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Vážené dámy, vážení pánové,
milí spoluobčané!

Zahajujeme šestý měsíc kalendářního roku 
2022. Mnozí z nás teprve v posledních květno-
vých dnech odstavují kotle topení, aby trochu 
ulevili poněkud zběsile se točícím plynomě-
rům. S naději vyhlížíme nadcházející teplé dny 
a mnozí se rovněž těší, že konečně zahájí eta-
pu jarních prací na zahrádkách a ve sklenících, 
aby rovněž do nadcházejícího vegetačního roku 
ulehčili poměrně rychle se tenčícím finančním 
rezervám. Ano, ceny téměř všeho nás překva-
pují na každém kroku a ani křišťálová koule 
nemá tolik vnitřního svitu, aby nás alespoň tro-
chu uklidňovala…

Šestý měsíc roku je fakticky pro nás všechny jakýmsi pů-
lením. Máme za sebou poměrně dlouhou zimní sportovní 
sezónu, která byla zejména pro moravskobudějovický hokej 
sezónou mimořádně vydařenou, a to jak v dětských a mlá-
dežnických oddílech, tak zejména v A týmu krajské ligy led-
ního hokeje. Moravskobudějovický hokej se stal vítězem no-
vého formátu krajské ligy a toto historické prvenství v prvním 
ročníku soutěže už v Moravských Budějovicích navždy zů-
stane. Po covidové době se letos odehrála celá soutěž a hrá-
či MB hokeje šli od vítězství k vítězství. Návštěvnost zimního 
stadionu na žákovských soutěžích i A týmu byla opět skvělá 
a fanoušci hokeje zažili zase jednu snovou sezónu. Na místě 
rozhodně je poděkovat vedení MB hokeje, všem hráčům, těm 
žákovským i těm dospělým. A protože se množí dotazy, jak to 
bude s hokejem dál, je možné říci, že hráči sami se rozhodli 
pro pokračování formátu MB hokeje a budou v započaté prá-
ci chtít pokračovat.

Pevně doufáme, že jednání zastupitelstva města projedná 
a schválí další možnou podporu soutěžního sportu v Morav-
ských Budějovicích, nejen pro oblast mládežnického a do-
spělého hokeje, ale také dalších sportů, jako fotbalu, flor-
balu, podporu činnosti Sokola a Orla a že prostředky, které 
do sportu budou vloženy, se městu v podobě aktivního spor-
tování a spokojenosti obyvatel vrátí.

Město ovšem nežije pouze sportem. V měsíci červnu se 
žáci i pedagogové připravují na zakončení školního roku 

2021/2022. Společně připravovaný Den dětí 
městskými spolky a organizacemi bude jistě 
příjemným vyvrcholením a poděkováním dětem 
a žákům škol za jejich celoroční školní práci, 
bude také pro pedagogy završením celoroční 
náročné práce s dětmi ve školách a školských 
zařízeních. Školní rok byl mimořádný zejména 
z hlediska náročnosti pedagogické práce při 
začleňování ukrajinských dětí do našich škol. 
Situace není jednoduchá, nevíme, jak dlouho 
válečný konflikt potrvá, kolika rodin i dětí se vá-
lečná tragédie ještě dotkne. Věřme, že náš re-
gion se s nenadálou situací vyrovná dobře a že 
konflikt na Ukrajině skončí co nejdříve.

Co školám, pedagogům i žákům a také dal-
ším institucím, ve kterých proběhly změny 

na postech vedoucích pracovníků, popřát?
Předně klidné a bezproblémové zakončení stávajícího 

školního roku, klidnou zaslouženou dovolenou v době let-
ních prázdnin a zodpovědnou přípravu nového školního roku 
2022/23, který rovněž bude provázen změnami na úrovni 
škol, krajů i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro 
nás jsou zásadní změny dvě: nový ředitel nastoupí od 1. 8. 
2022 na ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích a nový 
ředitel nastupuje rovněž do Městského kulturního střediska 
Beseda v Moravských Budějovicích. Oběma novým vedou-
cím pracovníkům přejme, aby se svých funkcí ujali plni od-
hodlání uskutečnit vlastní vize. V základní škole s podporou 
pedagogických i nepedagogických pracovníků a také s pod-
poru široké rodičovské veřejnosti, v MKS Beseda s podpo-
rou veřejnosti i stávajícího kolektivu zaměstnanců. Klid, který 
ke své práci budou mít, se jistě pozitivně odrazí na chodu 
obou institucí.

Vážení spoluobčané, čeká nás také doba dovolených, 
doba připravovaného kulturního léta v Moravských Budějo-
vicích. Přejeme vám, aby pro vás doba letních prázdnin byla 
dobou krásných dovolenkových zážitků pro vás i vaše blízké 
a aby léto 2022 bylo dobou zklidnění a postupného vyrovná-
vání se s krizovými situacemi, které nás řadu měsíců prová-
zejí. Krásné léto a příjemně prožité dny dovolených!

Zdeněk Janderka, radní
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schválila uzavření smlouvy o nájmu pro-
stor sloužících k podnikání s nájemcem 
NATY Trade s.r.o. Brno, přičemž předmě-
tem nájmu jsou prostory o výměře 100,25 
m2 situované v 1. nadzemním podlaží 
a sklepních prostorách stavby č. p. 60 
na ulici Purcnerova;
schválila oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení na strážníka městské policie;
jmenovala výběrovou komisi pro výběro-
vé řízení na funkci ředitele/ředitelky MKS 
Beseda, příspěvkové organizace města 
v tomto složení: Bc. Jana Kiesewettero-
vá, místostarostka – předsedkyně komi-
se, Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ 
– členka komise, Mgr. Ivana Šotkovská, 
ředitelka ZUŠ – členka komise, Miroslav 
Kratochvíl, člen Kulturní komise – člen 
komise, Mgr. Romana Bártů, vedoucí 
oddělení kulturních aktivit, odbor kultury 
a cestovního ruchu MěÚ Dačice – členka 
komise, Bc. Jaromíra Hanáčková, členka 
komise, PhDr. Zdeněk Janderka, radní – 
člen komise, Ing. Vladimíra Pešková, ve-
doucí OOR a Ing. Vlastimil Bařinka, sta-
rosta města – náhradníci;
vzala na vědomí doporučení konkurzní 
komise o vhodnosti uchazečů na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Moravské Budějovice, Havlíčkova 

ul. 933 a uložila OKSŠ přizvat na další 
schůzi rady města všechny vhodné ucha-
zeče k představení jejich koncepce rozvo-
je a řízení této školy;
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o výkonu přenesené působnosti – řízení o 
přestupcích s obcí Radotice;
revokovala část usnesení č. 104/2022/12 
bod b) ze dne 11. 4. 2022 a schválila 
opětovné vyhlášení výběrového řízení 
na prodej pozemků určených dle ÚPD 
jako BI – Bydlení v rodinných domech 
na ul. Havlíčkova, tj. pozemky p.č. 2956/1 
o výměře 2116 m2, p.č.st. 1909 o výmě-
ře 48 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 
94, p.č.st. 1910 o výměře 49 m2, jehož 
součástí je stavba s č.p. 92 a p.č.st. 1911 
o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba 
s č.p. 93, vše v k.ú. Moravské Budějovice 
za vyvolávací cenu 2 mil. 145 tis. Kč (dle 
závazného posudku z října 2020). Kau-
ce složená na účet města je stanovena 
ve výši 50 000 Kč. Výběrové řízení bude 
vyhlášeno bez jakýchkoliv podmínek, tedy 
bez uvedení termínu získání stavebního 
povolení (příp. souhlasu), bez uvedení 
termínu užívání samotné stavby, bez pod-
mínky výstavby RD, bez smluvních pokut 
(sankcí), s podmínkou předkupního práva, 
které bude sjednané na dobu určitou, a to 

na dobu pěti let od vkladu vlastnického 
práva k výše uvedeným pozemkům dle 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí;
schválila zábor veřejného prostranství 
o výměře 32 m2 na nám. Míru za účelem 
provozování předzahrádky před restaura-
cí Grand v termínu od 1. 5. 2022 do 30. 9. 
2022;
projednala žádost pana K. O., bytem Mo-
ravské Budějovice a neschválila pronájem 
části pozemku parc. č. 4342 ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 336 m2 v k.ú. 
Moravské Budějovice na ulici Pražská;
schválila smlouvu o nájmu pozemku 
ke stavbě „Chodník v průjezdu v ulici Hu-
sova, Moravské Budějovice“, uzavíranou 
mezi Správou železnic, státní organizace 
jako pronajímatelem a městem Moravské 
Budějovice jako nájemcem;
schválila pořadí nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele staveb-
ních prací „Chodník a veřejné osvětlení ul. 
Dopravní, Moravské Budějovice“: 1. PE-
LÁN stav, s.r.o., Hrotovice, 2. Šibor stav-
by, s.r.o., Litohoř;
schválila pořadí nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele staveb-
ních prací „Inženýrské sítě a komunikace 
pro výstavbu RD v k. ú. Vranín“: 1. PELÁN 
stav, s.r.o. Hrotovice, 2. COLAS CZ, a.s. 
Praha.

* * *

Podpořil Kraj Vysočina 

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 105. schůzi dne 25. dubna 2022 mj.:

Rada města na své 106. schůzi dne 9. května 2022 mj.:
schválila předložit žádost o dotaci z Minis-
terstva životního prostředí ČR z Programu 
péče o krajinu na sečení Heřmanských 
kopců;
schválila uzavření smlouvy o užívání ve-
řejného prostranství na nám. ČSA o vý-
měře 9 m2 za účelem provozování předza-
hrádky před kavárnou MUFin;
schválila smlouvu s RTS a. s. Brno na ad-
ministraci zadávacího řízení veřejné zakáz-
ky na stavební práce „Rekonstrukce bazé-
nu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“;
schválila pořadí nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele stavebních 
prací „Dokončení veřejného osvětlení ko-
lem polní cesty C6 v k. ú. Vranín“: 1. Jan Ko-
cáb – ELKO, Blížkovice, 2. EZONT – Tomáš 
Novák, Opatov, 3. Václav Potěšil, Třebíč;
doporučilo zastupitelstvu města schválit 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města ve výši 88 000 Kč obchodní společ-
nosti COOP družstvo HB na provoz pro-
dejny ve Vesci;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace se spolkem Život pro varhany, z. s. 
Praha na festival Varhanní Vysočina, kte-
rý se bude konat ve dnech 18. 9. – 5. 11. 
na různých místech Vysočiny, mj. i v Mor. 
Budějovicích (bližší informace na webo-
vých stránkách spolku, dotace 15 000 Kč 
byla schválena v lednu t. r.);
v souvislosti se zhotovením a umístěním 
pamětní desky režisérovi Ivo Novákovi 
schválila smlouvu o dílo se zhotovitelkou 
pamětní desky MgA. Janu Schlossero-
vou a smlouvu o umístění pamětní desky 
s majitelem domu č. p. 105, kde bude tato 
deska umístěna;

vzala na vědomí nový ceník vstupného 
na letní koupaliště od 1. 6. 2022;
doporučila zastupitelstvu města stanovit 
počet členů zastupitelstva města pro vo-
lební období 2022 – 2026 na 21 členů;
vzala na vědomí informaci o konání 17. za-
sedání zastupitelstva města dne 6. červ-
na v MKS Beseda;
jmenovala pana Mgr. Zdeňka Chrous-
ta na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola 
Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933 
s účinností od 1. srpna 2022;
jmenovala pana Vladimíra Čábela na ve-
doucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace MKS Beseda s účinností od 1. 
června 2022.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství
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„Vážení rodiče, milé děti, vážení hos-
té! Dovolte mi, abych vás všechny co 
nejsrdečněji přivítala ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu v Morav-
ských Budějovicích, a to při příležitosti 
velmi milého setkání – vítání občánků. 
Máte v náručí své děťátko, dali jste mu 
život a vzali na sebe odpovědnost, jaký 
člověk z něho vyroste.“ Těmito slovy 
zahájila v sobotu dopoledne svůj slav-

SVOZ PLASTŮ
ze žlutých popelnic

proběhne v Moravských Budějovicích

v úterý 21. června,
v integrovaných obcích

v úterý 28. června.

Tradiční připomenutí konce 2. světové války
která v 21. století napadla 
jiný suverénní stát. „Chtěl 
bych proto zavzpomínat 
na naše vojáky, partyzány 
a občany, kteří přišli bě-
hem 2. světové války o ži-
vot. Uctěme prosím jejich 
památku,“ prohlásil mimo 
jiné starosta. Současné 
dění na Ukrajině ozna-
čil za strašné a děsné, 
ale bohužel reálné. „Ani 
ve snu by mě nenapadlo, 
že v dnešní době může 
začít nový válečný kon-
flikt,“ dodal v závěru své-
ho dvouminutového pro-
slovu Vlastimil Bařinka.

Nedělní pietní akt byl 
poté zakončen českou 
hymnou.              -jek-

nostní proslov členka městského zastu-
pitelstva Miroslava Svobodová, která 
do života přivítala osm nových občánků 
Moravských Budějovic. Tradiční akce, 
která se na radnici konala po dlouhé ko-
ronavirem vynucené přestávce, se opět 
odehrála podle osvědčeného scénáře, 
jehož součástí bylo vystoupení dětské-
ho pěveckého sboru Kapky z moravsko-
budějovické ZUŠ.

