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placená inzerce

úvodník, tiráž
Vážení spoluobčané,
ocitáme se na začátku měsíce května, avšak
v době, která je dlouhodobě v mnohých ohledech stále velmi obtížná pro nás všechny. Jistě víte, co mám
na mysli. Již více než rok žijeme v časech koronavirové pandemie, s níž se od začátku snažíme bojovat,
jak jen to jde. Celý ten čas jsme v tom společně a já
osobně jsem nikdy nepřestal věřit, že to nakonec
zvládneme, samozřejmě pokud budeme dodržovat
veškerá potřebná nařízení vlády a opatření ministerstev tak, jak jsou postupně nastavována a zaváděna.
Ano, každý si už asi někdy říkáme, že je toho všeho dost, že vše
trvá již příliš dlouho, přijímána jsou nesmyslná opatření… Je to ale
logická úvaha, vždyť se musíme vypořádávat se zcela výjimečnou
situací, kterou jsme dosud nikdy nezažili. Věřte ale, že pokud by to
v tomto boji nebylo třeba, vláda by jistě žádné takové postupy ani
nařízení nepřijímala.
Přestože covidová pandemie ochromila životy nás všech, musíme fungovat i nadále, byť v omezené míře a omezeným způsobem. A tak po skončení zimy, jež letos byla opravdu dlouhá,
a aprílové počasí si s námi dlouho na jaře doslova hrálo, nastupuje každoroční jarní úklid kolem našich domovů, na zahrádkách,
chalupách a chatách. Rovněž tak společnost TSMB s.r.o. přistupuje k této očistě vždy zodpovědně a s plným nasazením tak, aby
veřejná prostranství v našem městě působila pro všechny vždy
čistě a upraveně. K tomuto úsilí i letos jistě napomohly také krásně
ozdobené stromy na náměstích Míru a ČSA. Jarní a velikonoční
výzdoba, kterou připravili děti a žáci našich škol a školek, jistě přispěla k příjemné atmosféře a dojmu při procházce centrem našeho města.
Zkrátka i v této době se všichni snažíme fungovat i nadále, abychom se mohli opravdu co nejdříve vrátit k normálnímu životu. Nepolevujeme proto ani v investičních akcích ve městě, a tak, jak nám
umožňuje rozpočet a dotační tituly, budeme pokračovat v plánovaných a zastupitelstvem města schválených investičních akcích.
V nejbližších jarních a letních měsících nás čeká např. oprava místních komunikací v Jackově, dále chodníků a komunikace na ulici
Gagarinova, oprava chodníku a lávky u Polikliniky nebo vybudování nového parkoviště u vlakového nádraží, dojde také k modernizaci dvou tělocvičen na ZŠ T. G. Masaryka. Dále připravujeme

rekonstrukci vodovodu a kanalizace na nám. Svobody, ul. Březinova, Jiráskova, Janáčkova a Gymnazijní.
Ani v době pandemie bychom ale neměli zapomínat
na historické události v našich dějinách. V měsíci květnu si připomínáme jeden z nejvýznamnějších mezníků historie vůbec – konec 2. světové války 8. května
1945. Války, jež se do světových dějin zapsala černým
písmem, bylo v ní prolito mnoho nevinné krve a zmařeno mnoho lidských životů. Brutalita a krutost dosáhly obrovských rozměrů. Ačkoli od té doby již většina
zemí prošla hospodářskou i politickou rekonstrukcí,
ztrátu lidských životů nelze nahradit nikdy ničím. A tak
je jasné, že i když dějiny nelze přepisovat, je možné se z nich vždy
poučit. Proto je žádoucí i vhodné si významné dějinné mezníky
i v dnešní době stále připomínat, přestože vzpomínkové akce zřejmě ani letos ještě nebudou moci proběhnout tak, jak bychom si
představovali. Proto bych rád i touto cestou poděkoval všem, kteří
vzdorovali, bojovali a nasazovali životy na bojištích 2. světové války, válčili za vítězství a svobodu. Tito lidé nás naučili, že žádná
hrozba, ani žádné zlo nezlomí národ, který je pevný ve svých hodnotách a je odhodlaný za ně i bojovat.
V pandemické době vykazují omezenou či téměř nulovou činnost a fungování také různé sportovní a kulturní organizace, ani
v našem městě tomu není jinak. A tak bych se v této souvislosti rád
zastavil u místních spolků a organizací, jež získávají ﬁnanční příspěvky z položky FAOM v rozpočtu města. Tato položka je určena
na podporu činnosti, na samotné sportovce, a ne na podporu organizací jako takových. V tomto smyslu bych proto velmi rád ocenil
moravskobudějovický hokej, který do rozpočtu města vrátil 400 tis.
Kč. V loňském roce totiž hokejisté na svoji činnost obdrželi z městského rozpočtu 500 tis. Kč, stačili však odehrát jen několik málo
zápasů a jejich soutěž byla záhy zrušena. Osobně si vážím takového počinu, i když vím, že vyplývá ze smlouvy, přesto to vypovídá
o morálním kreditu představitelů moravskobudějovického hokeje.
Milí spoluobčané, závěrem mi dovolte vyjádřit hlavně optimismus a víru v to, že se ubíráme v boji s pandemií covidu-19 tím
správným směrem, že již brzy dorazíme k vítěznému konci a vrátíme se všichni ve zdraví k běžnému životu. Přeji vám všem, vašim
rodinám a blízkým pevné zdraví a krásné prožití měsíce května.
Vlastimil Bařinka,
starosta města
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město informuje

Zastupitelé jednali více než pět hodin
V 16.01 hod. začalo a ve 21.14 hod.
skončilo v pořadí již dvanácté zasedání
moravskobudějovického městského zastupitelstva, které se uskutečnilo v pondělí 22. března ve velkém sále MKS Beseda.
Jednání ve výše uvedených časech zahájil, uzavřel a mezi tím také jako obvykle
řídil starosta Vlastimil Bařinka (SOMB).
V samotném úvodu mimo jiné konstatoval přítomnost dvaceti členů nejvyššího
orgánu města s tím, že pozdější příchod
předem ohlásila Yvona Švaříčková (ZLB +
ODS). Ta se jako tradičně dostavila s téměř hodinovým zpožděním, když svoje
místo zaujala osm minut před sedmnáctou hodinou.
Více než pět hodin trvající schůze probíhala za přísných epidemiologických
opatření, která ovšem ne všichni přítomní
po celou dobu dodržovali. Poté, co byla
zapisovatelkou určená Monika Kocábová
a členy návrhové komise zvoleni František
Dostál a Petr Stejskal (oba ZLB + ODS),
došlo ještě na volbu ověřovatelů zápisu, jimiž se stali Jaroslav Doležal (ZLB + ODS)
a Dalibor Janda (SOMB).
Průběh březnového zasedání se příliš nelišil od všech předchozích. Obvyklý
sled návrhů usnesení a následných hlasování probíhal někdy dost formálně až
nudně, jindy ho zpestřovala diskuse především v podání opozičních zastupitelů.
Z těch byl v tomto směru nejaktivnější Jan
Švaříček (ZLB + ODS), za nímž jen o málo
zaostával jeho „stranický“ kolega Petr
Stejskal. Pomyslný bronzový stupínek
v počtu vystoupení opozičních zastupitelů
zaujala Anna Prokopová (KDU-ČSL).
Během debaty zazněla řada více či
méně podnětných myšlenek, návrhů a připomínek. Yvona Švaříčková by například
chtěla vychovávat občany tím, že Technické služby nebudou dělat úklid kolem
kontejnerů na tříděný odpad, ale nechají
tam odložené věci do té doby, než je odsud lidé uklidí sami… Jan Švaříček se
negativně vyjádřil k záměru zajistit provoz
veřejného osvětlení v areálu letního kina,
o což požádali občané, kteří večer a v noci
používají cestu vedoucí kolem řeky smě-

Zastupitelé jednali ve velkém sále Besedy.

rem k fotbalovému hřišti (a naopak). Necítí
se zde potmě bezpečně. „Svítit ledkovým
světlem v parku je minimálně zločin proti
přírodě,“ prohlásil J. Švaříček, podle něhož takové osvětlení škodí hmyzu…

K nejčastěji diskutujícím patřil Petr Stejskal.
Foto: Luboš Janoušek

Prakticky všechny návrhy městské
rady zastupitelé schválili v předloženém
znění, často jednomyslně. K výjimkám
potvrzujícím pravidlo patřily například
body s názvem „Vstup Rozvoje Třebíčska
do Sdružení turistických oblastí ČR“ (nepodpořili Anna Prokopová, Jaroslav Doležal, Petr Stejskal), „Prodej pozemků p.č.

Foto: Luboš Janoušek

1512/15 a p.č. 1512/27, ul. Znojemská“ (Drahoslav Bastl, Miroslav John, František Dostál, Petr Stejskal, Petr Žák), „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města – COOP družstvo HB – prodejna
Vesce“ (Petr Stejskal, Yvona Švaříčková) či
„Prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok 2021“ (Jan Švaříček).
Program jednání obsahoval celkem třiapadesát bodů, a to včetně zahájení, závěru
a prodejů osmi pozemků a dvaadvaceti bytových jednotek v bytových domech v ulicích Hloužkova a Na Výsluní, které byly zařazeny pod body s pořadovými čísly 9 až 38.
V závěru dvanácté schůze městského
zastupitelstva poděkoval starosta Vlastimil Bařinka všem občanům za to, že dodržují vládní opatření, díky čemuž patří Moravské Budějovice k nejméně postiženým
městům koronavirem. Popřál jim, divákům
kabelové televize i těm, kdož sledovali zasedání zastupitelstva na webových
stránkách města, hodně pozitivní energie
a pohody do blížících se velikonočních
svátků i do dalších jarních dnů. „Přeji vám
všem pevné zdraví, optimismus a pohodu
v každodenním životě,“ dodal starosta.
Luboš Janoušek

