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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
čas prázdnin a dovolených utekl hodně rychle a já věřím, 

že jste za letní období načerpali spoustu energie, která vám 
vydrží minimálně do Vánoc.

Pandemie covidu-19 zasáhla nás i celou Českou republiku 
způsobem, jaký si nikdo z nás nedokázal představit. Ve světě 
se tato nákaza nadále šíří, pevně ale věřím, že situace v Čes-
ké republice zůstane pod kontrolou a naše každodenní životy 
se brzy vrátí zcela do normálu. I když to ještě úplně není to 
„pravé ořechové“, tak to vypadá čím dál nadějněji. Věřme a modleme se, 
aby bylo už jen lépe.

V sobotu 14. srpna proběhly v našem polském partnerském městě Kal-
waria Zebrzydowska velké oslavy související s Dnem patrona města a 30. 
výročí pouti do vlasti papeže Jana Pavla II., které byly z epidemiologických 
doporučení odloženy ze 7. června. Papež Jan Pavel II. se v srpnu 1991 bě-
hem pouti do vlasti, když procházel cestou do Wadowic, zastavil na Tržním 
náměstí v Kalwarii Zebrzydowské a pronesl nezapomenutelná slova: „Dnes 
se tu krátce zastavím, ale tady moje srdce zůstane navždy.“

V našem slovenském partnerském městě Šaštín-Stráže se chystají 
na vzácnou návštěvu papeže Františka na Slovensku. Začátek školního 
roku však papežské návštěvě předchází a kupodivu mají obě tyto události 
něco důležitého společné. Děti a studenti, učitelé a vychovatelé zaplní škol-
ní prostory, a to proto, aby učitelé a vychovatelé předali dětem a mládeži 
nejen znalosti nutné pro život, ale i to, co nosí ve svých srdcích a čím by děti 
a studenti také měli být obdarováni, aby se stali jednou dospělými a moud-
rými lidmi. Nikdo z nás nechce, zvláště nikdo z rodičů, aby děti a mladí lidé 
byli negramotnými, nevzdělanými a hloupými, a určitě si všichni přejeme, 
aby z dětí a mládeže vyrostli charakterní, zodpovědní, ušlechtilí lidé s dob-
rým srdcem.

Jiným ale se začátkem školního roku část roční práce končí. Jde o sta-
vební firmy a řemeslníky, projektanty nebo pracovníky městského úřadu. Ti 
většinou o prázdninách finišují, aby první školní den voněl novotou. Nejinak 
je tomu i v Moravských Budějovicích. A je až s podivem, kolik se toho v tom-
to roce již udělalo. Jde nejen o velké projekty, jako je výměna oken v ZŠ 
a PrŠ Dobrovského či modernizace dvou tělocvičen v ZŠ TGM. V Lažín-
kách mají nové dětské hřiště. V městském parku a podél Rokytky u zimního 
stadionu byly doplněny nové lavičky. V Jackově byly rekonstruovány nové 
povrchy místních komunikací. Byla dokončena 2. etapa obnovy vnitřních 
oken budovy zámku. Je realizována výměna výtahů v bytových domech 
v ulici Komenského. Byly opraveny chodníky a komunikace na ul. Gagari-
nova. Za nákupy to budeme mít opět o trošku blíž. Při výjezdu z města smě-
rem na Jemnici vzniká nové obchodní centrum. V místních částech Jackov 
a Vranín jsou realizovány další etapy rozšíření veřejného osvětlení. U poli-
kliniky se opravuje schodiště a chodníky, dále se zde modernizuje veřejné 
osvětlení a rekonstruuje lávka pro pěší. V budově městského úřadu probíhá 
výměna kotlů. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ve spolupráci s měs-
tem opraví havarijní průtah v místní části Vranín.

Římskokatolická farnost s dotací z Ministerstva kultury a příspěvkem 
města opraví střechu bašty fary. Třeba tam najdeme i „krabičku“, kde naši 
předchůdci nechali nějaké věci z jejich dob a z doby poslední opravy bašty. 
Měli bychom i my něco připravit a nechat vzpomínku na naši dobu pro další 
generace. Kdo ví, kdy se zase bašta fary bude opravovat.

Ve sbírce „Na pomoc lidem a obcím zasaženým živelnou pohromou 
na Hodonínsku a Břeclavsku“ bylo shromážděno téměř 195 tisíc korun. 

Tento výtěžek byl rozdělen rovným dílem mezi čtyři nejvíce 
postižené obce, jimiž byly Moravská Nová Ves, Hrušky, Lužice 
a Mikulčice. Všem, kteří do sbírky přispěli, děkuji.

Již delší dobu se zabýváme řešením situace ohledně ve-
řejného pořádku ve městě, především v souvislosti s domem 
na ul. Janáčkova. Chápu, že jsme už všichni unaveni a otráve-
ni. Nezbývá nám nic jiného, než se obrnit trpělivostí, chovat se 
zodpovědně a vytrvat. Proto vás prosím ještě o trochu trpěli-
vosti. Je smutné, když opoziční zastupitelé reagují ukřivděný-
mi články a označují město jako viníka, ale sami konkrétně pro 

zlepšení nic neudělají. Vlastně ano, neustále píší žádosti, podněty na pro-
šetření... Než stačíme vyřídit jednu žádost, máme tu další.

Za všechno špatné může město. Poslední dobou se poměrně často se-
tkávám často s hláškou ve smyslu „... to není mé, to je městské, města“. A já 
si kladu otázku, kdo nebo co je to město? Je to starosta, úřednice, pracovní-
ci města? Myslím si, že to tak není. Domnívám se, že obec jsme my všichni, 
kteří tu bydlíme, vytváříme prostředí kolem sebe, mezilidské vztahy apod. 
Město není bohužel tak bohaté, aby dokázalo každý týden sekat všechny 
zelené plochy, které nám patří nebo třeba opravit najednou všechny chodní-
ky. Žijeme na malém městě a je přirozené, že soused má prase, slepice, ko-
houta. Prasata zapáchají, kohout ráno kokrhá, ale to je přeci normální, jsme 
na malém městě. Nemůžeme očekávat stejné podmínky, komfort a služby 
jako ve velkoměstě. Domácí zvířectvo bude cítit, kohouti kokrhat, kočky vol-
ně pobíhat, zemědělci hnojit, budou tu létat mouchy... To je pro ilustraci jen 
krátký výčet stížností, se kterými se na radnici potýkáme.

Všechno jsou to věci, které my vnímáme jako běžné, obyčejné, nebo je 
ani neregistrujeme. Nad kterými čas od času remcáme a jsme s nimi i ne-
spokojeni. O kterých polemizujeme a máme třeba i drobné spory. Je v po-
řádku chtít víc, je v pořádku nespat na vavřínech, jít dál a pracovat na sobě. 
Je dobré i říct kritiku, když ji můžeme vyvážit nabídkou jiného řešení. Ale 
jednou za čas je třeba i dovolit si říct: Jsme dobří! Je tu krásně! Něco se 
podařilo! Je to naše zásluha! Přispěli jsme k tomu!

Děkuji římskokatolické farnosti za zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí bě-
hem letních prázdnin.

Děkuji našim občanům, kteří obětavě a nezištně přispívají svou aktivitou 
k obecnímu životu. Děkuji za vstřícnost, snahu a práci všech lidí, kteří už 
dávno pochopili, že než si na všechno kolem jenom stěžovat, je lepší něco 
málo pro sebe i ostatní udělat. Není možné a není ani správné tu jmenovat. 
Jednoduše řečeno: „Ten dělá to, ta dělá to a ten zase tohle, a všichni dohro-
mady udělají moc“.

Vím, že jsem si tentokráte vybrala trochu choulostivé téma, ale třeba to 
něco posune trochu dopředu. Řešíme spoustu dalších menších či větších 
záležitostí. Jsme tu pro vás, nebojte se zeptat. Pokud chcete o dění v na-
šem městě vědět více, sledujte nás na našich webových stránkách, nebo 
na sociálních sítích. Souhlasíte s něčím, či naopak nesouhlasíte? Napište 
mi, přijďte osobně. Úřad je pro vás a má být především užitečný...

Našim dětem přeji úspěšný školní rok a pedagogům i provozním pracov-
níkům optimismus a elán při realizaci školních vzdělávacích programů. Ro-
dičům pak pevné nervy při výchově jejich ratolestí i společném zdolávání 
vzdělávacích kapitol, které v době jejich mládí neexistovaly. A především si 
přejme, ať výuka neprobíhá distančně, ale konečně opět řádně, tedy denně.

Přeji vám všem dobré čtení a krásné prožití babího léta, školákům i peda-
gogům pak vydařený vstup do nového školního roku.

Jana Kiesewetterová, místostarostka města
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město informuje

V jejich průběhu jako by někteří členové 
tohoto nejvyššího orgánu města rezigno-
vali nejen na dodržování jednacího řádu, 
ale také na elementární pravidla a zása-
dy slušného chování například ve vztahu 
k věkově starším kolegům. Nechyběly ani 
více či méně otevřené 
narážky na možnou ko-
rupci či dokonce přímé 
osočení ze lži. Jindy 
především kulturním ak-
cím zasvěcený velký sál 
Besedy se zkrátka toho 
večera a noci proměnil 
na jakési nekulturní poli-
tické kolbiště, kde je té-
měř vše dovoleno…

Když starosta Vlastimil 
Bařinka (SOMB) schů-
zi v 16 hodin zahajoval, 
konstatoval přítomnost 
osmnácti zastupitelů 
s tím, že omluveni jsou 
Miroslav John (SOMB, zasahoval v tor-
nádem postižených oblastech Břeclavska 
a Hodonínska) a Jaroslav Doležal (ZLB + 
ODS, nemoc). Tradičně pozdní příchod 
předem oznámila Yvona Švaříčková (ZLB 
+ ODS). Program zasedání obsahoval 
včetně zahájení a závěru celkem dvaa-
padesát bodů, z nichž se čtrnáct týkalo 
převodu, odkoupení, směny prodeje či 

Jiné už to ovšem bylo při projednává-
ní mnoha dalších záležitostí, přičemž 
v řadě případů se diskuse zcela zbytečně 
protahovala navzdory tomu, že už hned 
na jejím počátku bylo zřejmé, jak dopad-
ne hlasování. Příkladem budiž prominutí 
smluvní pokuty firmě provádějící práce 
v Mexiku. Když Petr Žák (KDU-ČSL) vy-
slovil podporu odpuštění penále, bylo 
zřejmé, že návrh rady projde, což se také 
nakonec po další zbytečné debatě stalo.

S blížící se 22. hodinou se zdálo reál-
né, že jednání schůze se přeruší a bude 
na stejném místě pokračovat druhý den 

od 14.00 hodin. Tato 
varianta však nakonec 
„spadla pod stůl“. A tak 
se stalo něco neuvěřitel-
ného: jindy dlouho pro-
bírané a propírané body 
včetně důležitých roz-
počtových úprav prošly 
bez připomínek. Podob-
ný osud potkal i rozbor 
finančního hospodaření 
města či výsledky veřej-
noprávních kontrol u pří-
spěvkových organizací.

Vše směřovalo k závě-
rečné diskusi, neboť ne-
bylo žádným tajemstvím, 

že hlavním tématem v ní bude kauza „Bílý 
dům“. A byla rozhodně škoda, že se probí-
rala v pozdní noční dobu, kdy se na disku-
tujících nutně musela projevit únava, která 
ovšem některým z nich nebránila v ostrých 
vystoupeních. K ožehavému tématu ko-
lem budovy v Janáčkově ulici se vracíme 
v tomto vydání zpravodaje na straně 6 a 7.

Luboš Janoušek

Moravskobudějovičtí zastupitelé vytvořili neslavný rekord

záměru prodeje různých pozemků, pod 
dalšími jedenácti body se skrývaly pro-
deje bytů v ulici Na Výsluní a sedm bodů 
programu zabraly žádosti o finanční dar 
z programu FAOM. Hned v úvodu jednání 
zastupitelé jednomyslně schválili návr-

hy místostarostky Jany Kiesewetterové 
a radního Jaromíra Kloudy (oba SOMB) 
na rozšíření programu o body týkající se 
podání žádosti o dotaci na nákup vozidla 
pro pečovatelskou službu a poskytnutí fi-
nančního daru na pomoc lidem a obcím 
Hodonínska a Břeclavska, které zasáhlo 
ničivé tornádo. Na obou panovala mezi 
zastupiteli vzácná shoda.

schválilo rozdělení finančního daru 
Kraje Vysočina městu Moravské Bu-
dějovice ve výši 137 834 Kč na podpo-
ru převodů vzdělávací činnosti z kraje 
na obce a na podporu obcí při zabez-
pečování vzdělávání v roce 2021 takto: 
ZŠ Havlíčkova ul. 63 294 Kč, ZŠ TGM 
58 415 Kč, ZUŠ 16 125 Kč;
schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství;
schválilo bezúplatný převod stavby 
„Vodní nádrž VN1 (Havran) v k. ú. Vra-
nín“ včetně jeho stavebních objektů 
a uzavření smlouvy zakládající právo 
provést stavbu a smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 
městem Moravské Budějovice jako 
budoucí vlastník stavby, ČR – Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Tře-
bíč, jako investor a Povodí Moravy, s. p., 
Brno, jako vlastník pozemku za účelem 
realizace stavby Vodní nádrž VN1 (Ha-
vran) v k. ú. Vranín na částech pozemku 
parc. č. 1460 v k. ú. Vranín;

schválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 4259/3 o výměře cca 35 m2 v ul. 
Veverkova předem určenému žadateli 
P. M., bytem Moravské Budějovice;
schválilo záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 1381/1 a části pozemku p. č. 
1381/68 o celkové výměře cca 158 m2 
v k. ú. Moravské Budějovice bez výbě-
rového řízení předem určeným zájem-
cům, manž. M. B. a L. B., Moravské Bu-
dějovice;
schválilo záměr prodeje a zveřejnění 
záměru prodeje pozemků, případně 
jejich částí, parc. č. 309/1 o výmě-
ře 306 m2, parc. č. 310 o výměře 379 
m2, parc. č. st. 375 o výměře 2585 m2, 
parc. č. 4238/1 o výměře 356 m2, parc. 
č. 4238/2 o výměře 927 m2, parc. č. 
4238/3 o výměře 78 m2, parc. č. 4248/73 
o výměře 63 m2, parc. č. 4348/74 o vý-
měře 148 m2, parc. č. 4348/75 o výmě-
ře 1 m2, parc. č. 4348/76 o výměře 18 
m2, parc. č. 4348/77 o výměře 19 m2, 
parc. č. 4348/78 o výměře 43 m2, parc. 
č. 4348/80 o výměře 15 m2 vše v k. ú. 
Moravské Budějovice, včetně na nich 

stojících staveb, případná bližší specifi-
kace pozemků bude uvedena v geome-
trickém plánu vyhotoveném pro samot-
ný převod konkrétních částí dotčených 
pozemků, předem určenému zájemci 
společnosti Lidl Česká republika v.o.s., 
Praha na základě její žádosti;
schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 
1371/1 orná půda o výměře 774 m2, p. č. 
1371/2 o výměře 765 m2 a p. č. 1371/3 
o výměře 838 m2 vše v k. ú. Vranín 
formou výběrového řízení za účelem 
prodeje tří stavebních pozemků urče-
ných pro výstavbu rodinných domů 
po dokončení vybudování sítí technické 
infrastruktury, přístupové komunikace 
a veřejného osvětlení, přičemž podmín-
ky výběrového řízení bude schvalovat 
rada města;
neschválilo prodej části pozemku parc. 
č. 140/1 v k. ú. Moravské Budějovice 
a ponechává tento pozemek i nadále 
ve vlastnictví města;
schválilo prodej bytových jednotek 
v domě č. p. 1595 v ul. Na Výsluní 
včetně spoluvlastnických podílů 

Neuvěřitelné se stalo skutkem poslední červnové pondělí letošního roku, kdy 
se ve velkém sále Besedy konalo 13. zasedání moravskobudějovického měst-
ského zastupitelstva. Přestože se zdálo, že předchozí maratony jednání nemo-
hou být již ve své délce překonány, červnová schůze s (nešťastným) pořadovým 
číslem třináct tento předpoklad zcela vyvrátila. Jednání, které začalo v pondělí 
28. června v 16.00 hodin, totiž skončilo v úterý 29. června v 00.10 hod. Trvalo 
tedy více než osm hodin – rovných 490 minut, což je v tomto směru rekord, který 
ovšem není na chlubení.

Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání v pondělí 28. června m.j:
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město informuje
na společných částech domu a po-

zemcích na základě smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě předem určeným kupují-
cím;
schválilo prodej části pozemku p. č. 
3333/6 označené jako díl „a“ o výmě-
ře 43 m2 v k. ú. Moravské Budějovice 
manž. K. H. a A. H., bytem Moravské 
Budějovice;
schválilo směnu pozemků – pozemek 
p. č 89/10 vodní plocha o výměře 36 
m2 v k. ú. Jackov z vlastnictví města 
do vlastnictví společnosti Rybářství 
Lipnice a. s. a pozemek p. č. 85/19 
ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. 

