placená inzerce

úvodník, tiráž
Vážení spoluobčané,
v úvodníku lednového zpravodaje jsem vám
na tomto místě přál hodně pozitivního myšlení
a vše dobré. To samozřejmě platí i nadále, dnes
možná ještě mnohem více než dříve. Nemíním se
dlouze rozepisovat, protože událostmi posledních
dní jsou zahlceny všechny dostupné informační
kanály a veškerá média. Situace se vyvíjí a mění
každým dnem, takže to, co platilo a bylo aktuální
v době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje, je již
s největší pravděpodobností jinak.
Každopádně i v našich Moravských Budějovicích
jsme přivítali první uprchlíky z Ukrajiny, kterým se usilovně snažíme poskytnout v rámci možností důstojné podmínky pro přečkání pro ně tak neskutečně tíživého období, jaké si asi nikdo
z nás neumí představit. Připravili jsme objekt bývalé hasičárny
pro ubytování nově příchozích, řešíme celou řadu otázek týkajících se zejména maminek s dětmi, přizpůsobujeme za pochodu
výuku dětí ve školách, hledáme lékaře…
Vy, občané našeho města, jste skvělí! Pokud jsem na počátku
covidové krize prohlásil, že jsem hrdý na to, že jsem starostou tohoto města, velice rád toto vyjádření zopakuji znovu. Neboť jste
hned od začátku pomáhali. Darovali jste potřebné, poskytli jste
ubytování, věnovali ﬁnanční prostředky, vyučujete jazyk, organizujete volný čas dětem z Ukrajiny. Ještě jednou velké díky vám
všem! Pevně věřím, že přijde šťastný konec pro nás všechny.
Přes všechny tyto události a strasti bych vás, občany našeho
města, chtěl o něco požádat. Nepodléhejme melancholii nebo
zbytečné hysterii. Nestavme mezi sebe překážky jen proto, že
máme v některých oblastech různé názory. Naše cíle mohou být
společné. Žijme dál své životy, setkávejme se s rodinami a přáteli. Buďme silní. Nebuďme vystrašeni z náhlých sirén, které volají
hasiče k mimořádné události. A pokud můžeme, pomozme potřebným, ať už se jedná o naše občany, nebo v tomto smutném
případě o občany Ukrajiny. Přivítejme příchod jara a jarních svátků, radujme se z maličkostí. Nemůže být nic horšího, než začít
podléhat depresi. To by pak nebylo naše vítězství, to by byla
naše porážka, kterou nedopusťme…
V kontextu dění na Ukrajině se zdají ostatní záležitosti malicherné a druhořadé, nicméně musíme fungovat dále, i když

mysl pracuje na plné obrátky. Vzhledem k příznivé
ﬁnanční situaci města a naplnění podmínek výběrového řízení bude s největší pravděpodobností
možné započít největší investiční akci tohoto roku,
a to rekonstrukci náměstí Svobody a přilehlých
ulic. Tato rekonstrukce je jednou z hlavních priorit
letošního roku. Veškeré sítě v této lokalitě budou
obnoveny, silnice dostanou nový povrch a vzniknou
rovněž nová parkovací místa. Je mi ale zároveň
jasné, že pro řadu občanů z inkriminované lokality
bude tato rekonstrukce znamenat dočasné komplikace. Tímto bych vás chtěl požádat o shovívavost.
Při stavbě dojde k uzavření nezanedbatelné části
našeho města, což zcela jistě přinese komplikace při parkování.
Hrozí také zvýšená prašnost či hlučnost. Budeme se přirozeně
snažit zorganizovat vše tak, aby dopady na obyvatele byly co
nejmenší. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že výsledek bude
stát za naše chvilkové nepohodlí.
Další část mého květnového úvodníku bych chtěl věnovat
poděkování. Jak jistě víte, z důležité řídící funkce odešel ředitel Městského kulturního střediska Beseda pan Karel Nechvátal
a v průběhu letních prázdnin bude ze své funkce odcházet také
ředitel Základní školy Havlíčkova ulice pan František Dostál. Oba
dva pánové věnovali těmto důležitým postům nezanedbatelnou
řadu let svého pracovního života. Za vedení města jim tedy touto
cestou ještě jednou děkuji za mnohaletou profesní práci, které
věnovali kus svého života a sdíleli s ní nejen to dobré, ale i to
horší. Do dalších let jim oběma přeji mnoho úspěchů, pohody
a klidu jak v osobním, tak v případném dalším profesním životě.
Závěrem mi dovolte vzpomenout na oběti Ukrajiny a vyslovit
přání, aby započatý válečný konﬂikt došel v co nejkratší době
svého konce. Boje na Ukrajině nejsou pouze bojem, ve kterém
jde o svobodu ukrajinského lidu, ale opravdu jde i o naši svobodu. Ukrajina potřebuje nepochybně zejména pomoc vojenskou,
ﬁnanční a humanitární, ale důležitá je i pomoc morální. Vypukl
nesmyslný konﬂikt, se kterým nemáme a ani jsme nechtěli mít
nikdy žádné zkušenosti. Všichni si jistě uvědomujeme, že jde
o hodně; o naši budoucnost, budoucnost našich dětí, o svobodu,
o demokracii, o mír v Evropě a ve světě. Nicméně já pevně věřím, že to zvládneme – musíme!
Hodně štěstí, a ještě jednou velké díky!
Vlastimil Bařinka, starosta města
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město informuje
Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 102. schůzi dne 14. března 2022 mj.:
ustanovila řídící skupinu pro účely realizace Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb pro území SO ORP
Moravské Budějovice 2023-2027 zhotovitelem ACCENDO – Centrum pro
vědu a výzkum, z. ú. Ostrava. Složení
řídící skupiny: Bc. Jana Kiesewetterová, Ing. Jana Špačková, z odboru SO
Bc. Petr Punčochář a Mgr. Iveta Endlová;
Q schválila koncept kroniky Moravských
Budějovic za období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 a souhlasila s vyplacením odměny dle dohody o pracovní
činnosti kronikáři Lubomíru Janouškovi
za zpracování konceptu kroniky Moravských Budějovic;
Q schválila podání žádosti o dotaci na dílčí projekt „Moravské Budějovice – Asistent prevence kriminality 2022“ v rámci
Programu prevence kriminality MVČR
na rok 2022 ve výši 386 600 Kč se spoluúčastí města ve výši 96 600 Kč;
Q vzala na vědomí dopis ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým
podporuje prosbu společnosti ICOM
o zajištění ubytování rodin jejich ukrajinských zaměstnanců. Sdělila, že nemá
k dispozici volné byty, které by jim bylo
možno poskytnout. Dále rada schválila
Q

využít prostory bývalé hasičské zbrojnice jako provizorní přechodné ubytování
uprchlíků;
Q schválila zveřejnit záměr města uzavřít
dodatek k nájemní smlouvě uzavřené
s manžely H., kterým se mění umístění předmětu nájmu – terasy (dřevného
ochozu) na pozemku p. č. 177/2 u rekreační chaty na pozemku p. č. 177/57 v k.
ú. Jackov;
Q schválila uzavření smlouvy o udělení
souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby) „Vodní nádrž VN1 (Havran)
v k. ú. Vranín“ mezi Českou republikou
– Státním pozemkovým úřadem Praha
jako stavebníkem a městem Moravské
Budějovice jako vlastníkem pozemku;
Q schválila vyhlášení výběrového řízení
na prodej pozemků p. č. 1371/1 orná
půda o výměře 774 m2, p. č. 1371/2 orná
půda o výměře 765 m2 a p. č. 1371/3
orná půda o výměře 838 m2 v k. ú.
Vranín za účelem výstavby rodinných
domů za vyvolávací cenu 920 Kč/m2
s tím, že kauce složená na účet města
činí 15 000 Kč;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Oranžové hřiště Vesce“:
1. hřiště.cz, s.r.o., Brno, 2. Machovský

Rada města na své 103. schůzi dne 28. března 2022 mj.:
schválila uzavření smlouvy o realizaci
dobrovolnického programu v Městské
knihovně Mor. Budějovice mezi organizací STŘED, z. ú. Třebíč a městem
Moravské Budějovice;
Q schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem o výkonu přenesené působnosti – řízení o přestupcích, mezi
městem Moravské Budějovice a obcemi Police, Kostníky, Lovčovice a Mladoňovice;
Q projednala zpracovaný návrh pamětní
desky režiséra a scénáristy Ivo Nováka a schválila zpracovat návrh smlouvy
(souhlas vlastníka s umístěním pamětní
desky na domě č. p. 105, ul. Pražská,
Moravské Budějovice bez zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí)
Q

a zpracovat smlouvu o dílo s autorem
návrhu pamětní desky MgA. Janou
Schlosserovou;
Q schválila poskytnutí dotace ve výši
50 000 Kč pro Sportovní klub Moravské
Budějovice k zajištění fungování klubu
fotbalového oddílu do doby rozhodnutí o poskytnutí ﬁnančních prostředků
z FAOM;
Q schválila předání případů dlužníka
soudnímu exekutorovi JUDr. Ivaně Kozákové k nucenému výkonu povinností;
Q schválila kupní smlouvu č. VKSM/
OFŽ/118/2022 uzavřenou mezi městem
a manžely K. na hrobové zařízení z hrobu č. 424/I umístěného na p. č. 1296/2
v k. ú. Moravské Budějovice;
Q schválila umístění 1 ks lavice u prodej-

s.r.o. Velký Týnec, 3. TR ANTOŠ s.r.o.
Turnov;
Q schválila předložit žádost o dotaci
do grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2022 na akci
„Pumptrack Moravské Budějovice“, která bude spočívat ve vybudování nového
pumptracku v lokalitě u koupaliště (tj.
místo stávajícího skateparku);
Q pověřila
vedením příspěvkové organizace MKS Beseda Pavla Čírtka
na dobu od 1. 4. 2022 do dne účinnosti
jmenování ředitele MKS Beseda;
Q schválila vyhlášení výběrového řízení
na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace MKS Beseda;
Q vzala na vědomí informace ZIKOS
o novém ceníku užívání ledové plochy
na zimním stadionu od 1. 9. 2022;
Q schválila rozhodnutí o výběru dodavatele akce „Rekonstrukce technické
infrastruktury v lokalitě nám. Svobody“
SATES ČECHY s.r.o. Telč;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Obnova parkové
zdi a brány malého městského parku
(vstup z ul. Tovačovského sady)“: 1. Šibor stavby s.r.o. Litohoř, 2. STABO MB
s.r.o. Moravské Budějovice, 3. PELÁN
stav, s.r.o. Hrotovice.
)))
ního stánku Italská zmrzlina p. Pištěka
na ul. Kollárova;
Q schválila neprodlené uzavření a odstranění skateboardového hřiště na ul. Husova z bezpečnostních důvodů;
Q projednala žádost manželů H. a neschválila pronájem části pozemku parc.
č. 4232/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. Moravské
Budějovice (ul. Havlíčkova);
Q schválila zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1472/17 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 65 m2
v k. ú. Moravské Budějovice (ul.Husova) předem určenému zájemci společnosti PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.;
Q schválila zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 178/1 lesní pozemek
o výměře cca 5 m2 u chaty č. ev. 14
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město informuje
stojící na tomto pozemku v k. ú. Jackov
předem určeným žadatelům manželům
N. a doporučila zastupitelstvu města
schválit tento záměr prodeje bez výběrového řízení;
Q schválila příkazní smlouvu na administraci zadávacího řízení „Rekonstrukce
MKS Beseda Moravské Budějovice – II.
etapa“, uzavíranou mezi městem jako
příkazcem a RTS a. s. Brno jako příkazníkem;
Q schválila vydání parkovacích karet
opravňujících k bezplatnému parkování
pro občany z lokality dotčené stavbou
na parkovišti nám. Míru a ul. Purcnerova, beze změny doby placeného parkování, a to po celou dobu rekonstrukce
technické infrastruktury v lokalitě nám.
Svobody. Vlastníku nemovitosti nebo

nájemci, právnické osobě či fyzické
osobě, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti, bude vydána jedna nepřenosná parkovací karta na registrační značku vozidla pro bezplatné parkování. Rada města doporučila
občanům využívat městské parkoviště
v blízkosti OD Billa, u zimního stadionu
a na vlakovém nádraží;
Q projednala žádost STŘEDu, z. ú. Třebíč o udělení souhlasu s ubytováním
cizinců s dočasnou ochranou (váleční
ukrajinští uprchlíci) v budově Husova
č. p. 189 a udělila tímto STŘEDu, z. ú.,
souhlas s možností tohoto ubytování
s tím, že dodržení případných předpisů
pro ubytování lidí je věcí a nákladem
STŘEDu z. ú. Souhlas udělila na dobu
nejdéle do 30. 6. 2022;

Rada města na své 104. schůzi dne 11. dubna 2022 mj.:
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti –
řízení o přestupcích s obcemi Jiratice,
Budkov, Lomy a Oponešice;
Q schválila poskytnutí ﬁnančního daru
z FAOM ve výši 15 000 Kč pro L. B.
na akci Antuka Tour 2022;
Q v souvislosti s válečným konﬂiktem
na Ukrajině, který je považován za mimořádnou událost, přichází do České
republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob, které disponují minimálními ﬁnančními prostředky a majetkem.
S ohledem na jejich osobní, psychické a majetkové poměry, které vedou
k výraznému snížení jejich platebních
schopností, rada města schválila bezplatné poskytování stravování dětem
z Ukrajiny v období 03/2022 – 08/2022
ve všech mateřských a základních školách ve městě Moravské Budějovice,
přičemž náklady na stravování uhradí
město ze svého rozpočtu. Ke dni 6. 4.
bylo v základní škole čtrnáct těchto dětí
a v mateřské škole byly dvě;
Q vzala na vědomí čerpání ﬁnančních
prostředků z Fondu aktivity obyvatel
města k 31. 3.2022;
Q schválila smlouvu opravňující provést
stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje
Vysočina ke stavbě „Chodník v průjezdu v ulici Husova, Moravské Budějovice“, uzavíranou mezi městem Moravské
Budějovice jako investorem a Krajem
Vysočina jako vlastníkem dotčeného
pozemku;
Q schválila znovu zveřejnit záměr prodeje
pozemků určených pro výstavbu rodinného domu na ul. Havlíčkova (součástí
pozemků jsou stavby čp. 92, 93 a 94)
za vyvolávací cenu 2 145 000 Kč, kauce
složená na účet města činí 50 000 Kč;
Q schválila vyhlášení výběrového řízení
na prodej pozemku p. č. 1480/37 orná
půda o výměře 906 m2 v k. ú. Moravské Budějovice za účelem výstavby
patrových garáží za vyvolávací cenu
1 767 000 Kč, kauce složená na účet
města činí 15 000 Kč;
Q schválila provedení opravy havarijníQ

ho stavu podlahy tělocvičny Základní
a praktické školy Moravské Budějovice,
Dobrovského ul. Opravu zajistí ﬁrma
MAME Moravské Budějovice, s.r.o., ﬁnancování zajistí z hospodářské činnosti;
Q schválila předložit žádost o dotaci
do grantového programu Památkově
chráněná území 2022 na akci „Obnova
otvorových prvků uliční fasády domu č.
p. 9 na nám. Míru“;
Q schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR na realizaci akce „Modernizace VO ve městě – RVO Urbánkova, Moravské Budějovice“;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací „Zastřešení vstupu
MŠ Šafaříkova“: 1. STABO MB s.r.o.,
Moravské Budějovice, 2. Šibor stavby
s.r.o., Litohoř;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Fišerova Moravské Budějovice“:1. DOELS, Bohuslav Doležal,
Moravské Budějovice, 2. Pavel Puch-

schválila předložit žádost o dotaci
z programu Fondu Vysočiny – Obnova
venkova Vysočiny 2022 za osadní výbor Vranín;
Q vzala na vědomí informace o žádosti
o dotaci z Fondu Vysočiny „Zpevnění
a úprava ploch pod nádobami na využitelné složky komunálního odpadu“
(jedná se o plochy na ul. Komenského
a ul. U Mastníka) a informaci zastupitele Švaříčka o aktuálním stavu projektu
Na Heřmany;
Q schválila zřízení čtyř pracovních míst
v rámci veřejně prospěšných prací
na dobu od 1. 5. 2022 do 30. 11. 2022
na pracovní pozici „uklízeč veřejných
prostranství“ a schválila podání žádosti
o příspěvek od Úřadu práce České republiky.
Q

)))
ner, Krnčice, 3. Jan Kocáb – ELKO,
Blížkovice;
Q schválila zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací „Rozšíření veřejného osvětlení
ul. Fibichova u podchodu“ dodavateli
Jan Kocáb – ELKO, Blížkovice a pověřila starostu města podpisem smlouvy
o dílo;
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Přeložka STL plynovodu
a přípojek na ul. Jiráskova, Moravské
Budějovice“: 1. Vejtasa s.r.o. Třebíč, 2.
SATES ČECHY s.r.o. Telč;
Q souhlasila s konáním 6. ročníku akce
ZUŠ OPEN v Moravských Budějovicích,
celorepubliková akce bude probíhat
ve dnech 22.– 29. 5. 2022. V jejím rámci
se uskuteční v gymnazijním parku v pátek 27. 5. v době od 14.00 do 17.00 hodin odpolední vystoupení žáků a učitelů
ZUŠ s názvem Park plný hudby, dětí
a barev;
Q vzala na vědomí informace o žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny „Naučná
stezka Moravské Budějovice“.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství

Vydávání čipových karet pro využití
služeb sběrného dvora
Prosíme tímto vlastníky nemovitostí s trvalým pobytem v Moravských Budějovicích,
vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu, kteří využívají služeb sběrného dvora
v Moravských Budějovicích, aby si v kanceláři společnosti TSMB s. r. o., Dopravní
1334, (PO–PÁ od 6.00 hod. do 14.00 hod.) vyzvedli nejpozději do 30. června 2022
čipovou kartu.
Čipová karta bude sloužit k identiﬁkaci občanů a k evidenci odpadů ukládaných
ve sběrném dvoře. Kartu občan předloží obsluze sběrného dvora. Pokud nebude
karta obsluze sběrného dvora předložena, nemůže být odpad ve sběrném
dvoře uložen. Pro každou domácnost, případně nemovitost je určena jedna čipová karta.
Ty domácnosti, které karty obdržely při vyzvednutí žluté popelnice
na plasty, ji mohou začít již využívat.
V případě ztráty čipové karty žádáme o oznámení této skutečnosti společnosti
TSMB s. r. o., kde rovněž bude vydána karta náhradní.
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Město opět získalo ocenění za své webové stránky
Město Moravské Budějovice se opět přihlásilo se svými webovými stránkami
do soutěže Zlatý erb, který vyhlašuje spolek Český zavináč. Jejím cílem je podpořit
modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje
ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních
elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.
Vítězové krajského kola soutěže Zlatý
erb 2022 o nejlepší webové stránky dostali ceny 12. dubna při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Kraje Vysočina. V kategorii měst zvítězila Jihlava, mezi
obcemi se z prvenství raduje Poděšín.
Vítězové postoupili do celostátního kola
soutěže. Oceněným přišla předat diplom
1. náměstkyně hejtmana Hana Hajnová,
ceny předali radní Jan Břížďala a ředitelka sekce ekonomiky a podpory Eva Janoušková.

