckých konírnách konal již dvacátý
druhý ročník Ochutnávky jihomoravských vín. Venku se ženili všichni
čerti a vypadalo to, že spíš přijde Mikuláš než jaro, a i přesto, že zámecké konírny nedisponují takovým prostorem jako Beseda, každý
návštěvník si našel své místo a celým prostorem se nesla přátelská
a veselá atmosféra. Akce tohoto typu jsou oblíbené a já využiji situace na to, abych vás pozval na nadcházející letní Ochutnávku vín,
která se bude konat na zámeckém nádvoří 3. 8. 2018.
Seznámit bych vás však měl i s velkou akcí plánovanou na tento
měsíc, kdy zavítá do letního kina v Moravských Budějovicích všem
známý český hitmaker a muzikant Michal David v rámci svého turné pod širým nebem, které probíhá po celé republice. Na koncertě se představí nová kapela KVATRO, která Michala Davida bude
doprovázet. Těšit se můžete také na speciálního hosta – zpěvačku
Markétu Konvičkovou a na nový koncertní program. Milovníci popu
se pomějí a určitě nebude nouze o chronicky známé hity, které nás
dennodenně bombardují z rádií.
Určitě se všichni shodneme na tom, že kultura se má dělat v kulturním nebo příjemném prostředí, a to byl hlavní důvod takové „beseďácké“ brigády, kterou jsme uspořádali minulý měsíc v letním kině.
Sekali jsme trávník, hrabali suché listí, odklízeli popadané větve, stříhali keře, čistili zaplevelené kaskády a sbírali odpadky všeho druhu,
kterých bylo opravdu nadmíru. I když jsme všichni pracovali s vypětím
sil, nepodařilo se nám veškerou práci stihnout v jednom dni. Možná
by se to povedlo, kdyby se mezi občany našel někdo, kdo by přišel
pomoci. Letní kino necháváme otevřené, aby jej mohli všichni užívat,
na oplátku bychom uvítali, kdyby se zde dodržoval větší pořádek.
Závěrem mi dovolte popřát Vám, abyste si náležitě užili své dovolené, ať vždy zdárně a šťastně docestujete na místo a odpočatí a plní
sil se vrátíte zase domů. My se na Vás budeme těšit.
Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda
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Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Foto na titulní straně Pavel Čírtek: Zámecké nádvoří v Moravských
Budějovicích.
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Z jednání Rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 89. schůzi dne 17. 4. 2018 mj.:
Qsouhlasila s konáním akce Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2018 v prostoru letiště
Qneschválila poskytnutí ﬁnančního daru
zapsanému spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sdílem
v Praze 10 na pořízení nového babyboxu v Jihlavě (upřednostňuje babybox
v Třebíči)
Qschválila Darovací smlouvu uzavřenou
mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice ve výši 167 500 Kč
na realizaci projektu #nealko

Qschválila přijetí účelové dotace ve výši
154 230 Kč na realizaci projektu „Moravské Budějovice – #nealko2“˝a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
s Krajem Vysočina
Qschválila uzavření smlouvy o zajištění
realizace projektu mezi městem Moravské Budějovice a společností Střed
z.ú., Třebíč v celkové výši 181 607 Kč
Qschválila darovací smlouvu na spoluﬁnancování projektu uzavřenou mezi
společností Střed z.ú. Třebíč a městem

Moravské Budějovice ve výši 19 377 Kč
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO Kozinova, Moravské Budějovice“ dodavatele
EZONT Tomáš Novák, Opatov
Qvzala na vědomí informace o opravě železničního mostu na ulici Pražská
Qnesouhlasila s odstraněním betonových
zátarasů u silnice kolem zmrzlinového
stánku a tržiště na ulici Kollárova
Qvzala na vědomí opravu chodníků
v Moravských Budějovicích

Rada města na své 90. schůzi dne 2. 5. 2018 mj.:
Qprojednala schválení smlouvy o zajištění péče o opuštěné a zatoulané psy,
odchycené na území města Moravské
Budějovice, s útulkem pro psy v Lukově
Qsouhlasila se zrušením výsadby jalovců
na ul. Myslbekova v souvislosti s opravou chodníků, a to v rozsahu od obchodu nadměrné obuvi po ul. Tyršova
Qschválila prodloužení doby trvání „Veřejné sbírky za účelem renovace oken
a stropu sokolovny TJ Sokol Moravské
Budějovice“, a to do 31. 10. 2018 z důvodu konání významných akcí v areálu
sokolovny spojených s oslavami 100
let republiky a předpokládanou vyšší
účastí osob v období září a října. Sbírka bude i nadále probíhat formou výběru ﬁnančních prostředků do pokladniček s umístěním jedné pokladničky
v prostorách městského úřadu a jedné
pokladničky v budově sokolovny, současně je zřízen účet, na který je možné
po celou dobu sbírky zasílat ﬁnanční
prostředky. Celá sbírka bude probíhat
ve spolupráci s TJ Sokol Moravské Budějovice
Qschválila přijetí státní účelové dotace
v rámci Programu prevence kriminality
v roce 2018 na projekt Moravské Budějovice – Modernizace MKDS ve výši
302 058 Kč. Celková hodnota projektu
je ve výši 361 400 Kč a spoluúčast města Moravské Budějovice činí 59 342 Kč
Qschválila přijetí státní účelové dotace
v rámci Programu prevence kriminality
v roce 2018 na projekt Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality
2018–2020 ve výši 267 000 Kč. Celková
hodnota projektu pro rok 2018 je ve výši
296 800 Kč a spoluúčast města Moravské Budějovice činí 39 800 Kč. Celková
schválená dotace na období tří let činí
799 000 Kč a celková hodnota projektu
v období tří let 890 000 Kč
Qschválila přijetí státní účelové dotace
v rámci Programu prevence kriminality
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v roce 2018 na projekt Moravské Budějovice – forenzní značení kol ve výši
37 100 Kč. Celková hodnota projektu je
v roce 2018 ve výši 42 020 Kč a spoluúčast města Moravské Budějovice činí
4 920 Kč
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Výsadba zeleně v ul. Pražská, Fišerova,
K Cihelně, Jechova a Šindelářova“ dodavatele p. Cafourek, Lipník
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny zimního stadionu“
dodavatele Jemnická Stavba, a.s.,
Jemnice
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Světelné ukazatele pro lední hokej – zimní
stadion Moravské Budějovice“ dodavatele NISASPORT-ELEKTRONIK s.r.o.,
Maršovice
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Modernizace VO Lažínky – IV. etapa – rozšíření“ dodavatele EZONT Tomáš Novák, Opatov
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Oprava hasičské zbrojnice v Lažínkách“ dodavatele PELÁN stav, s.r.o.,Hrotovice
Qschválila vítěze veřejné zakázky „Oprava hasičských zbrojnic v Jackově a Vraníně“ dodavatele Šibor stavby s.r.o., Litohoř
Qschválila předložit žádost o dotaci
z grantového programu Fondu Vysočiny
– Rozvoj vesnice 2018 na opravu místní komunikace ve Vesci (úsek č.1 – p.č.
495/13 výměra cca 350 m2, odhadované celkové náklady činí 300 000 Kč bez
DPH s požadovanou dotací 150 000 Kč,
tj. 50% a předpokládanou spoluúčastní
žadatele 150 000 Kč, tj. 50%, a zajistit
spoluﬁnancování projektu v rozpočtu
města pro rok 2018
Qschválila zadání prací na odvlhčení fasády radnice č.p. 30 a 31 ﬁrmě STRABAG a.s.
Qsouhlasila s přijetím věcného daru (projekčního plátna) od paní Beranovské

příspěvkovou organizací MKS Beseda,
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
Qsouhlasila s nákupem čtyř kontejnerů
na tříděný odpad formou objednávky
od TSMB s.r.o., Moravské Budějovice
a s jejich umístěním k rybníku Dolní
Hrachovec v rekreační lokalitě Kosová
Qschválila poskytnutí dotace z FAOM :
2 400 Kč pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice na akci
Velikonoční výstava 2018 a 9 000 Kč
na akci Bál pro osoby se zdravotním
postižením
10.000 Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Moravské Budějovice
na celoroční činnost spolku
8.000 Kč pro Kynologický klub Moravské Budějovice na celoroční činnost
klubu
10.000 Kč pro p. Stehlíka, bytem
Moravské Budějovice vystupujícího
za skupinu Futsalu Moravské Budějovice na účast v Krajském přeboru futsalu
Vysočina
14.000 Kč pro p. Binku, bytem Moravské Budějovice na akci Antuka Tour
2018
30.000 Kč pro Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě na celoroční činnost
50.000 Kč pro JUNÁK – český skaut,
středisko Moravská orlice Moravské
Budějovice, z.s. na celoroční činnost
oddílu
Qvzala na vědomí dopis p. Švaříčka
(sdružení ProBudějovice) týkající se rekonstrukce městského parku a přilehlých prostor a informace o svolání 17.
zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice na 4. 6. 2018
Zpracovala Marie Růžičková,
MěÚ Moravské Budějovice

Osvobození Československa
Tak jako na jiných místech naší republiky i v Moravských Budějovicích si připomněli 8. května 73. výročí osvobození
Československa.
Vzpomínka se v letošním roce v důsledku rekonstrukce nekonala na náměstí
Míru, ale na místním hřbitově.
Na hroby položili věnce jednak představitelé města, ale i představitelé místní
KSČM.
Ve vystoupení starosty města Vlastimila Bařinky zaznělo varování, že tato válka
byla mimo jiné pokusem nacistického Německa vyhladit český národ. „Vzpomeňme tedy především českých vlastenců,
kteří odmítli mnichovský diktát a bojovali
za svobodu své vlasti doma i v zahraničí.
Zásluhou všech těchto statečných lidí se
Československo zařadilo mezi vítěze 2.
světové války,“ uvedl mimo jiné Vlastimil
Bařinka.
Miloš Urbánek ve svém vystoupení zaměřil svoji pozornost zejména na průběh 2. světové války ve městě. „Prvními oběťmi nacistické
okupace se stali v našem městě 1. září 1939 ti, kteří byli v kartotéce
gestapa vedeni jako osoby nepřátelské německé říši. Byli to vlastenci, komunisté, členové Sokola, Židé,“ uvedl Urbánek a zabýval
se podrobněji událostmi ve městě.“ Važme si našich padlých hrdinů, připomínejme si jejich jména, mluvme o nich s mládeží,“ uvedl
Miloš Urbánek. Kytici květů položili na hrob i představitelé místních
skautů.
Text: Vlastimil Smetana
Foto: Pavel Čírtek

Víte, že ...
Qo referendu se často diskutuje ve spojitosti s možným vystoupením z Evropské unie. Připomeňme si tedy, že jsme
pro vstup do tohoto společenství takto
hlasovali v červnu před patnácti roky.
V našem regionu vyslovilo Ano přibližně 75% občanů.
Qpřehled volných míst na středních školách v Kraji Vysočina pro školní rok
2018/2019 najdete na internetových
stránkách kraje. Nejvíce volných míst
mají ještě střední odborné školy a učiliště.
Qdne 13. června 1928 Moravské Budějovice navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk? Město bylo náležitě
vyzdobeno, byla to veliká oslava. Toho
dne poctil návštěvou také Třebíč i Hrotovice a v Jaroměřicích n/R. se setkal
s básníkem Otokarem Březinou. Poprvé pan profesor naše město navštívil
v r. 1906.
Qzajímavá přednáška o architektuře
v menších městech nedávno vyvolala
pozornost zejména mezi mladými lidmi? V této souvislosti je vhodné připomenout i jednu pozoruhodnou stavbu
v našem městě, která byla postavena

v letech 1993 až 1994 – první Dům pečovatelské služby. Autorkou projektu je
Ing. Arch. Fousková. Tato stavba byla
totiž zařazena mezi deset nejlepších
v republice a byla oceněna titulem
Stavba roku 1995!
QKraj Vysočina si už podruhé nechal
vypracovat studii o životním stylu
a zdraví mladých středoškoláků? Z 22
vybraných středních škol v ní odpovídalo 960 žáků z druhých ročníků. Mezi
zajímavé poznatky lze zařadit, že 45%
žáků denně nesnídá, 63% pije alkohol
minimálně jednou týdně a třetina už vyzkoušela kouření.
Qdnem 1. června 1953 byla spuštěna
utajená měnová reforma, která připravila občany republiky o úspory? Oﬁciální kurz byl tehdy stanoven v poměru
5 korun za 1 korunu novou. V praxi se
však reálný výměnný kurz pohyboval
dle hotovosti, úspor i majitele až k 50
korunám za 1 korunu novou. Byl přitom
sice zrušen i lístkový systém, ale stanoven naopak limit množství potravin
na jeden nákup.
Qna Lukovské (Křížové) hoře, severně
od Moravských Budějovic, kdysi stávala kaple sv. Víta, vedle ní byla pous-

tevna a Kalvárie s Křížovou cestou,
vedoucí směrem k městu. K postupné
likvidaci údajně došlo od roku 1788.
Veškeré zařízení kaple bylo rozebráno
a na místě měl vzniknout letohrádek.
Dnes zde naleznete pouze zbytky stavební suti.
QJan Jiří Grasel, který se narodil v Nových Syrovicích, svými zbojnickými
kousky překonal i svého otce Tomáše
a obohatil tak slovník českého jazyka
o slovo „grázl“. A víte, že konečný rozsudek za jeho více než sto loupežných
přepadení byl vynesen až po několika
letech vyšetřování a nejvyšší trest vykonán počátkem roku 1818?
Qpřed dvaceti roky město Moravské
Budějovice zahájilo nákladnou rekonstrukci skládky odpadů v Krnčicích?
Rekultivace byla dokončena v r. 2000
za 14 mil. korun.
Qv jihlavské nemocnici byl babybox instalován před devíti lety a za tu dobu
byly do něj vloženy tři děti? Nedávno
byl nahrazen novou, modernější a bezpečnější schránkou pro odložené novorozence.
vn
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ZPRÁVY ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE A INVESTIC
Výměna svítidel RVO 1. máje a RVO
Kozinova, Moravské Budějovice
V letošním roce bude v lokalitě RVO 1. máje
a RVO Kozinova Moravské Budějovice zahájena výměna stávajících a nevyhovujících svítidel za moderní. Na základě výsledku výběrového řízení se dodavatelem prací stal EZONT
Tomáš Novák Opatov. Celkové smluvní náklady akce činí 2,129.026 Kč bez DPH.
Tato akce je realizována s dotací ze státního
rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 Program EFEKT 2018 ve výši 1.004.369 Kč.

Modernizace VO Lažínky
V místní části Lažínky bude probíhat modernizace veřejného osvětlení – IV. etapa
– rozšíření. Bude provedeno nové veřejné
osvětlení, rozšíření stávajícího veřejného
osvětlení. Modernizaci zajišťuje EZONT
Tomáš Novák, Opatov, který předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 838.950 Kč
bez DPH.

Na tuto modernizaci veřejného osvětlení v Lažínkách získalo město Moravské
Budějovice dotaci z Fondu Vysočiny, grantového programu Rozvoj vesnice 2017
ve výši 150.000 Kč.

Oprava hasičských zbrojnic v Jackově, v Lažínkách a ve Vraníně
Oprava hasičské zbrojnice v Lažínkách
spočívá ve výměně otvorových prvků včetně parapetů mimo garážová vrata. Vnitřní
sociální zařízení v bývalé prodejně bude
opraveno a budou vyměněny 2ks vnitřních
dveří. Dále bude opravena fasáda celého
objektu, přístupové schodiště včetně podesty a zábradlí.
Tuto opravu bude na základě výsledku
výběrového řízení provádět PELÁN stav,
s.r.o., Hrotovice, který předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 794.789 Kč bez DPH.
Na opravu hasičských zbrojnic v Jackově
a Vraníně získalo město Moravské Budějovice dotaci ve výši 623.637 Kč z programu
129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 – podprogramu 129 663 Údržba a obnova významných
zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Ministerstva zemědělství.
V Jackově bude vyměněna střešní krytina, opraven dřevěný krov vč. výměny klempířských prvků, zároveň dojde k výměně
otvorových prvků a dále bude provedena
oprava omítek po výměně otvorových prvků.
Ve Vraníně bude provedena oprava
střešní krytiny a komínového tělesa, výměna otvorových prvků, oprava vnějších
omítek celého objektu, oprava betonového
vstupního schodiště, zároveň bude zřízen
okapový chodník.
Dodavatelem prací se u těchto dvou ob-
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jektů stal ŠIBOR stavby s.r.o.Litohoř. Celkové smluvní náklady obou akcí činí celkem
736.347 Kč bez DPH.