Jackov z vlastnictví společnosti Rybář-
ství Lipnice a. s. do vlastnictví města;
schválilo poskytnutí finančních darů 
z FAOM na celoroční činnost ve výši 
150 000 Kč pro TJ Sokol, 50 000 Kč 
pro Orel jednota, 150 000 Kč pro HC 
Žihadla – mládež, z. s., 250 000 Kč pro 
Sportovní klub, 40 000 Kč pro Junák – 
český skaut, 50 000 Kč pro SH ČMS – 
Sbor dobrovolných hasičů a pro Spolek 
pro veřejnou dopravu na jihozápadní 
Moravě 30 000 Kč (20 000 Kč na celo-
roční činnost a 10 000 Kč na oslavy 150 
let železnice);
schválilo podání žádosti o dotaci v rám-

ci programu „013 310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociál-
ních služeb 2016–2022, Cíl 5 – Pořízení 
automobilů pro poskytovatele sociál-
ních služeb“ na pořízení osobního auto-
mobilu pro potřeby pečovatelské služby 
města;
schválilo poskytnutí finančního daru 
města Moravské Budějovice na pomoc 
lidem a obcím na Hodonínsku a Břec-
lavsku, zasaženým živelní pohromou, 
a to ve výši 10 Kč na obyvatele města, 
tj. v celkové částce 72 080 Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny na zvlášt-
ní účet města zřízený k tomuto účelu.

jmenovala za zřizovatele Zdeňka Jander-
ku a Kamilu Havlíčkovou členy školské 
rady zřízené při Základní škole Havlíč-
kova ul. a Janu Kiesewetterovou a Marii 
Růžičkovou členy školské rady zřízené 
při Základní škole T. G. Masaryka;
schválila vybudování rozcestníku a in-
formační tabule na Kosové u posezení 
U Dubů na základě žádosti studentů 2. 
ročníku gymnázia. Financování je zajiš-
těno z programu Mládež kraji – Vysoči-
na;
schválila nákup energií metodou Po-
stupné Fixace Ceny (PFC) na následu-
jící období 2 let (2022 a 2023);
schválila nákup konvektomatu pro škol-
ní jídelnu ZŠ TGM a schválila převedení 
z rezervního fondu příspěvkové organi-
zace částku ve výši 475 851 Kč do fon-
du investic k nákupu konvektomatu;
schválila přijmout dotaci z Fondu Vy-
sočiny na realizaci projektu „Moravské 
Budějovice, zámek – restaurátorský 
průzkum maleb“ ve výši 11 700 Kč;
schválila pronájem části pozemku parc. 
č. st. 1170 o výměře 20 m2 v k. ú. Mor. 
Budějovice předem určenému zájemci 
L. B., bytem Moravské Budějovice;
odložila vyhlášení výběrového řízení 
na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 
1499/5 a pozemku p. č. 1497/1 v k. ú. 
Moravské Budějovice za vyvolávací 

cenu 1 990 000 Kč do doby zavkla-
dování Smlouvy o zřízení služebnosti 
uzavřené mezi městem Moravské Bu-
dějovice a spol. VODOVODY a KANA-
LIZACE dobrovolný svazek obcí Třebíč 
ve věci vedení kanalizace přes poze-
mek p. č. 1499/3;
schválila vyhotovit oddělovací geome-
trický plán, kterým dojde k oddělení 
pozemků část p. č. 2822/11, část p. č. 
2822/12 se všemi součástmi a příslu-
šenstvím v k. ú. Moravské Budějovice 
v souvislosti se stavbou fotbalových 
kabin včetně stavby WC pro veřej-
nost, krytého posezení a souvisejících 
dopravních, komunikačních a dalších 
zpevněných ploch a vyznačením roz-
sahu služebnosti. Oddělovací GP bude 
vyhotoven na náklady města, a to z dů-
vodu darování pozemků souvisejících 
s výše uvedenou stavbou od Sportov-
ního klubu Moravské Budějovice;
schválila vyhotovit oddělovací geome-
trický plán, kterým dojde k oddělení 
pozemků část p. č. 2822/10, část p. č. 
2827/11, část p. č. 2827/16 se všemi 
součástmi a příslušenstvím (zejména 
stavbou oplocení, které je tvořeno po-
dezdívkou a pletivem) a vyznačením 
rozsahu služebnosti v k. ú. Moravské 
Budějovice. Oddělovací GP bude vyho-
toven na náklady města, a to z důvodu 

odkupu pozemků souvisejících se stav-
bou fotbalových kabin včetně stavby 
WC pro veřejnost, krytého posezení, 
parkoviště a souvisejících dopravních, 
komunikačních a dalších zpevněných 
ploch od Tělocvičné jednoty Sokol Mo-
ravské Budějovice;
schválila variantu stavebních úprav ob-
jektu č. p. 378 (bývalá hasičská zbrojni-
ce) v Mor. Budějovicích demolicí a no-
vostavbou budovy;
schválila předloženou Smlouvu o spo-
lečném postupu zadavatelů v rámci 
společného zadání veřejné zakázky 
„Rekonstrukce technické infrastruktury 
v lokalitě nám. Svobody“;
souhlasila s navrženým členem a jeho 
náhradníkem do hodnotitelské komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve veřejné zakázce „Rekonstrukce 
technické infrastruktury v lokalitě nám. 
Svobody“ a nominovala Miroslava Be-
ránka členem komise a Janu Tůmovou 
náhradníkem člena komise za město 
Moravské Budějovice;
schválila návrh programu 13. zasedání 
zastupitelstva města konaného dne 28. 
června;
schválila zadávací dokumentaci pro 
otevřené podlimitní řízení na akci „Re-
konstrukce technické infrastruktury 
v lokalitě nám. Svobody“ Moravské Bu-
dějovice.

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 78. schůzi dne 14. června 2021 mj.:

Rada města na své 79. schůzi dne 25. června 2021 mj.:
schválila vyhlášení „Veřejné sbírky 
na pomoc lidem a obcím zasaženým ži-
velní pohromou na Hodonínsku a Břec-
lavsku“ za účelem shromáždění finanč-
ních prostředků na pomoc osobám 

a obcím, které byly dne 24. 6. 2021 za-
saženy živelní pohromou. Sbírka bude 
probíhat formou výběru finančních pro-
středků do pokladniček v době od 29. 
6. do 28. 7. 2021 s umístěním jedné 

pokladničky v prostorách Městského 
úřadu Moravské Budějovice a zřízením 
jedné přenosné pokladničky. Současně 
bude zřízen zvláštní účet, na který bude 
možné po celou dobu sbírky zasílat fi-
nanční prostředky.

Rada města na své 80. schůzi dne 29. června 2021 mj.:
schválila vyvěšení moravské vlajky 
5. července v „Den slovanských věro-
zvěstů Cyrila a Metoděje“, patronů Mo-
ravy a spolupatronů Evropy;
schválila poskytnutí finančního daru 
na akci Krampus z FAOM ve výši 
10 000 Kč pro Theatro ŠPELUŇKA z. s.;
schválila uzavření smluv o reklamě 

na akci Moravskobudějovický triatlon;
schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi 
městem Moravské Budějovice na stra-
ně objednatele a Urbanistickým středis-
kem Jihlava, spol. s r. o., na straně zho-
tovitele, za účelem zpracování změny 
č. 4 Územního plánu města Moravské 
Budějovice;

schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele sta-
vebních prací „Výměna kotlů v budově 
městského úřadu č. p. 30, Moravské 
Budějovice“: 1. Petr Hanák, Moravské 
Budějovice 2. Jemnická Stavba, a.s., 
Jemnice.

(dokončení na str. 4)
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schválila vyvěšení vlajky České obce 
sokolské dne 8. října 2021 (Památ-
ný den sokolstva) na budově radnice 
za účasti představitelů sokolské jedno-
ty včetně dodání vlajky k vyvěšení;
schválila vítězem veřejné zakázky „Mo-
ravské Budějovice – úprava osvětlení 
letního kina – 2021“ firmu Jan Kocáb, 
Blížkovice za cenu 39 202 Kč včetně 
DPH;
schválila ukončení Pachtovní smlouvy 
ze dne 8. 8. 2014 uzavřené mezi měs-
tem Moravské Budějovice a Ing. Janem 
Hofmannem, bytem Vranín, dohodou 
k datu 31. 8. 2021;
projednala žádost České pošty, s. 
p. a schválila zveřejnit záměr výpůjčky 
části pozemku p. č. 4260/18 o výmě-
ře 0,25 m2 vedle zábradlí u schodiště 
na ul. Smetanova za účelem umístění 
poštovní odkládací schránky;
schválila zveřejnit záměr prodeje části 
pozemku p. č. 4260/23 o výměře cca 
75 m2 (ul. Pivovarská) předem určené-
mu žadateli společnosti ZEMKO, spol. 
s r.o., Moravské Budějovice a doporuči-
lo zastupitelstvu města schválit záměr 
prodeje části tohoto pozemku;
schválila opětovně zveřejnit záměr pro-

deje pozemku p. č. 496/2 o výměře 329 
m2 a části pozemku p. č. 495/1 o výmě-
ře 23 m2 v k. ú. Vesce předem určené-
mu žadateli M. Š., bytem Vesce a do-
poručila zastupitelstvu města schválit 
prodej těchto pozemků;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej pozemku parc. č. 1235/19 
o výměře 4 996 m2 (na letišti) v k. ú. 
Moravské Budějovice vítězi výběrové-
ho řízení společnosti Avente s.r.o. Mo-
ravské Budějovice za konečnou cenu 
4 000 000 Kč;
schválila opětovné vyhlášení výběro-
vého řízení na prodej celku pozemků 
určených pro výstavbu rodinného domu 
na ul. Havlíčkova, tj. pozemek p. č. 
2956/1 o výměře 2 116 m2 a pozemky, 
jejichž součástí jsou stavby čp. 92–94 
(p. č. st. 1909 o výměře 48 m2, p. č. st. 
1910 o výměře 49 m2 a p. č. st. 1911 
o výměře 49 m2), vše v k. ú. Moravské 
Budějovice (ul. Havlíčkova) za vyvolá-
vací cenu 2 145 000 Kč, a to bez uvede-
ní termínu získání pravomocného sta-
vebního povolení (příp. souhlasu) a bez 
uvedení termínu užívání samotné stav-
by (zápis nové stavby do KN či vyjádře-
ní stavebního úřadu, že stavba je způ-
sobilá k užívání a je dokončená), a tedy 

Neobyčejně slibná kariéra se rozvíjí 
osmnáctileté sportovkyni Sáře Drexle-
rové, rodačce z Moravských Budějo-
vic, od letošního roku české juniorské 
reprezentantce v házené. Tato sympa-
tická blondýnka díky své píli, talentu 
a houževnatosti dosahuje v tomto ko-
lektivním míčovém sportu dlouhodobě 
velmi dobrých výsledků, což jí také 
v letošním roce vyneslo až do zmíně-
né juniorské reprezentace. V té obléká 
dres se šťastným číslem sedm.

Už na prvním stupni základní školy 
začala hrát pod Házenkářským klu-
bem Hodonín, který je jejím mateřským 
klubem dodnes. Hraje MOL ligu (tj. nej-
vyšší ženskou česko-slovenskou soutěž) 
i Český pohár žen.

Tyto a další informace zazněly z úst 
Sáry a jejího otce Michala Drexlera v pá-
tek 30. července na moravskobudějovic-
ké radnici, konkrétně v kanceláři starosty. 

Úspěšnou a velice 
skromně působící 
reprezentantku zde 
přijal Vlastimil Ba-
řinka. Slavnostního 
přijetí se zúčastnily 
také místostarost-
ka Jana Kiesewe-
tterová a tajemnice 
MěÚ Jana Špač-
ková. Starosta 
Vlastimil Bařinka 
po krátkém pro-
slovu předal Sáře 

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA

08. 09. 2021  13. 10. 2021  10. 11. 2021
15. 12. 2021  (vždy od 9:00 do 16:00 hod.)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018 (možnost objednat se předem)
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Rada města na své 81. schůzi dne 19. července 2021 mj.: i bez smluvních pokut. Kauce složená 
na účet města je ve výši 50 000 Kč;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na zhotovitele 
akce „Jackov, rozšíření VO ke hřbito-
vu“: 1) Jan Kocáb – ELKO, Blížkovice, 
2) EZONT Tomáš Novák, Opatov, 3) 
Václav Potěšil, Třebíč;
vzala na vědomí zápis ze schůzky pra-
covní skupiny ve věci bytového domu 
Janáčkova 1331 (Bílý dům) ze dne 12. 
7. 2021;
schválila pořízení (výměnu) dvou otoč-
ných kamer a jejich instalaci z plošiny 
za celkovou cenu 120 588 Kč včetně DPH;
vzala na vědomí ukončení sbírky 28. 7. 
2021 a schválila rozdělení čistého vý-
těžku veřejné sbírky „Na pomoc lidem 
a obcím zasaženým živelnou pohromou 
na Hodonínsku a Břeclavsku“ rovným 
dílem mezi čtyři nejvíce postižené obce 
– Moravskou Novou Ves, Hrušky, Luži-
ce a Mikulčice.

Rada města na své 82. schůzi 
dne 26. července 2021:

schválila výběr dodavatele akce 
„III/15115 Vranín průtah“: Inženýrské 
stavby Brno, spol. s.r.o.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

Starosta přijal juniorskou reprezentantku v házené

Poté, co se oba hosté podepsali do pa-
mětní knihy města, došlo na závěrečné 
společné fotografování všech aktérů 
a jako obvykle také na krátké přátelské 
posezení.

Marie Růžičková, odbor kanceláře sta-
rosty a školství

Starosta a juniorská reprezentantka. Na fotografii vpravo zleva: Michal Drexler, Jana Kiesewetterová, 
Sára Drexlerová, Vlastimil Bařinka a Jana Špačková.   Foto: Luboš Janoušek (3 x)

S dresem číslo sedm.

Drexlerové kytici a dárkovou poukázku. 
Poděkoval jí za dobrou reprezentaci Mo-
ravských Budějovic, k nimž se prý mladá 
sportovkyně stále hlásí. Popřál jí přede-
vším pevné zdraví, další sportovní úspě-
chy a i nadále radost z toho, že dělá to, 
co ji baví.

(dokončení ze str. 3)
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky na dny 8. a 9. října 2021.

Organizace volebních dnů
Volby budou probíhat ve dvou dnech, a to v pátek 8. října 

od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 9. října od 8:00 hod 
do 14:00 hod. Jedná se o pevně stanovenou dobu konání vo-
leb, nelze otevřít volební místnosti před stanovenou hodinou.

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou dodány do schránek voličům nejpoz-

ději dne 5. října 2021.

Hlasování ve volební místnosti
Ve volební místnosti po kontrole totožnosti voliče (předlože-

ním platného občanského průkazu nebo platného cestovního 
pasu) vstoupí volič do prostoru na úpravu hlasovacích lístků. 
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlaso-
vacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich 
dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-

vodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požadavek na hlasování do přenosné volební schránky mů-
žete již nyní nahlásit na telefonu 568 408 309, ve dnech voleb 
pak na telefonu 568 408 311. Žádosti o hlasování do přenosné 
volební schránky můžete rovněž zasílat na email pprokeso-
va@mbudejovice.cz.

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv voleb-

ním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz podává volič buď osobně na pra-
covišti matriky Městského úřadu Moravské Budějovice (nejpoz-
ději 6. října 2021 v 16:00 hodin) nebo písemně (žádost musí 
být doručena nejpozději 1. října 2021 v 16:00 hodin). Písemná 
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky. Zaslání žádosti emailem není dostačující. Městský 
úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volební místnosti ve městě
Okrsek č. 1 Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
Voliči bydlící v ulici Alšova, Bezručova, Ciolkovského, Doprav-
ní, Fibichova, Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře, 
Mexická, Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984, 
1006, 1027, 1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 1114, 1161, 
1337, 1543, 1544, 1577, 1579, 1646–1648, 1677, 1678), Wolke-
rova.
Okrsek č. 2 Dům pečovatelské služby I, Chelčického čp. 904
Voliči bydlící v ulici 1. máje, Funtíčkova, Heřmanická, Chelčic-
kého, Jaroměřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, Palackého, 
Pražská (čp. 104–113, 115, 116, 128, 321, 914), Sokolská, Su-
šilova, Šustova.
Okrsek č. 3 Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského sady čp. 79
Voliči bydlící v ulici Blahoslavova, Dobrovského, Fűgnerovo 
nám., Havlíčkova, Janáčkova, Kollárova, Kosmákova, Mojmíro-
va, nám. ČSA, nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Peroutka, 
Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tovačovského 
sady, Veverkova, Žerotínova.
Okrsek č. 4 Základní škola T. G. M., nám. Svobody čp. 903
Voliči bydlící v ulici Březinova, Gymnazijní, Jiráskova, Šafaří-
kova, U Mastníka.
Okrsek č. 5 Mateřská škola Husova čp. 485
Voliči bydlící v ulici Husova, Jemnická, Komenského sady, Mili-
čova, Okružní, Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379, 
475, 476), Větrná, Za Tratí.
Okrsek č. 6 Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
Voliči bydlící v ulici Hloužkova, Jechova, Komenského, Máne-
sova, Na Výsluní, Šindelářova (čp. 1259–1268), Zahradní (čp. 
1585–1705).
Okrsek č. 7 Městská knihovna, Tyršova čp. 364
Voliči bydlící v ulici Bří Čapků, Čechova, Lažínská, Myslbeko-
va, Partyzánská, Pod Spravedlností, St. Slavíka, Šindelářova 
(čp. 1706), Tyršova, U Vodojemu, Urbánkova (čp. 231, 386–
389, 616–619, 671, 870–874, 948, 1035, 1042, 1282), Zahradní 
(čp. 1720–1726), Znojemská.
Okrsek č. 8 Kulturní dům Jackov, čp. 16
Voliči bydlící v obci Jackov.
Okrsek č. 9 Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64
Voliči bydlící v obci Lažínky.
Okrsek č. 10 Kulturní dům Vesce, čp. 6
Voliči bydlící v obci Vesce.
Okrsek č. 11 Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53
Voliči bydlící v obci Vranín.