Zastupitelstvo města na svém 12. zasedání v pondělí 22. března 2021 mimo jiné:
vzalo na vědomí výkon státní správy
k 31. 12. 2020;
Q souhlasilo se vstupem Rozvoje Třebíčska, zájmového sdružení právnických
osob do Sdružení turistických oblastí
České republiky, z. s.;
Q schválilo pořízení změny č. 4 Územního
plánu Moravské Budějovice v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění a určilo místostarostku města Bc. Janu Kiesewetterovou ke spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č. 4 Územního plánu
Moravské Budějovice, a ve věci konzultační vedoucího odboru strategického
Q
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rozvoje a investic a zástupce vedoucího
odboru výstavby a územního plánování;
Q schválilo vystavení Prohlášení
pro
Správu železnic ohledně pozemku
p.č.st. 1148 v k. ú. Moravské Budějovice ve věci převzetí případných ekologických závazků s tímto pozemkem
spojených a souhlasilo s technickými
podmínkami převodu výše uvedeného
pozemku;
Q schválilo zrušit předkupní právo pro
město Moravské Budějovice na pozemky p.č. 513/22 a p.č.st. 2869 v k.
ú. Moravské Budějovice, které jsou
ve vlastnictví manželů P. a M. J., bytem
Moravské Budějovice;

schválilo prodej části pozemku p.č. 25/1
v k. ú. Lažínky předem určenému žadateli M. P., bytem Lažínky;
Q schválilo prodej části pozemku p.č.
177/5 u chaty stojící na pozemku p.č.st.
126 v k. ú. Jackov předem určené žadatelce J. N., bytem Moravské Budějovice;
Q neschválilo prodej části pozemku p. č.
4311 v k. ú. Moravské Budějovice žadatelce L. L., bytem Moravské Budějovice
a schválilo ponechání tohoto pozemku
ve vlastnictví města;
Q schválilo prodej nově odděleného pozemku p.č. 4246/15 v k. ú. Moravské Budějovice předem určenému žadateli R.
B., bytem Moravské Budějovice;
Q

město informuje
Q schválilo prodej nově odděleného pozemku p.č. 4260/60 v k. ú. Moravské Budějovice předem určeným
žadatelům manželům B. a I. S., bytem
Dešov;
Q neschválilo prodej pozemků p.č. 1512
a p.č. 5276 v k. ú. Moravské Budějovice
žadateli M. H., bytem Moravské Budějovice a schválilo ponechání těchto pozemků ve vlastnictví města;
Q schválilo prodej pozemků p.č. 1512/15
a p.č. 1512/27 v k. ú. Moravské Budějovice bez výběrového řízení předem určenému žadateli L. Ř., bytem Moravské
Budějovice. Jedná se o prodej předem
určenému žadateli z důvodu bezprostředně navazujících pozemků na pozemky žadatele, kdy dojde ke sjednocení a lepší využitelnosti těchto pozemků,
a to i s ohledem na to, že pozemky jsou
dotčeny vedením VTL plynovodu a nadzemního vedení vysokého napětí se
souvisejícími ochrannými pásmy a s tím
spojeným omezeným využitím těchto
pozemků k jinému než zemědělskému
nebo zahradnímu účelu;
Q schválilo směnu pozemků – části pozemku p.č. 177/2 v k. ú. Jackov z vlastnictví
města do společného jmění manželů V.
a A. K., oba bytem Jaroměřice nad Rokytnou a části pozemku p.č. 177/55 v k.
ú. Jackov ze společného jmění manželů
V. a A. K. do vlastnictví města;
Q schválilo prodej bytových jednotek

v bytových domech č.p. 1596 na ul.
Na Výsluní a č.p. 1598 na ul. Hloužkova včetně spoluvlastnických podílů
na společných částech bytových domů
a na pozemcích, vše v k. ú. Moravské
Budějovice, na základě uzavřených
Smluv o budoucích kupních smlouvách,
předem určeným budoucím kupujícím;
Q schválilo ﬁnanční podíl města ve výši
20 810 Kč na realizaci opravy šindelové
střešní krytiny bašty fary v Moravských
Budějovicích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
v roce 2021 vyhlášeným Ministerstvem
kultury ČR;
Q schválilo smlouvu o podpoře a spolupráci mezi městem a společností Moravskobudějovický HOKEJ;
Q vzalo na vědomí Rozbor ﬁnančního
hospodaření města Moravské Budějovice od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
Q schválilo smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 84 000 Kč obchodní společnosti COOP družstvo HB
na provoz prodejny ve Vesci;
Q schválilo Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku (dotace)
z rozpočtu města Moravské Budějovice a schválilo doplacení dotace ve výši
143 176 Kč pro Vodovody a kanalizace,
dobrovolný svazek obcí, Třebíč nejpozději do 31. 3. 2021;

schválilo neposkytnutí dotace ve výši
1 414 002 Kč pro Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, Třebíč;
Q vzalo na vědomí Program prevence
kriminality města Moravské Budějovice
na rok 2021 – bezpečnostní analýza,
podání žádosti o dotaci na dílčí projekt
„Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality 2021“ v rámci Programu prevence kriminality MVČR na rok
2021 ve výši 386 600 Kč se spoluúčastí
města ve výši 96 600 Kč, podání žádosti
o dotaci na dílčí projekt „Moravské Budějovice – úprava osvětlení letního kina
– 2021“ v rámci Programu prevence
kriminality MVČR na rok 2021 ve výši
42 600 Kč včetně DPH se spoluúčastí
města ve výši 5 000 Kč;
Q vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti MěÚ Moravské Budějovice v oblasti poskytování informací za rok 2020,
výroční zprávu za rok 2020 – stížnosti,
čerpání z FAOM v roce 2020, informace
o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství, protokol o výsledku
veřejnosprávní kontroly u příspěvkové
organizace ZIKOS, souhrn převodu
nemovitých věcí za rok 2020, zprávu
o činnosti městské policie za rok 2020,
zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti
a veřejného pořádku v územní působnosti města Moravské Budějovice a integrovaných obcí za období roku 2020.
Q

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 71. schůzi dne 23. března 2021 mj.:
schválila zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání ve stavbě č.
p. 123 na ulici 1. máje v Moravských Budějovicích (jde o prostory v 1. NP o velikosti 46,94 m2);
Q schválila předložit žádost o dotaci
z Programu péče o krajinu – na výsadbu remízku ve Vraníně;
Q schválila změnu tajemníka výběrové
komise, kterým se od 1. 4. 2021 stává
Ing. Denisa Přibíková;
Q doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku
p.č. 2719/8 na ul. Komenského sady
předem určeným žadatelům manželům
E. a V. N., bytem Moravské Budějovice a ponechat tento pozemek i nadále
ve vlastnictví města;
Q schválila zveřejnit záměr prodeje části
pozemku p.č. 1381/1 a části pozemku
p.č. 1381/68 v k. ú. Moravské Budějovice z vlastnictví města do podílového
spoluvlastnictví manželů M. a L. B.,
bytem Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr
prodeje výše uvedených pozemků;
Q schválila zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 89/10 vodní plocha koryto
vodního toku v k. ú. Jackov z vlastnictví
města do vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice a. s. a pozemku p.č. 85/19
v k. ú. Jackov z vlastnictví společnosti
Q

Rybářství Lipnice a. s. do vlastnictví
města a doporučila zastupitelstvu města schválit tuto směnu;
Q schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Úprava povrchů
místních komunikací Jackov“ poskytnutou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
podprogramu 117D8220A – Podpora
obnovy místních komunikací;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací „Výměna otvorových
prvků ZŠ a PŠ Dobrovského, Moravské
Budějovice“: 1. PRONTO – OKNA DVEŘE s.r.o., Ostrava, 2. JH Truhlářství,
Pavlice, 3. JOKA Moravský Krumlov,
s.r.o., Skalice, 4. Vojtěch Vymyslický,
spol. s r.o., Brno;
Q schválila koncept kroniky Moravských
Budějovic za období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020;
Q nesouhlasila s nákupem potřebného
počtu respirátorů a jejich následným
darováním občanům města Moravské
Budějovice nad 60 let věku v počtu 5 ks
na osobu;
Q vzala na vědomí vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole Moravské Budějovice ve školním
roce 2021/2022, zápis ze 17. jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne
8. 3. 2021, návrh dotazníku pro Strate-

gický plán rozvoje města Moravské Budějovice pro r. 2021 a informace o vytváření pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací a jejich obsazení
uchazeči z Úřadu práce;
Q uložila OSRI započít přípravné práce
vedoucí k vybudování sítí technické
infrastruktury, přístupové komunikace
a veřejného osvětlení na pozemku p.č.
1371 v k. ú. Vranín a zařadit potřebnou
částku do rozpočtu města na rok 2022;
Q schválila smlouvu o společném zadání
veřejných zadavatelů v rámci společného zadání veřejné zakázky „III/15115
Vranín průtah“;
Q schválila provozní řád veřejného WC
v areálu letního kina v Moravských Budějovicích;
Q schválila předložit žádost o poskytnutí
příspěvku v rámci programu Národního programu Životní prostředí, č. výzvy
9/2019, program 5.4 – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích.
Minimální výše podpory činí 20 000 Kč,
maximální 250 000 Kč, přičemž podpora
není poskytnuta na výsadbu – ta musí
být provedena za účasti dobrovolníků.
(dokončení na str. 4)
Svoz plastů ze žlutých popelnic
proběhne v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích
v úterý 18. května.
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Rada města na své 72. schůzi dne 6. dubna 2021 mj.:
(dokončení ze str. 3)
vzala na vědomí informaci o výzvě
k předkládání projektů v rámci programu „013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016–2022, Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních
služeb“ a souhlasila s podáním žádosti
o dotaci na pořízení osobního automobilu pro potřeby pečovatelské služby;
Q schválila zábor veřejného prostranství
části pozemku p.č. 4258/1 v k. ú. Moravské Budějovice panu K. Konvalinovi, nám. Míru 32, Moravské Budějovice
Q

v období od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021
za cenu stanovenou obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem
vystavení ovoce a zeleniny před prodejnou VITAMÍNKA;
Q souhlasila s navrženými členy a jejich
náhradníky do hodnotitelské komise pro
posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „III/15115 Vranín průtah“
a nominovala za město Miroslava Beránka a Zbyňka Fučíka, členy komise
a Ing. Vlastimila Bařinku a Bc. Janu Tůmovou, náhradníky členů komise;

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O.P.S.
KVĚTEN
04. 05. 2021
11. 05. 2021
18. 05. 2021

