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Těšíme se spolu
na léto 2021
Je vidět, že se nám vrací lepší nálada. V celém městě
se začínáme více pohybovat. Ze zahrádek a chat znějí řemeslné práce i hlasy aktivních lidí. Děti na hřištích si spolu
s rodiči překotně užívají aktivního pobytu venku. Rušno je
na silnicích a stezkách, kde se cyklisté předhánějí, kdo toho
víc ujede. Kvetoucí příroda nás uklidňuje tím, že se koloběh
světa úplně nezastavil, roční období se nadále pravidelně střídají. Novou
energii, kterou jsme tolik potřebovali, hltáme všemi doušky. Radost a úlevu nám přináší slunečné počasí.
Odborníci tvrdí: „Nastal rozbřesk. Nálada v české ekonomice roste
covidu navzdory, koruna vstoupila do roku 2021 s optimismem. Zdá se,
že vidina vakcíny pomalu oživuje investice a nákupy dlouhodobé spotřeby. Pro rok 2021 a náladu na trzích je důležitější sledovat tempo vakcinace a schopnost vlád efektivně podpořit oživení ekonomiky. V druhém
kvartálu Česko dle plánu Ministerstva zdravotnictví ČR očkuje více jak
milion lidí měsíčně a s pomocí teplejšího počasí směřujeme k trvalejšímu
rozvolnění omezujících opatření. Dle předpovědí by se zpátky na výsluní
měly dostávat tolik zkoušený sektor služeb včetně pohostinství, hoteliérství a obchodu.“ Tolik poznamenávám z ekonomických předpovědí.
Jak je tomu u nás v Moravských Budějovicích? Centrum našeho města se pomalu zaplňuje lidmi a auty. Už je tady opět živo. Objevují se
i návštěvníci z jiných měst, což je dobrý signál. Přesto se musíme všichni
snažit být obezřetní. Nic neuspěchat!
Pro širokou veřejnost jsme v našem městě s pomocí ordinace praktické lékařky, které tímto děkujeme, zřídili testovací centrum pro veřejnost,
a to v prostorách polikliniky. Díky testům mohou občané využít tolik potřebných služeb kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry, masáží a dalších.
Městský úřad rozšířil znovu úřední hodiny pro veřejnost. Za dodržování
bezpečnostních a hygienických opatření se snažíme pracovat v plném
režimu. Chystáme se znovu otevřít dopravní hřiště dle vydaných opatření.
Zda otevřeme městské koupaliště ještě v této chvíli se stoprocentní jistotou nevíme, ale naše příspěvková organizace se na to pilně připravuje.
V tomto letním období nás čekají investiční akce: oprava chodníku
a lávky u polikliniky směrem k ZŠ Havlíčkova, vybudování parkoviště
u vlakového nádraží, modernizace dvou tělocvičen a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na nám. Svobody, na ul. Březinova, Jiráskova, rovněž

dojde k výměně oken budovy Základní školy a Praktické
školy Dobrovského, která je v majetku města Moravské
Budějovice.
Snažíme se spolu s vámi realizovat i akce pro děti
a pomáhat potřebným. Dochází k distribuci seniorských
obálek k použití v domácnosti, které mají pomáhat při
záchraně života. Vyzvednout si je můžete v Informačním
středisku MKS Beseda a na radnici. Také kulturní program už má své akce; např. „Farmářské trhy“, které se
mají konat 5. června na zámeckém nádvoří. K pelotonu
cyklistů se můžete přidat v rámci akce „Na kole dětem,“
pořádané nadačním fondem Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky
nemocných dětí. MKS Beseda připravilo akci pro děti a rodiče s názvem
“O poklad čarodějnice Budějovky“. Jedná se o tzv. „procházkování,“
v pořadí už druhé, kdy děti (ale i dospělí) putují s hrací kartičkou a mapou, přičemž hledají stanoviště a plní úkoly. Na konci po úspěšném získání kódu se jim otevře truhlice s pokladem.
Čekají nás přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Přípravné práce už započaly. Pracujeme na strategickém a územním plánu města na další období rozvoje. Zpracováváme další dotační
programy dle dostupných možností.
Jak to vidí sociologové? „Je třeba se jako společnost přeměnit do daleko více odpovědné a solidární společnosti, neboť zralé a kolektivní
vnímání bude pro zvládání kritických výzev 21. století zcela nezbytné
k přežití. Covid nás jednoznačně učí, že nastal čas, který si žádá adaptaci na možné výzvy, a to jak na úrovni jedince, tak i na úrovni celé společnosti“. Chceme-li dnešní dobu nejen přežít, ale i v ní žít a prosperovat, tak
nesmíme podlehnout nutkání se stavit do role oběti. Nečekejme, až pandemie skončí. Vraťme se ke svému životu, přizpůsobme se dané situaci.
Každý z nás by si měl naordinovat tzv. ,,mediální dietu“ a příliš se nepřetěžovat negativními zprávami a informacemi. Důležité je se věnovat
svým blízkým, udržovat kontakty ať už telefonické nebo online. Měli bychom se snažit dělat každý den něco pro sebe. Třeba maličkostmi, které
nám dělají radost.
Přeji všem, aby nepodléhali špatné náladě a rozeznávali své vnitřní
prostředí oproti vnějšímu prostředí. Venku je možná chaos, politické hašteření, strach a nervozita. Důležité však je, abychom nic z toho nezatahovali do našeho vnitřního světa, kde uprostřed velké bouřky může být klid,
respekt, láska a porozumění.
Přeji vám klidné a pohodové letní dny!
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ
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Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 73. schůzi dne 13. dubna 2021 mj.:
Q

schválila poskytnutí příspěvku ve výši
1 000 Kč rodičům dětí narozených v r.
2021 s trvalým pobytem dítěte v době
jeho narození ve městě Moravské Bu-

dějovice nebo v místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín, a to i v případě, že rodiče nemají zájem o účast
na slavnostním aktu „Vítání dětí“ anebo

Rada města na své 74. schůzi dne 19. dubna 2021 mj.:
schválila podání žádosti o účelovou investiční dotaci – DA pro jednotku JPO
II na pořízení dopravního automobilu
pro výjezdovou jednotku města zařazenou v kategorii JPO II v celkové
předpokládané ceně cca 900 000 Kč
z prostředků Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS ČR. Dotace může
činit 70 % nákladů, maximálně však
450 000 Kč. V případě, že bude dotace
městu přidělena, může město zažádat
Kraj Vysočina o uhrazení části spoluúčasti z dotace ve výši 2/3 státní dotace,
max. 300 000 Kč. Spoluúčast města
činí v případě nezískání dotace z kraje
450 000 Kč;
Q schválila zábor veřejného prostranství pro
předzahrádky u restaurace Grand, u reQ

staurace Vietnam a u restaurace Beny
klub;
Q doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3333/6 v k.
ú. Moravské Budějovice manželům K. H.
a A. H., bytem Moravské Budějovice;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Oprava chodníků a komunikace na ul. Gagarinova, Moravské Budějovice“: 1. PELÁN stav, s.r.o. Hrotovice, 2.
Šibor stavby s.r.o. Litohoř, 3. COLAS CZ,
a.s. Praha;
Q vzala na vědomí čerpání ﬁnančních prostředků z Fondu aktivity obyvatel města
k 10. 4. 2021 a schválila prodloužení termínu podání žádostí o celoroční příspěvek z FAOM do 30. 4. 2021;

Rada města na své 75. schůzi dne 3. května 2021 mj.:
schválila podání žádosti o ﬁnanční příspěvek z motivačního programu spol. ELEKTROWIN a.s., který se zabývá zpětným
odběrem vysloužilých elektrozařízení;
Q schválila přijetí státní účelové dotace
v rámci Programu prevence kriminality v r.
2021 na projekt úpravy osvětlení letního
kina ve výši 37 600 Kč. Celková hodnota
projektu je ve výši 42 600 Kč a spoluúčast
města činí 5 000 Kč;
Q schválila přijetí státní účelové dotace
v rámci Programu prevence kriminality
v r. 2021 na projekt – Asistent prevence
kriminality 2021 ve výši 290 000 Kč. Celková hodnota projektu pro rok 2021 je
ve výši 386 600 Kč a spoluúčast města
činí 96 600 Kč;
Q schválila oddávací dny a hodiny pro konání sňatečných obřadů: každý pátek od 9.00
hod. do 13.00 hod., každá sobota od 9.00
hod do 13.00 hod., ve dnech 1. 1., 24. 12,
25. 12., 26. 12. a 31. 12. se neoddává;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na zhotovitele akce „Výměna výtahů v BD ul. Komenského, č.p.
Q

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. 3. 2022.

1511, 1512, 1513 Moravské Budějovice“: 1)
TREBILIFT s r.o. Třebíč, 2) Schindler CZ,
a.s. Modřice, 3) ELVÝZ s.r.o. Znojmo, 4)
BV BRUMOVICE VÝTAHY s r.o. Brumovice, 5) VERTIK s.r.o. Žďár nad Sázavou;
Q schválila předložit žádost o dotaci z programu Fondu Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 2021 za osadní výbor Jackov
na doplnění veřejného osvětlení v části
od hřbitova směrem do obce;
Q schválila využití objektu č. p. 378 (bývalá hasičská zbrojnice) na spolkový dům
s rozšířením knihovny, vybudováním bezbariérového přístupu a výtahu a pověřuje OSRI vyhlášením výběrového řízení
na zhotovitele projektové dokumentace;
Q schválila zveřejnit záměr směny pozemků mezi městem a J. L., bytem Moravské
Budějovice a doporučila zastupitelstvu
města schválit tuto směnu takto: město
převede do vlastnictví J. L. pozemek p. č.
768/2 o výměře 25 m2 a pozemek p. č.
769/4 o výměře 206 m2 v k. ú. Moravské
Budějovice a J. L. převede do vlastnictví
města část pozemku 4187/5 o výměře 159

vzala na vědomí podnět zastupitelky
města Mgr. Anny Prokopové pomoci
místním podnikatelům, kteří prokazatelně
po určitou dobu kvůli vládním opatřením
nemohli otevřít své obchody, nemají e-shopy a nemají z provozních důvodů
výdejní okénka. Místním podnikatelům
doporučila v případě potřeby v souvislosti s koronavirovou pandemií obracet
se na Občanskou poradnu Moravské
Budějovice
(poradna.mb@optrebic.cz,
tel: 777 720 165), případně na vedoucího
odboru ﬁnančního a obecního živnostenského úřadu Ing. Horníka (bhorník@mbudejovice.cz, tel: 568 408 317);
Q vzala na vědomí informace o projektu Nadace Via a budějovických dobrovolníků
na úpravu a oživení Heřmanského kopce
– Na Heřmany.
Q

m2 v k. ú. Moravské Budějovice s doplacením rozdílu směny;
Q schválila zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek domu č. p. 1595 na ul.
Na Výsluní včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového
domu a na pozemcích p. č. 2940 a p. č.
1727/57 na základě uzavřené smlouvy
o budoucí kupní smlouvě předem určeným budoucím kupujícím;
Q odmítla návrh zastupitele Mgr. Petra Stejskala ze dne 27. 4. 2021 na zřízení odběrového místa v Moravských Budějovicích
pro provádění antigenního testování, neboť toto odběrové místo je již zajištěno se
zahájením činnosti od 3. 5. 2021 v budově Polikliniky v Moravských Budějovicích.
Bližší informace k testování jsou také
na stránkách či Facebooku města;
Q vzala na vědomí informaci o změně ceny
užívání ledové plochy na zimním stadionu
od sezóny 2021/2022.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství
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Vážení spoluobčané!
Dnes bychom si měli připomenout
jeden z nejvýznamnějších mezníků historie vůbec – konec 2. světové války.
8. května 1945 skončila válka, 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. Od hrůz války uteklo mnoho
času, přesto je naší společnou povinností připomínat si tyto pro lidstvo dějinné
okamžiky. Předávat dalším generacím
našich dětí historickou zkušenost, připomínat si naši nezpochybnitelnou československou historii svázanou s nefalšovanou odvahou a hrdinstvím, ale rovněž
i s činy, které v nás hrdost nevzbuzují.
Éra okupace a protektorátu vypověděla leccos i o nás samotných. Byly to
roky hrdinství tisíců těch, kteří odešli
bojovat na západní a východní frontu.
Byly to roky hrdinství mnoha statečných
a odhodlaných odbojářů, kteří se nesmířili se ztrátou státnosti a svobody své
vlasti. Byly to roky hrozných osudů těch,
kteří skončili v koncentračních táborech,

ve věznicích a před popravčími četami
okupantů. Na ty z nich, kteří se dnešní
chvíle nedožili, chci vzpomenout.
Byly to také roky zbabělosti, vzájemného zrazování a kolaborantského
poklonkování před cizí mocí, která se
některým zdála být neotřesitelnou a věčnou. I na tuto, méně vznešenou kapitolu
našich dějin, se musíme umět podívat
kritickým pohledem a musíme se o ní
odvážit říkat i nepříjemně znějící pravdy.
Přestože vzpomínkové akce letos ještě nemohly proběhnout tak, jak bychom
si přáli a představovali, poděkovali jsme
společně s místostarostkou města u Památníku věčné slávy všem těm, kteří
vzdorovali, bojovali a nasazovali životy
na bojištích 2. světové války. Právě tito
lidé nás naučili, že žádná hrozba, ani
žádné zlo nezlomí národ, který je pevný
ve svých hodnotách a který je odhodlaný za ně i bojovat. A proto braňme to
největší bohatství, jakého se nám v naší
zemi dostalo – lidskou svobodu. Braňme
ji každodenně.

Přeji vám všem, vašim rodinám a blízkým pevné zdraví a krásné prožití Dne
vítězství.
Příspěvek starosty Vlastimila Bařinky
na facebookové stránce města Moravské Budějovice ze dne 8. května 2021 k 76. výročí konce
2. světové války.

Program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 2021
Asistent prevence kriminality
V rámci projektu Programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR město
Moravské Budějovice v roce 2021 navázalo na zkušenosti se zřízenou pozicí
asistenta prevence kriminality a zažádalo
o projekt s názvem „Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality 2021
pro město Moravské Budějovice“. Projekt byl ministerstvem schválen a bude
probíhat po celý letošní rok. Na realizaci projektu získalo město dotaci ve výši
290 000 Kč. Spoluúčast města na projek-

tu bude ve výši 96 600 Kč. Hlavní náplní
práce asistenta prevence kriminality je
především pochůzková činnost po městě, zejména v místech, která jsou považována za riziková z hlediska kriminality
a nedodržování veřejného pořádku. Při
svých pochůzkách upozorňuje na vzniklé
problémy, neoprávněné zábory pozemků,
nutné ořezy stromů, problémy s mládeží
a spolupracuje s organizacemi ve městě
a upozorňuje prostřednictvím mentora
nebo přímo na vzniklé problémy. Při svých
pochůzkách reaguje na podněty občanů
a předává informace městské policii a příslušným odborům městského úřadu.

Úprava osvětlení letního kina
Další projekt, o který město Moravské
Budějovice zažádalo v rámci Programu
prevence kriminality MVČR, byl projekt
na osvětlení rizikového místa s názvem
„Moravské Budějovice – úprava osvětlení letního kina – 2021“. Celková výše
projektu činí 42 600 Kč, z toho v rámci
dotace město získalo 37 600 Kč. Spoluúčast města činí 5 000 Kč. Projekt spočívá
ve zprovoznění osvětlení části parku u letního kina s automatickým rozsvěcováním.
Ukončení realizace projektu je plánováno
v listopadu 2021.
Odbor organizační MěÚ

Charita rozprostírá záchrannou síť i v Moravských Budějovicích
Charitní záchranná síť vznikla před
čtyřmi lety z podnětu brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho jako činnost doplňující sociální služby. V třebíčském okrese
je jejím provozovatelem Oblastní charita
Třebíč, která jejím prostřednictvím realizuje své poslání poskytovat milosrdnou
službu církve lidem bez rozdílu. Je určena lidem, kteří se ocitli v nouzi a nezvládají tuto situaci překonat vlastními silami.
Tam, kde je to možné, se jim pracovníci
Charitní záchranné sítě snaží zprostředkovat vhodnou sociální službu nebo jinou
dostupnou pomoc, například ve formě sociálních dávek. V naléhavých případech je
k překlenutí okamžité nouze těmto lidem
poskytnuta také potravinová pomoc a hygienické potřeby.