Hodnocení krajských kol proběhlo formou jednoduše formulovaných a lehce
vyhodnotitelných otázek. Organizátoři
pozměnili kritéria, která
byla v minulých letech
čistě subjektivní – jde například o výtvarné zpracování webových stránek
obce. Porotci se tak mohli
více soustředit na objektivnější prvky webů jako
například na to, jak je
snadné nalézt potřebné
informace o životních situacích.
Město Moravské Budějovice soutěžilo v kategorii o nejlepší webovou
stránku města a získalo
za první Jihlavou a před třetí Bystřicí nad
Pernštejnem v této kategorii druhé místo!
Obhájilo tak svůj loňský úspěch. Do této
kategorie se v letošním ročníku přihlásilo

celkem 11 měst z Kraje Vysočina. Cenu
převzaly Ing. Jana Špačková, tajemnice
MěÚ, Bc. Hana Radoberská, webmaster
a Barbora Pokorná, DiS., administrátor
webu a soc. sítí (viz foto). Město tak navázalo na dlouholetou úspěšnost se svými
stránkami. Již od roku 2007 totiž patří nejen mezi nejlepší v kraji, ale i v celé České
republice.
Jsme rádi, že naše webové stránky tak-

to uspěly i v novém hodnocení, což je pro
nás důkazem, že web dobře slouží jeho
návštěvníkům.
Bc. Hana Radoberská

Projekt tří studentek moravskobudějovické radní zaujal
Na schůzi rady města v pondělí 11. dubna představily
tři studentky oboru Veřejnosprávní činnost při Gymnáziu
a Střední odborné škole v Moravských Budějovicích radním
ﬁktivní projekt s názvem „Revitalizace letního kina a okolí“, který pod vedením paní
učitelky Ing. Lenky Šprinclové
zpracovaly v rámci soutěže pro
středoškoláky Navrhni projekt,
jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Studentky s projektem Re-

vitalizace letního kina a okolí nejprve postoupily do regionálního kola
a z tohoto kola se se svým projektem
v rámci soutěže dostaly do kola celostátního mezi osmičku top projektů
v ČR, což při účasti celkem 78 soutěžních projektů je opravdu úctyhodné.
Projekt se všem přítomným velmi
líbil, radní ocenili jeho zpracování
a připravenost. Děvčatům popřáli
i v celostátním kole, které proběhlo
v době přípravy tisku tohoto vydání
zpravodaje, další úspěch.
Ing. Kamila Havlíčková,
odbor kanceláře starosty a školství

Pozvání na ekotrh do Moravských Budějovic
Po dvou letech nucené covidové pauzy se Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, Městské kulturní
středisko Moravské Budějovice, město Moravské Budějovice
a Základní škola TGM Moravské Budějovice připojují k letošním
oslavám Dne země.
Tento den oslavíme již čtrnáctým ročníkem EKOTRHU spojeným s Řemeslným trhem, který proběhne
v pátek 3. června od 10.00 do 17.00 hodin
v areálu zámeckých koníren v Moravských Budějovicích
Můžete se těšit na výrobky z kozí farmy ☼ přírodní čaje ☼
ručně vyráběné svíčky ☼ 250 druhů koření ☼ kované šperky ☼ dřevěné výrobky ☼ přírodní kosmetiku ☼ drátenické
výrobky ☼ sušené ovoce, oříšky v dárkovém balení ☼ ručně
vyráběnou bižuterii ☼ dětské pletené zboží ☼ včelí produkty a medové speciality ☼ bramborové spirálky ☼ výpěstky
zahradnictví Vejtasa Jaroměřice n/R ☼ ekodrogerii ☼ potraviny v bio kvalitě ☼ mléčné výrobky z Lesonic ☼ ručně vy-
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ráběné proutěné zboží ☼ perníky ☼ biokosmetiku ☼ zahradnické výpěstky SOŠ Znojmo ☼ originální ručně vyráběné
dárky ☼ medové elixíry ☼ domácí cukroví ☼ bylinkové sirupy ☼ levandulové výrobky ☼ ukázku kovářských prací SOŠ
řemesel a služeb Mor. Budějovice ☼ propagační předměty
Chráníme mořské želvy ☼ minerály a kameny ☼ zmrzlinu
Doprovodný kulturní program letos nabízí:
výstavu „Od pravěku po raketu“
Q výstavu žákovských prací Učíme se o přírodě a Jak zlepšit
okolí školy
Q vystoupení kroužku TEREZA – Ptačí řeč a Tajný lesík
Q vystoupení kroužku Rozinky – hra na ukulele
Q

Děkujeme Muzejnímu spolku Moravské Budějovice za půjčení dobových stánků.
Odbor životního prostředí MěÚ

město informuje

Jarní péče o Heřmanské kopce
Kdo vyrazil během hezkých slunečních
dní na procházku na Heřmanské kopce,
mohl si všimnout, že město na nich provedlo během měsíce března a dubna vyčištění svahu kolem panelové cesty prořezem suchých nebo poškozených stromů,
odstraněním vzrostlých a náletových dřevin a ořezem přerostlých keřových skupin
tak, aby došlo k jejich omlazení a zejména
prosvětlení celého prostoru. Péči o údržbu zeleně v této lokalitě jsme svěřili panu
Kaštylovi z Třebelovic. Spolupráce s ním
byla výborná a do budoucna ji určitě opět
využijeme.
Radnice nechala přistavit na den, kdy
se měla konat akce projektu „Na Heřmany“, tři kontejnery, z toho dva společnými
silami naplnili zaměstnanci městského
úřadu a jeden kontejner pak byl k dispozici dobrovolníkům, kteří přišli Heřmanské
kopce vyčistit s Janem Švaříčkem. Chtěli
jsme, aby byl úklid efektivní a odpad byl

odvezen a zlikvidován v co nejkratším termínu. Všechny práce bylo nutné stihnout
dříve, než se všechno kolem začalo zelenat, růst a pučet.
Velké poděkování patří všem, kteří
s úklidem na Heřmanských kopcích po-

mohli. Navzdory nepřízni počasí se zde
totiž sešlo opravdu hodně dobrovolníků
ochotných přiložit ruce k dílu.
Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školství

Oslava narozenin s pěti desítkami gratulantů
V pátek 8. dubna oslavila v Domě sv.
Antonína v Moravských Budějovicích své
devadesáté páté narozeniny paní Marie
Břinková, která v tomto zařízení pobývá
od září 2020. A jak už to zde bývá téměř
pravidlem, na oslavě ve společenské
místnosti se při té příležitosti sešla pěkná
řádka gratulantů, mezi nimiž nechyběli
jubilantčini nejbližší příbuzní, kamarádky, zaměstnanci a obyvatelé DSVA či
zástupci moravskobudějovické radnice.

Podpis do pamětní knihy města „pod dohledem“ matrikářky Marie Janouškové.
Foto: Ludmila Čáblová

SVOZ PLASTŮ
ze žlutých popelnic
proběhne v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích

v úterý 17. května.

Těmi tentokrát byly dvě
ženy – místostarostka
Jana
Kiesewetterová
a matrikářka Marie Janoušková.
Po úvodním slově
ředitele domova Petra
Žáka se k jeho blahopřání postupně připojovali také ostatní účastníci oslavy především
s přáním pevného zdraví. To je v případě Marie
Břinkové (nar. 7. 4. 1927)
samozřejmě úměrné jejímu věku, ale navzdory
tomu se prý ráda zapojuje například do ruč- Oslavenkyni popřála všechno nejlepší také moravskobudějovická
ních prací, trénování místostarostka Jana Kiesewetterová.
Foto: Luboš Janoušek
paměti, ﬁlmového klubu,
automobilových výletů do okolí, besed či
Pravidlo, že občanům Moravských Buzpívání.
dějovic a jejich místních částí, kteří slaví
Zpěv byl přirozeně také součástí páteč- devadesáté a vyšší narozeniny, gratulují
ního slavnostního dopoledne, a to v po- představitelé města osobně, platí již nědobě tradičního a mnohohlasého „Živijó, kolik let. Podmínkou ovšem je, že o taživijó“… Na závěr oﬁciální (ale rozhodně kové osobní blahopřání projeví samotní
milé) části oslavy se jubilantka, která z ru- oslavenci nebo jejich blízcí zájem. Je
kou místostarostky Jany Kiesewetterové rovněž důležité, aby návštěvy zástupců
a matrikářky Marie Janouškové převzala města neznemožnila nepříznivá epidevelkou kytici, dárkový balíček a pamětní miologická situace, která je v tomto směru
list, podepsala do pamětní knihy města.
v posledních dvou letech omezila.
Luboš Janoušek

Vítání občánků se vrací…
Rodiče dětí narozených v roce 2022 s trvalým pobytem dítěte v době jeho narození
ve městě Moravské Budějovice a místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín,
kteří mají zájem o účast na slavnostním aktu „Vítání dětí“, případně jenom o poskytnutí
příspěvku ve výši 1 000 Kč, nechť podají žádost (nejpozději do 31. 3. 2023), a to buď
osobně na matrice či podatelně úřadu, nebo ji vhodí do schránky městského úřadu
(u vchodu budovy). Tiskopis je k dispozici taktéž na webových stránkách města.
Matrika
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Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Výběrové řízení na prodej pozemku

Obnova zdi a brány malého parku

Město Moravské Budějovice uskuteční v květnu 2022 výběrové řízení na prodej pozemku p. č. 1480/37 orná půda o výměře 906 m2 na ul. Jechova v obci a k. ú. Moravské Budějovice. Tento pozemek je určen pro výstavbu garáží dle vydaného
Územního rozhodnutí č. j. VYST-4186/96, které nabylo právní
moci 07.08.1996.
Výběrové řízení se
bude konat v pondělí
16. 5. 2022 v 16.00
hodin ve velké zasedací
místnosti v přízemí Městského úřadu Moravské
Budějovice.
Vyvolávací cena byla stanovena
ve výši 1 767 000 Kč.
Bližší informace k výběrovému řízení jsou
zveřejněny na Úřední
desce MěÚ Moravské
Budějovice před budovou MěÚ a na webových
stránkách města www.
mbudejovice.cz. V případě potřeby poskytne
další Informace pracovnice odboru strategického rozvoje a investic
Ing. Denisa Přibíková
(tel.: 568 408 306).

V dubnu byla zahájena obnova parkové zdi a brány malého
městského parku (vstup z ulice Tovačovského sady). Obnova
bude probíhat do konce srpna letošního roku a bude spočívat
zejména v odvlhčení a následné obnově omítek.
Tato akce se realizuje s dotací z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Veškeré práce zajistí společnost Šibor
stavby s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 050 860 Kč bez DPH.

Rekonstrukce TI v lokalitě nám. Svobody
V návaznosti na probíhající přípravu rekonstrukce technické
infrastruktury v lokalitě nám. Svobody (tj. ul. Janáčkova, nám.
Svobody, Gymnazijní, Jiráskova, Březinova a propojení ul. Gymnazijní a Březinova) informujeme občany města o aktuálním
předpokládaném zahájení prací od 2. 5. 2022. Občané žijící
v řešené lokalitě, kterých se rekonstrukce dotkne nejvíce, byli
již v průběhu dubna informováni s upřesňujícími informacemi
a rovněž s informacemi o možnostech náhradního bezplatného
parkování. Tyto informace jim byly distribuovány do poštovních
schránek.

Nové parkoviště v blízkosti autobusového a vlakového nádraží
v Moravských Budějovicích už delší dobu slouží k plné spokojenosti veřejnosti. Jeho zprovoznění proběhlo tradičně bez velkých
oﬁcialit přestřižením pásky, o které se spolu se starostou Vlastimilem Bařinkou postaral majitel ﬁrmy PELÁN stav s.r.o. Pavel
Pelán. Právě tato hrotovická společnost totiž byla zhotovitelem
díla za více než čtyři miliony korun.
Foto: Luboš Janoušek
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Přeložka plynovodu a přípojek
V souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace v ul. Jiráskova začaly v dubnu práce na přeložce středotlakého plynovodu
a přípojek. Nezbytné stavební práce zajišťuje společnost Vejtasa
s.r.o., Třebíč, která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 598 146 Kč bez DPH. Souběžně s těmito pracemi bude probíhat budování inženýrských sítí, tzn. rozvody vysokého a nízkého napětí, veřejného osvětlení, pokládka
trubek HDPE, rekonstrukce vodovodu a kanalizace a následně
také povrchu místní komunikace.

Oprava chodníku na ul. Urbánkova
V květnu letošního roku bude zahájena oprava chodníku
na části ulice Urbánkova. Práce jsou vyvolány přeložkou nízkého napětí společnosti EG.D. Jejich provedení zajistí akciová
společnost Jemnická Stavba.