ČERVEN
01. 06. 2021
15. 06. 2021

ČERVENEC

SRPEN
03. 08. 2021

13. 07. 2021

(vždy od 8:15 do 11:00)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904,
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
12. 05. 2021
09. 06. 2021
14. 07. 2021
(vždy od 9:00–16:00)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel:
561 111 323
mob:
733 629 018
(možnost objednat se předem)
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny budou včas zveřejněny
na www.mbudejovice.cz

schválila demolici nebezpečného úseku ohradní zdi městského parku při
řece Rokytce v délce 5 m a opravu zbývající části zdi;
Q schválila výsledek poptávkového řízení
na zajištění administrace podlimitního
zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce TI v lokalitě nám. Svobody“ a pověřila starostu města k podpisu příkazní
smlouvy se společností RTS, a. s.,
Brno;
Q schválila provedení úhrady bezesmluvního užívání podílu o velikosti id. 1/8 pozemku p.č. 1221/18 v k. ú. Moravské Budějovice (u letiště), který je v podílovém
spoluvlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha
ve výši 847 Kč dle výzvy k úhradě;
Q vzala na vědomí rozhodnutí o prominutí
místního poplatku za užívání veřejného
prostranství z důvodu mimořádné události za umístění dočasného zařízení
restauračního a kavárenského zařízení
dle čl. 6, odst. 2, písm. d) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018.
Marie Růžičková, odbor kanceláře
starosty a školství
Q

Výměna oken
ve školní budově
Zastaralá okna budovy Základní školy
a Praktické školy Moravské Budějovice,
Dobrovského 1, kde se vzdělávací zařízení nachází, již neodpovídají dnešním
požadavkům na energetické úspory.
Protože navíc byla v havarijním stavu,
mění se v současné době za nová. Zahájení výměny bylo rovněž umožněno
nepřítomností žáků, kteří měli v souvislosti s koronavirovými opatřeními poměrně dlouhé prázdniny.
Hotovo by mělo být do konce letošního srpna. Výměnu oken provádí ﬁrma
PRONTO – OKNA DVEŘE s.r.o. Ostrava, odštěpný závod Jemnice, a to na základě výsledku výběrového řízení. Cena
výměny činí 5 mil. 325 tis. Kč bez DPH.
Odbor strategického rozvoje
a investic




Podpořil Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
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Odbor strategického rozvoje a investic informuje
V Jackově se opravují místní
komunikace
Město Moravské Budějovice předložilo v únoru 2019 žádost o dotaci na realizaci projektu „Úprava povrchů místních
komunikací Jackov“ do podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj „Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“, dotační titul
117d8220A Podpora obnovy místních komunikací. Žádost o dotaci byla hodnotící komisí zařazena do zásobníku náhradníků.
Vzhledem k tomu, že se podařilo vyjednat dodatečné ﬁnanční
prostředky ze státního rozpočtu, obdrželo město v červnu 2020
informaci o administraci výše uvedeného projektu.

V srpnu 2020 došla registrace akce a do 30. září téhož roku
muselo město předložit další doklady pro vydání tzv. „Rozhodnutí“. Tento požadavek byl splněn a následně v březnu letošního roku obdrželo město Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
3 mil. 511 tis. Kč.
V současné době už probíhá realizace této akce, kterou na základě vítězství ve vyhlášeném výběrovém řízení provádí ﬁrma
PELÁN stav. s.r.o. Hrotovice. Úpravy komunikací v Jackově (tedy
místní části Moravských Budějovic) přijdou na téměř 5 mil. korun
(bez DPH), přičemž neuznatelné náklady činí 143 730 Kč. Realizace akce bude dokončena nejpozději do konce června 2021.
Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Oprava jackovských komunikací potrvá do konce letošního června.

Foto: Luboš Janoušek

Modernizace obou tělocvičen
ZŠ TGM
Malá a velká tělocvična Základní školy TGM Moravské Budějovice jsou v průběhu měsíců února až srpna 2021 modernizovány. V obou je prováděn akustický zavěšený podhled, nad který se ukládá akustická izolace. Dále dojde k výměně stropních
svítidel. Ve velké tělocvičně bude provedena dodatečná tepelná
izolace stropu tělocvičny v půdním prostoru a rekonstrukce zdroje tepla a TUV. Stávající kotle budou vyměněny za nové kondenzační kotle, rovněž dojde k výměně ohřívačů TUV. Zhotovitelem
modernizace je na základě výsledku výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 945 414 Kč bez DPH ﬁrma FOR
BUILDING MORAVIA s.r.o. Moravské Budějovice.
Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výše dotace činí 1 907 518 Kč.

Pracovníci dodavatelské ﬁrmy v malé tělocvičně.

Foto: Iva Machátová

Hřiště s věžičkou,
ručkomadlem a hnízdem
V Lažínkách se mohou radovat z nového dětského hřiště, které obsahuje originální herní prvky, a to jak pro malé, tak i pro
větší děti. Zájemci tam nyní najdou například šapitó (lanová
prolézačka „kužel“), ručkomadlo (ručkovací a šplhací sestava),
věžičku (malá věžička se skluzavkou a výlezy), hnízdo (skupinová houpačka) a pískoviště. Výstavba nových herních prvků stála
428 200 Kč bez DPH a prováděla ji na základě výsledku výběrového řízení ﬁrma hřiště.cz, s.r.o. Brno.
Nadace ČEZ přispěla na hřiště nadačním příspěvkem ve výši
300 000 Kč. Dětem přejeme hodně krásných a bezstarostných
chvilek strávených hrou na tomto novém a hezkém hřišti.
Nové dětské hřiště v Lažínkách.

Foto: Pavel Čírtek
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Seniorské obálky pomáhají urychlit záchranu života
Seniorské obálky slouží v situacích ohrožení zdraví nebo
života. V případě potřeby pak pomohou složkám IZS urychlit záchranu života. Obě obálky jsou aktuálně navíc vybaveny
informacemi o očkování majitele. Na základě úspěchu domácí
Seniorské obálky, kterou zájemci umísťovali ve svých domovech
na vnitřní stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt
Senioři v krajích rozhodl udělat
také menší, kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky rozměrům
necelých 8 × 10 centimetrů vejde
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!
do peněženky či kapsy. Senior,
JMÉNO, PŘÍJMENÍ (titul)
člověk se zdravotním postižením
či omezením nebo kterýkoli zádiabetes, epilepsie, DATUM NAROZENÍ
jemce ji tak může mít neustále při
JINÉ DŮLEŽITÉ (alergie,
poruchy chování a paměti...)
sobě.
ZDR. POJIŠŤOVNA
Článek o „Seniorských obálkách“ najdete na webu https://
DATUM VYPLNĚNÍ
OMEZENÍ
seniorivkrajich.mpsv.cz.
(zakřížkujte)
Samotné obálky s návodem
ÚDAJE O BLÍZKÉ OSOBĚ (např. Jan Novák, syn) MOBIL
na vyplnění budou od začátku
května k dispozici v Turistickém
informačním centru Beseda Moravské Budějovice, na podatelně
KONTAKT
městského úřadu a u pracovníků
PŘÍPADNĚ
PŘÍPADNĚ
sociálního odboru.
RAZÍTKO
RAZÍTKO
–pun–
PRAKTICKÉHO

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypustilo do světa dvě
karty, které mohou pomoci se záchranou života a zdraví. Nově
vznikla kapesní „Seniorská obálka Mini“ a aktualizovaná a nově
graﬁcky zpracovaná je již známá „Seniorská obálka k domácímu
využití“, která uživatelům i záchranářům pomáhá v domácnostech nejen seniorů po celé České republice tři roky.
OČKOVÁNÍ (chřipka, covid, tetanus atd.)
Datum

Vakcína

Souhlasím s využitím těchto
údajů pro potřeby IZS
v případě mého ošetření.
155
158
150
156
112

Přeočkování

PODPIS

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR
HASIČI
MĚSTSKÁ POLICIE
INTEGR. ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

I.C.E. KARTA

LÉKAŘE

Informace z projektu MAP II v době pandemie
Druhá polovina roku 2019 a celý rok 2020 byly ve znamePodařilo se nám zorganizovat projekt s vynikající lektorkou
ní napjatého očekávání, jak se bude ve všech rovinách Mgr. Lenkou Bínovou v online prostředí (po SKYPE) „Školní zralost
republice dařit vyrovnávat se s pandemií covid-19. Všich- aneb Připravený předškolák“, ke kterému se připojilo na 30 pedagoni jsme se ocitli v situacích, které byly pro každého z nás gů z regionu. Zpětnou vazbou nám potvrdili vynikající úroveň lektorky
nové, mnohdy neočekávané. Rok 2020 byl tedy ve znamení a maximální spokojenost s realizovaným šestihodinovým programem.
opakovaných úprav termínu plánovaných aktivit projektu.
Na rok 2020 jsme měli naplánované bonusové setkání ředitelů
Můžeme říci, že jsme se s nutnými změnami termínů (ve ﬁ- škol s lektorem Mgr. Opravilem, nakonec jsme se dohodli na uskunále sice s časovým posunem) ovšem při zachování kvality tečnění akce online formou v prostředí SKYPE letos 24. března.
v rámci plánu vyrovnali velmi dobře.
Na jednu dvě výjimky se jí zúčastnili téměř všichni ředitelé našich
Uskutečnili jsme ve dvou částech
škol. Projekt „Psychohygiena pro řediworkshop pro učitele anglického jatele škol v době covidové“ měl nebývazyka prezenční formou (těsně před
le příznivý ohlas. Program jasně ukádeﬁnitivním uzavřením škol v roce
zal na potřebu nového přístupu nejen
2020) s lektorem Mgr. Lukášem Heřk manažerské práci ve školách, ale také
manem v městském kulturním středisna budování bezpečného a pozitivního
ku za účasti pedagogů ZŠ TGM v Mor.
prostředí na školách.
Budějovicích a za účasti učitelů ZŠ
Zprostředkováváme školám také
Jemnice a dalších malých škol napříč
maximálně aktuální informace z připracelým územím regionu. Spokojenost
vovaných aktivit operačního programu
všech zúčastněných nám potvrdila
OP VVV (věda, výzkum, vzdělávání),
fakt, že pokud aktivity MAP nabídnou O velikonoční výzdobu na náměstí Míru se postarala
jehož jsme i my součástí, nabídky prokvalitní lektory, účast na nich je pří- Základní škola a Praktická škola Dobrovského ul.
jektových možností k prázdninovým aknosná.
Foto: Luboš Janoušek tivitám pro žáky apod. Zkrátka je třeba
říci, že Projekt MAP plní již nyní řadu
V měsících dubnu až červnu jsou podle možnosti školy domluveny s lektorem Mgr. Pavlíkem na projek- úkolů tzv. Středního článku řízení, který vlastně tak trochu po vzoru
tu pro žáky závěrečných ročníků ZŠ „Poznej vlastní potenciál“, kte- Projektu Meziobecní spolupráce v ČR připravuje servisní aktivity
rý jednak žákům formou testu umožní částečně poznat sebe sama pro školy v regionech a který je pilotně ověřován v okresech Semily
(z hlediska možné profesní orientace) a v následné diskusi potom a Svitavy.
Školy se nacházejí v momentu pozvolného návratu k prezenční
žáci s lektorem rozebírají řadu otázek tzv. osobnostní výbavy při
vstupu do dalšího vzdělávání a profese. Projekt si školy vyžádaly výuce žáků. Chtěli bychom školám popřát, aby návrat žáků do škol
opakovaně, líbil se i nám, protože jsme v ZŠ v Jemnici byli u jeho i věci s tím spojené zvládaly s profesionalitou jim vlastní, aby nemurealizace.
sely řešit opětovné uzavírání škol při možných problémech s šířeŽivot v době covidové není jednoduchý pro nikoho. Proto jsme ním nákazy covid-19, aby zvládly online zápisy dětí do škol a aby
také neváhali koncem roku 2020 ﬁnančně podpořit akci „Cofee to zvládly závěrečnou část školního roku, který pro nikoho nebyl jedHelp“ našich skautů, předvánoční a posléze velikonoční aktivity noduchý, s profesionalitou a grácií. Se všemi školami v území se
škol v našem městě (ostatně děkujeme všem za překrásnou před- těšíme na další aktivní spolupráci.
Za RT MAP PhDr. Zdeněk Janderka
vánoční i velikonoční výzdobu obou náměstí).
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Farmářské a řemeslné trhy na zámeckém nádvoří
Městské kulturní středisko Beseda
ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice a Muzejním spolkem uspořádá
v sobotu 5. června na zámeckém nádvoří venkovní farmářské a řemeslné trhy.
Tímto dáváme možnost trhovcům a podnikatelům, kteří nabízejí vlastní produkty, sazenice, bylinky, zeleninu, řemeslné