Bc. Pavlína Prokešová,
referentka odboru organizačního

Podpořil Kraj Vysočina 
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Bílý dům – sliby, fakta, otázky
V posledních měsících vzbuzuje Bílý dům na ulici Janáčkova 
1331 v našem městě pořádné emoce. Z radnice se dozvídáme 
jen útržkovité nebo žádné informace. Připravili jsme pro vás pře-
hled, ve kterém je vše, co o této kauze víme. Obrázek si udělejte 
sami:

Jiří Kovář prezentoval při koupi budovy záměr renovace a vy-
budování (citujeme z dopisu pana Kováře) “nadstandardního 
domu s pečovatelskou službou, spojeného s recepcí 24 h den-
ně, donáškou obědů atd. Dům pro klidné stáří přímo v centru 
města.”
14. 12. 2020 bylo povoleno stavebním úřadem vybudování 6 
bytových jednotek a ve zbytku budovy měly být pouze kance-
láře. Od té doby byl téměř celý dům obydlen nájemníky. Jak 
jsme zjistili, žádná firma v budově oficiálně sídlo neměla.
Budova začala fungovat jako nelegální ubytovna – podle ná-
jemních smluv a inzerátů, které máme k dispozici, se bydlelo 
i v nezkolaudovaných prostorách, tzv. kancelářích.
Někteří obyvatelé opakovaně narušovali sousedské soužití, 
byly zde nutné časté zásahy policie, někteří z vás byli svědky 
násilí a jednání pod vlivem omamných látek atd. Tuto skuteč-
nost dokládá i zpráva od Městské policie a PČR – i v ní se 
uvádí podezření na provozování nelegální ubytovny.
Co na to úřad? Proběhla kontrola ze stavebního úřadu, ma-
jitel dostal pokutu 1000 Kč. Bližší informace k pokutě odmítl 
vedoucí stavebního úřadu i na dotaz zastupitelů uvést. Další 
kontrola byla z podnětu zastupitelů ohlášena na 22. 6. 2021 
(majitel budovy se omluvil, tudíž neproběhla). Další kontrola 
se konala 30. 7. 2021. Výsledek: vše v pořádku.
S ohledem na hromadící se stížnosti dal majitel budovy na za-
čátku prázdnin výpověď té části nájemníků, kteří bydleli v ne-
zkolaudovaných bytech, a slíbil výměnu správce budovy. Po-
kud máme správné informace, situace se přes léto opravdu 
uklidnila. Především proto, že v budově žije jen zlomek obyva-
tel. 
Ke konci července byla budova rekolaudována na bytový 
dům, jelikož majitelem byly předloženy veškeré dokumenty 
nutné ke schválení. Nyní je zde k dispozici 45 bytových jedno-
tek, které se pomalu zaplňují.

Už v dobách největší slávy Jednoty Moravské Budějovice, 
spotřebního družstva, jehož ústředí zde řadu let sídlilo, se budo-
vě číslo popisné 1331 na ulici Janáčkova říkalo „Bílý dům“. 

Foto: archiv 

Majitel bude nabízet budovu k prodeji přes realitní kancelář 
a pravděpodobně bude jednat i o prodeji přímo městu.
V létě jsme iniciovali vznik pracovní skupiny, která se dosud 
sešla 2x. Za opozici jsme vedení města předložili řadu návrhů 
a možných řešení. Pro ilustraci, např. návrh najmout si dobré-
ho právníka a pustit se do “tvrdého” sporu. Nám, jako zastu-
pitelům bránícím zájmy obyvatel města, nezbývá, než se ob-
racet na vyšší “orgány”, než je náš úřad. Podali jsme podněty 
k prošetření na Krajský úřad i ombudsmanovi.
Ohledně Bílého domu je více otázek než odpovědí. Nejzá-
sadnější, které si klademe, jsou: Bojuje vedení města za své 
obyvatele? A jak je možné, že úřad toleruje nelegální ubytovnu 
uprostřed města a majitel dostane za několikaměsíční porušo-
vání zákona pokutu 1000 Kč?

To jsou fakta, která si srovnejte se slibem pana Kováře o „nad-
standardním bydlení pro seniory“.

Olga Honsová, Jan Švaříček, Petr Stejskal, Anna Prokopová 
– zastupitelé

V posledních měsících se potýkáme s problémy, které 
do města přinesl prudký přiliv sociálně nepřizpůsobivých lidí 
ubytovaných v domě na ul. Janáčkova. Přitom někteří moravsko-
budějovičtí občané vyslovují domněnku, že se na jejich přícho-
du aktivně podílí radnice, která navíc s touto situací nic nedělá. 
Rádi bychom zdůraznili, že tato myšlenka je naprosto zcestná 
a realita je úplně jiná. Překvapuje nás, že se takový nápad vůbec 
může zrodit, že ho někdo přijme a následně i šíří dál. Vždyť velký 
počet nepřizpůsobivých obyvatel znamená pro každou radnici 
pouze nárůst starostí!

Přestože jsou tito lidé ubytovaní v bytech soukromého pronají-
matele, snažíme se usilovně utlumit řadu negativních jevů, které 
s touto situací souvisí.

Městská i státní policie po naší domluvě pravidelně monitoruje 
objekt a situaci kolem něj (od posledního jednání zastupitel-
stva se situace uklidnila, nejsou řešeny žádné přestupky a vý-
tržnosti, na objekt je namířena městská kamera);
po domluvě s vedením města dochází do objektu za správcem 
budovy pravidelně preventista kriminality a zjišťuje, zda se zde 
nevyskytují nějaké problémy s nájemníky; 
u objektu se vyskytovaly problémy s odpadovým hospodář-
stvím (odbor životního prostředí MěÚ ve spolupráci s vlastní-
kem objektu zajistil nápravu);
po jednání zastupitelstva byly ukončeny nájemní smlouvy 
na nezkolaudované byty – majitel objektu opět vyšel zastupite-
lům vstříc, nutno ale podotknout, že o střechu nad hlavou přišly 
i rodiny s dětmi, plně pracující, které rázem nemají kam jít.

Město nesmí spekulovat o struktuře obyvatel
Pojďme si nyní shrnout zásadní věci, záležitosti a kroky, kte-

ré město v souvislosti s problematikou domu na ul. Janáčkova 
mohlo, nebo nemohlo uskutečnit: 

město ani stavební úřad nemohou ovlivnit obsazení bytů 
(nechceme přenést na město břemeno odpovědnosti za to, 
kdo bude bydlet a stane se nájemníkem BD). Jedná se o sou-
kromoprávní vztah mezi nájemníky a vlastníkem stavby!
velikost bytů územně plánovací dokumentace neurčuje. 
A město jako účastník řízení nemá právní nárok na to, aby 
prostřednictvím námitky určovalo vlastníkovi objektu ve-
likost bytů, taková námitka by nebyla odůvodnitelná (město 
však v této věci s majitelem objektu jednalo; ten nemá problém 
bytové jednotky upravit, požaduje ale na rekonstrukci finance 
od města);
město může podat žalobu k občanskému soudu proti konkrét-
ním obyvatelům, ale je zde hodně omezená možnost (navíc 
jsme domluveni s majitelem objektu, že jakmile se vyskytne 
problém s nájemníky, bude jim ukončena nájemní smlouva 
správcem objektu).
K řešení problémů okolo bytového domu na ul. Janáčkova byla 

vytvořena pracovní skupina.  Z jejího prvního zasedání vzešly 
od opozice podněty (které již město v minulosti řešilo), ale za-
pracovaly se písemně:

předložit písemný chronologický přehled jednání stavebního 
odboru ve věci Bílého domu (byl zpracován a předložen), opo-
ziční zastupitelé podali návrh na přešetření postupu pracovní-
ků úřadu k ombudsmanovi a na kraj (počkáme na závěr);
parkovací místa na ul. Palackého – promluvit s p. N. (mís-
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tostarostka města vedla jednání – závěrem bylo, že se jedná 
o soukromé vlastnictví a s majetkem může přirozeně každý 
nakládat podle svého uvážení);
jednat s majitelem nemovitosti (možnost ze dvou bytů udělat 
jeden – majitel se takovému jednání nebrání, ale požaduje 
na případnou rekonstrukci finance od města, stavební úpravy 
byly pro něj již dost nákladné);
a konečně zajistit stavebního experta ve věci posouzení veřej-
ného zájmu ve městě. Vyjádření bylo předloženo, na doporu-
čení zastupitele Stejskala byl osloven právní expert a veřejný 
zájem byl vyložen následovně: je potřeba ho blíže specifi-
kovat – jinak je to prázdná fráze, veřejným zájmem ve měs-
tě je vytvoření dostatečného množství bytů a pozemků pro 
bydlení, buď samostatně, nebo pomocí soukromého sektoru. 
Město tomuto postupu nesmí bránit a nesmí spekulovat 
o struktuře obyvatel. Pokud obyvatelé nedodržují zákony, 
řeší to městská či státní policie. Veřejným zájmem může být 
i to, že vedle školy vzniklo bydlení – o tom rozhodli zastupitelé 
již v roce 2006, Bílý dům měl být změněn v územním plánu 
na objekt k bydlení. Nikdo nikdy nepožadoval, aby tomu bylo 

jinak. Ostatně bydlení v této stavbě má být, otázkou jen je, jak 
k tomu přistoupí samotný vlastník nemovitosti. Když se v mi-
nulosti stavěl bytový dům na ul. Hloužkova, nikdo tehdy také 
neřešil otázku budoucích nájemníků. Město by tedy vždy mělo 
přistupovat ve všech věcech obdobně a totožně. 

Chceme zdůraznit, že z hlediska postavení města jako samo-
správné korporace jsou v tomto ohledu jeho možnosti bohužel 
omezené.  Ve spolupráci se sociálním odborem jsme zjišťovali, 
zda jsou v tomto objektu nájemníkům vypláceny Úřadem práce 
dávky na bydlení, v současné době tomu tak není. Pokud se si-
tuace do budoucna zhorší, budeme usilovat o to, aby se na tuto 
nemovitost (zákon to již umožňuje) vyhlásila bezdoplatková 
zóna. Nadále zůstáváme v kontaktu s majitelem nemovitosti 
a jsme rádi, že se nám podařilo společnými silami a jednáním 
uklidnit situaci, která vyvolala ve městě problémy. Všichni jsme 
jeho obyvateli a máme stejný zájem, aby užívání objektu bývalé 
Jednoty nebylo konfliktní. 

Rada města Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice zahájilo v srpnu stavební práce 
na novém úseku veřejného osvětlení v místní části Jackov, a to 
podél místní komunikace od domu č. p. 33 směrem ke hřbitovu. 
Stavební práce zajišťuje na základě výsledku výběrového řízení 
dodavatel Jan Kocáb – ELKO, Blížkovice. Celkové náklady prací 
byly vyčísleny na 323 034 Kč bez DPH, přičemž práce budou 
dokončeny do konce října letošního roku.

Rozšíření veřejného osvětlení v Jackově se realizuje s dotací 
z Kraje Vysočina, z Fondu Vysočiny, z programu Obnovy venko-
va Vysočiny 2021.

Nové veřejné osvětlení se začalo budovat také ve Vraníně. 
Státní pozemkový úřad ČR zahájil v červenci letošního roku po-
zemkovou úpravu „Polní cesta C4, C6 v k.ú. Vranín“, která spo-
čívá v budování zpevněné plochy komunikace. V souběhu s tím 
začaly také práce na stavbě nového veřejného osvětlení, a to 

Výměna kotlů v budově radnice
V budově moravskobudějovické radnice začaly v červenci 

práce spojené s výměnou už naprosto nevyhovujících kotlů, 
které budou vyměněny za nové kondenzační. Veškeré práce 
zajišťuje na základě výsledku výběrového řízení dodavatel Petr 
Hanák, Moravské Budějovice. Práce byly vyčísleny na částku 
322 739 Kč bez DPH a budou dokončeny nejpozději do konce 
října letošního roku.

v rozsahu osazení zemnění vodičů, včetně chrániček a zřízení 
zemních pouzder pro stožáry veřejného osvětlení. Nové veřejné 
osvětlení bude sloužit pro osvětlení této cesty a zajišťovat bez-
pečný pohyb chodců a motoristů v této lokalitě.

Stavební práce za město zajišťuje na základě výsledku vý-
běrového řízení stejně jako v Jackově dodavatel Jan Kocáb 
– ELKO, Blížkovice. Celkové náklady stavebních prací byly vy-
čísleny na částku 397 640 Kč bez DPH. Nový úsek veřejného 
osvětlení začne sloužit začátkem letošního října.

-OSRI-

Svoz plastů ze žlutých popelnic
proběhne

v Moravských Budějovicích a integrovaných obcích
v úterý 21. září.

Tým MAP rozvoje vzdělávání 
přeje školám

Realizační tým projektu Místní akční plány ve vzdělávání přeje 
do všech škol v území poklidnou přípravu nového školního roku 
a úspěšný školní rok 2021/22. Školy a zřizovatele čeká příprava 
na nastávající programové období let 2021 až 2027. Bude hod-
ně záležet na přípravě kvalitních projektů na další rozvoj škol, 
to znamená kvalitní spolupráci ředitelů, pedagogických týmů 
ve školách a úzkou součinnost se zřizovateli škol. Čím kvalitněji 
a čím rychleji budou záměry připraveny a následně schváleny 
v zastupitelstvech obcí, tím větší naděje na získání podpory tady 
bude.

Přejeme všem zřizovatelům i ředitelům škol, aby se jejich 
včasná příprava záměrů rozvoje škol vyplatila.

Za RT MAP Zdeněk Janderka

inzerce

Rozšíření veřejného osvětlení ve dvou místních částech

Město Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice
vyhlásilo výběrové řízení na místo:
zaměstnance Odboru sociálního

– hlavní zaměření – koordinátor komunitního plánování 
 sociálních služeb, sociální pracovník a opatrovník
– místem výkonu práce je Městský úřad Moravské Budějovice, 

nám. Míru 31
–  jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
–  10. platová třída dle platných právních předpisů
– zaměstnanecké výhody: stravenkový paušál, pružná pracovní 

doba, 25 dní dovolené, sociální fond
Předpoklady pro výkon pracovního poměru úředníka, požadav-
ky pro výkon správní činnosti a výčet dokladů, které uchazeč 
předloží, najdete na www.mbudejovice.cz a na úřední desce 
MěÚ.
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Odbor životního prostředí MěÚ dokončil i díky přispění několika dobrovolníků z řad 
občanů města během letošního července na několika místech Moravských Budějovic 
výsadbu nových stromů – dubů, lip, hlohů, kaštanů a javorů. Celkem bylo vysázeno 
patnáct stromků o obvodu kmínku 14 až 16 centimetrů.   Foto: OŽP

Šestnáctého srpna 1921 se narodila 
a šestnáctého srpna 2021 oslavila svoje 
jedinečné životní jubileum. Jmenuje se 
Marie Licková a v současné době je nej-
starší občankou města Moravské Budějo-
vice.

Sté narozeniny jsou bez diskuse vý-
znamnou a zároveň také jedinečnou 
událostí, kterou je vhodné nějakým způ-
sobem oslavit. V případě Marie Lickové 

se v den stého výročí 
jejího narození sešla 
obrovská spousta 
gratulantů z řad kli-
entů a zaměstnanců 
Domu svatého Anto-
nína v Moravských 
Budějovicích, kde ju-
bilantka pobývá.

V pondělí 16. srpna 
se tam za ní s kyticí 
a dárkovým balíč-
kem vydaly také dvě 
ženy z moravskobu-
dějovické radnice – 
místostarostka Jana 
Kiesewetterová a ta-
jemnice městského 
úřadu Jana Špačko-
vá. Ještě před tím, 
než jí v zaplněné společenské místnosti 
pogratulovali, přečetl ředitel DSVA Petr 
Žák text dopisu, který jubilantce poslala 
ministryně práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová. Mimo jiné v něm píše: „Sté 

narozeniny jsou v životě člověka jistě vý-
jimečným a jedinečným okamžikem. Do-
volte mi proto, abych Vám poblahopřála 
k Vašemu mimořádnému jubileu mnoho 
štěstí, zdraví, osobní pohody a spokoje-
nosti. Život prožíváme šťastně a plně, po-
kud jsme obklopeni dobrými a laskavými 
lidmi a pokud dokážeme ocenit to dobré, 
co nás v životě potkává.“

Poté přišly na řadu osobní gratulace. 
Jako první jubilantce, o kterou se během 
celé oslavy vzorně staraly její dvě dcery, 
poblahopřál Petr Žák, k němuž se vzápětí 
přidali i ostatní gratulanti včetně obou zá-
stupkyň města. Ani v tomto případě – jak 
už bývá v Domě sv. Antonína dobrým zvy-
kem – nemohlo chybět tradiční mnohohla-
sé „Živijó, živijó“.

A blahopřání nakonec ve společenské 
místnosti DSVA přijímal i notně překvape-
ný Petr Žák, který v polovině srpna také 
oslavil své narozeniny, byť „jenom“ půlku-
laté a zdaleka ne sté…

Luboš Janoušek

Oslavenkyně s dcerami a několika z mnoha 
gratulantů. 
Foto: Luboš Janoušek (2 x)Jubilantce popřála všechno nejlepší také 

místostarostka Jana Kiesewetterová, což 
sledovali i jedna z dcer oslavenkyně a ředitel 
DSVA Petr Žák.