Zimní stadion – světelné ukazatele
pro lední hokej a rekonstrukce kotelny
Na zimním stadionu budou namontovány dva nové světelné panely (LED diodové
numerické světlené tabule). Panely budou
ukazovat: čas, skóre, třetinu, tresty, čísla potrestaných hráčů, denní čas, teplotu
vzduchu. Součástí každého panelu bude informační panel, který bude zobrazovat soupeře a případné sponzory. Zároveň budou
osazeny dva brankové majáky a digitální
hodiny, jedenkrát jednostranné a jedenkrát

dvoustranné do šaten. Nejvhodnější nabídku předložil NISASPORT-ELEKTRONIK
s.r.o. Maršovice s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 548.500 Kč bez DPH.
Druhá akce na zimním stadionu bude
rekonstrukce kotelny. Bude provedena
rekonstrukce zdroje tepla a příprava TUV
se zachováním stávajících rozvodů. Dále
bude provedena nová elektroinstalace
a rozvod vody ve sprchách včetně výměny obkladů. Rekonstrukci bude provádět
Jemnická stavba a.s., která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši 831.462 Kč
bez DPH.
Josef Macháček,
Odbor strategického rozvoje a investic

„Zítra je velký den, zítra mě konečně
pustí. Ale kam půjdu a co budu dál dělat?
Jedno vím ale jistě. Fakt už zde nechci nikdy skončit.“ Tato věta se jistě honí hlavou
panu Petrovi, který se chystá na svůj výstupní den z vězení. Po nástupu do vězení
přišel o svůj domov a zaměstnání. Rodina
s ním během výkonu trestu přestala komunikovat a on neví, zdali se k nim může vrátit.
Pobyt ve věznici představuje psychickou zátěž jak pro osoby odsouzené, tak
i pro jejich rodiny a blízké. Pobyt ve vězení může zapříčinit rozpad manželství,
narušení partnerských vztahů či vztahů s dětmi. S odmítavým přístupem se

odsouzení kromě rodiny mohou setkat
i ze strany společnosti, která je může
označit za „trestance“, což těmto lidem
značně způsobuje problémy s úspěšným návratem zpět do společenského
života. Pomoc s překonáním těchto těžkostí a s úspěšným startem do „nového
života“ poskytuje terénní sociální služba
AL PASO Vysočina. AL PASO se může
ze španělštiny volně přeložit jako „krok
za krokem“. Takto tedy, krok za krokem,
se snažíme společnými silami zvládnout
návrat odsouzeného zpět do společnosti a zlepšit jeho stávající životní situaci.
Služba je poskytována Oblastní charitou

Informace o opatřeních vycházejících z evropského nařízení
o ochraně osobních údajů GDPR –

Zeleň na nám. Míru
V rámci rekonstrukce technické infrastruktury na nám. Míru je uvažována
úprava stávající zeleně a výsadba nových stromů. Část nových stromů bude
vysazena do země do míst po vykácených stromech. Další stromy budou nově
vysazeny do chodníku mezi parkovišti
a další stromy budou vysazeny podél
parkoviště a státní silnice. Celkem bude
vysazeno 28 stromů. Nová výsadba se
bude skládat z kultivarů okrasných třešní
a hrušní – Prunus avium „Plena“, Prunus
fruticosa „Globosa“ a Pyrus communis
„Beech hill“ (v bezplodých kultivarech).
Výška nasazení koruny bude u nových
výsadeb 2,2 m, aby nedocházelo k poškozování větví projíždějícími auty. Ke kácení stávajících stromů bylo přistoupeno
po zkušenostech s rekonstrukcí na nám.
ČSA, kde měly být původní stromy zachovány, se prokázalo, že jejich zdravotní
stav je naprosto nevyhovující a musely

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

být vykáceny a nahrazeny novými. Stávajících 16 stromů na nám. Míru bylo vykáceno před ozeleněním. Kácení stromů
na náměstí Míru bylo součástí projektové
dokumentace „Rekonstrukce nám. Míru“.
Při rekonstrukci kanalizačních přípojek,
které vedou v těsné blízkosti stromů, by
došlo k obnažení kořenového systému
stávajících stromů a i z důvodu, že stromy
byly oslabovány hlavovým řezem a opravami sítí, přistoupilo město k jejich vykácení a nahrazení novou vhodnější zelení.
Bylo skáceno celkem 16 stromů na nám.
Míru a 1 sakura na ul. Dobrovského, která byla ve špatném zdravotním stavu.
Stromy na nám. Míru vykazovaly některé
defekty (především v korunách), které by
v budoucnu stejně vyžadovaly jejich nahrazení.
Josef Macháček,
odbor strategického rozvoje a investic

Den Země – úklid města
Tak jako každý rok i letos skauti z Moravských Budějovic uspořádali akci na zvelebení svého města a okolí. Sraz si určili na pátek 20. 4. v 16 hodin před klubovnou.
Úklidu se zúčastnila většina oddílů ze střediska.
Po příchodu posledních
opozdilců jeden z vedoucích shromáždil všechny
před budovu pro společnou fotku. Hned poté
rozdal účastníkům dva
druhy pytlů, průhledné
na plasty a černé, určené
na zbytek odpadu. Potom
si vedoucí jednotlivých
oddílů svolali své členy
a rozešli se do daných
ulic, jež měli uklízet. Například 5. oddíl uklízel
na ulici K Háji a pokračovali až pod obchvat, kde se setkali s vlčaty, která uklízela
silnici ke Kosové. Jako vždy si všichni povídali o tom, co našli nejzajímavějšího. Odměnou za dobře vykonanou práci byla možnost si zahrát lakros. Ačkoliv nás tato
akce baví, doufáme, že příští rok nalezneme méně odpadků.
Šedák – Tomáš Slabý

ukončení vysílání repríz ze zasedání zastupitelstva města
Vysílání přímého přenosu ze zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice bude pokračovat i nadále v nezměněném formátu v kabelové televizi i na webových stránkách města Moravské Budějovice. Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost
nové nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR. Z jeho znění vyplývá, že nadále
není možné vysílat reprízy přímého přenosu bez následného odstranění osobních
údajů ze záznamu. Pro zpracovatele záznamu je v současné době nerealizovatelné
zajistit úpravu materiálu tak, aby bylo možné vysílat reprízy, neboť nelze v současné
době personálně zajistit osobu oprávněnou k přesnému určení toho, co je osobním
údajem. I v případě, že vznikne takto upravený záznam /rozmazané tváře, zvukově zastřené sdělení osobního údaje/, bude velmi často postrádat zásadní informace k projednávané věci a pozbývá tedy smysl jej vysílat. Záznam bude k dispozici
ke zhlédnutí na radnici v původním znění bez úprav za stejných podmínek jako zápis
ze zasedání zastupitelstva města, případně si jej diváci mohou sami pořídit na svém
přijímači pro vlastní potřebu.
Děkujeme za pochopení.
Kamila Havlíčková
vedoucí Odboru kanceláře starosty a školství

Třebíč pro ty, jejichž první kroky na svobodě směřují do Kraje Vysočina na celém
jeho území.
Naším cílem je vyhledávání a kontaktování osob s trestní minulostí a osob, které
se připravují na výstup z výkonu trestu odnětí svobody. Těmto osobám pomáháme
se zajištěním následného bydlení, při hledání zaměstnání, podporou při řešení ekonomické situace nebo doprovodem při vyřizování osobních záležitostí na úřadech.
AL PASO se taktéž zaměřuje na podporu
rodinných vztahů, které mohou být pobytem jejího člena ve vězení narušené.
Rozhovory s uvězněnými se často odehrávají po besedách AL PASA ve věznicích. Besedy představují hromadnou
informační akci pro potencionální klienty
přímo v objektu věznic, kde se účastníci
obeznámí s nabídkou služby a mohou se
seznámit s konkrétními pracovníky. Kontakt s klientem, který se připravuje na výstup z odnětí trestu svobody, udržujeme
prostřednictvím korespondence, telefonátů nebo osobních návštěv. Společně se
tak chystáme na výstupní den.
Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká s podobnými problémy, můžete se na nás obrátit. Sídlíme v Třebíči
na Karlově náměstí č. 41/30 nad restaurací Třebíčanka. Jelikož jsme terénní služba, je vhodné se před návštěvou dopředu
objednat, a to buď e-mailem na: alpaso@
trebic.charita.cz, nebo telefonicky na tel.
čísle 731 644 168. Bližší informace nalezne na také na webových stránkách http://
trebic.charita.cz.
Bc. Kateřina Vláčilová,
sociální pracovník

Motivace a podpora mládeže ke vzdělávání má na Moravskobudějovicku své místo – znáte podpůrnou síť služeb?
V úterý 24. dubna 2018 proběhlo v organizaci STŘED, z.ú. v Moravských
Budějovicích druhé mezirezortní setkání členů sítě služeb pro ohrožené
děti a jejich rodiny – tedy pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
sociálních pracovníků, pedagogů či psychologů. Zástupci mezirezortní sítě
si tentokrát vybrali téma Jak podporovat a motivovat mládež ke vzdělávání – prevence předčasného ukončení vzdělání.
Setkání organizovala a moderovala lokální síťařka Eva Stuchlíková v rámci projektu
Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Její úlohou je podporovat spolupráci členů sítě služeb, aby se
dětem a jejich rodinám dostalo včasné pomoci.
Jak setkání probíhalo?
Cílem setkání bylo představit si místní
služby, které pracují s motivací dětí a mládeže ke vzdělávání, potažmo jejich rodičů,
či se přímo zaměřují na uplatnění mladých
dospělých na trhu práce. A jak vypadá
místní podpůrná síť? Výchovná poradkyně Marta Bauerová ze Střední školy řemesel a služeb popsala, jak řeší téma motivace ke studiu se samotnými studenty, jejich
zákonnými zástupci i třídními učiteli. Terénní pracovník Ondřej Ferdan z nízkopraho-

vého zařízení eMBečko sdílel zkušenosti
z praxe, kdy se s dospívajícími věnují i otázkám souvisejícím se vzděláváním – např. již
několikrát pomáhal studentům při přechodu
z jedné školy na jinou. Nejen to, že osoby starší 15 let se mohou již samy obrátit
na úřad práce a konzultovat jejich pracovní
uplatnění, přiblížila ředitelka Marie Bastlová
z Úřadu práce v Moravských Budějovicích.
Dospívající a jejich rodiče mohou dále využít Informačního a poradenského střediska
v Třebíči, které spadá pod úřad práce a které se zaměřuje na pomoc s volbou studia
či povolání. Konkrétní projekty zaměřené
na podporu mladých dospělých na uplatnění na trhu práce představily Zuzana Dudková z Okresní hospodářské komory Třebíč
(projekt „Na správné místo“) a Vladimíra Jůzová z TreMeDiaS Třebíč (projekt Restart
práce anebo cesta k novému pracovnímu

životu).
Jakou podporu v uplatnění na trhu
práce projekty nabízejí?
Projekt Okresní hospodářské komory
se zaměřuje na lidi do 25 let, kteří jsou zájemci
či uchazeči o zaměstnání nebo jsou v posledním ročníku střední či posledním semestru vysoké školy. Účastnit se mohou vzdělávacích
akcí, besed s personalisty, exkurzí do ﬁrem
a institucí a aktivit Job Pointu pro mladé. Ten
poskytuje individuální poradenství na míru
jednotlivcům a skupinové workshopy, které
účastníkům pomáhají zorientovat se na místním trhu práce, ujasnit si své možnosti a podporují je při hledání zaměstnání. Více o projektu na www.ohktrebic.cz.
Služby projektu organizace TreMeDiaS
Třebíč mohou využít lidé mladší 30 let,
kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než
12 měsíců v souhrnu za poslední 2 roky,
nebo osoby s nízkou úrovní kvaliﬁkace, národnostní menšiny či osoby se zdravotním
postižením. Konkrétně se jedná o bezplatné zajištění rekvaliﬁkačních kurzů dle jejich výběru s možností získání pracovního
uplatnění. Další informace najdete na www.
tremedias.cz

červen 2018

5

z mikroregionu

město informuje
Šance ve STŘEDu a kam se obrátit, když se vaše dítě chová rizikově či má problémy s učením
Tento projekt organizace STŘED, z.ú. se zaměřuje na posilování dětí a mladých dospělých ve věku 12–26 let v chování,
které je v souladu se společenskými normami. Pracovníci se
mládeži a dětem věnují dlouhodobě, individuálně, podporují je
v samostatnosti v rozhodování a vedou je k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky jednání. Ředitelka organizace STŘED
Martina Bártová představila dále Středisko výchovné péče
STŘED v Moravských Budějovicích a Třebíči, které pomáhá dětem s poruchami učení a rizikovými projevy v chování. Dětem
a jejich rodičům nabízí speciálně-pedagogické a psychologické
poradenství, ambulantní služby, individuální a rodinnou terapii.
Pro třídní kolektivy připravuje tým lektorek pestrou škálu preventivních programů. S rodiči a učiteli se pracovníci potkávají
na metodických a vzdělávacích seminářích. Více o organizaci
STŘED na www.stred.info.
Společně ve prospěch ohrožených dětí
Setkání se zúčastnilo 25 zástupců z rezortů školství, sociální,
psychologické oblasti a samosprávy. Plodná diskuze, prezenta-

ce organizací a fungujících
projektů
zvýšila povědomí
o konkrétních nabídkách a službách pro mládež na Moravskobudějovicku. „Další setkání zástupců sítě proběhne na podzim
2018 – téma budeme opět hledat se všemi zástupci organizace. Ráda bych poděkovala zástupcům organizace STŘED, z.ú.
za poskytnutí prostor a Střední školy řemesel a služeb za připravené občerstvení,“ doplnila síťařka Eva Stuchlíková.
Více o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz.
Bc. Eva Stuchlíková
Lokální síťařka pro ORP Moravské Budějovice
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“
mob.: 724 825 792, e-mail: eva.stuchlikova@mpsv.cz

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Moravských Budějovicích
3. května se na Dětském dopravním hřišti(DDH) a na ZŠ
T.G.Masaryka v Moravských Budějovicích uskutečnilo
oblastní kolo tradiční Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC). Ve dvou kategoriích (10–12 let a 12–16 let)
soutěžila čtyřčlenná družstva dvou dívek a dvou chlapců.
Soutěžící měří své síly celkem ve čtyřech disciplínách – pravidla provozu na pozemních komunikacích (písemné testy), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda na kole na DDH),
jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Letos poprvé byly znalosti soutěžících v této disciplíně prověřovány
formou písemných testů ze zdravovědy, po kterých následovala
praktická názorná ukázka poskytování I. pomoci.
Další změnou v propozicích soutěže byl letos přímý postup
z oblastního kolo do kola krajského. Do krajského kola postupuje
přímo vždy vítězné družstvo z každé kategorie. A v letošním roce
budou poprvé všechna tato vítězná družstva z Kraje Vysočina
hostit Moravské Budějovice. Krajské kolo dopravní soutěže zde
proběhne 7.června 2018 a přípravy na tuto soutěž jsou v plném
proudu.Hlavním organizátorem je Kraj Vysočina společně s Besipem, organizačně se na soutěži podílí další subjekty, mezi nimi
i město Moravské Budějovice.
Zpět k oblastnímu kolu DSMC v Moravských Budějovicích.Dorazilo devět soutěžních družstev. Trvající zájem škol ve správním
území města Moravské Budějovice nás jako organizátory velmi
těší a motivuje k přípravám dalších ročníků. Jsme rádi, že k nám
pravidelně přijíždí také žáci ze vzdálenějších základních škol,
jako např. ze ZŠ Želetava nebo ze ZŠ Budkov. Pravidelně se
účastní a dlouhodobě skvělých výsledků dosahuje ZŠ Domamil,
ZŠ T.G.Masaryka, ale také např. ZŠ Nové Syrovice, která letos
zaslouženě vybojovala postup do krajského kola v I. soutěžní
kategorii. Ve II. soutěžní kategorii bude naši oblast v krajském
kole reprezentovat družstvo ze ZŠ Domamil. Oběma samozřejmě přejeme hodně dalších skvělých úspěchů v soutěži!