Poděkování za velikonoční
výzdobu našeho města
Velikonoční svátky jsou pro mnohé z nás oslavou příchodu
jara… Každopádně k tomuto období patří i hezká velikonoční
výzdoba, svěží zeleň a veselé barvy vajíček a jarních květin. A právě takovou výzdobu jsme mohli najít i letos v centru
Moravských Budějovic. Dekorace vyráběli chlapci a děvčata
z mateřských škol (MŠ Fišerova, Husova, Šafaříkova a Jabula), základních škol (TGM, Havlíčkova a Praktická škola Dobrovského), DDM Budík, ZUŠ Moravské Budějovice a senioři
z Domu sv. Antonína a stromy na náměstí ČSA i na náměstí
Míru byly opět nádherně vyzdobené.
Dovolte nám tedy, abychom touto cestou poděkovali z celého srdce všem, kteří se každoročně na překrásné výzdobě
našeho centra podílejí a zpříjemňují nám tak procházky městem nejen v době velikonočních svátků. Ozdoby jsou vždy originální a kouzelné a my si jejich práce velmi ceníme.
Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školství

ze společnosti

Muzeum se po rozsáhlé rekonstrukci dočkalo otevření
Ve čtvrtek 31. března a v pátek 1. dubna proběhlo slavnostní otevření Muzea Moravské Budějovice, pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, po dlouhodobé rekonstrukci. Prvního dne se
účastnili zástupci Kraje Vysočina, zřizovatele muzea, v čele
s náměstkem hejtmana Romanem Fabešem, místostarostka
města Moravské Budějovice Jana Kiesewetterová, manželé
Schaffgotsch, potomci posledních aristokratických majitelů
zámku a další hosté.
Druhý den patřil hejtmanovi Kraje Vysočina Vítězslavu
Schrekovi, zástupcům dodavatelských ﬁrem, institucím, které
aktivně pomáhaly, jakož i starostkám a starostům Jemnice,
Jaroměřic nad Rokytnou, Brtnice a Hrotovic.
Ve čtvrtek i v pátek se role moderátora a průvodce zhostili Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, a Petr
Beránek, vedoucí moravskobudějovické pobočky. První ná-

vštěvníci si ve slavnostním úvodu poslechli krátké hudební
vystoupení moravskobudějovické ZUŠ a několik proslovů.
Následovala prohlídka expozic Příběh Města a zámku a Řemesel a živností jihozápadní Moravy zakončená návštěvou
sezónní výstavy Křížem krážem depozitářem. Všichni přítomní si se zájmem prošli nové instalace a někteří z nich dokonce
neodolali herním aktivitám v „řemeslech“.
Slavnostní otevření proběhlo ve dvou dnech z kapacitních
důvodů. Historické prostory zámecké budovy totiž neumožňují
shromáždění větší jak čtyřicet osob. Velké díky patří všem,
kteří se podíleli na hladkém průběhu otevření. Zejména zaměstnancům moravskobudějovické pobočky a žákům a učitelům Základní umělecké školy Moravské Budějovice.
Petr Beránek, vedoucí muzea

O přestřižení pásky se postarali (zleva) Jaroslav Martínek, Jana Kiesewetterová a Roman Fabeš.
Foto: Jiří Čurda

Manželé hrabata Schaffgotsch na výstavě Křížem krážem depozitářem.
Foto: Jiří Čurda

Tvoření, přednáška a členská schůze Klubu důchodců
Další vydařené akce má za sebou agilní Klub důchodců působící při Městském kulturním středisku Beseda Moravské
Budějovice. Jednou z nich byla ta, která se poslední březnový
den uskutečnila pod názvem „Jarní tvoření“ v sále Budivoj. Její
účastnice si měly na místo konání přinést nůžky, dvě trubičky
od toaletního papíru a jednu starou silonku. Důkazem toho, že se
jim tvorba jarních dekorací povedla, jsou dvě fotograﬁe pořízené
členkou výboru KD Jitkou Ferdanovou.
Ve středu 6. dubna hostil sál Budivoj v přízemí Besedy fotografa Pavla Svobodu (viz foto Pavla Čírtka) s jeho cestopisnou
přednáškou nazvanou Tanzanie – poprvé v Africe. Návštěvníci se díky povídání
a snímkům z této
exotické části světa
dozvěděli
spoustu
zajímavostí.

Zatímco obě výše uvedené akce uspořádal
Klub důchodců pro širokou veřejnost, ta, která
je naplánována na čtvrtek 12. května, je určená pouze členům moravskobudějovického
klubu. Výroční členská schůze se ve velkém
sále Besedy uskuteční po více než třech letech, neboť předchozí proběhla ve druhé polovině února 2019… Program letošní květnové
„výročky“ se od ní však příliš neliší; po oﬁciální části, v níž samozřejmě nemůže chybět
bilancující proslov předsedy klubu Františka
Zvěřiny, bude jako vždy následovat druhý díl
s hudbou a tancem.
–jek–
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V Domě svatého Antonína uvítali jaro společně s dětmi
Jaro je první ze čtyř ročních období.
Když zaklepe na dveře, vnímáme, že se
nám venku pomaličku otepluje. Dny se
prodlužují a příroda zdobí naše okolí a zahrady prvními jarními květy. Dny obohacují hřejivé sluneční paprsky, které do nás
vnáší plno energie a radosti. Letošní celý
první jarní den (21. března) vítali i obyvatelé Domova sv. Antonína
společně s dětmi z MŠ
Jabula.
Přesně v 10.00 hodin
ředitel DSVA Ing. Petr
Žák zlatým klíčem odemkl jarní bránu, aby přítomní mohli vejít do domovní zahrady. V okolí
cesty se nacházelo deset
očíslovaných
stanovišť

s připravenými otázkami a úkoly. Každé
stanoviště při správném vyřešení a splnění úkolu odkrylo jedno písmenko. V cíli se
pak z vyluštěných písmenek poskládala
tajenka. Dopolední jarní procházka velké
i malé účastníky obohatila o nové a zajímavé informace. Děti měly možnost blíže
poznat přírodu kolem nás na jaře a bylo

znát, že zadané úkoly plnily s radostí
a nadšením.
Co dodat? Jak nám prozradila správně
vyluštěná tajenka, ,,Jaro je tady“. Užívejme si plně toto kouzelné roční období,
tento krásný probouzející se čas.
Bc. Ludmila Čáblová

První brigády na Heřmanském kopci jsou za námi
Komunitní projekt na úpravu Heřmanského kopce úspěšně dál pokračuje.
Na konci března proběhly první práce –
kácení a zmlazení starých stromů a částečné odstranění náletů. Vše samozřejmě
s povolením odboru životního prostředí
a pod dohledem odborníka, protože chceme, aby zásah byl co nejcitlivější k přírodě. Na podzim proběhne výsadba 35 nových stromů. Stromy se budou sázet až
po skončení všech ostatních úprav, aby
se sazenice během instalace mobiliáře
nepoškodily.
Další akcí byla první veřejná brigáda 8.
dubna, které se i přes nevlídné, deštivé
počasí zúčastnilo více než padesát občanů našeho města všech věkových kategorií. Nejpočetnější skupinou byly děti ze
ZŠ TGM pod vedením paní učitelky Jany
Hanákové. Společně jsme hrabali loňskou
trávu, káceli staré keře a nálety, odnášeli
drobné větve do přistavených kontejnerů, sbírali odpadky. Větší větve zůstaly
na kopci, nachystané na rozdělání ohně.

K dispozici bylo pro všechny občerstvení,
takže po asi dvouhodinové práci jsme se

mohli zahřát teplým čajem, u ohně opéct
špekáčky, setkat se a popovídat. Atmosféra byla i přes stále sílící déšť skvělá.
Právě přátelská setkávání a společná
práce jsou hlavním smyslem projektu
Na Heřmany. Jsme rádi, že se připojili
i zástupci Nadace Via, bez jejíž pomoci
by projekt nevznikl.
Moc děkujeme všem, kdo jste přišli a pomohli, samozřejmě i sponzorům a podporovatelům. Čeká nás ještě hodně práce.
Společně kopec zvelebíme tak, aby se stal
místem odpočinku a neformálního setkávání. Věříme, že projekt naplní očekávání všech obyvatel, kteří v červnu přišli se
svými nápady a připomínkami na plánovací setkání přímo na Heřmanském kopci
i v září na prezentaci architekta projektu
do sálu Budivoj. Zajímáte se o projekt?
Chcete se zapojit a pomoci? Aktuální informace najdete na sociálních sítích a webových stránkách www.nahermany.cz.
Za tým projektu Na Heřmany
Olga Honsová

Věneček aneb Poněkud odložený závěr tanečních
Po týdnech usilovného trénovaní a snažení čekala v pátek 8. dubna na účastníky
loňských tanečních kurzů velká slavnostní „tečka“ v podobě závěrečného Věnečku. Ten se obvykle koná po uskutečnění
všech lekcí koncem listopadu či
na začátku prosince, ale loňský
rok to kvůli nařízeným proticovidovým omezením možné nebylo.
Tradiční kurz tance a společenského chování začal v pondělí 18. října 2021 a pořádajícímu
MKS Beseda se do něj přihlásil
rekordní počet dvaaosmdesáti
frekventantů. Obrovský zájem byl
pochopitelný, neboť v roce 2020
se taneční vzhledem ke koronavirové pandemii neuskutečnily
vůbec. Městské kulturní středisko ponechalo kurzovné na ob-
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vyklé výši i se zvýhodněním pro přihlášený smíšený pár. Ten zaplatil dohromady
2 400 Kč, zatímco jednotlivec 1 400 Kč.
Stejní také zůstali oba lektoři, když mladé
zájemce o výuku tanečních dovedností

dostala opět na starosti osvědčená dvojice Lubomír Janoušek ze Želetavy a Jana
Dostálová z Moravských Budějovic.
Co se účastníci kurzu pod jejich vedením naučili, to předvedli v pátek 8. dubna všem, kdo do velkého sálu
Besedy zavítali. Jak už bývá při
závěrečném Věnečku zvykem,
na výkony mladíků a slečen byli
především zvědaví jejich blízcí
příbuzní, přátelé, kamarádi a známí.
-jek-

Slavnostní nástup části absolventů
kurzu tance a společenského chování na dubnovém Věnečku ve velkém
sále Besedy.
Foto: Pavel Čírtek
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Ve víru tance a maturitního plesání…
Maturitní ples sehrává v životě každého středoškolského
studenta důležitou roli. Je to možnost představit se svým rodičům, přátelům a také široké veřejnosti jako dospělý člověk, který se chystá ukončit svá středoškolská studia. Všichni budoucí
maturanti plánují tuto akci celé čtyři roky. Vybírají šaty, plánují
účesy, hudbu, výzdobu a soustu dalších detailů – prostě, aby
ten jejich ples byl ten nejlepší! Když se tato kulturní akce potom
nemůže konat, přichází o jeden ze svých důležitých životních
zážitků. O to větší jsme měli radost, že po roční pauze způsobené covidem-19 se nám opět podařilo oba naše školní plesy
uspořádat. Sice v poněkud posunutých termínech, ale jak říkají
sami maturanti: „Lepší někdy, než nikdy.“

V sobotu 19. března se rozsvítily všechny prostory moravskobudějovické sokolovny a za zvuků pohádkové hudby se všem přítomným představili maturanti z třídy 4. A. Originální předtančení
tak zahájilo další úspěšný „Maturitní gymnazijní ples“.

Přesně o týden později, tedy 26. března, proběhl „Maturitní ples
SOŠ Moravské Budějovice“, který se již tradičně konal v prostorách
Městského kulturního střediska Beseda. Studenti třídy 4. DE, tedy
oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost, si užili opravdu
skvělý večer.
Oba plesy se těšily velkému zájmu veřejnosti a věřím, že se pro
studenty, ale i pro všechny přítomné stal tento večer příjemným zážitkem, na který budou rádi vzpomínat.
-kvbFoto: M. Hanzal a M. Liška
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Z kroniky (možná zbytečně) mizejících Moravských Budějovic
Když jsem v lednovém zpravodaji vyjádřil lítost nad projektovaným zničením
dalšího kusu Budějovic a jeho nahrazením parkovištěm se supermarketem,
překvapilo mě množství pozitivních ohlasů, prakticky všech, které jsem zaznamenal osobně či zprostředkovaně. Jsem pouhý nostalgik, tázal jsem se, když
považuji za normální, aby městské ulice byly tvořeny domy kolem cesty, a ne
markýrovány takovým typem veřejného prostoru, který je obvyklý pro městskou periferii? Takže díky všem za ty reakce! Ne, nemusím se cítit jako exot…
Je už mým častým údělem přinášet historické souvislosti, tak
tedy proberme se ve zkratce několika listy z kroniky – říkám, že
zbytečně – mizejících Moravských
Budějovic. Začněme od silničního
mostu na ulici 1. máje. Zde stojí
poměrně velkoryse pojatá budova
někdejších komunálních služeb,
v němž stále řada drobných služeb funguje, postavená na přelomu 50. a 60. let 20. století za nejrůznějších dobově obvyklých
problémů se sháněním materiálu
či pracovních sil. Dodnes se tu
říká „lázně“, neb tu dříve skutečně
„Osvačilovy železité lázně“ byly,
a to od roku 1894, pro zajímavost,
po rozšíření v roce 1904 měly devět vanových kabin. Před lázněmi
v domě fungovala hospoda U Lípy
Ferdinanda Osvačila, ještě před tím třeba pekařství a krupařství Jakuba Reinische a v 50.–70. letech 19. století zde
bydleli a pracovali koželužští mistři Franz
Tokstein a jeho syn Maximilian.
Také ve vedlejším domku, v němž je
dnes oční optika, se vystřídalo několikero majitelů, podle jednotlivých sčítání lidu
ve 2. polovině 19. století Šimon Krupička,
pak obchodník a forman Josef Jaroš, jeho
syn František Jaroš, který byl obuvnickým
mistrem, či sedlářský mistr Josef Knesl.
Před 1. světovou válkou tu nacházíme
hokynářství a krupařství Julie Reinischové, vdovy po již zmíněném pekaři, žijící
zde s dvěma dcerami. Je zajímavé, že
ač z židovské rodiny, obě si později vzaly
za muže křesťany. Po válce tu Jindřiška,
už provdaná Pluháčková, pokračovala
ve vedení obchodu se smíšeným zbožím.
V roce 1938 se dokonce nechala pokřtít,
přesto neunikla nacistické vyhlazovací
mašinérii. Do terezínského transportu nastoupila v březnu 1942 v Ivančicích a již 1.
dubna putovala z Terezína do piaského ghetta nedaleko Lublinu,
kde se její stopa ztrácí...
Sousední dům dnešní vietnamské večerky se ve sčítání lidu poprvé samostatně objevuje v roce
1900 s údaji o rodině již zmíněného obuvníka Františka Jaroše,
později je nemovitost v majetku
rodiny Osvačilových, v nájmu tu
je v roce 1910 pozdější moravskobudějovický notář Boleslav Podhrázský a v roce 1921 pak hodinář
a zlatník Jaroslav Pašek.
Směrem dále ke křižovatce se
nalézá parčík, založený už v roce
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1907 okrašlovacím odborem Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a později
opečovávaný již samostatným okrašlovacím spolkem. My už jej téměř jako parčík
ani nevnímáme, jeho rozlohu umenšila
a trojúhelníkový tvar narušila nejen zde
zřízená traﬁka, resp. dnes stánek s pečivem, ale i do travnaté plochy přetékající prašná cesta za chodníkem (vedoucí
k domku, který byl pro bydlení upraven
v polovině 30. let 20. století). Přesto obsázen stromy a později s ozdobným
květinovým kolem uprostřed zklidňoval
frekventovanou křižovatku silnice od centra města na Jihlavu a k nádraží. Podél
chodníku této cesty bylo rovněž zásluhou
okrašlovacího spolku vysázeno v roce
1930 dvanáct lipek; asi ne všechny, ale
některé jistě tak letos slaví už 92 let.
Tím se dostáváme k objektu patřícímu
dnes mlékárně, majícímu však též zajímavou historii spojenou s počátky strojírenského průmyslu v našem městě. V roce
1876 si tu zřídil dílnu a posléze dokonce

malou slévárnu Václav Eliášek a vyráběl
zde ruční mlátičky (do sčítání lidu 1880 si
dokonce nechal zapsat honosně znějící
„Landwirtschaﬂiche Maschinenfabrik“).
Ovšem nevedlo se mu podle představ
a už v roce 1882 musel skončit. O šest
let později však opuštěný podnik koupil
původně kovářský mistr z Litohoře Josef

Fabeš, dílny přestavěl a rozšířil, až jej
mohl hrdě označit za továrnu na hospodářské stroje. Jeho výrobky měly úspěch
na výstavách, přihlásil několik patentů,
mezi nimi i nejznámější, zdokonalení vyorávače brambor, tzv. čerta, v roce 1912.
Podnik však nepřežil hospodářskou krizi
přelomu 20. a 30. let (už za vedení syna
Františka) a později byly prostory většinou
jen dočasně pronajímány. Každý z domů
by samozřejmě dovedl vyprávět mnohem
podrobnější příběh svůj, a ještě pestřejší svých obyvatel, jejich snů, vzmachů
i pádů...
A nyní, vraťme se obloukem zase
na začátek, k jedné souvislosti ne tak
dávné a takříkajíc systémové. Na zasedání městského zastupitelstva v únoru
2019 byl vedením města odmítnut návrh
zastupitelky Mgr. Prokopové za KDU-ČSL na zřízení externí funkce městského architekta. A to s tím, že rada města
vytvořila pozici odborného konzultanta
pro komisi výstavby, jehož bude využívat i sama rada. V tom je však
právě „zakopán pes“. Sám architekt na této pozici může být,
jak chce kvalitní (ostatně třeba
při projednávání projektu na rekonstrukci parku svoji kompetenci osvědčil), avšak pokud
se jej rada na názor nezeptá,
tak se od něj výhrady nedozví.
A zde zjevně – myslím, že se
nemýlím – architekt-konzultant
s žádostí o stanovisko k plošné
demolici a totální změně pojetí
celého prostoru osloven nebyl.
Naopak funkce městského architekta by zahrnovala – což
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jsem se sám snažil na citovaném zastupitelstvu vysvětlit – právo i povinnost se
k právě takovým urbanistickým zásahům
ve městě vyjadřovat.
Takže co říci závěrem? Na místě vybourané zástavby vznikne, jak řekl pan
starosta, „hezká čtvrť“, totiž naddimen-

zované parkoviště s krabicovitým stavením supermarketu. Prý se „za cizí peníze
zhodnotí majetek“. Ale to už nebude majetek města. Z utržených ﬁnancí spravíme
třeba nějaké chodníky, avšak další městské nemovitosti už budou „fuč“, stejně jako
příležitost naložit s celým prostorem nějak

tvořivě. Celá akce zůstane dalším z příkladů, kdy v našem městě bez respektu
k desetiletí i staletí rostlému městskému
organismu pácháme nevratné změny.
Rozšíření obchodních služeb je v pořádku. Ale za cenu další jizvy na tváři města?
Petr Jičínský