Nejstarší moravskobudějovická občanka oslavila sté narozeniny

MAS Rokytná ukončila příjem žádostí v rámci dotační výzvy
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – VÝZVY Č. 02

1. července 
2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. 
Výzvu PRV s alokací dotačních prostřed-
ků ve výši 988.900 Kč pro Fichi 1 Podpora 
konkurenceschopnosti místních země-
dělců a s alokací dotačních prostředků 
ve výši 10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvy-
šování konkurenceschopnosti nezemě-
dělských podnikatelů. O dotaci si mohly 
požádat podnikatelské subjekty aktivně 
a prokazatelně působící na území MAS 
ROKYTNÁ, a to zejména na pořízení no-
vých technologií nebo stavební úpravy 
a rozšíření svých podnikatelských pro-
stor. Příjem žádostí byl ukončen dne 31. 
července a v rámci výzvy č. 02 bylo přija-
to celkem 34 žádostí.

V rámci Fiche 1 bylo přijato 7 žádos-
tí s požadavkem na dotační prostředky 
ve výši celkem 3.263.050 Kč (výše do-
tace je poskytována ve výši 50 % z cel-
kových způsobilých výdajů projektu, což 
tedy představuje celkovou sumu předlo-
žených projektů v hodnotě 6.526.100 Kč).

V rámci Fiche 3 bylo přijato 27 žádos-
tí s požadavkem na dotační prostředky 
ve výši celkem 16.561.929 Kč (výše dotace 
je poskytována ve výši 45 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, což tedy 
představuje celkovou sumu předložených 
projektů v hodnotě 36.804.286 Kč).

Po provedení administrativní kontro-
ly ze strany pracovníků MAS proběhlo 
koncem srpna 2021 zasedání Výběrové 

komise, která 
provedla hodnocení projektů a připra-
vila seznam projektů s vyhodnocením 
naplnění hodnotících kritérií každého 
projektu. Následně Programový výbor 
z tohoto seznamu doporučil projekty 
k podpoře a pracovníci MAS projekty 
odeslali na další administraci na Regio-
nální odbor Státního zemědělského in-
tervenčního fondu. Všichni žadatelé pak 
získali informaci, zda byl jejich projekt 
doporučen k podpoře, do 31. srpna 2021.

MAS Rokytná, o.p.s.
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město informuje

Pohoda letních měsíců je každoroč-
ně neodmyslitelně spojena také s čet-
nými stavebními akcemi. Nejinak tomu 
bylo a vlastně pořád je, neboť léto ještě 
neskončilo, také v Moravských Budějovi-
cích, kde se pilně buduje, rekonstruuje či 
opravuje již minimálně od dubna letošního 
roku. Většina stavebních akcí představu-
je investice města Moravské Budějovi-
ce, některé z nich jsou pak realizovány 
ve spolupráci s dalšími investory.

Například v období července a srpna 
odbor strategického rozvoje a investic 
MěÚ zahájil, zrealizoval či dokončil cel-
kem deset akcí v objemu přesahujícím 21 
milionů Kč bez DPH. Na některé z těch-
to akcí odbor získal dotace a finanční 
příspěvky v celkové výši cca 2,6 milionu 
korun.

Stejně jako nám, tak i našemu městu 
plyne čas s tím rozdílem, že život člově-
ka se počítá na desítky let, kdežto život 
města plyne po staletích. Letos 10. dubna 
uplynulo 790 let od první písemné zmínky 
o Moravských Budějovicích. Právě toho 
dne v roce 1231 papež Řehoř IX. potvrdil 
listinu, kterou Moravské Budějovice jako 
věno obdržela královna vdova po českém 
králi Přemyslu I. Otakaru, královna Kon-
stancie Uherská. Konstancie byla v roce 
1234 zakladatelkou tišnovského kláštera. 
Zemřela v prosinci roku 1240 a v den je-
jího pohřbu 7. prosince její syn český král 
Václav I. spolu s kostelem sv. Petra v Brně 
a kostelem ve Velké Bíteši dává kostel 
v Moravských Budějovicích tišnovskému 
klášteru do jeho majetku. Tato nadace je 
stvrzena v listině, jejíž originál se nachází 
v Moravském zemském archivu v Brně. 
Jeho existence a text byl publikován v ně-
kolika dílech, ale ještě nikdo nepublikoval 
jeho reprodukci, aby si jej mohli čtenáři 
prohlédnout.

Právě k příležitosti 790 let od první pí-
semné zmínky o Moravských Budějovi-
cích připravujeme knihu, v níž bude mít 
čtenář možnost si reprodukci originálu 
prohlédnout, kterou nám na požádání po-
skytl Moravský zemský archiv. Kniha je 
v současné době již u nakladatele, tedy 
na podzim bude vydána.

Dalším výročím si letos připomeneme 
725 let od putování ostatků českého krále 
Přemysla II. Otakara přes Moravské Bu-
dějovice do Prahy. Přemysl II. padl 26. 
srpna 1278 na Moravském poli u Suchých 
Krůt. Vítězem bitvy Rudolfem Habsbur-
ským bylo jeho tělo převezeno z boji-
ště do Vídně a pak na jaře v roce 1279 
do Znojma. Zde bylo uloženo v minorit-
ském klášteře. Až teprve na příkaz Pře-
myslova syna Václava II. byly ostatky jeho 
otce po sedmnácti letech, právě v roce 
1296, převáženy do Prahy.

Ničím nepodložené zprávy hovoří 
o tom, že byly ostatky při převozu na jed-
nu noc uloženy v kapli sv. Anny. Bez ohle-
du na to, jestli je toto vyprávění pravdivé, 
nebo ne, je jedno jisté. Totiž to, že tudy 
kolem kaple sv. Anny musely být vezeny, 
protože jiná cesta ze Znojma k Praze teh-
dy neexistovala. Haberská cesta, známá 
již ve starověku, byla ve středověku jedi-
ná, která spojovala jižní Podunají s Čes-
kou kotlinou a dál s Pobaltím. Ostatky 
Přemyslovy byly až v roce 1373 na příkaz 
českého krále Karla IV. uloženy k trvalé-
mu odpočinku v katedrále sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha na Hradčanech.

Různých výročí, která připadají na le-
tošní rok, by se jistě našlo víc; význam-
ných, ale i méně významných. V úvodu 
tohoto článku uvádíme jen výročí těch 

událostí, která jsou spojena s naším měs-
tem v dávné minulosti.

Letos například uplynulo 600 let 
od okamžiku, kdy udělil král Zikmund Lu-
cemburský městu právo mílové a s ním 
právo vařit pivo, které se týkalo nejen 
měšťanů, ale i ostatních obyvatel Heřma-
nic. Dne 4. června v roce 1621, tedy před 
500, lety byl v Jihlavě zatčen účastník sta-
vovského povstání a majitel Moravských 
Budějovic Zdeněk z Valdštejna a uvězněn 
v Brně na Špilberku. Dne 21. srpna uply-
nulo 155 let od doby, kdy město postihla 
epidemie cholery a při ní zemřelo na sto 
občanů města. Když uvážíme, že tehdy 
žilo ve městě asi 2 400 obyvatel, tak ze-
mřelo více než 4 % občanů.

Před 150 lety přijel 23. dubna 1871 
na nádraží do Moravských Budějovic prv-
ní vlak. Před 110 lety v pondělí 28. srpna 
1911 přeletělo nad městem první letadlo 
a také v pondělí 18. září 1911 se začalo 
v nově zřízeném městském gymnáziu vy-
učovat. Poprvé byly Moravské Budějovice 
osvětleny elektrickým proudem z vlastní 
elektrárny 16. října 1921, tedy právě před 
100 lety.

Tolik tedy k některým letošním výročím, 
která se bezprostředně dotkla a dotýkají 
našeho města a nás občanů.

František Vlk

ce v ulici Gagarinova. V místních částech 
Jackov a Vranín pak začaly práce spoje-
né s rozšířením úseků tamního veřejného 
osvětlení.

Kromě zajišťování vlastní realizace akcí 
se odbor dále průběžně věnoval také pro-
jekční přípravě, změně č. 4 Územního plá-
nu města, aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje města na období let 2022–2027, 
administraci dotací a veřejných zakázek, 
realizaci výběrových řízení na prodej 
městských pozemků či spolupráci na pří-
pravě záměrů dalších investorů na území 
Moravských Budějovic.

Bližší informace o jednotlivých akcích 
odbor pravidelně vedle zpravodaje zve-
řejňuje na webových stránkách města 
a v kabelové televizi.

–OSRI–

Významná výročí města Moravských Budějovic

V centru města například pokračovala 
2. etapou obnova vnitřních oken budovy 
zámku a byl zahájen průzkum historických 
maleb zámku za účelem jejich možné bu-
doucí obnovy. Na území historického cen-
tra probíhala rovněž dlouhodobě pláno-
vaná obnova otvorových prvků ZŠ a PrŠ 
Dobrovského či byla zahájena výměna 
kotlů v budově radnice. Nedaleko centra 
města, to jest mezi ulicemi Tovačovského 
sady a Havlíčkova, pak probíhá potřebná 
oprava schodiště, chodníku, modernizace 
veřejného osvětlení a rekonstrukce lávky 
pro pěší. V areálu ZŠ TGM byla dokonče-
na modernizace dvou tělocvičen.

Zahájena byla mimo jiné také výměna 
výtahů v bytových domech č. p. 1511, 1512 
a 1513 na ulici Komenského, konečné 
opravy se dočkaly chodníky a komunika-

Pod oficiálním termínem „obnova otvorových 
prvků“ se skrývala výměna oken v budově ZŠ 
a PrŠ Dobrovského.      Foto: Luboš Janoušek

Oprava schodiště, chodníku a lávky v prostoru 
mezi městským parkem a poliklinikou. 

Foto: Luboš Janoušek
Začátkem srpna skončily práce v ulici Gagari-
nova.          Foto: Vladimír Čábel

Činnost odboru strategického rozvoje a investic v době prázdnin
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Prázdninový čas a letní teplé dny nás 
vždy vybízejí k nejrůznějším aktivitám. 
I obyvatelé Domu sv. Antonína v Morav-
ských Budějovicích mají na tyto dny při-
pravený bohatý program. V rámci jednot-
livých oddělení se konal zahradní turnaj 
v kuželkách. Vítězové mezi sebou sehráli 
napínavý boj o celkové prvenství. Nejlépe 
si vedl pan Karel Dočkal, který ve svých 
91 letech shodil nejvyšší počet kuželek.

V pátek 16. července jsme se vydali 
na kněžskou pouť do Kostelního Vydří, 
kde našim obyvatelům a celému Domu 
sv. Antonína požehnal brněnský biskup 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Deštivé počasí nám trochu narušilo 
červencové posezení u táborového ohně, 
proto jsme ho uskutečnili v naší domovní 
jídelně. K tanci a poslechu všem na har-
moniku hrál a zpíval pan Josef Veverka.

O další nádherný hudební zážitek se 
postarali učitelé ze Základní umělec-
ké školy Moravské Budějovice. Pánové 

Václav Sobotka, Radko 
Čermák a Dan Šotkovský 
nám přijeli zpříjemnit do-
polední prázdninový čas 
ve středu 11. srpna.

Během letních dnů 
pořádáme také výlety, 
na nichž poznáváme Mo-
ravskobudějovický mikro-
region. V pátek 13. srpna 
jsme s obyvateli navštívili 
cihelnu v Krnčicích, kte-
rou zrekonstruoval její 
nynější majitel pan Pro-
cházka. Také klienti odká-
zaní pouze na mechanic-
ké vozíky nepřišli zkrátka. 
Prohlédli si místní koupaliště a několikrát 
jsme s těmito méně pohyblivými obyvateli 
zavítali na dobroty do cukrárny.

Do konce měsíce srpna (po uzávěrce 
tohoto vydání zpravodaje) bylo v plánu 
ještě jedno posezení u táboráku, na kte-

Zdravím všechny přátele, kamará-
dy a samozřejmě čtenáře zpravodaje. 
Po dlouhé a nedobrovolné odmlce způso-
bené covidem se náš Sbor vrací zpátky 
do života!

V prvním prázdninovém měsíci jsme 
zorganizovali pro děti v termínech od 10. 
do 17. a od 17. do 24. července dva běhy 
Hasičského tábora na Koberově mlýně. 
Pod bedlivým dohledem hlavního vedou-
cího šerifa Pepy Růžičky se oba běhy vy-

dařily. Děti i vedoucí si tábor moc pochva-
lovali a už teď se prý hodně těší na ten 
příští.

A abychom potěšili i ročníky dospělejší, 
tak jsme v pátek 30. července uspořádali 
na letišti letní zábavu s našimi oblíbený-
mi Tuláky. Počasí nám přálo, jídla i pití 
bylo dostatek, parta se sešla skvělá. Tu-
láci hráli báječně jako vždy na náklaďáku 
od pana Římovského, čímž mu děkujeme 
za zapůjčení. Kromě výpadku elektřiny 

ré jsme pozvali kytaristu a zpěváka pana 
Vladimíra Moltaše z Lázu a manžele Bo-
žejovské se synem Honzou z Chlístova, 
kteří hudební zážitek umocní ještě i hrou 
na housle.

Bc. Ludmila Čáblová

nenastal žádný zádrhel, všichni byli milí, 
úžasně se bavili, co víc si přát?

Takže pokud nezačne „covídek“ zase 
na podzim moc zlobit, tak bychom si rádi 
tu bezvadnou atmosféru zopakovali, ten-
tokrát na naší hasičárně. A to při již sed-
mém (!) Večeru při svíčkách.

Zatím si užívejte krásný podzim a brzy 
opět na shledanou a na viděnou.

Za SDH Vlasta Růžičková

Letní aktivity v Domě svatého Antonína

Ohnivé zprávičky pozdně letní…

Bez oblíbených Tuláků si akce na letišti snad ani nelze představit. Také tentokrát zde návštěvníkům hráli k tanci i poslechu dlouho do noci. 
Foto: Luboš Janoušek
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Pátek 13. srpna: 17.00 hod.: Vernisáž výstavy, 18.00 
hod.: Stavění máje, 20.00 hod.: Cimbálová muzika 
Rathan.

Sobota 14. srpna: 14.30 hod.: Pouťový koncert sboru 
Jordán na návsi, 16.00 hod.: Výstava na obecním úřadě, 
17.00 hod.: Vyzývání stárek, 20.00 hod.: Pouťová taneč-
ní zábava s předtančením souboru Džbánek a předá-
ním hodového práva krojované chase.

Neděle 15. srpna: 9.30 hod.: Mše svatá v kostele 
Navštívení Panny Marie, 12.00 hod.: Krojovaný průvod 
obcí, 13.00 hod.: Výstava na obecním úřadě, 16.00 hod.: 
Taneční vystoupení krojovaných souborů pod májí, 
20.00 hod.: Cimbálová muzika Majerán.

Třicáté deváté Martínkovské krojované hody

 Foto: Vít Bláha a Luboš Janoušek
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Když v roce 2015 zakoupila obec Cidli-
na zdevastovaný pozemek včetně domu 
na návsi a během jednoho roku tento po-
zemek upravila na relaxační zahradu, ni-
kdo tehdy netušil, že zde jednou proběh-
ne také svatební obřad.

Leč stalo se. Budoucí manželé Štef-
líčkovi, Lucie a Vladislav, si vybrali toto 
místo pro svůj významný svatební den. 
Oddávajícím byl cidlinský starosta Libor 
Veselý. Celý obřad se uskutečnil v nád-
herně nazdobeném altánu, který je hlavní 
dominantou relaxační zahrady. Pod širým 
nebem a za velké účasti svatebních hostů 
i přihlížejících zde snoubenci Lucie a Vla-
dislav složili slib manželský.

V sobotu 26. června se u kulturního 
domu ve Vesci konal dětský den. Jako 
každý rok, tak i letos zdejší Sbor dobro-
volných hasičů přichystal pro návštěvníky 
bohatý program. Pro děti bylo připraveno 
mnoho herních disciplín, jako zatloukání 
hřebíků, házení míčků na cíl, skládání 
kostek a mnoho dalšího. Po dokončení 
úkolů čekaly na soutěžící medaile, diplom 
a také něco dobrého na zub. Během dne 

Výšlap za pokladem pa-
tří na Lesné mezi ty akce, 
které se právem honosí 
atributem „tradiční“. Le-
tošní 22. ročník pochodu 
určeného především těm 
nejmladším se uskuteč-
nil v sobotu 26. června. 
Po jedné hodině odpoled-
ní vyrazily tři desítky dětí 
za doprovodu dospělých 

Starosta Libor Veselý ve svém proje-
vu zmínil lásku, toleranci i vzájemný čas 
pro sebe, když mimo jiné řekl: „Věřte, že 
když si jeden na druhého neuděláte čas, 
naučíte se žít bez sebe, nebo také s ně-
kým jiným, kdo si na vás ten čas udělá. 
Protože, jak řekl Jan Werich: Vydaře-
né manželství je div světa. Copak by se 
dnes mluvilo a psalo ve starých řeckých 
bájích o Filémonovi a Baukidě, kdyby to 
nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná 
na dva neznámé lidi jen proto, že se jim 
vydařilo manželství. Ať se tedy i vám vaše 
manželství vydaří!“

Svatební hostina a veselice se pak 
uskutečnila v prostorách hřiště a zahrady 
u místního společenského domu. 

Popřejme ještě jednou novomanželům 
Šteflíčkovým hodně radosti, lásky, zdraví 
a štěstí v jejich dalším společném životě. 
A naší cidlinské relaxační zahradě přejme 
ještě další významné okamžiky a událos-
ti, které se v ní mohou odehrát…

Kamila Veselá
Foto: archiv novomanželů

si děti mohly zaskákat na skákacím hra-
du, vyfotografovat se s dinosaurem a ne-
chybělo ani malování na obličej.