30. dubna o Filipojakubské noci se v Jakubově opět našla
skupina obětavých lidiček, která připravila pro 70 dětí čarodějné soutěže na tréninkovém hřišti. Malé čarodějnice a čarodějové

Nerada bych na některou základní školu zapomněla, neboť
i jejich účast a výsledky v soutěži si zaslouží pochvalu a uznání.
Další družstva, kromě již zmíněných škol, postavily ZŠ Litohoř
a ZŠ Lesonice. Bezproblémový průběh celé soutěže se neobejde bez organizačního týmu. Proto bych ráda za spolupráci
na soutěži poděkovala strážníkům Městské policie Moravské
Budějovice, pracovníkům Odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru kanceláře starosty a školství a také příslušníkům Armády ČR z Náměště nad Oslavou a příslušníkům Vojenské policie z Tábora.
Velké poděkování patří vedení ZŠ T. G. Masaryka, které nám
umožnilo část soutěžních disciplín absolvovat v budově školy,
a paním kuchařkám, které všem soutěžícím, jejich pedagogickému
doprovodu i všem organizátorům opět připravili velmi chutný oběd.
Kamila Havlíčková,
vedoucí odboru kanceláře starosty a školství

zve na talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019
hudební obor
čtvrtek 7. června 2018
13.00–17.00
pátek 8. června 2018
13.00–17.00
výtvarný obor
čtvrtek 7. června 2018
13.30–15.00
15.00–16.30
Hudební obor: hra na klavír, varhany, cembalo, elektronické klávesové nástroje (keyboard), akordeon, hra na zobcovou ﬂétnu, příčnou ﬂétnu, hra na trubku,
lesní roh, pozoun, baskřídlovku, tubu, hra na klarinet, fagot, saxofon, kytaru,
elektrickou a basovou kytaru, hra na housle a violu, sólový a sborový zpěv.
Nabízíme možnost telefonického objednání na konkrétní den a čas.
mob. 724 546 464 nebo 702 181 632. Případně e-mailem: zusmb12@gmail.com
Budova ZUŠ – Havlíčkova 933, Moravské Budějovice
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Ani letos jsme neporušili tradici a na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích od rána 30. dubna probíhaly přípravy
na večerní pálení čarodějnic. Počasí stálo na naší straně a ani
pán větru, který se chvíli odpoledne pokoušel převzít vládu nad
sluníčkem, to nepokazil. Před 17. hodinou se začaly do zámec-

Čarodějnice

ZUŠ Moravské Budějovice
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Čarodějnice na zámeckém nádvoří
kých koníren scházet děti s rodiči, protože pro ně Honza Hrubec
připravil krátkou pohádku o Princi z knížky, která se ale nemusela číst a dětem se moc líbila. Chvíli poté se nádvořím nesly první
tóny, které pro přítomné již tradičně zajistila skupina DUHA band.
Návštěvníci se mohli občerstvit vynikající uzenou cigárou, která
byla profesionálně nejen vyuzena, ale také naservírována. Neméně profesionálně se o návštěvníky starali i obsluhující za barem a výčepním zařízením. Jakmile se sluníčko začalo schovávat
za střechy přilehlých domů, byla s velikou odborností a opatrností za přítomnosti všech přihlížejících zapálena čarodějnice,
která po celou dobu sledovala veškeré dění v areálu z připravené kotliny, a že jí to letos obzvláště slušelo.
Pokud shrnu celý čarodějnický večer, pak
byl trošku začarovaný,
trošku kouzelný, ale
hlavně veselý.
Text:
Lenka Nechvátalová

na stanovištích se zajímavými názvy: hod koštětem
do dálky, krmení žabáka,
přechod po ztrouchnivělé lávce přes smrdutý
močál, metání hromů
a blesků, sběr havěti, hod
žabákem na cíl, kočičí závody, hod briketou do komína a slalom na koštěti
postupně plnili zadané
úkoly, za které na závěr
dostali sladkou odměnu. Po setmění byla zapálena připravená
vatra s čarodějnicí. Pro dospělé bylo připravené občerstvení
v nedalekém SPORTclubu.
Text: Miroslav Kabelka
Foto: Barbora Kabelková

Čarodějnice v Martínkově
Nezvykle teplé, téměř letní počasí přivítalo děti i s jejich rodiči
v Martínkově na hřišti při tradiční akci – pálení čarodějnic. I tentokrát ji pro všechny příchozí připravili martínkovští hasiči. Děti
soutěžily ve slalomu, překážkové dráze, hodu míčkem, skákání
panáka a dalších zajímavých disciplínách. Dospělí jejich snažení
přihlíželi a povzbuzovali je. Jako odměnu za svoje výkony obdržely řadu sladkostí.
Po skončení soutěží byla zapálena velká hranice navoženého
klestí, okolo které postávaly skupinky lidí ještě v pozdních nočních hodinách. Pro všechny zúčastněné bylo také připraveno
malé občerstvení v areálu Na Výhoně.
Text i foto: Blanka Veselská

Stavění máje
Poslední dubnový den se v Jakubově nejen pálí čarodějnice, ale i staví máj. Vhodný strom dlouhý 25 metrů byl přivezen
z obecního lesa již dopředu. Odkorněnou máj ženy a děti nazdobily krepovými pentlemi v národních barvách. Po připevnění
věnce začali muži s ručním stavěním máje. Pomocí rahen, žebříku a speciálně vyrobených vidlí se jim to za několik minut podařilo. Na závěr byla máj ukotvena a zabezpečena proti podříznutí.
Máj bude zdobit jakubovskou náves celý měsíc.
Text a foto: Miroslav Kabelka
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Májová májka okrášlila
Cidlinu

Stavění
máje
Další rozšířenou tradicí je stavění máje
a pálení čarodějnic. Tak
je tomu i u nás v Častohosticích.
Odpoledne máji opentlí ženy a děti a na mužské osazenstvo čeká
trochu těžší práce, máji
postavit. Stavění probíhá
stále bez pomoci techniky, a to za pomoci tyčí.
Večerní posezení začalo
zapálením ohně ve 20
hod. a díky teplému počasí většina návštěvníků
přišla v dubnu a odcházela v květnu.
Text:
Marie Vláčilová
Foto:
Blanka Mácová

Pálení čarodějnic,
či ﬁlipojakubská noc, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů, vírou v čarodějnice a také
stavěním máje. U nás v Krnčicích se tento zvyk zabydlel a těší se na něj především děti.
Letošní 30. duben připadl na pondělí. Proto se pro
májku naši hasiči vydali již v sobotu. V pondělí pak
po návratu z práce začali kopat jámu na májku, stavět
hranici, další oloupávali kůru a skupina dětí na májku
navazovala tříbarevné fábory v barvách naší vlajky.
Jiná skupina mužů zase stavěla stan pro případ, že
by se počasí nějak razantněji změnilo a v noci pak
bylo chladno. Nic takového se ale nestalo, i když
v pozdějších hodinách se krytý stan hodil.
Kolem půl sedmé se sešla téměř veškerá mužská
část obce a za divácké podpory ostatních přihlížejících se pomocí žebříků, ráhen či lan začala májka zvedat ze země. Letos se podařilo májku vybrat
opravdu vysokou.
Hned na to byla zapálena vatra a začaly se opékat
špekáčky, které k této akci neodmyslitelně patří. Naše
obec je poměrně malá, ale sešlo se zde 87 dospělých
a 28 dětí. Samozřejmě, že to nebyli jen domorodci, ale i příbuzní či známí. Myslím, že
akce se díky dobré organizaci našich hasičů a díky dobrému počasí velmi vydařila.
(foto – Lenka Čurdová, text – Dana Peřinková)
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Letošní pálení čarodějnic proběhlo v Želetavě bez zásahu vandalů

Máje, máj nebo májka je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří hlavní
prvek jarních slavností. Staví se většinou
30. dubna. Cidlinští rozhodně v poslední
dubnový den nezaháleli a sešli se na návsi u společenského domu, aby společně,
tedy za pomoci techniky, postavili májku.
Zanedlouho se cidlinská máje hrdě „dívala“ k oblakům. Vrcholek máje byl krásně
nazdobený, barevnými pentlemi zářil i velký věnec pod vrcholkem májky.

V minulosti Želetava doplatila na řádění vandalů, kteří před pálením čarodějnic buď zapálili připravenou hranici,
nebo poškodili nachystanou májku.
V roce 2018 to odnesli jiní. V okolních
vsích hořelo již 29. dubna. Letošní „pálení čarodějnic“ tak v Želetavě proběhlo
v naprosté pohodě, i když příprava nám

Krátce po šesté hodině se na zahradě
u společenského domu zapálila malá hranice dřeva s pořádnou čarodějnicí, která
byla bez milosti upálena. Pak už nejen
cidlinští, ale i přespolní návštěvníci při
družném hovoru a dobré náladě společně poseděli, popovídali si a také si opekli
špekáčky.
Text a foto Kamila Veselá

dala stejně jako v minulých
letech pěkně zabrat. Navíc se přidalo velmi pěkné
počasí, relativně teplo bylo
i pozdě večer.
Menší problémy byly
s dopravou májky na místo určení. Májka ale byla
vztyčena, což je to nejpodstatnější. Ještě než
došlo k zapálení hranice,
proběhl již tradiční lampiónový průvod, kterého se
pravidelně účastní hlavně
děti. Zhruba pro 150 návštěvníků bylo zorganizováno občerstvení. Z výtěžku se podařilo uhradit vstupní
náklady celé akce. Za návštěvu a využití
občerstvení fotbalový oddíl všem přítomným děkuje!
Václav Novák, předseda fotbalového
oddílu Sokol Želetava
Foto: O. Nováková

Boj o štěměšskou lípu předvedli ochotníci v Želetavě
K pobavení obecenstva si letos vybrali
členové Štěměšské divadelní společnosti
inscenaci divadelní parodie klasické hry

Lucerna. Alois Jirásek pojal tuto hru v 19.
století jako zápas o existenci národa,
ochotníci ze Štěměch pojali své předsta-

DEN ZEMĚ

V JAKUBOVSKÉ ŠKOLCE

V pátek 20. dubna v kulturním domě
v Jakubově děti z mateřské školy společně
s rodiči, prarodiči, sourozenci a přáteli oslavily Den Země. Na úvod děti z dramatického
kroužku zahrály pohádku Sůl nad zlato. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy
na téma Odpady třídíme – přírodu chráníme.
Děti cvičily při hudbě, přednesly ekologické
básničky a na závěr zazpívaly naší Zemi.
Pro děti byly přichystány dílničky a hry. Překvapením byla ochutnávka různých druhů
chleba. Také si mohli všichni prohlédnout
výstavu třídění odpadů a jejich recyklaci.

Oslava byla vyvrcholením dubnových
činností ve školce: povídali jsme si o planetách, vesmíru, Zemi, jak můžeme pomáhat
přírodě, učili jsme se třídit odpad – poznávali jednotlivé materiály, zhlédli jsme krátký ﬁlm o recyklaci odpadů, navštívili jsme
kompostárnu v Jakubově, na zahradě jsme
přichystali záhony – seli mrkev, ředkvičky, hrášek, sázeli jsme brambory, jahody
a květiny.
Ve středu 11. dubna jsme se se staršími
dětmi vypravili na přírodovědnou vycházku
k rybníku Vidlák. Nejdříve se děti seznámily

s buzolou a ukazovali jsme si světové strany. Procházka upuštěným rybníkem byla
největším zážitkem – děti si hrály s klacíky, zkoumaly dno rybníka, viděly okusy
od bobrů…
V pátek 27. dubna jsme s dětmi a některými rodiči a prarodiči navštívili areál Rolnické společnosti Lesonice. Zhlédli jsme
různorodou zemědělskou techniku, seznámili se se životem kraviček, ochutnali
mléčné výrobky, zasadili bylinky, prošli si
bludiště ze slámy, posadili se do traktorů
a náklaďáku, skládali skládanky..

vení jako boj o lípu. Parodické zpracování
této hry uvedlo v 70. letech minulého století liberecké Kladivadlo s tehdy začínajícím
komikem Josefem Dvořákem. Štěměšští
si však i tuto verzi upravili po svém. A tak
bylo v Želetavě jako vždy o dobrou zábavu postaráno. I když hra nebyla určena
dětem, sál bývalého kina se v neděli 29.
dubna slušně zaplnil. A jako vždy, když
Štěměšská divadelní společnost zavítá
do Želetavy, i tentokrát se publikum náramně bavilo.
Text a foto:
O. Nováková

Text a foto: Bronislava Kabelková
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Setkání občanů 60+

Noční útok ve Vraníně

V sobotu 14. 4. uspořádali zastupitelé obce pro své občany
věku 60+ setkání.
Setkání zahájila přivítáním a přípitkem se všemi přítomnými
starostka obce Marie Vláčilová. Po krátkém přivítání předala
slovo zástupcům ze Základní umělecké školy v Moravských
Budějovicích. Tito měli po kratičkém představení pro naše občany připraveno milé vystoupení, kterým přispěli k příjemnému
odpoledni. Následovalo občerstvení a do pozdních večerních
hodin hrál všem přítomným k tanci a poslechu Jiří Karšulín. Toto
již tradiční setkání je jednou z mála možností pro starší občany
na vesnici ke vzájemnému setkání, to je taky jeden z mnoha důvodů, proč se těší takové oblibě.
Text i foto: Marie Vláčilová

Ve Vraníně se v sobotu 30. června uskuteční jedenáctý ročník
noční soutěže v hasičském sportu. Za umělého osvětlení budou
jednotlivá družstva mužů a žen zápolit o poháry, ﬁnanční odměny a věcné ceny. Pro diváky je připraveno kvalitní zázemí (altán,
velkoprostorové stany), bohaté občerstvení o několika chodech,
doprovodný program s DJ. Ale hlavně – atraktivní hasičský sport
v podání špičkových družstev (loni soutěžilo třicet družstev z pěti
okresů). Přihlížející si budou moci jednotlivé útoky „vychutnat“,
protože trať bude kvalitně osvětlena, čas poběží na velkém
displeji a probíhající útoky budou zobrazovány velkoplošnou
projekcí, včetně opakovaných záznamů. Neváhejte a poslední
červnový víkend přijeďte do Vranína. Začátek doprovodného
programu je naplánován na osmou hodinu večerní, soutěž začne po setmění.
Veškeré podrobnosti naleznete na www.vranin.cz
Za SDH Vranín Drahoslav Bastl

Traktoriáda ve Vraníně
Sběr kamene

V sobotu 5. května se uskutečnil historicky první ročník vranínské traktoriády. Všechny zúčastněné traktory se sjely v sedmnáct hodin na návsi, odkud se za hlasité podpory diváků vydaly na projížďku obcí. „Spanilá jízda“ byla zakončena u místní
hasičské zbrojnice, kde byly traktory vystaveny. U dobrého jídla
a pití zde řidiči poskytovali všem zájemcům odborné informace
o svých strojích.
Celkem bylo k vidění bezmála třicet různých traktorů. Kromě
novějších kousků si diváci mohli prohlédnout i historické unikáty
ze čtyřicátých let. Žádný z traktoristů přípravy na tuto akci nepodcenil. Samozřejmostí byly perfektně naleštěné traktory a nechyběli ani stylově oblečení řidiči.
Traktoriáda se nad očekávání vydařila a už nyní se těšíme
na další ročník.
Text a foto: Martina Pokorná

Spolupráce mezi SDH Častohostice a zemědělskými společnostmi je již několik let na velice dobré úrovni. Hasiči každoročně vypomáhají při sběru kamene a společnosti jsou štědré
ve sponzorských darech a drobných službách. V neděli 15. 4. se
v ranních hodinách u hasičské zbrojnice sešla velká část sboru
od malých hasičů po dospělé. Po přesunu na pole zemědělské
společnosti ZEOS Vesce jsme se rozdělili na dvě party a pročesávali pole metr po metru. Počasí nám přálo, v dopoledních
hodinách bylo pěkně polojasno, jen vítr zvedal prach z vysušené země. Odměnou za tuto námahu bylo malé občerstvení, ale
i spoustu zábavy si vždy při této činnosti členové užijí. Odcházeli
jsme trochu unavení, ale spokojení, vždyť se nám podařilo sesbírat tři sedmitunové vlečky kamene.
Text: Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová

Tak co bylo dnes ve škole?
Rádi bychom vám přiblížili zkušenost s elektronickou žákovskou knížkou v ZŠ Havlíčkova. Ve školním roce 2016/2017
jsme ji vyzkoušeli souběžně s papírovými žákovskými a letos
byla nasazena do ostrého provozu.
Nesporné výhody systém přináší učitelům, zápis učiva
v hodině, zadávání známek i absence zaberou minimum času
z výuky. Odpadá přenášení třídních knih, zapisování známek
a vzkazů do žákovských knížek, popř. dopisování známek
těm, kteří chyběli či zapomněli ŽK.
Žák nebo zákonný zástupce žáka se do systému přihlásí
jménem a heslem přes internetové webové rozhraní pomocí
počítače anebo mobilní aplikace. Na úvodní stránce hned přehledně vidí:
– známky,
– domácí úkoly proběhlé i nově zadané,
– výchovná opatření (pochvaly, poznámky),
– zprávy ze školy (sběr, výlety),
– zprávy od učitelů.
Samozřejmostí je možnost rozkliknout si podrobně:
– informace o všech známkách ve všech předmětech,
– informace o všech absencích,
– všechny minulé i naplánované školní akce,
– všechny zprávy, které rodič poslal škole či škola jemu.
Omlouvání absence se stává dostupné všude, kde jste online: třeba ze zaměstnání nebo v situaci, kdy je potřeba dítě
uvolnit z výuky neplánovaně. Už žádné: „Mamka mi to včera
zapomněla podepsat.“ „Naši byli včera pryč.“ „Žákovskou mi
snědl pes.“
Systém umožňuje poslat speciální „zprávu k potvrzení“,
po jejímž přečtení klikne adresát na tlačítko potvrdit, není tedy
potřeba posílat různá upozornění na papírcích, která se podepsaná vrací učiteli.
Samozřejmě, že stejně jako na jakoukoliv jinou novinku,
i na tuto si učitelé, žáci a rodiče chvíli zvykali, ale ukazuje se,
že řadě z nich vyhovuje přehlednost, rychlost a dostupnost
údajů v systému. Pro všechny strany – žáky a jejich rodiče
i školu – je přínosné, že existuje komunikační kanál, díky kterému získávají informace efektivně a snadno. Doufáme, že to
přispěje k otevřenosti vůči rodičovské veřejnosti, pro kterou je
důležité, co jejich děti ve škole prožívají.
Jiří Grambal, učitel ZŠ v Havlíčkově ulici