výrobky, keramiku, přírodní kosmetické
výrobky apod., aby využili prostory moravskobudějovického zámeckého nádvoří
a zúčastnili se trhového prodeje. Pro bližší
domluvu a případné nahlášení prodejního
stánku prosím volejte na telefonní číslo
725769949 nebo pište na e-mailovou adresu besedamb.asistentka@gmail.com.
Celá akce se bude řídit pravidly sta-

novenými vládou. Pro letošní rok bude
obvyklý doprovodný kulturní program
s přihlédnutím k momentální situaci s koronavirovou pandemií vynechán. Příjemnou veselou atmosféru naladíme alespoň
reprodukovanou hudbou.
Věříme, že si společně vytvoříme pěkný jarní den. Uděláme si radost nákupem
a také podpoříme v této nelehké době
právě prodejce.
Nikola Šťastná, MKS

Netradiční
fotokoutek
u kostela
sv. Jiljí

Bez tohoto tradičního sortimentu si lze trhy na zámeckém nádvoří představit jen stěží.
Foto: Luboš Janoušek

O příspěvek musí rodiče požádat
Rada města schválila také pro letošní rok poskytnutí příspěvku ve výši 1 000 Kč rodičům dětí narozených v roce 2021 s trvalým pobytem dítěte v době jeho narození
ve městě Moravské Budějovice a místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín.
A to i v případě, že rodiče nemají zájem o účast na slavnostním aktu „Vítání dětí“, anebo
slavnostní akt není možné vzhledem k epidemiologickým opatřením uskutečnit. Podmínkou poskytnutí příspěvku však je, že zákonný zástupce dítěte podá žádost o tento
příspěvek s uvedením čísla účtu nejpozději do 31. března 2022.
Tu mohou rodiče dětí odevzdat osobně na matrice či podatelně úřadu, případně vhodit do schránky městského úřadu (u vchodu budovy).
Matrika

Bez ohledu na stále ještě platný nouzový stav spojený s řadou omezení včetně volného pohybu osob mezi okresy se v sobotu 10. dubna odpoledne konal na moravskobudějovickém náměstí Míru jakýsi předvolební mítink poslance Lubomíra Volného, jehož
do centra města doprovodila kolona několika desítek hlasitě troubících automobilů.
Účastníci předem neohlášené akce odměnili emotivní projev poslance proslaveného
sněmovním „ﬂákancem“ potleskem a na jeho vyzvání hromadným zvoláním „Svobodu,
svobodu!“
Foto: Luboš Janoušek

Již druhým rokem jsme zažili netradiční
Velikonoce, kdy jsme si nemohli užít volné
dny podle svých představ. Městské kulturní středisko Beseda Moravské Budějovice
vám alespoň trochu chtělo tento čas zpříjemnit něčím pěkným. Ve spolupráci s panem Chvátalem (Květinářství U Chvátalů)
jsme u kostela sv. Jiljí nachystali velikonoční fotokoutek, kde jste se ve dnech od 1.
dubna do 6. dubna mohli přijít vyfotografovat a udělat si na velikonoční procházku
a na naše město jarní vzpomínku. Panu
Chvátalovi děkujeme za pomoc při jeho
realizaci. Také bychom chtěli poslat díky
do Komárovic panu Jaroslavu Pulpitovi,
který nám poskytl slámu, která byla využita
pro celkový jarní vzhled fotokoutku. Sláma
poté putovala ke zvířátkům do Záchranné
stanice Pavlov, kde posloužila dále.

Vám všem děkujeme, že jste byli ohleduplní a k fotokoutku jste se chovali velmi
pěkně. Nic nebylo poničeno, nic nebylo odneseno. Pro nás velice příjemné potvrzení
toho, že v Moravských Budějovicích žijí
slušní lidé.
Nikola Šťastná
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Velikonoční svátky
v Domě sv. Antonína
Ve dnech od úterý 23. března do neděle 28. března se v prostorách domova konala „Velikonoční výstava“ výrobků obyvatel
tohoto zařízení. Šikovné ruce seniorů vykouzlily krásné jarní
výrobky, které si sami obyvatelé naaranžovali v prostorách u jídelny a na domovním plotě DSVA. Pestrost výrobků byla opravdu velká, a tak k vidění byly šité slepičky, háčkovaná kuřátka,
velikonoční přáníčka, ptáčci, beránci z vlny, ušatí zajíci i malá
kuřátka, která vykukovala ze svých skořápek. V letošním roce

se dokonce hodně zapojili do pracovních činností také muži. Vyráběli dřevěné rámečky s pletivem, na které se hotové velikonoční dekorace upevňovaly. Zájem o tyto výrobky byl veliký, což
všechny mile potěšilo.
Velikonoční svátky v mnohých vyvolaly vzpomínky na dětství.
A tak není divu, že od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty procházel domovem zástup obyvatel za zvuku hrkaček. Připomínal
všem obyvatelům velikonoční čas jako křesťanský svátek, který
je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Bc. Ludmila Čáblová

Skauti a velikonoční tradice na dálku
Vedení světlušek si pro děvčata připravilo
informace a návody ke čtyřem velikonočním
tradicím, aby jim alespoň trošku přiblížilo
část historie, když nebylo možné zorganizovat každoroční akci s názvem Velikonoční
hrkání. V průběhu příprav je napadlo tyto
aktivity sdílet i v rámci sociálních sítí.
Prvním zvykem bylo zasetí velikonočního
osení, které je symbolem koloběhu života přírody s počátkem na jaře a uhynutím
na podzim. Následovalo pak barvení vajíček za pomoci rostlin a cibulových slupek.
Mnohé z nás zaujalo, že tato tradice vznikla
tak, že při postním období byl vajec nadbytek a bylo nutné vařená vejce odlišit od těch
čerstvých…

Třetím obyčejem bylo zdobení větviček
jívy (tzv. kočiček). Nazdobené a posvěcené kočičky se zapichovaly na okraje
polí nebo do sklepa, aby chránily úrodu
a zásoby. Posledním velikonočním zvykem, který dělali možná mnozí poprvé,
bylo pletení pomlázky. Podle pranostik
měly mladé proutky přinést zdraví každé
ženě, která jimi dostane našleháno.
Velikonoční zvyky rozeslané dětem
i publikované na sociálních sítích sklidily
úspěch a přinesly pozitivní zpětnou vazbu, která nás velmi potěšila.
Michaela Nesnídalová – Migi

Velikonoční výzdoba s originálními úkoly pro děti
O velikonoční výzdobu na veřejných prostranstvích v Jakubově se také letos postaral zdejší obecní úřad se svými zaměstnanci. Před jakubovským kulturním domem našla své místo velká slepice ze sena. Po celé obci pak bylo rozmístěno několik
desítek barevných dřevěných kraslic (na snímku). A právě na ně
napsala zezadu paní učitelka Bronislava Kabelková různé úkoly.
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Děti i jejich rodiče tak měli v průběhu velikonočních svátků o zábavu postaráno. Vajíčka vyráželi hledat pěšky nebo na kole, přičemž děti na nich plnily zadané úkoly: poznávaly květiny, stromy
a zvířata, hledaly určené barvy a květy nebo si mohly zazpívat.
Při některých úkolech si také procvičily i své tělo: běhaly, couvaly, přecházely klády nebo dělaly dřepy.
Na přední zahradě mateřské
školy čekal na chlapce a děvčátka nejen z MŠ Velikonoční
pětiboj. Na připravenou vrbičku
vázali malí soutěžící přinesené
barevné stuhy. Malovali obrázky
na chodník (viz foto) nebo házeli kroužky na dřevěného zajíce.
Po zahradě zase hledali zalaminované kraslice. Na závěr našli
malý dárek ukrytý ve žlutém vajíčku. Během dvou týdnů se jich
rozešlo devět desítek.
–mik–

z mikroregionu

Častohostické Velikonoce
byly opět netradiční
Již druhé Velikonoce jsme v Častohosticích prožili bez obvyklých dlouhodobých tradic. Ani naší obcí neznělo tradiční hrkání dětí, které vždy nahrazuje zvuk zvonů. Velikonoční mše v kostele se mohly konat pouze pro omezený počet návštěvníků.
O Velikonočním pondělí se ulicemi a obcemi letos neprocházely tradiční skupinky
koledníků s pomlázkou. Atmosféru Velikonoc snad alespoň trochu připomínala výzdoba domů a obce. Těm, kteří se podíleli na výzdobě v Častohosticích, srdečně děkuji.
Budeme věřit, že Velikonoce roku 2022 už budou takové, jaké mají být.
Marie Vláčilová, starostka

Druhé netradiční hrkání
Už druhé Velikonoce jsme prožili
v pandemii koronaviru, kdy navíc platil nouzový stav. A tak také letos měly
jakubovské děti hrkat společně, ale
přitom každý sám před domem. Signál k začátku společného hrkání vždy
zazněl z místního rozhlasu. Kdo sdílel
svoji fotku na facebookových stránkách
obce, obdržel od Obecního úřadu Jakubov za udržování velikonočních tradic
zaslouženou čokoládovou odměnu.
Miroslav Kabelka

Jarní procházky po lesních cestách Habrové seče
Velikonoce. Pro křesťany nejkrásnější
svátky roku, pro všechny ostatní svátky
jara, setkávání s přáteli, čas klidu. V poslední době tomu tak není vzhledem k epidemiologické situaci. Ale i přes veškerá
nařízení jsme se mohli volně pohybovat
o letošních Velikonocích v rámci katastru
obce či okresu.
A kam jinam na procházku, když bydlíte
v Nových Syrovicích, než do lesa? Místní
známá bleduliště nám skýtají pohled na tisíce bílých květinek kolem Spetického potoka. Jako další lákadlo jsou zde zelené
plochy plné medvědího česneku, kterým
neodolají jak místní, tak přespolní.