Zpestřením dne byla ukázka, jak si při-
pravit kuře v bojových podmínkách, což 
předvedl člen SDH Vesce Zdeněk Mo-
táček. Nechyběly ani ukázky integrova-
ného záchranného systému s možností 
prohlídky sanitního vozu a jeho vyba-
vení. Posádka sanitky dětem vysvětlila, 

jak se zachovat a postupovat při různých 
situacích.

Hasiči popsali veškeré vybavení celého 
vozidla, chlapce a děvčata svezli a nako-
nec vytvořili pěnu, která byla takovým vy-
vrcholením celého dne. Dětského dne se 
zúčastnily čtyři desítky dětí a věříme, že 
se tak v hojném počtu sejdou i příští rok.

Bc. Veronika Tvrdá

směrem k Předínu. Trasa výš-
lapu vedla tentokrát přes lou-
ky kolem potoka Brtničky až 
k předínskému fotbalovému 
hřišti, kde jsme s chutí a žízní 
využili zázemí místního altánu 
pro občerstvení před zpáteční 
cestou.

V průběhu pochodu čekala 
děti řada úkolů na jednadvaceti 
stanovištích, jejichž cílem bylo 

Dvacátý druhý výšlap za lesňáckým pokladem

Dětský den ve Vesci se tradičně vydařil

Relaxační zahrada v Cidlině zažila první svatbu



13

z mikroregionu

prověření zdatnosti malých účastníků. Ti 
se cestou se například museli proplazit 
provázkovou dráhou, míčkem se trefit 
do otvoru nebo vodní stříkačkou sestřelit 
plechovky. Za splněný úkol následovalo 
razítko do hrací karty. S postupujícím od-
polednem a blížícím se cílem pochodu se 
kartičky pěkně plnily.

Po posledním oficiálním stanovišti 
zbýval dětem splnit ještě jeden společný 
úkol: najít klíč, kterým se odemkne truhla 
s pokladem. Pátrání po klíči se zpočátku 
podobalo hledání jehly v kupce sena, nic-

méně všechno dobře dopadlo a truhla 
nakonec ochotně vydala svůj obsah – 
balíčky s odměnou v podobě sladkostí 
a drobných dárků pro každého malého 
účastníka.

Odměnou pro ty starší pak bylo po-
sezení s občerstvením ve stínu pergo-
ly, kde se díky pěknému počasí poví-
dalo až do nočních hodin…

Marcela Havelková

V neděli 20. června se uskutečnilo v jakubovském kul-
turním domě (kvůli nemoci covid-19 opožděné) vítání ob-
čánků narozených v roce 2020. Pozvali jsme sedm rodin 
s osmi dětmi. Ano, čtete správně. V loňském roce se totiž 
narodila v Jakubově dvojčátka Lucie a Petr! Mezi další-
mi přivítanými dětmi byli: Jiří, Oliver, Laura, Nikol, Oliver 
a Tomáš.

Maminky dostaly květiny a tatínkové si odnášeli pamět-
ní list pro své potomky. Pro děti byly připraveny osvědče-
né velké nákladní automobily značky Tatra nebo kočárky 
s panenkou. Na závěr obřadu se všichni přítomní pode-
psali do pamětní knihy obce a „zapózovali“ před objekti-
vem Barbory Kabelkové.  –mik–

Válek a Peter Pucher. Oba se po trati 
maratonu několikrát proběhli a prošli, při-
čemž nad množstvím účastníků a průbě-
hem akce vyjádřili údiv.

Jak nakonec letošní ročník dopadl? 
Celkem se zapojilo 192 „maratonců“ 
všech věkových kategorií. Loňský rekord 
211 účastníků tak překonán nebyl, nutno 
ovšem dodat, že martínkovská mládež vy-
stupovala v tento den v krojích na pivních 
slavnostech v Popelíně. Nebýt této akce, 
jistě by rekord padl a zřejmě by se posu-
nula i hranice celkově zdolaných metrů. 
Letos to bylo 1 131 713 metrů čili o téměř 
300 km méně než v loňském roce.

Nejaktivnější byl Jan Koukal, který zdo-
lal 85 kol (43 945 m). Za ním následovali 
místní hoši Milan Urbánek a Štěpán Řepa 
s 26, resp. 25 naběhanými kilometry. Ani 
letos na maratonu nechyběl moravskobu-
dějovický borec Karel Špaček, který zvlá-

dl 21 km. Z žen byla na trati nejvytrvalejší 
Jitka Bureš z Lucemburku. Ta do Martín-
kova dorazila na návštěvu za příbuznými 
a během návštěvy stihla uběhnout více 
než 23 kilometrů!

Již po desáté uspořádala Tělocvičná 
jednota Sokol Martínkov akci s názvem 
„Pocta Emilu Zátopkovi“. Jde o štafetový 
maraton, který ovšem není závodem ani 
soutěží. Jde o setkání, během kterého 
jednotliví účastníci běhají či chodí kolem 
martínkovské návsi a každý okruh je za-
počítán do celkového součtu. Na trati se 
vždy pohybuje i chodec či běžec se šta-
fetovým kolíkem a pro zdolání vzdálenosti 
maratonu 42 km a 195 m je nutné, aby ten-
to kolík obkroužil náves 82 x plus nějaké 
ty metry navíc.

Letošní jubilejní ročník proběhl v sobotu 
24. července za krásného slunečného po-
časí a všichni pořadatelé byli zvědaví, zda 
se podaří překonat rekordy z roku 2020. 
Mezi běžci se již potřetí objevili pánové ze 
spřátelené obce Vepříkov na Havlíčkob-
rodsku a letos se do Martínkova dostavili 
i dva mistři světa v ledním hokeji: Oldřich 

Vítání osmi nových jakubovských občánků

Jubilejní štafetový maraton s hokejovými mistry světa

Čtyři z účastníků jubilejního maratonu. Zleva: 
Oldřich Válek, Peter Pucher, starosta Vepříko-
va Petr Bárta a Libor Svoboda, jehož zásluhou 
se akce zúčastnili oba mistři světa. 

Foto: Vít Bláha

Martínkovský maraton je opravdu pro 
každého, o čemž svědčí i účast letos pět-
aosmdesátiletých manželů Outratových 
nebo Karla Kopřivy. Naopak mezi nej-
mladšími chodci jsme mohli vidět dvou-
leté slečny Natálku Vyplašilovou a Lauru 
Bémovou i vloni narozeného Vojtu Klušá-
ka. Ke zpříjemnění večera následovalo 
posezení s kapelou Duha Band a desátý 
ročník úspěšné akce ukončil slavnostní 
ohňostroj.

   Josef Pléha

Ani letos nemohlo chybět skupinové fotografo-
vání.   Foto: Vít Bláha
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V červenci a srpnu si žáci užívali prázd-
niny, školní zahrada v Domamili však žád-
né volno neměla. Plevel rostl dál, dozrá-
vala i pěstovaná zelenina a bylo potřeba 
zajistit alespoň její nejnutnější údržbu. 
Proto byly vyhlášeny tři dobrovolné bri-
gády. Na nich se vždy sešel dostatečný 
počet pomocníků, kteří se přišli setkat 
se svými spolužáky a zároveň pomoci 
s údržbou této ukázkové přírodní zahrady.

Byly vyplety zeleninové i trvalkové zá-
hony nebo sklizena zralá zelenina. Tu si 
žáci mohli za odměnu donést domů. Dě-
kujeme všem, kdo nám o prázdninách při-
šli na naši zahradu pomoci.

Miroslav Kabelka

Pouťové odpoledne
V neděli 4. července proběhlo v místní 

klubovně a pohostinství pouťové odpoled-
ne, kde se uskutečnil první turnaj ve stol-
ním tenise a šipkách za účasti bezmála tří 
desítek hráčů. Ve stolním tenise vybojoval 
1. místo Stanislav Holík, 2. místo Pavel 
Krejčí a 3. místo Radek Dubský. V šip-
kách se na prvních příčkách umístili kluci 
Havelkovi: 1. místo obsadil Miroslav Ha-
velka, 2. místo Martin Havelka a 3. místo 
Matěj Havelka. Starosta Martin Chalupa 
společně s místostarostkou Petrou Dub-
skou předali poháry a věcné 
dary, které si účastníci vybrali dle 
vlastního výběru. Akci hodnotí-
me za zdařilou už jenom z toho 
důvodu, že jsme se po dlouhé 
době mohli všichni sejít a těšíme 
se na další společné akce v naší 
vesničce.

Nové víceúčelové hřiště
V létě byla dokončena stavba 

víceúčelového hřiště s umělým po-
vrchem. Každý z nás nyní může 

využívat hřiště na celou řadu sportovních 
aktivit – fotbal, tenis, basketbal, nohejbal, vo-
lejbal. Celé hřiště je plně osvětleno osmi LED 
světlomety. Je tedy možné využívat hřiště 
i v noci. Cena díla byla 2 870 207 Kč, z toho 
dotace MMR 2 000 000 Kč. Cena vybavení 
byla 177 240 Kč, z toho dotace Kraje Vyso-
čina 70 000 Kč. Celková cena hřiště vyšla 
na 3 047 447 Kč.

Nové víceúčelové hřiště si mohli lidé 
prohlédnout v pátek 6. srpna při slav-
nostním otevření. Starosta Martin Cha-
lupa seznámil návštěvníky s průběhem 

Letošní léto bylo v Lázu vskutku hodně pestré
stavby a poté slavnostně přestřihl pásku. 
Následně byl zahájen noční nohejbalový 
turnaj trojic, do kterého se nahlásilo sedm 
týmů. Tento večer si užili nejen hráči, ale 
i místní a přespolní návštěvníci. V ranních 
hodinách starosta Martin Chalupa a mís-
tostarostka Petra Dubská vyhlásili umís-
tění hráčů a předali ceny. 1. místo: Radek 
Vrátný, Martin Kašpárek, Martin Křikava. 
2. místo: Kamil Filipský, Michal Hejl, David 
Růžička. 3. místo: Radek Dubský, Ondřej 
Sosnar, Miroslav Sosnar.

Domamilská školní zahrada o prázdninách

O brigádníky na školní zahradě v Domamili během prázdnin naštěstí nouzi neměli. Dobrovolníci 
zde mimo jiné sklízeli zeleninu a pleli záhony.                Foto: Barbora Kabelková

Zlatá svatba
V Lázu byl také důvod k oslavě i vzpo-

mínkám. V místnosti obecního úřadu se 
konala v sobotu 7. srpna milá oslava. 
Manželé Jitka a František Prokešovi přijali 
pozvání od starosty obce Martina 
Chalupy a místostarostky Petry 
Dubské k přátelskému spole-
čenskému setkání a vzpomínce 
na padesát roků společného živo-
ta. Již při vstupu zazněl svatební 
pochod, který navodil příjemnou 
atmosféru, kterou ještě umocnily 
krásné verše Ivany Dubské. Dů-
stojné vystoupení starosty obce 
vyvolalo i slzičky štěstí na tváři 
manželů. Za společně proži-
té půlstoletí toho manželé stihli 
skutečně požehnaně. Milovali 
se a vzali se, vybudovali domov 

Manželům Prokešovým ještě jednou 
přejeme, aby následná léta jejich společ-
ného života přinášela tolik radosti, uspo-
kojení a štěstí, jako ta první padesátka 
a těšíme se na další shledání třeba u je-

jich diamantové svatby. Všechno 
nejlepší do dalšího půlstoletí spo-
lečného života!

Rozrůstáme se
V sobotu 10. července jsme 

v místní klubovně přivítali nové 
nejmladší občany Lázu. Čtyři 
chlapečky Jakuba, Tomáše, Ma-
tyáše a Viktora a dvě holčičky 
Lucii a Sofii. Do života jsme všem 
dětem popřáli zdraví, radost, chuť 
k životu, lásku a trpělivé a hodné 
rodiče.

Andrea Sosnarová (text i foto)

a založili rodinu, vychovali tři děti, kterým 
jsou po celý život skvělým příkladem las-
kavých, spravedlivých rodičů a milujících 
se osob, stvořených jeden pro druhého.
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Litohořská náves 
se dost změnila

Naše obec se po dlouhých letech, mož-
ná i desetiletích, dočkala nové návsi. Lito-
hoř je dlouhá 1,7 km, po celé své délce ne-
měla dosud ani jediný přechod pro chodce 
nebo takové místo pro přecházení, které 
by alespoň částečně ošetřilo bezpečnost 
chodců. To se však nyní změnilo!

Byly vybudovány chodníky a zřízen byl 
jeden přechod pro chodce u zastávky 
autobusů a místo pro přecházení frek-
ventované silnice u obchodu. Zdá se, že 
instalace těchto bezpečnostních prvků za-
fungovala i na projíždějící auta a řidiči tuto 
změnu nad naše očekávání respektují. 
Na celý projekt se podařilo obdržet dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Na jejím získání pracovalo vedení obce 
od roku 2017. Jsme tedy velmi rádi, že se 
celý projekt vydařil a že zvýšil nejen bez-
pečnostní, ale i estetický komfort.

Nyní obec z vlastních zdrojů a také 
vlastními silami pracuje na přilehlých zele-
ných plochách. Věříme, že v průběhu jara 
2022 dojde ke kompletnímu dokončení ze-
lených ploch, které celkový dojem z nové 
litohořské návsi umocní.

Hana Bustová, starostka

Na sobotu 26. června přichystaly 
v Martínkově vedení obce a místní spolky 
hned několik akcí (což dokazují i snímky 
Víta Bláhy). Po dlouhých měsících, kdy 
byly téměř všechny aktivity kvůli ome-
zením vlády zakázány, se odpoledne 
v areálu Na Výhoně sešlo několik desítek 
občanů. Nejdříve došlo k slavnostnímu 
otevření nového dětského hřiště, které 
bylo na jaře letošního roku vybudováno 
i díky dotaci z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR.

Hostem odpoledního programu byla 
rovněž poslankyně Parlamentu České 
republiky Monika Oborná, která ve své 
zdravici pochválila aktivitu Martínkova 
a jeho občanů. Zároveň vyjádřila radost 
nad tím, že se obci daří získávat finanční 
prostředky na dobré projekty. Poté spolu 
se starostou a místostarostou přestřihla 
pásku a všem dětem popřála hodně krás-
ných chvil a zážitků na nových herních 
prvcích.

Právě pro děti byly díky členkám Sbo-
ru dobrovolných hasičů připraveny hry 
a soutěže při odpolední Čarodějnické 
stezce. Po ní následovalo fotbalové utkání 
svobodní – ženatí pořádané pod záštitou 
místního Sokola, kterému přihlíželo a fan-
dilo mnoho diváků. Ti mohli vidět nejen 
místy perfektní přihrávky, zásahy bran-

kářů či jiné pěkné fotbalové momenty, ale 
také humorné okamžiky.

Večer pak došlo k zapálení čaroděj-
nického ohně a posezení při dobrém 
jídle a pití. Na tvářích všech přítomných 
bylo zřetelně znát, že si společné setkání 
po dlouhých měsících opravdu užívali.

Josef Pléha

Tradice sokolských cyklovýletů v Želetavě začala 
před šesti lety. Od té doby jsme na kole navštívili mno-
ho zajímavých míst. S využitím autobusu s přívěsem 
na kola jsme projeli Českou Kanadu, navštívili Kromě-
říž, Velehrad, obdivovali Olšiakovy obří sochy na Žďár-
sku, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře, Rajhradský klášter a další skvělé památky. Tradi-
ci jsme neporušili ani v letošním roce, ale letos to bylo 
jiné. V sobotu 19. června jsme se vydali totiž doslova 
„za humna“ za zajímavostmi a památkami několika obcí 
v sousedství Želetavy. A nestačili jsme se divit, jaké pro 
nás do té doby neznámé skvosty jsme u našich souse-
dů objevili.         (dokončení na str. 16)

Poslední červnová sobota byla opravdu rušná

Tradiční sokolský cyklovýlet – tentokrát jenom „za humna“

Účastníci cyklovýletu krátce před jeho startem.
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Nejprve jsme se zastavili na exkurzi 
v bývalé škole v Šašovicích, která byla 
letos nákladně rekonstruována. Šašovští 
zde nyní mají úžasné prostory na kul-
turní vyžití i pořádání soukromých akcí. 
Poté jsme se vydali přes Meziříčko a dál 
lesní cestou do Štěpkova. Zde už na nás 
čekala místní rodačka slečna Romana 
Špačková, která nám umožnila prohlídku 
místní chlouby – rotundy z 12. století. Ze 
zasvěceného výkladu jsme se dozvěděli, 
že kaple zasvěcená sv. Václavu sloužila 
i jako opevněné útočiště pro místní oby-
vatele. Na upravené návsi jsme obdivovali 
panely nové naučné stezky i dva vodníky 
u romantických rybníčků.

Další zastávka byla v Budkově. Protože 
už bylo skoro poledne, obsadili jsme za-
hrádku místní restaurace „Maják“, kde už 
pro nás měli nachystaný vynikající guláš. 
Než jsme dopili kávu, vydováděli se nej-
mladší účastníci naší výpravy na zdejším 
dětském hřišti. V Budkově jsme si pro-
hlédli rozlehlý perfektně udržovaný park 
s mohutnými stoletými stromy a romantic-
kými zákoutími.

Naše další cesta vedla do Komárovic, kte-
ré se pyšní významným rodákem akademi-
kem Vincencem Lesným. Akademik Lesný 
byl přední český indolog, ředitel orientální-
ho ústavu v Praze a zakladatel českoslo-
vensko-indické společnosti. Indický jazyk 
sánskrt prý znal lépe než kterýkoliv Ind. Byl 
velkým přítelem indického básníka Thákura 
a přátelské styky udržoval i s D. Nehruem 
a jeho dcerou Indírou Gándhíovou. V rod-
ném domku V. Lesného obec zřídila malé 
muzeum, ve kterém nás přivítal starosta 
Komárovic Bohumil Šuckrdle. Po prohlídce 
muzea a zasvěceném výkladu pana staros-
ty jsme se vydali na zpáteční cestu.