TENTOKRÁT JSME SE VYDALI ZA KRÁSAMI
POSTUPIMI A BERLÍNA
Ve dnech 18.–20. dubna 2018 se studenti Gymnázia
a SOŠ Moravské Budějovice vydali objevovat krásy Postupimi a Berlína. A že toho bylo k vidění!
Malebná Postupim nás okamžitě okouzlila svojí poklidnou atmosférou. V jejích uličkách jsme si chvílemi připadali jako v jiném století. Historie nás oslovila i v zámečku Cecilienhof, kde se
v roce 1945 rozhodovalo o poválečném rozdělení Evropy. Získané informace jsme vstřebávali při procházce krásnými zahradami zámku Sansoussi – letního sídla německých císařů.
Následující dny jsme strávili poznáváním Berlína. Průvodkyně nás poutavě seznamovala s pestrou minulostí tohoto města
a ukázala nám řadu zajímavých míst, navštívili jsme např. Říšský sněm, Braniborskou bránu, třídu Unter den Linden, olympijský stadion, kostel císaře Viléma, Alexanderplatz, Postupimské
náměstí, berlínskou zeď, Humboldtovu univerzitu, zámek Charlottenburg a mnoho dalšího. Exkurzi jsme zakončili panoramatickým výhledem z 365 metrů vysoké televizní věže a návštěvou
Nového muzea, kde jsme mohli obdivovat proslulou bystu egyptské královny Nefertiti.
Příjemně unaveni a plni nových zážitků jsme se vrátili domů
čtvrtého dne v brzkých ranních hodinách. Věříme, že si podobný
zážitek brzy zopakujeme.
Mgr. Iva Doležalová Šabatová, Mgr. Jitka Urbánková

Neleníme, ale sportujeme, jak jen to jde!
Během školního roku se studenti Gymnázia a SOŠ Moravské
Budějovice zúčastnili řady sportovních soutěží a závodů. Děvčata nás reprezentovala v basketbale, kluci si zahráli ﬂorbal
a futsal. Nechyběl ani lyžařský kurz, který každý rok organizujeme pro 1. ročníky. Tentokrát jsme ho absolvovali v Krkonoších.
Studenty 3. ročníku čeká letní sportovně-turistický kurz – sjíždění řeky Vltavy. O dvou výjimečných sportovních událostech
bychom vás chtěli informovat podrobněji.

Dne 26. 4. 2018 se družstvo naší školy účastnilo JUNIORSKÉHO MARATONU – Běžíme pro Evropu. O účast ve ﬁnále, které
se bude konat v rámci prestižního mezinárodního Volkswagen
Maratonu Praha 6. května 2018, bojovalo 15 desetičlenných
týmů. Tato sportovní akce se uskutečnila ve sportovním centru
Český mlýn v Jihlavě. Studenti zdolávali celou trať klasického
maratonu. Podmínkou je, že v každé štafetě musí být tři dívky.
Cílem je co nejrychleji zaběhnout 4,2 kilometrů – 4 kola o délce
1050 m. Počasí sice nebylo nejhorší, ale celý běh se uskutečnil
za silného větru. Naši studenti získali celkové 12. místo s časem
03:08:03. Do cíle zdárně doběhli Ondřej Tesař, Mikuláš Frič, Kristýna Bartošová, Anežka Kotrbová ze 3. A, Vojtěch Konečný z 3.
DE, Lucie Nováková z 2. DE, Matouš Neubauer, Luboš Niederhofer, Michaela Neshybová z 2. A a Karel Veselý z 1. A. Všem
patří velké díky za výborné výkony.
Vaší pozornosti by neměl ujít ani úspěch našich hasiček. Rádi
bychom vás seznámili se skvělým týmem, který se na naší škole
sešel, a zprostředkovali vám úžasné výkony, které holky předvedly.
Na STŘEDOŠKOLSKÉ MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM
SPORTU holky nejely poprvé. Loňský rok naši školu reprezendokončení na str. 12
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ze školství
dokončení ze str. 11
tovala studentka Nikola Polová,
které patří největší dík za pomoc celému týmu při předávání
zkušeností a hlavně k vytvoření
„hasičské“ atmosféry. A jak že
se naše hasičky na mistrovství
středních škol předvedly letos?
Dne 19.–20. 4. 2018 jsme vyrazily reprezentovat naši školu
na III. Středoškolské mistrovství
ČR v požárním sportu do Pardubic. Pro skoro všechny to byla
jedna velká neznámá. Po slavnostním nástupu ve sportovním
areálu Střední průmyslové školy chemické Pardubice, kde se sešlo 14 týmů mužů
a 14 týmů žen, se začalo soutěžit. Nejprve
to byl běh na 100m s překážkami a následovala štafeta 4 x 100m s překážkami.
V požárním útoku a v soutěži jednotlivců
ve výstupu na cvičnou věž se soutěžilo
druhý den od brzkých ranních hodin.
Požární sport sice není doménou naší
školy, družstvo bylo složeno z „hasiček“
i „nehasiček“, ale holky chtěly dokázat, že
pokud chtějí, tak dokáží zabojovat a být
i blízko vítězství. Holky předvedly super

Výstava Bílá růže
Ve dnech 6.–27. dubna 2018 měli studenti a návštěvníci Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice možnost prohlédnout
si výstavu s poetickým názvem Bílá růže.
Mnohému by se mohlo zdát, že šlo o výstavu přírodovědnou, obsah byl ovšem
zcela jiný, a to historický.
Bílá růže byla organizace v německém
studentském prostředí, jejíž členové se
neztotožnili s nacistickým německým
režimem a rozhodli se proti němu bojovat formami, které pro ně byly dostupné.
Většinou se jednalo o rozšiřování a vytváření protinacistických tiskovin, ukrývání
pronásledovaných členů, tvorba a vylepování burcujících plakátů. V době, kdy
byl německý nacistický režim na vrcholu
a všechny bezpečnostní složky fungovaly
téměř bezchybně, věděli studenti i vysokoškolští profesoři, že je otázkou času,
kdy budou jednotlivě nebo ve skupinách
prozrazeni, a protože v totalitním systému
byly tresty maximální, o to obdivuhodnější bylo nasazení a odvaha, s jakou se
do aktivit zapojili. Pro naše studenty byl
nejsilnější příběh Soﬁe Schollové, která
byla společně se svým bratrem jednou
z nejaktivnějších a ze skupiny nejmladší.
Příběh této odbojové skupiny byl před několika lety také zﬁlmován, ﬁlm pod stejnojmenným názvem se do našich kin zatím
bohužel nedostal.
Výstava je putovní a v Německu
a v České republice ji už měly možnost
zhlédnout tisíce lidí. Na otevření výstavy,
která se uskutečnila ve spolupráci s organizací Antikomplex, přijela lektorka Katrin
Waztke, která studenty seznámila s podrobnostmi a uvedla je do problematiky.
Poté studenti 3. A a 6. C samostatně pročítali materiály a nakonec proběhl ještě
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výkony, i přes drobné úrazy dokázaly
dotáhnout všechny potřebné disciplíny
do konce, abychom byly jako družstvo
bodované. V běhu na 100m s překážkami jsme se umístily celkově na 7. místě
(bohužel nám nebyl uznán jeden rychlý
pokus, to nás odsunulo z 3. místa). Ve štafetě 4 x 100m s překážkami jsme běžely
pouze jeden pokus (jedna členka nám
chyběla), proto jsme musely jít na jistotu
a umístily jsme se na 9. místě. Po prvním
dnu jsme byly průběžně na 7. místě. Druhý
den nás čekala soutěž v požárním útoku.

hodinový workshop, který se věnoval zamyšlení nad otázkami nesvobody, násilí
a občanské angažovanosti.
V dalších dnech potom výstavu navštívili také studenti a vyučující dalších tříd. Výstava se konala v době přijímacích zkoušek, proto měli možnost se s ní seznámit
také budoucí studenti a jejich rodiče.

Náš první pokus byl rychlý,
ale došlo ke zranění jedné
členky našeho družstva a bohužel i k neuznání pokusu.
Nebylo jisté, zda zvládneme
pokračovat, ale holky to nevzdaly a odhodlaně se pustily
do druhého pokusu. Vybojovaly 6. místo. Nakonec nás
čekala soutěž jednotlivců
ve výstupu na cvičnou věž,
kde celý tým fandil Nikole
Polové, která i přes úraz zápěstí a nohy získala krásné
6. místo. Celkově jsme se
umístily na 5. místě a jen kousek chyběl
k postupovému 3. místu. Holky vytvořily
skvělý tým a patří jim obrovský dík za reprezentaci školy – jmenovitě Nikole Polové, Sandře Brabcová a Julii Furišové z 2.
DE, Kristýně Bartošové a Julii Křivanové
ze 3. A, Kláře Soukupové z 2. A a Anetě
Sigmundové ze 3. DE.
Jsme rádi, že můžeme na naší škole
sportovat, reprezentovat ji a vyhrávat!
A i když nevyhrajeme, získáváme nové
zkušenosti, nové kamarády a super zážitky….
Mgr. Štěpánka Pokorná

Výstava Bílá růže byla jednou z četných
výstav, které mají studenti naší školy pravidelně možnost zhlédnout, zároveň byla
výstavou s tematikou, která není české
veřejnosti zcela běžně známa a spojila témata historie i občanské angažovanosti.
PhDr. Alena Zina Janáčková

STUDENTSKÝ MAJÁLES 2018
Nastal den, který měli všichni studenti Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice v kalendáři červeně zatržený. Na pátek 11. 5. 2018 připadla dlouho
očekávaná oslava studentského života – MAJÁLES.
Je právě 9:00 a průvod studentů se školník, se průvod dává do pohybu. Nelze
řadí v parku před školou. Moravskými přehlédnout různorodé kostýmy, které si
Budějovicemi se rozléhá smích, radost- jednotlivé třídy vymýšlely i zrealizovaly.
né pokřiky, vtípky studentů i vyučujících. Třída 1. A tak trochu děsí svými převleky
Masky jsou připraveny, třídy seřazeny, za lékaře a zdravotní sestry. I třída 1. DE
fotoaparáty, kamery i mobily nachystá- překvapuje, jdou totiž za jeptišky. Třídu
ny, aby vše zaznamenaly. Akce začíná! 2. A vede třídní profesor – dokonale přeZa zvuku zvonku, který v ruce svírá pan vlečený za paní učitelku, která vede

školku na procházku. Děvčata
z 2. DE oslňují kolemjdoucí v baletních
sukních. 3.DE pochoduje za hlasitého pokřiku ve vojenském. Průvod uzavírá 3.A,
která nám připomíná naši nedávnou historii, jejich kostýmy nás snad nenechají
zapomenout na myšlenky sametové revoluce. Nejen studenti jsou ve svých kostýmech odvážní! Například pan ředitel se
právě chystá v neoprenovém obleku coby
vodák sjíždět Vltavu, paní sekretářky jsou
„za prvorepublikové dámy“, paní uklízečky si zahrály na „sochy svobody“, …
Je 9:45 a průvod se pomalu dostává
na nádvoří zámeckých koníren, kde je již
připravená kapela Paradoxx. Následuje
přivítání, úvod a představení moderátorů – Pavla Drápely a Tomáše Svobody.
Na nádvoří se již plní fronty u stánků, které si připravili sami studenti, a na parketu
vrcholí taneční nálada. Majáles probíhá
skvěle! Na podiu se střídají jednotlivé třídy
s vystoupeními, která si připravily. Dopoledne rychle ubíhá a je čas vyhlásit ty nejlepší. Absolutním vítězem se stala třída
2. A, ale oceněni jsou všichni zúčastnění.
Kapela oznamuje poslední písničku a majáles se chýlí ke konci. Studenti pomalu
odcházejí na oběd do školy a společně
vstřebávají zážitky z letošní studentské
oslavy.

Svátek ptačího zpěvu

Majáles 2018 se opravdu vydařil a věříme, že i příští rok se sejdeme opět v hojném
počtu stejně jako letos. Děkujeme všem
studentům za pomoc při přípravě celé akce
a učitelům za podporu a organizaci!
Zuzana Radová (1.A),
Mgr. Blanka Roupcová

Žáci Základní školy TGM Moravské
Budějovice se zapojili do kampaně
EAZA Silent forest, která upozorňuje na problém hubení ptáků ve volné
přírodě. Svou práci zasvětili mapování výskytu přirozených ptačích druhů
v našem městě a okolí. Navíc přemýšleli, jak pomoci, aby se ptákům u nás
dobře žilo. V zimě je přikrmovali v krmítkách na školním dvoře a na přírodní zahradě. Na jaře nachystaly děti se
svými rodiči a učiteli 21 budek, které
jsme pak umístili v klidové oblasti Heřmanské kopce. Spolu s panem ornitologem Ing. RNDr. Václavem Křivanem ze
SEV Chaloupky podnikly děti výpravu
za ptačím zpěvem podél řeky Rokytky.
Získané vědomosti použily při školní
soutěži v poznávání hlasů ptáků.
Na motivy písničky dětí z Chesteru
vytvořili členové kroužku Tereza písničku a na Ekotrhu upozornili návštěvníky na mizení původních druhů pěvců
v Asii. Vydařenou kampaň zakončili při
oslavách Dne dětí v ZOO Jihlava.
Za ZŠ TGM Mor. Budějovice
Mgr. Jana Hanáková

Budoucí prvňáčci v Nových Syrovicích
12. duben 2018 bude nezapomenutelným dnem nejen pro žáky základních škol,
kteří skládali přijímací zkoušky na střední
školy, ale také pro všechny nedočkavé
předškoláčky, kteří se dostavili na zápis
k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ
v Nových Syrovicích.
Zaevidováno bylo 16 žádostí o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok. K zápisu
se dostavilo 16 zákonných zástupců dětí
a z nich 3 zákonní zástupci požádali ředitelku školy o odklad povinné školní docházky, který náležitě doložili.
Budoucí prvňáčci prokazovali připravenost na povinnou školní docházku pod
dohledem paní ředitelky, své současné
paní učitelky v mateřské škole a budoucí
třídní paní učitelky ve škole. Některé děti
doprovodili kromě rodičů i další příbuzní,
kteří s nimi prožívali tak důležitou zkoušku.
Podle reakcí a emocí všech zúčastněných byl slavnostní zápis překvapi-

vým obrazem dosažených schopností
a dovedností vlastních ratolestí, pro někoho i doporučením k včasnému eliminování nedostatků potřebných pro vstup
do školy.
Za úspěšné absolvování zápisu následovala i adekvátní odměna. Děti si mohly

odnést domů obrázek, na kterém prokázaly úroveň v písemném projevu, obdržely drobné dárečky a pamětní list, který jim
bude připomínat jeden z nejdůležitějších
dnů jejich dětství.
Mgr. Renata Brychtová,
učitelka ZŠ a MŠ Nové Syrovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAMIL
CITÁT:
Pokud něco neděláte prvotřídně, nedělejte to vůbec. Protože když není něco
prvotřídní, nepřináší to zábavu ani užitek.
A když něco neděláte ani pro zábavu, ani
pro užitek, proč to proboha vůbec děláte?
Robert Townsend
PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom moc poděkovat bývalé
paní školnici Markétě Bajerové a současné paní školnici Bohdaně Špinkové
za jejich nadstandardní přístup k práci,
pečlivost, kreativitu a čas strávený realizováním našich netradičních nápadů. Velice si jejich práce vážíme a víme, že není
vůbec jednoduchá.
Od každého cizího návštěvníka domamilské školky totiž slyšíme: „Jé, vy máte
tak krásnou školku.“ Taková slova nás
vždycky nesmírně potěší, ale není to zásluha jen nás učitelek, ale celého našeho
malého kolektivu.
P.S. Napadl nás nový nápad!
Kolektiv učitelek MŠ DOMAMIL
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Do největší běžecké akce se zapojí i Sokol Mor. Budějovice

Ve dnech 20. až 23. dubna se mohli zájemci seznámit s výsledky mysliveckého
hospodaření v honitbách Moravskobudějovicka na již XIII. Chovatelské přehlídce
trofejí, která se opět konala v zámeckých konírnách.