„Našimi klienty jsou lidé v těžkých životních situacích. V současné době také
často rodiče, kteří se kvůli dlouhým lhůtám pro výplatu ošetřovného či nemocenských dávek ocitají bez prostředků.
Rovněž lidé, kteří před covidem pracovali, nebo stále pracují na dohody (mimo
pracovní poměr), mohou být bez nároku
na ošetřovné, nemocenskou či podporu
v nezaměstnanosti a přijde-li nemoc či
nutnost zajistit péči o děti, ocitají se v nouzi,“ říká koordinátor této služby Michal Saidl a doplňuje: „Službu poskytujeme bezplatně, v současné době značně narostl
počet lidí, kteří potřebují pomoc až k 90
lidem za měsíc.“
Po dohodě s pracovníky sociálního odboru MěÚ Moravské Budějovice připravuje

Oblastní charita Třebíč od června působení
Charitní záchranné sítě pro lidi v nepříznivé
životní situaci i v tomto městě. Již nyní se
zájemci mohou ve všední dny telefonicky
(731 678 819) či e-mailem (michal.saidl@
trebic.charita.cz) domluvit s pracovníkem
této služby Michalem Saidlem na možnosti
pomoci. V Moravských Budějovicích bude
přítomen v měsíci červnu v úterý 8. mezi
13. a 14. hodinou, a následně vždy v první úterý v měsíci mezi 13. a 14. hodinou
v Domě s pečovatelskou službou (novější
název: Dům s byty se zvláštním určením)
v Chelčického ulici k individuálním konzultacím s lidmi, kteří chtějí o tuto pomoc
požádat a k přímému poskytnutí pomoci
(výdej potravin, hygienických potřeb).
–char, soc–
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Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Pozor, chodník vedle parku bude uzavřen
V červnu letošního roku by měly být zahájeny stavební práce v úseku pro pěší
na spojnici mezi ulicí Tovačovského sady
a ulicí Havlíčkova, tedy na chodníku vedle
polikliniky a městského parku. Veškeré sta-

vební práce budou spočívat v opravě schodů a chodníku, v modernizaci veřejného
osvětlení a rekonstrukci lávky pro pěší.
V této souvislosti upozorňujeme občany
města, že uvedené práce si vyžádají plnou

Více než potřebná oprava těchto míst by měla začít už během června.

uzavírku tohoto úseku. Současně žádáme
o zvýšenou opatrnost, shovívavost a dodržování dopravního značení, za což všem
děkujeme.

Foto: Luboš Janoušek

Začaly opravy
na ulici Gagarinova
V polovině května byly zahájeny stavební
práce na ulici Gagarinova, a to v úseku od křižovatky s ulicí Ciolkovského po křižovatku
s ulicí K Cihelně. Předmětem stavebních prací v tomto úseku ulice jsou opravy oboustranného chodníku a zdejší komunikace.
Na základě výsledku výběrového řízení zajišťuje veškeré práce společnost PELÁN stav
s.r.o., Hrotovice, která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2 mil. 166 tis. Kč bez
DPH.
Po dobu stavebních prací vás žádáme
o zvýšenou opatrnost, shovívavost a dodržování dopravního značení.

Svoz plastů ze žlutých popelnic
proběhne
v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích
v úterý 15. června.

Poté, co rada města schválila na svém dubnovém zasedání demolici nebezpečného
úseku ohradní zdi městského parku u Rokytky v délce pěti metrů a opravu její zbývající
části, rozběhla se v této věci jednání se zástupci Národního památkového ústavu Telč.
Bez jejich souhlasného vyjádření nelze provést žádné stavební úpravy této zdi.
Foto: Luboš Janoušek

U dětského hřiště v městském parku přibylo pět zbrusu nových laviček, jejichž význam jistě ocení především rodiče či prarodiče
doprovázející své děti a vnoučata. Další tři nové lavičky byly zároveň instalovány nedaleko odsud, a to na břehu Rokytky v sousedství zimního stadionu a koupaliště. Zakázku od města zrealizovala třebíčská ﬁrma STREETPARK s. r. o.
Foto: Luboš Janoušek
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Podpora a profesionalizace sociální práce Města Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice zakončilo druhé realizační období projektu s vizí
dosažení profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím uskutečňování
dílčích klíčových aktivit, kterými jsou profesní rozvoj zaměstnanců, výkon přímé
sociální práce pod odbornou supervizí,
spoluúčast na rozvoji mezioborové spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace

klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu a aktualizace vybraných standardů
kvality výkonu sociálně právní ochrany
dětí, tvorba metodických standardizovaných postupů při přímém výkonu sociální
práce. Profesní vzdělávání bylo doposud
cíleno na oblast zavádění inovativních
metod při práci s klienty, využívajících

systemický a koučovací přístup pro jejich
motivaci a aktivizaci k řešení životních nepřízní a dále na uplatňování metody krizové intervence v okamžiku akutní potřeby
klientů. Kontinuálně je týmu sociálních
pracovníků poskytována i supervizní podpora ve formě týmové i individuální, kdy
aktuálně plní především svoji podpůrnou
funkci. Mezioborová spolupráce využívá
především online platformy pro vzájemnou komunikaci, sdílení praxe a deﬁnování témat k příštím plánovaným mezioborovým konferencím. Pandemie COVID 19
stanoví limity osobních kontaktů, odborný
tým tedy hledá jiné alternativy a cesty
k naplňování závazků projektu a realizaci
cílů.
Zpracoval: odborný tým projektu

Hospodaření v městských lesích v době kůrovcové
Je jistě mnoho témat, která by
si svojí závažností zasloužila pozornost, ale bezpochyby jednou
z nejpalčivějších zůstává kůrovcová kalamita, která neodmyslitelně
ovlivňuje život nás všech již několik posledních let. Co očekávat
dál?
Pro rozhodování o dalších krocích jsou nezbytné informace
o možném budoucím vývoji, což
je však ovlivněno převážně změnou klimatu, a je tedy mimořádně
komplikované. Jako počátek současného kůrovcového kalamitního
stavu lze označit rok 2015 a zejména pak
klimaticky extrémní rok 2018, který byl podle některých zdrojů nejteplejší za několik
století.
Vzniklá situace těžce dopadla na všechny vlastníky a správce lesů a nevyhnula
se zákonitě ani městským lesům.
Lesní hospodářský celek „Městské lesy
Moravské Budějovice“ vznikl na základě
realizace vlastnických práv města Moravské Budějovice dle zákona o přechodu
některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, a to postupně v průběhu roku 1993. Majetek městských lesů
byl vyčleněn z bývalých lesních hospodářských celků Telč a Jaroměřice nad Rokytnou a celková katastrální výměra lesních pozemků činí 85,87 ha. Pozemky se
nacházejí na katastrálním území Jackov,
Moravské Budějovice, Lažínky a Vesce.
Co se týče kůrovcové kalamity, tak
z pohledu městských lesů dopadl nejhůře
rok 2020. V průběhu tohoto roku byla realizována a dokončena těžba napadených
smrkových porostů o celkovém objemu
4 671,29 m3, a to převážně na lesních pozemcích v polesí Kosová, v oblasti známé
pod názvem Špitálka.
Nyní je zapotřebí dívat se dopředu
a využít všechny síly k tomu, abychom
dokázali naše lesní bohatství, i když třeba
v jiné podobě, obnovit. Cesta z této situace však nebude vůbec jednoduchá. Měs-

to Moravské Budějovice vzniklý stav průběžně napravuje a vzniklé holiny po těžbě
se snaží v co nejkratším časovém úseku
obnovit. V průběhu necelých dvou let byly
zhotoveny oplocenky v celkové délce
3 195 m a za posledních dvanáct měsíců bylo na vzniklých holinách vysázeno
celkem 56 600 kusů nových sazenic, a to

převážně dubu, buku, smrku, ale i dalších
dřevin, jako jsou borovice, javory či jedle.
Přejme si, aby kůrovcová kalamita
skončila co nejdříve. A aby budoucí vzniklé lesní porosty byly odolnější a připravenější na přicházející klimatické změny.
MAME Moravské Budějovice, s.r.o.,
správce městských lesů

U Heřmanských kopců instaloval odbor životního prostředí MěÚ novou tabuli
s několika informacemi o významné dubové aleji na břehu Rokytky. Snad tu
vydrží déle než ta, kterou loni v listopadu zničil neznámý vandal.
Foto: Luboš Janoušek
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Výroční členská schůze ZO SPCCH proběhla zcela netradičně
Vzhledem k současné situaci uspořádala moravskobudějovická základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR výroční členskou schůzi formou dopisu, který
obdrželi všichni členové organizace. Nadpoloviční většina členské základny na tento dopis zareagovala, tudíž schůze proběhla
v rámci stanov.
V loňském roce byla naplánována spousta zajímavých akcí,
ale kvůli koronovirové pandemii jsme mohli uspořádat pouze jednu společnou akci, která proběhla v září odpoledne v programu
„Rozchodíme civilky“, kde jsme si zrekapitulovali správnou chůzi
s holemi Nordic Walking, jehož se zúčastnily také tři představitelky Republikového výboru SPCCH, které k nám zavítaly z Prahy.
Po tréninku paměti a nácviku správné chůze jsme příjemné odpoledne zakončili při opékání klobás (viz foto).
V letošním roce jsme zatím nemohli uspořádat žádnou společnou akci. Jakmile situace umožní společné akce, tak se budeme
snažit nějakou akci zorganizovat.
Všichni naši členové s dopisem VČS obdrželi dva respirátory
a následně každý člen obdržel „Seniorskou obálku“, která byla
blíže představena v minulém vydání zpravodaje.

Přejeme všem pevné zdraví a doufáme, že se budeme moci
brzy vrátit k běžným činnostem, které jsme museli téměř na rok
a půl opustit.
Jana Růžičková, předsedkyně

Navzdory složité situaci skauti nezaháleli
Úklid ke Dni Země
Do tradičního jarního úklidu města a jeho okolí, který byl
součástí krajské akce Čistá Vysočina, se zapojili členové moravskobudějovického skautského střediska i v době pandemie.
Protože se nemohlo uspořádat
žádné setkání, rozdělili si skauti jednotlivé úseky mezi oddíly
a na úklid vyrazili samostatně
nebo se svými rodinami.
Po městě byla přímo označena stanoviště, kam bylo možno
odpad nosit a ten byl následně
svážen na sběrné místo. Kromě
běžného odpadu, na který bohužel narážíme každé jaro, jako
jsou PET lahve, papírky nebo
plastové obaly, se letos „podařil“ úklid starého větráku či částí
jízdního kola.
Petr Rokoský

Oslavy 8. května
I přes aktuální situaci nezapomínáme, jak důležité je připomínat si českou historii, která je úzce spjata s historií Junáka.

Proto jsme 8. května vzpomněli na památku všech lidí, kteří
zaplatili svým životem v boji
za spravedlnost v první i druhé
světové válce. V Moravských
Budějovicích již tradičně umístili skauti věnec k památníku
na hřbitově. Podle loňského vzoru skromněji bez větší sešlosti.
Členskou základnu ovšem
tvoří děti a dospělí nejen z Moravských Budějovic, ale z celého
okolí i za hranicemi mikroregionu. Proto se do připomínky
zapojili i skauti z okolních obcí
s místními akcemi. V Dešově byla možnost projít se naučnou
procházkou, která pojednávala o místních občanech a historii
míst spjatých se světovou válkou. Trasa procházky vedla v Dešově a jeho okolí. Všichni občané dostali do schránek letáček
s popisem trasy a jednotlivých zastavení.
Podobnou akci připravili i skauti z Jaroměřic nad Rokytnou, kteří se zaměřili na život padlých ve druhé světové válce.
Na jednotlivých domech, kde bydleli a žili, byly umístěny souhrnné informace. Mapa celé procházky byla dostupná ke stažení na stránkách města.
Vendula Karásková

Krásná hudba lidského ducha povznáší
Pro někoho možná fráze, ale pro učitele
ze Základní umělecké školy v Moravských
Budějovicích a seniory z Domu sv. Antonína tamtéž, se naplnila do posledního písmena. Ke krásnému setkání došlo po rozvolnění složité soudobé situace 16. dubna
v dopoledních hodinách. Z rozzářených
očí přítomných posluchačů bylo vidět
nadšení a očekávání živě zahrané hudby,
zvláště když si uvědomíme, jak dlouho byli
obyvatelé odloučeni z důvodu pandemie
od venkovního světa. Už po prvních tónech symbolické písně Zdeňka Svěráka „Není nutno...“ se rozsvítilo
sluníčko v sálku plném milých lidiček. A jak jsme se později dozvěděli,
nebyli přítomni pouze ti, kterým to jejich zdravotní stav nedovolil.
A tak nejen, že se začalo zpívat, ale po krátké chvilce i tancovat.
Užívali jsme si to všichni, jak my muzikanti, tak i personál, který nám
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všem vytvořil nádhernou atmosféru.
Domluvena byla pouze hodina, nikomu se však končit nechtělo, a tak se
hrálo až do oběda. Poté jsme se vrátili
ke svým žákům na odpolední vyučování a znovu si uvědomili, že pokud svým
uměním uděláme radost byť jen jedinému člověku, stojí to za to.
Za krásné přijetí všem děkují: Leoš
Vala – akordeon, Václav Sobotka –
akordeon, Radko Čermák – baskřídlovka, bývalý žák, nyní student konzervatoře Dan Šotkovský – trubka a Milena Puchnarová – akordeon, která
se právě za všechny účinkující s vámi podělila o nezapomenutelné
zážitky.
Milena Puchnarová
Foto: Ludmila Čáblová

ze společnosti, z mikroregionu

Putovní výstava zavítala na zámecké nádvoří
Kulturní dědictví je důležitou součástí každého národa. Pochopitelně nejdůležitější je znalost vlastních kulturních dějin, ale neméně důležitá je rovněž základní znalost kulturního dědictví jiných
národů. Ve dnech od 6. května do 1. června jsme si měli možnost
prohlédnout na moravskobudějovickém zámeckém nádvoří putovní panelovou výstavu s názvem „Kulturní dědictví UNESCO 2021
(Rakousko)“. Výstava byla složena z bezmála pěti desítek panelů

umístěných na oknech zámeckých koníren a na oplocení nádvoří.
Součástí výstavy byly rovněž panely prezentující významné
osobnosti Vysočiny. Panely obsahovaly velkoplošné fotograﬁe,
které byly doplněné dvojjazyčným informativním textem. Jsme
rádi, že jsme měli možnost tuto naučnou a atraktivní putovní výstavu představit také zájemcům v Moravských Budějovicích.
Nikola Šťastná, MKS

Výstavní panely se objevily na zámeckém nádrvoří na opravdu netradičních místech.