Miroslava Svobodová se ve svém pro-
jevu obracela hlavně k rodičům. „Buďte 
svému dítěti oporou, rádci a učiteli. Vaší 
pomoci si bude vážit celý život. Buďte 
shovívaví k jeho chybám a sami buďte 
trpělivými rádci… Cesta, kterou povedete 
své dítě, je dlouhá; jsou na ní místa štěstí, 
úzkosti a bolesti. Čerpejte z těch slunných 
chvil, abyste snadněji překonali nezdary 
a potíže. Každý okamžik, který prožijete 
se svým dítětem, je naprosto neopako-
vatelný, jednou uběhlá chvíle se již nikdy 
nebude moci vrátit. Proto buďte pozor-
nými svědky těch okamžiků, kdy uvidíte 
na tváři miminka jeho první úsměv, nalez-
nete první zoubek, uvidíte první krůčky, 
radost z hračky a jeho objetí. Toto jsou 
malé zázraky, kterými vás vaše děťátko 
obdaruje za všechnu vaši lásku a péči,“ 
připomněla mimo jiné moravskobudějo-
vická zastupitelka, která v závěru svého 
vystoupení popřála novým občánkům 
(Agnes, Doře, Karle, Magdaléně, Miku-
lášovi, Petrovi, Tomášovi a Vladimírovi) 
šťastný a dlouhý život.

Poté každému z rodičů osobně pogra-
tulovala a předala jim věcný dárek, kytici 
a pamětní list. Součástí slavnostního ví-
tání bylo podepsání všech aktérů do pa-
mětní knihy města a závěrečné společné 
fotografování.

Luboš Janoušek

U příležitosti 77. výročí 
ukončení největšího váleč-
ného konfliktu v dějinách 
se v neděli 8. května usku-
tečnil u Památníku věčné 
slávy krátký pietní akt. 
Za přihlížení hrstky morav-
skobudějovických občanů 
zde v 19.00 hod. v doprovo-
du strážníků a skautů polo-
žili věnec starosta Vlastimil 
Bařinka a místostarostka 
Jana Kiesewetterová.

Bez ohledu na mizivou 
účast veřejnosti pronesl 
starosta Vlastimil Bařin-
ka spatra krátký projev, 
ve kterém připomněl 77. 
výročí konce 2. světové vál-
ky. Zdůraznil, že ale nemá 
chuť oslavovat armádu, 

Dvouminutový projev u Památníku věčné slávy přednesl starosta Vlastimil Bařinka. 
                Foto: Luboš Janoušek

Přivítání osmi občánků na moravskobudějovické radnici
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Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. 
září 2022 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 
81/2022 Sb.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „volební zákon“), 
prováděcím předpisem je vyhláška 
č. 59/2002 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláš-
ka“).

1. Volební strany
Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnu-

tí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, 
sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo poli-
tických hnutí a nezávislých kandidátů.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné voleb-
ní strany pro volby do téhož zastupitelstva obce; podává-li politická stra-
na a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby 
do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany. Volební stranu 
typu sdružení politické strany (politického hnutí) a sdružení nezávislých 
kandidátů volební zákon nezná, takový typ volební strany tudíž ve volbách 
do zastupitelstev obcí kandidovat nemůže.

2. Kandidáti
Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je:

 státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu;

 státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezi-
národních smluv, tj. státní občan jiného členského státu EU s trvalým nebo 
registrovaným přechodným pobytem v dané obci, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle judikatury Krajského soudu 
v Brně ze dne 19. září 2014 pod č. j. 64 A 6/2014 – 20, postačuje namísto 
splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členské-
ho státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva, tj. záko-

nem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Poslední pod-
mínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž ná-
slednému výkonu mandátu, je neslučitelnost funkcí.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební stra-
ny pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvo-
dy, pouze v jednom volebním obvodu.

Kandidatura člena nebo členů politické strany nebo politického hnutí 
do zastupitelstva obce za jinou politickou stranu nebo politické hnutí nebo 
za sdružení nezávislých kandidátů:

Z pohledu volebního zákona nebrání kandidatuře do zastupitelstva 
obce
– za sdružení nezávislých kandidátů členství kandidáta v jakékoli politické 

straně nebo politickém hnutí
– za politickou stranu nebo politické hnutí členství kandidáta v jiné politické 

straně nebo politickém hnutí; jinou otázkou je, zda to stanovy této politické 
strany nebo politického hnutí, jejíž je členem, a které jsou zaregistrovány 
na Ministerstvu vnitra na základě zákona o sdružování v politických stra-
nách a v politických hnutích, umožňují.

Vždy je třeba na kandidátní listině uvést členství kandidáta v politické 
straně nebo politickém hnutí.

3. Kandidátní listina
Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje volební zákon. Kandidát-

ní listina musí obsahovat:
 název zastupitelstva obce;

 označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny;
 název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvede-

ním názvu politických stran a politických hnutí;
 jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk (aktuální ke druhému dni 

voleb) a povolání (Je třeba, aby popis povolání kandidátů byl právně 
správný, tedy aby odpovídal pojmu povolání. Jako údaj o povolání nelze 
přijmout např. činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale 
pouhým zájmem či zálibou nebo informací o angažovanosti. Nepřípustné: 
zasloužilý člen TJ Sokol, bývalý zastupitel atd.), část obce, nečlení-li se 
obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politic-
ké strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou 
členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se 
uvede „bez politické příslušnosti“);

 pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla;
 jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvede-

ním místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou 
nezávislý kandidát;

 jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandi-
dáta navrhlo;

 jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandi-
dáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta;

 podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandi-
dáta;

 podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich ko-
alice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávis-
lých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby opráv-
něné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li 
ustavena.

a) Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených 

do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně čle-
nů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše 
tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva 
obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například 
v obcích, kde se má volit 7 členů zastupitelstva, může být na kandidátní 
listině uvedeno až 9 kandidátů, má-li se volit 6 členů až 8 kandidátů a má-li 
se volit 5 členů až 6 kandidátů.

Počet členů zastupitelstva obce bude zveřejněn na úřední desce úřadu 
nejpozději dne 2. července 2022.

b) Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané pro-

hlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy 
překážky volitelnosti, popřípadě uvede, v čem překážka spočívá s tím, že 
pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby 
byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. 
Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, 
a datum narození.

c) Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých 

kandidátů, je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči 
podporujícími kandidaturu této volební strany. V záhlaví petice a na každé 
její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva 
obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle pod-
pisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, 
kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební 
strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. 
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k volebnímu zákonu, 
a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají 
volby, tj. k 1. lednu 2022 a je uveřejněn nejpozději 85 dnů přede dnem voleb 
na úřední desce registračního úřadu (nejpozději 2. července 2022).

d) Podání kandidátní listiny
Volební strany předají kandidátní listinu a v případě sdružení nezávis-

lých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede 
dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, tj. 

Důležité informace k letošním komunálním volbám
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nejpozději 19. července 2022. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidát-
ní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání 
k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout 
jejich zmeškání.

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní 
úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je regist-
račním úřadem pověřený obecní úřad. Přehled registračních úřadů ve svém 
územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nej-
později 85 dnů přede dnem voleb (nejpozději 30. června 2022).

Kandidátní listina musí obsahovat podpis zmocněnce volební strany; 
u nezávislého kandidáta podpis kandidáta. Podává-li kandidátní listinu po-
litická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, musí kandidátní listina 
vedle podpisu zmocněnce obsahovat i jméno a příjmení, označení funkce 
a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem orga-
nizační jednotky.

e) Zmocněnec a jeho náhradník
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, 

činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého 
zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je 
fyzická osoba, která je takto označena na kandidát-
ní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba 
s omezením svéprávnosti nebo kandidát.

Zmocněncem nemůže být osoba, která je kandidá-
tem té volební strany, za níž jedná, volební zákon však 
výslovně nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, 
která je kandidátem jiné volební strany do téhož za-
stupitelstva obce, případně jiného zastupitelstva obce 
v rámci České republiky. Zmocněncem může být i oso-

ba, která plní funkci zmocněnce pro jinou volební stranu.

4. Posouzení a registrace kandidátní listiny
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, 

tj. od 19. července do 25. července 2022, zda kandidátní listina obsahuje 
všechny náležitosti stanovené volebním zákonem. V případě, že by tomu tak 
nebylo, byla by volební strana prostřednictvím zmocněnce registračním úřa-
dem ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (nejpozději 27. července 
2022) písemně vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem vo-
leb (do 1. srpna 2022) nedostatky odstranila. Pokud volební strana závady 
ve shora uvedené lhůtě neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dnů 
přede dnem voleb (do 6. srpna 2022) o škrtnutí kandidáta na kandidátní listi-
ně, nebo o odmítnutí kandidátní listiny. Pokud však kandidátní listina splňuje 
náležitosti podle volebního zákona, rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě 
o její registraci.

5. Vzdání se
a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doru-
čeným příslušnému registračnímu úřadu do 48 hodin 
před zahájením voleb, tj. do 21. září 2022 do 14:00 
hod., vzdát své kandidatury.

U kandidátních listin podaných politickými stranami, 
politickými hnutími nebo jejich koalicemi může ve stej-
né lhůtě písemně odvolat kandidaturu kandidáta též 
zmocněnec.

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury 
nelze vzít zpět.

Bc. Pavlína Prokešová,
registrační úřad

Červen je šestý 
měsíc gregoriánského 
kalendáře v roce, má 
třicet dní. Je to krásný 
a bohatý měsíc, vše 
je zelené, rozkvetlé, 
všude je slyšet zpěv 
ptáků, dny jsou čím dál 
teplejší. Jméno červen 

je odvozováno rozmanitě, například podle 
červenání ovoce a jahod v tomto měsíci či 
od červenosti vůbec; nebo taky od červů, 
kteří v tomto období dělají škody zvláště 
na štěpech a ovoci. Někteří odvozují jméno 
měsíce od sbírání červce – hmyzu, ze kterého 
se vyrábělo barvivo.

Červen, to je čas prvních jahod, malin, 
třešní. Červen přináší období dlouhých dnů 
a krátkých nocí. Dozrává obilí a další plodiny. 
Tento měsíc je také měsícem dětských rados-
tí, a to nejen díky Mezinárodnímu dni dětí, ale 
hlavně tím, že se všichni školou povinní do-
čkají závěrečného zvonění. Přicházejí prázd-
niny, školní třídy zůstanou na dva měsíce 
prázdné. Všem dětem proto vzkazuji: Odpočí-
vejte, a hlavně si ty prázdniny užijte! Těšte se 
na nové vědomosti a poznání, protože vězte, 
jednou vám nastanou ty poslední prázdniny 
po vašem posledním školním roce.

Přeji dětem, aby se s důvěrou o své úspě-
chy i drobné neúspěchy podělily s rodiči, 
kteří by je za celoroční práci měli určitě po-
chválit, povzbudit a namotivovat. Pro někoho 
to totiž bude příjemná záležitost, neboť získá 
známky, které potěší, jinému se ale třeba to-
lik nedařilo. Neřešte špatné známky trestem. 
Je známo, že děti se bojí více reakce rodičů 
na známky než samotného vysvědčení. Do-

přejte tedy nyní dětem možnost, aby na dva 
měsíce na školu zapomněly.

Na prahu prázdninového období vám přeji 
krásné a slunné léto. Astronomicky sice za-
čne až 21. června, ale v posledních letech si 
musíme zvykat na to, že léto fakticky začíná 
mnohem dříve. Tak si ho užijme plnými douš-
ky!

Zatímco pro některé znamená léto přede-
vším čas odpočinku, jiným naopak přináší 
více práce. Byly započaty práce na rekon-

strukci technické infrastruktury v lokalitě ná-
městí Svobody. I když je nabízena možnost 
náhradního parkování na parkovišti na ná-
městí Míru a ulici Purcnerova, na novém par-
kovišti u nádraží, městském parkovišti u mar-
ketu Billa, u koupaliště a popřípadě u zimního 
stadionu, přesto je někdy těžké najít volné 
parkovací místo.

V této souvislosti vás prosím o velkou trpě-
livost a toleranci při parkování obzvláště v ne-
děli 19. června v odpoledních hodinách, kdy 
proběhne na zámeckém nádvoří primiční mše 
svatá novokněze Josefa Janouška, na kterou 
jistě přijede mnoho věřících autem. Za tuto 
ohleduplnost všem předem moc děkuji.

Dovolte mi ještě malé zamyšlení do nad-
cházejících letních dnů. Kde ale začít, když 
pocit, že stále něco nestíháme, je tak vtíra-
vý? Možná budeme muset začít každý sám 
u sebe, přestat šířit špatné zprávy, negaci, 
nepodléhat hysterii a pochopit, že tady ne-
jsme sami, že musíme dodržovat určitá pravi-
dla, že žijeme ve vzájemném soužití ve městě 
či v jeho místní části, kde i dodržování klidu 

Malé (nejen červnové) zamyšlení

má svá pravidla. Proto si dovoluji apelovat 
na všechny občany, aby ve dnech klidu od-
ložili sekačky, cirkulárky a udělali si nehlučné 
a klidné nedělní dopoledne či odpoledne... 
Usedněte prosím k voňavému šálku kávy či 
čaje, zalistujte v dobré knize, vyluštěte si kří-
žovku či jiný rébus a vymažte všechny denní 
starosti. Odložte na chvíli svůj mobil, vypně-
te počítač, přestaňte psát SMS nebo MMS 
zprávy. Facebook či Skype nechte žít bez vás 
a zadívejte se do rozkvetlých růží či zelené 

voňavé trávy. Myšlenky si uspořádejte 
tak, jak vám to vyhovuje. Odměnou 
vám bude úsměv na rtech a dobrá ná-

lada a všechny škarohlídy kolem sebe můžete 
přehlížet. Staňme se tolerantní vůči druhým, 
přátelští, laskaví, skromní, ohleduplní, upřím-
ní, spravedliví a ochotní pomáhat druhým. 
Myslím si, že nikdo nechce, aby vyhrála ne-
návist, závist, zloba, zášť, sobeckost a nepřá-
telství vůči ostatním.