Před osmdesáti lety město navždy opustily desítky jeho obyvatel
Je úterý 19. května 1942, v 6 hodin a 19
minut se dává do pohybu osobní vlak směr
Okříšky. Ve zvláštních vagónech odjíždějí
do Třebíče takřka všichni prozatím přeživší
a neuvěznění židovští občané Moravských
Budějovic. Je jich téměř 90. Devět z nich
ještě nemá ani 18 let. Pro většinu z nich
je to naposledy, kdy vidí své město a kdy
se ještě mohou cítit jako lidé, sice s velmi omezenými osobními právy, ale přece
stále jako lidské bytosti. Cíl jejich cesty,
Třebíč, byla totiž místem, z něhož měly být
vypraveny transporty židovského obyvatelstva z celého jihlavského oberlandrátu
do terezínského ghetta.
Nedobrovolným organizátorem vystěhování byla pražská židovská obec, která
do míst tzv. venkovských transportů vysílala výjezdní tým složený ze svých zaměstnanců, s nimiž spolupracovali vybraní členové místní komunity. Těm byl pak nástup
do transportu o něco oddálen. Vlastnímu
vystěhování předcházela registrace, která proběhla na přelomu dubna a května.
Moravskobudějovičtí Židé se k ní dostavili v pátek 1. května. Po Třebíči se v těch
dnech pohybovalo nezvyklé množství lidí
se žlutými hvězdami, kteří jinak nemohli až
na výjimky opouštět místo svého pobytu.
Registrace proběhla bez incidentů, lidé při
ní mimo jiné odevzdávali velmi podrobná
desetistránková majetková přiznání, týkající se především majetku zanechaného
v opouštěných bytech.
Po čtrnácti dnech se pak židovští obyvatelé Moravských Budějovic do Třebíče vrátili. Pod dohledem četnických a policejních
hlídek přešli z nádraží do nedaleké budovy
gymnázia, která byla na příkaz německých
orgánů určena jako shromaždiště. Byla
vyklizena, její okna zamodřena a do tříd
navezena sláma. Zavazadla o maximální
hmotnosti 50 kg na osobu byla z Moravských Budějovic odvezena 17. a 18. května. V Třebíči pak byla svážena nákladními
automobily a na vozících tažených i židovskými dívkami. Při příchodu do gymnázia
Židé odevzdali klíče od bytu, potravinové
lístky, poukázky na otop, dále hotovost,
šperky, předměty z drahých kovů a osobní doklady, místo nichž jim byl vydán průkaz o přemístění do Terezína. V tuto chvíli
v podstatě přestali jako občané existovat.
Vyřízení všech administrativních záležitostí spojených s vystěhováním trvalo několik
dnů, které přítomní strávili ve třídách gymnázia.
Z Třebíče byly vypraveny transporty dva.
Většina moravskobudějovického židovského obyvatelstva byla povolána do druhého
transportu s označením Aw. Na shromaždišti tak vystřídali nedobrovolné účastníky

Moravskobudějovické nádraží v době 2. světové války.
Foto: archiv F. L.

prvního transportu Av, který Třebíč opustil
v noci 18. května. Bylo jím deportováno
720 osob, z nichž 679 zahynulo a 41 přežilo. Transportem Aw bylo odvezeno 651
osob, z nichž zahynulo 633, zatímco přežilo pouhých 18. Cesty neschopní zůstali
v Třebíči v tzv. starobinci, který byl zřízen
v roce 1941 pro přestárlé židovské obyvatele jihlavského oberlandrátu.
Během několika dnů bylo po všem. Budova školy byla vyčištěna, tmavá barva
z oken smyta, studenti se vrátili do lavic

a začaly maturity. Ve stejný den, kdy na třebíčském gymnáziu začaly zkoušky dospělosti, pokračovala nemalá část nedávných
obyvatel gymnaziální budovy transportem
Az z Terezína směrem k Lublinu, celkem
997 lidí, z nichž přežil jediný. Z Moravských
Budějovic to byla například rodina Rosenbergova, která má zatím jako jediná položeny kameny zmizelých na Sokolské ulici,
dále rodina Langova, Bixova, Wallachova,
Friedova, část rodiny Reinischovy a další.
Nejvíc moravskobudějovických občanů
zahynulo právě v Lublinu (koncentrační tábor Majdanek), a to velmi brzy po příjezdu
ještě v květnu 1942. Další velká skupina,
především starších lidí, byla v říjnu 1942
zavražděna v Treblince. Naši spoluobčané
dále umírali v Terezíně, v Osvětimi i na dalších neznámých místech. Avšak to vše vycházelo najevo až po válce.
Rozruch, který vyvolal nařízený odchod
židovských spoluobčanů, velmi rychle utichl jak v Moravských Budějovicích, tak
v Třebíči. Záhy jej totiž překryly události
provázející dne 27. května 1942 provedený
atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který byl jedním
z iniciátorů tzv. konečného řešení židovské
otázky. Ty se totiž měly dotknout nejen už
léta ostrakizovaných, utlačovaných a právě deportovaných sousedů, ale všech moravskobudějovických domácností.
Mgr. Lenka Jičínská

Z redakční pošty:

Kam se ztratila obyčejná lidskost?
V úterý 29. března opustila tento svět bezmála osmdesátiletá žena, která se sice narodila
v Krnčicích, ale 60 let žila v Moravských Budějovicích, kde i pracovala (Stavokonstrukce,
základní škola, Královopolská strojírna). Bohužel o jejím úmrtí se dověděla jen mizivá část
jejích bývalých kolegyň a kolegů ze zaměstnání a známých, protože z určitých důvodů bylo
nutné nechat oznámení vyvěsit na ploše určené primárně pro inzeráty, kde si ho téměř
nikdo nevšiml. O nehumánnosti a neúctě k zemřelé se asi nemusím zmiňovat, o mých vlastních pocitech už vůbec ne. Jinou možnost neměli ani pozůstalí dalšího zemřelého, jejichž
smuteční oznámení se objevilo na inzertní ploše týden po tom našem…
Nějak se nepočítá s tím, že kapacita vývěsních míst pro smuteční oznámení nemusí být
dostatečná, že tato oznámení nevydává jen místní pohřební služba, že žije v celé republice
spousta obyvatel, kteří z nějakých důvodů mají přání mít poslední rozloučení v Moravských
Budějovicích, tedy přání vrátit se „domů“. A s tím samozřejmě souvisí i vyvěšení zmiňovaných smutečních oznámení.
Myslím, že by stálo za úvahu, aby příslušný odbor městského úřadu zřídil pro tyto případy
důstojnou městskou vývěsní plochu, aby se další pozůstalí nedostali do stejné situace jako
my.
Dodatečně jsme museli uveřejnit oznámení o úmrtí v rubrice „Vzpomínky“ v tomto vydání
zpravodaje, aby se o jejím odchodu z tohoto světa dověděli všichni, kdo ji znali. Nebyla
naše chyba (měli jsme právo volby kterékoli pohřební služby), že se o něm nedověděli
na obvyklém místě a že tím mnozí ztratili i možnost se s ní 2. dubna naposledy rozloučit.
Kde se stala chyba a proč musí smuteční oznámení viset mezi inzeráty, to nechám
na čtenářích. Chybovat je sice lidské, ale tohle si naše máma opravdu nezasloužila.
Jana Chatrná
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Želetava přivítala jaro netradičně úžasnou výstavou
Tělocvičná jednota Sokol Želetava ve spolupráci s SDH Želetava uspořádala v neděli 10. dubna svoji první letošní velkou akci
pro rodiny s dětmi „Vítání jara“. V předsálí bývalého kina byla
nainstalována úžasná jarní výstava. Šikovné ruce dětí z MŠ,
žáků ZŠ i mnohých amatérských výtvarníků a výtvarnic z našeho městyse vykouzlily krásné jarní výrobky z papíru, keramiky,
dřeva, sena i textilu. K vidění byly nádherné vitráže, obrazy, šité
i háčkované výrobky, kašírované dekorace i domácí výpěstky.
Některé výrobky si návštěvníci mohli zakoupit a zájem o ně byl
značný.
V předsálí KD byly pro děti připravené dílničky, ve kterých si
mohly např. nazdobit kraslici voskovou i jinou technikou, z proutků uplést žílu, z roličky papíru vyrobit zajíčka a mnoho dalšího.
Pořadatelé pro děti naplánovali i putování jarní přírodou s deseti
zastávkami. Aprílové počasí však rozhodlo, že i tyto aktivity proběhly pod střechou – ve velkém sále KD. Děti zde plnily nejrůznější úkoly: určovaly jarní květiny, hledaly vajíčka určité barvy,
poznávaly ptáky. Při některých úkolech také procvičily tělo: ská- Pořadatelé s Vaškem Silvestrem.
Foto: Olga Nováková
kaly v pytli, s trakařem jezdily slalom, přenášely vajíčko ve lžičce
postižené obci Lužice na jižní Moravě. Letos jsme za 5 000 Kč
atd. Pokud splnily všech deset úkolů, dostaly dárkový balíček.
Vítání jara v Želetavě zatím nemá tradici. Pořadatelé si nebyli koupili potraviny pro uprchlíky z Ukrajiny. Výtěžek z dobrovoljisti, zda o ně vůbec bude zájem. Nakonec se však přišlo podívat ného vstupného z naší poslední akce (14 600 Kč) jsme věnovali
a pobavit stovka dětí a dospělých ještě jednou tolik, takže KD se tělesně postiženému spoluobčanovi Václavu Silvestrovi jako příspěvek na pořízení speciálního automobilu.
zcela zaplnil a u některých aktiCelkem jsme tak během dvou let podpořili povit byl poměrně nával. Zdá se, že
třebné částkou 58 800 Kč, a to jen díky oběje v Želetavě zaděláno na novou
tavosti našich členů a sponzorů, především
tradici.
městyse Želetava.
V posledních letech akce
Jaro jsme tedy v Želetavě přivítali tak, jak
pořádané T. J. a SDH mají ješse patří. Na závěr akce jsme předali našemu
tě jeden rozměr – charitativní.
kamarádovi Vaškovi vybranou částku a poříV roce 2020 jsme celý výtěžek
dili společné foto. Vašek všem pořadatelům
akce „Loučení s prázdninami“
za dar poděkoval a s jeho maminkou vyjádřil
věnovali postiženému spoluobpřání podělit se o svůj příběh se čtenáři zpračanovi Marku Jakešovi (18 200
vodaje Moravskobudějovicka a poděkovat
Kč). V roce 2021 jsme mezi členy
i všem, kteří mu ve veřejné sbírce pomohli
Sokola vybrali částku 21 000 Kč,
Olga Nováková
kterou jsme poslali tornádem Práce dětí z MŠ.
Foto: Olga Nováková splnit jeho sen.

Velké poděkování
Jmenuji se Václav Silvestr. Dovolte
mi, abych se představil a přiblížil vám
svůj příběh. Narodil jsem se předčasně
a mám dětskou mozkovou obrnu, kvůli
tomu jsem odkázán na invalidní vozík.
Za svůj život jsem prodělal tři operace
nohou a čtyři operace očí. Přes všechny
zdravotní problémy jsem vychodil želetavskou základní školu a poté odmaturoval spolu se svými zdravými spolužáky
na SŠŘS v Moravských Budějovicích
(obor Obchodník). Musím říct, že jsem
měl obrovské štěstí na učitele, kteří se
mnou měli trpělivost a snažili se vždy
pomoci. Nebylo to pokaždé jednoduché;
obzvlášť tehdy, když jsme po operacích
doháněli látku za dva měsíce.
Mám za sebou úspěšně absolvovanou
autoškolu na upraveném autě a mým

snem je pořídit si auto, které bude
vzhledem k mému zdravotnímu stavu
plně vyhovovat mým potřebám. Auto
by mě mělo bezpečně přepravit k lékařům, na rehabilitace, ale taky na nákup
a za kamarády. Doufám také, že se mi
s ním podaří najít práci, v neposlední
řadě bych se alespoň částečně rád osamostatnil.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat pořadatelům ze Sokola Želetava
a Sboru dobrovolných hasičů Želetava, kteří uspořádali krásnou akci Vítání
jara a její výtěžek 14 608 Kč mi darovali
na zakoupení auta. Mé poděkování samozřejmě patří i všem, kteří na tuto akci
přišli a jakoukoli částkou přispěli.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY!

V televizní soutěži s názvem „Už tam budem?“
Přihlásili jsme se do televizní soutěže nazvané „Už tam budem?“, kterou vysílá ČT D. Za naši školu ZŠ a MŠ Domamil byli
vybráni David Řepa, Štěpán Kružík, Tadeáš Švec, Marek Kučera
a Petra Vejrostová.
Na cesty jsme vyrazili v pondělí 7. března směr Ostrava a hotel
Mária, kde jsme byli ubytovaní. Už při snídani jsme potkali naše
soupeře ze ZŠ a MŠ Česká Bělá. Od budovy České televize nás
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převezli do železáren v Dolních Vítkovicích, kde probíhalo natáčení. V šatně nás uvítal natáčecí štáb, který se o nás celý den staral.
Oblékli jsme se do týmových triček a vyrazili natáčet. V rychlém
sledu následoval medailonek škol, přivítání a první soutěž.
Jednalo se o kvíz, kdy každý zástupce z týmu dostal pět otázek. Zde nás soupeř porazil poměrem 5 : 2. Další na řadě byla

z mikroregionu
sportovní soutěž v lezení po závěsných lanech. Tuto hodně náročnou soutěž jsme bohužel projeli na plné čáře. V další soutěži
zvané „Červí díra“ zabodovala Petra, získala všech pět krabiček
s nápovědou do následující soutěže, při níž jsme měli poskládat
počítadlo. Soupeř těsně vyhrál, a tím nám utekl do výrazného
vedení. V dalších dvou soutěžích (osobnosti dle fotograﬁí a v řízení robota pomocí tabletu) se nám však podařilo zvítězit a náskok soupeře snížit.
Předposlední soutěží byly laboratorní pokusy doplněné o náležitý outﬁt. Z chemických pokusů jsme uhádli jeden ze tří, ale
ani soupeři se moc nedařilo. Na poslední soutěž hádání osobnosti jsme vsadili vše, avšak protivník byl při hádání o vteřinku

rychlejší než náš zástupce. Byli jsme zklamaní, ale věděli jsme,
že jsme si neudělali ostudu. Za účast jsme dostali od ČT malý
balíček se suvenýry a vrátili jsme se na ubytování. Paní učitelky
si pro nás připravily večerní program k „oslavám“ 2. místa.
Třetí den před odjezdem jsme ještě vyrazili na prohlídku ostravského „BIG BENU“ kde jsme si prohlédli Ostravu z výšky
73 metrů, a na Slezskoostravský hrad. Poté už jsme se vydali
na cestu domů.
D. Řepa, Š. Kružík,
p. uč. Vyplašilová a Kabelková

Příjemně strávené
dopoledne na bruslích
Po dlouhé pauze zaviněné covidovými opatřeními si děti
MŠ a žáci ZŠ Nové Syrovice vyjeli na zimní stadion do Moravských Budějovic, kde si konečně mohli společně zabruslit
a vyřádit na ledě. Chlapce nejvíce zaujala možnost hry hokeje
a ihned se po nazutí bruslí a oblečení hokejové výstroje vrhli
na led. Celou hodinu, a to bez přestávky, hráli hokej pod vedením našeho pana faráře.
Ostatní děti si mohly vypůjčit a vyzkoušet různé pomůcky
určené pro výuku bruslení pod vedením paní učitelky Věry
Sedlákové. Pedagogický dozor nabídl všem bruslařům spoustu aktivit. Mohli se účastnit například podjíždění lana, sbírání
míčků či hodu na cíl. Nesměla chybět ani fotodokumentace
z příjemně stráveného dopoledne. Nechtělo se nám odtud
odjíždět a moc jsme se těšili na další skotačení na bruslích.
Dana Brenkusová
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Matematické soutěže v ZŠ Nové Syrovice ovládly dívky
Matematická olympiáda je soutěž
pro žáky základní školy, v níž mají
za úkol vyřešit v časovém limitu několik příkladů zaměřených převážně na schopnost logického úsudku.
Výsledkem často není pouze číslo,
ale i důkaz, zdůvodnění myšlenkového
postupu. Učitelé Základní školy v Nových Syrovicích připravili a uspořádali
školní kolo MO pro žáky 2.–5. ročníku.
V pátek 18. března se tedy sešli čtvrťáci
a páťáci v jedné třídě, aby si vzájemně poměřili matematické znalosti a schopnosti.
Soutěž tvořilo 12 úkolů, které nebyly ani
tak o výpočtech a výsledcích. Šlo spíše
o nápad a logické řešení. Téměř polovina
zúčastněných se pak stala úspěšnými řešiteli soutěže. Na prvních místech skončili
ti nejlepší: 1. Natálie Bendová, 2. Simona
Holíková, 3. Adéla Dubská.
Ovšem ani nižší ročníky nepřišly zkrátka. 2. a 3. ročník se utkal v matematickém
souboji v úterý 22. března. Matematický

Cvrček byl i pro ně nelehký úkol. I tak
ale žáci zabojovali a rozhodně si neutrhli
ostudu. Stupně vítězů i v tomto případě
ovládla děvčata: 1. Olivia Vitula, 2. Ella
Bartůňková, 3. Soﬁe Poláčková.

