Lesonice

placená inzerce

úvodník, tiráž
Vážení a milí čtenáři,
těší mě, že vás mohu pozdravit právě v letním
čase, na začátku prázdnin a v období, kdy se společnost pomalu probouzí a vzpamatovává z doby,
kdy se nesmělo prakticky nic, natož dělat kulturu
v tom slova smyslu, jak ji nejen máme, ale jak ji také
děláme nejradši.
První akcí po „covidovém zákazu“ byly řemeslné
a farmářské trhy na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích, kde si přišli na své návštěvníci
i všichni prodejci s různorodým sortimentem zboží.
Počasí bylo krásné, lidé žízniví a lační více i méně
tradičních nákupů.
Nyní mi dovolte představit pár kulturních bonbonků, které máme připravené na letošní léto. Prázdniny zahájíme
zábavou s oblíbenými Tuláky na zámeckém nádvoří. A protože
je potřeba po roční pauze pořádně doplnit kulturní vitamíny, další
zábavu jsme připravili hned na polovinu července; tentokrát zahraje stále populárnější kapela The Feet v areálu moravskobudějovického letního kina. Tímto ovšem prázdninová jízda nekončí, na své si přijdou i milovníci dobrého vína. Cimbálová muzika
Petra Hudečka a vynikající produkty z vinařství Schwarz z Pavlic
si můžete vychutnat při Večeru s cimbálovou muzikou poslední
červencový den.
Další prázdninovou (a já věřím, že i vítanou) novinkou je
zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí v období od začátku červen-

ce do konce září vždy v neděli v době od 14.00
do 17.00 hodin. Velké díky za to patří naší moravskobudějovické farnosti.
Že jsem ještě nezmínil žádné kino? Záměrně předem neprozradím tituly ﬁlmů, pouze to, že pro vás
připravujeme dvě pohádky a dvě české komedie.
Promítat budeme na zámeckém nádvoří, tedy stejně jako tomu bylo v loňském roce.
V srpnu nezapomeneme ani na milovníky vážné
hudby, kteří si budou moci vychutnat koncert z děl
W. A. Mozarta v podání Filharmonie Gustava Mahlera. Koncert se odehraje v našem kulturním stánku – v MKS Beseda.
Závěr každého léta už dlouho patří Loučení
s prázdninami a ani letos vás o něj nepřipravíme.
Zahrají regionální kapely, těšit se můžete na spoustu kvalitní muziky, zábavy, dobrého pití a milou obsluhu.
Snad každého z nás čeká nějaká letní dovolená nebo přinejmenším výlet. Přeji vám, abyste tento čas využili k odpočinku,
k nabrání sil a aby se momenty z vašich dovolených staly nezapomenutelnými. Bude pro nás potěšením i to, když chvíle svého
volna strávíte v naší společnosti, třeba právě při některé z výše
uvedených akcí.
Krásné léto všem!
Karel Nechvátal,
ředitel MKS Beseda
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město informuje

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 76. schůzi dne 17. května 2021 mj.:
schválila umístění prodejního stánku
na ul. Kollárova pro J. Aipldauera, bytem Znojmo v termínu od 1. 6. do 31.
8. 2021 za účelem sezónního prodeje
ovoce a zeleniny;
Q schválila zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku p. č. st. 1170 v k. ú. Moravské
Budějovice předem určenému zájemci
L. B., bytem Moravské Budějovice;
Q nedoporučila
zastupitelstvu města
schválit záměry prodeje částí pozemQ

ků p. č. 2719/8, 2719/12, 2720/11 v ul.
Komenského sady a p. č. 4260/21 v ul.
Mojmírova předem určeným žadatelům;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací „Chodník, lávka a VO
u polikliniky, Tovačovského sady, Moravské Budějovice“: 1. STABO MB s.r.o.
Moravské Budějovice; 2. POZEMSTAV
Třebíč, spol. s r.o.; 3. Mitrenga-stavby,
spol. s r.o., Brno;

Rada města na své 77. schůzi dne 31. května 2021 mj.:
doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
Q schválila znění dotazníků pro účely dotazníkového šetření v rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje města
Moravské Budějovice na období 2022–
2027;
Q schválila přijmout dotaci 175 000 Kč
na realizaci projektu “Cyklostezka
kolem Rokytky, Moravské Budějovice – nová trasa (DUSP)“, poskytnutou
z Fondu Vysočiny, grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2021;
Q schválila provedení stavebních úprav
v objektu Masných krámů dle nabídky
ﬁrmy SATES Čechy. Jde se o instalaci
tří kamenných podstavců pevně spojených se zemí na nádvoří objektu;
Q schválila opětovné vyhlášení výběrového řízení na prodej celku pozemků
určených pro výstavbu rodinného domu
na ul. Havlíčkova, tj. pozemek p. č.
2956/1, p. č. st. 1909 (jehož součástí
je stavba s č. p. 94), p. č. st. 1910 (jehož součástí je stavba s č. p. 92) a p. č.
st. 1911 (jehož součástí je stavba s č.
p. 93), vše v k. ú. Moravské Budějovice za vyvolávací cenu 2 145 000 Kč.
Kauce složená na účet města je ve výši
50 000 Kč;
Q schválila zveřejnit záměr prodeje části
pozemku p. č. 4259/3 v ul. Veverkova
v k. ú. Moravské Budějovice předem určenému žadateli P. M., bytem Moravské
Budějovice a doporučila zastupitelstvu
města schválit tento záměr prodeje;
Q projednala žádost o odkoupení části
pozemku parc. č. 140/1 v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej a schválit
ponechání tohoto pozemku i nadále
ve vlastnictví města;
Q projednala žádost společnosti Lidl Česká republika v.o.s. a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje
pozemků, případně jejich částí: parc. č.
309/1, 310, 375, 4238/1, 4238/2, 4238/3,
4248/73, 4348/74, 4348/75, 4348/76,
4348/77, 4348/78, 4348/80, vše v k. ú.
Moravské Budějovice, včetně na nich
Q
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stojících staveb (případná bližší speciﬁkace pozemků bude uvedena v geometrickém plánu vyhotoveném pro samotný převod konkrétních částí dotčených
pozemků) předem určenému zájemci;
Q doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytových jednotek v domě č.
p. 1595 na ul. Na Výsluní včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích
na základě smlouvy o budoucí kupní
smlouvě;
Q projednala stanovy společenství vlastníků a doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84 odst.
(2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, schválit stanovy společenství
vlastníků v domech č. p. 1595, 1596
a 1598 a pověřit zastupováním města
Ing. Bohumila Horníka;
Q schválila smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (set pro posezení, stojan na kola a odpadkový koš
v lokalitě U Dubů, směr na Kosovou)
s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., která podporuje školní iniciativy v projektech a zaﬁnancovala i tento
projekt. Posezení vybudovala moravskobudějovická iniciativa GMBproMB;
Q souhlasila s pořízením hmotného investičního majetku ZUŠ Moravské Budějovice – souprava bicích nástrojů v hodnotě 57 000 Kč;
Q schválila poskytnutí ﬁnančního daru
z FAOM ve výši 5 000 Kč pro Kynologický klub Moravské Budějovice na celoroční činnost;

souhlasila s účastí města v projektu
„Na Heřmany“, který realizuje spolek
K4, z. s., a s užitím znaku města při propagaci tohoto projektu;
Q souhlasila se změnou místa provozu
Mateřské školy Moravské Budějovice
v období letních prázdnin ve školním
roce 2020/2021, kdy v provozu bude
MŠ na ul. Šafaříkova v době od 6.00
do 16.00 hod.;
Q vzala na vědomí informaci o nepřidělení dotace z Fondu Vysočiny na akci
„Obnova vstupní brány do parku (z náměstí Míru).
Q

doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí ﬁnančního daru z FAOM
ve výši 30 000 Kč pro Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě,
a to částku 20 000 Kč na celoroční činnost spolku a částku 10 000 Kč na akce
spojené s oslavou výročí 150 let provozu trati Znojmo – Jihlava;
Q doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí ﬁnančního daru z FAOM
na celoroční činnost v r. 2021 ve výši
30 000 Kč pro Junák – český skaut, středisko Moravská Orlice, z. s., 50 000 Kč
pro Orel jednota, 50 000 Kč pro SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů, 250 000 Kč
pro Sportovní klub Moravské Budějovice
z.s., 150 000 Kč pro HC Žihadla Moravské
Budějovice – mládež, z. s., 150 000 Kč
pro Tělocvičnou jednotu Sokol;
Q vzala na vědomí čerpání ﬁnančních
prostředků z Fondu aktivity obyvatel
města k 31. 5. 2021;
Q schválila darovací smlouvu s Krajem
Vysočina a doporučila zastupitelstvu
města ﬁnanční dar kraje městu ve výši
137 834 Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání rozdělit takto: ZŠ ul. Havlíčkova 63 294 Kč,
ZŠ TGM 58 415 Kč a ZUŠ 16 125 Kč;
Q schválila poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 5 000 Kč nadačnímu fondu
Na kole dětem – nadační fond Josefa
Zimovčáka na projekt Na kole dětem
2021 (sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí).
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství
Q

Výsledky zápisů do mateřských škol a 1. tříd základních škol
v ORP Mor. Budějovice
Pro školní rok 2021/2022 probíhaly v dubnu zápisy do 1. tříd základních škol
a v květnu do mateřských škol. Ze statistických údajů vykázaných školami našeho
ORP pro MŠMT uvádíme tyto informace:
O zapsaných dětí do 1. tříd základních škol je celkem 237 (tj. o 30 prvňáčků více než
loni). Pro 60 dětí rodiče zažádali o odklad školní docházky. Do dvou základních
škol v Moravských Budějovicích je zapsáno celkem 84 budoucích prvňáčků (tj.
o 10 více než loni), 32 dětí má odklad školní docházky;
O do mateřských škol se nově zapsalo celkem 202 dětí (loni to bylo 169 dětí), z toho
do Mateřské školy Moravské Budějovice 55 (loni 54).
Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství

město informuje

Oceněné gymnazisty přijala na radnici místostarostka
Moravskobudějovičtí studenti nezahálejí a opět o sobě dali vědět! A to úspěšně!
Skupina studentů GMBproMB svými aktivitami a činnostmi úspěšně reprezentuje
nejen svoji školu, ale také město Moravské Budějovice. Jsme rádi, že jsme tyto
studenty mohli přivítat také v obřadní síni
MěÚ a poděkovat jim za jejich úspěch

Pamětní plakety, které radnice nechala vyrobit
pro studenty z GMBproMB.

Svůj podpis do pamětní knihy města připojil
také ředitel školy František Dubský.

a skvělou reprezentaci
města a také se dozvědět něco více o samotné
jejich činnosti.
Studenti
skupiny
GMBproMB
místního
gymnázia
společně
s učitelkou Mgr. Olgou
Honsovou i ředitelem
Mgr. Františkem Dubským přijali pozvání
města a ve středu 9.
června se uskutečnilo
v příjemném a přátel- Společné foto všech účastníků slavnostního přijetí na radnici.
ském duchu setkání
Foto: Luboš Janoušek (4 x)
s místostarostkou města Janou Kiesewetterovou. Ta ve svém projevu
všem studentům i jejich
pedagogům poděkovala za krásné a přínosné
aktivity ve městě a jeho
okolí, které studenti realizují zcela dobrovolně
a nad rámec svých povinností a jimiž tak příkladně
reprezentují svoji školu
i Moravské Budějovice.
V rámci tohoto slav- O aktivitě studentů se také velice pochvalně vyjádřila jejich učitelnostního setkání studen- ka Olga Honsová (úplně vlevo).
ti konkrétně představili
jednotlivé aktivity, za něž byli oceněni li, jsou výrazem zájmu o dění ve městě
v soutěži Kraje Vysočina nazvané Sku- a jeho okolí, které ani těmto mladým lidem
tek roku 2020 v kategorii Volný čas dětí není lhostejné. A takového přístupu je
a mládeže. A tak jsme měli hezkou pří- třeba si vždy a u každého člověka vážit
ležitost dozvědět se více o zajímavém a podporovat jej. A tak paní místostarostvýtvarném pojetí zdi v ulici Na Výsluní, ka u této příležitosti všechny přítomné
pořádání dalšího sportovně zaměřeného studenty i pedagogy ocenila symbolickou
ročníku turnaje v Mexiku, ale také o veřej- pamětní plaketou města. Chybět nemohl
ném promítání ﬁlmů v parku před budovou ani slavnostní přípitek, malé pohoštění
Gymnázia a SOŠ či o umístění posezení, a studentům předaný velký čokoládový
odpadkového koše a stojanu na kola pod dort. Na závěr setkání se všichni přítomní
ještě společně vyfotografovali a podepsadvěma památnými duby na Kosové.
Všechny tyto aktivity, jež studenti li se do kroniky města.
Kamila Havlíčková, odbor
s nadšením a zápalem pro věc naplánokanceláře starosty a školství
vali a v průběhu roku 2020 zrealizova-

O plánovaných stavebních pracích v ulici Gagarinova jsme informovali v předchozím vydání zpravodaje. Jejich realizaci zachytil
v polovině června fotograf František Čábel.
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město informuje

První občánek letošního roku se jmenuje Andrej
Stalo se již milou tradicí, že prvního občánka roku každoročně
osobně vítá starosta nebo místostarostka města mezi občany
Moravských Budějovic. Ani letos jsme na tuto slavnostní událost
nezapomněli, avšak vzhledem k přísné době covidové jsme museli její uskutečnění odložit.
A tak jsme byli nakonec rádi, že ani v letošním roce jsme nemuseli tuto tradici porušit a mohli jsme v obřadní síni MěÚ přivítat
rodiče Olešňaníkovy s jejich dvěma staršími syny a nejmladším
Andrejem, který se stal prvním moravskobudějovickým občánkem roku 2021, když se narodil 2. ledna.
Celá slavnostní událost proběhla v příjemné atmosféře. Paní
místostarostka Jana Kiesewetterová přivítala všechny přítomné, a především malého Andreje Olešňaníka mezi moravskobudějovické občany, popřála mu pevné zdraví a spokojený
a šťastný život. Ve svém proslovu zmínila také původ jména Andrej a jeho význam – statečný, odvážný. Zamýšlela se nad významem rodiny a rodinných vztahů při výchově, nad potřebou
stálého projevu lásky a porozumění v životě každého člověka,

U podpisu do pamětní knihy se sešla celá
pětičlenná rodina.

Slavnostním proslovem přivítala malého Andreje mezi občany města
místostarostka Jana Kiesewetterová.

Nechybělo ani pořízení snímku na památku.
Foto: Luboš Janoušek (3 x)

stejně jako nad možnostmi moci
svobodně projevovat své názory.
Uvedla: „Nelitujte času stráveného s vašimi dětmi, je to nejkrásněji strávený čas!“ a dodala, že
každé dítě nese těžce větu: „Nemám na tebe čas!“ Proto je třeba
děti od malička vychovávat vždy
s nevšední péčí a láskou.
V závěru slavnostního uvítání
paní místostarostka předala rodičům Andreje pamětní list k narození syna, poukázku ﬁnančního
daru v hodnotě 1 000 Kč, hrací
sadu na pískoviště a zlatý přívěsek se znamením Kozoroha. Maminka obdržela krásnou květinu
a nechyběl ani závěrečný slavnostní přípitek a zapsání zúčastněných do kroniky města.
Kamila Havlíčková,
odbor kanceláře starosty
a školství

Místostarostka a tajemnice byly u závěrečných zkoušek
Jak se správně postarat o pacienta s cukrovkou či jak mu
udělat celkovou hygienu? I to byly otázky, na které odpovídaly
při závěrečných zkouškách ve čtvrtek 10. června žákyně oboru Ošetřovatel zrovna ve chvíli, kdy měly neobvyklé publikum.
Do Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS),
konkrétně do budovy v Dobrovského ulici, totiž zavítala na návštěvu místostarostka města Jana Kiesewetterová spolu s tajemnicí městského úřadu Janou Špačkovou.
„Přišly na naše pozvání. Chtěli jsme jim ukázat, jak moc prostory této konkrétní historické budovy po opravách prokoukly.
Viděly, že jsme mladým lidem, kteří k nám chodí, v době pandemie koronaviru vlastními silami připravili přívětivější prostředí.
Vymalovali jsme, obnovili školní pomůcky i zařízení,“ uvedl ředitel školy Tomáš Dolejský.
Obě ženy si nejprve se zájmem prošly budovu a poté se
stejným zájmem sledovaly výkon žákyň u zkoušek. Jana Kiesewetterová si při té příležitosti vzpomněla na svoje školní léta
a hlavně na závěrečnou maturitu, kterou coby gymnazistka absolvovala začátkem 90. let minulého století. „V životě existují
okamžiky a chvíle, na které se snad ani nedá zapomenout. Já si
dobře po letech pamatuji, jaké to tehdy byly nervy nejen pro mě,
ale i pro mé blízké. A to moje závěrečná zkouška na gymnáziu
neprobíhala za přítomnosti nikoho z radnice… Proto se mi moc
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líbilo, jak si dneska zkoušená slečna navzdory naší návštěvě
s otázkami i úkoly skvěle poradila,“ zdůraznila místosta-

Výkon budoucí ošetřovatelky u závěrečné zkoušky sledovaly spolu
s ředitelem SŠŘS Tomášem Dolejským místostarostka Jana Kiesewetterová a tajemnice MěÚ Jana Špačková.
Foto: Luboš Janoušek

město informuje
rostka, kterou prý mile překvapilo příjemné prostředí budovy
s hlavním vchodem z náměstí Míru.
Nejen u budoucích ošetřovatelů se žáci zapotili při závěrečkách. Celkově letos ukončovala své vzdělání na SŠŘS více než
stovka mladých lidí. Maturovalo 11 žáků strojírenského oboru
Mechanik seřizovač. A o výuční list usilovalo celkem 91 dívek
a chlapců v oborech Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Elektrikář – silnoproud, Strojní mechanik (Zámečník), Obráběč kovů, Instalatér, Opravář zemědělských strojů,
Kuchař-číšník a již zmíněný Ošetřovatel.
„Většina obstála se ctí. Neměli jednoduchou přípravu, učení se
poslední rok odehrávalo na dálku. Ale důležité bylo, že jsme maximálně vyšli vstříc a hned, jak to nařízení vlády umožnilo, jsme
v době distanční výuky nabídli osobní konzultace ve škole podle schváleného modelu jeden žák na jednoho učitele,“ zdůraznil ředitel Dolejský, který místostarostku Janu Kiesewetterovou
a tajemnici MěÚ Janu Špačkovou při jejich návštěvě doprovázel.
-haj, jek-

DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽĚŽƉƌĂǀǇ
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Svoz plastů ze žlutých popelnic
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proběhne
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DGLJLWDOL]RYDQêREUD]SRGSLVX]tVNDQê]SRVOHGQtKRĜLGLþVNpKRSUĤND]X

Pozvánka na okresní
chovatelskou přehlídku trofejí
Zdolávání pandemie koronaviru covid-19 na jaře tohoto roku zabránilo konání dalšího ročníku chovatelské přehlídky trofejí zvěře
ulovené na Moravskobudějovicku v roce 2020. S ohledem na rozvolnění omezujících opatření plánuje Okresní myslivecký spolek
Třebíč uskutečnit jednu – okresní – chovatelskou přehlídku trofejí
zvěře, a to v prostorách mysliveckého zařízení Bažantnice (Bažantnice 462, Podklášteří, Třebíč). Akce se koná ve dnech 4. a 5.
září. Výstava bude přístupná vždy od 9 do 15 hodin. K návštěvě
přehlídky na Bažantnici co nejsrdečněji zvou její pořadatelé.
Pro zájemce uvádíme ještě krátký výňatek z myslivecké statistiky 2020 v ORP Moravské Budějovice. Byl zaznamenán rekordní
úlovek jelení zvěře – 57 kusů; narostl lov srnčí zvěře (uloveno 809
kusů + vykázaný úhyn 218 kusů). Tím se projevilo navýšení plánu
lovu spárkaté zvěře z důvodu zajištění odrůstání stromků na kalamitních plochách. K výraznému poklesu lovu však došlo u černé
zvěře – uloveno 517 kusů (v r. 2019 bylo uloveno 962 kusů). Lov
zajíce polního ve výši (456 kusů) byl nižší než lov lišek (580 kusů).
V dalším období myslivci při plnění plánu lovu zvěře opět zohlední
potřebu ochrany nově obnovovaných lesních porostů.
Odbor životního prostředí MěÚ
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Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Cyklostezka kolem Rokytky v nové trase
Jedním z dlouhodobých záměrů města Moravské Budějovice
je vybudovat cyklostezku kolem řeky Rokytky. Město se snaží
najít nejvhodnější trasu a zajistit nezbytnou projekční přípravu
pro možnou budoucí realizaci. Na původní trasu byla v roce 2015
zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. U některých dotčených pozemků se však nepodařilo dořešit majetkoprávní vztahy s vlastníky a současně došlo k zásadním změnám
v zájmovém území, kdy například část původní trasy cyklostezky
je projekčně řešena v rámci zpracovaného projektu modernizace městského parku. Se zohledněním všech uvedených skutečností bude město řešit úpravu původní trasy cyklostezky.
Na projekční přípravu nové trasy cyklostezky získalo město
Moravské Budějovice dotaci ve výši 175 000 Kč z Kraje Vysočina, konkrétně z Fondu Vysočiny, grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2021. Dodavatel projekčních prací bude
samozřejmě znám až na základě výsledku výběrového řízení.

Výměna osobních výtahů v bytových
domech na ulici Komenského
V průběhu letních měsíců by měly být zahájeny práce na výměně tří osobních výtahů v bytových domech č. p. 1511, 1512
a 1513 na ul. Komenského v Moravských Budějovicích. Dodavatelem prací je na základě výsledku výběrového řízení společnost
TREBILIFT, s.r.o., Třebíč. Celkové náklady byly vyčísleny ve výši
3 283 800 Kč bez DPH. Veškeré práce budou dokončeny do konce letošního roku.
Předem děkujeme obyvatelům bytových domů za trpělivost
a shovívavost při provádění prací spojených s touto výměnou.

Chystá se změna č. 4 územního
plánu Moravské Budějovice
Zastupitelstvo města schválilo 22. března letošního roku pořízení změny č. 4 Územního plánu Moravské Budějovice (dále
ÚP). Odbor strategického rozvoje a investic MěÚ již od roku
2020 shromažďoval dílčí žádosti ze strany veřejnosti, kdy v prodlouženém termínu do 30. 4. 2021 shromáždil cca 35 těchto žádostí, převážně od občanů města a místních částí.

Výběrové řízení na prodej pozemku p. č.
1235/19 „u letiště“ v Moravských Budějovicích
Město Moravské Budějovice vyhlásilo výběrové řízení
na prodej pozemku „u letiště“ v obci a k. ú. Moravské Budějovice, a to konkrétně:
pozemek p. č. 1235/19 orná půda o výměře 4 996 m2 (dle
GP č. 3105-48464/2020 vzniklý z pozemku p. č. 1235/1)
Tento pozemek bude nabídnut k prodeji ve výběrovém řízení, které se bude konat ve středu 14.7.2021 v 16.00 hod.
ve velké zasedací místnosti v přízemí MěÚ Moravské Budějovice.
Pro účast ve výběrovém řízení je nezbytné předložit písemnou přihlášku, včetně písemného závazného popisu záměru
využití výše uvedeného pozemku, včetně úhrady stanovené
kauce na bankovní účet města, a to v termínu do 13.7.2021
do 15 hodin.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši 2.000.000 Kč.
Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny
na Úřední desce MěÚ Moravské Budějovice před budovou
MěÚ a na webových stránkách Města Moravské Budějovice
www.mbudejovice.cz. V případě potřeby poskytne další Informace pracovnice odboru strategického rozvoje a investic
Ing. Denisa Přibíková (tel.: 568 408 306).
Odbor strategického rozvoje a investic
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Jednotlivými žádostmi se postupně zabývala komise výstavby a rozvoje města (jednání ve dnech 12. 10. 2020, 8. 3. 2021,
17. 5. 2021 a 2. 6. 2021), která každou dílčí žádost posoudila
a na základě toho buď doporučila, či nedoporučila k postoupení
do dalšího projednávání v rámci změny č. 4 ÚP. Seznam všech
posouzených žádostí byl předložen k projednání radě a následně zastupitelstvu města. Výsledný seznam změn určených k dalšímu projednání bude poté předán zpracovateli změny, kterým je
Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Zastupitelstvo města
bude následně schvalovat návrh zadání změny č. 4 ÚP.

Historické malby v moravskobudějovickém
zámku je třeba zachránit
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o poskytnutí dotace
ve výši 11 700 Kč městu Moravské Budějovice na zpracování
restaurátorského průzkumu a vypracování restaurátorského záměru na obnovu historických maleb v moravskobudějovickém
zámku, a to v rámci grantového programu „Památky 2021“ Fondu Vysočiny.
V současné době jsou historické malby v budově zámku
ve velmi špatném stavu, místy až havarijním. Jsou popraskané,
části omítky opadávají. Historické malby jsou na některých místech již neznatelné a dokonce hrozí jejich zánik. Restaurátorský
průzkum a záměr lépe umožní ﬁnancovat obnovu této kulturní
památky a hlavně poslouží jako podklad pro jejich následnou
obnovu. Restaurátorský průzkum bude realizovat odborník – restaurátor kulturních památek s uděleným povolením od Ministerstva kultury ČR v daném oboru.

Havarijní průtah Vranínem čeká oprava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ve spolupráci s městem Moravské Budějovice – místní částí
Vranín, opraví díky dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury havarijní průtah této obce v celkové délce 0,770 km. V úseku
od km 1,430 po km 2,200 bude proveden nový povrch komunikace, bude obnoveno vybavení jako například směrové sloupky,
vodorovné a svislé dopravní značení, uliční kanalizační vpusti
apod. Součástí stavby je rovněž novostavba a úprava stávajících
chodníků a zpevněných ploch. Uvedené práce by měly být dokončeny do 30. října letošního roku. Dodavatel prací bude znám
na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení.

V rámci projektu s názvem „Úprava místních komunikací Jackov“, který realizovalo město i za přispění prostředků státního
rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se podařilo v této místní části Moravských Budějovic vybudovat nové
povrchy zdejších komunikací.
Foto: OSRI

ze společnosti
Květnová plavba lodí a červnová Slavnost Těla a krve Páně
Po čase, kdy řada karanténních opatření ovlivňovala životy nás všech včetně toho, že v našem
Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích
byly návštěvy omezené, jsme se konečně dočkali vítané změny. A bylo příjemným zpestřením,
že jsme po dlouhé době mohli vyjet zase volně
z domova ven.
Stalo se tak ve čtvrtek 27. května, kdy obyvatelé měli možnost nasednout do připravených automobilů, které je dovezly do přístaviště v Kramolíně
na Dalešické přehradě. U mola byl zakotven parník, který čekal jen na povel vyplout, aby poskytl
našim obyvatelům nádherný pohled na malebná zákoutí této vodní nádrže. Bohaté lesy, vysoké hustě zarostlé stráně, vodní zákruty, ve kterých
si klidně pluly divoké kachny a mohutná vyčnívající skála Wilsonka… To
vše zanechalo v našich myslích nezapomenutelný zážitek, pocit klidu,
pohody, štěstí i dlouho očekávané volnosti. Přestože jsme na výlet byli
výborně vybaveni dobrotami z kuchyně, všem na zpáteční cestě v Hroto-

vicích přišla k chuti skvělá smetanovo-borůvková zmrzlina.
Krásný slunečný den jsme pak prožili i ve čtvrtek 3. června, kdy jsme
se společně s dětmi z MŠ Jabula vydali do domovní zahrady oslavit Slavnost Těla a krve Páně. Po mši svaté děti vyzdobily cestu květinami a průvod vykročil k připraveným oltářům, u kterých se konaly kratičké adorace.
Bc. Ludmila Čáblová

Činnost Klubu důchodců v Moravských Budějovicích znovu ožívá
V pondělí 14. června se konala slavnostní výborová schůze Klubu důchodců v Moravských Budějovicích, a to za účasti milých hostů – paní
Libuše Hanušové a pánů Jiřího Vídeňského a Jaroslava Černého. Předseda klubu František Zvěřina předal zakládající člence KD a dlouholeté
kronikářce Libuši Hanušové, která odchází na zasloužený odpočinek,
květinu a upomínkový dar. Za dlouholetou a velice úspěšnou reprezentaci KD v dálkových bězích byli oceněni Jiří Vídeňský a Jaroslav Černý.
Všichni účastníci červnové slavnostní výborové schůze Klubu důchodců
v Moravských Budějovicích se na závěr společně vyfotografovali.

Po tradiční prázdninové přestávce znovu ožije činnost klubu, který
na září připravuje vyjížďku na kolech, bowlingový turnaj a opékání špekáčků na Kosové.
–kd–
Foto: Pavel Čírtek

Skautské oddíly zahájí letní sezonu v České Kanadě
Stejně jako v loňském roce nám také letos letní program znesnadňoval vývoj epidemie v Česku, ale situace už není tak nejistá, jako byla
v roce 2020. Tedy i letos se mohou všichni členové skautského střediska těšit na letní tábory.
První budou dobrodružnou sezonu na tábořišti v České Kanadě zahajovat oddíly Hvězda (skauti) a Slunečnice (skautky, věková kategorie
od 11 do 15 let). Tábor začíná hned první den v červenci. Počet tábor-

Nový kamerový systém na sběrném dvoře
V květnu byl v areálu sběrného dvora na ul. Dopravní v Moravských
Budějovicích instalován nový kamerový systém. Kamerový systém byl
pořízen s ﬁnančním přispěním společnosti ELEKTROWIN a.s. Výše podpory činila 30 tisíc Kč.
Společnost ELEKTROWIN a.s. se zabývá sběrem vysloužilých elektrozařízení. Vzhledem k tomu, že město Moravské Budějovice dosáhlo
za 1. čtvrtletí roku 2021 požadované výtěžnosti odevzdaných elektrospotřebičů, mohlo zažádat o ﬁnanční příspěvek z Motivačního programu
na zabezpečení sběrného dvora. Děkujeme akciové společnosti ELEKTROWIN za poskytnutí příspěvku a za skvělou spolupráci.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří odevzdávají svoje elektrospotřebiče na sběrný dvůr, protože jen díky nim jsme dosáhli na kritéria pro
přiznání ﬁnančního příspěvku.
Odbor životního prostředí