Foto: Luboš Janoušek

Zasedala rada Moravskobudějovického mikroregionu
Sedmičlenná
rada
Za dodržení všech
Moravskobudějovického
epidemiologických opatmikroregionu se také
ření proběhlo v pondělí
jednomyslně
shodla
10. května zasedání rady
na tom, že by i pro příští
Moravskobudějovického
rok měla být dodržena
mikroregionu. Radní se
dlouholetá tradice v pov malé zasedací místdobě výroby stolního
nosti Městského úřadu
kalendáře svazku s fov Moravských Budějovitograﬁckou prezentací
cích sešli v kompletním
všech příslušných obcí.
složení.
Předsedkyně
Předsedkyně mikrotohoto
dobrovolného
regionu Jana Kiesewesvazku obcí a současně
tterová v závěrečné dismístostarostka Moravkusi přítomné mimo jiné
ských Budějovic Jana
informovala o jednáních
Kiesewetterová tak zde
s radními Kraje Vysočikrátce po 14. hodině
na ve věci autobusové
mohla přivítat starostku
Častohostic Marii Vlá- Členové rady Moravskobudějovického mikroregionu jednali v malé zasedací místnosti dopravy na lince Dačice
čilovou a její mužské městského úřadu.
Foto: Luboš Janoušek – Moravské Budějovice – Brno. Existuje totiž
protějšky z Dešova, Domamile, Jakubova, Lukova a Nových Syrovic Jana Sigmunda, poměrně reálný předpoklad, že by brzy mohla být ﬁnancována
Radka Menčíka, Miroslava Kabelku, Jana Vidourka a Oldřicha z krajského rozpočtu.
Luboš Janoušek
Svobodu. Na jednání samozřejmě ani tentokrát nechyběl tajemník mikroregionu Jaroslav Kunst.
inzerce
Program zasedání obsahoval celkem devět bodů včetně těch,
jejichž deﬁnitivní schválení musí ještě odsouhlasit valná hromada svazku, která se uskuteční ve čtvrtek 10. června. Valné
hromadě tak rada mimo jiné doporučuje schválit závěrečný účet
mikroregionu včetně zprávy o přezkoumání jeho hospodaření
za rok 2020, vypracované odborem kontroly Krajského úřadu
Kraje Vysočina. V závěrečných ustanoveních této zprávy se konstatuje, že při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla
zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti.
Valná hromada se bude v červnu rovněž zabývat rozdělením
ﬁnančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb, mezi
něž rada navrhuje rozdělit celkem 1 mil. 375 tis. Kč. Nejvíce peněz (450 tis.) by měl dostat Dům sv. Antonína Mor. Budějovice,
Oblastní charitě Třebíč bylo navrženo 240 tis. a třebíčské nemocnici na zakoupení elektrických polohovacích lůžek pro moravskobudějovickou LDN 180 tis. Kč.
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Povedená distanční oslava Dne Země v domamilské škole
Ve čtvrtek 22. dubna se slavil již popadesáté Den Země, jde o celosvětovou
událost na propagaci ochrany životního prostředí. My jsme ho u nás ve škole
v Domamili letos oslavili distančně – každý sám, a přece všichni společně dohromady. Byly zrušeny online hodiny a žáci
dostali ve čtvrtek ráno na stránkách školy
zadaných 20 zajímavých úkolů z různých
předmětů, např.: sestavit abecedu z přírodnin, ujít alespoň pět kilometrů, popsat
anglicky fotograﬁi z přírody, vyrobit zbraň
pravěkých lovců nebo z klacíků sestavit lidskou kostru. Během čtvrtku a pátku měli žáci splnit minimálně osm úkolů.
Cílem bylo, aby si děti alespoň na chvíli
odpočinuly od počítačů a IT technologií
a raději vyrazily ven do přírody.
Celkem nám došlo přes 600 krásných
fotograﬁí k různým úkolům. Ty nejlepší si
můžete prohlédnout na fb nebo ig školy:
Škola Domamil. Žáci byli velmi nápadití
a s úkoly se opravdu skvěle všichni popasovali. Nakonec většina z nich splnila
i více úkolů, než měla, někteří dokonce
všechny! Nejpilnější žáci byli odměněni
plátěnou ekotaškou potištěnou fotograﬁemi jejich nejlepších výtvorů. Jsme rádi, že
si děti i distanční oslavu Dne Země užily.
Tady je několik jejich komentářů:
Matěj (8. ročník): „Dne 22. 4. byl Den
Země. Pro mě jako žáka tenhle den byl jinačí než ostatní dny. V jiný den bych vstal,
měl bych online hodinu z matematiky či
z češtiny, dále bych si šel dělat domácí
úkoly do určitých předmětů. Ale ne!! Tenhle den jsem dělal úplně jiné věci. Tento
den jsem si moc užil, mohl jsem si díky
tomu odpočnout na pár dní od počítače. A doufám, že to bude i příští rok, ale
ve škole.“

a skleník byl tedy ideálním místem pro
moje další dílo. Nejhorší bylo složit báseň
na přírodu. Myšlenek mám plno, ale jak
je dát na papír? Je na řadě lodička, která
musí i plavat na hladině rybníka. Vyhrál
jsem si a stálo to za to! Lodička se drží
na hladině i v sobotu, tedy v den, kdy už
si dávno mohla hrát na ponorku. Ve svém
nadšení jsem si ani neuvědomil, že mám
splněné všechny úkoly. Můžu říct, že mě
tyto dva dny vrátily do dětského světa, kdy
si hrajete a smíte zapomenout na školu
a děláte to, co vás baví.“

Ondra (9. ročník): „Třetí úkol mě bavil
asi ze všeho nejvíce, protože jsem si zrekonstruoval hmyzí hotel, který má podle
mě čtyři hvězdičky, a mám takový pocit,
že už se do něho nastěhovalo pár nájemců. Další úkoly, které mě bavily, byly zejména pobytová znamení, archeologické
objevy, loďka, mapa ČR, chůze, báseň,
pyramida a mnoho dalších úkolů. Myslím
si, že je dobré také zmínit, že při plnění
archeologických objevů a pobytových
znamení jsem měl největší adrenalin. Převážně kvůli tomu, že jsem zašel hluboko
do lesa a spatřil jsem nespočet znamení
zvířat, hlavně od divokých prasat. Všechny úkoly, které jsem během toho dne plnil,
mě velmi bavily a také toho dost naučily.
Bylo to super, že jsme ten den mohli oslavit alespoň takto a odpočnout si od počítačů. Opravdu mě to moc bavilo.“

Marek (9. ročník): „Je středa večer, já se
těším na čtvrtek, protože bude distanční
oslava Dne Země. Nebudu se učit, ale plnit různé zadané úkoly a budu venku v přírodě. V sobotu mi paní učitelka Kabelková napsala, že se jí úkoly líbily, a když
do neděle pošlu minimálně tři další, tak se
můžu radovat z odměny. Tak jsem začal
pracovat. Doma mi zbyly klacíky, tak jsem
z nich vytvořil krychli a vypočítal její objem a povrch. V lese jsem postavil kostru
z větví a popsal její části. Celkem jsem
splnil osmnáct úkolů. Práce se mi velice
líbila a zároveň jsem si odpočinul od počítače, vyšel po dlouhé době do přírody
se projít.“

Kamča (7. ročník):
„Batoh na zádech si nesu,
pomalu teď kráčím k lesu.
Dostali jsme ze školy
trochu jiné úkoly.
Vyrobit si lodičku,
nebo vílí chatičku.
Z klacíků a větviček,
nebo z mechu, ze šišek.
Kilometrů ujít pět,
snad se vrátím brzy zpět.“
Barbora Kabelková
Foto: žáci školy

Lesná hlásí uklizeno

Vašek (7. ročník): „Pustil jsem se do plnění zadaných úkolů a po prvním, druhém
a třetím úkolu jsem zjistil, že mě to baví
a zároveň vyzývá k dalšímu splněnému
bodu. Nevěděl jsem co dřív. Mám skládat
rozetu, nebo fotit přírodu přes rámeček –
chtěl jsem zkusit nejlépe všechno najednou. A tak lítám sem a tam a za mnou zůstává nepořádek! Povrch ČR leží dodnes
ve skleníku, hned vedle salátu. Pršelo
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Po loňské nedobrovolné covidové pauze se letos akce v projektu „Čistá Vysočina“ konala na Třebíčsku opět ve druhé
půlce dubna. Základní myšlenkou celého
projektu je vyčištění veřejných prostranství za pomoci dobrovolníků.
Obec Lesná se do jarního úklidu venkovních prostor zapojuje pravidelně. Vyzbrojeni pomůckami (tzn. pytli na odpady
a rukavicemi) od Kraje Vysočina vyrazili
sběrači do terénu v podvečer 19. dubna.
Počasí bylo lehce vrtkavé, nicméně dobrovolníci se nezalekli a prošli katastr obce
podél silnice vedoucí z Předína do Želetavy. Výsledkem byly tři pytle odpadků
na zhruba dvoukilometrovém úseku. A co
se nejvíc vyhazovalo? Také v tomto roce
byly lesňácké meze a příkopy lemovány
převážně plastovými odpady (PET lahve,
kelímky od kávy) a plechovkami od energetických nápojů. A všudypřítomnými ci-

garetovými nedopalky. Zdá se, že řidiči
projíždějící Lesnou se nezměnili…
–hav–

z mikroregionu

Procházka k výročí osvobození zaujala místní i přespolní
O víkendu 8. až 9. května připravili dešovští skauti z moravskobudějovického
střediska ve spolupráci s obecním úřadem netradiční procházku po Dešově
a okolí. Veřejnost měla možnost projít

vení byla tajenka, po jejíž vyřešení mohli
účastníci získat drobné upomínky přímo
do poštovních schránek.
Celá akce se setkala s velikým ohlasem
místních i přespolních. Po celém okruhu
bylo možné se setkat s mladými i staršími
lidmi, kteří se zaujetím četli o dramatic-

kých událostech spojených s jejich předky. Věříme, že netradiční vzpomínka konce druhé světové války přispěla k tomu,
aby se nevytrácelo povědomí o tomto
dramatickém období našeho národa.
Petr Beránek

Všechny jakubovské silnice mají nový povrch
Na konci dubna byla v Jakubově opět
omezena doprava. Firma zde asfaltovala
posledních 1 500 m místních komunikací.
Od června 2019 probíhala v naší obci výstavba splaškové kanalizace a vodovodu.
Obě akce byly podpořeny dotací z OPŽP
ve výši 60 mil. Kč, svazek obcí Vodovody

a kanalizace Třebíč se podílel částkou
10,3 mil. Kč. Díky společné realizaci vodovodu a kanalizace zbylo dost ﬁnančních
prostředků na nové povrchy silnic. Zastupitelstvo obce rozhodlo o doplacení nového asfaltu i na místních komunikacích, kde
stavba neprobíhala. Dnes tak mají všech-

osmikilometrovou trasu obsahující osm
příběhů, které jsou spojené s Dešovem
v období let 1938 až 1945. Účastníci se
tak dozvěděli například o plánované linii
betonových bunkrů blízko obce, o ukrytém pomníku nebo o pohřbeném německém granátníkovi v lese. Nešlo však jen
o poznání. Součástí jednotlivých zasta-

Májka zdobí Častohostice
Po loňské odmlce jsme letos tradici stavění máje dodrželi. Ve čtvrtek 29. dubna
byla májka dovezena s lesa a zbavena kůry, následujícího dne odpoledne ji častohostické děti řádně opentlily. A pak přišlo na řadu to nejtěžší: dostat ji nahoru. Díky
dlouholeté praxi to ovšem muži z obce zvládli na jedničku. Májka stojí. Bohužel
letošní nepříznivá epidemiologická situace nám nedovolila tradiční akci zakončit
zapálením ohně.
–vla–

ny silnice v Jakubově (krajské i obecní)
nový povrch. Toho hned využily děti na kolečkových bruslích a skateboardech.
Celkem bylo v rámci stavby položeno
7 046 m kanalizačního potrubí včetně
výtlačného, 3 159 m kanalizačních přípojek, 7 074 m vodovodního potrubí včetně
přivaděče a 2 822 m vodovodních přípojek. Ještě zbývá instalovat technologie
do přečerpávací stanice. Předpokládané
zprovoznění vodovodu a splaškové kanalizace je naplánováno na přelomu července a srpna.
Jsem rád, že vše proběhlo v rámci možností dobře a drobné problémy byly vyřešeny, případně se dořešují. Jakubovské
zastupitelstvo se teď soustředí na opravu
chodníků.
Text a foto:
Miroslav Kabelka
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Mají si kde hrát? V Martínkově rozhodně ano!
Poblíž sportovního areálu „Na Výhoně“ došlo koncem letošního dubna k osazení tří nových hracích prvků dětského hřiště.
Houpačky, skluzavka a šplhací stěna jsou vyrobeny z akátového
dřeva zaručujícího dlouhou životnost prvků s minimální nutností
údržby. Akát je totiž dobře odolný vůči vodě i slunečnímu záření. V květnu pak byla zrealizována dopadová plocha z oblázků
a hřiště začali využívat naši nejmenší. V nejbližších dnech ještě
budou osazeny lavičky a stojany na kola. Obec na akci získala
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Náklady činily téměř
350 tisíc korun, dotace byla ve výši 70 %.

Drobných změn se dostalo i nejstaršímu hřišti pro děti v obci
umístěnému naproti budově obecního úřadu pod kostelem.
Na tomto hřišti vybudovanému již v roce 1966 (tedy před pětapadesáti lety!) bylo upraveno pískoviště a pořízeny lavičky a box
na hračky. Ačkoli jde o hřiště, na kterém si kdysi hráli i dnešní babičky a dědečkové, je stále hojně navštěvováno. Proto obec plánuje opravu kolotoče a houpačky a pořízení dětského domečku.
Josef Pléha, starosta obce

Den otevřených dveří i s občerstvením
Po covidové pauze všichni věříme, že si společně užijeme
prázdninové letní dny. V Litohoři připravujeme na sezonu dovolených sportovní areál, který bude od letoška disponovat
navýšenou kapacitou lůžek i společných prostor. V průběhu
zimních měsíců byly provedeny úpravy interiérů. Pro své návštěvníky se areál otevřel již koncem května, kdy přijely první
děti, aby zde po školním roce plném sociální izolace prožily
školní výlety. O prázdninách pak náš areál naplní mladí sportovci, převážně tenisti a účastníci fotbalových škol. Celý areál
má nyní kapacitu 70 lůžek. Hodí se tak pro uspořádání svateb,
rodinných i ﬁremních oslav, školení apod.
Všechny srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se
uskuteční v neděli 13. června od 14 hodin, kdy bude možné si
areál prohlédnout jako celek. Pro návštěvníky bude připraveno
malé občerstvení.
Hana Bustová

Den Země aneb Cesta za Dubínkem v MŠ Domamil
Jak jinak oslavit DEN ZEMĚ než venku v přírodě a s kamarády! Na čerstvém vzduchu se snažíme s dětmi z naší školky trávit
co nejvíce času, protože chodit ven se musí. To ví přece každý,
i vnímaví rodiče. Zejména ti ocení, když mohou být jejich děti
venku, aby se mohly proběhnout a vyřádit, aby tolik nezlobily,
daly doma pokoj a v noci dobře spaly. Děti jsou venku rády a užívají si to. A když se k tomu přidá dobrá parta kamarádů a super
hry a činnosti, jak tomu bývá u nás ve školce, tak je o zábavu
postaráno.
Poslední takovou větší zábavu jsme si užili na konci dubna,
kdy u nás proběhl projektový den s názvem „DEN ZEMĚ aneb
CESTA ZA DUBÍNKEM“, nabitý zajímavými činnostmi a hrami.
Na tento den jsme se připravovali už pár dní předem, protože
cesta za Dubínkem, který se nám ztratil ze školky, nebyla vůbec jednoduchá. Pokud jsme chtěli Dubínka najít, museli jsme
si poradit s leteckou mapou Domamile a zejména s vyznačenou
cestou na ní.
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No, řeknu vám, žádná legrace! Zkuste se
podívat na Domamil z ptačí perspektivy. Zcela jiný pohled na celou vesnici, na lesy, pole,
louky a rybníky okolo. Při zkoumání mapy bylo
nejdůležitější zorientovat se a určit opěrné
body naší trasy. Prostě se teoreticky připravit
na cestu, v jejímž cíli čekal Dubínek. A děti přípravu zvládly velice dobře. Zjistily, že orientace
je schopnost vyznat se v okolí, v terénu. V praxi
to znamená určení světových stran, určení pochodové trasy a při použití mapy určení vlastního stanoviště i cíle naší cesty a dál ztotožnění
všech tvarů a předmětů s jejich obrazem na mapě.
A když nastal očekávaný den D, všechno šlo parádně. Prostě
a jednoduše: KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN!
Cestu jsme zvládli i se všemi úkoly a nástrahami. V cíli na nás
opravdu čekal pod dubem náš ztracený Dubínek. Sluníčko nám
krásně hřálo a přímo vybízelo k odpočinku na dekách rozprostřených na trávě, kde jsme si připomenuli některé momenty
z naší cesty, tak jak je viděly děti.