Vítězkám patří velká gratulace a všem
soutěžícím přání ještě mnoha dalších
úspěchů v matematice.
Mgr. Ivana Vodáková

Jarní trhy v Častohosticích nepříznivé počasí nepřekazilo
Máme tu areál, co ho využít i k jinému
účelu než k oslavám a zábavám? Což
takhle zkusit trhy? Nápad byl na světě!
Slovo dalo slovo a už zbýval jen krůček
k realizaci. První bylo stanovit termín, ten
byl určen na 9. dubna. A co dál? Zbývala
„maličkost“: sehnat prodejce. S využitím
kontaktů z měst a obcí, kde mají zkušenosti s pořádáním obdobných akcí, začala sháňka po lidech, kteří něco umí, mají
a chtějí to nabídnout a prodat. První cíl byl
minimálně 15 prodejců, ten se podařilo
brzy naplnit. Už jsme začali být optimističtější. Když jsou prodejci, snad přijdou
i nějací zájemci o koupi. Když už přijdou,
tak jim nabídneme i něco dalšího. Oslovena byla kapela s podivným názvem Caulifcower Band. Výsledek byl skvělý, oba
bratři opravdu předvedli slušný výkon.
O hudební kulisu se postarali na jedničku.
I přes skutečnost, že se v okolí konalo
několik podobných akcí, potvrzená účast
prodávajících se v pátek 8. dubna zastavila na čísle 43. Další věcí bylo počasí, to
jsme sledovali nepřetržitě. Čím více se
sobota blížila, tím více přibývalo i vrásek
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na čele. Vždyť příznivé počasí bývá při
podobných akcích padesátiprocentní zárukou úspěchu…
Ráno 9. dubna se rtuť teploměru zastavila na šesti stupních Celsia, k tomu foukal

silný vítr doprovázený přeháňkami. Tohle
byl zřejmě důvod, proč několik domluvených prodávajících nakonec nedorazilo.
Ti, co přijeli, si opravdu užili zimu. Zázemí pergoly, stanů a stánků nezabránilo,
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aby se zima a vítr rychle dostávaly do těla.
Navzdory tomu zkušení obchodníci celou
akci ustáli a s úsměvem na tváři nabízeli své výrobky příchozím návštěvníkům,
jichž opravdu nebylo málo. Hned u vstupu
si mohli prohlédnout práci žáků moravskobudějovické SŠŘS, kteří zde vyráběli
na výhní pro příchozí podkovičky pro štěs-

tí. Ke svezení byl připraven i elektromobil.
Jarní trhy nabídly opravdovou všehochuť: například maso na grilu, výrobky
z keramiky, medu, dřevěné dekorace,
perníky, velikonoční dekorace, kosmetiku,
květiny, chilli výrobky, marmelády, proutěné výrobky, výbornou kávu a zákusky,
domácí uzeniny, sýry a spoustu dalšího.

Že bylo z čeho vybírat, o tom svědčily plné
tašky nakupujících.
Chci poděkovat všem, kteří do Častohostic v sobotu 9. dubna zavítali; nakupujícím i prodejcům. A také všem, kteří
trhy pomohli zorganizovat a podpořili je
sponzorsky.
Marie Vláčilová, starostka

Znak Martínkova vychází
z jeho husitské minulosti
Martínkov se připojil k projektu „Heraldická místa“. Heraldika je věda zabývající se studiem pravidel a zvyklostí, podle nichž se tvoří znaky měst, obcí
a dalších institucí. Tvorba znaku má svá pravidla, a právě tato věda hlídá jejich
dodržování. Uvedený projekt informuje o znacích sídel v České republice pomocí tabulky s vyobrazením znaku a QR kódem, po jehož načtení se v chytrém
telefonu zobrazí stránky informující o původu znaku, jeho zobrazení a významu. Dalším kliknutím se pak návštěvník dostane přímo na internetové stránky
obce.
Znak Martínkova vychází z jeho husitské minulosti, jsou na něm zobrazeny
dva cepy zkřížené do písmene M jako prvního písmena názvu obce. V dolní
části štítu je klenot s pavími pery, který je převzat z erbu rodu Martínkovských
z Rozseče, vlastníků obce mezi léty 1447 a 1557. Znak spolu s praporem převzal koncem roku 2000 z rukou tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Václava Klause někdejší starosta obce Ladislav
Venhoda.
Josef Pléha, starosta

Škola Domamil: Jarní úklid našeho okolí
Celá domamilská škola se zapojila
ve čtvrtek 7. dubna do jarního úklidu našeho okolí. Starší kluci vyčistili a zvelebili studánku u pramene Jevišovky. Další
žáci pomáhali s jarními pracemi přímo
v Domamili – zametalo se, hrabalo i čistilo. Ruku k dílu přiložily i nejmladší děti
z prvního stupně, které se vrhly do jarní-

ho úklidu na školní zahradě a okolo školy.
Pozadu nezůstali ani přespolní žáci, kteří
se pustili do jarních prací ve svých vesnicích – v Martínkově, ve Štěpkově, v Radkovicích, v Komárovicích a v Litohoři. Žáci
hrabali listí, odklízeli
větve, zametali nebo
uklízeli dětská hřiště.

Chválíme je všechny za skvělé nasazení
do práce! Protože ohlasy okolních starostů byly pozitivní, tak akci v příštím roce
určitě zopakujeme.
Barbora Kabelková

Karneval na zámečku
Tradiční karneval, pořádaný Základní a Mateřskou školou v Nových Syrovicích, se letos netradičně uskutečnil na zámečku v Krnčicích. Druhou březnovou neděli se zde kolem čtrnácté hodiny sešla
zhruba padesátka dětí v nejrůznějších maskách a užila si odpoledne
plné tance, zábavy a soutěží. Nemohla chybět ani bohatá tombola a dobré občerstvení. Věříme, že si karnevalové odpoledne užily nejen děti, ale i jejich rodiče a další návštěvníci. Děkujeme obci
Nové Syrovice za spolupráci při pořádání karnevalu a za ﬁnanční dar
na jeho uskutečnění.
Bc. Jana Fialová, ZŠ a MŠ Nové Syrovice
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Jakubovští brigádníci udělali opravdu hodně práce
moc, ale práce udělali opravdu
hodně. Vysbírali kamení, cihly
i odpadky. Na ploše rozhrnuli
kompost z obecní kompostárny pro založení trávníku. Minulý týden zde byly vysazeny tři
lípy. Byl také připraven svah
pro osázení květin. Při bouracích pracích zde byl v loňském roce objeven klenutý
sklep. Ten brigádníci zaizolovali a překryli zeminou. Děkuji
všem, kteří přiložili ruku k dílu.
A ten, kdo to nestihl, bude mít
ještě příležitost příště.
Miroslav Kabelka

Brigády a akce „Z“ bývaly
v obcích dříve samozřejmostí. V některých obcích ovšem
fungují dodnes. Jak je tomu
v Jakubově, to jsme se rozhodli
po čase „vlády“ covidu vyzkoušet ve středu 6. dubna. Rada
obce totiž vyhlásila brigádu
na úklid prostranství po zbourané chaloupce v části zvané Hrad. Již dříve zde nechal
obecní úřad na části zhotovit
parkoviště.
A právě zbývající plocha,
kde vznikne malý parčík, čekala na brigádníky. Nepřišlo jich

Do akce Čistá Vysočina se zapojili také v Martínkově
Tradičně každý rok organizuje místní
SDH úklid struh a mezí v okolí silnic v katastru Martínkova. Letos se k této akci přidala i Základní škola Domamil, do které
dochází žáci z naší vesnice. Ve čtvrtek 7.
dubna se martínkovští žáci pod dohledem
jedné vyučující pustili do práce v samotné

obci. Společně vyčistili obecní pískoviště
a hřišťátko – umyli a přebrali všechny bábovičky, vyhrabali listí zpod vrby, starou
trávu a mech. Dále pak zkulturnili trávník
před obecním úřadem, posbírali větvičky
pod břízami, odvozili vzniklý bioodpad,
a ještě se pustili do sbírání odpadků

po celé vesnici. Nejvíce „pokladů“ našli
u autobusové zastávky a v dosahu kontejnerů na tříděný odpad. Jako poděkování
pak dostali od obecního úřadu pití a špekáček. Po náročné práci to byla zasloužená odměna.
V pondělí 10. dubna se pak do akce
zapojili
sami
občané
Martínkova a pod patronací Sboru dobrovolných
hasičů Martínkov vysbírali
odpadky v dosahu pozemních komunikací. Mladší
děti a maminky s dětmi se
vydaly směrem na Domamil, dospělí pak k lesonické
křižovatce. V oblasti obou
zastávek autobusu bývá
situace s odpadky nejkritičtější, a to i vzhledem k malému odpočivadélku pro
kamiony.
Mgr. Jitka Vyplašilová

Po covidové pauze opět přijela Štěměšská divadelní společnost
Divadelníci ze Štěměch už po léta za- za nepřítomné herce zaskakuje proslu- toho, aby divadelní představení zachráručují kvalitu a hlavně skvělou zábavu lý mistr Karel Infeld Prácheňský z Plzně, nil, tak je naopak kazí a mění ve frašku.
na prknech, která znamenají svět. V ne- který však o hře nemá potuchy a místo Prácheňský si plete postavy, používá reděli 20. března uvedli v sále
pliky ze zcela jiných her...
bývalého
želetavského
Přesto probíhá na pódiu děj
kina divadelní hru „Záskok“
původní hry; ta je o Vlastě,
od Ladislava Smoljaka
která má značný majetek
a Zdeňka Svěráka. Jako
a uchází se o ni několik záspoluautor je uveden rovjemců. Nakonec se ovšem
něž ﬁktivní český vynálezzjistí, že Vlasta není žena,
ce, ﬁlosof a dramatik Jára
ale muž.
Cimrman.
Originální důvtip a jediSamotné hře předchánečné slovní hříčky této
zela přednáška principála
hry jsou natolik známé, že
společnosti Stanislava Auochotníci ze Štěměch svým
gustina na téma druhého
herectvím nebo spíš nehepobytu Járy Cimrmana
rectvím opět dokázali ževe Štěměchách. K tomu doletavské diváky skvěle pošlo, když Cimrman prchal
bavit. A tak nezbývá než se
před nadšenými diváky
těšit na další počin štěměšz Telče. Hra „Záskok“ čerpá Divadelní představení s názvem Záskok v podání ochotníků ze Štěměch želeských ochotníků.
z hereckého prostředí, kdy tavské diváky skvěle pobavilo.
Olga Nováková
Foto: Radek Malý
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Dvakrát z Vesce
Zájezd do vinařství
V sobotu 9. dubna se občané Vesce
zúčastnili zájezdu do obcí Havraníky
a Hnanice na Znojemsku. V Havraníkách
měli možnost vidět nové vinařství Thaya.
Pan Trávníček, který je majitelem tohoto
vinařství, je po něm provedl. Mohli vidět
halu na skladování vína, degustační prostory, samotný proces lisování hroznů
i ještě nedostavěnou restauraci s kuchyní
a apartmány až pro stovku osob. Poté se
přesunuli do nedalekých Hnanic, kde proběhla degustace vína z tohoto vinařství.
Ve sklípku bylo pro každého nachystáno
osm vzorků vína a občerstvení v podobě
obložených mís. Po skončení degustace
měli zájemci možnost si vína z vinařství
koupit.

Revitalizace parku
Od začátku března probíhá ve Vesci
revitalizace zdejšího parku, která by měla
být dokončená již v průběhu června. Součástí obnovení parku je zarovnání terénu
a výsadba okrasných stromů. Obvod celého parku bude osázen hlohem a cesta,
která vede středem parku, bude vydlážděna a osázena višní křovitou. V levé
části bude vytvořeno nové dětské hřiště,
pravá pak bude sloužit k relaxaci.
Bc. Veronika Tvrdá

Od pondělí 11. dubna do pátku 22. dubna byl sál MKS Beseda Budivoj rozkvetlý svátky jara. Velikonoční výstava zde nabídla výrobky dětí z MŠ, ZŠ, PrŠ
a ZUŠ Moravské Budějovice.
Foto: Adéla Holánková

Zastupitelstvo Jakubova schválilo ještě v loňském roce za příznivé
ﬁnanční prostředky nákup nového mulčovače za traktor. Jedná se
o výrobek ﬁrmy KUHN s pracovním záběrem 160 cm. Mulčovač byl
dodán v polovině letošního března a hned byl několik dnů v provozu.
Postupně byla zmulčována suchá tráva v okolí většiny polních cest
v katastru obce. Pravidelná údržba bude nyní probíhat podle potřeby
minimálně dvakrát ročně.
Foto: Miroslav Kabelka

Lakomec pod širým nebem na zámeckém nádvoří
Od zářijové premiéry, kterou jsme stihli
ještě před nějakými výraznějšími omezeními, uběhlo několik měsíců a množily se
nám dotazy, kde by nás mohli naši příznivci opět vidět a pobavit se. Konečně můžeme říct, že květnový pátek třináctého
se stane dnem, kdy opět jeviště ovládne
egocentrický a hamižný Harpagon s jeho
známým tragikomickým příběhem.

Ale přeci jen to bude jiné. Ptáte se
v čem? Po devíti měsících, kdy jsme kostýmy uchránili před nálety molů a kulisy
před armádou kůrovců, tak je rovnou provětráme venku, pod širým nebem na moravskobudějovickém zámeckém nádvoří.
Když pomineme to, že nádvoří zaplní
výhled na scénu pod širým nebem plnou
krásných kostýmů, tak přeci jen je toto

představení výjimečné. Výtěžek ze vstupného půjde na pomoc Domu sv. Antonína, kde hodlají pořídit nové auto, které jim
usnadní jejich důležitou práci.
Přijďte podpořit správnou věc, pobavit
se a užít si příjemný večer, třeba i se skleničkou vína.
Patrik Holík
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Jarní aktivity moravskobudějovické „Zušky“
Prohlídka Muchovy Slovanské epopeje
V polovině března se uskutečnila exkurze starších žáků výtvarného oboru na výstavu cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy, která
se nachází na zámku v Moravském Krumlově. Na místo jsme dorazili v odpoledních hodinách, kde na nás již čekala paní průvodkyně,
která naši skupinu provedla celým příběhem Slovanské epopeje.
U každého plátna jsme se seznámili s jednotlivými náměty i s historickými souvislostmi.
V druhé části prohlídky jsme dílo Alfonse Muchy podrobili rozboru
z pohledu výtvarného umělce (technika malby, práce s vyjádřením
emocí postav, náročnost projektu,
pohnuté osudy tohoto výjimečného
díla i velký vliv, jež má Muchovo dílo
na umělce po celém světě). Žáci
během prohlídky i závěrečného
rozboru pokládali spoustu otázek
a z jejich reakcí bylo patrné, že je
Slovanská epopej velmi zaujala.
Celá návštěva i s výkladem trvala
přes dvě hodiny.
Cílem této exkurze bylo ukázat
žákům, že i v relativní blízkosti jejich
bydliště se nachází umělecké dílo
světových rozměrů a neobyčejné

hodnoty. V neposlední řadě pak Muchovo dílo může být obrovskou
inspirací ať už po stránce výtvarné, ale i z hlediska jeho pracovitosti,
cílevědomosti a houževnatosti, se kterou všechna plátna epopeje
celých 14 let maloval.
Po návratu žáci realizovali další týden v rámci výuky v ZUŠ vlastní
umělecká díla, která byla inspirována zážitkem z exkurze. Rádi bychom touto cestou také poděkovali za spoluﬁnancování autobusové
dopravy projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Moravské Budějovice (MAP II Moravské Budějovice).

Dařilo se nám v pěvecké i několika hudebních soutěžích
V letošním školním roce se po delší přestávce opět uskutečnily soutěže základních uměleckých škol pořádané MŠMT ČR. Každý rok jsou
vypsané soutěže pro některé obory a všechny probíhají v několika úrovních: školní, okresní, krajské a ústřední (celorepublikové). Naše škola se
letos zapojila v oboru „Sólový zpěv“ a „Hra na dechové nástroje“.