níků se pravidelně pohybuje mezi 15–20
a k tomu ještě potřeba připočítat skupinu
nadšených vedoucích z řad roverů (věk 15
let a výše). Všichni se těší na dva týdny plné
zábavy a přátelství. Ráno 17. července pak
odjedou s novými zážitky a zkušenostmi.
Ještě ten den odpoledne na tábořiště přijíždějí Skřítkové – oddíl našich nejmenších
členů ve věku od čtyř do šesti let. Během
pětidenního táboření čeká na malé účastníky spaní v jednom z táborových teepee, poznávání a vyzkoušení si mnoha nových věcí,
a to včetně možnosti složit jednu ze speciálních „skřítčích zkoušek“. To
vše je připraví i na činnost ve starších oddílech světlušek a vlčat.
Tyto dva oddíly 6. roj světlušek a 1. smečka vlčat Sirius (věková kategorie 6–11 let) zakončují letos sezonu táboření. Během deseti dní budou
rozvíjet jak už tradičně svoje dovednosti práce se dřevem, plavby na lodích a orientace v lesích a na loukách kolem tábořiště. To vše v proudu
táborového příběhu, který se letos vrací o více jak jedenáct století zpět
časem.
Podmínky pro schůzky a plánování byly letos neklidné. I tak je o šanci
prožít část léta v lese a na lodích bez elektřiny a signálu mezi skauty
a skautkami i mladšími členy moravskobudějovického střediska velký
zájem.
Vendula Karásková
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Centrum města patřilo stovce cyklistů
Loni čtrnáctého, letos šestého června.
Loni padesát, letos sto účastníků. Loni
deštivo, letos slunečno. Pokaždé však
s hlavním protagonistou Josefem Zimovčákem, několikanásobným mistrem světa
a republiky v jízdě na vysokém kole. Právě on přivedl na náměstí Míru v neděli 6.
června krátce před polednem stočlenný
cyklistický peloton.
Moravské Budějovice se tak opět
po roce (a celkově potřetí) staly místem
jedné ze zastávek akce s názvem Cyklotour 2021 nadačního fondu Na kole dětem
Josefa Zimovčáka, a to stejně jako před
rokem při v pořadí čtvrté etapě vedoucí
z jihomoravských Ivančic do jihočeského
Jindřichova Hradce.
Nejznatelnější rozdíl oproti loňsku byl
patrný na první pohled: peloton byl tentokrát dvakrát početnější a jeho členy byli
také dva zřejmě nejznámější čeští chirurgové současnosti – třiasedmdesátiletý Jan Pirk a brzy jedenaosmdesátiletý
Pavel Pafko. Také oni se spolu s ostatními aktéry občerstvili před Památníkem
věčné slávy a vzápětí sledovali, jak místostarostka města Jana Kiesewetterová
nejprve všechny srdečnými slovy přivítala
a poté Josefu Zimovčákovi předala symbolický šek na 5 000 Kč, které jeho nadaci věnovalo na základě rozhodnutí rady
město Moravské Budějovice.
Poté, co se účastníci nedělní 126 kilometrů dlouhé etapy občerstvili, vydali se
přes Vranín, Domamil. Radkovice u Budče, Dačice a Strmilov do cílového Jindřichova Hradce.
Luboš Janoušek
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Trhy na zámeckém nádvoří se rozhodně vydařily
První červnovou sobotu po dlouhé době
konečně pořádně ožilo zámecké nádvoří v Moravských Budějovicích. Farmářské a řemeslné
trhy zde uspořádalo ve spolupráci s odborem
životního prostředí MěÚ a Muzejním spolkem
Moravské Budějovice Městské kulturní středisko Beseda. Kdo sem 6. června zavítal, určitě
nelitoval, ať už coby návštěvník, nebo prodejce
některého z mnoha druhů nabízeného zboží. Některým lidem asi scházel prodej koření, ale tradiční prodejce tohoto sortimentu se na poslední
chvíli (ráno v den konání trhů) kvůli nemoci omluvil. Prodejních stánků se tu objevilo přes třicet,
nechybělo ani zpestření ve formě vždy vítané
přítomnosti mladých kovářů a ukázek jejich zručnosti. Postaráno bylo samozřejmě také o dodržování pitného režimu, vždyť příznivé počasí
především k návštěvě výčepu s pivním mokem
přímo vybízelo.
Luboš Janoušek
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Máme Heřmanské kopce, nikoliv jakési „Heřmany“…
Občané Moravských Budějovic se od nepaměti zajímali o své okolí a také dbali o to,
jak by jej zkrášlili. Zušlechťovali svoje zahrady, pástviště a další pozemky, kde kromě zeleniny pěstovali květiny a vysazovali především ovocné stromy. Také obecní pozemky
nezůstávaly stranou. Již koncem první poloviny 19. století jednotlivci z řad občanů města vysazovali stromořadí a zakládali drobné
parčíky.
O okrašlování města se velmi zasloužil
Mag. Chir. František Vašek, který do Moravských Budějovic přišel v roce 1854. Ještě
před založením Okrašlovacího spolku v Moravských Budějovicích se roku 1879 postaral
o vysázení lip před pozdější budovou okresního soudu, a tím položil základ parku, který
se dnes jmenuje Tovačovského sady.
Ustavující valná hromada Okrašlovacího
spolku v Moravských Budějovicích se konala 26. března 1882. Jeho zásluhou byly na- Pohled z Heřmanských kopců byl vždycky nádherný.
příklad vysázeny lípy kolem kostela, stromy
na Peroutce a nad Měšťanským pivovarem, akáty na kopci nad v roce 1900 byl výnosem c. k. zemské školní rady na vlastní žáKonvízem, vrby a akáty od mlýna ve Vísce směrem k železnič- dost zproštěn služby. Poté se stal berním asistentem v Moravní trati. Spolek hodlal zalesnit Heřmanské kopce, ale nakonec ských Budějovicích a v této funkci v roce 1912 zemřel v pouhých
37 letech. Na jeho počest byly sady na Heřmanských kopcích
k tomu nedošlo, na konci 19. století zanikl.
Když okrašlovací spolek zanikl, převzal jeho úkol Místní od- pojmenovány na Vondrovy sady.
Ve čtvrtek 8. září 1910 se v zasedací síni radnice konala ustabor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, který byl v Moravských Budějovicích založen 22. října 1899 v Národním domě. vující schůze za účasti čtrnácti členů, na níž došlo k obnovení
Tento výbor se znovu začal zabývat zalesněním Heřmanských činnosti Okrašlovacího spolku v Moravských Budějovicích.
kopců na svých zasedáních v roce 1902 a za tím účelem byl také Na první výborové schůzi byl přednesen přehled sadů a stromov Heřmanicích založen Odbor Národní jednoty, který však v roce vých skupin a rozdělena jejich správa a dohled nad nimi. Správou Heřmanských kopců byli pověřeni František Bláha a Karel
1905 zanikl.
V roce 1906 vykácela obec v Heřmanicích kolem Rokytky Vondra.
V roce 1931 členové okrašlovacího spolku upravili na Heřvrby a topoly a namísto nich byla vysázena alej kaštanů, která
cestu vedoucí k Heřmanským kopcům zdobí dodnes. Zásluhou manských kopcích samotný sad a stezku do něj. Každoročně se
členů bývalého okrašlovacího spolku byly v letech 1906–1907 občany dražilo česání třešní v sadu. Například v roce 1925 celý
na Heřmanských kopcích vysázeny třešně. Okrašlovací odbor, sad na očesání vydražil Stanislav Řehák za 3 200 korun. V roce
který měla zřízen radnice, jednal se zástupci obce Lukov, aby 1939 třešně na Heřmanských kopcích vydražil Rudolf Mašín
tamější obec osázela Lukovské kopce. Měl tak vzniknout mezi za 2 100 korun. Postupně starost o okrašlování města převzala
Moravskými Budějovicemi a Lukovem velký souvislý sad s 1 500 obec. Zastupitelstvo města na svém zasedání 27. ledna 1944
až 1 600 stromy. Aby byl sad silnější, bylo na kopcích již roku schválilo, aby byl třešňový sad na Heřmanských kopcích zrušen,
1909 vysázeno vedle 160 ovocných stromů (zejména třešní) také poněvadž hodně stromů třešní uschlo. Namísto toho zde zamýšlelo zřídit vycházkový lesík. Vypracováním plánu byl pověřen
na 3 000 smrčků.
Jedním z nejaktivnějších byl Karel Vondra, který se naro- Ing. Bohumil Doležal.
A nyní se vrátím k nadpisu tohoto článku. Každý člověk by měl
dil v Moravských Budějovicích 23. října 1875. Po absolvování
učitelského ústavu v Brně roku 1895 byl prozatímním učitelem ctít to, co bylo v minulosti dáno. Tedy nekomolit původní historicv Mikulovicích a Horních Dunajovicích. Od 1. března 1898 byl ké názvy tratí, lokalit a částí města. Takže pokud v minulosti byl
prozatímním učitelem v chlapecké obecné škole v Moravských dán název části katastru města Heřmanské kopce, tak by tomu
Budějovicích. V roce 1899 se stal deﬁnitivním učitelem, ale již tak mělo být i nadále a neměly by se vymýšlet jiné názvy jako
v poslední době třeba Heřmany.
Před nějakým časem město vyzvalo občany, aby podali návrhy na pojmenování nových ulic. Písemně jsem podal asi patnáct
různých návrhů a jedním z nich byl název jedné nové ulice, která
se nachází v trati s historickým názvem Palouky. Navrhoval jsem
tedy pojmenování na ulici „V Paloukách“. Tehdejším místostarostou mi bylo sděleno, že je to dvouslovný název a občané by
nevěděli, jak to mají psát. Na následném jednání zastupitelstva
jeden zastupitel navrhl, aby se ulice jmenovala „Na Výsluní“. Zastupitelstvo tento název schválilo a vůbec nevadilo, že je dvouslovný. To je typická ukázka, jak nerespektovat historické označení místa. Ulice Na Výsluní může být kterákoliv ve městě, ale
V Paloukách jenom v té lokalitě, která je tak pojmenována. Proto
žádám všechny, kdož mají snahu vymýšlet nové názvy, aby zůstaly Heřmanské kopce a ne jinak.
František Vlk
(s využitím dobových materiálů uvádějících výhradně název
Heřmanské kopce)
Lom na Heřmanských kopcích v dobách, kdy plnil svůj účel.
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Věž kostela sv. Jiljí je znovu zpřístupněna veřejnosti
Od začátku července do konce září bude každou neděli vždy
od 14.00 do 17.00 hod. zpřístupněna veřejnosti věž kostela sv.
Jiljí v Moravských Budějovicích. Při této příležitosti přinášíme
několik zajímavostí z její historie, které sepsal František Vlk.
Původní věž, která stála na západním průčelí kostela, byla zbořena a při severní straně presbytáře v letech 1712–1714 vystavěna
nová. Byly na ni přeneseny zvony z původní věže. Nejstarší je z roku
1532 o hmotnosti 370 kg, druhý z roku 1535 o hmotnosti 1 700 kg.
Oba zvony byly ulity ve Velkém Meziříčí.
Přízemí nové věže sloužilo jako sakristie. První patro sloužilo pro
panstvo jako oratoř, která byla spojena se zámkem krytou chodbou.
Tento vstup do chodby byl v roce 1947 zazděn.
Roku 1875 byla sejmuta narušená vazba věže a vystavěna nová
do dnešní podoby. Konstrukce byla pak pokryta měděným plechem,
ale v roce 1916 byl plech sejmut pro válečné účely a nahrazen plechem pocínovaným.
Ve věži u ochozu bývala světnička pro věžníka a jeho rodinu. Posledním věžníkem zde byl do roku 1945 Antonín Müller. Manželé
Müllerovi ve světničce vychovali pět dětí. Dnes je v ní umístěn hodinový stroj na elektrický pohon, který obec koupila v roce 1947
od ﬁrmy Hainz z Prahy. V roce 1997 bylo ke stroji připojeno zařízení,
které jej udržuje v chodu dle radiového signálu.
V září 2009 byly na věži osazeny nové ciferníky. Původní
mechanický stroj se nachází
v expozici Muzea řemesel v Moravských Budějovicích. Součástí
hodin je bicí zařízení, které spočívá ve dvou cimbálech a táhlech
umístěných v lucerně věže. Větší
z nich má vročení 1602. Osvětlení do lucerny bylo nainstalováno
v roce 2003.
Počátkem roku 1995 vyhlásil
Muzejní spolek v Moravských Budějovicích veřejnou sbírku na vnitřní rekonstrukci věže, aby mohla
být zpřístupněna veřejnosti. Rekonstrukce byla provedena v roce
Jeden ze dvou zvonů – ten
1996 na náklady města v hodnotě
velký… Foto: Pavel Čírtek

Podoba kostela v 80. letech 19. století podle amatérského malíře Františka Makovičky; poskytlo Muzeum řemesel Mor. Budějovice.

690 tisíc korun. Novému schodišti bylo požehnáno P. Michaelem Jelínkem 30. června 1996 a věž byla zpřístupněna veřejnosti.
Od září do prosince 2006 byla provedena výměna poškozených
částí krovu a věž byla pokryta opět měděným plechem. Při opravě
byla pod vrcholovým křížem nalezena schránka, v níž byly listiny
z roku 1876 a 1936. K nim byly přiloženy listiny z roku 2006 se vzkazem příštím generacím.
V letech 2009 a 2010 došlo k obnově fasády věže a opravě vyhlídkového ochozu. Na jaře 2012 byly na podesty schodiště ve věži
instalovány dřevěné sochy z roku 1720, které se dříve nacházely
ve výklencích presbytáře kostela.
V roce 2015 proběhla oprava zvonové soustavy a dvou zvonů.
Zvony byly očištěny, opraveny, nakonzervovány a jejich srdce vyměněna. Stolice byla očištěna a napuštěna ochranným přípravkem.
Nové dubové hlavy zvonů nahradily železné závěsy. Při této rekonstrukci bylo zjištěno, že menší zvon váží 342 kg a velký zvon 1942 kg.
Vstup do věže se nachází v nadmořské výšce 467,2 m, vyhlídkový
ochoz je 26,1 m vysoko a celá věž po vrchol kříže měří 49,9 m. K vyhlídkovému ochozu vede 128 schodů, z nichž jsou dva staré.
-zpr-

Na moravskobudějovickém letním koupališti začala další sezona
Konečně jsme se dočkali teplého počasí, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nám dovolilo otevřít letní koupaliště a já bych vás všechny ráda do jeho areálu touto cestou
pozvala. Nejdříve mi však dovolte uvést několik informací týkajících se technického zázemí areálu letního koupaliště.
Letní koupaliště v Moravských Budějovicích bylo poprvé otevřené
6. srpna 1988. Vím, že pro spoustu čtenářů tohoto zpravodaje je to
dávná historie. Já sama si tuto dobu pamatuji dobře. A to především
proto, že jsem jako žákyně místní základní školy pomáhala pokládat
na koupališti odpočinkovou zelenou rohož, která je mezi bazény dodnes. Vůbec by mě v té době nenapadlo, že v dospělosti budu tuto
práci dělat každé jaro při přípravě letní sezony.
Upřímně musím přiznat, že je dnešní práce o hodně těžší, a to
nejen proto, že jsem samozřejmě o hodně starší, ale především proto, že životnost areálu našeho letního koupaliště se skutečně blíží
ke konci. Nejvíce je to vidět po příchodu do strojovny. Technické zázemí trpí za odsloužené roky samozřejmě nejvíce. Většina venkovních prostor se dá natřít, opravit, zabetonovat nebo prostě vyměnit
za nové. Ale potrubí, většina motorů a čerpadel, náš tolik oblíbený
tobogan a především vany bazénů jsou již neopravitelné. Zasloužily
by výměnu, ale ta je samozřejmě reálná pouze v souvislosti s celkovou rekonstrukcí areálu.
I přes všechny tyto problémy související se stářím našeho koupaliště jsem se i letos spolu se svými zaměstnanci snažila nachystat
areál pro všechny návštěvníky co nejpečlivěji.

První čtyři měsíce roku 2021 jsme zde udělali tyto opravy:
nové oplocení v délce 300 m kolem téměř celého koupaliště – nahradili jsme stávající betonové sloupky novými sloupky a natáhli
jsme mezi ně pozinkované pletivo;
Q novým nátěrem jsme natřeli sloupky vysokého plotu u sportovních hřišť v místě skateparku a podél řeky;
Q zakoupili jsme nové čerpadlo k toboganu, příslušný motor k toboganu jsme vlastními silami opravili (čerpadlo shořelo v průběhu
měsíce srpna 2020, bylo tedy nutné zakoupit nové);
Q provedli jsme nové nátěry všech dřevěných ploch včetně prodejních stánků;
Q zrenovovali jsme stánek sportovních potřeb;
Q částečně jsme opravili betonovou plochu mezi toboganovým
a dětským bazénem.
Od poloviny měsíce května již probíhaly na letním koupališti pouze práce kolem trávy a čištění celého areálu a blízkého okolí.
—
Letní koupaliště v Moravských Budějovicích otevřelo provoz pro
veřejnost v úterý 15. června 2021. Ceny vstupného zůstávají na stejné úrovni jako v loňském roce.
Těšíme se na vás v areálu našeho koupaliště a věříme, že letošní
léto nám přinese mnoho slunečných dnů, které společně strávíme
na letním koupališti.
Ing. Miroslava Bendová, ZIKOS příspěvková organizace,
ředitelka letního koupaliště
Q
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Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu
Zdaleka ne za účasti všech zástupců
čtyřiadvaceti obcí sdružených v Moravskobudějovickém mikroregionu (někteří
se omluvili na poslední chvíli, jiní vůbec),
ale naštěstí přece jen v počtu zaručujícím usnášeníschopnost, se ve čtvrtek 10.
června uskutečnila valná hromada tohoto dobrovolného svazku obcí. Zasedání,
které zahájila, řídila i zakončila předsedkyně mikroregionu a místostarostka Moravských Budějovic Jana Kiesewetterová,
mělo na programu celkem jedenáct bodů,
z nichž tři obstarali pozvaní hosté. Týkaly
se dotačních výzev, obchodování s energiemi na burze a uvažovaného zřízení
webových stránek mikroregionu, přičemž
postupně na zmíněná témata hovořili
a na dotazy přítomných reagovali zástupci obecně prospěšné společnosti MAS
Rokytná, akciové společnosti FIN-servis
Kladno a chomutovské společnosti Galileo Corporation.
Většina zbývajících bodů schváleného programu se odvíjela od předchozí
schůze rady mikroregionu, která účastníkům valné hromady například doporučila
schválit závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření za rok 2020,
účetní uzávěrku svazku k 31. 12. 2020 či
poskytnutí ﬁnančních příspěvků jedenácti
poskytovatelům sociálních služeb na Moravskobudějovicku, mezi něž rada navrhla

Jednání valné hromady Moravskobudějovického mikroregionu hostily prostory MKS Beseda,
konkrétně sál Budivoj.
Foto: Luboš Janoušek

rozdělit částku ve výši 1 mil. 375 tis. korun. Nejvíce peněz z ní dostanou Dům sv.
Antonína v Mor. Budějovicích (450 tis.),
Oblastní charita Třebíč (240 tis.), Nemocnice Třebíč (180 tis.) a Domov sv. Anežky
Velký Újezd (150 tis. Kč).
Všechna radou předložená usnesení
byla valnou hromadou po delší či kratší
debatě jednomyslně schválena, což plati-

lo také v případě uskutečnění výjezdního
pracovního zasedání valné hromady mikroregionu, které by se mělo uskutečnit
druhý zářijový pátek. Tedy přesně týden
po konání loni z pochopitelných důvodů
zrušeného 2. ročníku Slavností ve znamení piva na moravskobudějovickém zámeckém nádvoří.
-jek-

Kosička opět v akci a také s prosbou o ohleduplnost
Jistě jste již v uplynulém roce
zaregistrovali nově vybudované
posezení U Dubů na Kosové.
Odpočinkové místo se stojanem
na kola a odpadkovým košem
vzniklo zásluhou projektu KOSIČKA, který byl jednou z aktivit školního klubu GMBproMB.
Skupina aktivních gymnazistů
nezůstala nečinná ani v době
covidové karantény a pustila se
do plánování dalšího pokračování úspěšného projektu.
V květnu tohoto roku byl náš
nový návrh ﬁnančně podpořen programem Mládež kraji Vysočina,
a pokud žádost studentů schválí i moravskobudějovičtí radní, mohou se občané
a příznivci Kosové těšit na nové prvky,

které během léta obohatí stávající posezení. Vedle lavičky U Dubů tak například
vyroste originální rozcestník, který bude
turisty směřovat nejen k blízkým cílům,
ale i do světových turistických destinací.

Zároveň se lidé budou moci dozvědět něco o historii a přírodě
Kosové z nové informační tabule.
Současně s poděkováním
za přízeň loňského projektu bychom rádi veřejnost poprosili
o ohleduplnost při používání
posezení. Neobvyklý tvar lavičky vybízí k sedání na stůl a nevzhledně působí i promáčknutý
stojan na kola. Prosíme tedy návštěvníky, aby k sezení využívali
výhradně část k tomu určenou
a nestoupali na stojan. Má to
sloužit nám všem, a to co nejdéle!
Děkujeme a těšte se na další nové vybavení tohoto výletního místa.
Daniel Pavlíček

Martínkovské krojované hody začnou vernisáží výstavy
Krojované soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek, Tělocvičná jednota
Sokol Martínkov a Obecní úřad srdečně
zvou na letošní v pořadí již 39. Martínkovské krojované hody. Hody zahájí
v pátek 13. srpna v 17.00 hodin vernisáž
výstavy v budově bývalé školy. Letošní
výstava bude věnována dvěma významným osobnostem Martínkova, a to bývalému předsedovi Klubu přátel historie
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Martínkova Vlastimilu Smetanovi, který
by se letos na podzim dožil 80 let. A dále
nedávno zesnulému básníkovi a umělci
Pavlu Herotovi.
Na výstavě budou ke spatření i fotograﬁe účastníků soutěže, kterou vyhlásil
OÚ Martínkov při příležitosti oslav výročí
obce. Jde o fotosoutěž na téma Martínkov
a život v obci, soutěž je určena pro amatérské fotografy a bližší informace jsou

na internetových stránkách obce. K pátečnímu programu patří tradiční stavění
hodové máje a posezení u cimbálu.
V sobotu odpoledne se se svým pouťovým koncertem představí pěvecký sbor
Jordán, v podvečer bude následovat vyzývání stárek a večerní taneční zábava
s předtančením a předáním hodového
práva krojované chase. Hody vyvrcholí
v neděli 15. srpna. Po dopolední slavnost-

z mikroregionu

Na kole dětem u hranic bez hranic
V sobotu 22. května zavítal do Želetavy Josef Zimovčák doprovázený více než
stem cyklistů. Jednalo se o dobročinnou
akci. Josef Zimovčák je desetinásobný
mistr světa v jízdě na historickém vysokém kole, který zasvětil svůj život sportu
a pomoci druhým. Na tomto vysokém kole
přejel za 27 dnů USA od západu na východ, v režimu profesionálů zdolal celou
Tour de France, Giro d´Italia, La Vueltu
a mnoho dalších známých závodních tras.
V roce 2010 založil nadační fond Na kole
dětem, který přispívá na rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí a jejich
rodin.
Aktivity nadačního fondu jsou samozřejmě spojené s cyklistikou. Nejznámější
je desetidenní cyklotour napříč naší krásnou republikou, která letos celkově měří
1 264 km. V průběhu roku se dále konají jednodenní cyklojízdy o délce 60 až
70 km. Přesně takovou jednodenní akcí
byla i cyklojízda s názvem „Na kole dětem
u hranic bez hranic“, která vedla z Dačic
do Želetavy, Jemnice, Starého Hobzí, Slavonic a zpět do Dačic, kde byla slavnostně ukončena.
Na želetavském náměstí pan Zimovčák
přivítal diváky a poděkoval všem za srdečné přijetí a ﬁnanční podporu od mnoha zúčastněných spoluobčanů. Následně
pan starosta přivítal všechny účastníky
a přijal pamětní plaketu s příslibem spolupráce v dalších letech. Po krátkém občerstvení se celá skupina doprovázená
mnoha cyklisty ze Želetavy a okolí vydala
do Dačic. V pelotonu byla řada významných hostů včetně Světlany Nálepkové či
starosty Jemnice.
Ing. Jakub Střítecký,
místostarosta