Červen a nadcházející léto je také dobou 
setkávání, opouštíme svoje privátní mikrosvě-
ty, navazujeme mezilidské vazby, které jsme 
zanedbávali, a proto přestaňme lpět na ma-
ličkostech a věcech, které jsou nedůležité, 
nemají význam a jsou pomíjivé. Uvědomme 
si, že přes elektronické vymoženosti přátelům 
ruku nepodáme, že úsměvem a dobrou nála-
dou proměníme okolí a lidské „škarohlídy“ ko-
lem sebe na veselejší bytosti. Není přece dů-
ležité trávit dovolenou u moře, ale třeba v naší 
krásné vlasti s těmi, které máme rádi. Že sdí-
lení, pochopení, vnímání, upřímnost, něha, 
věrnost a mnoho dalšího, že je jenom na nás...

Hezké léto a pohodové prázdniny!
Ing. Jana Špačková,
tajemnice MěÚ Moravské Budějovice 
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Sedmnácté zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 6. června se uskuteční v po-
řadí sedmnáctá schůze moravskobudějo-
vického městského zastupitelstva v tomto 
volebním období. Přestože její kompletní 
program nebyl v době uzávěrky tohoto 
vydání zpravodaje ještě definitivně znám, 
dá se předpokládat, že na členy nejvyšší-
ho orgánu města čeká nejen projednání 
a schvalování řady nejrůznějších bodů, 
ale také tradičně bohatá diskuse.

Jednání proběhne ve velkém sále 
Městského kulturního střediska Beseda 
od 16.00 hod. Jako vždy bude veřejné, 
a tudíž přístupné každému, kdo o to proje-
ví zájem.   -jan- 

lečně s vyučující dějepisu Kvě-
tou Bretšnajdrovou a ředitelem 
školy Františkem Dubským je 

v pondělí 2. květ-
na přijal ve své 
kanceláři.

Ocenil týmový 
úspěch studen-
tů, poblahopřál jim k je-
jich skvělému umístění 
a dosaženým výsledkům 
a poděkoval za příkladnou 
reprezentaci školy i měs-
ta Moravské Budějovice. 
Poděkování za odbornou 
přípravu studentů, vedení 
a konzultace samozřejmě 
patřilo také vyučující děje-
pisu Květě Bretšnajdrové, 

které obdržela pěknou kytici. Studenti 
si z radnice odnesli dárkové předměty, 
ovocný dort a Velkou všeobecnou ilustro-
vanou encyklopedii, v níž se mohou do-
číst jistě mnoho dalšího zajímavého i z ji-

ných oblastí a oborů.
Setkání probíhalo ve velmi příjem-

né a přátelské atmosféře. Se zájmem si 
všichni přítomní od studentů vyslechli je-
jich dojmy a zkušenosti ze soutěže, i to, 
jak se na celé soutěžní klání ve svém 
volném čase připravovali. Nechybělo spo-
lečné fotografování ani podepsání všech 
přítomných aktérů do kroniky města.

Moravskobudějovickým studentům pře-
jeme v kole národním v Chebu další skvě-
lé počínání a další skvělé úspěchy v této 
prestižní soutěži!

Kamila Havlíčková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Paní Květoslavě Plačkové, která v neděli 1. května oslavila významné životní jubile-
um, popřála k narozeninám jménem vedení města Jana Kiesewetterová. Moravskobu-
dějovická místostarostka se k jubilantce vydala spolu s matrikářkou Marií Janouškovou 
v pátek 6. května dopoledne.          Foto: Luboš Janoušek

Starosta města Vlastimil Bařinka se vel-
mi rád ujal přijetí vítězných studentů Jiřího 
Fryče, Tomáše Fryče a Jana Lišky a spo-

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O.P.S.

ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ
21. 06. 2022 19. 07. 2022 16. 08. 2022 13. 09. 2022
   20. 09. 2022
   (vždy od 8:30 do 10:30)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904, 
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

ALZHEIMER PORADNA 
VYSOČINA

 08. 06. 2022 13. 07. 2022
 srpen volno 14. 09. 2022
 12. 10. 2022 09. 11. 2022
 14. 12. 2022 (vždy od 9:00 do 16:00)

DŮM S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904, 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018
(možnost objednat se předem)
Bližší informace odbor sociální MěÚ 
Mor. Budějovice (730 598 198)

Změna termínu vyhrazena, případné 
změny zveřejněny na 
www.mbudejovice.cz

Starosta ocenil úspěch trojice gymnazistů v dějepisné soutěži
V letošním roce probíhá již 30. ročník Dějepisné soutěže studentů gym-

názií z České a Slovenské republiky. V minulém čísle zpravodaje jste se 
mohli o této soutěži, a především o skvělých letošních výsledcích tří stu-
dentů moravskobudějovického gymnázia, dozvědět mnohem více. A tak jen 
připomenu, že jejich skvělé 1. místo v této týmové soutěži v krajském kole 
v Jihlavě nepochybně stojí za uznání i ocenění.

Společné foto všech aktérů slavnostního přijetí na radnici. 
Foto: Luboš Janoušek

Pětičlennou návštěvu z gymnázia přijal starosta ve své 
kanceláři.         Foto: Luboš Janoušek
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Prodej tří pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Vranín
Město Moravské Budějovice vyhlásilo 2. kolo výběrového řízení na prodej tří sta-

vebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Vranín. Konkrétně se jedná 
o níže uvedené stavební pozemky:

pozemek p. č. 1371/1 o výměře 774 m2,
pozemek p. č. 1371/2 o výměře 765 m2,
pozemek p. č. 1371/3 o výměře 838 m2.
Pozemky budou nabídnuty k prodeji ve výběrovém řízení, které se bude konat 

ve středu 22. června 2022 v 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti v přízemí MěÚ 
Moravské Budějovice.

Aktuální informace k výběrovému řízení budou zveřejněny na Úřední desce MěÚ 
Moravské Budějovice před budovou MěÚ a také na elektronické Úřední desce 
a webových stránkách města www.mbudejovice.cz v sekci Pronájmy a prodeje.

Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu tří rodinných domů v k. ú. Vranín 
byla zahájena již v květnu letošního roku. Součástí výstavby je vybudování místní 
komunikace vč. odvodnění, veřejného osvětlení a STL plynovodu včetně domov-
ních přípojek s HUP. Zhotovitelem stavebních prací je společnost PELÁN stav, s.r.o., 
Hrotovice, která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
2 774 800 Kč bez DPH.

Rekonstrukce v lokalitě 
náměstí Svobody

Jak již byli občané Moravských Bu-
dějovic informováni, v pondělí 2. května 
začala rozsáhlá rekonstrukce technické 
infrastruktury v lokalitě nám. Svobody (tj. 
ul. Janáčkova, nám. Svobody, ul. Gymna-
zijní, Jiráskova, Březinova a propojení ul. 
Gymnazijní a Březinova). Doporučujeme 
občanům, aby aktuální informace v sou-
vislosti s touto opravdu velkou stavební 
akcí sledovali zejména na www.mbu-
dejovice.cz, konkrétně pak na speciálně 
vytvořeném odkazu „Rekonstrukce nám. 
Svobody a přilehlých ulic“ na titulní straně 
webu. Děkujeme všem občanům a ná-
vštěvníkům této lokality za jejich trpělivost 
a vstřícnost v průběhu prací.

Vybudování osvětlení u podchodu
Město Moravské Budějovice rozšíří ve-

řejné osvětlení v ulici Fibichova, a to po-
dél cesty k podchodu pod železniční tratí. 
Stavba nového osvětlení bude zahájena 
v červnu letošního roku a nezbytné prá-
ce zajistí Jan Kocáb – ELKO, Blížkovice. 
Počítá se s celkovými náklady ve výši 
154 670 Kč bez DPH. Nové veřejné osvět-
lení bude sloužit pro osvětlení pěší cesty, 
a tudíž i pro bezpečnější pohyb chodců 
v této lokalitě ve večerních a nočních ho-
dinách.

Nový chodník na ulici Dopravní
Od května letošního roku probíhají stavební práce na vybudování nového chodníku 

včetně odvodnění v ulici Dopravní v Moravských Budějovicích, a to v úseku od areálu 
TSMB s.r.o. po křížení komunikace s železniční tratí. Součástí prací je rovněž vybudo-
vání nového veřejného osvětlení a úprava okolních zelených ploch.

Veškeré stavební práce zajišťuje společnost PELÁN stav, s.r.o., Hrotovice, která zví-
tězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3 060 000 Kč bez DPH.

Výstavba hřiště ve Vesci
V červnových dnech bude zahájena 

výstavba nového hřiště v místní části 
Vesce. Děti se mohou těšit na nové herní 
prvky jako např. multifunkční prolézačku 
se skluzavkou a mostem, pružinová hou-
padla, kolotoč se třemi sedáky, dvojdílnou 
hrazdu či vahadlovou houpačku. Výstav-
bu herních prvků zajistí společnost Hřiště.
cz, s.r.o., Brno, která zvítězila ve výběro-
vém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 316 310 Kč bez DPH. Výstavba 
tohoto hřiště bude spolufinancována Na-
dací ČEZ.

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

V sobotu 4. června se v areálu 
Domu svatého Antonína v Mo-
ravských Budějovicích uskuteční 
v pořadí již jedenáctá „Zahradní 
slavnost“. Tradiční a širokou veřej-
ností velice oblíbená akce s nej-
větším „tahákem“ v podobě de-
chové hudby Dubňanka zde začne 
úderem 13. hodiny. Pozvání k účin-
kování přijal i seniorský taneční 
soubor Znojemské Grácie. Pestrý 
program mimo jiné obohatí svým 
vystoupením děti z MŠ Jabula 
a taneční skladbou děvčata z Orla. 
Návštěvníkům se v rámci zábav-
ného odpoledne představí rovněž 
sportovní klub Profi aerobic team, 

který úspěšně reprezentuje Morav-
ské Budějovice při závodech po celé 
České republice.

V doprovodném programu přítom-
né děti mohou vyzkoušet jízdu bryč-
kou, skákací hrad, lanovou dráhu, 
canisterapii, face painting, ve výběhu 
si pohladit jehňátka, naučit se drátko-
vání. K vidění zde například budou 
kovářské práce, tábor s vojenským 
ležením či přistavený nový kamion.

Návštěvníky jistě potěší boha-
té občerstvení, těšit se mohou 
na ochutnávku vín z Vinařství Hrabal, 
klobásy z Havlíčkova uzenářství, ko-
láče z DSVA, domácí palačinky, pivo 
i zmrzlinu.           -luč-

 Začátkem května se rozběhly práce také v ulici Janáčkova.   Foto: Luboš Janoušek

Zahradní slavnost v DSVA bude mít tradičně bohatý program
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Slavnostní zahájení uved-
la v pátek 22. dubna ve 13 
hodin lovecká fanfára v po-
dání Lukovského trubače. 
Starostu Moravských Budě-
jovic Vlastimila Bařinku a vý-
znamné hosty Tomáše Sed-
láčka (předseda OMS Třebíč 
ČMMJ) a Jaroslava Moravce 
(zástupce ředitele OŘ LČR 
Jihlava) představil za pořa-
datele Jaroslav Kotrba, zá-
stupce vedoucího odboru 
životního prostředí MěÚ. Poté 
přítomné seznámil se zámě-
rem výstavy a přiblížil odbor-
né i laické veřejnosti výsledky 
mysliveckého hospodaření 
v uplynulém období.

Letošní chovatelská přehlídka trofe-
jí zvěře si kladla za cíl nejen seznámit 

veřejnost s výsledky chovu a lovu zvě-
ře v našich honitbách za myslivecký rok 
2021, který přinesl nové rekordy v lovu 
jelení a černé zvěře na Moravskobudějo-
vicku, ale byla též příležitostí k bilanco-
vání za delší časové období. 
Protože zdejší honitby jsou 
pod správou ORP Moravské 
Budějovice 19 let, věnoval se 
právě jim.

V úvodu svého proslovu Ja-
roslav Kotrba konstatoval, že 
rok 2021 nebyl snadný. Zdolá-
vání pandemie koronaviru dru-
hým rokem se dotklo také my-
slivců. Plnění plánu lovu zvěře 
bylo myslivcům umožněno, ov-
šem s omezením společného 
setkávání po společném lovu. 
Rychlé šíření afrického moru 
prasat v okolních státech a mi-
mořádná opatření státní vete-
rinární správy ukládají i nadá-
le myslivcům intenzivně lovit 
černou zvěř. V tomto ohledu si 

naši lovci černé zvěře zasluhují pochvalu: 
intenzivní odstřel prasete divokého v loň-
ském roce ve výši 1 105 kusů překonal 
o 150 kusů dlouho trvající rekordní odstřel 
z roku 2012 a pochopitelně i z roku 2019 
(962 kusů).

Jaroslav Kotrba zmínil celou řadu dal-
ších statistických údajů. Mimo jiné uvedl, 
že výkon práva myslivosti se na Morav-
skobudějovicku realizuje v šestadvace-
ti uznaných honitbách na ploše 37 885 
ha, kde myslivost přímo vykonává 462 
držitelů loveckých lístků, kteří využívají 
151 lovecky upotřebitelných psů. Jedna 
honitba je užívána ve vlastní režii, ostat-
ní jsou pronajaté převážně mysliveckým 
spolkům. V uplynulých devatenácti letech 
jsme zaznamenali dva extrémy v lovu 
zvěře: rok 2006 s nejnižším počtem ulo-
vené zvěře a naopak rok 2021 s dosud 
maximální výší úlovku spárkaté zvěře. 
Rok 2021 tak lze hodnotit jako rekordní. 
V něm byla zvěř jelení ulovena v počtu 
72 kusů (12 jelenů, 33 laní, 27 kolouchů). 
Paroží některých jeleních trofejí působilo 
majestátně, ale medailové bodové hodno-
ty žádné nedosáhlo. Běžně viděnou spár-

katou zvěří je zvěř srnčí. V hospodářském 
mysliveckém roce 2021 (tj. od 1. 4. 2021 
do 31. 3. 2022) bylo uloveno 752 kusů 
srnčí zvěře. Vykázaný úhyn činí 245 kusů. 