Blíží se největší běžecká událost v České republice. Přes 80 tisíc běžců,
mezi nimi i mnoho olympioniků, vyběhne ve středu 20. června přesně v jeden
okamžik na tratě závodů T-Mobile Olympijského běhu po celé zemi. A pozadu
nezůstanou ani Mor. Budějovice, kde se poběží jeden z více než 80 závodů.
Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou přihlásit na www.olympijskybeh.cz do 11. června.
Olympijská myšlenka prostřednictvím
běhu ožívá přes třicet let a může u toho
být každý. Stačí běžecké boty a chuť
vyrazit na připravené trasy. Závod v Budějovicích bude měřit 5 km a startovat
se tentokrát bude z atletického stadionu
na ul. Havlíčkova. Trasa závodu povede
směrem k Novým rybníkům a zpět. Detail
trati si můžete prohlédnout na oﬁciálních
stránkách závodu.

Ač se bude běhat na více než osmdesáti místech v celém Česku, budou
mít závody jedno společné – a to start
z éteru Českého rozhlasu Radiožurnál.
Všechny běhy se konají jako oslava
celosvětového Olympijského dne, tedy
výročí založení Mezinárodního olympijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už v roce 1987
legendární běžec Emil Zátopek.

NOVINKY V SOKOLOVNĚ OD ZÁŘÍ
Mnozí z vás, kteří navštěvují sokolovnu,
jistě zaregistrovali novou dřevěnou konstrukci v podloubí na hlavním sále. Připravujeme
boulderovou stěny, kterou přes prázdniny
dokončíme. V novém školním roce otevřeme
nový oddíl – bouldering. Boulderování je bezpečné lezení po nízkých horolezeckých stěnách bez jištění lany. Nepotřebujete k tomu
žádné vybavení. Prostě jen přijdete a lezete.
Z nízké stěny padáte rovnou do žíněnek.
Boulderová stěna je vhodná pro děti každého
věku.
Druhou velkou novinkou pro příští školní
rok bude oddíl Street dance pod vedením
lektorů z taneční školy MightyShake ze Znojma. Ve Znojmě dělají street dance na špičkové úrovni. Jsme rádi, že k nám budou
dojíždět zkušení lektoři a přenesou svoje
know-how i do Moravských Budějovic.
Detailní informace k oběma oddílům se zavčas dozvíte.
Honza Švaříček

XIII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku

V rámci T-Mobile Olympijského běhu
účastníci neběží pouze pro sebe, část ze
startovného jde na podporu charitativní
činnosti České olympijské nadace, která
umožňuje sportovat dětem, kterým v tom
brání nedostatek ﬁnančních prostředků.
Pokud se někdo chce přidat k desetitisícům běžců, a přitom nemá možnost
startovat na oﬁciálních závodech, může
využít individuální výzvu a díky aplikaci
EPP si zaběhnout závod odkudkoliv, ať už
na oblíbené trase za domem nebo třeba
v zahraničí.
Registrace do všech závodů probíhají
na www.olympijskybeh.cz. Startovné
začíná na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma. Nezapomeňte – registrace pouze do 11. června.
Barbora Hynčicová

Přivítání loveckou fanfárou Lukovského trubače zaznělo v pátek ve 13 hodin. Přehlídku
zahájil místostarosta města Moravské Budějovice pan Jan Kocáb. Dále hovořili pozvaní hosté: Ing. Dalibor Šafařík, ředitel KŘ LČR Brno
a Ing. Tomáš Sedláček, předseda Okresního
mysliveckého spolku Třebíč.
S tématy výstavy a výsledky chovu a lovu
zvěře seznámil přítomné Ing. Jaroslav Kotrba,
referent státní správy lesů a myslivosti zdejšího úřadu. Uvedl, že chovatelská přehlídka
trofejí zvěře si klade za cíl seznámit veřejnost
s výsledky chovu a lovu zvěře v našich honitbách za myslivecký rok 2017 a připomněl, že
se jedná již o 15. rok pod správou MěÚ Moravské Budějovice jako obce s rozšířenou působností.
Na úvod konstatoval, že rok 2017 nebyl
snadný: v oblasti myslivosti se zapsal prvním
výskytem afrického moru prasat na území
České republiky – v okrese Zlín, v lesnictví pak
prudkým nárůstem kůrovcové kalamity, kdy byl
okres Třebíč zařazen mezi nejvíce postižené
oblasti republiky.
K likvidaci afrického moru prasat a zamezení šíření nákazy vyhlásila Státní veterinární
správa mimořádná opatření, spočívající v intenzivním lovu všech kategorií černé zvěře

po dobu celého roku bez omezení. K ﬁnančním pobídkám vedle již praktikovaného výkupu
čelistí malých selat a bachyň prasete divokého
v Kraji Vysočina se v závěru roku 2017 přidalo
i proplácení 1000 Kč za vzorek na monitoring
Aujeszkyho choroby. O plošném zástřelném
se vážně uvažuje.
Dále byl představen výkon práva myslivosti, který se na Moravskobudějovicku realizuje
ve 26 uznaných honitbách, kde myslivost přímo
vykonává 501 držitelů loveckých lístků, kteří
využívají 156 lovecky upotřebitelných psů.
V bilanci lovu jsme v uplynulých 15 letech
jsme zaznamenali 2 extrémy v lovu zvěře,
a sice rok 2006 s nejnižším počtem ulovené
zvěře a pak rok 2012 s dosud maximální výší
úlovku spárkaté zvěře. Z tohoto pohledu můžeme rok 2017 hodnotit jako průměrný, nicméně se vyskytly určité zvláštnosti.
Zvěř jelení byla v roce 2017 ulovena v počtu
36 kusů, poměr pohlaví ulovených kusů byl následující 12 jelenů, 13 laní a 11 kolouchů. Medailové hodnoty nedosáhla žádná trofej; komise udělila 2 červené body trofejím, které tak
poučí lovce o zásadách průběrného odstřelu
v příštích letech.
Nejpočetnější spárkatou zvěří je zvěř srnčí. V mysliveckém roce 2017 (tj. od 1. 4. 2017

Děvčata z Proﬁ aerobic teamu MB slaví úspěch i v pódiových skladbách
Začátkem září celkem pět našich závodnic (Tereza Chrástová, Tereza Havlíčková, Adéla Vandasová, Aneta Havlíčková a Zuzana Čtveráčková) secvičilo pod
vedením trenérky Venduly Kopečkové
pódiovou skladbu s názvem Zombie,
se kterou se v novém roce 2018 vydaly
také na závodní dráhu. Přestože se náš
tým zaměřuje především na závody jednotlivců, i v pódiových skladbách se po-
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dařilo holkám uspět. Holky soutěžily se
svou skladbou v Českých Budějovicích,
Jindřichově Hradci, Kladně, Bystřici nad
Pernštejnem a Moravských Budějovicích.
Děvčata se tedy zúčastnila celkem pěti
závodů, ze kterých si domů přivezla celkem čtyři medailová umístění (2x zlato, 1x
stříbro a 1x bronz).
Také bych chtěla připomenout, že
od září zavádíme aerobic pro děti ve věku
od čtyř do sedmi let. Nezávazné přihlášky
přijímáme na email (Vendula Kopečková – vendulakopeckov@seznam.cz, Jana
Chvátalová – j.chvatalova@seznam.cz)
do 30. 6. 2018.
Podrobnější informace o nás naleznete na našich webových stránkách: http://
vendulakopeckov.wixsite.com/proﬁaerobicteammb
Vendula Kopečková

30. narozeniny triatlonu v Moravských Budějovicích
Jsme tu zas a 17. června 2018 tu budeme znovu, a to „v plné polní“ na letním
koupališti. To už ale všichni víte. Zvažte
tedy účast na TRIATLONOVÉ ŠTAFETĚ!
Váš tým může vzniknout až na místě.
Když se pohybuji v okolí našeho města,
není den, kdy bych nepotkala cyklistu či
běžce. A vím, že bazénem Základní školy
v Havlíčkově ulici, ale i rybníky v okolí proplouvají mraky šikovných plavců.
30. narozeniny MORAVSKOBUDĚJOVICKÉHO TRIATLONU bychom rádi oslavili i za aktivní účasti sportujících spoluobčanů. Tradičně bude v programu zahrnut
dětský závod, divácký triatlon a sportovní
– velký triatlon.

Již nyní patří poděkování všem, kteří
přislíbili pomoc nebo již léta této sportovní
akci zachovávají přízeň a podporu. Uznání si jistě zaslouží i lidé, kteří stáli u zrodu
triatlonu v Moravských Budějovicích. A je
třeba se zmínit i o pořadatelích. Mezi závodníky se o našem triatlonu hovoří jako
o tom, kde jsou „pořadatelé a závodníci
v poměru jedna ku jedné“!
Triatlon prošel za celou svou éru různými obměnami. TRIATLONOVÁ ŠTAFETA
je pokusem po tolika letech soutěž zviditelnit, udělat ji divácky atraktivnější a také
pokusem rozšířit řady sportovců.
www.zshavl.cz – DDM Budík
Dana Berková, DDM Budík

do 31. 3. 2018) bylo uloveno 669 kusů srnčí
zvěře. Vykázaný úhyn činí 169 kusů. Srnců
bylo uloveno 292 kusů. Hodnotící komise udělila 2 stříbrné medaile, a to trofeji srnce z honitby Kostníky (lovec Jaromír Filipský) a z honitby
Bukový žleb (lovec Luděk Foral).
Odstřel černé zvěře v roce 2017 činil 796
kusů. Došlo tak k nárůstu lovu oproti 658 kusům z roku 2016, nicméně rekordní výřad
z roku 2012 – 955 kusů se nepodařilo dosáhnout, ačkoliv by toho z důvodu zabránění postupu šíření afrického moru prasat bylo třeba.
Letos bude nutno přidat a lovit černou zvěř intenzivněji v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními pro příslušné zóny.
Lov zajíce polního ve výši 432 kusů potvrzuje dlouhodobý pokles stavů této, kdysi naší
nejhojnější, srstnaté zvěře. Lišek bylo uloveno
440, což je pokles oproti 515 v loňském roce.
Návštěvníky přehlídky čekaly kolekce trofejí
spárkaté zvěře, ale i predátorů – lišek, kun a jezevců. Se spolkovou činností směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků
jako součásti českého národního kulturního
dědictví je seznámila prezentace uživatelů honiteb Moravskobudějovicka. S mnohdy prchavými okamžiky setkání se zvěří pak fotograﬁe
členů Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě pana Ing. Stanislava
Vorálka a pana Ing. Karla Ženíška.
Výrazný prostor na výstavě letos dostaly
děti ze škol našeho města, a to ve výtvarné
soutěži Mé toulky za zvěří. Návštěvníci mohli
hodnotit vystavené práce mateřských škol.
Vystavovali však i žáci ZŠ TGM. Malovaná zvířátka na vyřezaných obrysech desek poskytla
na výstavu Základní umělecká škola Moravské
Budějovice.
Již tradičně bylo otevření výstavy spjato
s odborným seminářem. Součástí letošního
zahájení výstavy pro odbornou veřejnost byla
přednáška paní Ing. Markéty Kalábové o lovecké turistice v naší zemi a prezentace pana
Mgr. Josefa Drmoty nazvaná Početní stavy
srnčí zvěře.
Přesnou mušku si zájemci z řad návštěvníků ověřovali na laserové střelnici, kterou
až do neděle bezplatně prezentovali a provozovali na výstavišti žáci Vyšší odborné
školy a Střední školy veterinární, zemědělské
a zdravotnické Třebíč.
V rámci vyučování navštívilo přehlídku trofejí 225 dětí, kterým dělali průvodce zkušení
myslivci a lesní pedagogové – revírníci Lesů
České republiky, s.p.
Všem výše uvedeným je třeba vyslovit veliké poděkování a popřát Myslivosti zdar!
OŽP
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DOMOV SVATÉ ANEŽKY VELKÝ ÚJEZD
V březnu se u nás v domově konal VII. ročník vědomostního kvízu.
Okruh otázek byl velice pestrý a zajímavý. Naše klienty však nezaskočil.
Všichni se dobře bavili a soutěžili.
Na výherce čekala sladká odměna.
Začátkem dubna k nám zavítali již
poněkolikáté ochotníci ze Zvěrkovic
a zahráli divadelní hru Když kocour
není doma. I tentokrát byli odměněni velkým potleskem. Ve středu 18.
dubna 2018 měli naši klienti možnost
zhlédnout historické fotograﬁe Jemnice s poutavým slovním doprovodem.

V pátek 27. dubna 2018 se zahrada našeho domova zaplnila klienty k pálení čarodějnic. Za zvuku
příjemné hudby a vůně špekáčků
poseděli u táborového ohně. Nechyběla ani májka, kterou pomáhali zdobit, a čarodějnice s koštětem.
Výborná chuť špekáčků a pěkné
počasí zvedla všem přítomným náladu. Těšíme se na další společné
akce v našem domově.
Ilona Nováková,
aktivizační pracovnice

OHNIVÉ ZPRÁVIČKY
Opět po delší odmlce zdravím
všechny příznivce zpráviček ze života zdejších hasičů.
V úvodu se jen letmo vrátím k měsícům
zimním a připomenu úspěšnou soutěž
O Moravskobudějovického rytíře, která
proběhla v únoru jako vždy v prostorách
tělocvičen ZŠ Havlíčkova. Jde o naši jedinou zimní soutěž a pro děti je to znamení, že zima již brzo skončí a začne jarní
příprava na hlavní část hasičské soutěžní
sezony. My do ní skočili rovnýma nohama
už v dubnu, kdy jsme uspořádali 1. závod
Okresní ligy Mladých hasičů na 28. dubna. Byly to první závody v našem okrsku

APRÍLOVO-MÁJOVÉ

a sjelo se k nám 32 družstev, vždy po 16
v obou kategoriích. Děti přijely plné elánu
a radosti z toho, že můžou konečně vyběhnout ven, užít si sluníčko, ukázat co
natrénovaly a vybít energii, kterou nahro-

madily během dlouhých zimních měsíců.
Pokud mě má paměť neklame, tak se
opakoval scénář z loňského roku a nejlépe připraveni přijeli mladí hasiči z Výčap
a Kojetic, kteří si, stejně jako vloni, odvezli
prvenství a sladké odměny.
Hned v neděli 29. dubna jsme uspořádali pohárovou soutěž O pohár starosty
města. Náš MOJKO tým bohužel zradila
technika a svůj útok nedokončil, a tak si
zlatou medaili a čuníka jako hlavní cenu
vystříkali borci z Krásonic. Královnami požárního útoku se tentokrát stala děvčata
z Krahulova.

S knížkou do života
V rámci posledního vítání občánků byli
naši nejmenší uvítáni nejen mezi občany
města, ale také mezi čtenáře. Možná si říkáte, že
je hloupost dělat ze sotva
narozených dětí čtenáře,
potažmo čtenáře knihovny. Ale my k tomu máme
dobrý důvod.
Často slýcháme, že
naše děti mají malou
slovní zásobu, neumí se
vyjadřovat, mají vady výslovnosti, neumí si samostatně pohrát. Určitě by
o tom mohly povídat učitelky mateřských škol, jak
je náročné připravit děti
ke vstupu do školy.
A přitom existuje řešení. Proto se naše
knihovna připojila k projektu
S knížkou do života. Jeho cílem
je:
– podpořit rozvoj verbálních schopností
dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah
ke knize a čtení u nejmladší generace
– dovést rodiče k pochopení významu
čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost. Přesvědčit je, že
jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího
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věku, je věnovat jim svůj čas a strávit
jej společně nad knihou (prohlížením,
čtením, povídáním, zpíváním),
– poradit jim, jak to dělat
správně (metodickou radou, praktickou pomocí)
a nabídnout jim podpůrné
služby knihoven, prostor
pro sdílení s ostatními rodiči.
– orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury
pro děti
– inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny
– vytvořit novou čtenářskou komunitu
– podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti
Cílovou skupinou, jak jste jistě pochopili, jsou rodiče s novorozenci, které se
pokusíme provázet od narození po vstup
do školy. V knihovně ale uvítáme děti každého věku. I pro ně jsou u nás připraveny
knihy a časopisy, ale také společenské
a didaktické hry, audioknihy i prostor pro
hraní a aktivní trávení času v knihovně.
A že někdy rodiče nemají čas? Nevadí,
u nás si užijí i babičky, dědečkové, tety,
strýčkové... Těšíme se na vás.
Ivana Kvasničková, Městská knihovna

V naší krasojízdě jsme pokračovali
hned v pondělí, kdy jsme již od rána chystali areál na tradiční čarodějnické odpoledne. To se nám daří zvládat díky báječné
spolupráci s místními skauty, kterým patří
naše velké poděkování. To patří i realizačnímu týmu okolo paní Dariny Nedvědické,
která spolu s přítelkyněmi a manželkami
našich členů každý rok vymýšlí originální
disciplíny na čarodějnickou trať. Letos se
toto odpoledne neslo v duchu Olympijských her, které proběhly v zimě a pomyslným startem nám prošlo více než 230
dětí. Vzhledem k tomu, že jsem neviděla
ani jednu zachmuřenou tvářičku, tak můžu
s čistým svědomím napsat, že si děti to
odpoledne užily k maximální spokojenosti
a jejich radost je naše největší odměna.
Stejně tak spokojeně vypadaly i ty starší ročníky, které s námi a našimi milými
Tuláky vydrželi slavit Valpuržinu noc při
ohni, tanci a zpěvu až do brzkých ranních
hodin. Nebylo v našich silách spočítat, kolik stovek lidí se k nám přišlo podívat, ale
rozhodně můžu říct, že účast jak, dětí tak
dospělých byla letos rekordní za všechny
ty roky, po které Čarodějnice pořádáme.