Odměna na malé cestovatele čekala
ve školce. Na památku Dne Země si děti
odnesly domů malé rostoucí doubky. I tyto
doubky mají svůj příběh! Na podzim jsme
společně žaludy posbírali, ve školce si s nimi
hráli, přes zimu nám Dubánci venku spali;
pak přišlo jaro – spáči vstávat! A z hliněné
peřiny se něco klube, co to asi bude? Zelené
lístky, stonek maličký, nezapomeň na světlo
a trochu vodičky! Jak se starat o rostlinku si
určitě pamatuješ… A když vydržíš, tak si velký DUB vypěstuješ! Přejme malým zahradníkům, ať se jim pěstování daří.
Cesta podle mapy měla velký úspěch a moc nás bavila, takže
už plánujeme další dobrodružství, tentokrát i s buzolou. I v době
navigací, chytrých telefonů a všudypřítomného internetu mají
klasická mapa a buzola pořád svoje místo v batohu. Mapa a buzola nejsou na elektřinu a fungují za každého počasí.
Nová výzva je před námi. Těšíme se!
Jana Čtveráčková, koordinátorka EVVO, MŠ Domamil

Zprávičky z jakubovské školičky
Den Země v mateřské školce jsme slavili celý týden. Děti se
seznamovaly s různými materiály – dřevem, papírem, kovem,
plasty a sklem. Vše poznávaly, třídily do barevných tašek, hledaly po třídě. Vymýšlely, jak jde „odpady“ využít dál – upcyklovat,
vdechnout nepotřebným věcem
nový život. Smirkovaly a pomalovaly si dřevěnou kostku, vyrobily tužkovník z plechovky, maminkám ozdobily ubrouskovou
metodou vázičku ze skleničky,
z papírových krabiček tvořily
vozidla. Vyzkoušeli jsme pokusy s vodou, s magnety, povídali
jsme si o přírodě a proměnách
vody. Na přední zahradě MŠ děti
stavěly obrázky z kamínků, domečky skřítkům, komín z plastových kroužků, malovaly křídami.
Všechny úkoly si mohly vyzkoušet také mladší děti s rodiči a kamarády. Ve čtvrtek si děti vyrobily recyklovaný papír ze starých novin a po svačince se vypravily
na přírodovědnou stezku okolo rybníku Vidlák. Stezka byla připravena přes víkend také pro rodiče s dětmi. Na konci děti našly
ukrytý poklad s dárečkem. Mladší děti ze třídy Sluníček hledaly
po Jakubově malované kamínky.
Čarodějnice byly opět letos netradiční, předškoláci si celý tý-

Za kulturou
po novém
V předchozích letech probíhaly
v kulturním domě na Lesné postupné
rekonstrukce dílčích provozních celků.
Posledním z bodů, který ještě zbývalo
opravit, byl samotný přístup k objektu.
V době deštivého počasí byla totiž příchozí cesta ke kulturnímu domu ve stylu „už zase skáču přes kaluže“. Díky nezpevněnému a nerovnému povrchu se
na prostranství před kulturákem tvořily
louže, přístupová cesta byla bahnitá
a značně nekomfortní. Záměrem tedy
bylo osadit prostor zámkovou dlažbou.

den ve školce hráli na čarodějnice, stavěli čarodějné domečky
ve školce i při pobytu v přírodě, učili se kouzlit, létali na koštěti,
seznámili se s malou čarodějnicí z pohádky. Aby o čarodějnice
nepřišli ani mladší kamarádi, vyrobili jsme s dětmi čarodějnou

babičku vycpanou senem do přední zahrady, která je volně přístupná z ulice. U čarodějné babičky byly připraveny čarodějnické
úkoly, které plnily děti ze školky i mladší děti s rodiči. V pátek 30.
dubna se u babičky slétl houf čarodějnic vyrobených dětmi. Pro
děti ze třídy Sluníček paní učitelka připravila čarodějnou stezku.
Bronislava Kabelková
Foto: archiv MŠ

A protože recyklace hýbe světem, vydali jsme se
i my tímto směrem a na vydláždění z části využili
starší dlažbu, kterou dobrovolníci z řad zastupitelů
a hasičů za nevlídných zimních dnů rozebrali a naskládali na palety pro další použití. V polovině dubna se pak pustili do práce na novém povrchu šikovní místní řemeslníci – prvním krokem byla úprava
terénu pomocí techniky. Po shrnutí svrchní vrstvy
zeminy a vyrovnání podkladu bylo na řadě podsypávání jednotlivých frakcí štěrkových podkladů
v přesném sledu a jejich průběžné zhutňování. Následovalo umístění obrubníků a vlastní pokládka
zámkové dlažby. Kompletně položená dlažba byla
ﬁnálně utužena, spáry zapískovány, bezprostřední
okolí celého prostoru bylo upraveno a uhrabáno.
A teď už si jen přejme, aby se klapot podpatků dychtících po kulturním životě ozýval na nové
dlažbě co nejčastěji.
–hav–
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Jedna náročná brigáda střídá druhou

Postavit pergolu v areálu u Prokešovy
stodoly se rozhodli občané Častohostic
svépomocí. Obec dostala možnost získání trámu a střešní krytiny zdarma, pouze
za rozebrání střechy na areálu bývalého
vepřína. Ten v roce 1991 vyhořel, a tak
byla zhotovena nová střecha. Krytina
i trámy na vepříně byly staré třicet roků,
přičemž v této budově existoval provoz
jen deset let.

Jednu
sobotu
jsme sundali krytinu,
která bude použita
na obecní stodolu, kde se nachází
obecní sklad. Tady
je již stávající krytina ve špatném stavu. Další sobotu se
brigádníci
rozdělili
na dvě party. Ti statnější rozebírali vazbu na areálu vepřína, ostatní vyklízeli
střechu a půdu nad
hasičskou
zbrojnicí. Třetí víkend byl
ve znamení přípravy
vykopání a uložení betonových patek pro
stavbu pergoly, broušení stávajících trámů.
Všechny brigády byly časově náročné
a protáhly se do večerních hodin. Ještě nás čeká několik pracovních víkendů.
Věřím, že se nám povede akci dokončit
dříve, než zahájíme provoz v areálu. Mrzí
mě (ale zároveň taky těší), že se brigád

Přijďte se podívat na ukázkovou
přírodní zahradu s hotelem
Víkend otevřených zahrad vznikl v roce
1998 ve Velké Británii. Během červnového víkendu se pro veřejnost otevřou
i běžně nepřístupné zahrady. Letos se
bude akce s názvem „Víkend otevřených
zahrad“ konat ve dnech 12. a 13. června.
Které zahrady budou otevřeny, může každý zjistit na stránkách https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/.
My vás chceme pozvat na naši „Ukázkovou přírodní zahradu ZŠ a MŠ Domamil“. Zahrada, kterou začali na podzim
roku 2012 budovat žáci společně se svými pedagogy, je volně přístupná za budovou mateřské školy. V neděli 13. června
od 14.00 do 17.00 hodin zde budou probí-

hat pro zájemce komentované prohlídky.
Zdrojem inspirace pro návštěvníky se určitě stane osm vysokých záhonů, přičemž
každý z nich je vyrobený z jiného materiálu. V posledním sestaveném plastovém
záhonu je instalováno okénko, ve kterém
můžete pozorovat půdní živočichy nebo
rozkládající se rostlinný materiál uvnitř
záhonu. Zajímavé je také určitě gabionové posezení nebo zelená střecha se sukulenty na zahradním domku s nářadím.
Každý návštěvník si může vyzkoušet bosky hmatovou stezku. Prohlédnout si také
mimo jiné lze malé jezírko s bylinkovou
spirálou nebo hmyzí hotel.
Miroslav Kabelka

účastní stále dokola jedni a ti samí občané, kteří zcela nezištně dobrovolně pomáhají. Těmto opravdu moc děkuji. Vždyť
areál u Prokešovy stodoly slouží všem
častohostickým občanům.
Marie Vláčilová, starostka

Meziříčko a akce
Čistá Vysočina
Přes různá epidemiologická opatření
se v Meziříčku sešlo několik dobrovolníků, kteří se zapojili do tradiční akce
Čistá Vysočina. V rámci dodržení těchto opatření jsme utvořili menší skupinky a rozešli několika různými směry.
A ani nám nevadilo, že počasí nebylo
zrovna příznivé.
Do bílých a černých pytlů jsme sbírali nejčastěji krabičky od cigaret, plechovky od piva a PET lahve. O odvoz
nasbíraného odpadu se poté postarali
zaměstnanci Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny.

Doufejme, že snad někdy v budoucnu budou řidiči zodpovědnější a ohleduplnější a své odpadky budou vhazovat do nádob k tomu určených. Vždyť
zodpovědnost a ohleduplnost nejenom
k sobě, rodině, okolí, ale také k přírodě,
by měla být součástí života každého
z nás.
Alena Pelánová
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Pandemie, morové sloupy a boží muka v Želetavě
Možná si říkáte, že morový sloup je
v Želetavě přece jenom jeden, a to ten
před radnicí z roku 1715. Nechal ho tam
postavit místní farář Karel Leopold Felix
jako poděkování, že při poslední morové
nákaze v českých zemích v letech 1703–
1715 byla Želetava ušetřena (na rozdíl
od současné pandemie). V Čechách
tehdy zemřelo na 200 tisíc lidí. Poté se
začalo ve velkých městech s výstavbou
primitivní kanalizace a výskyt morových
epidemií v západní a střední Evropě byl
zcela potlačen.
Morové sloupy vznikaly v Evropě, kterou po staletí pustošily opakující se morové rány, v době baroka (17. a 18. století).
Stavěly se jako poděkování za odeznění epidemie a zpravidla i jako prosba
o ochranu místa před další epidemií.
Stavěly se na veřejných prostranstvích
i na místech morových hřbitovů. Je mnoho
typů morových sloupů. Od jednoduchých

a hladkých sloupů
typu boží muka (17.
století), přes vysoké
hladké sloupy na vrcholu
ozdobenými
nejčastěji korintskou
hlavicí a sochou stojící Panny Marie, jako
je náš morový sloup,
až po trojpatrová sochařská díla s různými plastickými články,
sochami, reliéfy a balustrádami (převážně
18. století).
Za morový sloup
můžeme považovat
i kamenná boží muka Morový sloup před želetavskou radnicí.
z roku 1651 na konci Želetavy směrem
kém podstavci je postaven sloup s hlavicí
k Jindřichovicím, která byla nákladně ve tvaru kapličky, ve které jsou vysekány
zrekonstruována v roce 2019. Na čtyřbo- tři výklenky. V tom prostředním a nejhlubším býval obrázek
Panny Marie pod křížem
malovaný na plechu,
jak píše ve své zprávě
z roku 1896 želetavský
obecní tajemník Emanuel Beneš Jaroslavu
Palliardimu notáři a amatérskému archeologovi
z Moravských Budějovic.
Čtvrtá strana hlavice je
plochá a je na ní tento
nápis: TIETO BOZI MUKI
DAL WISTAWETI PAN
JAKUB
CZERWENKA
MIESTAN ZELETAWSKI.
V době výstavby (před
370 lety) stála tato boží
muka obklopena poli asi
300 metrů za Želetavou.
Klidně tady tedy mohl být
Nejstarší želetavská boží muka.
Hlavice božích muk z r. 1651.
Zděná boží muka.
morový hřbitov. Nasvědčují tomu i nálezy
lidských kostí při kopání na blízkých polích. Měšťan Červenka nechal prý boží
muka postavit na paměť velkého moru,
Heslo v titulku tohoto příspěvku známe všichni
který propukl po třicetileté válce v roce
a snažíme se jím i řídit. Naše škola se ale do toho
1648. Problém je však v tom, že roku 1648
obula naplno. Během měsíce dubna se účastnila
v českých zemích žádná morová epideonline challenge, kterou vyhlásil server Tělocvik
mie nebyla. Předchozí vlna morové nákaonline. Výzva spočívala v tom, že se každý den
zy proběhla naším územím před devateplnil sportovní úkol, který se zdokumentoval a odenácti lety v roce 1632. Pravděpodobnější
slal. Některé úkoly byly kolektivní, děti se tak učily
je, že Želetavu po třicetileté válce zasáhla
spolupracovat jako tým. Jiné byly zase zaměřené
jiná pandemie – cholera, tyfus nebo černé
na osobní výkon a koncentraci.
neštovice a oběti pochovali v hromadném
Zpočátku pro nás byla tato výzva hlavně legrahrobě na návrší za Želetavou.
ce, zápal do hry byl opravdu strhující. Děti se velmi
Boží muka označují vždy místo výjimečbavily a bezvadně spolupracovaly. O to větší raných událostí. Zděná boží muka „Za uličdost ale přišla s výsledkem, který jsme se nedávno
kou“ z počátku 19. století, nazývaná též
dozvěděli. Výzvy se zúčastnilo celkem 834 tříd ze
„U francouzské cesty“, připomínají období
167 škol z celé České republiky. Naše čtvrtá třída
napoleonských válek. V letech 1805, 1806
obsadila 57. místo a druhá třída dokonce 36. mísa 1809 Želetavou procházela Napoleonoto. Vysloužili jsme si tím nové sportovní vybavení
va armáda, ve které propukla epidemie
do školní tělocvičny. Velice děkujeme všem dětem
tyfu a úplavice. Hromadný hrob zemřelých
za účast, bez nich by tato výzva nebyla výzvou ani
Francouzů má být právě v těchto místech,
zábavou.
kde zděná boží muka už přes dvě stě let
A. Strnadová, Bc. Vl. Nesibová,
střeží jejich ostatky.
ZŠ a MŠ Nové Syrovice
Olga Nováková

Sportem ku zdraví
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Nebýt koronavirové pandemie, mohla to být velká oslava s řadou
atraktivních akcí pro všechny generace, jak už to v podobných případech
bývá dobrým zvykem. Ale ze zřejmých a pochopitelných důvodů se (alespoň zatím) žádná velká sláva nekonala. Což je obrovská škoda, protože
150. výročí zahájení pravidelného provozu na železniční trati Znojmo –
Moravské Budějovice – Okříšky – Jihlava – Havlíčkův Brod by si pořádné
oslavy rozhodně zasloužilo.
Třeba takové, které proběhly v dubnu 2001 (tedy před 20 lety), kdy si
široká veřejnost připomněla 130. výročí zahájení provozu na této trati. Při
té příležitosti byla mimo jiné vydána speciální publikace, z níž si dovolím
vybrat a ocitovat některé údaje, zajímavosti, věty a pasáže týkající se
historie zmíněné tratě.

u Svatoňovic. Za tímto účelem dosáhla tato společnost povolení k provádění přípravných prací a v listopadu téhož roku zažádala o udělení
deﬁnitivní koncese pro tuto trať. Tímto vstoupil projekt dráhy přes Jihlavu
a Znojmo do rozhodného stádia.
Začátkem ledna 1867 se v Kolíně sešlo konsorcium pro výstavbu tratě
z Kolína do Jihlavy a za předsedu byl zvolen podnikavý šlechtic starohrabě František Salma-Reifferscheidt. O pár dní později bylo podobné
konsorcium za vedení knížete Hugona Thurn-Taxise utvořeno v Nymburce, a to pro trať Kolín – Mladá Boleslav. Obě konsorcia obdržela v polovině února předběžnou koncesi k projektování dráhy. V září téhož roku
došlo k jejich spojení v jedinou korporaci, která si dala za cíl realizaci
obou projektů dráhy Znojmo – Kolín s odbočkou do Pardubic. Do této
korporace vstoupila společnost Jiho-severoněmecké spojovací dráhy se
svými předchozími plány. Nová trasa dráhy byla stanovena z Vídně přes
Znojmo, Jihlavu a Německý Brod do Pardubic s odbočkou z Brodu přes
Kolín do Mladé Boleslavi.
Dne 20. května 1867 vydalo c. k. ministerstvo obchodu starohraběti
Františku Salm-Reifferscheidtovi povolení k zahájení technických přípravných prací na stavbu železnice Vídeň – Jihlava. Ovšem nedlouho
poté, vládním výnosem z 8. září 1867 číslo 57, byla udělena deﬁnitivní
koncese pro stavbu a provozování Rakouské severozápadní dráhy, kterou obdrželo sdružené konsorcium, jehož členy byli kníže Thurn-Taxis,
starohrabě Salm-Reifferscheidt, Louis Haber a Bedřich Schwarz společně s Jiho-severoněmeckou spojovací dráhou. Koncesní listina zahrnovala stavbu a provoz tratí Vídeň – Mladá Boleslav, odbočky z Německého
Brodu do Pardubic a z některé stanice mezi Kolínem a Mladou Boleslaví
k Trutnovu a případně i do Bakova. Stavba dráhy měla být ukončena
v úseku Znojmo – Kolín a Německý Brod – Pardubice do tří let, úsek
Kolín – Mladá Boleslav s trutnovskou odbočkou měl být hotov do čtyř a
ostatní části do pěti let.