Bleduliště u Spetického potoka.

První, co na procházce uvidíme při
vstupu do lesa, je cedule Habrová seč.
O ochraně tohoto území bylo rozhodnuto z důvodu vysoké druhové rozmanitosti
zejména zdejší ﬂóry. Jak dřevin, tak bylin
či květin. Jak název Habrová seč napovídá, největší zastoupení zde mají především buky a habry, ale také lípy, duby či
břízy. Z květin pak na jaře právě bledule
jarní, sasanka hajní, plicník lékařský, jaterník podléška či prvosenka vyšší. Tyto
květiny jsou v této jarní době hojně k vidění. V průběhu roku pak z těch nejznámějších lýkovec jedovatý nebo brambořík
evropský.

Foto: Luboš Janoušek

Procházkou po lesních cestách můžeme také vidět trojici drobných staveb. Pověst praví, že majitel syrovického panství
byl velmi zbožný člověk a chtěl na svém
pozemku postavit kostel. Nicméně úřady
mu to nepovolily, postavil tedy tři samostatné stavby, představující jednotlivé
části kostela.
První z nich, Sibyla, je malý letohrádek
u potoka. Pokud bychom považovali trojici staveb za jeden celek, jak nám pověst
o roztroušeném lesním kostele napovídá,
pak můžeme Sibylu považovat za kněžiště či sakristii tohoto kostela.
Druhá stavba, Lusthaus, je loveckým
zámečkem.
Stojí
na křižovatce lesních
cest,
symbolicky
na místě setkávání. Je tedy jasné, že
představuje
hlavní
loď.
Třetí stavbou je
Špice. Už podle názvu lze předpokládat, že symbolizuje
věž kostela, jedná se
však pouze o cca tři
metry vysoký obelisk.
Všem, kteří tuto
oblast ještě nenavštívili, to vřele doporučujeme.
Dana Peřinková,
OÚ Nové Syrovice
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Zchátralý historický objekt čeká rekonstrukce
V letošním roce jsme v Dešově převzali do vlastnictví obce budovu bývalého
kina a s ní i velký závazek v podobě náročné rekonstrukce již značně zchátralého
historického objektu. Jsme venkovská památková rezervace a budova stojí přímo na návsi. Během krátké doby může dojít k narušení statiky a k další devastaci
objektu. I když se o budovu zajímají památkáři, nemůžeme počítat s jejich výraznou ﬁnanční pomocí, ale musíme se zaměřit na národní a evropské dotace.
V minulosti zde probíhalo veškeré kulturní dění. V přízemí se nacházela hospoda, později obchod s průmyslovým zbožím. V prvním poschodí byl sál s přísálím
a v těchto prostorách se konaly plesy,
zábavy, promítání kina a další kulturní
a společenské akce.
Vyhlásili jsme anketu, ve které se dešovští občané mohli vyjádřit k budoucímu využití budovy, přičemž muselo být
respektováno stanovisko památkářů,
že budovu nelze zbourat a je nutné zachovat její historický vzhled. V anketě
se sešlo mnoho zajímavých nápadů,
z nichž vítězně vyšel návrh na vybudování komunitního centra, které by sloužilo všem občanům bez rozdílu věku.
Bývalý kinosál by se dal využít na konání menších společenských akcí jako
jsou přednášky, školení, menší oslavy
apod. V budově by mohly být prostory
pro různá zájmová sdružení a kluby, své

uplatnění by našla rovněž bývalá stodola a uzavřený dvůr.

V přízemí historického objektu bychom
chtěli vybudovat malé venkovské muzeum
s kavárnou, které by návštěvníkům připomínalo, jak se dříve u nás v Dešově žilo.
Bohužel zatím nevíme, jak bude vypadat ekonomická situace státu po koronavirové pandemii, jak moc se dotkne obecních rozpočtů a přidělování dotací.
Jan Sigmund, starosta

Dobrovolníci ze Želetavy uklízeli okolí městyse
V loňském roce se kvůli pandemii koronaviru úklid Vysočiny nekonal, ale letos
s ním už organizátoři počítali. Dvoutýdenní akci „Čistá Vysočina“ naplánovali na duben, kdy každoročně přírodě pomáhají
od odpadků školy, spolky i jednotlivci, pro
které Kraj Vysočina zajistí kromě pytlů
na odpadky i reﬂexní vesty.
V letošním roce odpadla pomoc žáků
základní školy, a tak se o úklid postarali
členové Sokola spolu s několika rodinami
i jednotlivci, jimž není jedno, jak to u nás
vypadá. Na rozdíl od jiných let, kdy všichni
vyrazili na sběr v jeden určitý den, jsme
letos sbírali průběžně asi dva týdny. Podařilo se tak vyčistit celé okolí městyse
i daleko za hranicemi katastru. Někteří
z dobrovolníků vyšli do terénu opakovaně, a tak se podařilo naplnit tříděným
odpadem rekordních zhruba 60 průhledných a černých plastových pytlů.
A jaké jsou nejčastější „nálezy“? Stále
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vedou PET lahve, které
vítr zpravidla zanese
daleko do polí (kam pro
ně také chodíme), dále
plechovky od nápojů,
kelímky od kávy a letos
i roušky a respirátory. Na kopci Špičák to
byly často nejrůznější
části z havarovaných
automobilů. Každý rok
narazíme i na nějakou
kuriozitu. Letos to byl
např. sáček od mléka,
jaké se používaly zhruba před třiceti lety…
A také dvě znehodnocené průkazky VZP
i se jmény a daty narození našich spoluobčanů.
Akcí „Čistá Vysočina“ pomáháme
udržovat naše městečko čisté. Primárně je
však záměrem tohoto projektu především

to, aby lidé změnili svůj vztah k místu, kde
žijí. Aby se tyto a podobné aktivity dostaly do jejich povědomí a oni tak přestali
bezmyšlenkovitě vyhazovat odpadky, kde
je napadne.
Text a foto: Mgr. Olga Nováková

z mikroregionu

Lovci a sběrači v ZŠ a MŠ Nové Syrovice
V rámci školního recyklačního programu “Recyklohraní“ se
naše škola zapojila do osvětového úkolu pod názvem Lovci
a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí. Děti a žáci se proměnili v LOVCE A SBĚRAČE a ve svém
okolí místo mamutů a bizonů lovili vysloužilé mobilní telefony.
Náhradou pravěkých jeskyní jim většinou byly domácí šuplíky.
Poté úlovek putoval do školy. Tam už si s ním poradily paní učitelky a děti z mateřské školy, pro které bylo zadání úkolu určeno.
Povídaly si o pravěkých lidech a zvířatech a na ulovené telefony
vyrobily společnými silami sběrnou nádobu s motivy života pravěkých předků. Mimo jiné se děti dozvěděly, že k výrobě jednoho
mobilu je potřeba asi 100 kg materiálu. Pravěký bizon vážil asi
800 kg. V přepočtu na váhu jednoho bizona by odpovídala spotřeba materiálu stejné hmotnosti výrobě osmi mobilů.
Sběrovou kampaní se soutěží s názvem Starý mobil pro Remobil se nám podařilo odeslat k další recyklaci 80 mobilních telefonů.

Děkujeme všem zapojeným příznivcům za podporu environmentálního vzdělávání a výchovy.
Nezapomeňme, že přírodě nejvíc pomůžeme výrobou nových
věcí z recyklovaného materiálu. Zacházejme se svými mobily
šetrně, ať nám vydrží co nejdéle. Chraňme přírodu!
Mgr. Renata Brychtová

Další obnova martínkovského
obecního lesa
K další obnově obecního lesa došlo v obci Martínkov. Postupnou výsadbu nových sazenic zde provádíme již několik
let, ovšem díky nutnému kácení v posledních letech je nová
výsadba stále intenzivnější. Kvůli přemnožení lýkožrouta musely být vykáceny stovky vzrostlých smrků, další stromy padly za oběť vichřicím či
silné námraze. V roce
2019 došlo k první etapě intenzivní obnovy,
a to vysázením téměř
2,5 tisíce poloodrostků.
V březnu letošního roku
pak výsadba pokračovala na další vzniklé
mýtině. Do nově zřízené oplocenky bylo
vysázeno 350 buků
a 350 jedlí. Výsadba
byla podpořena dotací z Fondu Vysočiny,
program Hospodaření
v lesích částkou ve výši
43 200 Kč, přičemž celkové náklady činily téměř 90 tisíc korun.
Josef Pléha