Poslední květnový týden akcí se ZUŠ OPEN
ZUŠ OPEN je celostátní happening základních uměleckých škol
ve veřejném prostoru. Cílem této akce je zviditelnit unikátní systém
ZUŠ jako moderní způsob vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace
směrem k veřejnosti. Myšlenku prezentovat celou šíři umění a života
uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol podporují Nadace Magdaleny Kožené, Stipendijní program MenART ve spolupráci
s AZUŠ ČR.
Základní umělecká škola Moravské Budějovice se do 6. ročníku
zapojí hned několika akcemi, a to nejen v Moravských Budějovicích,
ale také v Jemnici.
V pondělí 23. 5. od 14.00 do 17.00 hod. připravila naše pobočka v Jemnici odpolední program na náměstí Svobody v Jemnici, kde se představí hudební obor (sólová vystoupení, instrumentální soubory, pěvecké sbory) i výtvarný obor (výstava, doprovodné akce).
V úterý 24. 5. od 14.00 do 17.00 hod. můžete potkat žáky našeho výtvarného oboru v parku u letního kina v Mor. Budějovicích, kde bude
probíhat výuka OPEN AIR. Ovšem pouze za příznivého počasí!
Ve středu 25. 5. od 15.00 do 17.00 hod. bude v budově školy v Mor. Budějovicích Den otevřených dveří.
Ve čtvrtek 26. 5. od 14.30 do 16.30 hod. budete moci potkat „ZUŠku“
v ulicích. Při procházce městem, parkem, před oblíbeným obchodem, prostě na několika místech Moravských Budějovic uslyšíte
a uvidíte vystoupení našich žáků a učitelů. Pokud ovšem bude příznivé počasí. V tento den proběhne od 14.00 do 17.00 hodin Den
otevřených dveří v budově naší pobočky v Jemnici.
V pátek 27. 5. od 14.00 do 16.30 hod. celý týden ZUŠ OPEN vyvrcholí
odpolední slavností v moravskobudějovickém gymnazijním parku.
Uslyšíte sólová vystoupení, instrumentální soubory, pěvecké sbory
a orchestry. Uvidíte i výstavu žáků výtvarného oboru, ale také uměleckou tvorbu v akci.
Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete a na některé z akcí se
uvidíme. Srdečně zveme!
–zuš–
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V okresním kole, které se konalo poslední únorový den v ZUŠ Hrotovice, se setkali zpěváci a zpěvačky ze ZUŠ Hrotovice, Třebíč, Náměšť
nad Oslavou a Moravské Budějovice. Přestože naše škola získala jednu
první a tři druhé ceny, do dalšího (krajského) kola se bohužel žádný náš
soutěžící neprobojoval.
V okresním kole oboru „Dechové nástroje“, které proběhlo v ZUŠ Třebíč, jsme získali šest prvních a tři druhé ceny. Do krajského kola, které
se uskutečnilo ve dnech 6. až 8. dubna v ZUŠ Jihlava, postoupilo pět
žáků naší školy. V krajském kole získala Anna Bretšnajdrová 2. cenu
ve hře na saxofon, Lucie Šťávová 2. cenu ve hře na trubku, Josef Kolář
2. cenu ve hře na lesní roh, Petra Prknová 3. cenu ve hře na zobcovou
ﬂétnu a David Papoušek 3. cenu ve hře na trombon.
Žákyně varhanního oddělení Anna Křížová a Kateřina Václavková se
zapojily do 14. ročníku soutěže ORGANUM REGIUM v Pardubicích, kde
Anna Křížová získala 3. místo v kategorii „Virtuosi“.
Všem soutěžícím blahopřejeme. Děkujeme jim za krásnou reprezentaci naší školy i města Moravské Budějovice a jejich pedagogům
za vzornou přípravu.
Základní umělecká škola Moravské Budějovice, Havlíčkova 933
zve případné zájemce a širokou veřejnost na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25. 5. 2022 15.00–17.00 hod.
Přijďte si prohlédnout prostory naší školy. Uvidíte i ukázky, jak probíhá výuka
v praxi a pokud budete chtít, můžete si i leccos vyzkoušet.
Naši pedagogové vám mohou poradit, jaký obor a zaměření pro umělecký rozvoj vašeho dítěte vybrat.
Těšíme se na vás!
Základní umělecká škola Moravské Budějovice pořádá
PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2022/2023
1. 6. 2022 Výtvarný obor 14.00–16.30 h.
2. a 3. 6. 2022 Hudební obor 13.00–17.00 h.
HUDEBNÍ OBOR — Hra na klavír, varhany, keyboard (elekt. klávesy), akordeon,
bicí nástroje, zobcovou ﬂétnu (sopránovou, altovou, tenorovou, basovou), příčnou ﬂétnu, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baskřídlovku, tubu,
kytaru (klasickou, elektrickou, basovou), housle, violu, sólový zpěv, sborový
zpěv (sbor Kapky), komorní zpěv.
Pro naše nejmenší Zuškáček – děti 5 a 6 leté rozvíjejí hravou formou hudební
předpoklady pomocí rytmizace, zpěvu. Otevřeno pouze při zájmu 8 uchazečů.
Nutná rezervace termínu na www.zus-mb.cz

ze školství
Badatelská expedice Rokytka byla docela dobrodružná

Žáci osmých ročníků ZŠ T. G. Masaryka
Mor. Budějovice uspořádali badatelskou
expedici Od pramene až k ústí říčky Ro-

kytky. Pod vedením paní učitelky Jolany
Bartesové a paní asistentky Martiny Kypré zkoumali odpovědi na badatelské otázky: Mění se pH vody během toku? Je větší
rozmanitost živočišných a rostlinných druhů u pramene, nebo v ústí říčky? Liší se
teplota vody v tekoucí řece a v rybníku?
Jak lidé přetvářejí tok řeky?
Během putování podél toku od Štěpkova až do Jaroměřic nad Rokytnou prováděli osmáci hydrologická měření, kreslili
a fotografovali rostliny a živočichy a dopl-

ňovali mapu Rokytky a okolí. A co zjistili?
Kolem řeky roste hodně stromů, podle
kterých dostala říčka jméno – rokyta totiž
znamená vrba. Viděli i vodní ptáky hlavně na rybnících a stopy po bobří rodině
v okolí čistírny odpadních vod. Se stavem
přírody to tedy není tak zlé, jak se říká.
Na některé otázky našli odpovědi při
exkurzi, některé budou řešit s odborníky.
„Bylo to docela dobrodružné,“ hodnotí
samy děti.
-tgm-

Pestré mimoškolní aktivity moravskobudějovické MŠ Šafaříkova
Letošní jaro jsme přivítali obzvlášť
s nadšením. Nejen proto, že se dny prodlužují a slunce nabírá na síle, ale hlavně kvůli tomu, že nás nesvazují žádná
proticovidová opatření a plošné uzávěry.

V naší MŠ jsme okamžitě využili tuto dobu
a s dětmi jsme podnikli hned několik mimoškolních akcí. Začátkem března jsme
vyjeli do Třebíče, kde jsme se zúčastnili
ve ﬁrmě Esko-T vzdělávací exkurze. Děti
byly seznámeny s problematikou třídění
odpadu, jeho ukládáním nebo recyklací.
Měli jsme možnost prohlédnout si třídičku
odpadu, ale i recyklované výrobky. Následně nás autobus převezl do Petrůvek,
kde nám lektorka ukázala skládku odpadů a vysvětlila, jak se odpady zakonzervují.
Koncem měsíce jsme se opět vydali
do Třebíče, tentokrát do baziliky sv. Prokopa, kde jsme se účastnili projektu Cesty časem aneb Šikovní řemeslníci. Dětem byl vysvětlen dřívější postup výroby
obuvi, plátna, pletení provazů a žehlení
na mandlu. Děti si vlastnoručně zkusily
na žernovu umlet mouku, sázet na lopatě chléb do pece a poslechnout si, jak se
vařilo pivo.
V dubnu jsme zrealizovali další výlety.
Tentokrát jsme se vypravili za kulturou
do Městské besedy ve Znojmě. Po dlouhé době jsme měli možnost zhlédnout
muzikálové představení, a to přímo
v krásných historických prostorách tohoto divadla.

A jelikož se v jarním období rodí nejvíce mláďat, tak nás ještě zlákala možnost
navštívit s dětmi kozí farmu v Ratibořicích,
kde si děti kůzlátka mohly přímo v živém
přenosu prohlédnout, seznámit se s jejich
potřebami a také
s kozími výrobky,
které se na farmě
vyrábějí.
Všechny tyto
akce se uskutečnily za ﬁnanční
podpory z projektů
EduStem
a MAP II.
V
současné
době jsme v MŠ
dokončili projekt
edukativně
stimulačních skupin, které naše
škola poskytuje
dětem a rodičům před nástupem předškoláků do ZŠ, podíleli jsme se
na velikonoční výzdobě města a našimi
výrobky přispěli k obohacení velikonoční
výstavy v MKS Beseda.

Pevně doufáme, že se nám letos plně
podaří vynahradit dětem minulé dva roky,
kdy jsme nemohli ke konci školního roku
pořádat školní výlety a další mimoškolní
činnosti, které jsou součástí našeho výchovně vzdělávacího procesu.
Hana Vorlíčková, MŠ Šafaříkova

Městská knihovna uspořádala i díky podpoře z projektu MAP II tradiční akci, na které byli na čtenáře
pasováni chlapci a děvčata z prvních tříd. Úkon pasování provedl známý spisovatel a ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek.
Foto: MK
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Úspěchy v celostátních soutěžích i pochvala od pacientky
Žáci Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS) se počátkem jara ukázali v tom nejlepším světle.
Blýskli se v národních i krajském kole soutěží. Přišla také pochvala od spokojené klientky moravskobudějovické LDN,
kam chodí na praxi budoucí ošetřovatelky.

V nejlepší sedmičce
Letošní maturant Tomáš Doležal se
koncem března v Chomutově probojoval
do sedmičky nejlepších v celostátním ﬁ-

fotograﬁe. „Děkujeme všem, že jste nás
sledovali, lajkovali a drželi nám palce,
třeba když jsme se učili správně načepovat pivo, udělat ten nejvíc mňam burger a steak či krásný dort. A ještě jednou
dík za nevšední lidský přístup těm, co se
zapojili, když jsme zveřejnili příběh naší
bývalé studentky Katky. Život zkrátka přináší různé situace – včetně nelehkých,“
poznamenala paní učitelka Hrevuš.

Jatýrka na portském víně
Stejná kantorka byla u přípravy na dubnovou soutěž KUCHAŘ VYSOČINY JUNIOR 2022 open. Uskutečnila se v Havlíčkově Brodě a se svěžím pokrmem
z kuřecích jater zabodovala žákyně Martina Korešová. V kategorii „Předkrm“ skončila na 3. místě. Spolu s Veronikou Veselou pak jako tým obsadily celkově krásné
4. místo z 11 zapojených škol nejen z Vysočiny, ale třeba i ze slovenské Nitry. Právě nitranská
SOŠ gastronómie a CR nakonec zvítězila. A co přesně
Martina Korešová připravila
tak chutně, že porotu odborníků přesvědčila o svých
kvalitách? Byl to předkrm
kuřecí játra na portském
víně s kuskusem, cuketou,
chilli, marinovanou šalotkou
a brusinkovým pyré.

Pochvala hodně
potěšila

Úspěšný mechanik-seřizovač Tomáš Doležal.
Foto: archiv školy

nále oborové soutěže KOVO Junior 2022
– Mechanik seřizovač. Účastníků bylo
čtrnáct. Tomáš musel ukázat, jak dobře
dokáže programovat a měřit. „V programování jsme nakonec měli jeden o dost
složitější výrobek, než jsme očekávali. To
jsem se zapotil,“ přiznal. Na velké ﬁnále
ho připravovali učitelé Karel Dočkal a Milan Chvátal ml. Oba i ředitel školy Tomáš
Dolejský – původním vzděláním strojař –
byli s výsledkem nadmíru spokojení. „Musím všem moc pogratulovat. Už propracovat se do celostátního ﬁnále je krásné.
Vejít se mezi prvních sedm je bezesporu
výborný výsledek,“ zdůraznil ředitel.

Budoucí
ošetřovatelky
Karolína Kyprá a Kristýna
Skácelová dostaly oﬁciální
pochvalu od jedné z pacientek v Léčebně dlouhodobě
nemocných Moravské Budějovice. Hezky se na praxi
o paní staraly poté, co znovu nabírala sílu po zdravotním zákroku a dva měsíce
byla upoutaná na lůžko.
„Byla moc milá, rády jsme si
s ní povídaly. Pochvala nás
opravdu velice potěšila,“
V pokleku Martina Korešová a Veronika Veselá, nad nimi rovněž zle- shodly se dívky.
Hana Jakubcová
va učitelka Ilona Hrevuš, krajský radní Jan Břížďala a zástupkyně
ředitele SŠŘS Dana Durdová.

Foto: archiv školy

Díky za lajky a podporu
Budoucím
kuchařům-číšníkům
ze
SŠŘS se podařilo dostat do celostátní
TOP 10 v soutěži Studuj gastro. Nechali
za sebou desítky dalších škol z celé republiky, první trojku nejlepších bude porota vybírat a vyhlašovat v květnu v Praze.
Při soutěži byla důležitá podpora všech,
kteří na sociálních sítích sledovali příspěvky od soutěžících. Žáci spolu s paní
učitelkou Ilonou Hrevuš vymýšleli různé
aktivity, z nich pak zveřejňovali videa či
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Ošetřovatelky Karolína Kyprá a Kristýna Skácelová, které dostaly milou pochvalu od pacientky v LDN
Moravské Budějovice.
Foto: archiv školy
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Velikonoční pečení a akce s rodiči v MŠ Husova
V pondělí 4. dubna provoněly moravskobudějovickou MŠ Husova upečené velikonoční dekorace. Z kynutého těsta děti vytvořily nádherné
věnce, šneky, jidáše, preclíky a hnízdečka pro
vajíčka. Dětem se moc podařila i výtvarná velikonoční výzdoba – krásné slepičky, tulipány,
kraslice, beránci, líhnoucí se papírová kuřátka
a jarní osení. Velikonočně jsme ozdobili nejen
školku, ale i strom na náměstí a podíleli jsme
se na velikonoční výstavě v MKS Beseda Mor.
Budějovice.
Příjemné čtvrteční odpoledne 7. dubna jsme
ve školce prožili společně s dětmi a rodiči při velikonoční akci spojené s prohlídkou velikonoční
výzdoby v celé školce a ochutnávkou našich tradičních různobarevných pomazánek (z červené řepy, pečené mrkve, červené
čočky, cizrny a ze špenátu).
V I. třídě byly připraveny didaktické hry a skládanky, ve II. třídě
si děti s rodiči vyzdobily papírovou tašku na velikonoční nadílku
a v tělocvičně se mohli všichni zapojit do pohybových aktivit,

např. koulení vajíček (lidový zvyk), pomlázkového hokeje, přenášení vajíček na síťce nebo točení „v hrncích“.
Děkujeme všem rodičům, že si udělali čas a vytvořili příjemnou a milou atmosféru. Máme radost, že se akce vydařila a těšíme se na další setkání.
Hana Taﬂířová, Dis.

21

ze sportu

Hokejisté z Moravských Budějovic jsou mistrem Kraje Vysočina
Až do 1. dubna trvala sezóna týmu Moravskobudějovický HOKEJ, který dokázal
získat krajský titul poté, co ve ﬁnále krajské
ligy borci v černožlutých barvách porazili
Pelhřimov 3 : 1 na zápasy. Následně tak
naši hokejisté postoupili i do kvaliﬁkace
o 2. ligu. V tabulce této nadstavby reprezentoval hokejový tým nejen Moravské Budějovice a mikroregion, ale i celý kraj více
než kvalitně. Nakonec se ziskem sedmi
bodů zůstal tým Žihadel pouhé dva body
za postupem do vyšší soutěže. To však nic
nemění na tom, že to byla pro místní hokejové nadšence parádní sezóna. Pojďme se
proto za ní nyní ohlédnout…

Vlastní krajská soutěž
Po loňské zkrácené sezóně 2020/2021,
kdy nově vytvořený tým naskočil do ligy
Jihomoravského a Zlínského kraje, která byla kvůli lockdownu záhy předčasně
ukončena (ze čtyř zápasů zapsal tým MB
HOKEJ tři vítězství a jednu prohru v prodloužení), se letos změnila situace v hokejovém hnutí. Krajský
výkonný výbor Hokeje Vysočina rozhodl, že žádnému týmu, který
žádá o souhlas nastupovat v soutěži jiného kraje, tento souhlas
nedá a vytvoří vlastní soutěž o 11 účastnících. Právě týmy, které
hrály v předchozích sezónách se souhlasem KVV ČSLH Vysočina v jiných krajích, měly tvořit hlavní sportovní kvalitu v soutěži.
Jednalo se o týmy Pelhřimova a Humpolce dříve hrající v Jihočeském kraji, Chotěboře a Světlé nad Sázavou dříve nastupující
v Pardubickém kraji a týmy z Velké Bíteše a Moravských Budějovic, které doposud hrály společnou soutěž Jihomoravského
a Zlínského kraje. K nim se přidaly týmy Náměště nad Oslavou,
Telče, Bystřice nad Pernštejnem, Ledče nad Sázavou a béčko
druholigového Velkého Meziříčí. Systém soutěže byl nastaven
jednoduše. Dvoukolově každý s každým doma/venku a následně play-off nejlepších osmi týmů v sériích na tři vítězná utkání.
Moravskobudějovičtí hokejisté se okamžitě od startu soutěže
zařadili mezi top týmy soutěže a ve 20 zápasech základní části
dokázali zvítězit v normální hrací době hned ve 14 případech.
Jediné dvě prohry po 60 minutách zaznamenali proti týmu Světlé
nad Sázavou (2 : 3 a 5 : 6). Zbylé čtyři zápasy po remíze putovaly
do prodloužení či nájezdů, z nichž úspěšně zvládnuté bylo až
to poslední v spektakulárním domácím zápase proti Pelhřimovu, kdy byl v prodloužení dokonán obrat ze stavu 2 : 5 po druhé
třetině k vítězství 6 : 5. Tento zápas byl tak vlastně tou nejlepší
pozvánkou na pozdější vyvrcholení ligy.