Box umožňuje pohodlné vyzvednutí zásilek
Ve čtvrtek 27. května byl v Jakubově nainstalován Z-BOX, což je samoobslužné
výdejní místo Zásilkovny s dvěma desítkami schránek. O jeho umístění rozhodli
občané v anketě na facebookových stránkách obce. Bylo vybráno místo ve středu
obce u prodejny Garmisch, kde nechala
obec v minulém roce vybudovat malé parkoviště. Zařízení je napájeno pomocí so-

lárních panelů, jeho umístění ani provoz
obec nic nestojí.
Občané Jakubova tak již nemusí netrpělivě čekat na kurýra nebo jezdit pro své
zásilky do výdejen v Moravských Budějovicích. Zásilky si mohou pohodlně vyzvednout bez front přímo v obci 24 hodin
denně sedm dní v týdnu podle toho, kdy
jim to vyhovuje. Cena za doručení je stej-

ní mši svaté v kostele Navštívení Panny
Marie se v pravé poledne vydá obcí krojovaný průvod a od 16.00 hodin bude následovat vystoupení folklorních souborů
pod májí.
K tradičním hostům hodů patří již po několik let soubor Okřešánek z Okříšek
a Bajdyš z Třebíče. Tyto soubory běžně
vystupují na různých festivalech, čas-

to i v zahraničí. Jejich členové se ale
nechávají slyšet, že účast na hodech
v Martínkově berou jako prestižní záležitost, na kterou se vždy velmi těší.
Nedělní program uzavře další posezení u cimbálové hudby. Vzhledem k měnícím se protiepidemiologickým opatřením
budou případné změny rovněž zveřejněny na webu obce.
Josef Pléha

ná jako na ostatní výdejní místa. K otevření Z-BOXu stačí mobilní aplikace Zásilkovna a zapnuté Bluetooth. Přes Z-BOX
si lze zásilku nejen vyzvednout, ale také ji
i odeslat. V případě většího zájmu občanů
je ﬁrma připravena přidat další schránky.
Miroslav Kabelka
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Hasič káceli suché jedle a čistili požární nádrž
V polovině května se v Nimpšově uskutečnila zdejšími hasiči naplánovaná bri-

gáda. V pátek 14. května v odpoledních hodinách proběhlo kácení
suchých jedlí, které u požární nádrže rostly více než tři
desítky let. A hned v sobotu
15. se nimpšovští hasiči vrhli
na vyčištění požární nádrže,
která se jako každým rokem musí připravit na letní
koupací sezónu. Přestože
v těchto květnových dnech
panovalo spíše nevlídné
počasí, v tomto případě jim
jako zázrakem přece jen vyšlo vstříc. Než totiž začalo odpoledne pršet, měli hasiči nádrž vyčištěnou. Za to jim patří velký dík a my

už si jenom přejeme, aby se letošní léto
vydařilo a všichni si tak mohli užít vodních
radovánek.
Božena Novotná

Další sté narozeniny domamilské občanky
Ne každému je dopřáno, aby se dožil
úctyhodného věku sta let, ale paní Emma
Drmotová z Domamile to štěstí má. V současné době je již druhou stoletou domamilskou občankou. Narodila se 14. června, právě před sto lety.
V sobotu 12. června v odpoledních hodinách přišel spolu s dalšími gratulanty
jubilantce popřát také starosta Domamile
Radek Menčík. Jménem obce jí popřál
hodně zdraví a štěstí, předal kytici, dárkový balíček a pamětní list. Při této příležitosti též předal oslavenkyni blahopřejný dopis
od ministryně práce a sociálních věcí Jany
Maláčové a nový důchodový výměr.
Paní Emmě přišla poblahopřát také
paní Božena Kopcová (na snímku spolu
se starostou a oslavenkyní), která svoje

sté narozeniny výročí oslavila
v loňském roce a kterou navíc
pojí s jubilantkou dlouholeté
přátelství. U malého pohoštění
pak proběhlo přátelské posezení v dobré náladě, při kterém si
gratulanti s oslavenkyní povídali
o jejím životě, vzpomínalo se
a rekapitulovalo.
Paní Emma se narodila v Domamili, kde prožila celý svůj
život. Dlouhá léta, až do odchodu do důchodu, pracovala jako
poštovní doručovatelka. Protože doručovala i do okolních vsí
– Meziříčka, Štěpkova a Komárovic, jezdívala mezi nimi na motorce. Paní Emma je velká milovnice koček a ve svém
domku jich má hned několik.
-men-

Na své si přišly všechny generace
Díky pozvolna se uvolňujícím
epidemickým opatřením a s tím
spojenému postupnému návratu k normálnímu životu jsme měli
v Častohosticích možnost uskutečnit první společnou akci. Zdejší maminky za podpory obecního
úřadu uspořádaly v pátek 4. června
„Dětské odpoledne“. Pro chlapce
a děvčata připravily řadu nejrůznějších soutěží a hry. Za splněné úkoly
byli malí účastníci oceněni sladkou
odměnou.

K pohodové náladě přispělo
i krásné počasí, které jsme již několik týdnů všichni vyhlíželi. Dětské odpoledne bylo zakončeno
zapálením vatry, která zde čekala
již od posledního dubnového dne
letošního roku. Na své si přišli
i dospělí; nechybělo točené pivo,
a nejen proto se po dlouhé době
posezení se spoluobčany protáhlo
do nočních hodin.
-vla-

Slavnostní otevření dětského kondičního hřiště
V pátek 4. a v sobotu 5. června proběhlo v Nových Syrovicích slavnostní otevření kondičního hřiště a propojení školy se
školní jídelnou.
Nadace ČEZ nám poskytla dotaci
na jedno kondiční hřiště, které jsme předali našim dětem do užívání. Byla štědrým
dárcem, když v minulém v roce poskytla
300 tis. Kč na zbudování tohoto hřiště
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o celkovém nákladu cca 377 tis. Kč. Není
to ovšem první příspěvek pro naši obec,
již v roce 2017 jsme obdrželi na dětské hřiště 200 tis. Kč, což obohatilo rozvoj sportovního ducha našich dětí a přispělo k aktivnímu pohybu a k využití celé zahrady
u školy. Do provozu bylo uvedeno i druhé
kondiční hřiště, které se budovalo ve stejném období a za přispění dotace z MMR

o celkové hodnotě 540 tis. Kč.
Jak jsem již zmiňoval, obec Nové Syrovice si velice váží prospěšně fungující
základní školy a mateřské školy, snaží
se být dobrým hospodářem a opatrovat
a budovat tento majetek. Za dobu vedení
obce od roku 2002 byly do úprav víceúčelového hřiště i dalších budovaných sportovních částí a prvků věnovány cca

z mikroregionu
2 mil. 800 tis. Kč. Na rekonstrukci budovy v roce 2004
to bylo 11 mil. Kč, nové oplocení
před školou a zahradami přišlo
na 1 mil. 300 tis. Kč.
Poslední budovanou akcí,
kterou bychom chtěli představit
veřejnosti, je „Spojovací chodba budovy ZŠ a MŠ a budovy
jídelny“, která se dokončila v posledních měsících roku 2020
a stála téměř osm milionů korun.
Za podpory Ministerstva ﬁnancí
ČR vytvořila funkční jednotný celek. Ano, zde se opravdu snoubí
historie. Čerpal jsem z materiálu našeho
bývalého kronikáře p. Procházky a zde se
uvádí, že budova staré školy byla postavena v roce 1799 a bylo zde vyučováno
více než 120 dětí, mnohé i ve stoje, pro
nedostatek místa.
Roku 1774 nařídila rakouská vláda zřízení triviálních škol a děti byly nuceny
docházet do Moravských Budějovic, kde
se mimo náboženství vyučovalo čtení,
psaní a počítání. Tím ubylo podstatné
množství služek a pacholků u sedláků, ale
docházka do Mor. Budějovic dělala potíže. Roku 1826 bylo v Nových Syrovicích

160 školou povinných dětí a jednalo se
o otevření druhé učebny. Nejdéle sloužícím a za úspěšnou 45letou školní službu
byl jmenován vzorovým učitelem p. Karel
Tkadlec a škola nazvána vzorovou. Svoje působení ukončil o dva roky později,
a to roku 1846. Prvý výkop na staveništi nové školy byl proveden 21. července
1875, téhož roku 7. listopadu byla škola
dokončena a 25. listopadu slavnostně
předána do užívání. Po letech války začíná pravidelná výuka. Škola je sedmitřídní
a ve školním roce 1918/1919 má neuvěřitelných 306 žáků.

V dobách druhé světové
války byly děti ochuzovány
o výuku, musely sbírat odpadové suroviny a pomáhat
frontě. Po roce 1945 může
škola opět vychovávat nerušeně české děti v míru. Mnozí z nás si tuto dobu dokáží
připomenout, je zde mnoho
babiček a dědů, rodičů nynějších žáků, kteří též okusili
lavice zdejší školy a dokáží
posoudit vývoj budovy a výuky.
Já osobně jsem zdejší školu nenavštěvoval, ale základy vědění zde
dostaly všechny moje děti a ke zdejší škole mám velice kladný vztah. Je to taková
moje „srdcovka“ a hlavně si hodně vážím
všech dobrých kantorů, kteří zde působí
a v nedávné době školu vedli, jako například Karel Mittner, celých 36 let.
Nynějším kantorům a zaměstnancům
ZŠ a MŠ přeji již klidnější dobu výuky
a všem žákům mnoho krásných bezstarostných dnů a let ve škole a obci.
Oldřich Svoboda, starosta

Poněkud netradiční dětský den i s čarodějnicí
Stejně jako v loňském roce se v Meziříčku ani letos tradiční pálení čarodějnic
kvůli vládním nařízením 30. dubna neuskutečnilo. Jakmile to však bylo možné,
neváhali jsme a tuto tradici a oslavu Mezinárodního dne dětí jsme spojili do jedné
akce, která proběhla v sobotu 5. června.
Odpolední program začal po 16. hodině. Pro děti byly připraveny různé soutě-

že, do kterých se ovšem zapojili i dospěláci. Asi největší radost měli zúčastnění
z překážkové dráhy, která byla vytvořena
z balíků slámy. Za splnění všech úkolů
byly soutěžící děti oceněny sladkostmi
a drobnými dárečky. Po skončení všech
soutěží přišlo vhod závěrečné posezení
u táboráku a opékání vuřtů.

V podvečer jsme zapálili vatru, na které nemohla chybět krásná čarodějnice.
I když k nám ve večerních hodinách nebylo počasí zrovna příznivé, akce se opravdu vydařila. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další společné akce
v Meziříčku.
Alena Pelánová

V Martínkově vybudovali další
kryté posezení
V loňském roce vyrostlo v horní části martínkovské návsi kryté posezení, jež má sloužit návštěvníkům obce a akcí pořádaných v parku.
V nedávné době bylo na tomto přístřešku provedeno zakrytí horní části
obvodové konstrukce prkny a doplnění zábradlí. Další kryté posezení
bylo v květnu postaveno u sportovního hřiště „Na Výhoně“, na jeho realizaci přispělo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotací z Programu
obnovy a rozvoje venkova. Rovněž tento přístřešek bude sloužit všem
účastníkům akcí v přilehlém areálu – ať fotbalistům, návštěvníkům nového dětského hřiště nebo jiných akcí. Celkové náklady činily 430 tisíc
korun, dotace pokryla 70 % této částky.
Josef Pléha
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Čtvrtá Lukovská burza byla úspěšná a rekordní

Známé nepsané pravidlo, že dobré tradice je třeba zachovávat, se rozhodli naplnit v Tělovýchovné jednotě Sokol Lukov
a ve spolupráci s místními hasiči, myslivci
a akciovou společností Zeas uspořádali v sobotu 19. června v pořadí již čtvrtou Lukovskou burzu. A nutno dodat, že
dobře udělali, vždyť tato akce s pořadovým číslem čtyři byla ve všech směrech
rekordní. Navzdory tropickému počasí
si na ni našlo cestu sto šest prodejců
a sedm stovek návštěvníků, kteří si mohli
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vybírat z nepřeberného množství a druhů
nejrůznějšího zboží, chyběly zde snad jen
příslovečné lokomotivy…
Pro všechny zúčastněné pořadatelé připravili dostatek opravdu chutného občerstvení, takže ani v tomto ohledu nikdo
nestrádal. Během sobotního dopoledne
se zde například prodaly dvě stovky grilovaných klobás a sto dvacet porcí pečeného vepřového masa. Kdo chtěl něco jemnějšího, mohl si dát uzenou kýtu. Zájemců
o tuto delikatesu bylo opravdu hodně

a po třech desetikilových kýtách se brzy
jen zaprášilo. Vzhledem k velkému horku
a faktu, že mnoho účastníků přijelo auty,
se tentokrát prodalo dvakrát více točené
limonády než piva.
Červnová Lukovská burza se opravdu vydařila. A pořadatelé věří, že i ta podzimní,
která proběhne 2. října, bude minimálně
stejně úspěšná.
Luboš Janoušek

z mikroregionu

Cesta za poznáním okolí Želetavy
Pandemie covidu nám toho
mnoho vzala. Lockdown nás
zavřel doma, ale výlety do přírody nám úřady doporučily. Ale
kam se vydat, abychom se nemačkali se stovkami ostatních
výletníků? Lepší než vyhledávat známá a rušná místa je
vyrazit na místa méně známá,
přesto však zajímavá a nepříliš
vzdálená od našeho bydliště.
Taková je osada Dašov pod
horou Mařenkou. Je to malebná vesnička se svým vlastním
mlynářským muzeem. V půlce
května ji za pěkného počasí
navštívili příznivci turistiky ze U tříhranného kamene z roku 1756.
Želetavy. Cesta vedla kolem
Mařenky přes většinou kůrovcem zde- setkávaly hranice tří panství: Telečského,
vastované lesy. Hromady klád lákaly nej- Sádeckého a Brtnického. Dašovský mlýn,
ze kterého pocházela nebohá Mařenka,
jsme si prohlédli jen
zvenku a protože už
bylo poledne, opekli jsme si kousek
za vsí špekáčky. Poblíž jsme obdivovali
zatopený lesík – to
byla práce bobrů,
kteří si zde vystavěli
své hráze.
Cíl naší cesty
byl ovšem ještě asi
1,5 km
vzdálený
smírčí kříž. Podle
pověsti ho na místě,
kde lapkové kdysi
U dašovského mlýna.
zabili statečnou dívmladší účastníky výpravy ke zdolávání ku Mařenku, nechali postavit její rodiče
překážek. Cestou jsme minuli hraniční ká- a bratři. To se stalo roku 1689 a od té doby
men zvaný „Tříhranný“. V minulosti se zde byl kámen jen o několik metrů přemístěn,

protože stál uprostřed pole.
Obec Štěměchy zde nechala
nainstalovat i krásný kovaný
kříž s popisem dávné události.
Po cílové fotograﬁi už naše
kroky konečně směřovaly k domovu. Někteří si to namířili
domů nejkratší cestou přes Lesnou, ale většina z dvaadvaceti
účastníků poznávacího výšlapu
se rozhodla pro delší cestu přes
vrchol Mařenky. Ti našlapali
celkem asi osmnáct kilometrů.
Olga Nováková

U smírčího kříže.