Srnců bylo uloveno 326 kusů. 
Letos hodnotící komise udělila 
jednu bronzovou medaili trofeji 
srnce z honitby Dešov. Lov zají-
ce polního ve výši 588 potvrzu-
je dlouhodobý pokles stavů této 
kdysi naší nejhojnější srstnaté 
zvěře. Lišek bylo uloveno 554 
kusů. Dvě stříbrné medaile ob-
držely trofeje – lebky lišek z ho-
nitby Jakubov. Na výjimku love-
ný kormorán velký byl uveden 
v počtu 42 kusů. Zajímavostí je 
vykázaný lov jednoho mývala 
severního a dvou nutrií říčních, 
tedy druhů vyžadujících regula-
ci. Navíc jsou často i přenašeči 
chorob.

Zajímavé jsou také údaje tý-
kající se množství ulovené zvěře na Mo-
ravskobudějovicku za devatenáct roků: 
jelení zvěř 700, srnčí zvěř 13 629, černá 
zvěř 12 117, zajíc 11 209, liška 7 519 kusů.

Chovatelská přehlídka byla opět kon-
cipována tak, aby se s myslivostí našeho 
regionu seznámila široká veřejnost včet-
ně dětí. Její návštěvníky čekaly kolekce 
trofejí spárkaté zvěře, ale i např. zbraně 
kňoura z honitby Jakubov. Na výstavních 
panelech pak uživatelé honiteb Morav-
skobudějovicka seznámili návštěvníky 
se spolkovou činností směřující k udržení 
a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kulturní-
ho dědictví. Přehlídku doplňovala výstava 
fotografií členů Klubu fotografů přírody 
při Českomoravské myslivecké jednotě. 
Mateřské a základní školy zareagovaly 
na výtvarnou soutěž „Toulky za zvěří Tře-
bíčska“ vyhlášenou OMS Třebíč ČMMJ 
a příchozí mohli hodnotit vystavené práce 
dětí čárkou do archu podle očíslovaných 
výkresů.

Jako obvykle bylo otevření výstavy 
spjato s odbornými přednáškami. Sou-
částí letošního zahájení výstavy pro od-

bornou veřejnost byla před-
náška Josefa Drmoty týkající 
se posuzování věku srnců.

V průběhu chovatelské pře-
hlídky bylo možno si v sobotu 
23. dubna od 10 hodin po-
slechnout slavnostní fanfáry 
Lukovských trubačů. Na vý-
stavišti bylo vždy přítomno 
několik myslivců připravených 
k zodpovězení zvídavých otá-
zek návštěvníků. Pořadatele 
zvláště potěšil zájem školní 
mládeže a dětí z mateřských 
škol. Při návštěvách dětí mys-
livcům zdatně vypomohli lesní 
pedagogové z Lesních správ 
Telč, Třebíč a Znojmo.

–ožp–

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku
Ve dnech 22. až 25. dubna se v zámeckých konírnách po dvouleté přestávce 

uskutečnila XV. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře z honiteb Moravskobudě-
jovicka.

Slavnostní zahájení přehlídky na zámeckém nádvoří. Zleva Tomáš Sedlá-
ček, Jaroslav Kotrba, Vlastimil Bařinka a Jaroslav Moravec. 

Foto: Luboš Janoušek

Lukovský trubač.       Foto: Luboš Janoušek

Také letos byly v konírnách k vidění zajímavé exponáty. 
Foto: Luboš Janoušek
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Velký sál Besedy hostil ve čtvrtek 12. 
května výroční členskou schůzi Klubu 
důchodců Moravské Budějovice. Usku-
tečnila se po opravdu dlouhé vynuce-
né pauze, vždyť od té minulé (konala se 
v únoru 2019) uběhly už více než tři roky. 
Program byl ale obvyklý, když po oficiální 
části s proslovy následovala mnohem del-
ší a neoficiální část s hudbou a tancem.

Po tradičním úvodním kulturním vy-
stoupení v podání dětí ze ZŠ a PrŠ Dob-
rovského se slova ujal předseda klubu 
František Zvěřina, který přednesl zprávu 
o činnosti v minulém období a věnoval se 
rovněž připravovaným aktivitám v roce 
2022. Nejprve ovšem na jeho výzvu ucti-
li všichni přítomní symbolickou minutou 

ticha památku členů klubu, kteří 
jeho řady v uplynulých třech le-
tech navždy opustili.

František Zvěřina mimo jiné 
připomněl nelehkou dobu koro-
navirových zákazů a omezení 
a vyjádřil naději, že měsíce plné 
nejistoty, obav a napětí už jsou 
definitivní minulostí. Klub dů-
chodců, jehož výbor tvoří dva 
muži a sedm žen, má podle jeho 
slov v současné době 258 členů 
– 198 lidí je z Moravských Budě-
jovic a 60 z okolních obcí. V uply-
nulém období klub zorganizoval 
třiadvacet akcí včetně autobuso-
vého zájezdu, cyklovýletu, pikni-

ku v jeskyni, bowlin-
gových zápolení a několika 
přednášek. „Dohromady se 
na těchto akcích objevilo šest 
stovek účastníků,“ dodal 
předseda Zvěřina a podě-
koval všem členům výboru 
za aktivní práci. Ocenil rov-
něž velice dobrou spolupráci 
s MKS Beseda. Závěrečnou 
část svého vystoupení věno-
val aktivitám, které klub plá-
nuje zorganizovat v příštích 
měsících.

Slovo dostali také oba hos-

té, jimiž byli starosta Moravských Budějo-
vic Vlastimil Bařinka a zastupující ředitel 
Besedy Pavel Čírtek. Starosta Bařinka 
především informoval o probíhajících 
i chystaných stavebních akcích a v sou-
vislosti s rekonstrukcí v lokalitě náměstí 
Svobody poprosil o dostatek trpělivosti 
a tolerance. Ocenil aktivitu klubu a nevy-
loučil, že se v blízké budoucnosti stane 
také jeho členem. Také Pavel Čírtek po-
děkoval klubu za dobrou spolupráci ze-
jména při zajišťování hlídání výstav v zá-
meckých konírnách.

Luboš Janoušek

Ve čtvrtek 21. dubna se ve velkém sále 
Besedy konala výroční členská schůze 
SPCCH v ČR, z.s. základní organizace 
Moravské Budějovice, a to po dvou těž-
kých letech, kdy jsme se nemohli scházet. 
Této schůze se zúčastnila velká většina 
našich členů. Zahájila ji a řídila předsed-
kyně Jana Růžičková, která v úvodu při-
vítala všechny přítomné a pozvané hosty. 
Za město Moravské Budějovice nás na-
vštívila místostarostka Jana Kiesewette-
rová a za Úřad práce Moravské Budějovi-
ce ředitelka Marie Bastlová.

Po schválení programu se hodnotil 
rok 2021, kdy členové navštívili město 
Znojmo. Zajímavá akce 
byla s názvem „Kamín-
kování“, kde jsme ma-
lovali putovní kamínky. 
Od září byly pořádány 
turnaje v bowlingu, které 
jsme ukončili v polovině 
prosince velkým turna-
jem s předáváním cen 
pro nejlepší hráče po-
sledního dne a nejlepší 
celkové bodové skóre. 
V turnaji nejlepšího hrá-
če celkem se na 1. místě 
umístil Ladislav Klobou-
ček, 2. místo obsadila 
Růžena Hučková a 3. 
místo patřilo paní Jitce 
Kudláčkové.

A rok letošní? Opět pokračujeme 
v bowlingových kláních, která přerušíme 
21. června; od září pak budou pokračovat 
až do prosince. 8. března jsme na bowlin-
gu popřáli všem přítomným ženám k MDŽ 
a podarovali je krásnou květinou. 5. dubna 
se konal bowlingový meziturnaj, kde bylo 
opět vyhodnocování našich hráčů. Oproti 
vánočnímu klání došlo ke změnám nej-
lepších. V turnaji nejlepšího hráče celkem 
se na 1. místě umístil František Burian, 
2. místo obsadil Milan Hrnčiřík a 3. místo 
získal Zdenek Spousta. Ve hře poslední 
den na body ve třech kolech zvítězila Rů-
žena Hučková, 2. byl Zdenek Spousta a 3. 

místo obsadila Jana Abrhámová. V dubnu 
ve spolupráci s MKS Beseda a Klubem 
důchodců Mor. Budějovice proběhla před-
náška o léčivkách.

V úterý 28. června ve 14.30 hod. se 
za pěkného počasí sejdeme u hasičů 
na letišti, kde budeme opět malovat pu-
tovní kamínky a odpoledne zakončíme 
opékáním klobásek. Začátkem září je 
plánovaný výlet do Žďáru nad Sázavou 
s programem a od 17. září budeme mít tý-
denní pobyt v Luhačovicích. Konec roku 
již tradičně zakončíme předvánočním po-
sezením s písničkou a vystoupením dětí 
z některé mateřské školy.

V dalším bodě pro-
gramu schůze dostali 
slovo hosté, kdy nás 
místostarostka Jana Kie-
sewetterová seznámila 
s připravovaným děním 
v Moravských Budějovi-
cích a vedoucí sociální-
ho odboru s novinkami 
a změnami v oblasti so-
ciální.

Po ukončení výroční 
členské schůze následo-
vala volná zábava s tan-
cem a hudbou.

Jana Růžičková, 
předsedkyně 
ZO SPCCH

Klub důchodců hodnotil a plánoval svoji činnost

Pohled do sálu při kulturním vystoupení dětí. 
              Foto: Luboš Janoušek

Zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Klubu 
důchodců František Zvěřina, si pozorně vyslechli i mís-
topředsedkyně klubu Marta Petrová a starosta Vlastimil 
Bařinka.       Foto: Luboš Janoušek

Výroční členská schůze ZO SPCCH Moravské Budějovice
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Ohnivé zprávičky
Po delší (řekněme covidové) odmlce zdravím všechny čtená-

ře zpravodaje. Po dva roky trvající pauze, kdy jsme byli téměř 
všichni izolovaní, jsme letos konečně mohli opět uspořádat naše 
tradiční „Pálení čarodějnic“ na letišti. Musím říct, že nás velice 
mile potěšilo, ale i malinko zaskočilo, kolik návštěvníků se k nám 

přišlo podívat. Nic-
méně v 16.00 hod. 
se na start čaroděj-
nického odpoled-
ne postavili první 
soutěžící z řad dětí. 
Čekalo na ně devět 
disciplín, při nichž 
si zaskákali v pytli, 
chytali bizona, le-
těli na koštěti nebo 
zachraňovali zví-

řátka z hořícího domečku... Celkem prošlo cílem 264 dětí, což je 
rekordní účast od roku 2011, kdy jsme toto odpoledne pořádali 
pro děti poprvé.

Po ukončení dis-
ciplín a vyzvednutí 
odměn si mohli 
všichni návštěvníci 
prohlédnout a pro-
šmejdit hasičské 
auto. Děti nejvíce 
zaujaly helmy a ka-
bina, tatínky zase 
technické vybavení 
vozu. A pak už se 
čekalo jen na za-

pálení malé a velké hranice a první akordy písní našich oblíbe-
ných Tuláků, kteří nám Valpružinu noc zpříjemňují už pěkných 
pár let. Díky krásnému počasí se letošní čarodějnice opravdu 
nadmíru vydařily. Ráda bych poděkovala paní Hopiánové, která 
svou dílničkou pro děti příjemně naše odpoledne doplnila.

Floriánek, náš patron, nám byl příznivě nakloněn i o týden poz-
ději v neděli 8.května. Tuto neděli jsme uspořádali, taktéž po dvou 
letech odmlky, opět Den otevřených dveří v naší části hasičárny 
na Jemnické ulici, kde sídlí výjezdová jednotka, která je tvoře-

na téměř 100 % 
ze členů našeho 
SDH. I zde si děti 
a rodiče mohli pro-
hlédnout a osahat 
hasičskou výzbroj 
i výstroj, vyzkou-
šet si zásahový 
oblek i s helmou, 
prohlédnout foto-
grafi e z minulých 
akcí, kdy se mno-
zí z nich poznali 

a živě nad fotografi emi diskutovali. Letos se mohli podívat také 
do části profesionálních hasičů, prohlédli si jejich vybavení, auta, 
ale i posilovnu, společenskou místnost, vylezli si do věže a mohli 
vidět, jak se sjíždí po tyči. To se dětem líbilo asi nejvíc (kromě 
aut). Ani v neděli neodcházely děti s prázdnou, každé obdrže-

lo malou „mlsku“ 
a omalovánky. 
I tento den byla 
účast oproti jiným 
rokům nadprůměr-
ná.

Co se týče nás 
hasičů, byli jsme 
rádi, že jsme moh-
li po dlouhé době 
uspořádat tyto 

Pod názvem „Jarní setkání v jeskyni v Hoře“ uspořádal Klub 
důchodců v Moravských Budějovicích ve čtvrtek 28. dubna další 
zdařilou akci. Turistická vycházka, které se zúčastnilo čtyřiadva-
cet mužů a žen, byla spojená s piknikem a opékáním špekáčků 
v jeskyni Lukovské hory.

Foto: Marie Česneková

akce pro naše spoluobčany a věříme, že těm, kteří se zúčastnili, 
se u nás líbilo. Bohužel nevíme, kdy budeme moci opět nějakou 
akci zorganizovat na naší staré hasičárně, neboť nám ji město 
momentálně zabavilo a udělalo z ní ubytovnu. Tak musíme jen 
doufat, že se tato doba už konečně uklidní, život se vrátí do nor-
málu a my se budeme mít zase kde scházet.