V Domamili byla naše poslední zastáv-
ka. V hospůdce „U samce“ jsme v horkém 

odpoledni uvítali 
příjemné pose-
zení i občerstve-
ní. A pak už nás 
čekala jen cesta 
přes Meziříčko 
a Šašovice zpět 
do rodné Želeta-
vy. Věříme, že tato 
cesta za pozná-
ním okolí našeho 
městyse, kterou 
pro nás tentokrát 
vymyslela a vše 
zajistila paní Eva 
Tesařová, nebyla 
poslední.
Olga Nováková

Ani rok 2021 setkávání občanů většinou moc nepřál, což se naštěstí změnilo o prázd-
ninách. V neděli 25. července na svatého Jakuba se v Jakubově slavila pouť. To byla 
také první možnost k většímu setkání občanů v obci. Před kulturním domem byly posta-
veny dva velké stany s lavičkami. Členové Sboru dobrovolných hasičů zajistili občers-
tvení. Odpoledne se pak sešli místní občané, aby si poslechli koncert dechové hudby 
HORANÉ.               Foto: Miroslav Kabelka

Letošní letní prázdniny jsme v Často-
hosticích zahájili pod novou pergolou, 
která vznikla v areálu u Prokešovy stodo-
ly. Pergolu o rozměrech 7,5 x 24 m posta-
vili místní dobrovolníci svépomocí. Musím 
podotknout, že se jim opravdu povedla. 
Poděkováním za jejich skvěle odvedenou 
práci byl soudek piva a prasátko na rož-
ni. Tím byla pergola poslední víkend před 
začátkem práznin uvedena do provozu…

Během obou prázdninových měsíců 
byl areál využíván a obsazen, soukromé 
oslavy se střídaly s akcemi pro širokou 
veřejnost. Druhý červencový víkend to 
byla tradiční ochutnávka vína. Krásné 
počasí a příjemné prostředí, skvělé víno 
z vinařství Šabata – Zaječí přilákalo velký 
počet návštěvníků. K tanci i poslechu hrá-
la osvědčená cimbálová kapela Sylván. 
Díky teplému počasí se mnozí návštěvníci 
rozcházeli domů dlouho po půlnoci.

Mezi další veřejné akce patřila noční 
hasičská soutěž. Ta se konala v pátek 23. 

Ve Štěpkově mají dva vodníky.                 Foto: Pavel Tesař (2 x)

Zdařilé prázdninové dění v Častohosticích

července za účastí čtyřiatřiceti týmů, jež 
se do Častohostic sjely z blízkého i širo-
kého okolí. První místo v kategorii mužů 

vybojovalo družstvo z Výčap, v kategorii 
žen si pohár za prvenství odvezly také 
ženy z Výčap.

 (dokončení ze str. 15)
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Přesto, že soutěž měla skvělý spád a vše šlo jak po drátku, 

skončila až po půlnoci. Noc pro pořadatele tak sice byla, ale ve-
lice krátká. Vše uklidit! A už tu bylo sobotní ráno (24. července), 
kdy areál opět ožil. A večer při další akci ještě mnohem víc. Ta-
neční zábava se skupinou Reflexy! Ani noční déšť návštěvníkům 
nevadil. Proč by taky měl, když pergola a stodola poskytly méně 
odvážným lidem dostatečný úkryt před deštěm. Odvážlivců se 
ovšem našlo taky dost, taneční parket byl navzdory dešťovým 
kapkám stále plný.

Všechny akce byly hodnoceny jako zdařilé. Prázdniny jsou sice 
už za námi, ale život v častohostickém areálu ještě nekončí…

Marie Vláčilová

Už přes 400 let od roku 1610 známe nepřetržitou řadu želetav-
ských farářů. Za tu dobu se jich zde vystřídalo 47 a jedním z nich, 
i když krátce, byl v roce 1974 administrátor Václav Razik.

Václav Razik se narodil před 100 lety 10. září 1921 v Brně. Zde 
vystudoval klasické gymnázium a poté i bohosloví. Kněžské svě-
cení přijal 29. července 1945 a následně byl ustanoven I. koope-
rátorem v Brně u sv. Tomáše a později na Křenové ulici v Brně. 
Brněnským biskupem Karlem Skoupým byl pověřen péčí o mládež 
– v kostele u Jezuitů sloužil studentské mše. V roce 1945 založil při 
farnosti sv. Tomáše chlapecký skautský oddíl. Komunistickému re-
žimu se však zdála jeho činnost příliš aktivní a tím tedy nepřátelská

V červenci 1951 byl zatčen a odsouzen k 18 rokům vězení. 
K takto vysokým a někdy i vyšším trestům za takzvanou špionáž 
ve prospěch Vatikánu byli odsuzováni všichni ti, kteří se věnovali 
mládeži, protože tuto činnost považoval komunistický režim za vy-
soce nebezpečnou. Po návratu z vězení 17. prosince 1963 praco-
val jako dělník ve Vodohospodářských stavbách v Brně. V roce 
1967 mu byl udělen státní souhlas k výpomoci v duchovní správě 
v Želeticích, Krhově a Biskupicích, kde zastupoval nemocného fa-
ráře. Mimo to vykonával i své občanské povolání.

Od května 1967 nastoupil jako farář v Biskupicích a roku 1969 
byl ustanoven kaplanem u sv. Tomáše v Brně. V kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie působil též jako zvláštní kaplan pro studenty. 

Už při návratu do Brna vyslovil pochybnost 
o bratrské pomoci v srpnu 1968, a proto 
mu v září 1970 pohrozil církevní tajemník 
odnětím státního souhlasu. Současně na-
vrhl alternativní řešení – přeložení mimo 
Brno. Václav Razik se rozhodl pro venkov. 
Nejprve byl ustanoven administrátorem 
v Rousínově a za tři roky byl opět přeložen. 
Tentokrát se stal administrátorem v Domamili a Martínkově a roku 
1974 mu byla přidána ještě i Želetava.

V prosinci 1978 byl vysvěcen biskupem skryté církve Felixem 
Maria Davídkem na biskupa. Patřil k aktivním spolupracovníkům 
v tzv. Koinótés v umlčené církvi. Ve skryté církvi se stýkal např. 
s T. Halíkem, J Zvěřinou a P. Piťhou. V říjnu 1984 ho postihlo viro-
vé chřipkové onemocnění, se kterým byl hospitalizován v třebíč-
ské nemocnici. Zemřel v Domamili 6. prosince 1984 na následky 
věznění, které se projevily silikózou plic. Jeho celoživotním mot-
tem, podle kterého se vždy řídil, bylo „Lepší je dávat, než brát“. 
Pochován je na Ústředním hřbitově v Brně.

Olga Nováková (s využitím Wikipedie)

Martínkov připravuje oslavy výročí
Již o třetím termínu setkání rodáků a přátel spojeném s oslavami výročí 

první písemné zmínky o obci rozhodlo martínkovské zastupitelstvo. Jest-
li bude platit ono známé „Do třetice všeho dobrého“ se dozvíme o prvním 
zářijovém víkendu. Pokud opět nezačnou raketově stoupat počty nakaže-
ných nemocí covid-19 a vláda znovu nezpřísní platná opatření a neomezí 
pořádání společenských akcí, budou oslavy zahájeny v pátek 3. září v 17:00 
hodin vernisáží výstavy mapující historii i současnost obce. Večer bude ná-
sledovat venkovní taneční zábava s cimbálovou hudbou Rathan z Náměště 
nad Oslavou.

Sobotní program začne ve 14 hodin odhalením pamětní desky na rod-
ném domě Jana Tržila, vůdce selských rebelií na lesonickém panství v roce 
1775. Na návsi pak proběhne hlavní část oslav, během níž dojde k pokřtění 
nové knihy o osobnostech Martínkova. Poté se představí členové místních 
spolků a souborů a dojde rovněž k slavnostnímu otevření zrekonstruova-
ného rodného domu P. Václava Kosmáka, ve kterém obec připravuje malé 
muzeum týkající se nejen tohoto nejznámějšího martínkovského rodáka. 
Od 17 hodin pak bude na návsi k tanci a poslechu vyhrávat dechová hudba 
Šohajka z Dolních Bojanovic.

Nedělní odpolední program odstartuje ve 14:30 hodin místní pěvecký 
sbor Jordán a po jeho vystoupení bude následovat koncert uskupení „Zvon-
ky Dobré zprávy“ z Kateřinic. Toto unikátní hudební těleso má v repertoáru 
různé hudební žánry a hra na jejich zvonky různých velikostí je opravdu 
velkým zážitkem. Navíc se jedná o jediné hudební uskupení tohoto druhu 
v republice. Setkání uzavře další koncert, a to folkové kapely Epydemye.

O případných změnách programu a platných opatřeních budeme infor-
movat na obecním webu www.martinkov.cz. Věříme však, že to napotřetí už 
opravdu vyjde.   Josef Pléha, starosta 

Václav Razik – biskup podzemní církve a vězeň komunistického režimu
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Poslední červencovou sobotu uspořádal ve sportovním areálu 
v Martínkově místní Myslivecký spolek premiérové setkání svých 
členů s občany. Těch nakonec dorazilo o dost více, než sami po-
řadatelé předpokládali, takže na později příchozí se již nedostalo 
připraveného občerstvení.

Kdo ale dorazil zavčas, ten mohl ochutnat výtečný srnčí guláš, 
pečené maso z divočáka nebo zaječí paštiku. Nezbytnou samo-
zřejmostí byl dostatečný výběr nápojů všeho druhu a k dobré 

V pondělí 9. srpna začal v Jakubově první turnus příměstského 
tábora, tentokrát na téma Robinsonův ostrov. Děti se na pět dnů 
staly trosečníky a ocitly se na pustém ostrově.

První den je čekala dobrodružná cesta do lesa pralesa, kde si 
malí Robinsoni vyzkoušeli lanové překážky nebo si stavěli pří-

náladě přispěla také svým vystoupením malá dechová hudba 
Martínkovanka.

První akce tohoto druhu se opravdu vydařila a pořádající my-
slivci od mnoha přítomných viděli jako pochvalu palec nahoru.

Josef Pléha

Setkání myslivců s občany přilákalo hodně lidí

Příměstský tábor na téma Robinsonův ostrov
střešek jako opravdoví trosečníci. Po obědě už bylo na programu 
batikování triček, výroba náramků, píšťalek z bezu, prasátek ze 
dřeva nebo třeba lodiček z kůry a různé hry.

V úterý jsme se vydali společně do lesa, kde jsme si po dru-
žinkách nasbírali dříví na soutěž a zahráli jsme si nálety a oca-
sy. Ve školce jsme si pak zasoutěžili v rozdělávání ohňů a v tom, 
komu se podaří oheň nejdéle udržet hořet. Také jsme si ukázali, 
jak rozdělat oheň pomocí křesadla. Po obědě pokračovaly stejně 
jako první den různé výroby nebo hry. Děti si také vyzkoušely 
přefiltrovat vodu z potoka a pak si ještě stihly užít vodní hrátky.

Třetí den čekala děti na táboře přírodovědná stezka k rybníku, 
během které odpovídaly na záludné otázky o přírodě a o Robin-
sonově ostrově. U rybníka jsme si zahráli společně různé hry a na-
konec měly děti za úkol v družinkách postavit kostru trosečníka 
z přírodnin. Odpoledne byla opět otevřená dětem dílnička nebo si 
mohly vyzkoušet výbuch sopky s pomocí sody, jaru a octa. Den 
jsme zakončili hostinou z brambor, které si děti upekly na ohništi.

Ve čtvrtek si dopoledne děti vyzkoušely různé soutěže s té-
matikou „Kdo přežije“. 
Odpoledne lovily zlaťáky 
v potoce a připravovaly 
se na večer ohnivým po-
kusem Faraonův had. Ve-
čer následovalo opékání 
s rodiči. Program všem 
zpestřila ohnivá rocková 
show. A ti nejodvážnější 
trosečníci ve školce i pře-
spali.

V pátek vyrazili všichni 
hledat ukrytý poklad a od-
poledne si užívali skákací 
hrad a trampolínu.

Další týden se uskuteč-
nil druhý turnus příměst-
ského tábora na téma Ces-
ta do pravěku. Oba tábory 
se uskutečnily díky dotaci 
z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Barbora Kabelková
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Nejdříve provizorium
Myšlenka na založení české střed-

ní školy v Moravských Budějovicích se 
zrodila již v roce 1900 a počátky nebyly 
vůbec snadné. Žádost o její zřízení byla 
rakousko-uherskou vládou opakovaně 
zamítána. Představitelé města však byli 
přesvědčeni o její nezbytnosti pro rozvoj 
našeho regionu, a proto se nakonec roz-
hodli zřídit školu na náklady města. Tento 
záměr byl předložen tehdejším starostou 
Josefem Jindrou dne 13. 3. 1911. Uplynulo 
jen několik měsíců a 18. 9. 1911 byl za-
hájen první školní rok Obecního reálného 
gymnasia. Školu tehdy navštěvovalo 87 
studentů a učilo se v provizorních prosto-
rách (budova dnešní Městské knihovny 
Moravské Budějovice).

Nová budova
Se stavbou nové budovy gymnázia se 

započalo v roce 1913 díky finanční pod-
poře Městské spořitelny. Přes veškeré 
problémy spojené s počátkem první svě-
tové války, kdy došlo k mobilizaci řady 
učitelů i stavebních dělníků, byla budova 
slavnostně otevřena již 18. 9. 1914. Po-
čátky školy jsou neodmyslitelně spojeny 
s postavou prvního ředitele PhDr. Josefa 
Fišera, který „uvedl školu v život“ (citace 
z městské kroniky prof. Fr. Jecha), díky 
němuž škola přestála těžké období prv-
ní světové války a který se o chod ško-
ly staral až do odchodu do penze v roce 
1938. V průběhu první republiky zde pů-
sobila také řada vynikajících pedagogů, 
za všechny jmenujme alespoň Františka 
Jecha, historika, městského kronikáře 
a kulturního činovníka, či Františka Šinde-
láře, významného výtvarníka.

Léta neveselá
Důležitou, ale smutnou etapou bylo 

období druhé světové války. Tato doba 
s sebou přinesla nejrůznější změny 
a omezení, ale především ztráty na ži-

votech, a to jak v řadách profesorského 
sboru (vzpomeňme na profesora Rudolfa 
Němce a PhDr. Vladimíra Veselého), tak 
i studentů (Vladimíra Pavláska a Hanuše 
Rosenberga). Poválečná obnova demo-
kratických gymnaziálních tradic trvala 
pouze do roku 1948. V tomto roce vzniklo 
z původního osmiletého gymnázia gym-
názium čtyřleté. Změna politických po-
měrů po únoru 1948 však poznamenala 
i osudy řady učitelů, studentů a absolven-
tů. Někteří nesměli z politických důvodů 
dostudovat, jiní byli dokonce souzeni 
v inscenovaných politických procesech. 
Za všechny připomeňme alespoň páte-
ra Jana Bulu. Jemu, ale i dalším obětem 
všech totalitních režimů, je věnována pa-
mětní deska v budově školy.

Několik experimentů
V roce 1953 byla zavedena tzv. jede-

náctiletá střední škola (s osmiletou zá-
kladní školní docházkou). V roce 1960 se 
střední školství „osamostatnilo“ a vznik-
la střední všeobecně vzdělávací škola 
(SVVŠ). Od konce 60. let byla školní do-
cházka opět prodloužena na devět let 
a střední školy se vrátily ke čtyřletému 
studiu. V 70. letech bylo moravskobu-
dějovické gymnázium zařazeno do tzv. 
experimentálního ověřování výuky před-
mětů odborné přípravy. V polovině 70. let 
prošla školní budova první větší opravou, 
byla opravena fasáda, zavedeno ústřední 
topení a vybudováno školní hřiště.

Rozsáhlé změny
Éra mohutného stavebního rozvoje 

gymnázia začíná rokem 1988. Nejdříve 
byly provedeny opravy původní budovy 
(sociální zařízení, podlahy, osvětlení, stře-
cha, kanalizace aj.) a poté následovaly 
přípravné práce pro zahájení komplexní 
dostavby gymnázia. Po mnoha letech se 
začal naplňovat velký sen – po etapách 
se realizovala přístavba školy. V roce 

1991 byla uvedena do provozu budova 
A (kmenové učebny, laboratoř a odborná 
učebna biologie, učebna výpočetní tech-
niky, kabinety a učebna administrativy), 
v roce 1993 následovala plynová kotel-
na, v roce 1996 pak budova C (kmenové 
učebny, výdejna obědů a jídelna, admini-
strativní část, jazykové učebny, kabinety, 
sociální zázemí pro tělocvičnu) a konečně 
v roce 1997 byla dokončena tolik potřebná 
tělocvična.

V následujících letech došlo k rozsáhlé 
rekonstrukci šaten, kotelny, nově vznikla 
multimediální učebna, studentský klub 
a informační centrum. V roce 2004 byla 
sloučena Střední odborná škola Morav-
ské Budějovice s Gymnáziem Moravské 
Budějovice a škola tak dostala nový ofici-
ální název Gymnázium a Střední odborná 
škola Moravské Budějovice. Od září 2014 
jsou obě součásti sestěhovány v budově 
na Tyršově ulici. V roce 2019 začala po-
slední velká stavební úprava, která se tý-
kala nejdříve budovy A, kdy byla vyměně-
na okna a systém vytápění, a následovala 
hloubková rekonstrukce původní budovy 
gymnázia.