Na dětských hřištích v Dešově je opět živo
Tak se to podařilo. Po několikerém
podání žádostí o dotace na dětská hřiště jsme vloni byli konečně úspěšní. Obě
dešovská hřiště byla již ve značně zchátralém stavu a z hlediska bezpečnosti ne-

vyhovovala dnešním náročným bezpečnostním normám.
Z přidělené dotace jsme vybudovali
jedno větší hřiště ve Velkém Dešově, kde
jsme se snažili umístit co nejvíce herních

prvků tak, aby sloužily všem dětem různého věku. Jeho součástí je i velká zpevněná hrací plocha na kolektivní hry. Druhé hřiště v Malém Dešově je menší a je
(dokončení na str. 18)
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Další kvalitní akce byla
úspěšně dokončena

(dokončení ze str. 17)
postaveno tak, aby ho mohly využívat hlavně maminky s malými
dětmi. Důležitým kritériem pro výběr zhotovitele bylo, aby všechny hrací prvky byly vyrobeny z kvalitního lepeného modřínového
V roce 2020 byla obci Nové Syrovice schválena dotace z MMR ČR
dřeva s kvalitním nátěrem a nerezovými součástmi, aby vyžado- na výstavbu hřišť. Znojemská ﬁrma DŘEVOARTIKL dodala kondiční
valy jen minimální údržbu. Věřím, že se nám to podařilo a obě hřiště ještě v témže roce na školní zahradu.
Krnčické víceúčelové hřiště započalo výstavbu letos na jaře. Stahřiště budou dlouho sloužit ke spokojenosti dětí i jejich rodičů.
Jan Sigmund, starosta
vební ﬁrma STABO MB Ing. Procházky se musela nejprve vyrovnat
s požadavky nového provozovatele sítí CETIN, jehož sdělovací kabely vedou pod plochou hřiště. Tyto odkrýt, uložit do betonových
chrániček, opět zasypat, upravit povrch a pokračovat v dalších plánovaných úkonech. Celé hřiště dostalo nové obruby, a to na plánovanou výšku pokládky
Mezinárodní den dětí letos vyšel na úterý. Oslava v podobě akce umělého povrchu, který
plné soutěží proběhla v Jakubově v neděli 6. června odpoledne. se pokládal ve dvou
Program byl naplánován mezi 14. až 17. hodinou, aby rodinky se vrstvách. Zbudovány
svými ratolestmi chodily průběžně. Přece jen ještě doznívala covi- byly nové mantinely,
obvodové sítě a dodádová opatření.
ny branky, basketbalový koš, lajnování a sítě
na tenis. Dokončovací
práce proběhly 14.
června a sotva poslední pracovníci ukončili svoje úkoly a naložili
zbylý materiál a vlastní pomůcky, začala se plocha hřiště plnit prvními dětmi.
Náklady na hřiště u školy byly 540 tis. Kč a na víceúčelové
v Krnčicích byly rozpočtovány ve výši 1 mil. 444 tis. Kč. Tyto však
budou vyšší o vícepráce spojené se zmiňovaným zabezpečením
kabelů. Celková dotace bude činit 70 % plánovaných nákladů, tj.
1 339 676 Kč, zbytek pokryje rozpočet obce.
Věřím, a již nyní mohu říci, že toto není poslední budování sportovního zázemí v naší obci. Již v roce 2009 bylo do provozu předáno
víceúčelové hřiště v Nových Syrovicích u hřbitova a v roce letošním
bychom měli čerpat další dotaci na jeho údržbu, celkem ve výši 2
mil. 800 tis. Kč. Jedná se o úpravu hrací plochy, dřevěné mantinely,
sítě a v neposlední řadě opravu fasády sportovních kabin. V přípraPočasí bylo krásné, a tak se odpoledne plné soutěží odehráva- vě jsou práce na výběru vhodných dodavatelů a termínů akcí.
Veškeré úpravy a budování v tomto našem sportovně-kulturním
lo venku v areálu školní zahrady. Volba místa nemohla být lepší.
Velikost školní zahrady umožnila volný pohyb malých soutěžících areálu již překročily hranici 25 mil. Kč. Nelitujeme a jsme velice rádi,
i jejich doprovodu tak, že se nikde netvořily fronty. Členitost areálu když jsou tato zařízení denně v provozu a slouží našim dětem i sporzase poskytla dostatek soukromí pro jednotlivá soutěžní stanoviště. tovcům.
Oldřich Svoboda, starosta
Start a cíl soutěžní dráhy byl v zahradním altánu, který za pěkného počasí slouží místním školákům k výuce na čerstvém vzduchu. Následovalo osmnáct
stanovišť s dovednostními,
vědomostními a sportovními
úkoly. V teplém počasí malí
soutěžící ocenili disciplínu
Druhý červnový víkend se kolovení gumových kachniček nal v České republice Víkend
ze zahradního jezírka.
otevřených zahrad. V neděli 13.
Rodiče i děti si procvičili června přivítala návštěvníky také
vědomosti o přírodě pozoro- naše školní ukázková přírodní
váním a poznáváním ptactva zahrada v Domamili. Pro zájems využitím výukových maket, ce byly připraveny komentované
přiřazováním parůžků, plá- prohlídky. Největšímu zájmu se
ství a ulit k obrázkům zvířat. Skládali patrové puzzle s vývojovými těšily vysoké záhony; na zahradě
fázemi živočichů. Zajímavá byla hmatová poznávačka, kdy se pouze jich máme devět, přičemž je kapomocí hmatu určovaly přírodniny. Děti si zahrály i na zahradníky při ždý vyrobený z jiného materiálu.
Nejvíce se líbily záhony z cihel,
sázení netřesků, které si pak odnesly v květináčích domů.
Ve sportovně laděných disciplínách děti vyzkoušely šplh, chůdy, recyklovaného plastu a jahodová
parkour na kládách, lezení na strom, hod na cíl do basketbalové- pyramida. Návštěvníci se nejho koše nebo házení kroužků na tyč. Dobrou trefu museli soutě- častěji ptali, jakým materiálem se záhony plní nebo jak často se
žící předvést také při krmení divočáků. U dřevěných čuníků, kteří mění jejich obsah.
Milovníky zahrad také zaujalo gabionové posezení, zelená
si odběhli z předzahrádky místní mateřské školky, se děti trefovaly
střecha se sukulenty na zahradním domku s nářadím, krokodýlí
bramborami do korýtka.
Za splněné úkoly si soutěžící odnesli domů odměnu, pořadatelé záhon, hmyzí hotel nebo jezírko s bylinkovou spirálou. Nejen děti
sklidili pochvalu od rodičů a snad všichni odcházeli s dobrým poci- si s chutí vyzkoušely bosky hmatovou stezku (viz foto Barbory
tem příjemně prožitého odpoledne a přáním, ať už konečně všechna Kabelkové). O drobné občerstvení se postaraly šikovné kuchařky ze školní jídelny.
omezení pominou.
Miroslav Kabelka
Eva Šrámková

Jakubovskou oslavu MDD
hostil areál školní zahrady

Červnový víkend ve znamení
otevřených zahrad
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Sedmý ročník oblíbené
ochutnávky kvalitních vín
V roce 2015 se zastupitelé v Častohosticích rozhodli, že zdejší
Prokešova stodola je jako stvořená k posezení s přáteli. Když
posezení, tak s vínem. Když víno, tak taky cimbál. Rychlé rozhodnutí nabralo na obrátkách, během dne se podařilo zajistit nejen vinaře, který by byl ochotný prezentovat dobrá vína. Povedlo
se totiž zároveň sehnat výbornou cimbálovku! A to opravdu neuvěřitelně rychle, stačil jeden telefonát…
Možná souhra těchto úspěchů tehdy rozhodla o tom, že se
ochutnávka vína v Častohosticích stala tradicí. A v sobotu 10.
července zde v 15.00 hod. zahájíme v pořadí již sedmý ročník
této oblíbené akce! Také letos je pro všechny milovníky kvalitního moku připraveno skvělé víno z vinařství Šabata, osvědčená
cimbálová kapela Sylván zahraje od 18.00 hod. Ani tentokrát samozřejmě nemůže chybět maso na grilu, které jistě k dobrému
vínu přijde k chuti. Překvapením pro příchozí nebude jen víno či
hudba, ale i nově vybudované zázemí. Budeme se na vás těšit
v Častohosticích.
Marie Vláčilová, starostka

hudebním pásmem ke Dni
matek. Zazněly nádherné
známé písně, které dojaly
nejen naše klienty.
Celý květen jsme netrpělivě vyhlíželi pěkné počasí,
abychom mohli uspořádat
sportovní hry. Zadařilo se
a v pátek 4. června se zahrada Domova proměnila
v jedno velké sportoviště.
Na klienty čekaly různé disciplíny jako například kuželky či hod
na čápa… Cílem her nebyl samotný sportovní výkon, ale především dobrá nálada a skvělá atmosféra, což se podařilo.
Vzpomínali jsme, jak řekli klienti „na naše mladá léta“ a vyrobili jsme si „posejpku“. Víte, co jsou „posejpky“? Drobné obrazce z natrhaných květin se kladou před vchod domu v podvečer
svátku Božího Těla. Můžeme se setkat s různými obrazci, jako je
kříž, srdce anebo jen s volně pohozenými květy. S našimi klienty
jsme se shodli, že nejhezčí na „posejpkách“ je to, že je každá
originální.
Na konci června jsme oslavili v našem Domově pouť a opět
nás navštívila zvířátka ze záchranné stanice IKAROS. Ale o tom
zase třeba příště…
Eliška Ševčíková a Ilona Nováková, aktivizační pracovnice

Krnčická pouť proběhla
tradičně v režii místních hasičů

Dění v Domově svaté Anežky
ve Velkém Újezdě
Přestože byl v posledních několika měsících omezen veškerý
kulturní, sportovní a společenský život, konaly se v našem Domově za určitých hygienických podmínek některé akce.
Poslední dubnový pátek jsme společně oslavili pálení čarodějnic. Nechybělo tradiční stavění máje. Počasí nám přálo, mohli
jsme trávit den venku v naší krásné zahradě, kterou se linuly
lidové písně. Při harmonice si klienti mohli zazpívat a také si nechat zahrát na přání.
Následující týden jsme se opět potěšili. Za další nádherný hudební zážitek tentokrát vděčíme učitelům ze Základní umělecké školy Moravské Budějovice, kteří k nám přijeli s nádherným

Pouťové oslavy v Krnčicích se konaly v sobotu 12. června. Organizace se jako každý rok ujali naši hasiči. Od rána na návsi
pod pergolu naváželi občerstvení, stavěli stany, stoly
a lavice k sezení, pro děti se
chystaly soutěže. Kolem rybníčku také bylo živo, připravovaly se dětské rybářské
závody a večer pak rybářské
závody pro dospělé.
Kolem 13. hodiny již začali
přicházet první návštěvníci, a to nejen z řad místních
občanů, ale na dobré vínko
přišli i přespolní. Zájemci
se mohli projet na koňských
spřeženích, která střídavě
obsluhovali pánové Milan
Růžička, Josef Haupt a Bohuslav Svoboda. O tyto projížďky byl velký zájem a koně
nepřetržitě jezdili až do 19.
hodiny. Počasí bylo nepředvídatelné, takže asi na hodinu se přihnala bouřka, ale
díky pergole a stanům vše
dobře dopadlo. Pak nám ale
už počasí přálo a vše probíhalo podle plánu.
Od 15 hodin se nejmladší
zájemci o závody v chytání
ryb rozmístili kolem rybníčku a do půl šesté večerní se
snažili na jeden prut nachytat co nejvíce rybiček – 1 cm
= 1 bod. Na prvním místě se
umístila Eliška Dvořáková, 2.
místo obsadila Nikola Procházková a třetí místo patřilo Adélce
Dvořákové.
(dokončení na str. 20)
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(dokončení ze str. 19)
Dospělí pak začali s chytáním v 18 hodin. Tam už byly podmínky trochu přísnější. Bodovaly se ryby od 15 cm. 15 cm = 15
bodů. A ve 20 hodin už jsme měli vítěze,
jímž se stal Josef Dvořák. Druhé místo
obsadil Bedřich Pella a na třetím skončil
Marek Puklický.

Dětem, které nesoutěžily nebo nechytaly
ryby, přišlo vhod nové kondiční hřiště, které
bylo neustále obsazené. Zde vládl fotbal
a košíková. Těm nejmenším patřily houpačky, prolézačka a skluzavka, ale také soutěže v házení míčků a kroužků na cíl. Nové
hřiště již tímto bylo pokřtěno, ale oﬁciálního
otevření se dočká na konci prázdnin.

Kromě dobrého vína si návštěvníci
mohli dát výborné opékané maso či párek v rohlíku. Velmi zdařilá akce opět
za dlouhou dobu vzhledem k pandemické situaci. Věříme, že se vše snad brzy
vrátí do normálu a budeme se zde moci
potkávat častěji.
Dana Peřinková

Sběr plodů listnatých stromů přinesl Radkovicím vítězství
Na začátku letošního roku vyhlásilo zastupitelstvo Kraje Vysočina už 12. ročník
ankety Skutek roku, která se snaží ocenit
dobrovolné skutky a projekty, které v roce
2020 nejvíce přispěly k rozvoji regionu.
V kategorii „Životní prostředí“ vyhrála
obec Radkovice u Budče, jejíž občané se
neuvěřitelným způsobem zapojili do obcí
vyhlášené soutěže ve sběru plodů listnatých stromů. Do krajské ankety o Skutek
roku 2020 poté Radkovice u Budče poslaly následující text:
„Počátkem roku 2020 vyděsila obyvatele celého světa a též občany naší
republiky pandemie nemoci COVID-19.
Tento strašák zcela zastínil další problémy, mimo jiné také kůrovcovou kalamitu. Umírání stromů je samozřejmě méně
alarmující než umírání lidí. Nevíme, jak
vstřícně půjde příroda naproti lidem v boji
proti nákaze koronavirem, ale je zřejmé,
že pro řešení problému „kůrovec“ příroda
nemohla udělat víc!

za to, že v době, kdy umíraly lesy kolem vesnice,
jen lhostejně přihlíželi.
Naopak, do soutěže se postupně zapojilo celkem 15
rodin.
Závěrečné
hodnocení
soutěže, které proběhlo
dne 4. 11. 2020, přineslo
doslova nečekané výsledky: celkem bylo nasbíráno 335 kg žaludů a 520 kg
kaštanů.
Všichni účastníci dostali
dárkový balíček s knihou
o přírodě a věcné dary
s lesní tématikou.
Nasbírané plody byly vysety do oplocenky u bytovky v Radkovicích, kde budou růst po dobu nanejvýš dvou let. Pak
budou sazenice přemístěny do obecních
lesů s pomocí účastníků soutěže, a tím se
podaří našim dětem přiblížit, jak dlouhá
a složitá cesta vede k obnově lesa. Děti
se pak mohou celý svůj život chodit dí-

vat, jak z nasbíraných plodů rostou statné
stromy.
Vzhledem k ohromnému množství se
všechny plody nedaly vyset do obecní
oplocenky z důvodu její kapacity, a proto byla zbývající část nabídnuta do lesní
školky, kde z nich také vypěstují stromky.“
-kes-

Škola v Nových Syrovicích slavila
Ve dnech 4. a 5. června proběhly v naší
základní škole dny otevřených dveří.
Návštěvníci si mohli prohlédnout dětmi
vyzdobené třídy, zrekonstruovanou třídu
v prvním patře, knihovnu či tělocvičnu,
ale především nově postavenou halu, která slouží ke společenským akcím školy
a školky a díky níž se propojila budova
školy a jídelny.
Ke vzpomínkám na školní léta vyzývala návštěvníky jedinečná výstava historických fotograﬁí školy a školních kro-

Pršelo tak, jak jsme to řadu let nazpátek nezažili. A duby, buky, jírovce, javory
a ostatní – zejména listnaté dřeviny – se
doslova předháněly v tom, který druh vyprodukuje více semen a plodů. Pro racionálně uvažujícího člověka se vztahem
ke své rodné zemi, kraji a obci bylo proto
doslova povinností těchto faktorů využít.
Tyto v normálně fungující společnosti přirozené úvahy vedly Obecní úřad
v Radkovicích u Budče k vyhlášení soutěže ve sběru plodů listnatých stromů.
Reakce obyvatel obce byla fantastická! Občané Radkovic u Budče, zejména
ti nejmladší, se opravdu nemusí stydět
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nik, do kterých bylo možné nahlédnout.
V rámci těchto dnů otevřených dveří
proběhlo také slavnostní otevření nově
vybudovaného dětského hřiště na školní
zahradě, které jsme získali díky Nadaci
ČEZ. Užít si ho budou moci děti ze školky
i ze školní družiny. Jako dovršení vydařené akce dostaly všechny děti u příležitosti
Mezinárodního dne dětí ovocný balíček
a pak už si jen užívaly nové hřiště a krásné počasí.
Dana Brenkusová