Když jsme se trošku prospali a olíbali
pod rozkvetlou třešní, vrhli jsme se 1. máj
oslavit prací při úklidu letiště. Po těchto
třech hektických, ale vydařených akcích
se ale sešlo dost pracovitých rukou, a tak
zbyl čas i na odpolední procházku rozkvetlými loukami.
Dalších pár dní jsme věnovali přípravě
na Den otevřených dveří, který se konal
na nové hasičárně v prostorách JPO2 neboli výjezdové jednotky města. Bylo zde
k vidění hasičské auto, takže ti, kteří si
ho nestihli prohlédnout v pondělí na letišti při pálení čarodějnic, nebo si ho chtěli
prohlédnout znovu, měli tu možnost právě
v neděli 6. května po celé dopoledne. Kromě aut, výzbroje a výstroje, které si mohli
osahat a vyzkoušet, zde byly k vidění i fotograﬁe z dob minulých i ze současných
akcí, historické župní kroniky a jiné materiály.
Zhodnocení nejen těchto posledních
několika dnů, ale všeho, co se událo od poslední Výroční valné hromady
v prosinci, proběhlo v pondělí 7. května
od 18:00 v sále na staré hasičské zbrojnici. Zde se konala Valná hromada k příležitosti svátku svatého Floriána. Schůze se
konala tentokrát za přítomnosti starosty
města Ing. Bařinky. Ten nám slíbil rekonstrukci naší hasičárny, tak budeme doufat,
že se dílo podaří a už brzo naše příznivce
a přátele budeme moci uvítat při našich
zimních akcích v příjemnějším a útulnějším prostředí. Z jeho rukou také všechny

přítomné ženy, ať už členky Sboru či ty,
které nám pomáhaly při již zmíněných akcích a přijaly naše pozvání, obdržely krásnou kytičku. Bylo to nejen poděkování

za vykonanou práci, ale i malá pozornost
k nadcházejícímu Dni matek.
Závěrem chci poděkovat, a to opravdu
z celého srdce, všem, kteří se na tom-

to hektickém týdnu podíleli. Byly to dny
vyčerpávající, ale pro nás jako Sbor velice úspěšné. Jak podotkl náš pokladník na Valné hromadě: „Ne že bych vás
všechny rád neviděl, ale pracují pořád
jedni a ti samí, je třeba zapojit aktivně
více členů….“ Má pravdu, ale na druhou
stranu nutno říci, že jsme za ty roky tak
sehraná parta, že každý ví, co má dělat,
kde pomoci a přiložit ruku k dílu. Právě
při takových akcích se projeví jak dobrý
či špatný kolektiv je a jaký duch v něm
vládne. A já můžu s klidným svědomím
říct, že ten náš je více než dobrý. Už jen
proto, že všechno co děláme, neděláme
pro sebe, ale pro obyvatele našeho města
a děláme to zcela zdarma a bez nároku
na jakoukoliv odměnu. Tak se vlastně tak
trochu nabízí, abych Vás pozvala na další, již třetí Mini country festival Značkovací
železo, který jsem letos mírně inovovala
a který se uskuteční v sobotu 28. července od 16:00 v našem areálu na letišti. Já
doufám, že bude stejně úspěšný jako ty
roky minulé, za což vděčíme samozřejmě
také našim sponzorům, kteří nám moc pomáhají a na zdárný průběh akce přispějí.
Děkuji našemu patronovi svatému Floriánkovi za jeho přízeň a krásné počasí,
které nám na naše akce dopřál a doufám,
že nám, hasičům, zůstane i nadále nakloněn.
Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka
www.sdhmb.cz

KŮŇ JMÉNEM FORMULE ŠKODA (II.)
Když jsem téměř před dvaceti lety psala
do listopadového čísla Zpravodaje článek
se stejným názvem, končil těmito slovy:
„Pavle, člověk v životě vždycky nevyhrává, ale věřím, že ty jednou budeš první!“
Článek se týkal jednoho malého (teď
už dospělého) kluka, kterého odmala zajímala auta – a to ta nejrychlejší – formule.
O pravidelném sledování závodů F1 vysílaných v rakouské televizi, stozích časopisů, prvním oblíbenci Angličanovi Jamesi
Huntovi, jsem se zmiňovala už tehdy.
Ten kluk si ale sen o tom, že sám jednou do tohoto vozu usedne, splnil. Koupil
si formuli, kterou v garáži za podmínek,
o které by žádný profesionál nestál, při-

pravuje svůj vůz pravidelně
na jaře a na podzim na závody. Hodiny trávené v garáži, dolaďování mnohdy
trucovitých detailů, které ho
dost často pár metrů před
cílem připravily i o umístění
na stupních vítězů, trpělivě
a s nadějí čekal, že se jednou
opravdu postaví na ten nejvyšší stupeň. A po menších či
větších úspěších se tak stalo
– v roce 2017 si v dubnu i říjnu
na okruhu v Mostě dojel pro 1.
místa a letošní sezóna začala
dokončení na str. 18

červen 2018

17

ze společnosti

ze společnosti
dokončení ze str. 17
v dubnu na stejném okruhu také 1. místem. Na začátku května si vyjel celkově
8. místo na závodech do vrchu v Náměšti
nad Oslavou (rekapitulace za všechny odjeté kategorie celkem) a není mu cizí ani
Slovakiaring u našich slovenských sousedů, kde se mu také daří.

Tomu „klukovi“ je už 52 let, ale dokázal, že jít za svým snem není nemožné,
že si ten sen lze splnit i za amatérských
podmínek, bez adekvátního zázemí, velkého týmu automechaniků….. I když žije
už přes 20 let v Třebíči, podniká tam (jak
jinak než s náhradními díly na automobily), považuje se stále za moravskobudějo-

vického patriota a nebýt zaběhnuté ﬁrmy,
vrátil by se zpět do našeho města.
A kdo se to za tím věčným klukem skrývá? Dobře, prozradím to, on se na mě zlobit nebude – PAVEL LANGER.
P. S. Pavle, oba dobře víme, že člověk
v životě vždycky nevyhrává, ale já věděla,
že ty jednou budeš první!“
Jana Chatrná

Vyhodnocení výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří 2018
V rámci XIII. Chovatelské přehlídky
trofejí zvěře hodnotili návštěvníci zámeckých koníren výtvarné práce dětí
z mateřských škol našeho města v soutěži Mé toulky za zvěří.
Zúčastnily se 3 mateřské školy s celkem 26 výkresy, které obdržely od návštěvníků výstavy 211 hlasů. 52 hlasů
obdržel výkres Terezy Novotné z MŠ
Fišerova, 26 hlasů
získala práce Anety Střížové a 21
hlasů práce Julie
Černé z MŠ Husova. Vystavovatelem s nejpočetnějším zastoupením
výkresů byla MŠ
Šafaříkova.
Vítězům blahopřejeme a všem
malým výtvarníkům
a výtvarnicím děku-

jeme za účast a přejeme množství dobrých
nápadů a tvůrčího elánu. Poděkování si
zaslouží i společná práce žáků Základní
školy nám. Svobody a malovaná zvířátka
vyřezaná z desek, která poskytla na výstavu Základní umělecká škola Moravské
Budějovice.
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Architektura jiných měst inspiruje Moravské Budějovice
„Architektura se nedá naučit, architektura
se musí vidět. Ale dá se naučit dívat na architekturu!“ Toto tvrzení skvěle vystihuje cíl,
který si vytkli organizátoři přednášky o architektuře a veřejném prostoru. Přednášky
pořádá v konírnách moravskobudějovického zámku sdružení
ProBudějovice za podpory Města
Moravské Budějovice.
V dubnu architekt Miroslav
Vodák ukázal nespočet příkladů současné architektury z malých českých měst. Slyšeli jsme
spousty konkrétních ukázek, jak
stavět kvalitní budovy i v obcích
s pár stovkami obyvatel. Přednáška oﬁciálně skončila společnou diskuzí, po ní návštěvníci
ještě vstřebávali inspiraci při neformálních debatách se sklenkou vína. „Mile mě překvapilo,

kolik mých spoluobčanů se ptá, jak
dál,“ uvedl Martin Kouřil, který se přednášky zúčastnil.
50 posluchačů si tak mimo jiné odneslo
poznatek, že i na malém městě či dokonce na vesnici s ještě menším počtem obyvatel se dá za rozumné peníze realizovat

kvalitní architektonický výtvor. Základem
je nebát se oslovit veřejnost, nebát se
vypsat architektonickou soutěž a nebát
se nechat rozhodovat odborníky i v takových věcech, jako je právě architektura. Přednáška přinesla naději, že co jde
uskutečnit jinde, může jít i v Moravských
Budějovicích.
V květnu k nám zavítal Pavel Janšta,
bývalý místostarosta Vodňan a současný zastupitel. Podělil se s námi
o svoje zkušenosti s oživováním
veřejného prostoru a zapojováním obyvatel do rozvoje města.
7. června přijedou do Mor. Budějovic architekti ze známého
studia re:architekti. Budou mluvit o vztahu architektů s politiky
a obcemi. Ukáží nám různé formy
spolupráce měst a architektů, které budou doplněny o jejich bohaté
zkušenosti. Máme se na co těšit.
Srdečně zve
Jan Švaříček

Městské lázně
František Vlk

Odbor životního prostředí
MěÚ Moravské Budějovice

ZAHRADNÍ SLAVNOST V DOMĚ SV. ANTONÍNA
Měsíc červen bývá již několik posledních let ve znamení zahradní slavnosti,
konané tradičně v Domě sv. Antonína. Letošní rok bylo datum stanoveno na 9. 6.
2018 od 13:00.
Hosté se mohou těšit na mimořádně
bohatý program, jenž je pečlivě plánován
několik měsíců předem. Mezi uměleckými
soubory, které na zahradní slavnosti vystoupí, je třeba zmínit folklorní soubor písní a tanců Handrlák z Kunovic. Příchozí se
mohou, jako již tradičně, těšit na vystoupení dětí z MŠ Jabula, dále pak folklórního souboru Škrpálek. To vše bude zajímavě okořeněno několika vystoupeními
mažoretek z Moravských Budějovic.
Kromě výše nastíněného kulturního
programu bude zajištěn také doprovodný program. Například jízda bryčkou
a na koni, soutěže pro děti, nafukovací hrad, pletení košíků, kresba portrétů
a společná kresba, face painting, canisterapie, jehňátka ve výběhu k pohlazení
a řada dalších, které budou pro návštěvníky jisto jistě milým překvapením.
Obavy ohledně občerstvení nejsou
na místě, neboť Dům sv. Antonína se
jako obvykle postaral o pestrou nabídku.
Návštěvníkům bude zajištěna mimo jiné
ochutnávka vína, klobásy z Havlíčkova
uzenářství, med, koláče z kuchyně Domu

DOMY, STROMY + MY

sv. Antonína, pivo (alko, nealko), limonáda,
káva, zmrzlina nebo domácí palačinky.
Až na několik málo výjimek se zahradním slavnostem, pořádaným pod taktovou
Domu sv. Antonína, počasí vždy vydařilo.
Kéž by tomu bylo i letos.

Každopádně, všichni jste co nejsrdečněji zváni prožít tuto chvíli s námi!
Na setkání se těší obyvatelé, zaměstnanci a dobrovolníci Domu sv. Antonína.

První zmínka o městských lázních
v Moravských Budějovicích je uvedena
v Jechově spisku
z roku 1916 „Péče
o chudé v Moravských Budějovicích v XV., XVI.
a 1. polovině XVII.
století“. František
Jech uvádí, že lázně byly na Podolí.
Obec si časem
koupila své lázně,
ale pronajímala je
lazebníkovi.
Lazebnictví,
které
bylo dříve považováno za nečestné
řemeslo, privilegiem císaře a krále
Václava IV. v roce
1406 byla lazebnická živnost postavena na roveň
s jinými řemesly jako poctivá
a čestná živnost.
Tyto obecní láz- ZMM 6-3260
ně se uvádějí již
v roce 1531 a pak ještě v roce 1545. Obec
z lázní moc velký příjem neměla a navíc
ještě musela z nich platit vrchnosti poplatek. Například některé řemeslné cechy
měly ve svých stanovách zakotveno, že
se každý jejich člen musí alespoň jednou
za čtrnáct dní čistit v lázni.1
Na dnešním náměstí ČSA se nacházel
dům čp. 46, který koupil roku 1740 lazebník Ferdinand Mayer. Měšťané se sem
chodili vykoupat, odpočinout si a zušlech-

tit své zevnějšky. Svatební smlouvou získal tento dům v roce 1767 další lazebník
Ignác Stöger. Do roku 1848 mohli lazeb-

níci provádět drobné chirurgické zákroky,
jako pouštět žilou, léčit kožní a pohlavní
choroby. V tomto roce jim byly veškeré
ranlékařské zákroky odňaty, které mohli
provádět pouze chirurgové. V roce 1854
přišel do Moravských Budějovic nový lékař Mag. Chir. František Vašek, který dům
čp. 46 roku 1866 koupil. Bydlel v něm až
do své smrti 30. června 1920. V roce 1921
dům koupil společně se svou manželkou
Marií okresní veterinář MVDr. Alfons No-