Ale abych nekončila až tak pesimisticky, ráda bych vás všech-
ny pozvala první sobotu v srpnu do našeho areálu na letišti, kde 
uspořádáme letní zábavu s místní skupinou GARET, které jsme 
během covidu poskytli útočiště pro zkoušení. Tak si ji přijďte po-
slechnout a pobavit se.

Na úplný závěr bych ráda popřála všem krásné jarní měsíce 
a budu se na vás těšit na některé z našich příštích akcí.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

inzerce
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Bez řádně předem omluvené-
ho domamilského starosty Radka 
Menčíka se třetí dubnovou středu 
uskutečnila schůze rady Moravsko-
budějovického mikroregionu. Jed-
nání zahájila a řídila předsedkyně 
tohoto dobrovolného svazku obcí 
a moravskobudějovická místosta-
rostka Jana Kiesewetterová, v jejíž 
kanceláři v prvním patře radnice 
se zasedání konalo. Přítomen byl 
rovněž tajemník svazku Jaroslav 
Kunst a části jednání týkající se 
rozdělování finančních prostředků 
poskytovatelům sociálních služeb 
se zúčastnila i Iveta Endlová ze so-
ciálního odboru MěÚ.

Právě rozdělení peněz žadate-
lům poskytujícím sociální služby 
bylo jedním z nejdůležitějších bodů pro-
gramu schůze, přičemž radními navrže-
né částky přirozeně podléhají schválení 
valnou hromadou. Té radní rovněž navrhli 

Novou moderní farmu chovu prasat 
mají v Častohosticích. Ta stará totiž na-
prosto nevyhovovala současným poža-
davkům na zoohygienu a životní pohodu 
zvířat, proto vedení společnosti Rhea 
Holding rozhodlo o její modernizaci, a to 
doslova od základů.

Nový objekt pro chov prasnic nahrazuje 
několik původních objektů v častohostic-
kém areálu. Součástí modernizace bylo 
i vybudování kryté kruhové jímky na kejdu 
či nové provozní budovy u hlavního vjez-

pro rok 2022 navýšení částky na financo-
vání těchto služeb z rozpočtu mikroregio-
nu z původních 1 300 000 na 1 407 000 
korun. Další doporučení se mimo jiné tý-

kalo i vydání souhlasu ke zří-
zení denního stacionáře při 
Domě sv. Antonína a poskyt-
nutí finančního daru ve výši 
50 000 Kč na zakoupení spe-
ciálního osobního automo-
bilu pro vozíčkáře – klienty 
tohoto zařízení. Definitivní 
slovo ovšem bude mít valná 
hromada Moravskobudějo-
vického mikroregionu, jejíž 
výjezdní zasedání je svoláno 
na čtvrtek 23. června.

Na svém dubnovém jed-
nání se radní také zabývali 
letošním v pořadí již 3. roč-
níkem Slavností ve znamení 
piva. Tato veřejností oblí-
bená a hojně navštěvovaná 

akce by se měla ve spolupráci s MKS 
Beseda uskutečnit první zářijový pátek 
opět na zámeckém nádvoří v Moravských 
Budějovicích.

du do areálu. Hlavní stáj pro chov 
prasnic je řešena jako jednopod-
lažní dvoulodní objekt, přičemž obě 
haly mají sedlovou střechu. Farma 
má kapacitu 100 kusů prasniček, 
2 900 kusů selat, pro prasnice ja-
lové a březí je kapacita 436 kusů 
a na porodně pak 144 kusů pras-
nic. Při modernizaci areálu zde bylo 
vysázeno několik stovek ovocných 
stromů.

Nejen tyto, ale mnohé další infor-
mace a úda-
je zazněly 
ve čtvrtek 12. květ-
na dopoledne z úst 
majitele Rhea Hol-
dingu Josefa Koláře 
při slavnostním ote-
vření farmy. Spolu 
s ním se o nezbytné 
přestřižení pásky 
postarala častohos-
tická starostka Ma-
rie Vláčilová, které 

Ing. Kolář poděkoval za vstřícné a serioz-
ní jednání. „Vážím si práce našich zaměst-
nanců, kteří se na realizaci díla podíleli. 
Děkuji jim i pracovníkům dodavatelských 
firem. Pomohli postavit nový moderní 
provoz a zázemí, které bude využito i pro 
odchov vlastního genetického materiálu, 
chovných prasniček jak pro naše farmy, 
tak pro další chovatele prasat v České re-
publice,“ zdůraznil Josef Kolář.

Luboš Janoušek

Jednala rada Moravskobudějovického mikroregionu

DALŠÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚ-
JOVICE DLE LEX UKRAJINA PRO PRACOVIŠTĚ MŠ FIŠERO-
VA 1340, MŠ HUSOVA 485, MŠ ŠAFAŘÍKOVA 1306
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
 kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou 

na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udě-
lení dočasné ochrany,

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpě-
ní pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje 
za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděle-
ným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Proběhne ve dnech:
Čtvrtek 2. 6. 2022 8.00 – 11.00 hodin
Pondělí 6. 6. 2022 8.00 – 11.00 hodin
Středa 8. 6. 2022 12.00 – 16.00 hodin
Místo konání: MŠ Fišerova 1340

K žádosti je nutné přiložit:
vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží 

kopie dokladu, která se založí do spisu);
doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, 
potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat 
obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení 
změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochra-
nou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;

potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či 
kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělává-
ní, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).
Vzhledem k naplněnosti MŠ budou přijímány jen děti, které 
k 31. 8. 2022 dovrší tří let věku.
Tiskopisy je možné vytisknout z webových stránek www.msmor-
budejovice.com nebo si je vyzvednout v MŠ.
Bc. Jitka Němcová, ředitelka MŠ

Dubnová schůze rady mikroregionu proběhla v kanceláři místostarost-
ky Moravských Budějovic.             Foto: Luboš Janoušek

V Častohosticích otevřeli zbrusu novou farmu

Slavnostní přestřižení pásky v podání Marie Vláčilové 
a Josefa Koláře.  Foto: Luboš Janoušek

V areálu byly vysázeny stovky ovocných stromů. Foto: Luboš Janoušek
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Až se někdy zajdete podívat na malý, ale pečlivě udržovaný 
hřbitov v Horkách, zastavte se v koutku u márnice. Tam u hřbi-
tovní zdi najdete hrob Baltazara Lesného a Viktorie Lesné. Byli 
to horečtí hospodští a také rodiče vědce světového formátu aka-
demika Vincence Lesného – předního indologa, ředitele Orien-
tálního ústavu v Praze a zakladatele Společnosti česko-indické-
ho přátelství.

Baltazar a Viktorie Lesní se na Hor-
ky přestěhovali z Komárovic. Vincenc 
se tam narodil před 140 lety 3. dub-
na 1882. Obecnou školu navštěvoval 
v Domamili a po maturitě na vyšším 
gymnáziu v Jindřichově Hradci studo-
val v Praze na Filozofické fakultě UK 
obor filologie a sanskrt (starý indický 
jazyk). Jeho první cestu do Indie v le-
tech 1922 – 1923 ovlivnila zvláštní pří-
hoda. Mladý Vincenc čekal v Terstu 
na nalodění, když vtom k němu při-
stoupil mladík a poprosil ho o půjčku 
peněz na cestu domů do Indie, neboť 
byl právě okraden. Lesný, i když měl jen stipendium a něco málo 
úspor, chlapci peníze půjčil. Na cestu to vyšlo pro oba.

A v Indii se mu vrací víc, než byla půjčka. Je to přátelství rodi-
ny chlapce, která patřila k významným v celé Indii. Takže hned 
od počátku se Lesnému v této zemi otevřely dveře a místa, která 

Když na Zelený čtvrtek „odletí zvony do Říma“, ozývá se ně-
kolikrát denně v obcích i městech zvuk hrkaček a řehtaček. Děti 
tímto nahrazují právě práci zvonů, které až do sobotní velké noci 
odpočívají. Při posledním hrkání pak mnohdy dostávají jako ko-
ledníci různé dárky, sladkosti a také peníze.

V letošním roce se početná skupina martínkovských „hrka-
čů“ domluvila na obdivuhodném skutku: peníze vybrané během 
sobotního odpoledne se rozhodli věnovat dětskému oddělení 
nemocnice v Třebíči. Nutno zdůraznit, že šlo o částku 8 220 ko-
run! Za tento krásný skutek poděkovala zástupkyně nemocnice 
Ing. Monika Maule z obchodního oddělení těmito slovy: „Moc 
děkujeme za finanční dar, který se martínkovské děti rozhodly 
poskytnout dětskému oddělení naší nemocnice, velmi si toho 
vážíme. Osobně pohlídám, aby šla částka opravdu na dětské 
oddělení.“ Nezbývá, než všem menším i větším koledníkům 
za vyjádření podpory malým pacientům rovněž velmi poděkovat.

Děcka, jste borci!           Josef Pléha, starosta

Dešov je specifický nejenom tím, že má dvě kapličky, dva hasičské 
sbory a každoročně se tu staví dvě májky… V tomto roce k nim ovšem 
přibyla ještě třetí, kterou si samy přichystaly a postavily dešovské děti. 
Stavěním dětské máje byl zahájen letošní program pálení čarodějnic.

Malé čarodějnice a čarodějové se slétli na velkém hřišti, kde na ně 
čekal bohatý program. Po úvodním průvodu a reji všech čarodějných 
bytostí byla vyhodnocena nejlepší maska. Samozřejmě nechybělo 
slavnostní zapálení hranice. Během večera se děti mohly zúčastnit 
různých soutěží, které ještě více zpestřily už i tak bohatý program.

Ke zdaru akce přispělo 
také velice chutné občerstve-
ní ve formě špekáčků a jiných 
specialit na grilu jak pro děti, 
tak i pro rodiče. Čarodějný 
večer, který byl věnován hlav-
ně dětem a kde si na své přišli 
také rodiče a ostatní dospělí 
návštěvníci, skončil v pozd-
ních večerních hodinách.

by jinak před cizincem zůstala zavřená. V Indii se tak začal in-
tenzivně zajímat o život v této zemi. Po návratu do vlasti byl jme-
nován mimořádným profesorem indické filologie na Filozofické 
fakultě UK. Řádným profesorem se stal v roce 1930.

Byl nejen vědec, ale i překladatel. V Indii se prý o něm do-
dnes říká, že znal sanskrt lépe, než kterýkoliv Ind. Při své dru-

hé cestě do Indie se Lesný seznámil 
s nositelem Nobelovy ceny za litera-
turu z roku 1913 básníkem Thákurem. 
S touto osobností ho spojoval hluboký 
osobní vztah po celý život. Přátelské 
styky navázal i s Džaváharlálem Ne-
hruem a jeho dcerou Indírou Gándhí-
ovou a znal se i s dalšími osobnostmi 
politického a kulturního života Indie.

Vincenc Lesný zemřel už téměř 
před 70 lety (1953). Indie ani rodná 
obec však na něj nezapomněla. Na-
posled navštívil Komárovice indický 
velvyslanec Shri Hemant H. Kotal-
war letos v lednu, aby představitelům 

místního zastupitelstva předal bustu R. Thákura, která bude 
umístěna před obecním úřadem, kde se nachází i pamětní síň 
Vincence Lesného.

Olga Nováková 
(s využitím publikace Komárovice 1366 – 1996)

Skupina martínkovských dětí, které se rozhodly věnovat peníze třebíč-
ské nemocnici.          Foto: Vít Bláha

Poděkování patří všem dešovským zastupitelům, kteří program le-
tošního pálení čarodějnic připravili.  Jan Sigmund

Pálení čarodějnic a tři májky v Dešově

Peníze z hrkání věnovali dětskému oddělení nemocnice

Místo posledního odpočinku rodičů akademika Lesného
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Kojatické čarodějnice
Poslední dubnový den se v Kojaticích místní občané a mládež 

sešli u kulturního domu, aby vztyčili máj jako symbol 1. máje.
Pro děti byl nachystán program v podobě her. Každý zúčast-

něný dostal opečený špekáček a jako odměnu balíček sladkostí. 
Poté jsme se odebrali za obec, směrem na Hornice, kde kaž-
doročně pálíme čarodějnice. Děti tento večer ukončily stezkou 
odvahy, v níž musely prokázat určitou dávku srdnatosti, jelikož 
už byla tma.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vydařené 
akci jakýmkoliv způsobem podíleli.

Anna Bulíková   Foto: Hana Bulíková

Velikonoční Cidlina
Po dlouhé koronavirové době jsme zase mohli i my v Cidlině 

pořádně oslavit svátky velikonoční, a to se vším, co k Velikono-
cům patří. Na Zelený čtvrtek se v místním šenku ve společen-
ském domě točilo zelené pivo a sešla se zde velká většina míst-
ních obyvatel i chalupářů. V obci se konala tradiční obchůzka 
dětí s hrkáním a vyzdobeny byly náves i obecní zahrada. Obča-
né i chalupáři nezapomněli jarně nazdobit svoje domy a chalupy. 
Velikonoční dekorace okrašlovaly vstupní dveře, okenní truhlíky 
i předzahrádky.

Velikonoční stezka 
po malovaných vajíčkách

V období letošních Velikonoc byl Jakubov již tradičně vyzdo-
ben stovkou dřevěných malovaných vajíček. Tentokrát ovšem 
bylo navíc pro děti a hravé rodiče připraveno velikonoční luštění. 
Na některých vajíčkách byly napsány otázky s velikonoční nebo 
ekologickou tématikou. Po jejich správném zodpovězení a za-
psání do hrací kartičky 
získali soutěžící tajný 
kód. Ten jim pomohl 
otevřít truhlu, kterou hlí-
dal velikonoční zajíček. 
Uvnitř čekaly na všech-
ny šikovné děti čoko-
ládové perníčky. Podle 
vzkazů napsaných v se-
šitě uvnitř truhly se všem 
velikonoční luštění líbilo, 
proto se za rok mohou 
těšit na další luštění.