z mikroregionu a ze školství

Úspěch v projektu 3D tisk do škol
A to není vše. Jsem moc
V dubnovém čísle zprarád, že naší škole byly
vodaje jsem čtenáře inforv rámci projektu IKAP II
moval o zapojení Gymnázia
přislíbeny další moderní
a SOŠ Moravské Budějovipomůcky. Kromě jiných se
ce do projektu Josefa Průši
tedy jedná o další 3D tisna podporu 3D tisku ve škokárny, robotické stavebnice
lách. V té době jsem měl
a programovatelné destičky
za sebou složení 3D tiskárBBC micro:bit. Od září pony a hledal jsem studenty,
vedu polytechnický kroužek
kteří by ve svém volném
pro všechny nadšence, kteří
čase navrhli 3D model, vybudou mít chuť využít naše
tiskli ho a vytvořili potřebnou
dobré technické zázemí.
dokumentaci. Vše komplikoMým cílem do budoucvala řada různých okolností.
na je začlenit tyto moderní
Probíhalo distanční vzdělápomůcky do výuky „nové“
vání a vůbec jsme nevěděli,
informatiky, která se nevykdy se nám studenti vrátí
hnutelně blíží a na kterou se
do školy. Navíc byla dána
já osobně moc těším. O tom
přesná doba realizace, konale třeba zase příště.
krétně pouhé tři měsíce.
Mgr. Petr Dohnálek
Jednou z podmínek bylo, Studenti T. Novotný a J. Kodajek s Mgr. P. Dohnálkem u nové 3D tiskárny.
aby se vytištěný model
vat studentům, kteří se nebáli a šli do toho
dal zapojit do výuky. Takže jsme nemohli vytvořit model, kterým se mnou. Za návrhy 3D modelů stojí hose tradičně 3D tisk začíná – klíčenka, diny práce Jakuba Kodajka a Tadeáše
logo školy, žeton do košíku, model leta- Novotného (2. A). Byla s nimi radost spodla atd. Náš model měl být originální, lupracovat. Často jsme se scházeli na onměl pomoci studentům s procvičováním, line schůzkách, řešili, kdo co udělá, jak by
opakováním konkrétní látky libovolného mohly modely vypadat atd. Já jsem jejich
předmětu. Zkrátka musel mít vzdělávací návrhy ve škole tisknul a tvořil podklady
Již podesáté se v sobotu 24. července
cíl. Ve spolupráci s kolegyní Janáčkovou k projektu.
v Martínkově uskuteční štafetový maraton
A jak to celé dopadlo? Výborně! Mám
jsme navrhli a vytiskli modely pro časovás názvem „Pocta Emilu Zátopkovi“. Praní pravidelných sloves v němčině. Jedná velkou radost, že se nám povedlo vše
videlní návštěvníci této akce si již zvykli
se o skládačku, kde do sebe pasují jen zdárně dokončit a naše škola tak získala
na to, že se nejedná o žádný závod ani
správné kombinace tvarů dle německé zdarma skvělou 3D tiskárnu ORIGINAL
soutěž. Spíše jde o společenské setkání
gramatiky. Na tomto místě musím poděko- PRUSA I3 MK3S+.
spojené s pohybem, během něhož si připomínáme fenomenální úspěch tohoto
atleta na olympiádě v Helsinkách v roce
1952. Zátopek tehdy vyhrál nejen vytrvalostní běhy na 5 a 10 kilometrů, ale rovněž
maraton, do kterého se tenkrát zapojil
na rozdíl od svých konkurentů poprvé.
Kristýna Beleščiaková, studentka tře- nášek, besed s odborníky a její součástí
Cílem martínkovské akce je nejen zdotího ročníku gymnázia, vybojovala druhé je také prohlídka areálu jaderné elektrárlat maratonskou metu, tedy 42 kilometrů
místo v letošním ročníku Jaderné maturi- ny. Letošní ročník proběhl v dukovanské
a 195 metrů, ale společně přidat i další
ty.
elektrárně virtuálně ve dnech 10.–11. květkilometry – k tomu přispívají všichni účastKaždým rokem pořádají energetici pro na. Zúčastnil se ho rekordní počet téměř
níci akce, kteří jednou či vícekrát obejdou
žáky třetích ročníků středních škol Jader- 100 žáků z 26 škol z celé České republiky
nebo oběhnou náves. V každém z přednou maturitu, která probíhá formou před- a pro naši školu byl mimořádně úspěšný.
cházejících ročníků se vždy podařilo posuTitulem Královna Jaderné maturity se
nout některý z rekordů: buď v počtu účastmůže pochlubit Kristýna Beleščiaková ze
níků, nebo v celkem zdolané vzdálenosti.
třídy 3. A, která obsadila v závěrečném
V loňském roce se do maratonu zapojilo
testu krásné druhé místo.
211 účastníků, kteří společně nachodili
Jaderná maturita je jednou z aktivit,
a naběhali neuvěřitelných 1 422 784 mekterou žáci naší školy mohou absolvovat
trů!!!
díky tomu, že jsme partnerskou školou
Podaří se letos opět posunout některý
Skupiny ČEZ. Tato akce je jedinečnou příz rekordů? K tomu může přispět každý, kdo
ležitostí nejen pro ověření znalostí o funpředposlední červencové sobotní odpolegování elektrárny, ale také příležitostí,
dne zavítá do Martínkova a do maratonu
jak navázat se Skupinou ČEZ spolupráci
se zapojí. Každý účastník obdrží poukaz
i do budoucna. V nejednom případě se
na dva nápoje zdarma, upomínkové předstala motivací pro budoucí volbu studia
měty a jelikož se jedná o jubilejní desátý
na vysoké škole.
ročník, bude od 19.00 hodin následovat
Tento rok sice probíhala pouze v oncountry večer se skupinou DUHA BAND,
line podobě, ale i přesto, že jsme se sešli
na který bude vstup volný. A pro všechny
pouze virtuálně, byla atmosféra úžasná
maratonce připravili pořadatelé z Tělocviča kvalita působivých přednášek byla zané jednoty Sokol Martínkov překvapení…
chována.
Josef Pléha
RNDr. Věra Pánková

Jubilejní štafetový
maraton
s překvapením

Královnou Jaderné maturity 2021
je Kristýna Beleščiaková
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Uskupení GMBproMB získalo v prestižní anketě ocenění
V pátek 4. června bylo skupině aktivních studentů moravskobudějovického gymnázia předáno ocenění za výhru v anketě Skutek roku 2020 v oblasti Volný čas
dětí a mládeže. Cenu v podobě ručně vyráběného kovového šneka a peněžního
šeku předala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje
Mgr. Hana Hajnová (viz foto).
Určitě jste již slyšeli o aktivitách a realizo- městkyně hejtmana Kraje Vysočina pro
vaných projektech uskupení GMBproMB. oblast regionálního rozvoje Mgr. Hany HajPokud ne, jedná se o nadšené studenty nové. Následně se k jejich ocenění připojilo
gymnázia, kteří se rozhodli vlastními aktivi- i město Moravské Budějovice, které pro ně
tami přispět ke zpříjemnění života obyvatel uspořádalo slavnostní předávání v obřadní
našeho města a ukázat, že Moravské Bu- síni městského úřadu. Studenty v doprovodu Mgr. Olgy Honsové a ředitele Gymnázia
dějovice žijí.
Ve svých plánech pokračovali i v kompli- a SOŠ Františka Dubského přivítala mískovaných podmínkách loňského roku a čty- tostarostka Jana Kiesewetterová a jménem
ři jejich uskutečněné projekty nyní ocenila města jim poděkovala za jejich realizované
porota Kraje Vysočina a široká veřejnost projekty a práci, kterou vykonávají ve voloceněním v anketě Skutek roku 2020 v kategorii Volný čas dětí a mládeže. O jaké
konkrétní projekty šlo?
Q ProMEETačka – dvoudenní ﬁlmový minifestival pořádaný pro veřejnost v gymnazijním parku.
Q BasketWall – umělecké ztvárnění legendárního basketbalisty Bryanta, které
nahradilo nehezkou zeď na sportovním
hřišti v lokalitě Na Výsluní.
Q MexicoCup – každoroční sportovní den
pro děti i dospělé, jehož hlavní částí
je fotbalový turnaj, pořádaný v části města zvané Mexico.
Q Kosička – výměna staré lavičky za nové
posezení a přidání stojanu na kola a odpadkového koše pod dvěma památnými
duby na oblíbeném výletním místě.
Cenu převzali zástupci týmu GMBproMB
nejdříve na půdě gymnázia z rukou ná-

ném čase ve prospěch nás všech. (Více
o tomto přijetí na straně 3 – pozn. red.)
Na závěr bych ráda za celý tým GMBproMB poděkovala Kraji Vysočina a všem
porotcům. Moc si vážíme ocenění naší
práce. Zároveň bych chtěla poděkovat
také profesorkám Mgr. Olze Honsové
a Mgr. Květě Bretšnajdrové za podporu,
pomoc a vedení, protože bez nich bychom
tohoto úspěchu nedosáhli.
A vám všem mohu již nyní prozradit, že
ani letos nezahálíme a v současné chvíli
máme schválené další projekty podporované organizací Mládež kraji Vysočina. Takže
se rozhodně máte na co těšit!
Klára Dohnalová, GMBproMB

Jedním z překvapení byla „vytuněná“ Boženka
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS) byla v několika
uplynulých týdnech konečně plná žáků.
Za dlouhé měsíce, co byla mládež nuceně
doma, však areál rozhodně neosiřel. Krom

Figurína Boženka je pro ošetřovatele neocenitelná.
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„distančky“, již tam jeli nekompromisně
naplno, se odehrála spousta důležitých
věcí. Sehnali nové školní pomůcky. Opravili, co se dalo. Zaměstnanci, kteří nebyli
vytíženi distanční výukou, pomáhali hygieně s trasováním. Ostatně v tom byla SŠŘS
dlouhodoběji jediné vzdělávací zařízení
v okrese. A hygienici vyjádřili dík.
„Bral jsem to jako určitou povinnost;
pomoci, když můžeme a máme kapacity.
Zapojil se například tělocvikář, školní psycholožka, asistentka pedagoga a další,“
řekl ředitel školy Tomáš Dolejský. Koordinátorem trasování byl vedoucí domova
mládeže František Trnka. „Šlo přes nás
přes 220 případů lidí pozitivních na COVID-19,“ vypočítal.
Byt jako u zákazníka
Areál K Háji, kde jsou školní dílny, se
dočkal výmalby a šikovní školníci mají
před dokončením cvičný byt. Jeho kouzlo spočívá v tom, že bude plný různých
instalací. Žáci si budou moci zkoušet například různá zapojení elektřiny, zprovoznění kotle či radiátorů, jako když přijedou
k zákazníkovi do bytu. „Navíc jsme nedávno z majetku kraje získali starší, ale plně
provozuschopnou dodávku. Jinde v kraj-

ském zařízení už nebyla potřeba, převedla se k nám. Můžeme ji využít i k cestám
na stavby, kde žáci uvidí řemeslo přímo
v praxi a vyzkoušejí si ho,“ připomenul
další novinku ředitel.
I zuby jdou vyndat
Ošetřovatelé mají od kraje modernější
lůžka. A nemůžou si vynachválit novou
tréninkovou „pannu“. „Je opravdu vytuněná. Holky si ji po návratu z distančky
okamžitě oblíbily. Však jí hned daly přezdívku Boženka,“ poznamenala kantorka
Gabriela Smutná. Na Božence se lze naučit především kompletní hygienu pacienta, polohování, prevenci proleženin, péči
o močový katetr, aplikaci inzulínu. „Má
i vyndávací zuby, takže trénujeme hygienu zubní protézy,“ přidala další detail
Smutná.
Hýbni kostrou
Ředitel Dolejský je rovněž rád za motivaci k pohybu, kterou v době výuky na dálku vymyslel tělocvikář Jiří Zyblikiewitz.
Na facebooku školy vyhlásil iniciativu, kdy
se žáci a zaměstnanci můžou pravidelně
zapojovat do virtuální cesty kolem rovníku. Vždy, když urazí nějakou vzdálenost

ze školství
chůzí, během, na in-line bruslích, koloběžce či na kole, prostřednictvím aplikace pošlou trasu a přispějí do „banku“ kilometrů.
Odměnou pro nejaktivnější třídu je školní
výlet, soutěží se i o nejhezčí fotku.
Prozkoumat Karoq
Automechaniky chtějí učit na co nejmodernější technice. Škola má novou Škodu
Karoq. „Slouží jak při provozu, tak budoucím automechanikům k nácviku správné
diagnostiky,“ řekl Tomáš Dolejský.
Po návratu se všichni soustředili na dojezd školního roku. Co nešlo učit distančně, byla autoškola a svářečská škola.
Autoškolu se nakonec podařilo dohnat
u všech. Kurz svařování stihli téměř všichni, především ti z posledních ročníků. „Jen
několika málo žákům se dokončení přesouvá na počátek příštího školního roku,“
dodal ředitel.
-hajNa Škodě Karoq se žáci učí diagnostiku.

Foto: Hana Jakubcová (2x)

Dva dny plné radosti začaly zasazením kaštanu
Celý první červnový den jsme v naší
školce slavili Mezinárodní den dětí. Počasí nám přálo, a tak jsme během krásného slunečného dopoledne ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ
a panem Vejtasou vysadili na Fügnerově
náměstí růžovokvětý kaštan – STROM
DĚTSKÉ RADOSTI, který děti ozdobily
slaměným věncem s navázanými barevnými otisky svých dlaní a vypsanými radostmi – ze spaní v maminčině posteli,
z dortů a dárků, sluníčka a rozkvetlých
květin – a plno dalších radostí.
Pan zahradník si pro nás připravil milé
překvapení. Na speciální papír napsala
paní učitelka Anička vzkaz a všechny děti
nakreslily sluníčko – tento „pergamen“
jsme uložili do sklenice, která je zakopaná
u kořenů stromu jako vzkaz budoucím generacím. Kdo ví, kdy ji někdo najde a dozví se, že 1. 6. 2021 zasadily děti z MŠ
Husova Strom dětské radosti. Přinesenými lopatkami děti zasypaly kořeny hlínou
a konvičkami je také zalily. Slíbili jsme si,
že až půjdou s rodiči na procházku, zase
strom zalijí. U stromu jsme si pak zazpívali a zatančili. Panu zahradníkovi a jeho
kolegovi udělala velkou radost písnička
Šel zahradník do zahrady, kterou jsme jim
věnovali.
Celá akce proběhla v milé a příjemné
atmosféře, děti měly radost, že se mohly
zúčastnit všech činností. Tímto moc děkujeme Městskému úřadu Mor. Budějovi-

ce – odboru životního prostředí a odboru
strategického rozvoje a investic a panu
Vejtasovi za krásný průběh oslavy MDD.
Tím ale naše slavení neskončilo. Odpoledne jsme v areálu naší školní zahrady
za podpory MAP II. připravili místa pro
zdobení keramických hrníčků (ve spolupráci s Keramikou Babsi Kolam Jemnice)
a rodiče s dětmi si tak mohli nazdobit svůj
hrníček podle vlastních představ. I tato
akce se moc povedla. Děkujeme rodičům, že svým dětem věnovali čas a mohli
si tak při společném tvoření užít spoustu
zábavy.
Plni zážitků z oslav Mezinárodního dne
dětí jsme se hned ve středu 2. června rozhodli udělat radost také někomu jinému.
Vydali jsme se k Léčebně dlouhodobě

nemocných a ve spolupráci s městskou
policií, které tímto děkujeme za zajištění
bezpečnosti na daném úseku, jsme barevnými křídami ozdobili silnici na ulici
Srázná.
Všechny kytičky, duhy, srdíčka, domečky a autíčka byly poděkováním a povzbuzením pro všechny pacienty a zaměstnance LDN, kteří z oken vyhlédli ven. Moc
děkujeme zdravotním sestřičkám a všemu personálu za sladké překvapení!
Snad jsme všechny přihlížející potěšili
i našimi veselými tanečky a písničkami.
Všem vám přejeme hodně sil a pevné
zdraví!
Děti a učitelky MŠ Husova
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Obyčejné hrdinství dětí ze ZŠ T. G. Masaryka
Třída 1. C Základní školy TGM v Moravských Budějovicích se
společně s paní učitelkou a paní asistentkou zúčastnila ekologické výzvy „Kampaň obyčejného hrdinství aneb Od malých činů
k velkým dopadům“. Zalíbilo se nám téma kampaně: Udělej něco
pro ostatní!
Děti donesly do školy stará vypraná trička a vyrobily z nich
parádní látkové tašky. Jednoduchým způsobem, správným střihem a pěknými uzlíky jsme vyrobili celkem 24 tašek. Ty jsme
následně věnovali sociální pracovnici Bc. Zdeňce Škarkové, která poskytuje terénní pečovatelskou službu v Dačicích a přilehlém okolí (Pečovatelská služba RESIDENT 2000 o. p. s.). Paní
Škarková všechny tašky rozvezla svým klientům a tašky jim prý
udělaly velikou radost.
Děti dostaly za tento nezištný čin odměnu. Velká krabice plná
ﬁxů z Centropenu a přívěsek na klíče v podobě medvídka všechny velmi potěšily. Věřím, že i nadále budou děti s nadšením pomáhat přírodě a lidem kolem sebe.
Mgr. Radka Vysoudilová, třídní učitelka

Dvakrát ze Základní školy Havlíčkova ulice
Ohlédnutí za distanční výukou
Ve druhém pololetí se žáci opět ocitli ve svých domovech
na distanční výuce. Všichni učitelé se žákům snažili výuku
co nejvíce zpříjemnit, aby žáky namotivovali ke správným
výkonům. Žáci 3. A a 5. A si letos smutné období masopustu zpříjemnili na online výuce karnevalem a namalovali
k tomu i hezké obrázky. Žáci 5. B se pustili i do výtvarného
zpracování jedné z tradičních masopustních masek. A sedmáci si při distanční výuce v rámci fyziky s panem učitelem
Grambalem mohli doma zkusit různé projekty. Například
sestavit pevnou a volnou kladku, někteří i kladkostroj…
-ksg-

Den dětí ve školní družině měl pestrý program
V úterý 1. června proběhla ve všech odděleních školní družiny
oslava Dne dětí. Každá z nás si pro děti ve svém oddělení připravila program.
V prvním oddělení, tedy v oddělení pro ty nejmenší, byl zábavný program pojat ve stylu postaviček klaunů a šašků. Děti
z druhého a čtvrtého oddělení překonávaly zábavné pohybové
překážky v tělocvičně. Měly možnost si zasoutěžit mezi sebou
skákáním v pytli, chodit na chůdách apod. Vyzkoušely si sklouznout se po nových lavičkách, prolézat tunelem, kroutit kruhovou
obručí, projít se po balančních kamenech apod. Nechyběla ani
odpočinková disciplína, a to lov rybiček z rybníku na prut.
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Ve třetím oddělení si děti nejdříve protáhly mozkové závity
nad vědomostními soutěžemi. Aby nebyly po vyučování tolik
„trápeny“, pracovaly v dosti velkých skupinkách, a tak mohly
vzájemně kooperovat. Úkoly byly pestré, takže si přišel na své
opravdu každý.
Všechny děti, které se programu účastnily, byly obdarovány několika sladkostmi. Odpoledne jsme si všichni plně užili.
Děti odcházely domů s nadšením a plné dojmů a zážitků. Nás
vychovatelky pak potěšila milá slova od spokojených chlapců
a děvčat.
-šd-

ze školství

S projektem PULCHRA jsme se dostali do druhé poloviny
Žáci a členové kroužku Tereza při ZŠ
TGM Moravské Budějovice se před rokem
zapojili do mezinárodního projektu PULCHRA. Vybrali si z mnoha námětů téma
Veřejná zeleň. První období strávili mapováním stavu zeleně ve městě a v okolních
obcích. Nakonec se shodli na řešení tří problémů, kterým se budou věnovat po zbytek roku. Jedním z nich je využívání školní
zahrady jako místa komunitního setkávání,
dále se zajímají o úpravu parčíku před školou. Stěžejní téma je využívání Heřmanských kopců k relaxaci obyvatel Moravských Budějovic a mapování této oblasti.
„Podařilo se nám uspořádat dvě komunitní setkání na školní zahradě,“ říká Bára
z 8. C, „jedno odpolední před Vánocemi
pro rodiče s dětmi a další pod názvem Co
naši dědové a babičky věděli pro seniory
a žáky 1. a 2. tříd. Zlepšilo se i využívání
zahrady – skoro všechny třídy využívaly

altán a přilehlé prostory pro výuku i sport.“
„Navrhli jsme nové lavičky do parčíku
a zabývali jsme se úpravou prostoru před
školou. S našimi nápady jsme seznámili
pracovníky odboru životního prostředí,“ seznamují Šárka s Evou.
„Nejlepší byl workshop s geodetem
na Heřmanských kopcích,“ povídá Ondra.
„Nám se líbila procházka s ornitologem
a pozorování ptáků dalekohledy,“ doplňují
Táňa a Iveta.
V současné době se rýsuje výstavba naučné stezky kolem Rokytky a přes prázdniny příprava naučných tabulí. Z projektu
PULCHRA je na to určeno 13 000 Kč. „Plánů
máme mnoho,“ povídají Gabča a Vendula
ze 7. A. „Doufáme, že příští školní rok bude
normální bez uzávěrek a budeme je moci
realizovat.“ Šesťačky Jana a Magda se připojují: „Už se těšíme na další akce!“
Členové kroužku Tereza

Bicí jsou srdcem každé kapely
Základní umělecká škola v Moravských Budějovicích se každý
rok snaží o to, aby nabídka studijních zaměření byla vždy velmi pestrá a zajímavá. S tím ovšem souvisí i obnova stávajících
a pořizování nových hudebních nástrojů a pomůcek.
Pro blížící se školní rok 2021/2022 nabízí novinku v podobě
výuky hry na bicí nástroje. Pro toto studijní zaměření bylo ale

potřeba dokoupení
nového nástroje pro
tuto jistě atraktivní
výuku. Na ﬁnancování nové bicí soupravy se škole podařilo
získat dotaci z Fondu Vysočina program „Učební pomůcky ZUŠ
2021“ na realizaci projektu „Bicí – srdce každé kapely“.
Díky této poskytnuté krajské dotaci si nový nástroj už mohli vyzkoušet malí uchazeči o studium na letošních červnových
přijímacích zkouškách. A není jistě vyloučeno, že pod vedením
pana učitele Davida Lukšů z nich vyrostou muzikanti s rytmem
v těle a stanou se třeba opravdovým srdcem některé z budoucích kapel.
-zuš-

Nový hudební nástroj v akci.