Současnost školy
Na závěr mi dovolte poodstoupit od ma-

pování historie a nahlédnout do dnešní 
doby. Změny, kterými škola prochází, se 
nedají zúžit jen na stavební úpravy, které 
jsou zvenčí nejviditelnější. Ještě důležitěj-
ší je totiž to, co se děje uvnitř a jak tato 
instituce dokáže vzdělávat a formovat 
mladé lidi. Jsme moderní školou kvalitně 
vzdělávající studenty všech oborů, které 
dnes škola nabízí. Dokladem toho jsou 
úspěšní absolventi, na které jsme velmi 
hrdí. Nabízíme mnoho doplňkových akti-
vit, kterými podporujeme naše studenty 
(kroužky, projekty, vědecké stáže, odbor-
né exkurze, jazykové pobyty aj.), řadou 
akcí přispíváme i ke kulturnímu rozvoji na-
šeho krásného města a regionu. V tomto 
trendu hodláme pokračovat i v následují-
cích desetiletích a psát tak další dějinné 
kapitoly Gymnázia a SOŠ Moravské Bu-
dějovice.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

110 let od založení Gymnázia v Moravských Budějovicích
Od založení Gymnázia v Moravských Budějovicích uplynulo 110 let, což je rozhodně 

příležitost připomenout si historii této instituce. Zmapovat ve zkratce tak dlouhé období 
plné výrazných událostí a silných osobností není vůbec jednoduché, ale pojďme si 
zavzpomínat alespoň na ty nejdůležitější okamžiky.

Budova gymnázia kdysi… …a dnes.          Foto: archiv školy
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V sobotu 2. října se uskuteční slavnost-
ní předání nově opravených prostor pů-
vodní budovy gymnázia, na které zveme 
všechny občany Moravských Budějovic, 
absolventy a podporovatele naší školy.

Téměř dva roky se budova Gymnázia 
a SOŠ Moravské Budějovice skrývala pod 
lešením. Jak zvenčí, tak především uvnitř 
prodělávala zcela zásadní rekonstrukci. 
Práce probíhaly od července 2019 do srp-
na 2021. Díky Kraji Vysočina tak škola 
dostala velmi krásný dar ke svému 110. 
výročí a studenti se od letošního září učí 
ve zbrusu nových prostorách. V průběhu 

renovace došlo k výměně oken, která zda-
řile respektují původní podobu. Proběhla 
také zásadní proměna vnitřních prostor, 
především podlah, které se dočkaly kom-
pletní renovace. Začalo se kontrolou sta-
vu stropních trámů, položením nové izo-
lace a následně finální úpravou povrchu 
podlah. Pak přišel na řadu systém vytápě-
ní a elektroinstalace. V neposlední řadě 
se třídy dočkaly nových omítek a výmalby.

Pro kolemjdoucí je jistě nejvýraznější 
změnou nová podoba fasády. Budova se 
opět stala nepřehlédnutelnou dominan-
tou města. Nápis „GYMNASIUM 1914“, 

uvedený v tympanonu budovy, odkazuje 
na dlouhou tradici této instituce a na rok, 
kdy byla škola po svém založení dostavě-
na a její chodby se postupně zaplnily prv-
ními studenty. Od té doby uplynulo mno-
ho času a škola prošla velkými změnami, 
které připomínáme v samostatném článku 
Květy Bretšnajdrové.

 Nyní jsou již veškeré stavební práce 
za námi a 2. října se za účasti představi-
telů Kraje Vysočina bude konat slavnost-
ní otevření nově zrekonstruované školy. 
Program bude zahájen v 10 hodin a hlav-
ní dveře zůstanou návštěvníkům otevřeny 
až do 16 hodin. Těšit se můžete na bo-
hatý program a originální výstavy, které 
se vztahují především k proměně školní 
budovy, ale také k důležitým událostem 
školního života v uplynulém období.

Rádi přivítáme všechny příznivce naší 
školy, které podoba nových prostor zají-
má. Srdečně zveme naše absolventy, pro 
něž bude prohlídka příležitostí podívat se, 
jak se prostředí školy změnilo, ale také 
zavzpomínat a možná si s trochou nostal-
gie povzdechnout, že přes všechny úpra-
vy je to stále ta stejná škola a genius loci 
tohoto místa zůstal zachován.

 Přijďte se podívat, jak se budova sta-
vebně změnila, a společně s námi si při-
pomenout dlouhou tradici školy, která 
měla vždy důležité místo v našem regi-
onu. Do dalších let vstupujeme s novým 
elánem a v plné kráse.

Za Gymnázium a SOŠ 
Moravské Budějovice 
Mgr. František Dubský, ředitel školy

Školní rok 2021/2022 v základních, 
středních a uměleckých školách

Vyučování ve školním roce 2021/2022 
začíná ve všech základních školách, 
středních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích ve stře-
du 1. září 2021.
Podzimní prázdniny: středa 27. října 
a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosin-
ce 2021 – neděle 2. ledna 2022. Vyučo-
vání začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první po-
loletí bude žákům předáno v pondělí 31. 
ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny: 
pátek 4. února 2022. Jarní prázdniny 
v Kraji Vysočina: pondělí 14. února – 
neděle 20. února 2022. Velikonoční 
prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny: pátek 1. července 
2022 – středa 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 
začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Ve čtvrtek 17. června jsme vyrazili jako 
zástupci ZŠ TGM Moravské Budějovice 
na Staroměstskou radnici do Prahy pro 
vybojovaný titul Ekoškola, pro nás již pátý 
v řadě. Kroužek Tereza zastupovala Táňa 
Dohnalová z 8. C a školní ekotým Ondra 
Doležal z 8. B. Doprovod tvořily paní uči-
telky Jana Hanáková a Romana Průšová. 
Museli jsme brzo vstávat, protože slav-
nostní ceremoniál se konal již v 9:30 hod., 
ale stálo to za to!

Na radnici nás čekali pracovníci sdru-
žení Tereza, které celou akci organizuje, 
a uvedli nás do Brožíkova sálu – největší 
reprezentativní místnosti radnice. Potka-
li jsme se zde se zástupci dalších škol 
z jednotlivých krajů České republiky.

I když vzhledem ke koronavirové situaci 
bylo předávání akce spíše komorní, kle-
paly se nám ruce, když jsme od zástupců 
Ministerstva životního prostředí ČR, Měs-
ta Prahy a ředitele sdružení Tereza přebí-
rali vlajku, certifikát a tašku s výukovými 
materiály. Po skončení ceremoniálu jsme 
využili možnosti fotografování v prosto-
rách radnice a nakonec jsme se zúčastnili 
i prohlídky s průvodcem. Prohlédli jsme si 
jednotlivé místnosti a nejvíce nás zaujaly 

originály figur apoštolů z orloje, které jsou 
zde vystaveny. Vystoupali jsme až na rad-
niční věž. Pohled odtud na Staroměstské 
náměstí bez turistů byl sice překvapivý, 
ale krásný!

Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy školy

Pátý titul s apoštoly na Staroměstské radnici

(dokončení na str. 22)
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Zbytek dne proběhl jako ve snu: 
společný oběd v restauraci, návštěva 
Muzea kouzel a procházka po Kampě. 
Znaveni jsme usedli do autobusu, aby 
nás odvezl zpátky domů.

Zbývající členové ekotýmu naší ško-
ly oslavili opětovně udělený titul spo-
lečným výletem do Znojma. A co dělali 
účastníci ve Znojmě? Pátrali po „grá-
nickém mlokovi“ ve stinném údolí Grá-
nického potoka. A nakonec se povedlo 
chráněného mloka skvrnitého najít 
a vyfotografovat. Pak nezbytná zmrzli-
na a hurá na vlak! A tam si všichni sdě-
lovali dojmy ze zdařilého výletu.

Letos získalo titul Ekoškola padesát 
mateřských, základních a středních 
škol. Obhajoba pátého titulu v řadě, 
která se nám podařila, je však v Čes-
ké republice i na evropské úrovni spíše 
výjimečná. O to více je třeba poděko-
vat žákům, učitelům a dalším zaměst-
nancům ZŠ TGM Moravské Budějovi-
ce za jejich úsilí.

Mgr. Jana Hanáková, koordinátorka 
ekologické výchovy v ZŠ TGM

Na začátku prázdnin se pod záštitou naší 
školy uskutečnil v termínu od 7. do 16. čer-
vence tradiční letní dětský tábor, který měl 
letos formu příměstského tábora. Přihlášku 
odevzdalo 35 dětí. Ty každé ráno přicháze-
ly do budovy školy a odpoledne se vracely 
domů. Program byl pro ně zajištěn vždy od 8 
do 16 hodin.

V předchozích letech jsme děti rozdělovali 
do oddílů podle věku. Letos jsme vzhledem 
k převaze dětí 1. a 2. tříd tento způsob zru-
šili a zařazovali jsme hry tak, aby se zapo-
jily všechny děti společně napříč věkovými 
skupinami.

První den tábora každý účastník obdržel 
knížečku se svým jménem, do které si ná-
sledně každé ráno dal razítko ve stylu her 
probíhajícího dne. Ranním rituálem se stal 
taneček na známou píseň Skibidi. Děti si tuto 
činnost velmi oblíbily a chtěly ji často opako-
vat vícekrát.

První dny se odehrávaly v duchu sezna-
movacích her, aby se děti mezi sebou umě-
ly oslovovat, následovalo oblíbené bingo, 
šipkovaná a trénování rytmu na tančících 
podložkách. Během tábora měli účastníci 
možnost si mezi sebou zasoutěžit, ale zá-
roveň se naučit spolupracovat v týmu. Při 
táborové stezce ve skupinách složených ze 
starších a mladších dětí museli prokázat fy-
zické i vědomostní dovednosti. Naopak při 
olympijských hrách, které obsahovaly něko-
lik netradičních disciplín, soutěžil každý sám 
za sebe, ale současně byl i příslušníkem 
„státu“, který reprezentoval (USA, Anglie 
nebo Číny). V závěru tábora samozřejmě 
nechyběl ani karneval a u dětí tolik oblíbená 
diskotéka.

O událostech každého dne jsme si moh-
li přečíst na facebookových stránkách 
naší školy, kde se veřejnost mohla podívat 
i na fotky. Ke sportování jsme využívali hřiště 

Pozvání na tradiční 
výstavu

Moravskobudějovičtí chovatelé opět 
po roce srdečně zvou širokou veřejnost 
na místní všeobecnou výstavu drob-
ného zvířectva, která se jako tradič-
ně koná v chovatelském areálu v ulici 
Smetanova. K vidění zde budou králíci, 
drůbež a holubi, a to ve dnech 18. a 19. 
září. V sobotu 18. lze výstavu navštívit 
v době od 8.00 do 18.00 hod., v nedě-
li 19. září pak od 8.00 do 15.00 hodin. 
Na výstavě budou mít zájemci možnost 
zakoupit si domácího mazlíčka i chovný 
kus.

– ZO ČSCH –

Pátý titul s apoštoly 
na Staroměstské radnici

(dokončení ze str. 21)

Letní dětský tábor ZŠ T. G. Masaryka

MAP podporuje matematickou gramotnost
Školní rok 2020/2021 byl, co se týče rozvo-

je matematické gramotnosti, hodně nestan-
dardní. Klasické aktivity, které jsme zvyklí 
v běžném školním režimu využívat, jsme po-
užít nemohli. Abychom podpořili alespoň ty 
nejnadanější žáky, snažili jsme se zapojit je 
do co nejvíce matematických soutěží, které 
byly online k dispozici.

Celkem se do těchto aktivit 
zapojilo více než padesát žáků 
ze Základní školy TGM v Mo-
ravských Budějovicích. Protože 
u tohoto typu soutěží jde přede-
vším o osobní prestiž a odměny 
za umístění na prvních příčkách 
bývají maximálně formou diplomu, 
využili jsme možnost ocenit práci 
těch nejúspěšnějších pomocí fi-
nancí z Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v ORP Morav-
ské Budějovice (zkráceně MAP). 
Získali jsme celkem 2 000 Kč 
na věcné ceny. Pro vítěze jsme 

zakoupili logickou hru QUARTINO, díky kte-
ré můžou obdarovaní žáci svoje schopnosti 
nadále rozvíjet ve volném čase. Oceněnými 
žáky byli (na snímku zleva): Jiří Stříž, Štěpán-
ka Jičínská, Matěj Kabelka a Matyáš Lovicar.

Tímto děkujeme zástupcům MAP za pod-
poru a spolupráci.  Ria Hanáková
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Oslavy 85. výročí 
ZŠ T. G. Masaryka
V červnovém vydání Zpravodaje jste si 

mohli přečíst článek o významném výročí, 
které si připomínáme v naší škole. Sou-
časně jsme vás informovali o připravo-
vaném Dni otevřených dveří, který spojí 
oslavy výročí a dokončení projektu „Re-
konstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské 
Budějovice“.

Den otevřených dveří plánujeme usku-
tečnit ve dnech 17. a 18. 9. 2021.

Vzhledem k nejisté epidemické situaci 
a v tuto dobu zatím nejasným podmín-
kám, za kterých budou školy v září fun-
govat, prosíme všechny zájemce o pro-
hlídku školy, aby sledovali naše webové 
stránky, kde budeme zveřejňovat aktuální 
informace k průběhu oslav: www.zsmb.cz

-IM-
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T-Mobile Olympijský běh
Nazujte si běžecké boty a vyrazte 

s námi ve středu 8. září na T-Mobile Olym-
pijský běh. Poběží s vámi desítky tisíc 
běžců po celé České republice. Všichni, 
kteří se chtějí do akce zapojit, se musí 
přihlásit na www.olympijskybeh.cz. V Mo-
ravských Budějovicích máme připravený 
hlavní závod na pět kilometrů, ale také 
dopolední závody pro školy a školky i od-
polední rodinný běh.

Je jedno, jestli jste závodníci, nebo bě-
háte jen občas, na T-Mobile Olympijském 
běhu jde především o to se hýbat, a hlav-
ně pro radost.

Údolím Rokytné
Přidejte se k našim turistům a zúčast-

něte se v sobotu 18. září pochodu údolím 
řeky Rokytné z Biskupic do Jaroměřic nad 

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
Rokytnou. Odjíždíme autobusem v 9.00 
od vlakového nádraží. Pochod je dlouhý 
15 km, občerstvení v restauracích v Jaro-
měřicích nad Rokytnou. Návrat linkovým 
autobusem z Jaroměřic v 15.37 nebo 
v 17.22 hod.

Zahájení sezóny
Přivítejte s námi nový školní rok a spor-

tovní sezónu 2021/2022 a vyzkoušej-
te si, jaké sportovní vyžití vám Sokol 
Moravské Budějovice nabízí. Přijďte 
ve čtvrtek 23. září v 16 hodin na nádvo-
ří sokolovny a užijte si s námi pohodové 
odpoledne. Dětem bude k dispozici spor-
tovní nářadí k volné zábavě a na závěr si 
společně opečeme špekáčky (buřty s se-
bou).

Tereza Lojdová

u gymnázia, kde děti hrály fotbal, přehazo-
vanou nebo závodily v družstvech, v budově 
školy hrály stolní tenis. Díky příznivému po-
časí jsme využili možnost návštěvy místního 
koupaliště.

Program tábora sliboval také celodenní 
výlet. Za oblačného počasí jsme vyjeli au-
tobusem poznávat zajímavá místa morav-
skobudějovického regionu, pamětihodnosti 
i přírodu, kterou jsme využili k různým hrám 
a opékání špekáčků. Finanční podporu k re-
alizaci výletu jsme obdrželi od Místního akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Morav-
ské Budějovice (MAP).

V poslední den dobrodružství se děti 
vydaly za pokladem. Nejprve musely pro-
kázat své znalosti ve vědomostním testu. 
Poté podle získaných indicií odhalily, kde 
se poklad skrývá. Každý účastník si odnesl 
domů vlastní vyrobené tričko jako památku 
na strávené dny na táboře.

 Velké poděkování patří organizátorům, 
vedoucím, kuchařkám a všem, bez kterých 
by se tábor neobešel. Za hezké a praktické 
ceny pro děti vděčíme našim dlouholetým 
sponzorům, mezi které patří  Město Morav-
ské Budějovice, MAP, Zikos, Bast, Centro-
pen a.s. Dačice. Těšíme se na spolupráci 
a na táborové setkání zase za rok o prázd-
ninách!

Mgr. Jitka Meschková, 
vedoucí tábora
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Vzpomínky

Opustili nás:

Hynek Hájek 1971 Mor. Budějovice
Antonín Michal 1951 Mor. Budějovice
Marie Jordánková 1936 Rácovice
Hana Chmelková 1967 Jakubov
Věroslav Urbánek 1931 Mor. Budějovice
Marie Čeloudová 1929 Mor. Budějovice
Ing. Jaroslav Pella 1952 Hostim
Olga Wolfová 1930 Mor. Budějovice
Marie Tesařová 1935 Mor. Budějovice
Jana Gráfová 1944 Mor. Budějovice
Jarmila Dvořáková 1933 Mor. Budějovice
Jitka Pojezná 1942 Hostim
Karel Strejček 1936 Mor. Budějovice
František Outolný 1932 Meziříčko
Jiří Bílek 1949 Želetava
Ladislav Kovář 1950 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Sňatky ve 2. čtvrtletí 2021
David Stašek Mor. Budějovice
Ladislava Kuchtová Litohoř

Martin Dobeš Šašovice
Milada Pilařová Šašovice

Vojtěch Kredatus Zvěrkovice
Monika Vomáčková Zvěrkovice

Jan Dvořák Mor. Budějovice
Annika Angelova Mor. Budějovice

Roman Krištof Mor. Budějovice
Petra Filipová Mor. Budějovice

Petr Kilian Brno
Zuzana Maloušková Brno

Vladislav Šteflíček Cidlina
Lucie Csucsková Třebíč

David Diviš Mor. Budějovice
Nikola Nesibová Mor. Budějovice

Matrika

Sedmnáctiletá atletka Karolína Krejčí 
z Moravských Budějovic zaznamenala 
koncem letošního června svůj dosavadní 
největší sportovní úspěch. Stalo se tak 
na atletickém Mistrovství České republiky 
v Kladně, kde vybojovala v kategorii junio-
rů 3. místo v disciplíně hod oštěpem (600 g) 
s výkonem 43,13 metrů, což je Karolínin 
osobní rekord.