Jak to vlastně začalo?

Šlo to opravdu rychle

První parostrojní železnice na území Čech a Moravy byla přivedena
roku 1838. S nastupujícím rozvojem železniční sítě nechtěla být stranou
dráhy ani města Jihlava a Znojmo. Již roku 1839 byl v Jihlavě založen
železniční komitét pro zavedení železničního spojení Jihlavy s Vídní a
Prahou. Roku 1840 byly inženýry A. Demarteau a L. Försterem předloženy první plány a návrhy na trasování železnice Vídeň – Praha, z nichž
se jedna varianta dotýkala i Jihlavy a Znojma. Roku 1842 již byly provedeny detailní trasovací práce státní železnice Vídeň – Praha pod vedením stavitele Aloise Negrelliho, který toho roku podal sedm návrhů tras
uvažované železnice. Zde již byly první plány železnice ve směru Znojmo
– Jihlava (1. trasa ze Stockerau přes Znojmo, Jihlavu, Chotěboř do Prahy,
2. trasa vedla do Prahy z Vranovic přes Jihlavu a Chotěboř). Všechny
tyto trasy byly detailně zpracovány od podélných po výškové proﬁly a
stavební náklady. Ovšem pro úsporu stavebních nákladů byla nakonec
v roce 1842 vybrána trasa z Olomouce přes Českou Třebovou do Prahy.

Pro stavbu tratí Severozápadní dráhy byla poskytnuta státní záruka
5 % z čistého výnosu ze zakládacího kapitálu, jehož výše byla omezena
částkou 985 tis. zl. na 1 míli a dále bylo zaručeno daňové osvobození na
dobu devíti roků od otevření celé sítě.
Po udělení koncese bylo přikročeno k organizování dočasné společnosti Rakouské severozápadní dráhy a jejího členění. Jako stavební
ředitel byl jmenován dvaačtyřicetiletý inženýr Vilém Hellwag, jenž měl
už v tomto věku v Evropě pověst vynikajícího železničního stavaře. Po
vydání koncesní listiny založil jedenáct stavebních oddělení společnosti
se sídly ve Vídni, Stockerau, Retzu, Znojmě, Jihlavě, Německém Brodě, Čáslavi, Chrudimi, Nymburku, Novém Bydžově a Vrchlabí. Všechna
tato oddělení podléhala stavebnímu ředitelství Severozápadní dráhy ve
Vídni.
První slavnostní výkop Severozápadní dráhy byl proveden 25. listopadu 1868 u Čáslavi. Samotná stavba probíhala dost rychle. Začátkem
roku 1869 přijeli do Jihlavy stavební inženýři a vyměřovací oddíl a město
Jihlava se stalo důležitou etapní stanicí. V únoru bylo započato se stavbou tratě od Znojma k Jihlavě a byly vykopány potřebné hluboké zářezy.
Mechanizace na stavbě nebyla skoro žádná, jen lopaty, krumpáče,
kolečka a koňské povozy. Na bezpečnost dělníků se ale příliš nedbalo, a tak docházelo k úrazům, zejména při průkopech terénů a skalních
masívů. V červenci 1870 byla dokončena spodní stavba tratě v úseku
Pardubice – Chrudim, v září Golčův Jeníkov – Německý Brod, v prosinci
Znojmo – Okříšky a v březnu 1871 Znojmo – Stockerau.

Významný den a přelomová událost v historii Moravských Budějovic –
23. duben 1871 a příjezd prvního vlaku na zdejší nádraží.

Rozhodlo se v září 1867
V roce 1866 projevila nová společnost Jiho-severoněmecké spojovací
dráhy SNDVB velký zájem o vybudování spojení ze Znojma přes Jihlavu
do Pardubic, které by umožnilo přímé spojení Vídně s uhelnými revíry

Konﬂikt při výplatě mezd

Snímek z roku 1900.
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V průběhu budování tratě Severozápadní dráhy došlo pouze k jednomu většímu konﬂiktu mezi stavebními dělníky a podnikateli. Stalo se tak 3.
ledna 1871, kdy se několik stovek dělníků shromáždilo u baráku stavební
správy v Přibyslavicích u Okříšek při výplatě mezd. Rozepři mezi dělníky
a úředníky stavební ﬁrmy Jan Link a Josef Mayr vyvolalo nevyplacení
mezd v přislíbené výši a okrádání kantýnským. Když nedošlo k dohodě a
účetní začal dělníkům vyhrožovat, dělníci úředníky napadli. A výsledek?
Šest zraněných zaměstnanců stavebního podnikatelství (z toho jeden
těžce), veškeré zařízení baráku rozbité, okna a dveře zdemolované…

výročí
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První vlak v Mor. Budějovicích
Jako první se parního vlaku dočkala stanice Znojmo už v roce 1870,
ale na dráze společnosti Státní dráhy. Dne 9. srpna 1870 přijel do Znojma
první pracovní vlak od Hrušovan. Jihlava se dočkala příjezdu prvního
vlaku 21. prosince 1870, který sem podnikl zkušební jízdu z Německého
(Havlíčkova) Brodu. Na jihlavském nádraží ho přivítalo velké množství
lidí. Pravidelný provoz na úseku Německý Brod – Jihlava byl ovšem zahájen až 25. ledna 1871. Hlavním důvodem byla nejen zima a množství
sněhu, ale také nedokončené stavby technických zařízení. Velice usilovně se ale pracovalo na úseku z Jihlavy do Znojma. Původní termín
otevření tratě do Znojma dne 1. ledna 1871 se nepodařilo dodržet a několikrát byl odložen.
A pak to přišlo! Dne 4. dubna 1871 byla provedena zkušební jízda
technicko-policejní z Jihlavy až do Znojma. Poté následovalo odstranění
závad a dokončování prací na zařízení. Dne 13. dubna 1871 se uskutečnila komisionální jízda vlaku s odjezdem ve 12 hodin ze Znojma a
příjezdem do Jihlavy po 18. hodině. Při této jízdě proběhla závěrečná
kolaudace tratě a jejího zařízení. Jelikož byly zjištěny některé závady,
muselo být zahájení provozu odsunuto o deset dní. Pravidelná doprava
na trati Znojmo – Jihlava proto byla zahájena 23. dubna 1871. Příjezdu
úplně prvního vlaku na své nádraží se tak toho dne dočkaly rovněž Moravské Budějovice!

Stanice Moravské Budějovice

Moravskobudějovické nádraží aneb Foto pro pamětníky.

bami zničena kolejová nákladní váha i nákladní pokladna a zásah dostala také nádražní restaurace se staniční budovou. Záhy se však rozběhly
obnovovací práce na trati a pravidelná doprava ve stanici Moravské Budějovice byla zahájena již 10. května 1945.

Hláska – zastávka Vesce

Prvního dubnového dne roku 1869 byla při politické pochůzce stanoPrvní zmínka o hlásce Vesce pochází z roku 1920, kdy byla v prostoru
vena deﬁnitivní poloha stanice a zaústění tratě. Nová stanice měla vel- strážního domku č. 94 zřízena prozatímní hláska pro urychlení sledu jízd
kou staniční budovu III. kategorie, vpravo od ní byla umístěna vodárna vlaků v mezistaničním úseku Mor. Budějovice – Grešlové Mýto. Posleds dvojicí nádrží o objemu 25 m3 a s vlastním parním čerpacím strojem. ního listopadu 1923 byla tato hláska na přechodnou dobu zrušena a pak
Vpravo výpravní budovy byly postaveny dřevěné záchodky a zděné skla- znovu aktivována od září do listopadu 1938. Hláska Vesce byla úplně
otevřena až od 6. května 1946, ovšem už
diště s nakládací rampou. Na jižní straně byl
v březnu téhož roku zde byla uvedena do provybudován v náspu vysoký silniční podjezd,
který byl roku 1896 rozšířen na dvoukolejný
vozu nová osobní zastávka „Vesce“, vybudomost šířky 10 metrů. Před rokem 1895 měla
vaná společným nákladem obcí Vesce a Časstanice tři koleje dopravní, jednu kolej manitohostice. Tvořila ji zděná budova s čekárnou,
sociálním zařízením pro cestující, úschovnou
pulační a jednu kolej skladištní.
zavazadel, skladem uhlí a služební místností.
Další rozšíření stanice se odehrálo v roce
Délka nástupiště činila 150 metrů a osvětlení
1896 v souvislosti se stavbou místní dráhy
zastávky již bylo elektrické stožárové. Zastávdo Jemnice, přičemž se počet kolejí zvýšil na
šest + jednu skladištní. Nejdelší první kolej
ka byla nepřetržitě obsazena hláskařem, kteměla délku 600 metrů. Provoz místní dráhy
rý zajišťoval také prodej jízdenek.
byl zahájen 9. listopadu 1896.
Hláska Vesce byla zrušena 25. ledna
Takto moravskobudějovická stanice zůsta1999 a převedena na závorářské stanoviště,
přičemž závorář prodával jízdenky. V březla až do roku 1910, kdy zde došlo k několika
nu téhož roku nahradilo mechanické závory
technickým úpravám včetně vybudování zděsvětelné automatické zabezpečení přejezdu a
ného výhybkářského stavědla a odjezdových
závorářské stanoviště Vesce i obsazená zanávěstidel. K dalším úpravám a změnám pak
docházelo postupně i v mnoha dalších letech.
stávka byly zrušeny. Od 26. března 1999 se
Před stanicí Moravské Budějovice uváznul
jízdenky prodávají pouze ve vlaku.
12. ledna 1918 ve vysokých sněhových závěNostalgii se asi nevyhneme
jích rychlík „Balkanzug“. Na pomoc a odstraPři pročítání publikace s názvem 130 let
nění až třímetrových závějí byli povoláni motrati Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod 1871
Každý příjezd historické vlakové soupravy
ravskobudějovičtí občané a trať byla uvolněna
– 2001, z níž jsem si dovolil uvést některé zas parní lokomotivou vždy přiláká všechny
až po šestatřiceti hodinách usilovné práce…
generace. Stejně tomu bylo i v srpnu 2012.
Po roce 1922 bylo do stanice instalováno
jímavosti a údaje, se člověk milující železnici
nové elektromechanické zabezpečovací zařía vlaky vůbec asi nevyhne jistým pocitům
nostalgie. Věřím, že podobně to má i mnození se stavěcím přístrojem „Rank“ v dopravní
kanceláři, který byl propojen se stavědly. Před
hý čtenář zpravodaje, především příslušník
nádražní budovou byla v roce 1923 postavestřední a starší generace, která snad má
pořád ještě v paměti tu jedinečnou vůni vyna dřevěná prodejní budka, později rozšířená
na nádražní bufet. O dvacet let později, v roce
cházející z komínů parních lokomotiv. Když
1943, bufet přestěhovali do budovy u vjezdouž ne ze vzpomínek na své dětství či mládí,
tak alespoň z historických jízd parních vlaků,
vé brány na nákladiště a na místě původního
jež se u příležitosti významných železničních
bufetu postavili zděnou budovu se záchodky
výročí konají.
pro cestující, skladištěm staničního materiálu
a služební místností pro vozového skladníka.
Luboš Janoušek
Osmého května 1945 došlo k prvnímu letecStanice Vesce v současnosti.
kému bombardování stanice, kdy byla bom-
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z mikroregionu
Odešel básník, malíř, příležitostný herec a bohém Pavel Herot
Ve čtvrtek 22. dubna 2021 se ve večerních
hodinách doslova do celé republiky rozletěla
smutná zpráva, že náhle zemřel martínkovský básník, malíř, umělec, příležitostný herec
a bohém Pavel Herot. Odešel tiše, ve spánku
večer předchozího dne. Na srdeční selhání,
bez varování a slov rozloučení.
Pavel se narodil 28. října 1965 a já vzpomínám, jak vždy říkával: „Narozeniny má naše
republika, Bill Gates, Marian Labuda a já.“
Loňskou oslavu svých pětapadesátin nemohl
kvůli omezením v souvislosti s koronavirem
uspořádat, ale těšil se, že jakmile to podmínky dovolí, sezve alespoň pár přátel k malému
posezení. Již to nestihl. Po celý svůj život se
aktivně zajímal o historii, kulturu a osobnosti, byl členem Klubu přátel historie Martínkova, přispíval do publikací o obci a podílel
se na realizaci mnoha výstav nejen ve svém
bydlišti. V poslední době dával dohromady
informace o méně známých rodácích, kteří by si zasloužili zmínku v připravovaném
obecním muzeu. Osobně se znal s mnoha
představiteli dřívější i nynější kulturní scény.
Jistě k tomu přispělo i jeho dřívější povolání,
kdy pracoval jako technik v tehdejší Československé televizi.
Sběratelem podpisů významných osobností se stal již za minulého režimu. V jeho
unikátní sbírce nalezneme například autogramy Miroslava Horníčka, Josefa Beka, Ladislava Peška, Radovana Lukavského, Bohumila Hrabala, Hany Maciuchové či Josefa
Kemra. U tohoto velkého herce byl dokonce
i na návštěvě: „U pana Kemra jsem byl jednou i doma. Tedy v předsíni. Bydlel v pražské
Nerudově ulici číslo 37, to si pamatuju, protože i my v Martínkově máme na domě číslo 37.
V předsíni měl pověšeny kostýmy, ve kterých

někdy chodil i venku. Jezdil svým oblíbeným trabantem, občas v protisměru,“ zavzpomínal v článku pro deník
MF Dnes před pěti lety.
Poděkování za gratulaci k obdržení
Nobelovy ceny mu v roce 1984 zaslal
i básník Jaroslav Seifert. V Herotově
sbírce nechybí ani unikáty – podpisy
zahraničních osobností, jako například Jeana Paula Belmonda, Agathy
Christie nebo Jurije Gagarina. Přátelil
se s prezidentem Václavem Havlem
i jeho bratrem Ivanem, který opustil tento svět jen několik málo dnů
po něm.
Pavel Herot byl autorem několika
básnických sbírek: Evangelium zázraku, Hlavy z podzemí, Koncem adventu, Kus mne
v čítance, Lyrica Herotica nebo Kvílení poetických jeřabin. Svoje poslední rukopisy již
k vydání bohužel připravit nestihl. Věnoval se
i malování obrazů – někdy umělecky vyvedených krajinek, jindy abstraktním dílům připomínajícím snad jen směs výrazných barev.
Svojí tvorbou často dával najevo vlastní pocity či momentální náladu a rozpoložení. Některé jeho básně jsou plné jiskry s náznaky
humoru, jiné zase vážné a nutící k zamyšlení. Mnozí jeho současníci na něj často hleděli
jako na podivína. I to byl jeho život, trocha
zdravého „bláznovství“ k němu vždy patřila.
K jeho charakteristickým vlastnostem patřil i moment překvapení, kdy doslova během
okamžiku dokázal reagovat na dění kolem
sebe, či připravit a sehrát humornou scénku
a pobavit jí přítomné. Vzpomínám na jeho pojednání o duatlonu, tedy závodu v běhu a jízdě na kole, který jsme v Martínkově pořádali.
Večer po něm se sedělo na sokolské zahradě

při venkovní taneční zábavě. Pavel posbíral
tácky od uzených klobás, něco na ně začal
psát a o chvíli později nás všechny od mikrofonu bavil svými úvahami. A my se řezali
smíchy z toho, co on během chvíle sestavil.
Svým způsobem věčný komik, člověk, který
ani nemohl mít nepřátel. Jeho kamarádská
povaha a laskavý humor, ale i hloubka jeho
myšlenek bude chybět mnohým z nás. Odešel uprostřed rozdělané práce, plánů na pokračování své nejen literární činnosti měl
ještě mnoho. Nyní je již v uměleckém nebi
po boku těch, jejichž podpisy kdysi jako mladý chlapec sháněl. Tak je tam Pavle od nás
všech moc pozdravuj. Díky za vše, příteli!
Josef Pléha
Po rozvolnění epidemiologických opatření
bude za Pavla Herota v Martínkově sloužena zádušní mše a urna s jeho popelem bude
uložena do rodinného hrobu. Předpoklad je
v červnu, informace budou na internetových
stránkách Martínkova.