Velikonoce v Lázu
V naší vesničce se hrkalo již podruhé v době covidu tím způsobem, že tak činil každý sám buď před domem, nebo na dvorku.
Věřím, že se to nestane nemilou tradicí! Děkujeme všem našim
hrkáčům za zaslání fotograﬁí. Velice nás těší, že i v této nelehké
době si udělali čas na uctění jedné z nejhezčích českých tradic.
Jako poděkování za zaslané fotograﬁe děti obdržely malou (ale
zaslouženou) odměnu.
Avšak k Velikonocům patří kromě jejich tradičních zvyků také
odpovídající výzdoba Lázu, o kterou se zasloužily naše obecní
pracovnice. Doufám, že jste si všichni letošní Velikonoce i přes
veškerá omezení užili. Těšme se na příští rok, kdy už nám všem
snad bude mnohem lépe.
Petra Dubská
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V Martínkově vysázeli devatenáct stromů
V rámci výzvy Státního fondu životního prostředí „Výsadba
stromů“ byla v roce 2020 podána žádost o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na výsadbu celkem devatenácti stromů v intravilánu

obce. Na základě odborného posudku vypracovaného Ing. Miloslavem Trojanem šlo o osm listnatých stromů (lípa, javory, bříza, duby) a o jedenáct ovocných stromků. Poslední březnovou
sobotu letošního roku došlo
k jejich vysazení. Ke stromům budou ještě pořízeny
zavlažovací vaky a dle podmínek dotačního programu
musí obec zajistit pravidelnou péči.
Což u nás v Martínkově
bereme jako samozřejmost,
protože výsadbou nové zeleně chceme přispět ke zkvalitnění života v obci i zlepšení
vzhledu jednotlivých stanovišť, kde byly stromy vysazeny. V příštích letech chystáme pokračování výsadby.
A to ať již s podporou ﬁnancí
ze strany státu, či bez ní.
Josef Pléha, starosta

Kvůli úniku plynu museli zavřít celou ulici
O tom, že sníh může být nebezpečný i v dubnu, se ve čtvrtek 8. dubna přesvědčil řidič linkového autobusu v Jakubově.
Ráno před osmou hodinou přejelo vozidlo v pravotočivé zatáčce
do protisměru a dál přes chodník narazilo do boudky hlavního
uzávěru plynu (viz foto). Tu náraz autobusu zcela zdemoloval,
přičemž unikající plyn byl záhy cítit v celé ulici. Proto zaměstnanci obce tuto silnici okamžitě zavřeli. Přivolaní hasiči z Moravských Budějovic plynové potrubí po příjezdu uzavřeli.

Poděkování starosty Nových
Syrovic nejen za příspěvek
Zhruba před třemi lety si pořídil v naší obci chalupu pan
Mudr. Josef Štumar. Jeho pílí se za ty roky budova, ba celá
usedlost, proměnila k nepoznání. Ze stavby zůstaly pouze nosné zdi a rozloha pozemku. Je velice příjemné
pozorovat zanícenost
nového majitele k jeho
nemovitosti a hlavně
k přispění k dokonalému vzhledu obce.
Společně s řemeslníky,
kteří prováděli úkony
na jeho budově, ohodnotili stav dřevěného
kříže (viz foto) stojícího
v obecní zeleni. Vymysleli a poté i navrhli
jeho možnou opravu
a prodloužení životnosti. Po dohodě s obcí
byla celková rekonstrukce provedena začátkem letošního roku. Nutno dodat, že
za ﬁnanční spoluúčasti Josefa Štumara, jehož příspěvek byl
na jedné třetině ceny.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Oldřich Svoboda
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Naštěstí se nikomu nic nestalo. Za normálních okolností chodí
po inkriminovaném chodníku ráno děti do školy. Velkým štěstím
tedy bylo, že se vše odehrálo v době nouzového stavu. Tedy
v období, kdy byly školy uzavřené a na chodníku se nikdo nepohyboval.
–oúj–

Opravy obecních
Staré školy v Horkách a v Šašovicích jsou živými společenskými a kulturními centry místních částí městyse Želetavy.
Zdejší občané i spolky je spolu s nově vybudovanou okolní infrastrukturou hojně využívají k pořádání rodinných, kulturních,
společenských i sportovních akcí. Městys Želetava se podle
svých možností snaží místním obyvatelům vytvářet pro společenský život dobré podmínky. Podporuje zde zájmové organizace a poskytuje pořadatelům akcí své zázemí. Objekty
ovšem vyžadují stálou péči, proto Městys Želetava v letošním
roce naplánoval a připravil revitalizaci obou zmíněných budov.
Ve staré škole v Horkách již dodavatelská ﬁrma vyměnila
všechna dřevěná okna a vstupní atypické dveře za plastové.
Výplně otvorů byly přizpůsobeny barvou i tvarem původnímu vzhledu. V objektu je umístěna místní knihovna. V jejích

z mikroregionu

Hasičská zbrojnice prochází obnovou
Dobrovolní hasiči patří ve všech obcích k nejaktivnějším složkám, ať se jedná o pomoc při živelných pohromách, nebo třeba
při zajišťování kulturních a sportovních akcí. Jinak tomu není ani
u nás v Častohosticích. Z tohoto důvodu si tato organizace zaslouží mít dobré zázemí.
Hasičská zbrojnice v Častohosticích svým členům slouží již
řadu let, potřeba stavebních úprav byla již víc než nutná. V minu-

lých letech byla vyměněna okna, budova dostala novou fasádu.
V letošním roce došlo na výměnu celé střechy, krovy i krytinu.
Původní střecha byla ve velmi špatném technickém stavu, krovy
byly napadeny hnilobou. Vyměněná budou i stávající plechová
vrata, která nahradí nová moderní rolovací. Na tuto akci čerpá
obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
–vla–

Znáte AZ kvíz junior? Bratři Kubovi velice dobře!
Kdo by neznal televizní AZ–kvíz? Tato vědomostní soutěž se
vysílá už od roku 1997. V dětské verzi se nazývá AZ kvíz junior a je určena pro žáky 5.–7. třídy. Úkolem je nejen odpovědět
správně na položené otázky, ale jejich taktickou volbou rovněž
propojit všechny strany trojúhelníku. Vítěz soutěže si na tzv. CENOMATU trojím stisknutím tlačítka na různých polích nahraje
body, za které získá věcné ceny.
Právě do této soutěže, která se natáčí v brněnském studiu
České televize, se přihlásili žáci želetavské základní školy – Tomáš a Ondřej Kubovi. Nápad se zrodil v hlavě Tomáše. A když
rodiče souhlasili, nechal se přesvědčit i jeho starší bratr, který
se přihlásil jako náhradník. Tomáš se pravidelně připravoval
sledováním pořadu v televizi a soutěžil také online na internetu.
Ondřej se svým angažmá v televizi moc nepočítal, na kvíz se
nijak nepřipravoval a brášku si na toto téma často dobíral. Humor
ho ale přešel ve chvíli, kdy je oba dva brněnské studio pozvalo
do vysílání.
Chtěli byste vědět, jak obstáli? Velmi dobře, a to teď nemluvím o umístění. Našli totiž odvahu zkusit něco nového. Vystoupit
v televizi a změřit síly s ostatními. Zjistili, že z domova se soutěží
o mnoho snadněji než v samotném studiu, kde jsou na vás namířeny televizní kamery a kde vás kromě televizního štábu sleduje

i obecenstvo složené z rodičů. Že není snadné ovládnout nervozitu a nestačí jen správně odpovídat na otázky. Je nutné také
(dokončení na str. 16)

Ondřej a Tomáš Kubovi s moderátorem Janem Adámkem

budov v Horkách a v Šašovicích
prostorách řemeslníci zcela obnovili omítky, výmalbu, nátěry a plovoucí podlahy. Díky patří místní knihovnici Mgr. Janě
Houzarové za náročný úklid i stěhování, a hlavně za vzorné
vedení knihovny.
V šašovické škole bylo nutné nejdříve budovu zateplit. Dělníci proto pod stávající stropy zavěsili snížené konstrukce s tepelnou izolací (viz foto). Dále zrekonstruovali elektroinstalaci
pro nové osvětlení, obnovili v celém rozsahu omítky a malby. Stavební práce v místnostech zakončila montáž nových
plovoucích podlah a na chodbě pokládka keramické dlažby.
Nového vybavení se dočkala malá kuchyně. Veškeré stavební
práce byly dokončeny v dubnu t. r. Celkové náklady oprav dosáhly výšky 1 mil. 300 tis. korun.
Jaroslav Herynek, stavební technik Městyse Želetava
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Znáte AZ kvíz junior?
Bratři Kubovi velice dobře!
(dokončení ze str. 15)
taktizovat ve volbě soutěžních polí. A to
vše nejlépe s úsměvem na tváři.
Nakonec byl úspěšnější Ondřej. Z ﬁnále postoupil dokonce i do tzv. superﬁnále. Tomáš, kterému se tolik nedařilo, ale
nehodil „ﬂintu do žita“ a příští rok se chce
do AZ kvízu junior přihlásit znovu.

Ondra Kuba

Nové projekty na Gymnáziu
a SOŠ Moravské Budějovice
Od plánování k realizaci
V loňském roce jsme čtenáře
zpravodaje informovali o schválení projektu „Učíme se venku“,
díky kterému bude venkovní
areál školy doplněn o přírodní
učebnu. S příchodem letošních
prvních jarních dnů jsme se
od plánování dostali k počátkům samotné realizace.
Přetvořit doposud nevyužité
prostranství školy v přírodní zahradu se všemi navrženými prvky bude velice náročné, a proto
jsme se do práce pustili hned,
jak to počasí dovolilo. Podle plánů Ing. Miloslava Trojana jsme vytýčili místa pro záhony, budoucí mlatové cesty, ale
především jsme se pustili do nezbytných
terénních úprav. Došlo k vyrovnání mírně
svažitého terénu a díky tomu vzniklo pro-

stranství pro stavbu altánu, jezírka a přilehlého prostoru pro venkovní aktivity.
Vše je teprve na začátku a práce je
před námi ještě mnoho. Nicméně důležité
je začít.

Učíme se ze života pro život

Tomáš Kuba

Oběma srdečně blahopřeji! Přála bych
si, aby se i další želetavští žáci nechali jejich příkladem inspirovat. Vystoupení Tomáše a Ondřeje jsme mohli sledovat v přímém přenosu na ČT:D 1., 8. a 15. dubna,
repríza byla na programu vždy následující
neděli.
Ing. Pavla Janoušková,
uč. ZŠ Želetava

Upozornění pro
přispěvatele:
Uzávěrka č. 6/2021
je 10. 5. 2021.