Miroslav Kabelka

Čtenářská gramotnost 
v domamilské základní škole
Naše škola se snaží žáky motivovat k četbě knih. Udělali jsme 

několik zásadních korků k její podpoře – obnovili a zmoderni-
zovali jsme školní knihovnu, zavedli pravidelné čtenářské dílny 
a lekce a spoustu zábavných hodin. Pravidelně s žáky pracuje-
me s metodami kritického myšlení, jako je rybí kost, pětilístek, 
myšlenková mapa, sketchnoting aj. Zároveň jsme zavedli také 
různé hry a kartičky, které žáky podněcují k přemýšlení nad sa-
motnou četbou – třeba např. „zavařovačky“.

Rušno bylo v Cidlině 
i na Velikonoční pondělí, 
kdy muži a chlapci ob-
cházeli chalupy a mrska-
li ženy a dívky. A proč 
vlastně to mrskání žílou 
neboli pomlázkou? Pro-
tože se stále věří, že 
se z čerstvých proutků 
na děvčata přenáší nová 
síla a krása…       -ves-

Asi nejvíce deváťáky zaujalo čtení s předvídáním na povídku 
Miloslava Švandrlíka s názvem „Guláš“, kdy opravdu zaujatě pra-
covali, domýšleli, hádali, o jaké asi maso půjde, celou vyučovací 
hodinu. Osmáci pracovali netradičně s tradiční Kyticí od Karla 
Jaromíra Erbena – využili jsme Literární omalovánky Kytice, žáci 
hádali názvy, klíčová slova, ukázku a obrázky, navázali jsme ješ-
tě filmovým zpracováním. Šesťáci si několikrát po sobě zkoušeli 
klasické obrázkové čtení, ale v náročnější podobě – poskládej 
přeházené obrázky a dokresli bajku.

Aby žáci zjistili, že knihovna „nekouše“, navštívili mladší žáci 
druhého stupně také program v Městské knihovně Moravské Bu-
dějovice s tématem Literární upíři. Starší žáci pak měli praktický 
workshop na téma komiks se spisovatelkou a lektorkou Klárou 
Smolíkovou. S aktivitami rozhodně nekončíme a budeme pokra-
čovat příští školní rok.  Mgr. Jitka Vyplašilová
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Desítky let se v Želetavě 
slavil Den matek v režii míst-
ní základní a mateřské školy. 
Tato tradice byla přerušena 
pandemií covidu a po dvou 
letech převážně on-line výu-
ky měli žáci dost co dohánět. 
Na nácvik školní akademie 
nezbyl čas. Ale protože si 
maminky naši pozornost 
a úctu zaslouží, slavilo se le-
tos jinak. V neděli 8. května 
připravily tři želetavské pě-
vecké sbory (Sboreček – slo-
žený převážně z dětí z MŠ 
– pod vedením Kateřiny Dr-
motové, školní pěvecký sbor 
a smíšený pěvecký sbor Flo-

Čarodějnické dopoledne v Nových Syrovicích
V pátek 29. dubna přiletěly čarodějnice také do naší školy. Nejen děti z mateřské 

školy a žáci základní školy, ale i všichni zaměstnanci se zúčastnili čarodějnického 
reje. Ten bychom si těžko dovedli představit bez zapálené hranice dřeva. A tak se 
nejstarší žáci podíleli na rozdělání ohýnku, který jsme využili k opečení špekáčků. Ty 
jsme poté zapili magickým lektvarem. Po svačince jsme se zchladili nanukem a pře-
sunuli se na hřiště, kde jsme plnili čarodějnické disciplíny a zvolili nejkrásnější kos-
týmy. Celý slet čaroděj-
nic provázela diskotéka 
s tradičními rekvizitami, 
které při čarodějnické 
zábavě nesmí chybět. 
Program jsme zakon-
čili společným obědem 
ve školní jídelně – při-
praveném samozřejmě 
po čarodějnicku.

Mgr. Renata 
Brychtová

Letošní pálení čarodějnic vyšlo na sobo-
tu 30. dubna. Několik dobrovolníků z řad 
častohostických obyvatel naplánovalo 
program jak pro dospělé, tak i pro děti. 

Odpoledne začalo tradičním zdobením 
a stavěním májky. Poté se všichni sešli 
u Prokešovy stodoly a rej mohl začít. Slétly 

rian – oba pod vedením Mileny 
Suché) ve spolupráci s Měs-
tysem Želetava pro maminky 
a babičky v sále bývalého kina 
svěží koncert. V předsálí kina 
nainstalovaly učitelky ze ZŠ 
a MŠ zajímavou výstavu z pra-
cí dětí.

Výstava i koncert měly 
úspěch. Publikum v téměř zapl-
něném sále ohodnotilo výkony 
účinkujících nadšeným potles-
kem. Spokojeni byli i zpěváci, 
neboť po víc jak dvou letech 
covidové pauzy mohli konečně 
předvést, co už dlouho pilně 
nacvičovali. 

Olga Nováková

se sem velké i malé čarodějnice a objevi-
li se tu také čarodějové. Pro ty nejmenší 
byly připraveny zábavné soutěže, ve kte-
rých mohli vyhrát mnoho sladkostí a su-
venýrů. Po disciplínách se zapálil oheň 
a čekalo se, kolik čarodějnic skončí v ohni. 
Nakonec shořela jenom jedna, a to ta ne-

živá, vyrobená doma.
Všem samozřejmě po soutěžích a ta-

nečcích vyhládlo, tak se zapálil i malý 
oheň. U něj si každý mohl opéct špekáčky 
a doplnit energii.

Na baru měli hosté možnost ochutnat 
různé elixíry a lektvary. Pro děti byla při-

pravena například žluč baby Jagy – limo-
náda, dospělí si nejvíce vychutnávali elixír 
mládí – svařák.

Pálení čarodějnic se letos v Častohos-
ticích podařilo. Sešlo se hodně obyvatel, 
což vždycky potěší.

Lukáš Nesiba Foto: Blanka Mácová

Letošní oslava Dne matek proběhla trochu jinak

Maminkám zpíval i smíšený sbor Florian.    Foto: Olga Nováková

V ohni nakonec skončila jenom jedna čarodějnice

inzerce
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Třináctý ročník každoročního projektu 
„Čistá Vysočina“ se v letošním roce konal 
opět ve druhé polovině dubna. Pravidelný 
jarní (a letos vzhledem k termínu zároveň 
i předvelikonoční) úklid krajnic a veřej-
ných prostranství od odpadků proběhl 
i na Lesné, a to ve čtvrtek 14. dubna.

Sběr odpadu letos zajišťovali dobrovol-
níci z řad místní omladiny. Vybaveni pytli 
a rukavicemi vyrazili do akce v dopoled-
ních hodinách. Za slunečného a teplého 
počasí prošli katastr obce podél silnice 
vedoucí směrem na Předín a Želetavu 
a sbírali všechno, co se tam za uplynulý 
rok nashromáždilo – především petky, 

plechovky, kelímky a krabičky od cigaret. 
Místem s nejhojnějším výskytem odpadků 
bylo prostranství u lesa, kam se v předjaří 
sjížděli řidiči vyvážející vytěžené dřevo. 
Pohozené v křoví tady po nich zbyly láh-
ve, rukavice nebo třeba autobaterie.

Nejkurióznějším úlovkem dopoledne 
byl na první pohled nenápadný sáček pa-
třící zřejmě nějakému dietáři nebo zapo-
mnětlivému výletníkovi – pěkně zabalená 
svačina čítající čtyři namazané rohlíky. 
Konečné skóre tradičního jarního úklidu 
byly čtyři pytle odpadu. Okolí Lesné je 
tedy zase o něco krásnější…

Marcela Havelková

Milovníci turistiky v našem městysi už 
mají okolí Želetavy prochozené křížem 
krážem. Těžko by hledali cíl, kde za těch 
zhruba 15 let, co Sokol pořádá tyto jarní 
výšlapy, ještě nebyli. A tak jsme se letos 
opět po deseti letech vydali po proudu Že-
letavky kolem pěti mlýnů až ke kouzelné-
mu Maškovu mlýnu poblíž Krasonic.

Cesta údolím Želetavky je nádherná, 
musí být ale pěkné a suché počasí, pro-
tože úsek od Havlišova mlýna k Brázdovu 
mlýnu je schůdný pouze na jaře a za su-

Nová komunikace kolem 
martínkovské návsi

Černá barva bývá spojována s nocí, smutkem a neštěstím. 
Je to barva pirátské vlajky, ale i smrti. Přesto však může ob-
čas udělat radost. Třeba při pohledu na nový asfaltový koberec 
poslední části místní komunikace kolem martínkovské návsi. 
V týdnu před letošními Velikonocemi byly dokončeny práce 
na její kompletní rekonstrukci. Přesto, že podle smlouvy mělo 
k předání díla dojít až koncem května, dodavatelská firma SVO-
BO MB stav z Moravských Budějovic zvládla všechny práce 
o téměř měsíc a půl urychlit.

Vedle komunikace, na kterou obec obdržela dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR ve výši 2 650 000 Kč (80 % celkových 
nákladů), byly z rozpočtu obce uhrazeny i přeložky chodníků 
a nové parkoviště před budovou prodejny. Kromě řidičů měly 
z nové cesty asi největší radost děti, které se zde hned od prv-
ních dnů po dokončení doslova vyřádily v jízdě na kolečkových 
bruslích nebo skateboardech.     Josef Pléha, starosta

chého počasí. I proto byl výšlap dvakrát 
odložen a uskutečnit se mohl až 1. května.

Zprvu pohodlná cesta se po čtyřech ki-
lometrech změnila doslova v překážkovou 
dráhu, což ocenily především děti. Zelená 
značka nás vedla přes padlé stromy a jiné 
překážky, které však vždy šly nějak překo-
nat – přeskočit, obejít, přelézt či podlézt. 
Oříškem se ukázalo být překonání Ša-
šovského potoka, kde kdysi bývala lávka. 
I tuto překážku všech 35 účastníků zdár-
ně zdolalo, a tak jsme se šťastně dostali 

k cíli cesty – k Maško-
vu mlýnu. Tam na nás 
už čekali majitelé – tři 
bratři Malí. V originál-
ním ohništi z mlýnské-
ho kamene už měli na-
chystáno suché dřevo. 
Stačilo jen škrtnout 
sirkou a špekáčky se 
mohly opékat. K tomu 
káva z termosky i kalí-
šek slivovice. Obdivo-
vali jsme pečlivě udr-
žované okolí mlýna, 
hrníčky na plotě a byli 
jsme vděční za mož-
nost odpočinku v pří-
jemném prostředí.

Po krátkém odpočinku a občerstvení si 
zájemci mohli prohlédnout mlýn se zacho-
valým vnitřním vybavením. Náš průvodce 
pan Josef Malý nás seznámil s funkcí 
mlýnského zařízení i s pohnutou histo-
rií mlýna a rodiny posledního mlynáře. 
Po prohlídce mlýna jsme se vydali na zpá-
teční cestu. Tentokrát si někteří účastníci 
zvolili cestu přes Krasonice a ostatní přes 
Meziříčko. Skákat přes vodu a přelézat 
padlé stromy se už nikomu nechtělo. Dél-
ka trasy letošního jarního výšlapu do okolí 
Želetavy byla 15 km a až na pár puchýřů ji 
všichni v pohodě zvládli.

Olga Nováková

Želetavský májový výšlap vedl po proudu Želetavky

Překonávání překážky v podobě Šašovského 
potoka nebylo zrovna jednoduché.

Výprava v cíli letošního výšlapu.  Foto: Olga Nováková (2 x)

Na Lesné je uklizeno, její okolí je zase o něco krásnější
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Máje, májka, mája nebo máj je označení ozdobeného 
kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slav-
ností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá 
májka stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v někte-
rých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic 
nebo nejčastěji letního slunovratu. Máje se tradičně 
kaž dý rok obnovují, takto tomu bylo i v původní podobě 
slavnosti, někde se však mění po delší době, například 
v Anglii či Bavorsku.

Česká máje má formu celého stromu, zbaveného – 
s výjimkou horní části – větví a kůry. V některých pří-
padech se holý kmen nechává stát více let a mění se 
pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze dvou či tří 
na sebe napojených kmenů k dosažení větší výšky. 
Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, 
ale lze se setkat také s májkou z břízy. Horní část se 
zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavě-
šuje se na ni zdobený věnec. Se stavěním máje je spo-
jen i zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá 
do východu slunce nebo také do prvního kohoutího 
zakokrhání, před muži ze sousedních vesnic, kteří se 
ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim 
to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V některých 
obcích se máj hlídá dokonce tři dny a tři noci (do 12. 
hodiny posledního dne). Během této doby je povoleno 
máj podříznout a sebrat věnec, který si následně ti, kte-
ří májku podřízli, vystaví na své májce. Někdy se také 
staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo 
vyznání lásky dívce.

V některých oblastech Čech se májka staví o letním 
slunovratu, a to z jedle nebo borovice, a po slavnosti se 
spálí. V některých oblastech jihovýchodní Moravy se 
zase staví v době svátku světce místního kostela před 
hody. 

(Wikipedie)

Letošní májky v některých obcích mikroregionu

Cidlina

Dešov Jakubov

Komárovice

Domamil

Jackov
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Vranín

Láz

Litohoř Nové Syrovice

Častohostice Zvěrkovice

Vesce Kojatice

z mikroregionu

Foto: 
Luboš Janoušek
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Májová máje a pálení 
čarodějnic v Cidlině

Jaro postupně vytáhlo hodně lidí ven a do společ-
nosti. Také v Cidlině se občané pomalu začali více 
scházet a navštěvovat, třeba na tradičním stavění 
máje a pálení čarodějnic. V poslední dubnovou so-
botu se na návsi stavěla májová máje, měřící kolem 
12 metrů. Místní ženy vršek máje i velký věnec, který 
byl pod májkou zavěšen, pečlivě nazdobily barevnými 
pentlemi. Jiří Šabacký se svým traktorem a za dopo-
moci místních hasičů společně májku postavili.