Stačilo šest zápasů
Do play-off postupoval náš tým z 3. místa v tabulce po základní části s lehkým bodovým odstupem na první Pelhřimov a druhou Chotěboř. Soupeřem pro čtvrtﬁnále play-off byl tým HHK
Velké Meziříčí B. Po trochu divokých výsledcích 10 : 3, 10 : 7 a 15
: 1 se slavil postup mezi čtyři nejlepší v nejkratší možné době
– poměrem 3 : 0 na zápasy. V semiﬁnále
čekal už těžší oříšek v podobě týmu HC
Chotěboř. Hrál se už mnohem urputnější
hokej, kdy si oba celky nedarovaly zadarmo ani metr ledu, vše však v rámci fair-play. Opět však byl náš tým stoprocentní
po výsledcích 6 : 3, 5 : 3 a 2 : 1 – opět postup 3 : 0 na zápasy. V krajském ﬁnále tak
čekal rival z Pelhřimova, který tam postoupil také přes šest výher v šesti zápasech.
Nejprve vyřadili ve čtvrtﬁnále Velkou Bíteš
a poté v semiﬁnále překvapení play-off,
tým Telče.
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Finále se zlatou tečkou
Samotná ﬁnálová série pak byla špičkovou hokejovou podívanou, kterou bohužel trochu kazil příliš benevolentní a nepřesný
metr rozhodčích zejména na zákroky holí. První zápas v Pelhřimově byla jasná záležitost, jak po herní stránce, tak výsledkové
– 5 : 1 pro MB. Na konci utkání za rozhodnutého stavu však Pelhřimovští velmi přitvrdili a ukázali, že nic nezabalí. To se ukázalo
v utkání číslo 2 na našem ledě, kde si ve třetí třetině vypracovali
vedení 5 : 1, ale Žihadla nikdy nic nevzdávají, takže za pár minut
to bylo 5 : 4, když v závěrečných minutách viselo ve vzduchu vyrovnání. To se nepoštěstilo a hosté skórovali do opuštěné klece
na 6 : 4 – stav série 1 : 1. Třetí utkání v Pelhřimově, o tom nelze
napsat snad nic jiného, než že to byla totální demolice domácích
a naše exhibice; 9 : 3 pro MB a stav série 2:1!
Příběh závěrečného zápasu ﬁnálové série, který se odehrál
ve středu 16. března, se asi časem stane legendárním. Nemoc
před zápasem skolila centra první formace Romana Mikeše, což
v kombinaci s předem avizovanou absencí z pracovních důvodů
v podání Petr Krutiše značilo poměrně značný zásah do sestavy. Petr však nakonec dokázal doslova na poslední chvíli přijet
a jeho gólový příspěvek byl asi zásadní. V první třetině skóre nejprve otvírají domácí, aby hosté dvěma brankami otočili na 1:2.
Do druhé třetiny však nabuzený domácí tým vlítne jako uragán,
kdy svým třetím gólem v utkání právě Petr Krutiš určuje podobu
výsledku po 40 minutách hry na 6 : 3. Zdálo se, že třetí třetina
bude už pouze opatrným dohráním ﬁnále. To by se však k téhle
sezóně asi nehodilo. Pelhřimov vrhl všechny síly do útoku a tři
minuty před koncem bylo vyrovnáno 6 : 6 a šlo se do prodloužení
hraného 3 na 3. V něm nejprve hosté treﬁli tyč, aby se vzápětí
na druhé straně treﬁl pohotovou střelou po zisku kotouče kdo jiný
než Petr Krutiš, který tak svým čtvrtým gólem v zápase rozhodl
o tom, že krajským šampionem Vysočiny se stal tým Moravskobudějovický HOKEJ!!! Dlouhé
a náročné mistrovské oslavy
Žihadel tak mohly propuknout
naplno.

Kvaliﬁkace o 2. ligu
Po úspěšném ﬁnále padlo důležité rozhodnutí, a to přihlásit
se do kvaliﬁkace o 2. ligu a přinést tak našim fanouškům ještě alespoň dva kvalitní domácí
zápasy, kdy na náš stadion přijedou vítězové jiných krajů. Našimi soupeři v kvaliﬁkační
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skupině Jih tak byly týmy SHKM Hodonín a HC Samson
České Budějovice. Povedlo se také dojednat, že oba domácí zápasy se odehrají ještě na konci března před avizovaným koncem
provozu místního stadionu.
První zápas proti Hodonínu se Žihadlům vůbec nepovedl, prohra 3 : 8. Jiné mentální nastavení než ve ﬁnále, mnohem přesnější a přísnější rozhodčí, to byly klíčové faktory nezdaru umocněného jednou zbloudilou střelou hned v úvodních minutách
zápasu, která zlomila prst na ruce brankáři Davidu Vackovi. Ač
v tomto utkání ho zranění poznamenalo a musel nakonec střídat,
tak ho šlechtí, že s dlahou na zlomeném ukazováčku odchytal
ještě poslední dvě utkání, kde podal špičkové výkony.
Již za dva dny nás čekal druhý domácí zápas kvaliﬁkace
o postup proti Samsonu z Českých Budějovic. Týmu složenému z řady bývalých profesionálů v čele s Martinem Hanzalem.
V první třetině byl na našem týmu znát trochu přílišný respekt,
poté však domácí převzali otěže utkání a jen nemohoucnost při
třech vyložených šancích v 60. minutě znamenala prodloužení,
se kterým si lépe poradili zkušení hosté – 3 : 4. Pro tým byl však
získaný bod velkou vzpruhou před venkovními odvetami.
Do Hodonína se jelo v pátek 1. dubna s velkým odhodláním.
Z různých důvodů odpadlo z nominace vícero hráčů, ale jádro
tahounů zůstalo pohromadě. Tucet hráčů do pole a dva brankáři.
V tomto počtu Moravskobudějovičtí tak trochu nepůjčili domácím
dvě třetiny puk a s vedením 5 : 1 šli do třetí třetiny. Domácí přesilovky a ubývající síly však stály za tím, že v 52. minutě to bylo
najednou jenom o gól. Stadion zaplněný 1 565 diváky burácel
a hnal hodonínský Baník za vyrovnáním. Ale skóre se již nezměnilo. Slavilo se úžasné vítězství.

Od zeleného stolu
Poslední zápas sezóny se měl odehrát v pátek 8. dubna
na malém stadionu pana Pouzara v Českých Budějovicích. Bohužel den předem se ukázalo, že místní tým Samsonu nemá
k dispozici dostatek hráčů, kteří by byli schopni odehrát nejen
toto utkání, ale i nedělní závěrečný zápas skupiny v Hodoníně.
Obě tato utkání tak zůstala neodehraná a byla zkontumována
v neprospěch Samsonu. Závěrečné pořadí skupiny o postup
do 2. ligy tak bylo následovné: 1. Hodonín 9 b, 2. M. Budějovice
7 b, 3. Samson Č. Budějovice 2 b. Do 2. ligy tak postoupil tým
Hodonína a pro Žihadla zhasla naděje na postup u zeleného stolu bez vlastního přičinění.
Trochu hořký konec však nemůže přebít tu úžasnou hokejovou
podívanou, kdy se nakonec v Moravských Budějovicích odehrálo 17 domácích zápasů. Pro srovnání: v poslední druholigové
sezóně jich bylo 20. Moravskobudějovický tým vynikal ofenzivní
hrou, ke které v průběhu play-off dokázal v podstatných momentech přidat herní disciplínu i směrem do obrany. Klíčovým pro
úspěch bylo to, že neuvěřitelné zdravotní patálie ze základní
části sezóny, kdy téměř půlka týmu byla průběžně zraněná nebo
se potýkala s covidem či jinými nemocemi, se povedlo zažehnat
se začátkem play-off. Zatímco v průběhu sezóny si naši soupeři
vysledovali, že má moravskobudějovický tým jednu top produktivní pětku, tak v play-off byli překvapeni krutou realitou, že jsme
zformovali i stejně kvalitní druhou pětku. Doplněno o poctivě
bránící třetí formaci a spolehlivé brankáře to byl vítězný lektvar,
na který soupeři nenašli odpověď.
Petr Kolečkář

Florbal jede a Pavlína Bačová je mistryní republiky!
Odchovankyně ﬂorbalového klubu JeMoBu Pavlína Bačová se stala 9. dubna
mistryní ČR – s celkem FBC Ostrava vyhrála ﬁnále a pokračuje tak ve své úspěšné kariéře. Blahopřejeme!
Dalším úspěchem letošního netypického roku je 2. místo JeMoBu v krajském
přeboru starších žáků. Velmi mladé druž-

stvo doplněné mladšími žáky i děvčaty
prohrálo ﬁnále po dramatickém zápasu 8 :
12 s Bystřicí nad Pernštejnem. Děkujeme
za reprezentaci klubu i města Moravské
Budějovice.
Výborných výsledků v současnosti dosahují v klubu starší žákyně, které
jsou nejlepší v kraji. Za svou pracovitost

a nasazení zasluhují velkou pochvalu.
Dva starší žáci Jan Trojan a Petr Trojan
byli pozváni na reprezentační sraz výběru
Moravy, což se v historii klubu dosud ještě nikomu nepodařilo. Reprezentant Jiří
Bauer a reprezentantka Pavlína Bačová
mohou mít své následovníky…
Ing. Aleš Hanák, trenér

Co se chystá v moravskobudějovickém Sokole?
Sokolské Šibřinky – Disco
Přijďte se pobavit a rozhýbat na sokolské Šibřinky, které se
letos netradičně konají v sobotu 14. května. V letošním roce
zvítězilo téma Disco. Oblečte zvonáče, nasaďte paruky a přijďte. Čeká vás bohatá tombola a soutěž o nejlepší masku. K tanci
a poslechu bude hrát oblíbená skupina Onkels. Bary a bufet
plně zásobeny. Sokolovna bude otevřena od 19.00 hod., začátek akce je ve 20.00 hod.

nádraží v Moravských Budějovicích, odkud pojedeme vlakem
v 8.30 hod. do Rácovic. Dále budeme pokračovat pěšky údolím
Bihanky a Želetavky po starých mlýnech. Dle vaší zdatnosti je

Expediční kamera
Expediční kamera je ﬁlmový festival, který již od roku 2009
přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné ﬁlmy z mezinárodní i domácí produkce. Letos poprvé se můžete Expediční
kamery zúčastnit u nás v kině Sokol. Květnová projekce se
uskuteční ve čtvrtek 19. od 18.00 hod. Těšit se můžete na ﬁlmy
Salto je král, Boys 1970 a Kripl trip. Podrobnější popis najdete
na našem webu mbsokol.cz.

Pampeliškový pochod
Moravskobudějovičtí turisté zvou všechny příznivce pohybu na zdravém vzduchu na Pampeliškový pochod, který se
uskuteční v sobotu 21. května. Sraz je v 8.15 hod. na vlakovém

možné jít trasu 10 km nebo 15 km. Občerstvení bude zajištěno
v Dešově. Návrat zpět z Dešova bude podle požadavků účastníků v závislosti na dohodě v cca 16.00 hod. Aktuální informace
o akci najdete na našem webu mbsokol.cz.
Karolína Plačková, TJ Sokol
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Skvělé výsledky Gymnázia
a SOŠ Moravské Budějovice
Přestože se tomu ani věřit nechce, školní rok se přehoupl do své druhé poloviny
a toto období je již tradičně spojeno s konáním řady různých akcí a soutěží. O úspěších našich studentů informujeme průběžně, ale tentokrát se toho sešlo víc a určitě
stojí za to se „pochlubit“. Je totiž opravdu čím a my jsme na výsledky našich studentů
opravdu hrdí. O dalších výsledcích našich studentů a o aktuálním dění ve škole se více
dozvíte na www.gymsosmb.cz nebo na našich sociálních sítích.

Vítězství v krajském kole
tedy kromě obecné historie i z oblasti kulPrvní dubnovou středu proběhl na ji- tury či sportu, ztratili pouze pět bodů a vyhlavském gymnáziu jubilejní 30. ročník hráli tak s poměrně velkým náskokem.
prestižní dějepisné soutěže. Letošním Patří jim tedy opravdu velká gratulace
tématem byla 2. světová válka na evropských
bojištích v letech 1939–
1945. V Kraji Vysočina
se do této soutěže zapojilo celkově 14 gymnázií, která vyslala své
tříčlenné týmy do krajského kola.
Naši školu reprezentovali studenti Tomáš
Fryč, Jiří Fryč a Jan
Liška, kteří se mimo
své běžné studijní povinnosti
svědomitě
a s nadšením pustili
do poznávání tohoto Vítězové Jiří Fryč, Tomáš Fryč a Jan Liška spolu s vyučující Mgr. Květou
složitého historického Bretšnajdrovou.
Foto: archiv školy
období. Už při jejich přípravě bylo skvělé sledovat, jak vzájemně a poděkování za jejich přípravu.
spolupracují, doplňují se a získávají další
Tímto ale jejich cesta v soutěži nekončí.
a další vědomosti. A to, že se jim v těžké Na podzim studenty čeká účast v mezinákonkurenci velkých škol podařilo vybojo- rodním kole, které proběhne v Chebu. Zde
vat 1. místo, bylo tou nejlepší odměnou své vědomosti změří s nejlepšími krajskýza jejich snahu. V testu, který účastníky mi týmy z celé České a Slovenské repubprověřuje z jejich celkového přehledu, liky. Tak jim v listopadu držte palce!
Mgr. Květa Bretšnajdrová

Nejen studenti,
ale i knihy pomáhají
Studenti Gymnázia i Střední odborné školy Moravské Budějovice přinášeli
v průběhu března knížky, které jim už
nesloužily a nepotřebovali je. Následně
byly knihy prodány v rámci online výkupu
a za získanou částku ve výši 3 077 Kč se
do slovenského útulku „ÚTULEK TULÁČIK V BREZNE“ nakoupily psí granule.
A proč zrovna tam? Tento útulek se svými
dobrovolníky vyjíždí pravidelně do osad
nepřizpůsobivých spoluobčanů, kde jsou
psi neskutečně týráni hladem, zimou a fyzickým napadáním, aby je odsud odvezli
a pokusili se je zachránit, popř. jim alespoň poskytli bezpečí, nezbytnou lékařskou péči a střechu nad hlavou. Po zlepšení jejich zdravotního i psychického
stavu jsou nabídnuti k adopci. Náklady
na toto všechno jsou obrovské, stejně
jako množství zachráněných pejsků.
Proto bych z této charitativní akce ráda
udělala každoroční tradici „Březen – měsíc, kdy knihy pomáhají“.
Ing. Věra Radová
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Úspěch studentského projektu
V únorovém vydání zpravodaje jste se
mohli dočíst o zpracování ﬁktivního projektu revitalizace letního kina v rámci soutěže Navrhni projekt, který vypracovaly
studentky 1. ročníku Gymnázia a Střední
odborné školy v Moravských Budějovicích
oboru Veřejnosprávní činnost Klára Kava(dokončení na str. 26)

Opustili nás:
Karel Poláček
MVDr. Miloš Máca
Olga Václavková
Vlastimila Tuháčková
Marie Ševčíková
Václav Brychta
Marie Chalupová
Libuše Valová
Lubomír Řiháček
Marie Svatová
Vladislav Urbánek
Marie Táborská
Marie Urbánková

1950
1930
1955
1946
1939
1929
1929
1930
1957
1930
1928
1959
1931

Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Lesonice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Láz
Dešov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Blahopřání
Dne 30. dubna
oslavila své
85. narozeniny
paní
Marie Říhová
z Lažínek.
Do dalších let
hlavně hodně
zdravíčka, štěstí
a lásky přeje
dcera Marie s rodinou a s přítelem
a syn Josef s rodinou.

Celý život spolu,
bok po boku
v dobrém i ve
zlém, jak si před
45 lety slíbili.
Dne 30. 4. 2022
oslavili naši
rodiče
Zdeněk a Marie
Nehybovi
ze Šašovic krásné výročí.
Pohodu a pevné zdraví přeje
dcera Marcela a syn Zdeněk
s rodinami.
Dne 12. května
oslaví své 67. narozeniny paní
Miluše
Václavková
z Lesonic.
Hodně zdraví,
radosti, štěstí,
pohody a klidu
přejí
synové Miloš a Vláďa.