Foto: Ludmila Čírtková
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Stůj, svítí červená!
V Mateřské škole Fišerova se mimo jiné
věnujeme také dopravní výchově, která má
své místo v našem školním vzdělávacím
programu. V rámci prevence jsme
především chtěli, aby děti dostatečně zvládly nejenom roli chodce, ale
i cyklisty. Koncem května za nimi
do mateřské školy přijela krajská koordinátorka BESIPu, která si s dětmi
povídala o správném a bezpečném
chování v dopravních situacích. Toto
chování si vyzkoušely při různých
hrách. Děti také navštívily dopravní
hřiště, kde jezdily na kolech nebo koloběžkách a prakticky si tak procvičily dodržování dopravních předpisů
pod dohledem městské policie.
Předškoláci z naší mateřské školy se zapojili do soutěže pořádané
odborem tisku a public relations Mi-

nisterstva vnitra ČR, ve které výtvarnou
formou zpracovávali téma “BEZPEČNÁ
CESTA DO ŠKOLKY“. Držíme jim pěsti

a přejeme co nejlepší umístění a zároveň
i uplatnění získaných poznatků v praxi.
Bc. Martina Vodáková, učitelka

Jak jsme vraceli
heřmánek
na Heřmanské kopce
V době nepříznivého jarního počasí
děti ze 4. B Základní školy TGM v Moravských Budějovicích ve třídě vyrobily
zahradní bomby – koule z hlíny se semínky heřmánku. Pak se konečně počasí
umoudřilo, a tak jsme se společně vydali
na Heřmanské kopce, kde bomby z vrcholů kopců děti s radostí házely do prostoru navážky starého lomu. A teď už se
jen čeká, jestli heřmánek vyroste…
Jolana Bartesová

Novinky v Základní umělecké škole Moravské Budějovice
Letošní školní rok byl opravdu velice pestrý.
V září jsme začali úspěšným koncertem našich
pěveckých sborů (Kapky a Jemnický sbor)
s Helenou Vondráčkovou a po něm se začali
připravovat na vánoční koncert a Josefem Vágnerem. Na podzim se ale nastoupené tempo
zpomalilo v důsledku vládních opatření týkajících se školství a kultury. Naše každodenní
činnost se přesunula do virtuálního světa. On-

-line probíhala nejen výuka, ale i několik výstav
a koncertů. Díky kreativitě našich pedagogů
jste přesto mohli zhlédnout i několik ukázek
prací žáků i výstavu v ulicích města v Moravských Budějovicích a v Jemnici. V červnu jsme
už dokonce mohli uspořádat i Absolventské
koncerty v sále školy.
Přes prázdniny se můžete zajít podívat na každoroční výstavu prací žáků našeho výtvarné-

Tvořím, tvoříš, tvoříme…
Na přelomu měsíce května a června
se většina rodičů a dětí z moravskobudějovické MŠ Fišerova zapojila do výroby
netradičních květin, které ozdobily vchod
do mateřinky. Nutno zdůraznit, že výtvarná kreativita rodičů a dětí doslova neznala hranic. Objevily se totiž květiny ze
všech možných (i nemožných) materiálů.
Byly využity plastové láhve, plastová víčka, obaly od kávových kapslí, brčka, kov,
papír, polystyren, šišky i další přírodniny.
Moc děkujeme všem rodičům i dětem
za jejich nápady, tvořivost, společně
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strávený čas i netradiční a veselý vstup
do MŠ v Mexiku (na snímku).
Bc. Jitka Němcová, ředitelka MŠ

ho oboru v Městské knihovně v Moravských Budějovicích. A na zámku v Jemnici můžete zažít
„Trochu jinou realitu“ – celoročně neobývané
prostory ožijí díly tradičního charakteru, ale
i digitálními 3D modely, které budou přítomné
pouze v rozšířené realitě na vašich mobilních
zařízeních nebo tabletech. S tímto technologicky náročným projektem pomohla naší vyučující
MgA. Janě Schlosserové paní MgA. Helena Lukášová, ArtD. z Masarykovy univerzity v Brně.
Pokud si v době mezi 3. a 20. červencem uděláte výlet do Litomyšle, na výstavě stipendistů
Akademie MenART v Zámeckém pivovaru uvidíte práce naší absolventky Štěpánky Jičínské.
V pátek 20. srpna se v parku na náměstí v Bítově zaposloucháte do melodií v podání našeho
orchestru (J)Elita Band. Pokud akci nestihnete
nebo si tento zážitek budete chtít zopakovat,
budete mít možnost ještě 22. srpna na hradě
Roštejn.
Na začátku června proběhly přijímací talentové zkoušky do hudebního a výtvarného
oboru. Letos, stejně jako již po mnoho let, je
zájem o studium na naší škole velice velký.
Dokonce vyšší než je povolená kapacita, takže
jsme mnoho případných žáků museli

ze školství, sportu a společnosti
odmítat. Ne proto, že by neměli umělecké nadání, ale kvůli tomu, že nám ministerstvo školství nedovolilo víc dětí přijmout. Nyní
máme obrovskou radost, že se nám podařilo
od příštího školního roku navýšit kapacitu z 280
žáků na 350. Rozsáhlá jednání s několika institucemi a stavební ﬁrmou probíhala již od února
2020! Neúnavnou prací paní ředitelky Mgr. Ivany Šotkovské, která více než rok toto povolení
vyřizovala, nemusíme odmítat mladé nadějné
muzikanty a výtvarníky, kteří se chtějí na naší
škole vzdělávat. K navýšení kapacity bylo nutné také provést stavební úpravy v budově školy,
které ﬁnancovalo město Moravské Budějovice.

S vyšší kapacitou školy jsme si mohli dovolit
otevřít i další studijní zaměření – Hru na bicí
a Zuškáček (pro pětileté a šestileté děti) a rozšířit výuku ve všech oborech.
Na konci tohoto školního roku chceme ještě
jednou poděkovat všem našim žákům a jejich
rodičům za spolupráci, protože některé změny ve výuce se díky vládním opatřením měnily
opravdu ze dne na den. Také děkuji kolegům
za vytrvalost při hledání nových metod výuky
a za to, že pomáhali našim žákům načerpat síly
v krásném světě umění.
Bližší informace na www.zus-mb.cz.
Ludmila Čírtková

Výměna zahrad
V měsíci červnu jsme v MŠ využívali
slunečného počasí a snažili se pobyt dětem zpříjemnit různými výlety a pobytem
venku v přírodě. Organizovali jsme například také výměnné návštěvy zahrad, aby
si děti mohly užít zahradních atrakcí, které ve své „kmenové“ školce nemají. Děti
z MŠ Fišerova navštívily zahradu v MŠ Husova i zahradu v MŠ Šafaříkova, naopak
děti z těchto mateřských škol se podívaly

na ostatní dvě „školkové“ zahrady. Tyto výlety dělaly dětem velkou radost. Posvačily
venku, o pitný režim se jim staraly paní kuchařky. Děti si mohly vyzkoušet zdolávání
jiných průlezek, houpačky, kolotoče i skluzavky. A když už bylo pohybu moc, mohly
si v klidu pohrát s hračkami na písku nebo
třeba zalít bylinky na zahrádce.
Bc. Jitka Němcová,
MŠ Mor. Budějovice

Proﬁ aerobic team a ukončení
páté závodní sezóny
Tradiční závodní sezona aerobiku startuje v září
a končí v červnu. Ta letošní
však byla výrazně omezena
kvůli koronavirové situaci
a závody probíhaly pouze
po dobu dvou měsíců. Celkem se uskutečnilo osm
závodů, ze kterých jsme si
přivezli 21 medailí, jejichž
nositelkami
jsou:
Terka
Chrástová (17 let) – osm medailí, Terka Havlíčková (16
let) – šest medailí, Noemka
Dufková (5 let) – dvě medaile, Anetka Havlíčková (14 let)

– dvě medaile, Lucinka Radová (4 roky) –
jedna medaile, Kristýnka Nesibová (5
let) – jedna medaile,
Miuška Molina (5 let)
– jedna medaile.
Dále náš klub
skvěle reprezentovaly: Beátka Dubská (3
roky), Emička Chvátalová (5 let), Soﬁnka
Serteletová (6 let),
Ellenka Tesařová (6
let), Natálka Peterová
(6 let), Michalka Je-

Blahopřání
Dne 1. 8. se dožívá 96. narozenin
paní
Helena
Čechová
z Moravských
Budějovic.
Všechno nejlepší, hodně zdraví
a pohody přeje
syn Zdeněk s manželkou Annou,
vnoučata, pravnoučata a prapravnuk.

Přejeme Ti to,
co člověk nejvíc
potřebuje – zdraví, to co člověk
marně hledá –
štěstí a to bez
čeho se nedá žít
– lásku.
Dne 4. 8. 2021
slaví 50 let paní
Marta Krejčová z Litohoře.
K tomuto jubileu jí blahopřejí dcery
Radka a Michaela s rodinami,
maminka, sestry Monika a Marcela,
Eva, Lída a Dáša.

Jen to
nejkrásnější,
co život
může dát,
chceme Ti při
Tvém 80letém
jubileu přát.
Ať slza bolesti
Ti tvář nikdy
nezmáčí, žal
a smutek ať se Ti
zády otáčí, ať jen zdraví, štěstí, láska
a dobrota jsou náplní dalších let Tvého
života.
Dne 25. července oslaví své 80. narozeniny paní
Alena Pavelková z Mor. Budějovic.
Vše nejlepší přeje
dcera Alena, zeť Jiří, vnoučata Michal,
Nikola, Denisa, Soňa, David s rodinou
a Roman s rodinou, pravnuci Michálek
a Patriček.

nerálová (7 let), Soﬁnka Poláčková (7 let),
Viktorka Dufková (11 let), Sabinka Molina
(11 let).
Každý rok získala titul nejlepší závodnice klubu Terka Chrástová (na snímku)
a není tomu jinak ani letos. Terezka absolvovala všech osm závodů a z každého z nich si přivezla buď zlatou nebo
stříbrnou medaili, tudíž opět dokázala, že
bezesporu patří mezi nejlepší závodnice
z celé České republiky a jen stěží se najde její přemožitelka.
(dokončení na str. 30)
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vzpomínky
Vzpomínky
Veselý a plný života
jsi byl, když jsi nás
náhle opustil.
Díky za to,
čím jsi pro nás byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Stále Tě v srdci
budeme mít.
Dne 26. srpna 2021
uplyne 24 smutných roků, kdy nás náhle
opustil náš milovaný syn a bratr, pan
Ing. Pavel Doležal z Nových Syrovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
rodiče, bratr a sestra s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.

Už je to 20 let, co
nám moc chybíš......
Vzpomeňte s námi
na manžela, tátu
a kamaráda
Pavla Vandase.
Děkujeme, rodina.

Opustili nás:
Emilie Martinů
František Gráf
Jan Klimas
Marie Koláčková
František Nechvátal
Alois Sedláček
Květoslava Tomková
Jiřina Dvořáková
Ing. Jitka Dvořáková
Milada Bártů
Marie Štanclová
Jindra Kučerová
Růžena Bonitasová
Jarmila Svobodová
Štefan Síkora

1938
1959
1942
1945
1929
1927
1921
1940
1935
1930
1932
1947
1935
1936
1966

Mor. Budějovice
Krnčice
Radkovice u Budče
Velký Újezd
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Lesonice
Krnčice
Mor. Budějovice
Litohoř
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Velký Újezd
Velký Újezd
Kojatice

Dne 15. 7. 2021
uplyne již 20 let,
co nás navždy
opustil pan
Jiří Smetana
z Jakubova.
S láskou
vzpomínají
manželka, syn
a dcera s rodinou.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 6. 7. 2021
uplynou 2 smutné
roky, co nás navždy
opustila paní
Mgr. Hana
Svobodová
z Mor. Budějovic.
S láskou stále
vzpomínají děti
Lenka, Jiří a Jana
s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Děkujeme za
cestu, kterou jsi
s námi šel, za ruce,
které tolik pomáhaly. Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý
den, kdy jsi s námi
žil.
Dne 3. srpna
uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Arne Mittner.
S láskou vzpomínají
manželka, děti Milan a Arna s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Žádný čas není tak
dlouhý, aby nám
dal zapomenout.
Dne 14. srpna
vzpomeneme
18. výročí úmrtí
paní
Marie Radové.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
manžel, snacha s dětmi a sestra s manželem. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,
nezapomene…
Dne 14. července
tomu bude 10 let,
co nás opustila
paní Libuše
Kremličková
z Mor. Budějovic.
2. srpna by oslavila
89. narozeniny. S úctou a láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce Tě nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu
zůstala jen.
Dne 29. července
2021 uplyne smutný rok, co nás navždy opustil náš drahý,
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Bureš
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Jiřina a syn Pavel s rodinou.

Byl jsi plný života,
Tvá mysl byla plná
snění a nikdo z nás
se nenadál,
jak rychle se vše
změní.
Vzpomínky na Tebe
zůstanou v nás.
Dne 3. 8. 2021 uplynul rok, co odešel
náš milovaný tatínek pan Josef Krejčí.
S láskou vzpomínají manželka a syn.

Čím byl jsi nám,
to ví jen ten,
kdo ztrácí.
Čím byl jsi jiným,
Bůh ti to už splácí.
Dne 21. července
uplyne rok, kdy zemřel ve svých 46 letech Ondřej Kolář,
rodák z Jakubova.
S láskou vzpomíná manželka, maminka
a tři sourozenci s rodinami.

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky
v srdci žijí dál.
Dne 11. července
jsme vzpomněli
na nedožité
92. narozeniny
pana
Františka Roupce
z Vícenic. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal…
Dne 13. července
uplyne šestý smutný rok, co nás
navždy opustila
paní
Dana Volfová
z Moravských Budějovic. S úctou a láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil
inzerce
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vzpomínky
Dne 27. července
tomu bude 13 let,
co nás opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček
pan Josef Pitauer.
Děkujeme za vzpomínku, manželka
Václava dcera
Růžena a vnučka
Lucie s rodinou.

Dne 15. července
tomu bude 13 let,
co nás opustil náš
syn, bratr a strýc
pan
Stanislav
Pitauer.
Vzpomíná
maminka a sestra
Růžena.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale vzpomínky žijí dál...
Dne 25. července
uplyne 1. smutný
rok, co nás opustil
pan
Jaroslav Částek
z Moravských
Budějovic.
S láskou vzpomínají manželka Jiřina
a děti Jaroslava, Jiří a Martin s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
Žádný čas není tak
dlouhý, aby nám
dal zapomenout.
V našich srdcích
jsi stále s námi.
Dne 9. srpna 2021
uplyne 6 let
od úmrtí paní
Marie Dvořákové.
S láskou a úctou
vzpomíná manžel, dcery, synové,
vnoučata a pravnoučata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Nad ránem,
když slunce zemi
ozářilo,
Tvé srdce se
navždy zastavilo.
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal
a nám na Tebe
jen vzpomínku
zanechal.
Dne 11. července 2021 uplyne smutný
rok, co nás navždy opustil náš drahý,
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Zdeněk Hagara
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, syn Zdeněk a dcera Dana s rodinami.

Dne 7. 7. 2021 by se
dožil 100 roků
pan Jan Sokola
z Moravských
Budějovic
a 26. 4. tomu byly
3 roky, kdy nás
opustil.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Žádný čas není tak
dlouhý, aby nám
dal zapomenout.
Dne 9. července
uplyne 20 let
od úmrtí pana
Antonína Šťávy
z Vesce.
S láskou a úctou
vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

Dne 12. července
2021 uplyne
šestý rok,
kdy opustil
tento svět pan
Zdeněk Plaček,
varhaník.
Společně na něho
vzpomeneme
při mši sv. v pátek
16. července 2021 v 17:00 v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Nových Syrovicích. Srdečně zveme.
Manželka Anna a dcera Renáta.

Přišlo ráno
a s ním nový den.
Začal však zprávou
jako zlý sen.
Navždy se Ti oči
zavřely, srdce
přestalo bít
a Ty jsi od nás
musel odejít.
4. 7. 2021 uplyne
první smutný rok, kdy nás navždy opustil
náš tolik milovaný syn, bratr a strýc, pan
Ladislav Poláček z Nových Syrovic.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, sestra a bratr s rodinami a Zdeněk.