Na hřišti za obecním úřadem už na všechny čekala 
hranice s velkou čarodějnicí. Za dohledu cidlinských 
hasičů čarodějnice rychle vzplála a občané i chalupáři 
pak společně poseděli a při oblíbeném opékání špe-
káčků si pěkně popovídali.   -ves-

Poslední dubnový den se vždy v Jakubově nejen 
pálí čarodějnice, ale i staví máj. Najít vhodný strom 
po kůrovcové kalamitě byl letos trochu problém, ale 
podařilo se. Strom dlouhý 21 metrů přivezli dopředu 
zaměstnanci obce a odkornili ho. V sobotu 30. dubna 
odpoledne ženy a děti máj a věnec nazdobily pentlemi 
v národních barvách. Po připevnění věnce začali muži 
s tradičním ručním stavěním máje. Pomocí dlouhých 
ráhen a speciálně vyrobených vidlí se jim to za několik 
minut podařilo. Na závěr byla máj ukotvena a zabez-
pečena proti podříznutí. Máj tak mohla zdobit jakubov-
skou náves celý měsíc květen.

Miroslav Kabelka

Srdečně zveme všechny příznivce zahradničení a přírody 
na naši Ukázkovou přírodní zahradu v Domamili. V rámci Víken-
du otevřených zahrad na vás budeme čekat v sobotu 11. června 
od 14.00 do 16.00 hod. na zahradě za mateřskou školou. Za-
hradu začali v září 2012 budovat žáci základní školy společně 
se svými učiteli, každý rok přibývají nové prvky. Na jaře upoutá 
vaši pozornost záhon kvetoucích cibulovin okolo kamenného 
krokodýla. V létě je vystřídá trvalkový záhon. Odpočinout si mů-
žete na gabionovém posezení. Inspirovat se můžete domečkem 
na nářadí se zelenou střechou, malým jezírkem nebo bylinkovou 
spirálou. Bosky můžete vyzkoušet hmatovou stezku. Na klasic-
kých zeleninových záhonech dětí baví vysévání zeleniny do tva-

ru písmenek a tvoření nápisů, které se po jejich vzejití objeví. 
Největší zajímavostí naší zahrady je devět vysokých záhonů 
vyrobených z různých materiálů. První záhon jsme postavili z fo-
šen a další z gabionů. Dále můžete vidět záhon z odkorněných 
kůlů, z cihel, z prken, z palet, z plechu nebo z recyklovaných 
plastových profilů. Poslední záhon jsme upletli z proutí ve tvaru 
velkého koše.

Miroslav Kabelka

Jakubovské ženy a děti při zdobení máje.
Foto: Miroslav Kabelka

Víkend otevřených zahrad v Domamili

Stavění a zdobení jakubovské máje pentlemi

inzerce
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V pořadí již šestá Lukovská burza, která se konala v sobotu 23. dubna, byla co do počtu návštěvníků, kterých do Lukova zaví-
talo devět stovek, opět rekordní. K nim je ovšem nutno připočíst 113 prodejců, takže lidí se zde během sobotního dopoledne sešla 
více než tisícovka. Postaráno tradičně bylo také o jejich žaludky, a to díky 400 porcím klobás, 220 porcím vepřového masa a třem 
uzeným kýtám…             Foto: Luboš Janoušek

Velikonoční hrkání proběhlo v Meziříčku tradičním způsobem. 
Od čtvrtka 14. do soboty 16. dubna chlapci a děvčata obcházeli ves-
nici, aby nahradili zvonění zvonů, které odletěly do Říma. Odměnou 
za jejich třídenní snažení byla sobotní obchůzka vsí, kdy děti dostaly 
koledu, kterou si rozdělily mezi sebe. Foto: Alena Pelánová

Období Velikonoc se pojí s celou řadou tradičních lidových 
zvyků. Jedním z nich je velikonoční hrkání, kdy průvod dětí 
s řehtačkami prochází obcí a řehtáním nahrazují zvuk kostelních 
zvonů, které odletěly do Říma. Hrkání má navíc odpudit zlé síly. 
Na Lesné kdysi omladina hrkat chodívala, s úbytkem dětí byla 
ovšem tato tradice přerušena. V posledních letech nám v obci 

ale populační křivka poměrně slušně stoupá, proto se nápad 
s obnovením velikonočního obyčeje (a s tím související využití 
dětského potenciálu) poměrně rychle ujal.

Od nápadu k jeho realizaci to už byl krůček – stačilo nakoupit, 
popřípadě oprášit, hrkačky a obnovená tradice velikonočního hr-

kání byla na světě. Díky nadšení místních se zapojilo šestnáct 
dětí. Neodradilo je ani počasí, které v pátek i v sobotu bylo skoro 
zimní a k procházce po Lesné úplně nelákalo. Po tři dny, na Ze-
lený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu tedy vyrážela skupinka 
malých hrkačů s doprovodem z návsi a postupně procházela 
napříč celou obcí. A cestou všichni hlasitě hrkali, řehtali, klapali 
a rámusili tak, že zlé síly zahnali minimálně až někam k Želetavě. 
Poslední den, v sobotu odpoledne, obcházeli hrkači jednotlivá 
stavení, kde jako poděkování za třídenní službu dostali nějaký 
ten peníz a k tomu něco sladkého. Přejme si, ať jim elán vydrží 
i v dalších letech.     –hav–

Zlé síly zahnali z Lesné až někam k Želetavě
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Velikonoce
Říká se, že zvony odletěly do Říma pro 

papežovo požehnání. Je tomu tak každý 
rok od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. 
V tomto čase obcházejí děti naši vesni-
ci, aby je svými hrkačkami a klepačkami 
nahradily. Za svoji námahu bývají odmě-
něny vajíčky dnes už převážně čokolá-
dovými. Klukům patří velké poděkování, 
že u nás tradici stále udržují.

Vítání nejmladší občanky
V sobotu 23. dubna jsme přivítali v bu-

dově obecního úřadu nejmladší občanku 
Lázu, Petru Pikolovou. Do života přeje-
me Petrušce zdravíčko, radost, chuť k ži-
votu, lásku, trpělivé a hodné rodiče.

Čistá Vysočina
V sobotu 23. dubna proběhla v Lázu 

akce „Čistá Vysočina“ – sraz byl v 9.30 
hodin u klubovny, kde jsme si rozdali re-
flexní vesty, rukavice a pytle na odpad. 

Poté jsme se rozdělili na tři skupiny a vy-
razili po místních komunikacích. Ve spo-
lupráci s hasiči jsme svezli odpad 
na jedno místo. Hlavní silnici směr 
na Blížkovice uklidili obecní za-
městnanci. Asi po dvou hodinách 
jsme se sešli opět v klubovně, 
kde už bylo nachystáno menší 
pohoštění. Občané zřejmě stále 
více vnímají, že příroda není ur-
čena pro jejich odpady a odpad-
ky, proto se každý rok připojuje 
stále více dobrovolníků. Děkuje-
me všem zúčastněným a hlavně 
dětem.

Pálení čarodějnic a stavění 
máje

Stejně jako minulý rok tak i letos 30. 
dubna uspořádala obec Láz tradiční pále-
ní čarodějnic a stavění máje. Je to radost-
ná událost, na kterou se těší nejen děti, 
ale i dospělí. Děti společně s maminka-
mi nejdříve ozdobily máju a chlapi ji pak 
za pomoci techniky postavili. Poté jsme 
se přesunuli na obecní louku u čistící sta-
nice, kde se dětem zapálil malý táboráček 
na opékání špekáč-
ků. Ale ani dospělí 
touhle pochutinou 
nepohrdli. Pro děti 
byly připraveny sou-
těže, za které byly 
odměněny. Nechy-
běl ani čarodějnický 
lektvar. Vrcholem 
večera bylo zapálení 
vatry společně s ča-

rodějnicí, a pak se sedělo a hodovalo až 
do ranních hodin.

Text a fota: Andrea Sosnarová

Den otevřených dveří
V neděli 8. května od 9.00 hod. pro-

běhl den otevřených dveří hasičských 
zbrojnic okrsku č. 13. Členové jednotli-
vých sborů navštívili hasičárnu v obcích 
Dědice, Nimpšov, Nové Syrovice, Krnči-
ce, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, Malý 
Dešov a Láz, hodnotili úklid a čistotu. 
Po prohlídce všech hasičáren proběhla 
v klubovně v Lázu okrsková schůze, kte-

rou vedl starosta okrsku Miroslav Svo-
boda. Součástí programu bylo i vyhod-
nocení hasičáren a dospělo se k závěru, 
že všechny byly na stejné úrovni, takže 
pořadí nebylo stanoveno.

Marie Janoušková, starostka SDH Láz
***

V sobotu 4. června otevíráme nové 
dětské hřiště na návsi, následovat bude 
dětský den na hřišti a nohejbalový turnaj 
trojic. Všichni jste srdečně zváni!

Stalo se hezkým zvykem, že na druhou neděli v květnu si připomí-
náme Den matek. A právě při této příležitosti se místní maminky dětí 
ze Zvěrkovic společně domluvily a se svými ratolestmi připravily pás-
mo pro všechny maminky. Měly s naplánováním, secvičením a chys-
táním hodně starostí. Ale vynaložené úsilí přineslo užitek.

V sobotu 7. května se v podvečerních hodinách z větší části zaplnil 
kulturní dům ve Zvěrkovicích. Všichni, kteří přijali pozvání a na vy-
stoupení osobně přišli, byli svědky pásma básniček, písní a taneč-
ních vystoupení. Všechny děti daly do svého přednesu a projevu 
maximum úsilí – vždyť šlo o poděkování pro ty, kterým vděčíme za to 
nejcennější, co v životě máme – za náš život. Každá maminka v sále 
byla samozřejmě také podarována drobným dárkem. Myslím, že ne-
jedné z přítomných žen ukápla v průběhu vystoupení slzička dojetí…

Srdečně děkujeme všem, kteří nám tak krásný zážitek zprostřed-
kovali a pomohli zorganizovat.

Libor Nečesal

Milé poděkování zvěrkovickým maminkám

Také v Lázu se pořád něco děje…
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V neděli 24. dubna bylo v sále obecního úřadu veselo. Městys 
Želetava zde uspořádal slavnostní vítání občánků. Přivítali jsme 

Poslední dubnový den se uskutečnilo pálení čarodějnic v Hospůdce 
U Samce v Domamili. Malé čarodějnice a malí čarodějové měli sraz 
v 17 hodin na místním dvorku. Než jsme odstartovali čarodějnické úko-
ly a soutěže, tak jsme čekali na překvapení v podobě tří čarodějnic, 
které letos přiletěly i s malou čarodějnicí. Poté se plnily soutěže a hry 
– létání s koštětem, běh v kouzelných botách, ochutnávka čarodějnic-
kých dobrůtek, logické hry a hlavolamy…

Po splnění úkolů si děti opekly špekáček a následovalo pálení čaro-
dějnice. Po celou dobu všem hrála skvělá muzika. Na závěr nás čekal 
lampionový průvod po vsi; když se pak děti vrátily zpět, hledaly ukrytý 
poklad po dvoře. Čarodějnický slet jsme si všichni užili, děti odcházely 
s dobrou náladou a s nalezeným pokladem v ruce.

Děkujeme všem a těšíme se zase za rok!
Lenka Klimešová ml.

Jak všichni víme, 
Den Země je kaž-
doroční celosvěto-
vá událost organi-
zovaná 22. dubna. 
Dodržuje se samo-
zřejmě také i v naší 
ZŠ Domamil. Ale 
kvůli nepříznivému 
počasí jsme ten-
tokrát oslavili Den 
Země až o týden 
později. Žáci 6. – 9. 
ročníku si pro své 
mladší spolužáky z prvního stupně připravili na přírodní zahra-
dě a v jejím okolí nejrůznější soutěže (třídění odpadků, pozná-
vání zvířat, záludné kvízy a mnoho dalších skvělých soutěží), 
které v průběhu dopoledne plnili. Po skončení soutěží proběhla 
v sokolovně rekapitulace všech stanovišť, celkem jich bylo ne-
uvěřitelných 25, a hodnocení celého dne, který jsme si všichni 
moc užili! Děkujeme žákům za účast a organizaci.

Matěj Karásek, 9. ročník

Slet čarodějů a čarodějnic 
s lampionovým průvodem

Den Země jsme si všichni 
opravdu moc užili...

Pestrý čarodějnický rej 
a soutěže v hasičském areálu

Po dvouleté pau-
ze se v hasičském 
areálu v Jakubově 
opět konal čaroděj-
nický rej. Pro malé 
čarodějnice a čaro-
děje bylo připraveno 
deset různých sou-
těží. Devět desítek 
dětí si tak vyzkou-
šelo chytání pavou-
ků, skládaní puzzle 
s čarodějnicí, krme-
ní žabáka, skládání 
hranice, vaření v ča-
rodějném kotlíku, ko-

čičí dostihy, slalom na koštěti, překonání klády, skákání v pytli 
nebo házení na kužely a plechovky. Za splnění všech disciplín 
dostaly děti sladkou odměnu a svítící náramek, aby je rodiče 
večer lépe našli.

Po setmění pak došlo k tolik očekávanému zapálení připrave-
né hranice s čarodějnicí. Občerstvení bylo zajištěno ve vedlej-
ším sportovním areálu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na za-
jištění tohoto vydařeného večera.