Oslavy u příležitosti dvou kulatých výročí
Začátkem července se v Domamili
uskuteční oslavy u příležitosti 100. výročí
založení TJ Sokol a 50. výročí vzniku zdejšího fotbalového oddílu.
Několik faktů z historie: 26. března 1921
byla založena jednota, která čítala 37 členů. 28. května 1921 svolána bratrem R.
Klepáčkem schůze, na které byl zvolen
první sokolský výbor. Krátce nato 7. srpna
1921 zřídila TJ Sokol Domamil v obecním
domě tělocvičnu, ve které probíhalo cvičení mládeže. Bratr Dvořák závodí v roce
1934 v desetiboji. Povinného župního srazu se zúčastňuje 12 bratří a jedou do Třebíče buď na kolech nebo autem bratra
Švába.
V březnu 1971 byl založen fotbalový
oddíl. Zakládajícími členy byli Vilém Růžička, Ivan Ferdan, Fr. Rojík, Antonín Abrhám, Oldřich Břinek, Fr. Burian a Fr. Kolář.
Činnost má padesátileté trvání vyjma odmlčení (od r. 1976 do r. 1981), po kterém
pomohl s obnovou místní farář Václav
Razík a posily z dorostu okolních obcí.
Fotbalové oddíly muži, mladší a starší přípravka hrají za Domamil. Ostatní aktivní
členové hrají v okolních týmech ve svých
věkových kategoriích. Za dobu 50 let se
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zde vystřídalo mnoho fotbalistů i fotbalistek.
Oslavy obou kulatých jubileí proběhnou
ve dnech 2. až 4. července na hřišti a v přilehlých
prostorách a jejich program bude opravdu bohatý. Vše začne páteční
večerní zábavou se skupinou Kalíšci, v sobotu se
uskuteční exhibiční fotbalové utkání a večer k tanci a poslechu zahraje
skupina Phoenix. Neděle
4. července nabídne vedle slavnostního zahájení
oslav také dvě velice zajímavá utkání a doprovodný program včetně prodeje farmářských výrobků.
–sou–

Foto sokolů: archiv Hany
Tiché
Foto fotbalistů: archiv
Oldřicha Břinka

ze školství

Základní škola T. G. Masaryka slaví pětaosmdesátiny
Další školní rok se pomalu chýlí ke svému závěru.
Ten letošní byl v mnohém
úplně jiný než předchozí
školní léta. Většinou žáci
pobyli ve školních lavicích
pouze několik týdnů, někteří tu strávili i pár měsíců, ale
stěžejní část výuky v tomto
školním roce probíhala na
dálku, takzvaně distančně.
Pro Základní školu TGM
v Moravských Budějovicích
to byl také rok, ve kterém
jsme si připomněli významné jubileum naší školní budovy. Právě před 85 lety
byla ve škole na dnešním
náměstí Svobody zahájena výuka v nové budově,
která měla pomoci vyřešit
tehdejší neutěšený stav
moravskobudějovického
základního školství. Vyučovalo se tehdy totiž ve
škole v ulici Dobrovského
v sedmnácti přeplněných
třídách v dvousměnném
provozu, zde v jedné třídě
bylo umístěno až 62 žáků.
Nouzově se učilo také na
faře, na radnici, ve starém
hejtmanství, dokonce i
v hospodě.
Obecnou školu chlapeckou na náměstí Svobody
postavila Městská spořitelna nákladem
asi jednoho milionu korun. Celá stavba
byla hotová za pět měsíců, z toho hrubá
stavba za šest týdnů! Se stavbou bylo započato 17. července 1935 a již 15. prosince téhož roku byla škola slavnostně otevřena. Vlastní vyučování bylo zahájeno
až 2. března 1936, protože teprve tehdy
zdivo dostatečně proschlo. Školu projektoval pražský architekt Ing. Velvarský, který umístil hlavní frontu učeben k jihu, a tak
jim zajistil dostatek světla.
V následujícím období okupace byla
v budově školy umístěna část znojemského učitelského ústavu, rodinná škola
Vlasta a obchodní škola, proto některé
třídy byly přemístěny do prostor starého
gymnázia, na faru a do pomocné školy.
Roku 1940 bylo z průčelí budovy odstraněno slovo „Masarykova“. Němci zůstali
ve škole až do konce války. Po osvobození byla škola opět zprovozněna 1. 6. 1945.
Po roce 1963 se škola opět potýkala
s nedostatkem místa. Řadu let se vyučovalo v budově „depa“, v Domě pionýrů a
mládeže, v budově gymnázia. Celý první
stupeň směnoval, proto byla zpracována
projektová dokumentace na osmitřídní
přístavbu v hodnotě asi dva miliony korun.
Ve školním roce 1973/1974 byly zahájeny
přípravné práce na přístavbě školy. Pomáhali rodiče žáků i učitelé. Během dalšího školního roku byla přístavba osmi tříd,

dílen a kabinetů předána do užívání. Ve
školním roce 1976/1977 se vyučovalo ve
všech třídách staré i nové budovy a po 16
letech se konečně nesměnovalo.
Od školního roku 1985/1986 vedení
školy opět usilovalo o další přístavbu.
Protože prostory školy nestačily, čtyři třídy
prvního stupně se učily v takzvaných buňkách u hřbitova a spadaly pod ředitelství
ZŠ Dobrovského. Roku 1987 se začala
stavět školní jídelna a jedna třída.
Pro školu se stal významným rok 1990.
Dne 3. 9. jí byl navrácen původní název
ZŠ T. G. Masaryka a 8. září téhož roku byl
zahájen provoz stravovacího pavilonu s jídelnou o kapacitě 240 míst. Školní jídelna
vařila nejen pro žáky naší školy, ale jídlo si
odváželo i místní gymnázium.
Dnem 1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu. Zřizovatelem školy je Město Moravské Budějovice. V dalších letech
se opět potýkala s nedostatkem místa. Ve
školním roce 1999/2000 se osm tříd učilo
na odloučených pracovištích (ve škole na
ulici Dobrovského a ve Středním odborném učilišti zemědělském). Součástí nové
přístavby, na kterou se podařilo získat ﬁnanční prostředky, bylo osm tříd a nová
velká tělocvična. Dne 2. září 2002 byla
celá nová přístavba slavnostně otevřena.
V průběhu posledních let byla věnována pozornost revitalizaci budovy A.
Stavební práce započaly v červnu 2013.

Byla provedena výměna
oken a došlo k modernizaci obvodového pláště, jejíž
součástí bylo i zateplení
budovy. Současně bylo modernizováno osvětlení v budově školy. 18. října 2013
byla slavnostně přestřižena
páska za přítomnosti řady
významných hostů. Během
letních prázdnin v roce 2014
pak došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v budově
A. V roce 2018 zřizovatel
rozhodl o výměně kotlů ve
stávající kotelně.
V roce 2016 podalo vedení školy se souhlasem
zřizovatele žádost do grantového programu IROP na
modernizaci
odborných
učeben - projekt „Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM
Moravské Budějovice, číslo:
CZ.06.2.67/0.0/0.016
063/0003377“.
O
jeho
schválení a ﬁnancování
bylo rozhodnuto roku 2019
a v rámci tohoto projektu
byly modernizovány učebny matematiky, přírodopisu,
zeměpisu, chemie, fyziky,
výpočetní techniky, dílen,
byl dovybaven cvičný byt,
obnoven školní server a
upravena zeleň v okolí školy. Pořízením schodolezu bylo dosaženo
úplné bezbariérovosti školy. Projekt bude
ukončen a prezentován v září 2021 v rámci oslav 85. výročí školy.
Současně se neustále zlepšuje vnitřní
prostředí celé školy a materiální vybavení
tak, aby odpovídalo náročným požadavkům na moderní výuku 21. století. V těchto měsících probíhá odstranění akustických problémů v obou tělocvičnách.
Ve školním roce 2020/2021 si tedy naše
škola připomněla 85. výročí od svého
otevření (v prosinci) a od zahájení výuky
(v březnu). Bohužel, oba tyto významné
okamžiky jsme nemohli patřičně oslavit
a prezentovat na veřejnosti, protože výuka po větší část školního roku probíhala bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Stále však věříme, že příští školní rok už
zahájíme v normálním režimu a budeme
se moci jak s našimi žáky, tak s veřejností podělit o prezentaci našich úspěchů a
pokroků. Na podzim 2021 otevřeme školní
budovu pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří a pozveme vás, abyste s námi
dodatečně oslavili naše krásné výročí a
zhlédli modernizované učebny. Budeme
vás informovat na našich webových stránkách (www.zsmb.cz) i zde ve zpravodaji.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se
společně s vámi na klidné časy.
Za žáky a zaměstnance ZŠ TGM
Mgr. Iva Machátová
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Úspěchy gymnazistů v biologických soutěžích
Každý rok mají studenti moravskobudějovického gymnázia možnost zapojit se do řady biologických
soutěží a nejinak tomu bylo i letos. Přestože se soutěže musely přesunout do online prostředí, neubralo
jim to na náročnosti. Jednou ze soutěží, kde mohou zájemci prokázat své znalosti, je biologická olympiáda. V nemalé konkurenci 24 soutěžících se v krajském kole kategorie B (což jsou studenti 1. a 2.
ročníků) podařilo studentce Elišce Pipalové (2. A) umístit na výborném 2. místě. Dalším úspěchem
našich studentů je 2. místo v krajském kole ekologické olympiády. Tohoto umístění dosáhl tříčlenný tým
ve složení Eliška Pipalová (2. A), Kristýna Beleščiaková (3. A) a Martin Kosmák (3. A).
Z trochu jiného soudku je soutěž Středoškolská odborná činnost, v níž soutěžící prezentují a obhajují
své odborné práce na jimi zvolené téma. S prací „Mapování výskytu nutrie říční v okrese Třebíč“ se
v krajském kole ve svém oboru umístil Martin Kosmák (3. A) na 3. místě. Všem soutěžícím gratulujeme
ke krásným umístěním a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Helena Moltašová
Eliška Pipalová a Martin Kosmák při řešení úkolů ekologické olympiády.

Pozvánka Základní umělecké školy Moravské Budějovice
Zájemce o studium zveme k přijímacím talentovým zkouškám pro
školní rok 2021/2022. Naše škola nabízí vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. Přijímáme děti ve věku od pěti let.
Hudební obor je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit hrát
na nějaký hudební nástroj, nebo pro ty, kteří rádi zpívají a chtěli by
své schopnosti dále rozvíjet. Součástí výuky na naší škole je i hra
na nástroj nebo zpěv v kolektivu (v pěveckém sboru, souboru, orchestru) a vzdělání v oblasti hudební teorie. Naším cílem je probudit
zájem a nadšení u dětí, které mají chuť na sobě pracovat a zároveň
mají předpoklady pro to, aby se z nich stali dobří hudební amatéři
nebo pokračovaly ve studiu na nějaké vyšší umělecké škole. Naši
žáci hudebního i výtvarného oboru již mnoho let pravidelně úspěšně
pokračují na konzervatořích, středních uměleckoprůmyslových školách nebo se účastní různých stipendijních programů a soutěží.
Přijímací talentová zkouška na ZUŠ má ověřit hudební sluch a rytmické cítění uchazeče – zpěv libovolné jednoduché písně, opakování

zadaných tónů, vytleskání rytmického útvaru, v případě, že umí, zahrát na hudební nástroj.
Pro následující školní rok otevíráme dvě nová studijní zaměření.
Pro děti ve věku od 5 do 7 let Zuškáček, kde se budou děti zábavnou
a hravou formou společně s kamarády setkávat s hudbou, rytmem,
zpěvem, ale budou poznávat i různé hudební nástroje. To jim (a hlavně i jejich rodičům) pomůže při rozhodování při volbě budoucího
studia. Druhé studijní zaměření – hra na bicí nástroje – je určeno
pro zájemce, kteří chtějí svůj rytmus rozehrát na bicí soupravě, ale
i na různých rytmických i melodických bicích nástrojích.
Žáci výtvarného oboru mají možnost seznámit se s technikami
kresba, malba, ale osvojí si i další možnosti vyjádření. Součástí výuky
se stane i seznámení s dějinami umění, ne ve smyslu ryze teoretických hodin, ale v návaznosti na konkrétní projekty, kterými se budou
zabývat. Důraz je u nás kladen především na rozvoj kreativního uvažování a myšlení. Cílem totiž není jen prohloubení dovedností v určitých technikách, ale i uvědomění si toho, co vlastně umění je nebo
může být, a získat k němu pozitivní vztah. Výuka probíhá kolektivní
formou.
Náplní přijímací zkoušky je prověřit základní schopnosti a dovednosti žáka v oblastech kresby podle modelu a podle fantazie. Veškerý
materiál a potřeby zajistí škola. Stačí jen přijít. Zkouška probíhá bez
přítomnosti rodičů.
Kritériem pro přijetí do základní umělecké školy jsou talentové
předpoklady uchazeče a dostatečná kapacita školy ve zvoleném
studijním zaměření. Ke studiu mohou být přijati i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné situaci samozřejmě dbáme
na zdraví nás všech, takže při osobním setkání s uchazeči dodržujeme všechna hygienická a bezpečnostní nařízení. Je ovšem nutné si
individuální termín zkoušky pro všechny obory zarezervovat na tel. č.
702 181 632.
Nabídka studijních zaměření hudebního oboru: hra na klavír, varhany, keyboard (klávesy), akordeon, zobcovou ﬂétnu, příčnou ﬂétnu,
klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, baskřídlovku,
tubu, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, housle, violu, sólový
zpěv, sborový zpěv.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách školy www.
zus-mb.cz nebo na plakátech a informačních letáčcích.
–zuš–
inzerce