váček. V roce 1942 dům koupili František
a Marie Nejedlíkovi. Od nich dům koupil
Josef Blahoudek. Městský národní výbor
nechal dům čp. 46 pro
jeho sešlost v roce
1959 zbourat.
Další lázně, které
byly v Moravských
Budějovicích,
byly
Osvačilovy
železité
lázně. Tyto byly založeny v roce 1894
v domě čp. 48, nové
číslo 123. Tento dům
patřil od roku 1883 Josefu Osvačilovi a jeho
manželce
Johaně.
Železitou vodu čerpali
z Rokytné, jak uvádí
kronikář města František Jech. V roce 1904
byly lázně rozšířeny
a měly devět vanových kabin. Sousední
dům čp. 223 nové 122
vlastnil od 13. února 1857 Josef Jaroš,
od 4. května 1880 Josefa Jarošová, od 24.
května 1883 František
Jaroš, od 4. listopadu 1901 Marie Jarošová
a nakonec od 2. března 1906 Ing. Augustin Osvačil, jenž se narodil v Moravských
Budějovicích 28. srpna 1860 a zemřel 25.
června 1944 v Praze. Augustin Osvačil žil
trvale v Praze, ale ve svém rodišti často
navštěvoval svoje příbuzné. Dle jím samým sepsaných pamětí bylo vybudování
lázní jeho vlastním dílem. Není vyloučeno,
dokončení na str. 20
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Městské lázně
dokončení ze str. 19
že důvodem ke zřízení lázní bylo nalezení
železitého pramene na pozemku.2 V roce
1911 lázně provozovala sestra Augustina
Osvačila Johana Osvačilová.3
Provozovatelka Osvačilových vanových
a sprchových lázní slečna Johana Osvačilová zemřela 16. listopadu 1924 ve věku
84 let. Druhá sestra Augustina Osvačila
Leopolda Josefa (1852–1939), provdaná
za pekaře Kreutera, zřejmě po ovdovění rovněž v lázních bydlela. V domě byl
umístěn i obchod s kůžemi Augustinova
bratra Jakuba Osvačila a další Augustinův
bratr Ferdinand provozoval v domě hospodu „U lípy“. Koželuh Jakub Osvačil měl
dům a dílny na protějším břehu Rokytky.
Do lázní se vstupovalo vchodem
od státní silnice do malé vstupní haly,
z níž se sestupovalo po krátkém schodišti
do malého dvorku, po jehož obvodu byly
vstupy do jednotlivých kabin vlastních lázní. Zdi dvorku byly zcela porostlé divokým
vínem a uprostřed dvorku byla studna,
z níž se čerpala železitá voda do lázní.
Kabiny nebyly vybaveny klasickými koupelovými vanami, nýbrž do země pod úroveň podlahy byly zapuštěny jakési bazénky a jejich stěny byly obloženy barevnými
kachlíky. Rozměry bazénků byly asi 200 x
100 cm a hloubka bazénků byla asi 60 cm.
Okraje bazénků byly vyzděny asi 25 cm
nad úroveň podlahy. Do bazénku se sestupovalo po schůdcích doplněných mosazným zábradlím. Vzhledem k tomu, že
Ing. Augustin Osvačil nebyl ženatý, neměl
tedy přímé potomky, proto po jeho smrti
v roce 1944 přešel jeho majetek na široké
příbuzenstvo. Kupní smlouvou z 19. října
1956 přechází nemovitosti na Československý stát – Místní národní výbor v Moravských Budějovicích.4
V knize zastupitelstva města a Měst.
NV v Moravských Budějovicích z let 1941–
1956 je uvedeno v zápise z 5. května
1950, že město mělo městskou koupelnu,
kterou převedlo do správy nově založeného podniku Sdružený komunální podnik
města Moravských Budějovic.5 Ve kterém
domě se tato koupelna nacházela, mně
není známo.
Dne 24. dubna 1956 městská rada rozhodla o stavbě nových městských lázní
namísto starých Osvačilových na levém
břehu Rokytky u mostu přes ni. S odklízením starých lázní bylo započato 15.
listopadu 1956 a ve velmi krátkém čase
staré lázně zmizely a 13. prosince 1956
byly zahájeny přípravné práce na stavbě
nových lázní navážením stavebního materiálu. Ještě předtím rada Místního národního výboru (MNV) schválila stavební
projekt pro nové lázně. Stavba lázní byla
zařazena do plánu města jako stavba
v akci „Z“ (zvelebení), tedy na základě
závazků občanů, kteří se zavázali zde
odpracovat celkem 15 tisíc brigádnických
hodin. Rozpočet na stavbu byl na více než
2 mil. korun. Stavba byla tedy plně závislá
na brigádnické práci občanů a na opat-
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ření si stavebního materiálu z vlastních
zdrojů města.
V červnu 1957 bylo zahájeno hloubení
základů. Koncem měsíce června 1957
při kopání základů se narazilo na bahno
a pohyblivý písek. Do vyhloubených základů začala rychle prýštit voda. Geolog
Ing. Kulič provedl nový výzkum staveniště
a ukázalo se při prohloubení základů, že
je zde už pevnější terén, na nějž se může
stavět. Bylo zapotřebí obstarat 220 tisíc
cihel, 750 q cementu, 450 q vápna, 740
m2 izolační lepenky, 45 m3 řeziva, 22 m3
kulatiny, 22 tisíc kg betonářské oceli 11,6
tisíc kg ocelových nosníků, 80 q asfaltu,
1 tisíc m2 panelů, 140 m3 písku a 6,8 tisíc kusů eternitu. Dále množství nářadí, míchačka, pásové přepravníky, sudy
na zásobu vody, čerpadlo na její čerpání
z řeky, lešení atd. Stavbyvedoucím byl třiasedmdesátiletý zednický mistr František
Papoušek. Stále byly problémy s opatřováním stavebního materiálu, především
cihel, vápna, dřeva, cementu a cementářských výrobků jako překladů a panelů. Například část dřeva byla přivezena
až z Liptovského Mikuláše, další část
od Uherčic z hraničního pásma nad řekou
Dyjí. Kmeny stromů se ze strání stahovaly
do řeky a po řece plavily k cestě, kde se
vytahovaly a nakládaly na odvoz. Byl také
stálý nedostatek brigádníků. Ještě v červnu 1957 dal stavbyvedoucí František Papoušek výpověď. Místní národní výbor mu
vyhověl a 1. července 1957 jej z funkce
stavbyvedoucího uvolnil. Bylo proto namísto něj potřeba opatřit jiného. Od 1. července 1957 byl na místo stavbyvedoucího
přijat František Mareš ze Znojma.6
V srpnu 1957 byly základy vyhloubeny
a bylo přikročeno k jejich betonování. Pro
nedostatek cementu bylo jednáno v maloměřické cementárně, která jej pak v potřebném množství dodala. V září 1957 se
na vybetonované základy začalo zdít. Při
této práci pomáhali zedničtí učni ze střediska v Polici. Denně je na stavbu přivážel
z Police autobus. V říjnu bylo vyzdíváno
přízemí a práce na stavbě byly před zimou
přerušeny. Stavba byla pak zabezpečena
proti zimní nepohodě. Pokračovat se na ní
začalo v dubnu 1958, kdy bylo dokončeno zdění na přízemí, provedeny některé
betonářské práce a založeno vyzdívání
I. poschodí. V červnu 1958 bylo zahájeno
vyzdívání II. podlaží, šalování schodiště

pro výstup do půdního prostoru. Na dvoře se začal připravovat krov na přední
trakt v ulici 1. máje. V listopadu 1958 byly
na stavbě dokončeny všechny klempířské
práce a nastoupili pokrývači, aby dokončili zastřešení. Stavba byla připravena
na zimu. Stavbu neustále zdržoval stálý
nedostatek především cementu a vápna.
V roce 1959 byla stavba očistných lázní
dočasně zastavena.7
Městské očistné lázně dostaly čp. 123
a byly dány do provozu od 1. května 1962
a současně byly předány Komunálním
službám města do užívání, ale zatím bez
vnitřního vybavení a hotových podlah.
Fakticky byly dány do provozu až v roce
1964 a do budovy byly také přestěhovány
z Březinovy ulice kanceláře Komunálních
služeb. Zřízena zde byla též holičská a kadeřnická provozovna. V roce 1968 byla
průměrná měsíční návštěvnost lázní 30
osob. Jejich návštěvnost neustále klesala, poněvadž řada občanů si začala budovat ve svých domech koupelny a ve městě pokračovala nová výstavba bytových
domů a rodinných domků, v nichž byly už
koupelny vybudovány. V roce 1969 vlastník lázní Měst. NV zde prováděl stavební
úpravy. Byl omezen počet sprch a van
zůstalo 8 kusů. Převážná část budovy
byla v nájmu vydavatelství, nakladatelství
a propagačního podniku Svépomoc Praha, byl to podnik Ústřední rady družstev
v Praze. Podnik Svépomoc v budově zřídil závod na výrobu pohlednic a fotograﬁí.
Návštěvnost lázní nadále postupně klesla
až na průměr 15 osob v roce 1971 a nakonec došlo k tomu, že byly městské lázně
zrušeny.

Poznámky
1 JECH, F., Obrázky z dějin Mor. Budějovic 1925, s. 47
2 JECH, F., Pamětní kniha města Moravských Budějovic do roku 1920, s. 111
3 Chytilův úplný adresář Moravy 1911, s.
193
4 Archiv Ing. Borise Šusty st.
5 SOkA Třebíč, f. Archiv Moravské Budějovice, Měst. NV MB, zastupitelstvo
1941–1956, od 22. 12. 1941 do 10. 7.
1956
6 POL, F., Pamětní kniha města Moravských Budějovic 1955–1959, s. 95 a 101
7 POL, F., c. d., s. 153

Dne 12. 6. 2018 vzpomeneme nedožitých
80. narozenin
p. Karla Černého,
rodáka z Nimpšova,
mého nenahraditelného souputníka
na cestě životem, jemuž bylo souzeno
odejít předčasně 1. 3. 2011 po těžké
nevyléčitelné nemoci.
Kdož jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jitka Černá

Z tvých očí zářila
láska a dobrota,
budeš nám chybět,
drahý tatínku,
do konce života.
Dne 4. května tomu
byl 1 rok, co nás
navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Karel Janoušek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky
zanechal.

Dne 30. června
vzpomeneme
10. smutné výročí
od úmrtí pana
Františka Doležala
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
maminka, manželka Eva, bratr Karel,
synové Radek, Martin, dcera Lenka
s manželem a vnoučata Oldřich a David.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se námi.

inzerce
21. 5. uplynuly 4 roky, co nás opustil pan
Lubomír Kulhánek
a 3 a půl roku, kdy odešla paní
Marie Kulhánková.
S láskou a úctou stále vzpomínají
synové Lubomír a Jiří s rodinami.

Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád,
nezapomene.
Dne
23. června 2018
si připomeneme
druhé smutné
výročí úmrtí
pana
Aloise Kudery
z Moravských Budějovic.
Vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

Chlapečku bosý,
nebe dlaň o tebe
opřelo si
kapičkou rosy,
aby nespadlo...
Dne 26. 6. 2018
vzpomeneme šesté
smutné výročí, co
nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a vnuk
Petr Svoboda.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče a sestry.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Utichlo dobré
srdce,
klesly pracovité
ruce,
zhasly usměvavé
oči naší drahé
maminky
a nám zůstala
bolest a vzpomínky.
Dne 19. června 2018 uplyne 12 roků,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a prababička, paní
Marie Blahoudková
z Lažínek – Mor. Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Vlasta a Marie s rodinami
a snachy s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Odešel jsi tiše,
jak si osud přál,
však v naších
srdcích,
žiješ stále dál.
Dne 11. června
vzpomeneme
první smutné
výročí, kdy nás
opustil pan
Ladislav Říha.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 10. 6. 2018
uplyne jeden rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustila
naše drahá
manželka,
maminka a babička
paní
Miluše
Chalupová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Lásku měla na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.
Dne 9. června by se dožila 70 roků paní
Zdeňka Mandátová – Bláhová
z Blatnice.
Její srdce dotlouklo 15. ledna 1991.
S láskou vzpomíná
dcera Ivana, vnoučata a manžel Antonín.

Opustili nás:
Vlastimil Kanaval
Jaroslav Blaise
Vladislav Šenkypl
Jan Sokola
Eduard Urbánek
František Sláma
Josef Přikryl

1967
1930
1926
1921
1961
1938
1951

Mor. Budějovice
Litohoř
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Komárovice
Mor. Budějovice

Už jste o tom slyšeli?
29. června 1511 na svátek sv. Petra
a Pavla bylo zaznamenáno v Moravských
Budějovicích zemětřesení? Otřesy byly
sledovány ve dvě hodiny. Popis účinků je
pečlivý – „… zem se třásla, skála pukala, schody v žaláři se zlomily a v kapli sv.
Michala se objevila trhlina, která zpočátku
nepatrná, vlivem tlaku vzduchu se otevírala den ode dne více…“ Tolik z kroniky
F. Procházky. Podle dnešního moderního hodnocení makroseizmické stupnice
intenzity zemětřesení lze dohledat pátý
stupeň intenzity, což odpovídá cca 3,5 M
(magnituda), což není historicky zanedbatelné. Zajímavé je, že rok 1511 v souvislosti se zemětřesením intenzity 6 stupňů
(4 M) je zmiňován i v kronice města Trnavy. I přírodovědcům pomáhá studium
starých kronik při posuzování současných
dynamických jevů na zemském povrchu.
–hč–
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Válečná dobrodružství, jak šel život od útlého dětství až po stáří
Dokončení z minulého čísla
Ruští vojáci vedli hodně zajatců po Husově ulici přes křižovatku a kolem Masarykovy školy. Hnali také s sebou hovězí dobytek, asi na nádraží. U Háje na louce byla postavená velká stodola
a Němci ji využívali jako sklad prachu a dělostřeleckých nábojů.
Říkalo se, že když Němci utíkali, tak chtěli prachárnu vyhodit
do povětří, šla prý kolem babička s nůší klacíků z lesa na topení,
a když viděla hořet zapalovací šňůru, tak ji zašlápnutím uhasila.
Ve vratech stodoly u země bylo kus širokého prkna vylomeno
a tím jsme se protáhli dovnitř. Uvnitř byl tyčinkový a destičkový
prach. Tyčinkový byl ve svazcích průměru asi 4 cm. Jednotlivé
tyčinky měly průměr asi 4 mm a délku asi 20 cm. Destičkový byl
ve tvaru čtverečků 6x6x1 mm a menší 2x2x1 mm. Po nabrání
zásob jsme se zase vypravili do okopů. Jarek nasypal prach
na hromádku a z drobného prachu dělal pěšinku k okopu. Po zalehnutí všech kluků do okopu Jarek zapálil pěšinku a už to vše
hořelo a létalo.
U benzinky jsem se díval, jak ruské tanky jezdily směrem na Litohoř. V září 1945 bratra a mě naložil tatínek na vozík, malý žebřiňák, táhl nás a jeli jsme do Zvěrkovic se dvěma košíky (bramboráky) za paní Práškovou pro švestky. Po silnici na Znojmo jeli
ruští vojáci. Paní Prášková už švestky neměla, ale měla poslední
odrostlejší štěně, které se nám moc líbilo, tak nám je dala, byla
to fenka. Po cestě domů jsme ji měli v koši a krmili suchým chlebem. Po příjezdu domů jsme ji pustili na zahradě. Tatínek už měl
od vydobytých brambor nať na hromádkách a kolem jsme se
honili s pětiletým bratrem a čtyřletým kamarádem. Žolinka (tak
jsme začali fence říkat) mně chytila vzadu za kalhoty a já se točil, létala jak na kolotoči a tatínek s klukama se moc smáli. Když
maminka sbírala vajíčka od slepic, tak to Žolinka okoukala a nosila domů v zubech vajíčka. Když jsem jí je chtěl vzít, tak vrčela
a nedala. Zaškrábala pacičkou na dveře u verandy, a když jsme
jí otevřeli, donesla vajíčko přes kuchyň do pokoje, kde měla maminka pod skříní ošatku s vajíčky. Pacičkou vytáhla ošatku, dala
tam vajíčko a čumákem zastrčila ošatku pod skříň. Žolinka byla
celá bílá s dlouhým ocáskem, na zádech měla větší oválný černý
ﬂek a na krku kulatý ve velikosti pětikoruny, také černý. Hlavu
měla tříbarevnou, uprostřed úzká bílá, pak hnědá a černé uši.
Když hlídala a šel někdo kolem plotu, štěkala a po celém hřbetě
se jí naježil pás chlupů. Jednou když tatínek sekl svah u tratě
a měl s sebou Žolinku, ta se mu tak nešťastně připletla, že ji sekl
do krku, ale dostala se z toho a měla na krku velikou jizvu. Poprvé když měla štěňata, bylo jich šest. Nosil jsem je za košilí, měli
zoubky jak jehličky, ale naštěstí neměli velký stisk čelistí, tak to
nebolelo. Měli jsme ji 14 roků. Žrala také švestky a pecky vyplivla. Jednou jsem jí dal kyselé jablko, dala ho do uhláku u sporáku.
Přikládám pro zajímavost fotograﬁi s paní učitelkou Hůrkovou.
Muselo to být koncem školního roku 1945. Všimněte si, že chudé
děti před Masarykovou školou stojí bosé. Americká UNRA dodala obnošené oblečení a vojenské konzervy, pomerančový džus,
sušenky atd., které dostaly ve škole děti. Také nám vařili kakao.
Školní správa byla německo-česká. V prvním pololetí byla jedna
známka a ve druhém pololetí se klasiﬁkovalo ze sedmi předmětů
(čtení, psaní a cvičení řeči, prvouka, počty s naukou o tvarech
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měřických, zpěv – hudební výchova, tělesná výchova, náboženství). V době okupace bylo 6 známek na rozdíl od dnešních pěti.
Národní škola byla od 1. do 5. třídy a potom byla měšťanská
škola od 1. do 4. třídy. Základní škola tedy trvala devět roků.
V té době byl ředitelem Národní školy Josef Indra. Ve druhé třídě
jsme měli za třídního učitele pana ředitele, ve třetí třídě jsme
měli Františka Filipského. O velké přestávce jsem se chodil dívat
na pana ředitele, jak kouří fajfku, kterou měl až téměř na zem,
a měl pootevřené dveře. Ve čtvrté třídě jsme měli třídní učitelku
Žoﬁi Svitavskou. V páté třídě v prvním pololetí byla třídní Antonie
Kračmarová a ve druhém pololetí Jaroslava Vyletová. Vzpomínám na paní učitelku Plačkovou, u které jsme v lavicích museli
sedět rovně s rukama za zády, abychom si rovnali páteř a záda.
Ve svých 98 letech, kdy zemřela, to byla rovná paní, která neměla ohnutá záda, a když chodila s dcerou na hřbitov, tak jsem jí to
připomínal, o správném držení těla, jen se usmívala. Dále vzpomínám na pana kaplana Františka Šrámka, měli jsme přeložený výkres, na něm nakresleny obdélníčky na jeho razítko, když
jsme uměli, dal nám razítko do obdélníčku se svým jménem.
Když jsme byli hodní, tak nám vyprávěl dobrodružné příběhy
z pouště, na které jsme se vždy těšili. Do první A třídy jsem chodil
na chlapeckou měšťanskou školu na ulici Dobrovského do druhého vchodu od restaurace Grand, v prvním vchodu od Grandu
byla dívčí měšťanská škola. V B třídě na chlapecké škole byla
polovina děvčat a druhá polovina chlapců. Ředitelem chlapecké
školy byl Bohumír Kuba a za třídního učitele jsme měli 3 roky