Čas neúprosně letí, dne  1. 9. 2021 je 
tomu 20 let, co nás nečekaně opustila 
paní Božena Junková z Mor. Budějovic
(zdravotní sestřička Bobina z „Heřmanic“)
a dne 23. 10. ji téhož roku následoval 
i její manžel Josef Junek (kovářský mistr 
KSB). Ten by 1. 10. 2021 oslavil 100 let
narození. 
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
děti s rodinami. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

Dne 16. 8. 
oslavila paní 
Marie Licková 
z Moravských 
Budějovic 
100 roků. Do ná-
sledujících let 
pohodu a zdraví 
přeje za celou 
rodinu 
dcera Marie.

Dne 30. 8. 
oslavila 
paní Ludmila 
Janoušková, 
rozená 
Kapinusová 
z Nových 
Syrovic
své 94. narozeni-
ny. Vše nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí a Božího požehná-
ní jí do dalších dnů vyprošují 
dcera Ludmila s rodinami a syn Miloš 
s rodinami. 
Všichni tě máme moc rádi.

Dne 8. 8. 2021
oslavila 
80. narozeniny
paní Marie 
Venhodová 
z Litohoře. 
Mnoho zdraví, 
štěstí a radosti 
s pravnoučaty
přejí 

synové Jiří a Libor s rodinami.

Přejeme Ti 
zdraví a štěstí 
dost, ať sluníčko 
Ti svítí pro ra-
dost. Ať všechno 
hezké, co chceš, 
máš a na svět se 
jen usmíváš.
Dne 14. září
oslaví své 

85. narozeniny paní 
Ludmila Lapešová 
z Moravských Budějovic.
Vše nejlepší přeje 
manžel Josef, dcera a syn s rodinami.

Blahopřání

Za tímto velkým úspěchem stojí spous-
ta času, dřiny a úsilí, které ze sebe Kája 
vydává na každém tréninku pod vedením 
trenérky Marie Pytlikové v Jihlavě. Přípra-
va na soutěže probíhá každý den s vý-
jimkou víkendů a nechybí ani letní a pod-
zimní sportovní soustředění zaměřující se 
na celkový rozvoj pohybových schopností 
a dovedností.

Začátek závodní sezóny startuje v květ-
nu a soutěže probíhají každý víkend. 
Na vrcholnou soutěž Mistrovství České re-
publiky juniorů a dorostu se dostane pouze 
prvních 16 atletů podle průběžného pořadí 
v tabulkách. Už minulý rok se Karolíně po-
dařilo na mistrovství probojovat a obsadila 
v kategorii dorostu krásné 5. místo.

Letošní příprava byla kvůli pandemii 
onemocnění covid-19 velmi náročná, přes-
to nelenila, usilovně trénovala v domácím 
prostředí a její snaha byla zúročena, neboť 

z Kladna odjížděla s bronzovou medailí 
na krku.

Na konci srpna (v době tisku tohoto vy-
dání zpravodaje – pozn. red.) se má usku-
tečnit ještě Mistrovství České republiky 
v atletice do 22 let, kam se moravskobu-
dějovická atletka také nominovala. Věříme, 
že o Káji jako nadějné a talentované spor-
tovkyni neslyšíme ve spojitosti s úspěchy 
na vrcholových soutěžích naposledy.

Vendula Kopečková

Karolína Krejčí se stala 2. vicemistryní České republiky
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Dne 22. září 
uplyne 7 let, 
kdy nás po 
těžké nemoci 
opustila paní 
Marie Kocourková 
z Moravských 
Budějovic.
S láskou 
vzpomínají manžel 
Karel, dcery Jindra, 

Pavla, Karla a Marie s rodinami.

Dne 20. 9. 2021
uplyne 7 let 
od chvíle,
kdy nás opustil pan 
Jiří Stuchlík 
z Jakubova.
S láskou stále 
vzpomínají 
manželka Marie, 
děti Tomáš a Eva 

s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

V oku slza, 
v srdci žal, 
co bylo milé, 
osud vzal.
Dne 29. září uplyne 
třetí smutný rok, 
co nás navždy 
opustila paní  
Mgr. Věra
Dvořáková.

S úctou a láskou vzpomínají 
manžel, syn a vnuci.

Hvězdy ti nesvítí, 
sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrá-
tíš, už není naděje,
jen kytičku květů 
ti na hrob můžeme
dát, s láskou 
na Tebe vzpomínat.
Dne 20. září uplyne 
šesté smutné výro-

čí, co nás opustil pan Bohuslav Filipský 
z Nimpšova. 1. prosince by se dožil 
80 roků. S láskou vzpomíná celá rodina.

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce Tě nehřeje,
už se k nám nevrá-
tíš, už není naděje.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
cestička k hřbitovu 
zůstala jen.
12. srpna uplynulo
6 let, co nás opustil
pan Rudolf Rada.

S láskou vzpomíná 
manželka a synové s rodinami.

Dne 6. 8. 2021 jsme vzpomněli desáté 
smutné výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky paní Marie Živné. 
Dne 17. 8. 2021 to bylo již jedenáct let, 
co nás navždy opustil tatínek, dědeček
a pradědeček pan František Živný. 
S láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

Večer, když slunce
zemi opouštělo,
Tvoje srdce se 
navždy zastavilo.
Odešla jsi tichou 
tmou, tiše 
s bolestí svou. 
Dne 5. září je 1. rok 
výročí  úmrtí naší
maminky, babičky

a prababičky Jany Orlíkové. 
S láskou vzpomíná 
dcera Jaroslava s rodinou. 

Těžko se s Vámi, maminko a tatínku, 
loučilo, těžké je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Vás navždy budeme mít.
Dne 27. července uplynuly 4 roky, 
co nás navždy opustila paní 
Bohumila Řeřuchová, která by i v tento
den oslavila  88. narozeniny.
Dne 7. srpna uplynuly 4 roky, co nás 
navždy opustil pan Jaroslav Řeřucha, 
který by 19. července oslavil 87. narozeni-
ny. S láskou stále vzpomínají 
děti s rodinami. Až tady nebudu, 

žít v druhých bude 
dál, co jsem jim 
v životě dal.
Dne 14. září 
uplynou 2 roky, 
co nás navždy 
opustil pan 
Karel Řeřucha, 
který by 11. srpna

oslavil 58. narozeniny. 
S láskou stále vzpomíná celá rodina 
a kamarádi.

Život jsi měla
mnohdy těžký, 
přesto jsi žila 
v lásce a dobru 
a pomáhala 
ostatním.
Maminko naše 
nejdražší, vděčíme
ti za všechno 
a nikdy 

nezapomene. Moc nám chybíš!
Dne 17. 9. 2021 uplyne 1. smutný rok 
ode dne, kdy nás nečekaně opustila naše 
milovaná maminka a nejlepší babička,  
paní Marie Formanová, roz. Cebová. 
V lásce a úctě vzpomínají 
dcera Petra, syn Zdeněk, 
sestra Ladislava s rodinou, vnoučata 
Veronika, Terezka, Kristýnka a Patrik. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Když zemře 
tatínek, sluníčko
zajde, v srdci nám
zůstane smutek 
a chlad. 
V tom širém světě 
sotva se najde, 
kdo by jak tatínek 
uměl mít rád.
Dne 15. září tomu

bude 7 let, co nás opustil náš milovaný
pan Jaroslav Kosík, tatínek, dědeček 
a pradědeček.
S láskou vzpomínají – dcera Jaroslava, 
vnuk David, vnučka Kateřina s rodinou.

Večer, když slunce 
zemi opustilo, 
Tvoje srdce se 
navždy zastavilo.
Odešel jsi tichou
tmou, tiše, 
s bolestí svou. 
Zavřel jsi oči, 
chtělo se Ti spát,
aniž jsi tušil, 

co to má znamenat. Nebylo Ti dopřáno 
s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 14. září tomu bude čtrnáct let,
co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, bratr, bratranec, švagr
pan Miloš Niederhafner 
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme.

Dne 19. září 2021
by oslavil 
100. narozeniny 
náš milovaný 
tatínek, dědeček 
a pradědeček
pan 
Jaroslav Jenerál 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Marta a vnoučata s rodinami.
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Hospic. Slovo, které nikdo 
nechce slyšet předčasně

Tým lékařů, zdravotních sester i pečovatelek Domácího hospice sv. 
Zdislavy pomáhá v třebíčském regionu lidem s vážným onemocněním 
žít doma. „Je krásné vidět rodiny i blízké, když spojí své síly a doprovodí 
pacienta na posledním úseku jeho životní cesty, i když je to pro ně v tu 
chvíli náročné. Je to jedna z posledních věcí, kterou pro něj i pro sebe 
mohou udělat,“ říká Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč. Většina 
Čechů si přeje zemřít doma, ale podaří se to jen zlomku. Proč tomu 
tak je? „Zdraví lidé o hospicových službách nepřemýšlejí. Možná o nich 
ani neví. Když onemocní, tyto informace jim schází a bojí se bolesti 
i zdravotních komplikací, které ale profesionální hospicové služby umí 
zvládnout,“ vysvětluje Jašek.

Domácí hospic sv. Zdislavy je služba poskytovaná 24 hodin sedm dní 
v týdnu. Kromě profesionálního týmu lékařů, zdravotních sester, pečo-
vatelek, psychologa a specialistů na spirituální podporu nabízí i širo-
ký výběr kompenzačních pomůcek. Slouží všem věkovým kategoriím, 
od dětí po dospělé i seniory, a to na celém okrese Třebíč.

Hospicové služby nejsou plně hrazeny z veřejných rozpočtů. Každý 
rok může veřejnost přispět drobnou částkou na provoz Domácího hos-
pice sv. Zdislavy ve sbírce Koláč pro hospic. Za odměnu dostanou, jak 
už název napovídá, sladkou odměnu od místních pekařů. Letos sbírka 
proběhne ve středu 6. října, kdy každý může podpořit 50 korunami míst-
ní hospicové služby, nebo poslat příspěvek na sbírkový účet Koláče pro 
hospic: 4200065931/6800, variabilní symbol 623.  -och-

Projekt na úpravu 
Heřmanského kopce pokračuje

Ve čtvrtek 16. září v 18:00 hod. se v Budivoji uskuteční druhé veřejné 
setkání projektu “Na Heřmany”, na kterém nám architekt představí ná-
vrh na úpravu Heřmanského kopce. Budete se moci vyjádřit v diskuzi 
a podle vašich připomínek architekt návrh “doladí”. Proto je důležité, 
abyste vy, kdo máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo se jen zajímáte 
o to, co se bude dít, dorazili.

Podkladem pro architektonický návrh byly nápady a připomínky 
od vás, obyvatel Moravských Budějovic. Podněty jsme sbírali nejen elek-
tronicky, ale především na prvním veřejném setkání, které se uskutečnilo 
v červnu přímo na kopci. Zúčastnilo se ho sedm desítek obyvatel, včet-

ně paní místosta-
rostky a tajemnice 
(město Moravské 
Budějovice je part-
nerem projektu), 
a všichni jsme si 
užili kultivovanou 
debatu o tom, jak 
bychom mohli Heř-
manský kopec v bu-
doucnosti využívat.

Z podnětů vybí-
ráme ty nejčastější: 

jako hlavní pozitiva vnímáte přírodní prostředí, klid a možnost využití 
kopce ke spolkovým aktivitám či procházkám. Naopak nejvíce nega-
tivně jste hodnotili zanedbanou údržbu, špatný přístup na kopec a van-
dalismus. Z nápadů, jak kopec změnit k lepšímu, jste nejčastěji mluvili 
o pravidelné údržbě, celkové kultivaci místa, zachování přírodního pro-
středí či vzniku přírodního amfiteátru a více míst k sezení.

Všechny nápady a připomínky najdete přehledně na www.naherma-
ny.cz.

Chceme vás ujistit, že “Na Heřmany” je pouhý název projektu a není 
naším úmyslem změnit jméno tohoto krásného místa. Těšíme se na prv-
ní architektonický návrh a setkání s vámi 16. září v 18 hodin v Budivoji.

Olga Honsová, Jan Švaříček, Tomáš Veverka 
za projekt Na Heřmany

Červnové setkání na Heřmanském kopci objekti-
vem Stanislava Vybírala.

inzerce
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Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

čtvrtek 7. 10.      Moravské Budějovice Městská knihovna

Pohádková cesta - pohádkové dobrodružství pro děti 

čtvrtek 23. 9.      Moravské Budějovice sokolovna

Zahájení sezóny
Přijďte si vyzkoušet, co všechno můžete v Sokole zažít. Od 16 hodin budeme mít pro 

vás nachystanou malou sportovní ochutnávku naší činnosti a na závěr si společně 

opečeme špekáčky.

čtvrtek 16. 9.      Moravské Budějovice MKS Beseda - sál Budivoj

2. veřejné setkání - Na Heřmany
Ve čtvrtek 16. září v 18:00 se v Budivoji uskuteční druhé veřejné setkání projektu “Na Heř-

many”, na kterém nám architekt představí návrh na úpravu Heřmanského kopce. Budete 

se moci vyjádřit v diskuzi a podle vašich připomínek architekt návrh “doladí.” Proto je 

důležité, abyste vy, co se o Heřmanský kopec zajímáte, dorazili. Občerstvení zajištěno.

středa 6. 10.      Moravské Budějovice Městská knihovna

Tajemství na dosah ruky - Arnošt Vašíček

sobota 18. 9.      Moravské Budějovice 

Údolím Rokytné
Zářijový pochod moravskobudějovických turistů vás provede údolím řeky Rokytné. 

Sraz účastníků v 9.00 u vlakového nádraží. Více informací uvnitř Zpravodaje.

4. - 8. 10.       Moravské Budějovice Městská knihovna

Týden knihoven 
• registrace nových čtenářů zdarma   • amnestie upomínek 

středa 8. 9.       Moravské Budějovice atletický stadion

T-Mobile 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.

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských 
Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Tu-
ristickém informačním centru, Purcnerova 
ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 
775 261 943.

SUDOKU

8 3 4 2
5 3 2 1

1 7
5 4
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2 4
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POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

je jediný, a to pod falešnou záminkou vylákat 
finanční hotovost. Pro finanční obnos nejdou 
pachatelé nikdy sami, nýbrž pošlou nějakého 
kamaráda nebo známého.

Seniorům policisté radí, aby po takovémto 
telefonátu ihned kontaktovali vnuka, který pů-
vodně volal, nebo se obrátili na nejbližší členy 
rodiny. Pokud zjistí, že nikdo z rodiny nevolal, 

Opakují se totiž případy, kdy se podvodník 
vydává za vnuka s tím, že je v tíživé situaci 
po dopravní nehodě, kterou způsobil. Zároveň 
požádá seniora o poskytnutí finančního obnosu 
na rekonvalescenci zraněné osoby, kterou po-
škodil způsobenou dopravní nehodou. Finanč-
ní obnos žádá téměř ihned, apeluje na rychlé 
předání, aby mohl zraněnou osobu vyplatit. Cíl 

tak je velmi důležité celou událost ihned ozná-
mit na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 
tísňového volání 158.

Podvodníci ale využívají i jiných legend. Mo-
hou se vydávat například za pracovníky růz-
ných energetických společností. Poškozenému 
uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován 
nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo 
vodu a požadují jej zaplatit s výhrůžkou odpo-
jení energií. Senioři bohužel většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.

Policisté by v této souvislosti chtěli na seni-
ory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k ci-
zím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou 
osobně ověřit jejich totožnost, velice obezřetní. 
Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo 
bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi 
je. V žádném případě by neměli neznámé oso-
by zvát do svých domovů a při každém opuš-
tění domu by za sebou měli uzamknout dve-
ře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný 
a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto 
informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, 
osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání 
peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požá-
dal a v žádném případě je nepředávat někomu 
jinému. Vydání peněz neznámé osobě s sebou 
totiž nese velké riziko toho, že senior o své 
úspory přijde.

Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou 
velmi dobře připravení a budou o krok před 
vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na ne-
čekané situace, nevypadají většinou na první 
pohled podezřele, mají příjemné vystupování, 
jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a pů-
sobí dobrým a seriózním dojmem. V případě 
jakéhokoliv podezření na páchání této trestné 
činnosti na nic nečekejte a ihned kontaktujte 
policii na tísňové lince 158!       -KŘPČR-

Podvodníci s legendou „vnuk“ znovu útočí na seniory
Policisté opět apelují na všechny seniory, aby byli při telefonických hovorech s nezná-

mými lidmi obezřetní. Aby si vždy pečlivě ověřili, s kým po telefonu skutečně hovoří, a to 
zvláště v případě, kdy po nich neznámý volající požaduje peníze. A to i tehdy, když se vola-
jící snaží představit jako blízký příbuzný seniora nebo kamarád příbuzného.

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
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