Sňatky
v 1. čtvrtletí 2021
Milan Dunkler
Lucie Schafferová

Jakubov
u Mor. Budějovic
Mor. Budějovice

Jiří Svoboda
Barbora Plačková

Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Radek Frank
Petra Fedrová

Třebelovice
Třebelovice

Matrika
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Některé projekty začínají, jiné končí.
V únoru jsme úspěšně uzavřeli projekt
Učíme se ze života pro život, což je projekt Kraje Vysočina. Jeho cílem je podpora pedagogů při praktickém zavádění
a intenzivnějším využívání aktivizačních
a transferových metod výuky. Zaměřuje
se na podporu polytechnické výchovy,
rozšiřování ICT dovedností i mimo předmět informatika a také na rozvíjení podnikavosti, iniciativy a kreativity.
Nyní je v závěrečné fázi schvalování
navazující projekt „Učíme se ze života pro
život II“. Jeho cílem je rovněž další rozvoj
kompetencí studentů a podpora mezipředmětových vztahů.
A na co se naši studenti mohou těšit?
V rozpočtu počítáme s nákupem 3D tiskáren pro vznikající laboratoř 3D tisku. Dále

dojde k pořízení elektronické stavebnice
Micro:bit a moderních digitálních videomikroskopů, které přes wi-ﬁ připojení umožní sdílení a další zpracování pořízených
mikrofotograﬁí a videí. Především pro
biologii a fyziku je určena digitální měřicí
sada Vernier, která umožňuje elektronické zpracovávání naměřených hodnot. Pro
výuku odborných předmětů oboru Sociální činnost bude pořízen simulátor stáří.
A v neposlední řadě se studenti v hodinách informatiky mohou těšit na graﬁcké
tablety, které mohou být i cenným pomocníkem učitelů pro případnou distanční výuku.
Studenti se na pořízené vybavení mohou těšit nejen v hodinách, ale i v zájmových kroužcích.
Mgr. Květa Bretšnajdrová

Zajíčkovy Velikonoce
Na přelomu letošního března a dubna proběhla v Moravských Budějovicích
akce pro rodiče s dětmi předškolního
věku s názvem „Zajíčkovy Velikono-

ce“. Ač neplánovaně, vhodně doplnila
distanční výuku, která se od 1. března
vztahovala také na mateřské školy. Kdo
se chtěl velikonočně naladit, vyčistit si
hlavu od každodenních starostí
a povinností, a přitom se pobavit
či se něco nového naučit, mohl
kdykoliv v daném termínu vyrazit
na procházku městem a na stanovených místech plnit různé
úkoly. Na každém stanovišti byla
umístěna mapa se sedmnácti
označenými místy, kde jste se
mohli například naučit ranní rozcvičku, velikonoční koledu, čekalo na vás bludiště, procvičování
počítání, pojmenování barev,
hledání rozdílů na obrázcích, ur-

vzpomínky
Kdo Tě poznal –
měl Tě rád,
uměl jsi potěšit
i rozesmát!
Ale už je to rok
(8. 5.), co jsi odešel
a Tvé místo zde
zůstává prázdné…
S láskou na Vlastimila Smetanu
vzpomíná
manželka i děti s rodinami.
Mnoho z vás jej znalo, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 22. 5. 2021
by se dožil 100 roků
pan
František Veverka
z Moravských
Budějovic
a 30. 6. 2021
to bude 6. výročí
úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 13. května
tomu budou 4 roky,
co zemřel můj
manžel
Alois Drapač
z Moravských
Budějovic.
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal
a mně jen vzpomínky zanechal.
S láskou vzpomíná
manželka Miluše s rodinou.

Dne 19. 4. 2021
uplynulo šest
měsíců, co nás
náhle a navždy
opustil pan
Vítězslav Karaﬁát.
Připomínáme si
jeho 71. narozeniny,
které by oslavil dne
1. 5. 2021.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Kdo byl milován,
nebude nikdy
zapomenut.
Dne 25. dubna
jsme vzpomněli
na nedožité
70. narozeniny
pana
Jaroslava Špačka
z Moravských Budějovic
a 27. dubna tomu bylo 13 let, co nás
opustil.
S láskou vzpomínají manželka s rodinou.

Na apríla,
1. 4. 2021,
by oslavil své
devadesátiny náš
milovaný tatínek,
dědeček
a pradědeček, pan
Vlastislav Vojtěch
z Lukova.
Do hudebního nebe posíláme gratulace
a věříme, dědo, že si tam s kamarády muzikanty na Tvé oslavě zase pěkně zahrajete…
S láskou vzpomínají
dcera Maruška a Božík, dále vnoučata –
Luca, Míša, Mirda s rodinami.

aneb Kdo hledal, našel…
čování názvů květin, domácích zvířat
a jejich mláďat, mohli jste se proběhnout jako zajíček nebo se pokusit vyřešit zajíčkovy hádanky a mnoho dalšího.
Velmi nás potěšila pozitivní odezva
od dětí i rodičů. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a užili si radost ze
splněných úkolů. Rádi bychom také
poděkovali všem, kteří nám umožnili
umístit do jejich výloh různé předměty,
obrázky a plakáty. Bez této vaší vstřícnosti by se akce neuskutečnila. Velmi
si vašeho přístupu vážíme a děkujeme
za něj.
Všem přejeme krásné jaro a hodně
dobrých nápadů, jak s dětmi využít pěkné počasí a volný čas.
Učitelky z MŠ Husova

Byl jsi tu s námi
jen krátký čas.
Nestačil Ti ani
zešedivět vlas.
Nemohl jsi děti
vychovat,
ani s vnoučaty
se radovat.
29. 4. tomu bylo
38 let, co nám
odešel manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, který by 27. 5. oslavil 80 let,
pan František Tejral z Komárovic.
S láskou vzpomínají
manželka Marie,
dcery Helena, Marie a syn Zdeněk
s rodinami.

Když umře
maminka, slunéčko
zajde, v srdci nám
zůstane smutek
a chlad.
V tom širém světě
sotva se najde,
kdo by jak maminka
uměl mít rád.
Dne 18. května uplyne 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička
a prababička
Květoslava Nykrmajerová ze Zvěrkovic.
S láskou vzpomínají
manžel, dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal…
Dne 3. května uplyne šest smutných
let, co nás navždy
opustila paní
Růžena Suchá
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za
tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Opustili nás:
Tibor Andrejkovič
Růžena Marečková
Josef Horák
Václav Tejral
Olga Kolářová
Emil Vobůrka
Božena Bočková
Bohuslav Kabelka
Zdeňka Dolejská
Karel Kašpárek
Rudolf Szabó
Anežka Nemeškalová
Milada Lovicarová

1938
1929
1956
1940
1946
1945
1935
1934
1937
1956
1938
1926
1946

Mor. Budějovice
Domamil
Vesce
Jakubov
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Dešov
Jakubov
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce
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Když jsou žáci Ekoškoly doma…
…tak třeba hledají tři důkazy, že už nám přišlo jaro. Plní úkol
vyfotografovat probouzející se přírodu. A nejhezčí práce jsou
uveřejněny ve školním časopisu, který vydali ke Dni Země.
…tak vymyslí pro své spolužáky akci DĚCKA, POJĎTE VEN!
a na webových stránkách školy uveřejní fotky
pěkných míst v přírodě
v okolí. Kdo místo navštíví (samozřejmě pěšky
nebo na kole) a na místě
se vyfotografuje, bude
zařazen do losování
o 20 pěkných cen.
…při vycházkách si
všímají, že kolem cest
a v lesních zákoutích se
hromadí odpadky. Nejdřív o tom natočí Dan
Dvořák ze 7. A video
a uveřejní je na školních
stránkách i na stránkách
mezinárodního projek-

tu Pulchra. A pak
se rozhodnou s tím
něco dělat. Vznikla
akce ČISTÁ VYSOČINA JINAK. Kdo
půjde ven, vezme si
s sebou tašku a uklidí alespoň kousek
nepořádku. Vytříděné odpadky skončí
v kontejnerech a nebudou hyzdit naše
okolí. A když se vyfotí a pošle svou fotku s nasbíraným odpadem a popisem,
v kterých místech
uklidil, může získat
drobnou cenu.
Vrcholem měsíce dubna je v naší
škole vždy oslava
Dne Země. Letos
probíhala ve znamení akce KAMPAŇ
OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ. Jednotlivé třídy si vybraly některou
z devíti výzev programu, například: Zasaď rostliny! Jezdi ekologicky! Šetři vodou! Udělej něco pro druhé! Buď venku! Stravuj se
ekologicky! Zastav letákovou epidemii! Šiř informace! Den pro
sebe!
Jak si s jednotlivými výzvami žáci poradili, můžete vidět
na školním webu.
A co vy? Vás nezlobí nepořádek ve městě i okolí? Ukliďme si
svět kolem nás!
Za školní ekotým sepsala
Jana Hanáková

Chatové oblasti policisté kontrolují celoročně
V loňském roce došlo v našem kraji k nejnižšímu počtu
vloupání do rekreačních objektů za posledních pět let, když
policisté loni zadokumentovali 47 případů vloupání do rekreačních chat a chalup. Celkem 21 případů se jim podařilo
objasnit, objasněnost tak dosáhla 44,7 procenta. Pachatelé
způsobili svým jednáním celkovou škodu ve výši přes 500
tisíc korun. Od začátku letošního roku do konce února policisté v územní působnosti Kraje Vysočina zadokumentovali
devět případů vloupání do rekreačních objektů. Z tohoto počtu se jim dva případy podařily do konce uvedeného období
objasnit. Ve stejném období roku 2020 policisté prověřovali
tři případy, z nichž také dva objasnili.
Obecně k vloupáním do rekreačních objektů dochází celoročně. Četnost případů se však zvyšuje v zimních měsících, kdy
majitelé chaty navštěvují jen výjimečně. Příležitostí, kdy jsou
rekreační objekty zazimované, využívají právě pachatelé, kteří odcizí vše, co mohou následně zpeněžit, nebo objekt využijí
jako dočasný příbytek. Navíc svým jednáním mnohdy způsobí
značné škody, jejichž napravování stojí majitele chat často nejen
značné úsilí, ale také velké peníze.
V zimních měsících se proto policisté mimo jiné věnují také
častějším kontrolám chatových oblastí, kam majitelé chat jezdí
jen výjimečně. Policisté se na kontroly rekreačních objektů zaměřují nepravidelně, a to v denní i noční dobu. Při větších kontrolách do terénu vyráží několik policejních hlídek i s policejními
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psovody a kontrolují nejen to, zda nejsou objekty vykradené či
poškozené, ale také jejich řádné zabezpečení.
V Kraji Vysočina došlo v loňském roce k velmi výraznému poklesu tohoto trestného činu, přičemž toto číslo je nejnižší za posledních pět let, tedy od roku 2016. V roce 2020 zde policisté zadokumentovali 47 případů vloupání do víkendových chat,
v posledních pěti letech se však tento počet pohyboval okolo
jednoho sta případů. Zda má takový pokles přímou souvislost se
skutečností, že majitelé využívají v této nelehké covidové době
své rekreační objekty k trvalejšímu bydlení nebo zde tráví převážnou dobu se svojí rodinou, lze jen těžko potvrdit nebo vyvrátit. Faktem však zůstává, že chatám a vůbec osadám rekreačních objektů, kde je vidět jakýkoliv pohyb, se pachatelé raději
vyhýbají.
Jedním z letošních případů objasněného vloupání je případ
z Pelhřimovska, kdy policejní hlídka dopadla pachatele přímo
na místě činu. Jednatřicetiletého recidivistu, který se vloupal
do chalupy, zadržela hlídka policistů z Kamenice nad Lipou přímo
na místě činu a putoval tak na policejní služebnu. Muž měl navíc na svědomí ještě vloupání do dalších dvou objektů. Policejní
komisař zahájil jeho trestní stíhání a v následujících dnech muž
skončil u soudu, odkud ho policisté převezli do vazební věznice.
Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná
okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektronika,

různé
kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny
a alkoholické nápoje. Pachatelé odcizí
prakticky všechno, co má nějakou hodnotu a co lze prodat. Dále také využívají chaty zvláště v chladném počasí k přespání.
Škoda v těchto případech majiteli vznikne
poškozením dveří, popřípadě okna a zařízení chaty.
Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až
po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých
stop. Práci policistům znesnadňuje i to,
že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát
svědky vloupání a poskytnout policistům
důležité informace.
Majitelům chat doporučujeme, aby si
ve svých chatách nezanechávali v době
nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky
jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uza-