Vzpomínky
Dne 15. května
uplyne 1. smutný
rok, kdy nás
navždy opustil pan
František Gráf.
10. května by se
dožil 63. narozenin.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
Eva, dcery Jana
s rodinou a Eva, rodiče František a Anna.
inzerce

společenská kronika
Vzpomínky
V úterý 29. března
2022 nás navždy
opustila paní
Marie Langerová.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Jana a syn Pavel
s rodinami.

Dne 13. května
uplyne 5 roků,
co zemřel můj manžel Alois Drapač
z Moravských Budějovic.
V mém srdci jsi
a stále budeš…
Vzpomíná manželka Miluše s rodinou.

Čas neúprostně letí
a v srdci bolest zůstává. Slzy v očích
Tě neprobudí a domov prázdný zůstává.
Dne 24. 5. 2022
uplynou 2 roky,
kdy nás opustila
paní Anna Veselá
z Hornic. S láskou vzpomínají manžel,
syn, dcery, vnoučata a pravnoučata.

Dne 14. května si
připomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy
opustila paní
Emílie Martinů.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 2. května 2022
uplyne 10 roků od
dne, kdy zemřela
paní Bedřiška
Šoukalová.
Stále vzpomínají
dcera Jana
s rodinou, vnoučata
a pravnoučata.

Z tvých očí zářila
láska a dobrota.
Dne 4. května tomu
bude 5. rok, co
nás opustil navždy
náš drahý manžel,
tatínek, dědeček
a pradědeček pan
Karel Janoušek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku
děkují manželka a synové Ivo a Roman
s rodinami.

Tak jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota, tak nám budeš, maminko, chybět do konce života.

Dne 21. 5. 2022 uplyne 8 let od úmrtí
tatínka, pana
Lubomíra Kulhánka z Mor. Budějovic.
12. 1. 2022 to bylo 7 let, co nás opustila
maminka, paní
Marie Kulhánková z Mor. Budějovic.
S úctou a láskou stále vzpomínají
synové Luboš a Jiří s rodinami.

Dne 27. 4. 2022
by se dožil pan
Ladislav Musil,
rodák z “Vísky“
v Mor. Budějovicích
100 let. Za vzpomínku vděčně děkují
děti Ladislav,
Jaroslav, Marie,
Jan, Miluška a Josef
s rodinami.

Dne 9. května 2022
uplyne rok, co nás
navždy opustila
paní
Vlasta Nechvátalová z Moravských
Budějovic. S láskou a úctou vzpomínají
syn Břetislav s rodinou, dcera Pavlína
s rodinou a syn Josef s rodinou.

Odešla jsi maminko
neznámo kam,
vzpomínky po tobě
zůstanou nám.
Vzpomínky krásné,
maminko milá,
ty že jsi vždycky
pro nás jen žila.
Dne 18. května
uplyne 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička
a prababička Květoslava Nykrmajerová
ze Zvěrkovic. Dne 17. května by oslavila
své 80. narozeniny. S láskou vzpomíná
manžel, dcery a syn s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád,
nezapomene.
Dne 18. května
uplyne 1 rok
od úmrtí pana
Františka
Nechvátala
z Moravských
Budějovic.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. 3. 2022
tomu bylo šest let
od chvíle, co nás
navždy opustil
pan
Jaroslav Večeřa.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
dcery Jaroslava
a Jana s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 20. 5. 2022
uplyne desátý
smutný rok,
co nás opustila
paní
Marie Večeřová.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
dcery Jaroslava
a Jana s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. května
uplyne již 6 let
od úmrtí pana
MUDr. Miroslava
Salače, váženého
praktického lékaře
z Moravských
Budějovic a Hrotovic. V úctě a lásce
stále vzpomíná
rodina Salačova.

Dne 24. května
2022 uplyne
15 smutných let,
kdy nás opustil
náš milovaný syn
a bratr pan
Ing. Petr Vonka.
Jsou rány, které se
nikdy nezahojí.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka a bratr s rodinou.
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nová, Martina Kalašová a Michala Kuštová. Ve čtvrtek 24. března se uskutečnilo regionální kolo této soutěže, kterého se spolu
s našimi studentkami reprezentujícími Kraj Vysočina zúčastnili
studenti z krajů Jihočeského,
Středočeského
a Hlavního města Prahy.
I letos se regionální kolo
konalo online a porota
složená ze zástupců jednotlivých krajských eurocenter a z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR náš
projekt „Revitalizace letního kina a okolí“ ohodnotila jako druhý nejlepší
a tedy postupující do celostátního kola. To už
by se mělo konat přímo
v Praze na ministerstvu.
Studentky
zachovaly tradici a navázaly tak
na úspěchy předchozích
tří ročníků, ve kterých
jsme v celostátním kole
naši školu mohli reprezentovat.
Studentky Klára Kavanová, Martina KalaIng. Lenka Šprinclová
šová a Michala Kuštová. Foto: archiv školy

Na školení přišlo přes 50 lidí

Školitel Jan Trávníček.

Foto: Jan Švaříček

V pátek 4. března se za mrazivého počasí uskutečnil
workshop „Citlivý řez ovocných stromků“. Velká účast mile
překvapila jak školitele Jana Trávníčka, tak organizátory
– hnutí Za lepší Budějovice. Přes 50 zájemců si vyslechlo
spousty rad, jak připravit své stromky na jaro, dostalo se jim
odpovědí na jejich otázky a povídání všem zpříjemnilo připravené pohoštění. Další školení plánujeme na podzim a budeme vás o něm samozřejmě v předstihu informovat.
Jan Švaříček

Z kroniky 4. oddílu skautek:

Výprava ke kořenům skautingu
Naše výprava (podnik skautského oddílu, jako přespání
na neznámém místě nebo dlouhý pěší výlet) začala páteční oddílovou schůzkou, na které jsme se dozvěděly téma, které nás
bude provázet celý víkend. Byl to příběh Roberta Baden-Powella (zakladatele světového skautingu) a celého skautského hnutí,
jak se prolínal světovou historii. Ale výprava samotná začala až
po schůzce, byla zahájena společenským večerem s tancem
a večeří, kterou jsme si samy donesly nebo připravily.
Sobotní ráno jsme zahájily tradičně rozcvičkou a po snídani jsme se začaly připravovat na cestu do Bohušic, kam jsme

Na portál lze vkládat pracovní nabídky
pro uprchlíky z Ukrajiny
Sháníte stálé či sezónní zaměstnance pro svou ﬁrmu? Nebo
jste u sebe ubytovali uprchlíky, kteří hledají zaměstnání? Místní ﬁrmy a ukrajinské běžence nově propojuje informační portál
MBudějovicko.cz, kde mohou zájemci inzerovat nabídky práce vhodné právě pro lidi z Ukrajiny.
Z Ukrajiny utekli před válkou a v Česku našli svůj nový domov, kde plánují alespoň do skončení bojů zůstat. Po náročné
cestě a zajištění základních potřeb jako je ubytování či jídlo
se nyní řada uprchlých Ukrajinců snaží sehnat také zaměstnání, díky kterému by se mohli v cizí zemi postavit na vlastní
nohy. „Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom mohli pomoci lidem, kteří utíkají před válkou. Jedna forma pomoci je,
že monitorujeme a zpracováváme články o nejrůznějších humanitárních sbírkách, které se v regionech realizují a snažíme
se propojovat organizace, které v regionech pomáhají s těmi,
kteří chtějí pomoci či pomoc hledají. Druhá forma je pak zprostředkování zaměstnání,“ vysvětluje zakladatel regionálních
portálů Martin Horký.
Všechny nabídky lze na portál vkládat zdarma. Pokud tedy
ve své ﬁrmě hledáte pracovníky na pozice, které by mohli
vykonávat i Ukrajinci, stačí do systému vložit novou nabídku
a označit jí štítkem Vhodné pro uchazeče z Ukrajiny.
-heh-
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vyrazily vlakem z moravskobudějovického nádraží. Bohušice
byly pro většinu skautek (věková kategorie dívek od 11 do 15
let) na výpravě úplně nový terén, ale s orientací jsme si musely
pomoct samy bez rad vedoucích. S využitím orientačních bodů
a papírové mapy jsme se dostaly na cestu k našemu dalšímu cíli
ve Vícenicích. Dorazily jsme tam ještě během dopoledne, takže
zbyl čas na svačinu a krátké hry a pak přišlo další kolo

různé
orientace. Musely jsme najít cestu ke zřícenému letohrádku svatého Víta nedaleko Moravských Budějovic. Poté, co jsme
překonaly záludné bodláky, prašná pole a strmé stráně v lese,
jsme na bývalý letohrádek konečně narazily! Ovšem hraní až
po práci, blížil se čas oběda. V plánu bylo chilli con carne, které
jsme si připravily přímo ve středu zříceniny.

Na hry opět byl prostor až po dokončení práce a ušlapání dalších kilometrů. Ty nás už vedly zpátky do Moravských Budějovic.
U klubovny jsme ještě pár her stihly, než přišlo odpolední rozloučení. Ale odnesly jsme si s sebou domů pár nových zážitků
a úlomků z příběhu skautingu.
Sněženka

Informace krajského ředitelství Policie ČR
V loňském roce se kriminalita na Vysočině o něco snížila
V Kraji Vysočina v loňském roce policisté vyšetřovali celkem
4 374 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o
461 trestných činů méně. Loni se podařilo v našem kraji objasnit
2 697 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,6 procenta.
V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 400 trestných činů z předchozích let. Celkově se tedy loni
podařilo policistům objasnit 3 097 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 489 osob. Pachatelé loni svých jednáním
způsobili celkovou škodu ve výši 1 744 113 000 korun.
V rámci našeho kraje se loni mírně snížil počet trestných činů
(pokles o 219) v oblasti obecné kriminality, což představuje pokles o necelých sedm procent. Loni bylo na Vysočině zadokumentováno 3 045 případů obecné kriminality, z nichž se 1 722
podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 56,6
procenta.
K mírnému snížení došlo rovněž v oblasti násilné kriminality.
Loni bylo v kraji 475 násilných trestných činů, tedy o 31 méně než
v roce 2020. Kriminalistům se podařilo objasnit 375 násilných
skutků a objasněnost tak dosáhla 78,9 procenta. V průběhu loňského roku prověřovali a vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy
nebo pokusů vraždy a všechny případy vyřešili. Dále vyšetřovali
139 případů mravnostních trestných činů a 92 z nich se podařilo
objasnit. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality stíhali

84 osob. Ze 139 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 19
bylo kvaliﬁkováno jako trestný čin znásilnění.
Na majetkové trestné činnosti se 508 případy podílely krádeže
vloupáním a 499 případy krádeže prosté, u nichž nastal výrazný
pokles o více než 34 procent. Objasněnost v této oblasti dosáhla
hodnoty 48,3 procenta. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali
také 46 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 35 těchto krádeží kriminalisté objasnili, což je vynikající objasněnost ve výši 76 procent, což řadí policisty z Kraje Vysočina
na špici v rámci celé České republiky.
V roce 2021 policisté zadokumentovali celkem 54 případů
vloupání do rekreačních chat a chalup, když 23 případů objasnili.
Dalších 70 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se podařilo objasnit 29 případů.
K poklesu nápadu trestné činnosti došlo také například v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali
celkem 425 trestných činů, což je o 199 méně než za rok 2020. U
hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali
hospodářské podvody (151 trestných činů), dále úvěrové podvody (62 trestných činů) a daňovou trestnou činnost (47 skutků).
Děti ve věku do 14 let spáchaly loni celkem 44 trestných
činů a podílejí se v Kraji Vysočina jedním procentem na nápa(dokončení na str. 28)
inzerce
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du celkové kriminality. Z tohoto počtu se
v deseti případech jednalo o násilnou
trestnou činnost, ve 14 případech o mravnostní trestnou činnost, v devíti případech
o majetkovou trestnou činnost. Na loňské

trestné činnosti se podílely také ženy, které se dopustily 382 trestných činů, když
v 58 případech se jednalo o majetkovou
trestnou činnost, ve 31 případech o násilnou trestnou činnost a v šesti případech
o mravnostní trestnou činnost. Trestných

činů se v našem kraji dopouštěli také cizinci, kteří mají na svědomí celkem 228
trestných činů, což je o 35 méně než
v roce 2020.
-křpčr-

Na cyklostezkách platí obecné pravidlo zvýšené opatrnosti
Policisté Krajského ředitelství policie
Kraje Vysočina se i v letošním roce zaměřují na dodržování dopravních předpisů,
které stanoví zákon o provozu na pozemních komunikacích. V posledních letech
vzniklo hned několik nových cyklostezek
nebo stezek pro chodce, které veřejnost může využívat. Řada cyklistů
a chodců povinnost využít této stezky ale nerespektuje, čímž mohou porušovat zákon o provozu na pozemních komunikacích.
„Stezka pro cyklisty“ (zkráceně
cyklostezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás určený pro
jízdu na jízdním kole. Tato stezka je
označená svislým dopravním značením a je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Stezku pro cyklisty
není možné využít v automobilové
a motocyklové dopravě. Pravidla silničního provozu ale povolují užití stezky
pro cyklisty též jezdcům na kolečkových
bruslích nebo například lyžařům.
Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením

Řádková inzerce
Osmáci 1956
Sejdeme se 21. května 2022.
Restaurace Bílý dům Mor. Budějovice.
M. Kyprá, F. Čábel

(šipky, podélné čáry, přechody pro chodce) a může na ni navazovat i přejezd pro
cyklisty. V některých případech bývá před
dopravně kolizním místem, kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka
pro cyklisty ukončena, případně doplně-

na značkou přikazující sesednout z kola.
Za tímto místem je označen znovu začátek stezky pro cyklisty.
„Stezka pro chodce a cyklisty“ je druh
komunikace, na které se pohybují chodci
a cyklisté po společné stezce. Dopravní
značka přikazuje chodcům a cyklistům
užít v daném směru označený společný
pruh, přičemž na takto označené stezce
se nesmějí chodci a cyklisté navzájem
ohrozit. Jiným účastníkům provozu je užití
stezky zakázáno. Všichni účastníci by se

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
čtvrtek 12. 5.

Moravské Budějovice

MKS Beseda - velký sál

Výroční členská schůze Klubu důchodců

měli pohybovat při pravém okraji komunikace (ve směru chůze či jízdy).
Povinností všech účastníků je, aby se
vzájemně neohrožovali a byli vůči sobě
ohleduplní. To znamená, že cyklisté by se
měli vyvarovat rychlé a nebezpečné jízdy.
Rychlejší účastníci objíždí pomalejší
zleva, stejně jako se na silnici předjíždějí automobily. Chodci nemohou
jít ve větším počtu vedle sebe, ale
musí umožnit cyklistům bezpečný
průjezd.
Je-li tedy souběžně s pozemní komunikací zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro chodce nebo cyklisty, jsou povinni jich chodci i cyklisté
využít. Za nerespektování této zákonné povinnosti hrozí cyklistům
či chodcům dle zákona o provozu
na pozemních komunikacích pokuta
v příkazním řízení až do výše dvou
tisíc korun. Od 1. ledna 2022 však platí
výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro
cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce
vymezený prostor pro cyklisty, pokud by
tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo
plynulost provozu na pozemních komunikacích.
-křpčr-

SUDOKU
pro volnou chvíli

Začátek ve 14 hodin v MKS Beseda, hudba a občerstvení zajištěno. Od členů, kteří nebydlí v Moravských Budějovicích, bude vybírán členský příspěvek na rok 2022 ve výši 100 Kč. (Pouze pro
členy Klubu důchodců).

čtvrtek 19. 5.

Moravské Budějovice

2 6

kino Sokol

5

Expediční kamera
Druhá část Expediční kamery je tady! Nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce můžete zhlédnout u nás v Kině Sokol. Více informací na našich stránkách
www.mbsokol.cz.

sobota 21. 5.

Moravské Budějovice

Květnový pochod moravskobudějovických turistů vás provede údolím Bihanky a Želetavky
po starých mlýnech. Sraz účastníků je v 8.15 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje. Aktuální informace o konání akce na mbsokol.cz.

Moravské Budějovice

kino Sokol

Kurz manželské touhy
Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka vztahové komedie pro lidi, kteří chtějí ve zdraví
a lásce přežít vlastní manželství. Tématem, nikoli příběhem, navazujeme na film Teorie tygra,
který řešil cestu, kudy utéct ze vztahu, který nevyhovuje. Teorie touhy je naopak o tom, jak v takovém vztahu žít. Pokud možno šťastně. Ve filmu zhlédneme převratnou metodu, díky které se
na sebe vášnivě vrhnete pokaždé, kdy se vrátíte z práce. Jen pak nezapomeňte zkontrolovat,
zda ten druhý ještě dýchá. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20.00. Vstupné 100 Kč.
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Pampeliškový pochod

čtvrtek 2. 6.
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POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských
Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru, Purcnerova
ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel:
775 261 943.

Vyhrajte dárek
přímo ve vysílání
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