18

ze školství

Členové kroužku Tereza vysadili na 1 400 stromků
Jelikož situace v českých lesích
po kůrovcové kalamitě stále není taková, jakou bychom si přáli, rozhodli
jsme se my, členové kroužku Tereza
ze Základní školy T. G. Masaryka
v Moravských Budějovicích, pomoci přírodě a zasázet les. První lesík
jsme zasázeli již před dvěma lety
a teď jsme se rozhodli zasázet druhý.
Rozdělili jsme si sázení na dva dny,
na pátek a sobotu. Kvůli koronavirové
pandemii jsme nemohli sázet hromadně, a tak jsme se rozdělili do skupinek. Každý člen si přivezl svoji rodinu, dostal kus budoucího lesa, stromky na zasázení a společně

se třemi dalšími rodinami, samozřejmě s dostatečnými rozestupy, sázel
na své části. Původně jsme plánovali
zasázet 600 stromků, ale vzhledem
k tomu, že jen v pátek jsme jich zasázeli přes 300, jsme skončili na mnohem vyšším čísle. Celkem jsme totiž
nakonec zasázeli 1 400 stromků. Budeme se snažit, aby náš lesík z buků
a jedliček vyrostl.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se sázení zúčastnili,
a doufáme, že příště už budeme přírodě pomáhat společně.
Za kroužek Tereza Táňa Dohnalová, 8. C

Školní chodby ožily. Však už bylo na čase!
Tak už zase ve škole. Po řadě měsíců, kdy byli žáci doma, se i ti ze Střední
školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS) vrátili na konci dubna ve větším počtu alespoň na praxi.
Skončilo ticho, budovy ožily ruchem,
rozběhlo se antigenní testování, v dílnách se dohánělo, co jen šlo.
„Nutno ovšem podotknout, že jsme
nabídli a zorganizovali v souladu s platnými nařízeními vlády už v lednu osobní konzultace. Vždy podle vzorce jeden
žák na jednoho učitele. Zafungovalo to
dobře, odučili jsme tímto způsobem při
dodržení všech hygienických pravidel
mnoho cenných hodin,“ zhodnotil ředitel školy Ing. Tomáš Dolejský.
Návštěva inspekce dopadla dobře
V dubnu se přihlásila na hospitace
do distanční výuky Česká školní inspekce – SŠŘS byla jedním z mnoha
vzdělávacích zařízení nejen na Vysočině, která si inspektoři zařadili
do seznamu těch, která chtějí na dálku
prostřednictvím počítače a účasti v hodinách navštívit. „Dopadli jsme dobře.

Naše distanční výuka byla podle inspekce inspirativní i pro jiné školy. Učitelé dokázali vymýšlet způsoby, jak co
nejlépe prostřednictvím kamer přiblížit
řemeslo,“ zmínil ředitel.
Svařování a autoškola,
to distančně nelze
Nutno přiznat, že největší problém
v distanční výuce nastal u oborů, kde
je v osnovách autoškola a svařování.
Zmíněné kurzy nelze dělat na dálku.
„Žáci se můžou vyučit i bez těchto kvaliﬁkací, ovšem pro jejich obor by to byl
výrazný handicap, proto dostali šanci
kurzy dodělat za stejných podmínek
později, jak jen to bude možné (včetně
žáků posledních ročníků),“ objasnil Dolejský. Mimochodem škola žákům nebránila v období distanční výuky, aby si
v rámci praxe našli ﬁrmu či organizaci
a pracovali v oboru. Řada z nich byla
aktivní, zvolila tuto cestu. „A my si takového přístupu vážíme, zachovali se
dospěle,“ dodal ředitel moravskobudějovické střední školy.
Hana Jakubcová

Ohlédnutí za distanční výukou v MŠ Moravské Budějovice
Na základě rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina byla v Moravských Budějovicích určena od letošního 1. března MŠ Šafaříkova
pro zajišťování péče o předškolní děti zaměstnanců IZS a sociálních služeb a dalších vybraných profesí. Od 12. dubna pak tuto
péči zajišťovaly kmenové školy těchto dětí.
Již na konci února jsme tušili, že epidemická situace nedovolí udržet chod mateřských škol a začali jsme pozvolna plánovat distanční výuku, kterou nám ukládá školský zákon pro děti,
pro které je předškolní vzdělávání povinné. Chtěli jsme ovšem
pomoci také rodičům mladších dětí, a tak i pro ostatní věkové
skupiny jsme vytvářeli materiály pro domácí vzdělávání. Zaměřili
jsme se především na plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí. Naším cílem
bylo, aby měly všechny děti možnost nezůstat mimo zavedený
systém vzdělávání a každý mohl pracovat podle svých možností
a podmínek. Formou vypracovaných inspirativních témat jsme
rodičům poskytli pestrou nabídku různorodých aktivit pro celko(dokončení na str. 20)
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blahopřání, vzpomínky

Blahopřání

Dne 8. 6. 2021 oslaví 60 let
společného života
paní Marie Urbánková
a pan Stanislav Urbánek.
Všechno nejlepší do dalších společně
prožitých let, hlavně štěstí, zdraví
a lásku
přejí synové s rodinami.

Vzpomínky
Čas neúprosně letí
a v srdci bolest
zůstává,
slzy v očích Tě
neprobudí a domov
prázdný zůstává.
Dne 24. 5. uplynul
1 rok, kdy nás
opustila
paní
Anna Veselá z Hornic.
S láskou vzpomínají
manžel, syn, dcery, vnoučata
a pravnoučata.

Kdo v srdcích žije,
neumírá…
Kdo poznal Tě,
ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci,
potěšit a rozesmát.
Dne 11. 6. tomu
bude 15 let, co nás
navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
syn, dědeček a strýc pan
Evžen Toman.
Za všechny, kdo ho měli rádi, s láskou
stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Placená inzerce

Opustili nás:

Ohlédnutí za distanční výukou...
(dokončení ze str. 19)
vý rozvoj všech, tipy na společné aktivity
dětí a rodičů, na tvoření, didaktické hry,
pohybové aktivity, poslech příběhů, vypracování úkolů na pracovních listech,
nácvik říkanek a písniček. Rodiče jsme
ve čtrnáctidenních intervalech telefonicky
informovali o možnosti vyzvednutí těchto
materiálů v MŠ. Rovněž jsme využili sociální síť Messenger, na které jsme pro rodiče dětí z jednotlivých tříd vytvořili společné skupiny, prostřednictvím kterých jsme
si předávali aktuální informace. Někteří
nám přes tuto síť posílali obrázky aktivit a
činností svých dětí, což nám velice dobře
posloužilo jako zpětná vazba.
Velmi milým překvapením bylo, když se
nám v poštovní schránce MŠ začaly hromadit namalované obrázky od dětí, kterými jsme vyzdobili oplocení školní zahrady. Vážíme si toho a děkujeme rodičům,
kteří podpořili naši MŠ a pracovali s dětmi
v domácích podmínkách vedle svých dalších povinností.
Hana Vorlíčková, MŠ Šafaříkova

Františka Dolejská
1938
Zdeňka Terberová
1936
Ferdinand Mahr
1946
Jiřina Mahrová
1949
Pavel Herot
1965
Josef Říha
1927
Zdeněk Benda
1955
Jiří Kaňka
1934
Jiřina Šťastná
1933
Marie Kolářová
1925
Anděla Škodová
1934
Miroslav Fiala
1961
Vlasta Nechvátalová 1949

Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Martínkov
Lažínky
Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Rácovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Vydali jste se cestou, již chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jste nechali dokořán.
Díky za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, jenž jste pro nás žili.
Jak smutno je nám bez vás, jak dlouhý
je nám čas, jak rádi bychom vás spatřili
a slyšeli váš hlas.
Dne 25. 6. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí
maminky, paní
Aleny Bartuškové
z Moravských Budějovic.
20. 6. 2021 tomu bude půl roku,
co nás opustil tatínek, pan
Stanislav Bartušek
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Alena s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 14. května
uplynulo již 5 let
od úmrtí pana
MUDr. Miroslava
Salače,
váženého
praktického lékaře
z Moravských Budějovic a Hrotovic.
V úctě a lásce stále
vzpomíná rodina Salačova.

Dne 25. 6. 2021
uplyne 10 let,
co nás opustil pan
Miroslav Bláha.
Za všechny,
co ho měli rádi,
s láskou vzpomínají
manželka Dáša,
maminka,
sestra s rodinou.
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vzpomínky
Dne 5. 6. 2021
uplynou 3 roky,
co nás navždy
opustil pan
Karel Kyprý
z Moravských
Budějovic.
S láskou
vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Všem známým a přátelům za vzpomínku
děkujeme.

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

Dne
23. června 2021
uplyne 5 roků,
co nás opustil
pan
Alois Kudera
z Mor. Budějovic.
S láskou
vzpomínají
manželka, dcera Ludmila
a syn Petr s rodinami.

Dotlouklo srdce Tvé
znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti drahý
tatínku, za všechno
vřelý dík.
Dne 9. června uplyne druhý rok,
co nás navždy
opustil tatínek,
dědeček, pradědeček, pan
František Nečesal z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomíná
dcera Marie s celou rodinou.

Dne 29. 6. uplynou
3 roky, co nás
navždy opustil
pan Jiří Boráň.
S láskou
vzpomínají
manželka
a děti s rodinami.

Odešla jsi tiše,
jak si osud přál,
však v našich
srdcích žiješ
stále dál.
Těžké bylo loučení,
těžší je bez Tebe
žít,
láska snad smrtí
nekončí,
v srdci Tě
navždy budeme mít.
Dne 30. června tomu budou 2 roky, kdy
nás navždy opustila naše drahá dcera,
maminka, babička, sestra, teta a švagrová, paní
Marie Konvalinová z Vesce.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Standa, Jaroslav a Pavlína
s rodinami.

A přišla dlouhá noc
a po ní žádné ráno.
Dne 26. 6. 2021
s bolestí v srdci
vzpomeneme již
9 smutných let,
co nás navždy
opustil náš tolik milovaný syn a bratr
Petr Svoboda.
S úctou a láskou vzpomínají
rodiče a sestry.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 25. 6. 2021
tomu bude rok,
co nás navždy
opustil náš drahý
manžel, tatínek,
dědeček, bratr
a strýc, pan
Miroslav Dohnal
z Lesonic.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Utichlo dobré
srdce, klesly
pracovité ruce,
zhasly usměvavé
oči naší drahé
maminky
a nám zůstala
bolest
a vzpomínky.
Dne 19. června 2021 uplyne 15 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.

Dne 10. 6. 2021
uplynou 4 smutné
roky od chvíle,
kdy nás navždy
opustila naše drahá
manželka, maminka a babička paní
Miluše
Chalupová.
S láskou stále
vzpomínají
manžel František a děti s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

Kdo Tě poznal,
měl Tě rád,
uměla jsi nás
všechny potěšit
i rozesmát.
Dne 27. června
uplyne 10 let,
co nás opustila
naše milovaná
maminka, babička, sestra a teta
Anna Štraitová roz. Kovářová
z Nových Syrovic.
S láskou vzpomínají
syn Josef, dcera Soňa, bratr Jindřich
a sestra Libuše s rodinami.

Nikdy neztratíš někoho, koho máš
ve svém srdci.
Možná ztratíš jeho hlas, jeho přítomnost…
Ale to, co jsi se od něj naučil, to,
co ti po sobě zanechal, to neztratíš nikdy.
Dne 12. června a 31. července 2021 uplyne 12 let, kdy nás opustili rodiče,
Antonín a Antonie Kopečkovi
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

Těžké bylo loučení,
těžké je bez
Tebe žít,
láska však smrtí
nekončí,
navždy Tě v srdci
budeme mít.
Dne 29. 6. 2021
to bude smutných
5 let,
kdy nás navždy pustil milovaný syn, bratr,
otec, manžel, synovec a kamarád, pan
Jan Pastorek.
S láskou a velkým smutkem stále
vzpomíná celá rodina.
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Proﬁ aerobic team v době koronavirové

Loni 8. října jsme sice dočasně ukončili
kvůli nařízením vlády hromadné tréninky,
ale alternativní formou jsme v přípravě
pokračovali i nadále. Nejstarší skupina
děvčat chodila 2 x týdně běhat a zasíla-

la fotograﬁe prvků
ﬂexibility. Zbylým
dvěma
mladším
skupinám jsme zasílali online lekce
aerobiku a kondiční
průpravy. Odloučení trvalo příliš dlouhou dobu a ke konci se v týmu začala
objevovat
ztráta
motivace udržovat
se i nadále v kondici, proto jsme pro
zpestření přichystali před obnovením
venkovních tréninků měsíční pohybovou soutěž, při které
naše členky sbíraly body za různé pohybové aktivity. Vítězkou nejmladší skupiny se stala Kristýnka Nesibová, která se
svými 345 body předčila všechny ostatní

Pozvání na veřejné setkání projektu
s názvem „Na Heřmany”
Přijďte rozhodnout, jak by mohl vypadat
Heřmanský kopec!
Ve čtvrtek 17. června v 17 hodin se bude
přímo na Heřmanském kopci konat veřejné setkání, na kterém zazní vaše návrhy,
jak by se vyhlídkové místo mělo upravit.
S sebou si vezměte nápady, připomínky,
podněty, děti, kamarády, rodinu, známé,
psy a hlavně dobrou náladu a chuť tvořit.
V čem je projekt „Na Heřmany” originální? Právě v tom, že jste to vy, kdo dostane
příležitost sdělit, jak byste si lokalitu přáli změnit. Vy budete těmi, kdo vylepšení
navrhnou a architekt vaše nápady profesionálně posoudí a zpracuje do studie,
kterou budete moci připomínkovat na druhém setkání.
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Občerstvení i zábava pro děti budou
zajištěny. Ani špatné počasí není překážkou, na místě budou stany, kde se schováte před případným deštěm.
Nemůžete přijít? Nevadí, napište nám
na mamzajem@nahermany.cz nebo přineste sepsané nápady do Turistického
informačního centra v Besedě. Zajímají
nás především odpovědi na tři otázky: 1)
Co se vám na Heřmanském kopci nyní líbí
a nelíbí? 2) Jaké vybavení byste si tam
představovali? 3) K jakým akcím by se zušlechtěné místo dalo využít?
Děkujeme za vaše názory a těšíme se
na viděnou na Heřmanském kopci!
Olga + Mirek + Honza

aerobičky a obsadila tak i pozici absolutní vítězky soutěže. V prostřední skupině
nasbírala nejvíce bodů Anička Vorbisová
(285 bodů) a mezi nestaršími holkami zvítězila Anetka Havlíčková (225,5 bodů).
Výherkyně soutěže jsme trochu vyzpovídali a o jejich odpovědi se s vámi rádi
podělíme.
Jak dlouho se aerobiku věnuješ a jak
ses k němu dostala?
Kristýnka (5 let):
„Cvičím druhým rokem, přihlásili mě rodiče.“
Anička (7 let):
„Cvičím od čtyř let a přihlásila mě mamka.“
Anetka (14 let):
„Aerobiku se věnuji osmým rokem a dostala jsem se k němu přes sestru, která
ho už v té době několik let dělala.“
Co pro tebe aerobik znamená?
Kristýnka: „Baví mě.“
Anička: „V aerobiku se stále něco nového
učím.“
Anetka: „Aerobik je pro mě něco, co mi
přirostlo k srdci a život bez něj už bych si
nedokázala představit.“
Čeho bys chtěla v aerobiku dosáhnout?
Kristýnka: „Chci se tím bavit.“
Anička: „Chtěla bych se účastnit závodů
vždy s nejlepším výsledkem.“
Anetka: „Určitě bych se chtěla jednou
podívat na stupeň vítězů na Mistrovství
ČR, ale hlavně bych chtěla, aby mě aerobik pořád tak bavil.“
Jaký je tvůj nejlepší zážitek z aerobiku?
Kristýnka: „Sestava Chňapík.“
Anička: „To, že jsem vyhrála na závodech.“
Anetka: „Těžko říct, co byl nejlepší zážitek, ale kdybych musela nějaký vybrat,
tak určitě 2. místo v Top ten aerobiku
v Kutné Hoře nebo týmová přespávačka.“
Co je na tréninku aerobiku nejtěžší
a co tě nejvíc baví?
Kristýnka: „Nejtěžší jsou nové kroky,
hlavně reverse. Nejvíc mě baví, že jsem
s kamarádkama.“
Anička: „Nejtěžší jsou těžké sestavy. Nejvíc
mě baví, když hrajeme hry s Vendulkou.“
Anetka: „Z cvičení mě asi nejvíce baví
„boxovací trénink“, sestavy a pomalé
silové posilování. No a nejtěžší jsou pro
mě řady nebo mix cardio a posilovací
trénink.“
Jak těžké bylo zvládat tréninky v období koronakrize, kdy jsme nemohli
cvičit společně?
Kristýnka: „Bylo to těžké.“
Anička: „Tréninky jsem zvládla, jen mi
scházelo, že jsme nemohli cvičit všichni
společně.“
Anetka: „Určitě to bylo o mnoho těžší než
cvičení společně, protože se mi

ze sportu, různé
často špatně hledala motivace
a já se sama nedokázala k ničemu „dokopat“. Pomohlo mi zapojit se do nějaké
cvičební výzvy, ať už aerobikové nebo
nějaké z internetu. Nejvíce mě asi motivovala kamarádka, která se se mnou
do jedné z výzev zapojila.“