K pramenům Jevišovky (snad) v květnu

mykatelné okenice. Není dobré nechávat
si u rekreačního objektu viditelně žebřík.
Uklizené by měly být rovněž všechny věci,
které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které
je možné využít k páčení. Je vhodné rekreační objekt nejen v zimních měsících
nepravidelně navštěvovat. Dále je vhodné
všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.
Pokud dojde k vloupání do rekreačního
objektu, je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je také pořídit si předem fotodokumentaci cenných
věcí, kterou policisté mohou následně
využít při pátrání a identiﬁkaci odcizených
věcí.
–KŘPČR–

Cyklistický závod Tour de Kosová
Třetí srpnovou sobotu se můžete těšit na druhý ročník cyklistického závodu horských a trekových kol s názvem Tour de
Kosová.
Oproti loňskému ročníku chystáme několik změn a vylepšení.
Dvě trasy o různé délce a obtížnosti povedou povětšinou po lesních cestách v malebné krajině mezi Moravskými Budějovicemi,
Komárovicemi, Třebelovicemi a Dědicemi. Zázemí celého závodu
bude opět na letním koupališti, před jehož branami bude závod
odstartován (viz foto z premiérového ročníku) a bude zde i cíl.
Více informací najdete na webu www.tourdekosova.cz, kde již
také probíhá registrace závodníků!
Tereza Lojdová, TJ Sokol

Také v loňském roce se účastníci tradičního pochodu vydali k pramenům Jevišovky až v květnu.
Foto: Luboš Janoušek

Turistický oddíl Sokola Moravské Budějovice plánuje náhradní
termín za zrušený březnový pochod k pramenům Jevišovky. Pokud to dovolí epidemiologická situace a nezasáhne nějaká vyšší
moc, na známou trasu a za obvyklých podmínek bychom měli
vyrazit v sobotu 22. května. Další podrobnosti a aktuální údaje
o případných změnách budou s předstihem zveřejněny na stránkách www.mbsokol.cz a také ve vitrínách TJ Sokol na území
města.
–jh–
inzerce
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různé
Na Heřmany
Na Heřmanském kopci vznikne nové
místo pro vaše chvíle odpočinku a setkávání. A nebude to obyčejné “místo”.
Bude přesně takové, jaké si vymyslíte
vy, obyvatelé Moravských Budějovic.
Jak se to stane?
Jeden z nejkrásnějších výhledů
na naše město a západy slunce je
právě z kopce nad Rokytkou v Heřmanicích. Vždy nás trochu mrzelo, že si
na vyhlídce není na co sednout. Kopec
jsme začali pomalu oživovat a umístili
jsme na něj lavičku. Netrvalo to dlouho a přibyla další lavička se stolkem.
Loni jsme tam uspořádali dvě příjemné akce (ochutnávku vín a zakončení
prázdnin), na kterých se sešlo okolo
100 lidí. Potvrdilo se nám, že místo
má obrovský potenciál, a přes zimu
jsme vymysleli, jak Heřmany ještě více
zútulnit. Sepsali jsme žádost o ﬁnanční
podporu Nadace Via a k naší velké radosti jsme byli vybráni mezi tři projekty,
které nadace v ČR podpořila!
Projekt je v jedné věci zcela unikátní; to, co vznikne na Heřmanském
kopci, budete tvořit vy. Letos v červnu
plánujeme veřejné setkání, na kterém
společně probereme návrhy a nápady
o tom, co by na Heřmanském kopci
mohlo vzniknout. Jste srdečně zváni.
Přáli byste si tam jen lavičku nebo opalovací lehátko? Veřejné ohniště s pěkným posezením? Útulnu na přespání?
Vše je možné. Záleží čistě jen na vás
a vašich přáních.
Nápady z veřejného setkání zpracuje architekt a v druhé polovině roku
se opět setkáme a budeme společně
architektonický návrh připomínkovat
a ladit detaily. V roce 2022 pak Heřmanský kopec upravíme do podoby,
kterou jste si vysnili.
Přáli bychom si, aby vzniklo místo,
na kterém se opravdu budete podílet
vy všichni z Budějovic, kteří chodíte
na Heřmany na procházky, maminky
s dětmi, senioři, spolky, školy…
Přáli bychom si, aby vzniklo místo,
na které budeme společně hrdí.
Zavřete oči a představte si, že je
srpen 2022 a chcete vzít návštěvu
na procházku. Kam půjdete? No přece
na nejkrásnější vyhlídku široko daleko
– na Heřmany.
Sledujte web www.nahermany.cz,
kde najdete všechny informace o nové
vyhlídce na Heřmanském kopci.
Olga, Jaromír, Honza

Toalety slouží sedm dní v týdnu
Město Moravské Budějovice otevřelo
od 1. dubna v areálu letního kina pro veřejnost stávající veřejné záchody, jejichž
provozovatelem je MKS Beseda. Toalety
mají provozní dobu od 8.00 do 18.00 hodin, a to sedm dní v týdnu. Dveře jsou dovybaveny mincovním automatem a vnitřní
vybavení je nainstalováno tak, aby odpovídalo bezobslužnému užívání veřejnosti.

Sociální zařízení v areálu letního kina prošlo před otevřením důkladnou vnitřní i venkovní očistou.
Foto: Pavel Čírtek

ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ
Cestovní ruch je bezpochyby jedním
z odvětví nejvíce zasaženým negativními
dopady pandemie koronaviru. Už v loňském roce reagoval Kraj Vysočina podpůrným opatřením v podobě slevových
voucherů na ubytování v celkové hodnotě 6,56 milionu korun, soutěží Vysočina
– nejlepší dovolená, programem v rámci
Fondu Vysočiny Marketing v cestovním
ruchu nebo sníženým vstupným do svých
muzeí a galerií. V letošním roce kraj navazuje na tyto aktivity právě vyhlášenou
soutěží s názvem ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ, která má podpořit
originální turistické nabídky.
Soutěže se mohou zúčastnit podnikatelé (právnické i fyzické osoby), spolky,
ústavy a nadace, zájmová sdružení právnických osob, příspěvkové organizace
nezřizované Krajem Vysočina, obecně
prospěšné společnosti a svazky obcí se
sídlem na Vysočině. Do soutěže je možné
přihlásit libovolný počet příspěvků. Hodnotit se bude počet poskytovatelů služeb
zapojených do produktu, počet pobytových dnů produktu, zapojení regionálních
producentů či autenticita produktu. Zohledněn bude také soulad s Marketingovým a komunikačním plánem turistické
destinace Vysočina na rok 2021. Soutěž je
alokována částkou 2 000 000 Kč, vítězné

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
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Poplatek za využití WC činí 5 Kč. Upozorňujeme, že mincovní automat žádné peníze zpět nevrací!
Prosíme o udržování pořádku, aby toalety mohly lidem sloužit při procházkách
nebo také rodičům a dětem, kteří hojně
navštěvují park a dětské hřiště, které je
součástí parku.
Nikola Šťastná

příspěvky mohou obdržet až 100 000 Kč.
Na oﬁciálních internetových stránkách
Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) naleznete pravidla soutěže, formulář – přihlášku do soutěže a také Marketingový
a komunikační plán turistické destinace
Vysočina na rok 2021.
Vyhlášení a ocenění vítězných soutěžních příspěvků proběhne v průběhu měsíce července.
–zpr–
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pro volnou chvíli
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POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!
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placená inzerce
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- hrací kartu s mapou
- psací potřeby
- dobrou náladu

Hrací kartičku získáš: - v TIC Mor. Budějovice, Purcnerova 62
(v pracovní dny 9 - 12 a 13-16 h.)
- stáhni si a vytiskni na www.besedamb.cz

Po sečtení symbolů získáš kód, který ti otevře truhlu s pokladem.
Trasa je vhodná pro všechny věkové kategorie.
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Bližší informace v TIC Mor. Budějovice, na tel. čísle: 603 204 467
a na stránkách www.besedamb.cz
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so 8. 5.
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trhovci a podnikatelé, kteří nabízejí vlastní produkty, sazenice, bylinky, zeleninu,
řemeslné výrobky, keramiku, přírodní kosmetické výrobky apod., využijte prostory
zámeckého nádvoří a zúčastněte se trhového prodeje.
Pro bližší domluvu a případné nahlášení prodejního stánku volejte na tel: 725 769 949,
nebo napište na e-mailovou adresu: besedamb.asistentka@gmail.com
Akci pořádá MKS Beseda ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ a Muzejním
spolkem Moravské Budějovice.
Akce se řídí pravidly stanovenými vládou.
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Prémiový bezdrátový internet

JaroNet 500

JaroNet 200

JaroNet 100
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500 Mbps/150Mbps

200 Mbps/100Mbps

100 Mbps/50Mbps

,QWHUQHW

.è

,QWHUQHWWHOHYL]H.è

9<=.28k(-7(1$0õ6¨&='$50$

.è

.è

,QWHUQHW

,QWHUQHW

,QWHUQHWWHOHYL]H.è

,QWHUQHWWHOHYL]H.è