stání v rohu v zadní části třídy. U profesora Stojánka jsme v ruštině psali písemku, za pár dní ji donesl opravenou, a když otevřel
dveře a měl písemky v podpaží, už říkal: „Pitomci pitomí, oni neumí slůvka, to nejsou pětky, ale pětadvacítky. Pětku, kolikrát je
podtržená, si pronásobte. Já v jejich letech už uměl řecky.“ On
uměl sedm cizích řečí. Když byla občanská válka v Řecku, tak
v domově v Budkově byly řecké děti. Profesor Stojánek s nimi
mluvil a jenom zářil, že mohl uplatnit řečtinu. Do třídní knihy
mi napsal poznámku. Dal si brýle na čelo a nahlas si diktoval:
„Dvacátého pátého, pátého (ne pátý měsíc): V době vyučování
si kapesním nožíkem vydrapuje špínu zpoza nehtů.“ O tři roky
staršímu žákovi v jejich třídě říkal, dvakrát opakoval jeho jméno:
„Vím, že tvůj otec má velikou sílu (byl Kovář), o výprask se ti
postarám.“
Páni učitelé měli u žáků přezdívky. Tichý – Fafírek, protože
si v zápisníku dělal fajfčičku, když žák uměl a nebylo to ještě
na známku. Jenerál – Pes, když vyvolal k tabuli na stupínek, říká
„neštěkej“, jednou pro něco poslal spolužáka, a když jsme se
ho zeptali, kam jde, řekl: „Jdu pro něco Punťovi.“ Stojánek měl
přezdívku – Mastr, ředitel Kuba – Kovboj, Šolc – Pytlík, říkal nám
– vy, pytlíci, ochcáváte rohy, nadával nám do Trůmanovců (dle
prezidenta USA). Krotký – Zeus (řecký bůh).
O velké přestávce všichni žáci museli chodit dokola po dlouhé školní chodbě. Ve třídě mohli zůstat jen ti, kteří měli službu,
utírali tabule atd. Kontrolovat chodil učitel, zda se to dodržuje.
Když měl kontrolu učitel Šolc, on byl malý, vstoupil do třídy, tak
ho jeden žák z Lukova chytil pod krkem a vystrčil ho na chodbu. Před tím mu tam kluci pořád lezli. Když ho žáci zlobili, tak
chtěl vyskočit z okna. Někteří ho tahali zpět. Na škole probíhala
soutěž o Tyršův odznak zdatnosti. Byl určitý počet atletických
disciplín a limit délek, výšek a časů (např. běh 60m, skok vysoký,
skok daleký, hod kriketovým míčkem atd.). Když někdo všechny
limity splnil, dostal odznak – TOZ. Později byla obdoba odznaku
připraven k práci a obraně vlasti, tam byla také střelba na terč
inzerce

nejhodnějšího učitele pana Josefa Nováka, byl to tatínek dětské
lékařky paní MUDr. Puharičové. Pan učitel po vyučování vedl
přírodovědný kroužek, kde nás učil základům pěstování rostlin.
Z hodného pana učitele Nováka se stal ředitel školy a ve čtvrtém ročníku jsme měli třídní učitelku Anežku Filipskou. Z první
A třídy měšťanské školy přikládám fotograﬁi. Sedící učitelé zleva
doprava: Tichý – tělocvik, Emil Jenerál – matematika a kreslení,
prof. Stojánek – ruština, Kuba – ředitel, Novák – čeština, Šolc
– zeměpis, Krotký – přírodopis, Havel – kněz – náboženství,
za ním ve svetru s proužkem jsem já. Pan učitel Šolc pořádal
soutěž a do urny na jeho otázky u dveří ředitelny se vhazovaly
odpovědi. Soutěže se mohli zúčastnit jednotlivci nebo malé kolektivy. Po vyhodnocení nejlepší odměnil knihami, které zakoupil
z vlastních prostředků. Byl to velký vlastenec a od starších žáků,
které učil za okupace, vím, že za jeho řeči, kdyby ho někdo udal,
by ho odtáhli do koncentračního tábora. Jednou jsme měli celá
škola shromáždění v hospodském družstvu, byl tam velký sál.
Dnes v té budově má ordinaci MUDr. Dvořáková a je tam Fit
centrum. Pan učitel Šolc hodnotil soutěž a na otázku, na které
oko Žižka oslepl nejprve, mu jeden žák napsal odpověď, že na to
krajní, načež se všichni včetně učitelů rozesmáli. Co se týká tělesných trestů, tak ve třetí třídě národní školy pan učitel Filipský
dával pohlavek na temeno hlavy, na měšťance učitel Jenerál tahal za krátké vlasy u uší, aby si vyžádal pozornost v matematice.
Když žák zlobil, musel nastavit obě ruce dlaněmi vzhůru a dostal
rákoskou přes ruce. Další trest byl klečení na stupínku anebo

ze vzduchovky včetně atletických disciplín – dostal se odznak
PPOV. Dalším odznakem byl Fučíkův. Museli se přečíst určené
knížky a před komisí vyprávět obsah. Pak dostal odznak. Měl
jsem všechny tři. Po válce jsme chodili do skauta a starší do junáka. Klubovny byly podél chodníku a silnice na Litohoř a končily
u ulice K Hoře. V zimě jsme byli v klubovnách, dělali soutěže
a učili se základům skauta, v létě jsme chodili do lesa do Hory,
a nebo do Kosové k Vašíčkově chatě. U chaty byla studánka
s čistou a chutnou pitnou vodou. Další studánka byla dole blízko
u pilířů pro uvažovaný most přes Rokytku v sousedství železničního mostu na Jemnici u Remízku. Most se nikdy nepostavil.
Uprostřed lesíku Remízek byl kruh, ve kterém se tančilo a hrála
muzika. U lesíka Háj byla plovárna. Byla tam nádherná budova,
kde se tančilo, se sálem a oddělenými šatnami pro dámy a pány.
Na vodní ploše byly dva vory, jeden u břehu s vybetonovaným
dnem pro děti a za ním ve větší hloubce byl větší vor se startovacími bednami. Vstupenky prodávala už starší slečna. Prvním
plavcem na jaře a posledním na podzim byl MUDr. Žák, který
bydlel na Sokolské ulici a měl tam i ordinaci. Ve škole se prováděl sběr papíru, hadrů, kostí, železa a dále sběr léčivých rostlin,
žaludů, kaštanů a semen stromů, např. javoru s vrtulkami. Rozlomili jsme je a pěkně držely na nose. Za sběr léčivých rostlin jsem
dostal knížku od Mikoláše Aleše s jeho kresbami a věnováním
nejlepšímu sběrateli na škole.
V zimě jsme chodili cvičit do sokolovny nebo do orlovny. Ta
byla proti Bille, kde je dnes kartonáž vnuka profesora Stojánka, šéfa hokejového klubu Žihadel. V sále orlovny u stropu byl
zavěšený kolotoč se spuštěnými popruhy a kruhy. Těchto bylo
po obvodu několik. Do kruhu jsme zasunuli levou nohu, drželi
se za popruh a pravou nohou se odráželi od podlahy. To se nám
nejvíc líbilo. Létali jsme jak letadla, několik kluků najednou. Pan
učitel Emil Jenerál vedl letecko-modelářský kroužek. Dílnu jsme
měli v zámeckých konírnách. Pan učitel nás učil základům modelářství. První větroň, který jsme si každý udělali, se jmenoval sluka. Po vyrobení jsme s nimi létali za plotem továrny bratří Smrčkových. Dnes, kde je ﬁnanční a pracovní úřad, bylo tržiště rovné
a od tržiště byl svah k Husově a Urbánkově ulici. Bývalo tam
dle vyprávění i fotbalové hřiště. Na tržišti bývaly velké cirkusy,
třeba Humberto. Rodiče na vstupné neměli, a tak ještě s dalšími
kluky jsme jim v kbelících od studny na Fügnerově náměstí (prasečí plácek – prodávala se tam selata) nanosili vodu a oni nás
za to pustili zdarma na představení. Také bývaly cirkusy na louce pod sokolovnou, kde za války tábořili ruští vojáci a dnes tam
jsou tenisové kurty. Jednou byl také německý cirkus Berolina
na louce proti rybníku Mastník. Kolotoče, houpačky a střelnice
bývaly na prasečím plácku a na louce pod sokolovnou. Kolotoče
a houpačky provozoval pan Alfréd Knotek. Hrál na chromatickou
harmoniku, kterou on sám nazýval ﬂegmatickou, a na krku měl
červený šátek s bílými puntíky jako Ferda mravenec. U střelnice se často hrávala písnička Ulít mi kamarádek, ulít mi poránu.
Na náměstí mívali vystoupení provazochodci bratři Berouskovi.
Na Rokytce bývalo dost splavů. Jeden byl kousek za železničním mostem u Remízku, druhý betonový u sádek, ten jediný
zůstal, další byl u mostu u kaple svaté Anny, pak u lávky od školy
na Havlíčkově ulici k poliklinice. Tok Rokytky se stáčel doleva až
k Havlíčkově ulici, za starým fotbalovým hřištěm doprava za zahradami a loukou. Splavy udržovaly vyšší stav vody, mimo jednoho byly všechny dřevěné. Co tam bývalo ryb! Kapři, štiky, líni,
úhoři, okouni... V zimě, když zamrzlo, jsme bruslili na Rokytce
okolo dnešního zimního stadionu, a když byl silný led, dokonce
i na plovárně a na zaplavené louce za plovárnou.
V dnešním skladě zeleniny u parku byl v té době pivovar.
Na plovárně řezali čtverce ledu, pomocí háků tahali z vody, nakládali na koňské povozy a odváželi do pivovaru. Ve zdi měli
vybouranou díru, tudy strčili dovnitř led, zeď zazdili a pivovar
dodával led do sklepů hospod, kde chladili přes léto bez nároků na energii. Pan Jahoda vozil pivo do Znojma a od tamějších
řezníků dovážel panu pekaři Bednářovi na Peroutku lůj, tedy hovězí tuk. Pan Bednář jej vyškvařil a tuk dával do rohlíků, které
byly dlouho křehké, na rozdíl ode dneška, kdy do nich dávají
dokončení na str. 24
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ze společnosti
dokončení ze str. 23
olej a jsou brzy jako gumové. Ani bych
jejich chuť nepoznal, protože vše bylo
na potravinové lístky. Domů jsme kupovali vynikající chléb od pana Bednáře,
vždy jsem domů nosil pětikilový bochník.
V místě, kde byl prasklý, jsem po cestě
ulamoval křupavou kůrku. Měli jsme ho
na kredenci a přes řezanou část jsme ho
zakrývali lněnou utěrkou. Rohlíky jsme
nekupovali, protože na ně už potravinové
lístky nezbyly. Jeden ze spolužáků, jehož
tatínek byl koňský řezník, si nosil točený
koňský salám, který nádherně voněl. Říkám mu, Slávo, dej mi kousek ochutnat,
on na to, máš rohlík, já, že nemám, on,
tak to ti nemůžu dát. V lavici jsme seděli
s chlapcem, jehož tatínek dělal v továrně
u pana Smrčky, který sehnal potravinové
lístky navíc a rozdal dělníkům. On si nosil
do školy rohlíky a vyměnil je za salám, pak
se se mnou rozdělil, a tak jsem konečně
ochutnal salám i rohlík. To si lidé nemohli
koupit potraviny bez omezení jako dnes.
Na oblečení a šaty byly šatovky. Většina
chodila do školy v teplákách, jen ti z bohatších rodin chodili nastrojeni.
Starý fotbalový stadion byl v místě
dnešního tréninkového stadionu. Byla
tam dřevěná budova se šatnami pro hosty
a domácí. Na stadionu v létě mívali vystoupení cvičenci Sokola od žáků a žákyň, dorostenek a dorostenců až po ženy
a muže. Před vystoupením měli seřadiště
na louce pod sokolovnou. Na stadionu bývaly také dožínky. S kamarády jsme jako
benjamínci, tedy žáci, hrávali fotbal. Jezdili jsme hrát i jinam, tak třeba na kolech
do Nových Syrovic, do Korolup nás vezl
autobus.
Potom se začal budovat nový stadion
s běžeckou dráhou, kvůli kterému se musel přemístit tok Rokytky do dnešní podoby. Na levém břehu od lávky u parku byla
vyvýšená louka proti starému hřišti, mu-

selo se zasypat staré koryto a přemístit
hodně zeminy, aby se terén vyrovnal se
stávajícím hřištěm. Jako žáci jsme sem
chodili pracovat, někteří z nás měli přes
200 brigádnických hodin.
Do měšťanky z gymnázia přešel profesor Králík, který nás měl na tělocvik.
Na odpoledne jsme si půjčili atletické nářadí a soutěžili jsme mezi sebou. Ve čtvrtém ročníku měšťanky jsme měli závěrečné zkoušky a dostali jsme vysvědčení
na odchod. Pak jsem se šel učit univerzálním soustružníkem kovů do státních pracovních záloh při první Brněnské strojírně.
První rok jsme chodili na praxi do učňovských dílen na Kamenomlýnské ulici
a druhým rokem už nás rozdělili na jednotlivá střediska mezi dospělé dělníky.
V té době přišli do průmyslu lidé z jiných
oborů, jako například právníci a další. Ti
byli ve výdejnách nářadí, a když si starší
dělníci chodili půjčovat nářadí, oslovovali
tyto pány pane doktore, pane profesore.
Okoukali jsme to a dělali jsme to po nich,
v té době nám bylo 17 roků a oni nám vykali, nebyli jsme na to zvyklí. V učilišti byli
výborní učitelé a mistři, už starší, kteří nás
hodně naučili.
V roce 1955 přijel do Brna prezident
Zápotocký, na Moravském náměstí jsem
od něj byl 3 metry. Po vyučení jsem nastoupil do Vítkovických železáren, závod
Moravské Budějovice, ve kterém jsem
pracoval až do odchodu do důchodu.
Čtyři roky na umístěnku musel pracovat
v oboru, v kterém se vyučil. Hned po vyučení jsem absolvoval dvouletou večerní
průmyslovou školu a po vojně tříleté nástavbové studium zakončené maturitou.
Čtyři roky jsem dělal soustružníka, pak
jsem šel na vojenskou základní službu
do Mariánských Lázní. Po vojně jsem postupně dělal dílenského plánovače, pak
kooperátora, potom výrobního dispečera
a až do důchodu technologa – postupáře

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE ČLÁNKŮ DO ZPRAVODAJE
V souvislosti se zavedením obecného nařízení o ochraně osobních údajů účinného
od 25. 5. 2018 dáváme na vědomí, že pokud je nějaká osoba zmíněna v textu a je
z příspěvku zřejmé, o kterou osobu se jedná (v obcích jednoduše identiﬁkovatelná),
musí poskytovatel článku dodat písemný souhlas zmiňované osoby.
Prosíme poskytovatele článků, aby vždy k příspěvku, určenému do zpravodaje Moravskobudějovicko, dodali písemný souhlas zmiňované nebo zveřejněné osoby.
Totéž platí i u zveřejňování fotograﬁí ve zpravodaji. Pokud je na fotograﬁi identiﬁkovatelná podobizna konkrétní osoby, je nutné poskytnout písemný souhlas zveřejněné
osoby. Naopak za přijatelné lze považovat, pokud budou uveřejněny fotograﬁe zachycující pouze samotný průběh akce, ale nikoli podobizny jednotlivých osob.
Z důvodu zavedení zmiňovaného zákona o ochraně osobních údajů budou aktualizovány ZÁSADY PRO ZVEŘEJNĚNÍ A VYDÁVÁNÍ VE ZPRAVODAJI MORAVSKOBUDĚJOVICKO, které naleznete na www.besedamb.cz
Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), nebo se obraťte na doručovatelku tel:
775 686 678.
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a normovače. Kolega, soudruh milicionář,
mi říkal, že se platí za zásluhy a ne za práci. V zaměstnání jsme měli hodného, chytrého, inteligentního a ohleduplného ředitele pana Ing. Bohumila Novotného. Co
víc si přát? V důchodě rád zahrádkařím,
jsem zahrádkářem již 52 roků, těším se
z pravnoučat a vychutnávám si život.
Miloslav Říha

OMLUVA PANÍ ŠVÉDOVÉ
A JEJÍ SESTŘE ZE ZNOJMA
V květnovém vydání Moravskobudějovicka jsem ve svém článku Válečná dobrodružství, jak šel život od útlého dětství
až po stáří omylem napsal, že se mlynář
pan Šálek nevrátil z koncentračního tábora – znal jsem to jako kluk z vyprávění. Paní Švédová mi řekla, že tatínek byl
odsouzen k trestu smrti, ale že se tatínek
i dědeček vrátili živí domů. Dědeček zemřel v roce 1951 a tatínek v roce 2000.
Hluboce se za nepřesnou informaci
omlouvám a chci poděkovat jejich předkům, že byli tak hodní a v těžké době pomohli mnoha rodinám s obživou a riskovali své životy.
Miloslav Říha

SUDOKU
o ceny
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Speciální host: Markéta Konvičková
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MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE
LETNÍ KINO

15. 6. 2018
od 20.00

Vylosovaný výherce získává dárkové předměty.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontaktem doručte do Turistického informačního
centra v Mor. Budějovicích, nám Míru 25 (podnikatelský inkubátor) a to nejpozději do 12. hodin,
14. 6. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Martě Tomanové z
Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnoval Městský úřad Moravské Budějovice.
Předprodej Ticketlive.cz

placená inzerce
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