Co bys vzkázala všem, kteří uvažují, že
by se také přihlásili do aerobiku?
Kristýnka: „Pojďte do toho, protože to baví
mě, tak to bude bavit i vás.“
Anička: „Přihlaste se a vyzkoušejte.“
Anetka: „Řekla bych: Jdi to zkusit.
Za zkoušku člověk nic nedá a kdo ví,

třeba je aerobik sport právě pro tebe.
A buď si jistá, že tě do naší velké aerobikové rodiny rádi přibereme.“
Více informací o nás naleznete na facebookovém proﬁlu: Proﬁ aerobic team MB.
Vendula Kopečková,
trenérka

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
Novinka – závěsná akrobacie
Na jaře letošního roku jsme uskutečnili
náš dlouhodobý sen – mít v sokolovně
vzdušnou akrobacii na šálách. Ptáte se,
co to ta vzdušná akrobacie je? Cvičení
na dlouhých, od stropu spuštěných šálách propojuje akrobatické a taneční prvky a využívá speciální náčiní, jako jsou
visuté hrazdy, trapézové kruhy a další.
Ve výšce pěti až osmi metrů můžete
po šále různými způsoby šplhat, sednout si do ní, stoupnout si, zamotat se
do slušivých póz či vyrazit divákům dech
při řízených pádech. Vzdušná akrobacie
zvyšuje sílu a obratnost a dá se při ní
zažít i spousta legrace, která ke sportu
neodmyslitelně patří.
Léto v Sokole
Na letní prázdniny jsme již tradičně
připravili příměstský tábor Léto v Sokole. Pokud chcete, aby vaše děti trávily
léto aktivně, přihlaste je prostřednictvím
našeho webu www.mbsokol.cz na sportovní týden v sokolovně. Sportovat budeme 26. až 30. července vždy od 8.00
do 15.00 hod. Na programu je gymnastika, základy tance, fotbal a jiné míčové
hry. Sportovní aktivity budou protkány
aktivitami uměleckými. Děti se mohou
těšit také na celotáborovou hru či honbu
za pokladem.
Údolím Jihlavky
Turistický oddíl spolu s vodáky vás srdečně zve na pochod údolím Jihlavky,
který se uskuteční v neděli 6. června.
Trasa dlouhá 13 km povede od Mohelenského mostu do Hrubšic okolo řeky Jih-

Běh na Heřmanský kopec
Běháš rád, nebo se chceš pobavit
s rodinou či přáteli? Přijmi naši výzvu
a vyběhni si Heřmanský kopec. Změř si
čas, vyfoť se a společně s hashtagem
#nahermany naměřený údaj napiš
na svůj proﬁl na Facebooku či Instagramu. Ze všech zúčastněných vylosujeme tři výherce, které odměníme sokolským balíčkem. Trasa s převýšením
20 metrů je dlouhá 202 metrů a vede
od betonové cesty po polní cestě až
nahoru k poli. Start i cíl je označen cedulí. Závodíme do 13. června.
A pokud kopec nevyběhneš, nevadí. Můžeš si udělat hezkou procházku
k malebné vyhlídce na Moravské Budějovice.

lavky a je možné si ji prodloužit prohlídkou
Mohelenské hadcové stepi. Odjezd v 7.00
od sokolovny, návrat okolo 16.00 hod. Občerstvení s sebou.
Místo pochodu máte možnost splout
Jihlavku spolu s vodáky – informace u Miroslava Hrabovského. Z kapacitních důvodů je potřeba svou účast na pochodu či
splutí nahlásit dopředu u M. Hrabovského
(725 100 299, mirekhrabovsky@centrum.
cz) nebo E. Markové (604 272 722, markova-eva@tiscali.cz).

Předprázdninový Vranov
Druhý pochod, který v červnu pořádáme, vás zavede na Vranovskou přehradu. Sejdeme se v sobotu 19. června
v 9.30 na vlakovém nádraží, odkud vyrazíme do stanice Šumná. Hlavní trasa
povede po žluté značce přes Lesnou,
Lusthaus a Zadní Hamry do Vranova
nad Dyjí (9,5 km). Kratší alternativou je
trasa po zelené značce přes Švýcarské
údolí přes hráz přehrady taktéž do Vranova nad Dyjí (7,5 km).
Ze Šumné odjíždějí vlaky zpět do Moravských Budějovic v 16.01 a 18.01 hod.
a k oběma spojům přijíždí z Vranova nad
Dyjí autobus. Občerstvit se budete moci
v restauracích na přehradě nebo ve Vranově nad Dyjí.
Tereza Lojdová, TJ Sokol

Nakupování na internetu vyžaduje více obezřetnosti
Policisté apelují na občany, aby byli
při nakupování na internetu obezřetnější a při placení prostřednictvím internetového bankovnictví pozornější.
S přibývající oblíbeností online nákupů
se zvyšuje také počet spáchaných podvodů. Obětí podvodníka se může stát
jak kupující, tak také prodávající. K tomu,
aby se člověk nenechal snadno napálit,
by přitom v mnoha případech stačilo řídit
se doporučeními a preventivními radami,
nejednat unáhleně, při práci s novými aplikacemi se nejprve důkladně seznámit
s jejich ovládáním a věnovat prováděným
ﬁnančním operacím patřičnou pozornost.
Poučit se každý může z případů, které
se již staly. Navíc je na nich možné velmi

dobře prezentovat, jak k nim došlo a na co
si dát pozor. Nicméně nelze obsáhnout
všechny varianty, za kterých k podvodu
může dojít, a pachatelé navíc dokáží velmi rychle měnit způsob páchání podvodu, proto je obezřetnost nutná v každém
případě.
O více než dvacet tisíc korun přišel
muž z Jihlavska, který si chtěl koupit konzoli. V druhé polovině dubna zareagoval
na inzerát zveřejněný na internetovém
portálu. Za konzoli chtěl prodávající přes
deset tisíc korun. Zájemce se s ním domluvil za využití komunikační aplikace
a platba následně proběhla prostřednictvím platební brány. Přes internetové
bankovnictví muž odeslal na účet prodá-

vajícího peníze. Platba sice úspěšně
proběhla, muž ale obdržel zprávu, že ne,
transakci proto zopakoval a peníze poslal
podruhé. Zaplacené zboží podvedenému
muži nepřišlo, prodávající s ním přestal
komunikovat a nebyly mu vráceny ani
peníze.
Obdobně dopadl také jiný podvedený
muž z Jihlavska, který tentokrát zboží
prodával. Na internetovém portálu s bazarovým zbožím zveřejnil inzerát nabízející k prodeji jízdní kolo. Výsledkem bylo,
že přišel o bezmála deset tisíc korun.
Pachatel v tomto případě využil jeho omylu. Prodávající si totiž při obsluhování internetového bankovnictví myslel, že mu
(dokončení na str. 24)
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různé

Nakupování na internetu vyžaduje více obezřetnosti
(dokončení ze str. 23)
sjednaná ﬁnanční částka na účet přišla,
opak byl ale pravdou. V domnění, že se
jedná o příchozí platbu od kupujícího, potvrdil zaplacení částky a peníze tím poslal
na účet podvodníka.
Další podvedenou je žena z Havlíčkobrodska, která nabízela prostřednictvím internetu k prodeji prosklené skříně
za jeden tisíc korun. Na konci dubna ji
kontaktoval pachatel prostřednictvím
komunikační aplikace a projevil o nábytek zájem. Po krátké komunikaci od ní
vylákal peníze prostřednictvím zaslaného

linku, kde žena vyplnila údaje o platební
kartě a omylem potvrdila platbu, přišla
tak o částku deset tisíc korun. Přehlédla
totiž navíc ještě nulu a z jednoho tisíce
bylo rázem deset tisíc. Pachatel s ní poté
přestal komunikovat.
Riziko spáchání podvodu hrozí nejvíce
u nákupů bazarového zboží na internetu
a platby předem. Po odeslání domluvené
ﬁnanční částky na účet prodávajícího se
totiž může stát, že se hned poté veškerá
komunikace s ním přeruší. Zájemce tak
skončí bez peněz a marně čeká na zboží,
za které už zaplatil. Předem uhradil poža-

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
1. 4. - 31. 7.

Moravské Budějovice

Odlož mobil v knihovně
Najde se u vás doma starý mobil, který už dosloužil? Přineste nám ho a my ho předáme k recyklaci. Pokud k odevzdanému mobilu přiložíte i vyplněný soutěžní kupon,
můžete vyhrát knihu nebo poukázku na nákup knih. Naším cílem je vybrat více než
300 ks mobilních telefonů. Podaří se nám to? Pomůžete nám? Soutěžní kupony jsou
k dispozici na sběrných místech (Městská knihovna a vestibul RADNICE).
neděle 6. 6.

Moravské Budějovice

Údolím Jihlavky
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty a vodáky k Dalešické přehradě. Můžete
vyrazit buď pěšky údolím řeky, nebo po vodě. Sraz účastníků v 7.00 u sokolovny.
Z kapacitních důvodů je potřeba účast na pochodu či splutí nahlásit dopředu. Více
informací uvnitř Zpravodaje.
17. 6.

Moravské Budějovice

Na Heřmany - veřejné setkání
Ve čtvrtek 17. června 2021 v 17:00 Heřmanský kopec. Přímo na Heřmanském kopci
se bude konat veřejné setkání, na kterém zazní vaše návrhy, jak by se toto vyhlídkové
místo mělo upravit. S sebou si vezměte své nápady a připomínky. Vy budete těmi, kdo
vylepšení navrhnou a architekt vaše nápady profesionálně posoudí a zpracuje.
sobota 19. 6.

Moravské Budějovice

Předprázdninový Vranov
Další červnový pochod vás zavede na na Vranovskou přehradu. Vhodné i pro rodiče
s dětmi a méně zdatné turisty. Sraz účastníků v 9.30 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř Zpravodaje.
2. - 4. 7.

Domamil

Zveme Vás na oslavy u příležitosti 100. výročí založení TJ Sokol
a 50. výročí fotbalového oddílu v obci DOMAMIL
Na hřišti a v přilehlých prostorách vás čeká víkendový program.
Pátek 2. 7. 2021 - ve 20 hod. na fotbalovém hřišti k tanci a poslechu zahraje skupina Kalíšci.
Sobota 3. 7. 2021 - v 16.30 hod. začne exhibiční utkání Domamil proti Jemnice A+;
ve 20.00 hod. na hřišti k tanci a poslechu zahraje skupina Phoenix.
Neděle 4. 7. 2021 - ve 14.30 hod. Slavnostní zahájení (hřiště v Domamili); v 15 hod.
přijďte fandit na utkání mládežnických týmů; v 16 hod. začne utkání starší páni Domamil proti FŠ Třebíč ženy; v 17 hod. k poslechu hraje pan Nosek.
Doprovodný program
Neděle od 14 hod. prodej farmářských výrobků (oceněné potraviny), kolotoče pro
malé i velké, občerstvení, nápoje a dobrá zábava zajištěna. V případě nepřízně počasí
zajištěno zastřešení tanečních zábav. V pátek a v sobotu vstupné na taneční zábavu
100,- Kč, děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby zdarma. Akce se řídí pravidly stanovenými vládou.

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.

24

dovanou ﬁnanční částku za nabízenou
herní konzoli například muž z Havlíčkobrodska a přišel o patnáct tisíc korun.
Muže ze Žďárska stála zkušenost s podvodníkem téměř sedm tisíc korun, když
zaplatil předem za vyrovnávací laser.
Žena z Třebíčska poslala téměř patnáct
tisíc korun na účet pachatele, který nabízel k prodeji mobilní telefon. O nabízené
chytré hodinky projevil zájem muž z Pelhřimovska a přišel o šest a půl tisíce korun.
Muž z Jihlavska marně čekal na graﬁckou
kartu, za kterou předem zaplatil deset
tisíc korun.
Dalším rizikem při online nákupech je
skutečný stav prodávaného zboží. Stane
se, že při rozbalení zboží poslaného
na dobírku kupující zjistí, že mu byla
zaslána zcela jiná bezcenná věc. Žena
z Jihlavska si v druhé polovině dubna
na inzertním portálu sociální sítě vyhlédla nabízený repasovaný mobilní telefon
za více než pět tisíc korun. Zboží jí bylo
na dobírku doručeno, následně ale zjistila, že telefon je nejen poškozený, ale i nefunkční.
Ačkoliv policisté již mnohokrát apelovali
na občany, aby byli při nakupování na internetu obezřetnější, počty podvedených
stále přibývají. Při online nákupech je
třeba být opatrný a je nutné mít se na pozoru zejména u platby předem. Minimální
krok, který může každý udělat, je projít si
zveřejněné recenze. Mnoho podvedených
své negativní zkušenosti sdílí a je tak
možné z nich čerpat.
Při využívání internetového bankovnictví je nutné si důkladně vše prostudovat
a seznámit se řádně s jeho ovládáním. Při
provádění ﬁnančních transakcí je důležité
řešit je v klidu, vše si dobře pročíst, dát si
dostatek času a pečlivě vše zkontrolovat.
Není dobré jednat pod tlakem a unáhleně.
Samozřejmostí by měla být také zpětná
kontrola prováděných transakcí.
–křpčr–
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;;9URĀQtN
2FKXWQiYN\MLKRPRUDYVNìFKYtQ
7UDGLþQtSĜHKOtGNDY\QLNDMtFtFKYtQ9VRERWXRGGRKRGLQ
RGGRKRGLQKUDMHFLPEiORYiPX]LNDSylvánYVWXSQp
.þ SODWtLQDQHGČOQtYVWXS GĤFKRGFL.þ9QHGČOL
RGGRKRGLQYVWXSQp.þ

]iPHFNpQiGYRĜt

78/É&,SRGåLUìPQHEHP
3ĜLMćWH VL XåtW YHþHU V åLYRX NDSHORX 3RNXG WR VLWXDFH GRYR
OtEXGHSĜLSUDYHQRWRþHQpSLYRDX]HQpNOREiV\$UHiORWHYĜHQ
RGKRGLQ7XOiFLKUDMtRGKRGLQ9VWXSQp.þ
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