Zhasly oči plné
lásky nejdražšího
tatínka, nezhasne
však nikdy na něj
v našich srdcích
vzpomínka.
Dne 26. srpna
vzpomeneme
1. smutné výročí
úmrtí pana
Bronislava Rady. S úctou a láskou stále
vzpomínají manželka s dětmi, tatínek
a zarmoucená rodina.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Oči se slzami
zarosily, zaplakaly
bolem, když jsme
Ti, Romane, dávali
sbohem. Pro Tebe
hvězdy přestaly
svítit a slunce hřát,
ale ten, kdo Tě
miloval, nepřestane
na Tebe nikdy
vzpomínat.
Dne 17. července vzpomeneme nedožité
60. narozeniny a 18. července 28. výročí
po tragické nehodě, kdy nás navždy opustil pan Roman Braun. Stále vzpomínají
maminka, manželka, synové Michal
a Jakub a bratr Radek s rodinou.

Když umře maminka, slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě
sotva se najde,
kdo by jak maminka
uměl mít rád.
Dne 4. 7. uplyne
2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička
Milada Jurková.
S láskou vzpomínají manžel, syn
a dcery s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 12. 8. 2021
uplyne již 20 let,
co nás navždy
opustila naše
milovaná manželka
a maminka,
paní
Jana Veškrnová.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
manžel Miloš a dcery.

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se
nenadál, jak rychle
se vše změní.
Co osud vzal,
to nevrací,
i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout
nedovolí. Odešel jsi bez loučení, jen velkou bolest zanechal jsi v nás, avšak v našich srdcích žiješ dál.
Dne 24. srpna vzpomeneme 35. výročí,
kdy nás po tragické nehodě opustil náš
milovaný syn, bratr a kamarád pan
Radek Böhm z Moravských Budějovic.
Za tichou vzpomínku, kdo ho znal
a vzpomene s námi, děkují
maminka s manželem, bratr Petr s rodinou, syn Radek, Hana s manželem a rodiny Petrova, Braunova, Čepelákova.
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ze sportu,
ze sportu
různé
Proﬁ aerobic team a ukončení páté
závodní sezóny
(dokončení ze str. 27.)
Nejen závodnice, ale i všechny naše ostatní aerobičky moc
chválíme za jejich poctivý přístup k tréninkům. Rodinám našich
svěřenkyň děkujeme za podporu, obětování nemalého času
a mnohdy i ﬁnancí k tomu, aby jejich děti mohly uplatnit svá pohybová nadání.
Již nyní se těšíme na novou sezónu a doufáme, že už nebude
nijak omezovaná, abychom mohli na závodech zúročit tu snahu
a dřinu s úsilím, které holky ze sebe na každém tréninku vydávají. I letos nabízíme možnost pohybově nadaným dětem ve věku
od tří do jedenácti let stát se součástí naší aerobikové rodiny.
Zkušební tréninky budou probíhat po celý měsíc září, tak nás
v případě zájmu neváhejte kontaktovat. Více o nás naleznete
na facebookovém proﬁlu: Proﬁ aerobic team MB.
Vendula Kopečková (trenérka)

Cyklistický závod Tour de Kosová
Připojte se 21. srpna k cyklistickému závodu horských a trekových kol s názvem Tour de Kosová. V letošním ročníku
na vás čekají dvě tratě o různé délce a obtížnosti. Výsledky
závodníků bude měřit profesionální časomíra. Zázemí celého
závodu bude na moravskobudějovickém letním koupališti, kam
budou mít všichni závodníci včetně doprovodu vstup zdarma.
Nenechte si ujít účast v závodě a zaregistrujte se už nyní
na www.tourdekosova.cz a dostanete startovní balíček s památečním tričkem závodu a startovním číslem s vlastním
jménem, čeká na vás i chutný oběd a dárky od partnerů. Registrace on-line je oproti registraci na místě také cenově zvýhodněná. Více informací naleznete na www.tourdekosova.cz
a na Facebooku (www.facebook.com/tourdekosova).
Tereza Lojdová, TJ Sokol

T-Mobile Olympijský běh se letos uskuteční až v září
TJ Sokol Moravské Budějovice se i letos zapojí do šíření
olympijských myšlenek díky závodu T-Mobile Olympijský běh.
Akce se kvůli vládním omezením uskuteční v náhradním termínu
ve středu 8. září. Účastníci se tak potkají na startu přesně měsíc
po zakončení olympijských her v Tokiu. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit,
se mohou už nyní
přihlásit na www.
olympijskybeh.cz.
Olympijská myšlenka
prostřednictvím běhu ožívá
již přes třicet let
a může u toho být
každý. Stačí nazout běžecké boty
a vyrazit. Po celé
republice se uskuteční desítky běžeckých akcí a mezi nimi nebude chybět ani
závod v Moravských Budějovicích, který nabídne trasu na pět kilometrů. Připraveny budou také dopolední závody pro školy
a školky i odpolední rodinný běh.
Všechny běhy rozmístěné na desítkách míst po celém Česku budou mít jeden společný cíl – odstartovat najednou v 18.00
hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu prostřednictvím
Radiožurnálu. Všechny běhy se každoročně konají jako oslava
celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. Do Česka přinesl
myšlenku Olympijských běhů v roce 1987 legendární běžec Emil
Zátopek.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze
pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem
ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2020 vybrali běžci
společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 500 000 Kč.
Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.
cz. Startovné začíná na 250 Kč. Děti do 15 let běží v rámci regionálních dětských závodů za symbolické startovné 30 Kč.
Je jedno, jestli jste závodníci, nebo běháte jen občas, na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat, a hlavně
pro radost.
Tereza Lojdová, TJ Sokol
inzerce

Za podání alkoholu dětem hrozí vysoké pokuty i vězení
Problematika požívání alkoholu osobami mladších osmnácti
let je stále aktuální a policisté celoročně řeší případy dětí a mladistvých pod vlivem alkoholu. Zejména v letních měsících mládež
tráví více času venku a účastní se různých setkání, při kterých
se jim snadněji může dostat do ruky láhev alkoholu. Mohou tak
například podlehnout kolektivní náladě nebo touze se seznámit
s něčím novým a zakázaným.
Policisté šetří v současné době případ, ke kterému došlo
na Třebíčsku, kde se hned osm mladých lidí ve věku kolem patnácti let zapojilo do popíjení alkoholu. Šlo o čtyři dívky a čtyři
chlapce, přičemž provedené dechové zkoušky byly u všech pozitivní. U dvou z nich, dívky a chlapce, hodnoty dokonce překročily dvě promile alkoholu. U čtyř se hodnota alkoholu pohybovala
kolem jednoho promile a dva mladiství měli necelé půl promile
alkoholu v dechu. Podnapilé dívky a chlapce si poté převzali
do péče jejich blízcí. Policisté provedli šetření a zjišťují, jak se
osoby mladší osmnácti let k alkoholu dostaly.

Svůj život a zdraví ohrožoval také opilec, který se po osmé
hodině večerní pohyboval na frekventované silnici. Nebyl však
schopen udržet přímý směr chůze a kličkoval ze strany na stranu. Přivolaní policisté zjistili, že se jedná o teprve šestnáctiletého
chlapce, u kterého při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,31
promile alkoholu. Opilého mladíka si převzali jeho rodiče. Policisté nyní zjišťují okolnosti, které požití alkoholu mladistvému
umožnily, případ šetří v rovině přestupku.
Policisté by chtěli v souvislosti s nadcházejícími prázdninami
opět apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Je nutné, aby měli přehled o aktivitách, kterými se jejich
dítě ve svém volném čase zabývá. Rodiče by měli vždy vědět,
jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas. Dospívající mládež je mnohdy bez dohledu dospělé osoby se svými
vrstevníky a může se stát, že budou chtít vyzkoušet něco, o čem
vědí, že je to zakázané. To ale s sebou samozřejmě nese riziko,
(dokončení na str. 32)
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různé
Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

(dokončení ze str. 23)

1. - 4. 7.

Radkovice u Budče

Léto v Radkovicích - Letní kino:
1. 7. Princezna zakletá v čase (Děti, které donesou nakreslený obrázek s nápadem jak
si představují princeznu zakletou v čase, mají vstup zdarma); 2. 7. 3Bobule;
3. 7. Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech; 4. 7. Šarlatán
Start promítání filmů v letním kině je ve 21:30.
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.
sobota 10. 7.

Častohostice

Ochutnávka vín Častohostice
Zveme milovníky dobrého vína od 15 hod. do areálu Prokešova stodola, k tanci a poslechu hraje od 16 hod cimbálová kapela Sylván. Občerstvení zajištěno.
sobota 24. 7.

Martínkov

Country večer s kapelou DUHA BAND
Country večer s kapelou DUHA BAND na návsi (po skončení štafetového maratonu).
13. a 14. 8.

Radkovice u Budče

13. ročník Country stodoly v Radkovicích u Budče
MS Radkovice si dovoluje pozvat na Country stodolu XIII v Radkovicích u Budče, která se uskuteční 13. a 14. 8.2021. V pátek 13. 8. zahrají Jak se patří a Tuláci, v sobotu
14. 8. zahrají Dobrá pára a Kořeni vod Kořena. Bohaté občerstvení.
13. - 15. 8.

Martínkov

Pátek 13. 8. 2021
17:00 - Vernisáž výstavy; 18:00 - Stavění máje; 20:00 - Cimbálová muzika RATHAN
Sobota 14. 8. 2021
14:30 - Pouťový koncert martínkovského pěveckého sboru JORDÁN v kostele Navštívení Panny Marie; 16:00 - Výstava; 17:00 - Vyzývání stárek; 20:00 - Pouťová taneční
zábava v s předtančením krojovaného souboru DŽBÁNEK a předáním hodového
práva krojované chase. Hraje VÍKEND HOSTĚRADICE
Neděle 15. 8. 2021
9:30 - Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie; 12:00 - Krojovaný průvod obcí;
13:00 - Výstava; 16:00 - Taneční vystoupení krojovaných souborů pod májí; 20:00 Cimbálová muzika MAJERÁN
Moravské Budějovice

letní koupaliště

Tour de Kosová
Zapojte se do závodu horských a trekových kol nebo přijďte podpořit všechny nadšené cyklisty. Startujeme v 10.00 před branami letního koupaliště. Nenechte si ujít
účast v závodě a zaregistrujte se už nyní na www.tourdekosova.cz.
středa 8. 9.

Moravské Budějovice

atletický stadion

Olympijský běh
Přijďte si zaběhnout celorepublikový T-Mobile Olympijský běh nebo jen podpořit
sportovce. V 17.00 se poběží dětský závod a v 18.00 odstartují hlasatelé Radiožurnálu hlavní závod na 5 km.
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(dokončení ze str. 31)
že se děti dostanou do situací, které pro
ně mohou být nebezpečné nebo přímo
ohrožující jejich život a zdraví. Mezi tyto situace patří experimentování s alkoholem,
které je ještě posíleno zvláště ve skupině
vrstevníků, kteří se mezi sebou vzájemně
„hecují“. Alkohol a jiné návykové látky ale
mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jinému ohrožení
zdraví i života dítěte. Hrozí také riziko, že
při případných zdravotních komplikacích
jednotlivce ostatní vrstevníci na vzniklou
situaci nezareagují adekvátně ať už z důvodu neznalosti, nebo strachu z odhalení.
Dítěti ohroženému na zdraví se tak nemusí dostat včasné lékařské péče.
Prodej a podávání alkoholu osobám
mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým
nebo dětem zprostředkují, se dopouštějí
protiprávního jednání, a to buď v rovině
přestupkového jednání, nebo trestného
činu. Zákon tak jasně stanoví, že fyzická
osoba, která prodá nebo podá alkohol
osobě mladší osmnácti let, se dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až
do výše 150 000 korun. V případě, že
se takového jednání dopustí vůči osobě
mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou
podstatu trestného činu podání alkoholu
dítěti naplní ten, kdo ve větší míře nebo
opakovaně prodá, podá nebo poskytne
dítěti alkohol. Takové osobě pak hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok.
-křpčr-

SUDOKU
pro volnou chvíli

39. MARTÍNKOVSKÉ KROJOVANÉ HODY

sobota 21. 8.

Za podání alkoholu dětem hrozí
vysoké pokuty...
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POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!
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.

PBS jede, hledáme i TEBE
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
SVÁŘEČ KOVŮ
PROJEKTOVÝ MANAŽER
TECHNIK KVALITY

Nastup si!

člen skupiny

mnovakova@pbstre.cz, tel.: 568 804 165

www.pbstre.cz/prace-trebic

placená inzerce
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.þQDPtVWČ

þHUYHQHF±]iĜt NDåGRXQHGČOL 

QH

YČåNRVWHODVY-LOMt

]iPHFNpQiGYRĜt

.RVWHOQtYďçRWHYĢHQDSURYHĢHMQRVW

0VWLWHO

.DåGRX QHGČOL RG þHUYHQFH GR ]iĜt EXGHPH PtW PRåQRVW VKOpGQRXW
NUiV\0RUDYVNêFK%XGČMRYLF]YêãN\.RVWHOQtYČåEXGHSĜtVWXSQiSUR
YHĜHMQRVWRGGRKRGLQ9VWXSQDYODVWQtQHEH]SHþt0D[LPiOQtSR
þHWSURMHGQRWOLYêYVWXSQDYČåMHRVRE9VWXSQpGREURYROQêSĜtVSČYHN

1RYiþHVNpNRPHGLHPLQÄ.G\åQHPĤåHãWDNSĜLOHM³ĜtNiPRW
WR¿OPXYQČPåVH]NUDFKRYDOêKHUHFUR]KRGQHSURStWDå
NH[SHGLFLQD0DUVQDMtWViPVHEHOiVNXQČFRNSLWtDWOD
þtWNR67$57=DþiWHNYHKRGLQ9VWXSQp.þ

þW

Si

]iPHFNpQiGYRĜt
%iERYN\

DUHiOOHWQtKRNLQD
/RXĀHQtVSUi]GQLQDPL

)LOP %iERYN\ QDWRþHQê SRGOH NQLåQtKR EHVWVHOOHUX VSLVRYDWHON\
5DGN\7ĜHãWtNRYpY\SUiYtRWRPåHYãLFKQLMVPHSURSRMH
QtDGtN\WRPXLPDOpYČFLGRNiåRXQČNG\RWĜiVWVYČWHP
=DþiWHNYHKRGLQ9VWXSQp.þ

0.6%HVHGD9iV]YHQDWUDGLþQtNRQFRSUi]GQLQRYêYHþtUHN9\
VWRXStUHJLRQiOQtNDSHO\=DVWĜHãHQiVFpQDLEDU=DþiWHNYKR
GLQ9VWXSQp.þ

Si

QH

DUHiOOHWQtKRNLQD

DUHiOOHWQtKRNRXSDOLãWČDRNROt

%RPEDUĊiN

URĀQtN0RUDYVNREXGďMRYLFNpKRWULDWORQX

.RQFHUW SUR GČWL SOQê GLYRNêFK StVQt D ]WĜHãWČQêFK WDQHþNĤ RNR
ĜHQČQêFKLQWHUDNWLYQtNRPXQLNDFtVGČWVNêPGLYiNHP6NYČOHSĜL
MtPDQêNRQFHUWMHXUþHQGČWHPDOHQXGLWVHQHEXGH DQLGRVSČOê
GRSURYRG=DþiWHNYKRGLQ9VWXSQp.þ

'UXKpSR]YiQtQDWULDWORQ]PČQDWHUPtQX0ČVWR0%XGČM''0
%XGtND.OXESĜiWHOWULDWORQX]YRXQDURþQtNWULDWORQX,YOHWRã
QtPURFHVHWČãtPHQD]iYRGãWDIHW,QIRUPDFHQDVWUiQNiFK''0
%XGtND)DFHERRNX

Si

QH

DUHiOOHWQtKRNLQD

]iPHFNpQiGYRĜt

0HGYtGFL%RRQLH&HVWDGRSUDYďNX

7KH)HHW
0.6 %HVHGD YiV ]YH QD WDQHþQt ]iEDYX SRG ãLUêP QHEHP VH
VNXSLQRX7KH)HHW7RþHQpSLYRDREþHUVWYHQt]DMLãWČQR=DþiWHN
YHKRGLQ9VWXSQp.þ

3URPtWiQtSRKiGN\ýtQDGpONDPLQ9LFNDMHKRPHGYČGtEUi
FKRYp VH GRVWDOL GR SUDYČNX D QHPĤåRX ]SiWN\ 'RE
URGUXåVWYt MDNp MHãWČ QH]DåLOL SUiYČ ]DþtQi =DþiWHN
YHKRGLQ9VWXSQp.þ

VR

Si

]iPHFNpQiGYRĜt

9HĀHUVFLPEiORYRXPX]LNRXDRFKXWQiYNRXYtQ
9LQDĜVNêVSROHN0RUDYVNp%XGČMRYLFHD0.6%HVHGDYiVVUGHþQČ
]YRXQDSiWêURþQtNSUi]GQLQRYpKRSRVH]HQtVFLPEiORYRXPX]L
NRX=DKUDMH&0SRGYHGHQtP3+XGHþND.YDOLWQtYtQRDREþHU
VWYHQt]DMLãWČQR=iPHFNpNRQtUQ\RGKRGLQ9VWXSQp.þ

]iPHFNpQiGYRĜt
)HVWLYDOYH]QDPHQtSLYD

3RĜiGi 0RUDYVNREXGČMRYLFNê PLNURUHJLRQ 1ČNROLN PDOêFK SLYR
YDUĤQDEtGQHVYiNODVLFNiSLYDLSLYQtVSHFLiO\=DþiWHNYHKR
GLQ2GKRGLQKUDMHVNXSLQD5RRNLHV
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VSRQ]RUNXOWXUQtKRSĜHKOHGX0.6%HVHGD0RUDYVNp%XGČMRYLFH

Prémiový bezdrátový internet

JaroNet 500

JaroNet 200

JaroNet 100

SURQ¼URèQÄXŗLYDWHOH

500 Mbps/150Mbps

200 Mbps/100Mbps

100 Mbps/50Mbps
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