Miroslav Kabelka

Po dvouleté pauze přivítali v Želetavě nové občánky
pět chlapečků a jedno děvčátko. Slavnostní zahájení a přivítání 
nových obyvatel městyse, jejich rodičů a hostů provedl staros-

ta Želetavy Radek 
Malý. S pěkným pro-
gramem vystoupily 
děti ze Sborečku 
pod vedením Kateři-
ny Drmotové za kla-
vírního doprovodu 
Mgr. Markéty Straši-
lové. V závěru akce 
předal pan starosta 
maminkám kytičku 
a dětem krásný dá-
reček.

Velice nás potěši-
lo, že jsme po něko-

lika letech „covidové pauzy“ mohli obnovit tuto pěknou tradici. 
Bylo krásné vidět pyšné rodiče s jejich nádhernými ratolestmi.

Jakub Střítecký, místostarosta

Jednou z deseti soutěžních disciplín bylo 
házení na kužely.    Foto: Miroslav Kabelka
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Vítání občánků je krásnou tradicí snad 
ve všech sídlech naší vlasti. Narozená dítka 
spolu s jejich rodiči a dalšími hosty obvykle 
přivítá slavnostně vyzdobený sál radnice či 
úřadu, zámek nebo jiný reprezentativní pro-

stor. Jde o společenskou 
událost, během níž naši 
nejmenší jsou slavnostně 
uvedeni do života. Kromě 
projevů a předání dárků, 
kytiček či finanční hotovos-
ti je často spojena i s kul-
turním programem.

Nejinak tomu bylo 
i týden po Velikonocích 
v Martínkově, kde bylo 
do života v obci přivítáno 
pět dětí: tři děvčátka a dva 
chlapci s rokem narození 
2021. Vloni by uspořádání 

této slavnosti bylo kvůli přísným proticovido-
vým opatřením dost složité, proto se vedení 
obce s rodiči domluvilo na jejím konání až 
na jaře letošního roku. Některá z těchto loni 
narozených dítek sice chvílemi téměř odmítala 
sedět maminkám na klíně a nejraději by se vy-
dala na procházku po zasedací místnosti, vše 

ale nakonec dobře dopadlo a až do samého 
konce se chovala naprosto vzorně.

Po projevu, předání dárků, podpisech 
do pamětní knihy a závěrečné písni nejmen-
ších členů místního pěveckého sboru pod 
vedením Petry Řepové následovalo společné 
focení a pak už odchod domů k rodinným osla-
vám. Tak milé děti, ať se vám mezi námi žije co 
nejradostněji!

Josef Pléha, starosta obce
Foto: Vít Bláha

Filipojakubská noc 
je odpradávna opře-
dena symbolikou a ta-
jemnou magií ve spo-
jení s čarodějnicemi. 
Právě ty se scházely 
na vyvýšených mís-
tech a tropily lidem 
škodu a naschvály. 
Před jejich kouzly bylo 
třeba se chránit třeba 
ohněm. V dnešní době 
jsou poslední dub-
nový večer a následná noc spíše zábavnou 
atrakcí a společenskou událostí, kdy se jako 
odkaz na ochranné rituály a očistnou sílu ohně 
rozhoří vatry téměř v každé vesnici, sejdou se 
rodiny a známí, opečou se buřty.

Zvyk pálení čarodějnic udržujeme i na Les-
né. Hranice připravená za kulturním domem 
se rozhořela krátce po šesté hodině. Na vr-
cholu hranice stály dvě čarodějnice – to čistě 
pro jistotu, aby nám ty jejich temné síly přece 

jen nemohly uškodit. 
Jedna schovaná pod 
vysokým kloboukem, 
druhá vyšňořená v pa-
rádní sukni. Žádné 
kouzlo ani neplechu 
naštěstí nestihly pro-
vést, v plamenech 
ohně vzaly obě krasa-
vice poměrně rychle 
za své a na řadu tak 
mohly přijít špekáčky.

Počasí bylo ten ve-
čer příznivé, příjemné teplo sálající od ohně 
navíc zvyšovalo komfort venkovního pobytu, 
takže osazenstvo vydrželo do pozdních noč-
ních hodin. Děti pobíhaly kolem ohně a pro-
zkoumávaly potemnělá zákoutí zahrady, která 
vypadala tajemněji než za bílého dne, dospělí 
debatovali za uklidňujícího mihotání plamenů. 
A než se kdo nadál, poslední dubnová noc se 
lehce přehoupla do noci prvomájové.

Marcela Havelková

V neděli 1. května se po dvou letech obno-
vila tradice rybářských závodů v Domamili. 
Účast závodníků byla více než hojná, někte-
ří netrpělivci dorazili na místo již před šes-
tou hodinou ranní, 
přestože zápolení 
začínalo v osm ho-
din. Na místě bylo 
připraveno bohaté 
pohoštění, kterého 
využili jak chytající 
borci, široká veřej-
nost z naší obce, tak 
také diváci z blízké-
ho okolí.

Tradiční květnové rybářské závody se vydařily
Samotné závody skončily dvě hodiny po po-

ledni vyhlášením výsledků. Každý z rybářů si 
odnesl pozornost dle vlastního výběru z pro 
ně nachystaných dárků od domamilského 

Rybářského spolku 
a sponzorů.

Za hojnou účast 
všem děkujeme 
a doufáme, že závo-
dy příští rok zopaku-
jeme ve stejný čas 
a na stejném místě.

Ruda Macháček, 
RS Domamil

Martínkov přivítal pětici nových občánků

Díky akci Čistá Vysočina 
našli hodně „pokladů“
Meziříčko se opět zapojilo do akce Čistá 

Vysočina. Sešli jsme se v neděli 17. dubna 
odpoledne u obecního úřadu, kde jsme se 
rozdělili do tří skupin, abychom vyrazili uklidit 
naše okolí. I přesto, že máme v naší obci ná-
doby na tříděný odpad, se našlo velké množ-
ství „pokladů“, které nám ve struhách kolem 
silnic zanechali projíždějící řidiči. Ti se zde 
zbavovali především plastových a plechov-
kových obalů od piva a energetických nápojů 
a také papírových krabiček od cigaret.

Díky každoroční aktivitě dobrovolníků 
máme vždy po této akci kolem sebe čis-
tější přírodu. Jako poděkování pro všechny 
aktivní sběrače jsme si připravili na Stráň-
kách opékání vuřtů a občerstvení s teplými 
nápoji.

Na závěr bych ráda poděkovala všem 
dobrovolníkům, kteří pečují o okolí Mezi-
říčka a o přírodu kolem nás.         

Alena Pelánová

Do akce Čistá Vysočina se zapojili i dobrovolníci 
z Meziříčka.          Foto: Lucie Novotná

Čarodějnice upálili na hranici 
za kulturním domem



23

z mikroregionu

Tři desítky dobrovolníků, členů Soko-
la, včetně dětí a přátel, osobně podpoři-
ly od 28. března do 23. dubna 13. ročník 
jarního úklidu „Čistá Vysočina“. Odpad 
sesbírali především v okolí všech příjez-
dových komunikací do Želetavy, neboť 

Letošní čarodějnický slet začal v 18 
hodin u obecního úřadu, odkud jsme pře-
nesli čarodějnici na Stráňky, kde pro ni 
byla připravena vatra. Akci jsme zahájili 
opékáním vuřtů a občerstvením z polní 
kavárny, přičemž chybět samozřejmě ne-
mohly ani horké nápoje. A protože pano-
valo opravdu krásné počasí, sešli jsme se 
v hojném počtu. Ještě před setměním děti 
skotačily na balících slámy a trénovaly 
na brzký odlet.

Okolo osmé hodiny jsme zapálili vatru, 
na které nemohla chybět ta nejzlobivější 
čarodějnice připravená místní omladinou. 

Po setmění na děti čekala čarodějnická 
stezka odvahy. Aby dětičky nezabloudily, 
měly pro jistotu trasu vyznačenou svě-
týlky. Na třech hlavních stanovištích byly 
umístěny kartičky s obrázky, podle kte-
rých měli odvážlivci určit čarodějnickou 
pohádku. Všechny děti dokázaly překonat 
strach a stezku úspěšně zvládly. Za svoji 
odvahu byly odměněny drobnými slad-
kostmi.

Děkujeme všem, kteří si udělali čas 
a strávili s námi opravdu příjemný čaro-
dějnický večer.

Alena Pelánová

úklid veřejných prostranství uvnitř měs-
tyse i místních částí si vzali na starost 
žáci místní ZŠ. Dobrovolníci ze Sokola 
si i letos zvolili způsob sběru stejný jako 
v loňském roce, kdy platila jistá covidová 
omezení. Dopředu si rozdělili úseky a vy-
čistili je, když měli čas a dovolilo to i po-
časí, které letos v dubnu bylo skutečně 
aprílové. Celkem tak zbavili odpadu okolí 
asi 24 km příjezdových cest a naplnili 42 
pytlů nejrůznějšími odpadky – převážně 
plastovými a hliníkovými obaly od nápojů.

Cílem této akce je zapojit co možná 
nejvíce našich spoluobčanů, zejména pak 
dětí a mládeže a motivovat je ke snaze 
vytvořit z našeho městyse lepší místo pro 
život. Pravda, neustálé vznikání nepořád-
ku a čerstvých skládek je demotivující. 
Už pár dnů po úklidu se kolem některých 
silnic objevily nové odpadky. A jaká je le-
tošní největší kuriozita, a to možná dost 
nebezpečná? Patnáctilitrový kanystr na-
plněný neznámou černou tekutinou v lese 
pár metrů nad Bítovánským potokem – 
přítokem Želetavky.

Pro sběrače v Želetavě je nejproblema-
tičtějším úsekem lesík pod hřbitovní zdí. 
Ačkoliv ho sokoli každoročně čistí a v za-
rostlém svahu je to opravdu obtížné, le-
tos zde opět naplnili tři pytle především 
obaly od svíček a rozbitými skleněnými 
doplňky z hrobů – a sklo, to se pronese. 

Někteří občané, kteří chodí na hřbitov 
zadní brankou, jsou líní udělat pár kroků 
navíc a donést odpad do kontejnerů umís-
těných u přední brány. Hodit to přes zeď 
je jednodušší. Naštěstí je nepořádek jen 
za některými hroby. Jejich majitelé by měli 
vyfasovat pytle a také si úklid za hřbitov-
ní zdí jednou vyzkoušet. Zcela jistě by už 
nelitovali těch pár kroků navíc.

Olga Nováková

Zveme všechny za širokého okolí 
na pouťové akce na hřišti v Domami-
li ve dnech 1. až 3. července, kdy by-
chom rádi navázali na povedený loňský 
ročník.

V pátek 1. 7. nám od 20.00 hod. 
k tanci a poslechu zahrají Kalíšci. 
Sobotní odpoledne nazvané „Hurá 
prázdniny“ bude od 14.00 hod. věno-
vané dětem, pro které bude připrave-
na spousta her a soutěží, o zpestření 
se postarají hasiči s pěnou a policisté 
s ukázkou jejich práce. O pobavení 
dospělých se pak postará od 20.00 
hod. hudební skupina Phoenix. 
V neděli si příjdou na své též fanouš-
ci fotbalu. Ve 14.30 hod. začne utkání 
domamilského „Áčka“ a v 16.30 hod. 
vyběhne na trávník hvězdný tým naší 
„HODINY PRAVDY“ a utká se s žen-
ským týmem Fotbalové školy v Třebíči. 
Vedle sportovního zážitku na návštěv-
níky čeká nedělní jarmark, se svými 
produkty se na něm představí ryze čes-
ké firmy nejen z oblasti kulinářství.

Po všechny tři dny je zajištěno bohaté 
občerstvení a pro malé i velké návštěv-
níky kolotoče.

TJ Sokol

Dobrovolníci ze Sokola uklidili okolí Želetavy

Opravdu příjemný čarodějnický 
večer v Meziříčku

Pozvání 
na pouťové 

akce 
do Domamile



24

z mikroregionu

Myšlenka na vysazení ovocného sadu v Lukově se rodila po-
stupně a byla inspirována několika podněty. Prvním z nich bylo 
využití neudržované louky s několika starými ovocnými stromy. 
Další inspirací byla lehká nostalgie při zkoumání map naší obce 
z 50. let 20. století, kdy Lukov a jeho ka-
tastr byl protkán spoustou polních cest, 
stromořadí a sadů, ze kterých se bohu-
žel do dnešní doby zachovalo minimum. 
A v neposlední řadě snahou o zkrášlení 
okolí Lukova.

Realizace myšlenky proběhla v roce 
2015, kdy bylo pár starých stromů odstra-
něno, louka upravena a provedena výsad-
ba 130 různých druhů ovocných stromků. 
Ovocné stromky se každoročně udržují 
rukou zkušeného sadaře pana Svobody 
z Moravských Budějovic, který obci Lukov 
dodal i stromky. O údržbu travního poros-

Po dvou letech strádání se konečně 
mohli lidé vrátit k udržovaným tradicím, 
jako je např. pálení čarodějnic 30. dub-
na. V Želetavě se čarodějnice pálily 
i v loňském roce, ale jen jaksi pokout-
ně a jen pro pár spřátelených rodin. 
Letos to už bylo se vší parádou. Vlahá 
a příjemná filipojakubská noc přilákala 
na Sokolskou zahradu množství krás-
ných čarodějek a malých čarodějů, kte-
ří po setmění vyrazili v lampiónovém 
průvodu kolem fotbalového hřiště, po-
tom dál třešňovou alejí a zpět na So-

Před osmdesáti lety – dne 18. červ-
na 1942 – byl v Kounicových kolejích 
v Brně popraven bývalý řídící učitel 
v Martínkově Josef Štefan. Narodil 
se 9. února 1909 v Prostějově a uči-
telskou dráhu začínal na školách 
ve Slezsku. Po obsazení pohraničí 
v roce 1938 byl odsunut do vnitrozemí 
a v lednu 1939 začal vyučovat na mar-
tínkovské škole. Spolu se svými kolegy 
učiteli Oldřichem Štěrbou (tehdejším 
školním inspektorem okresu Morav-
ské Budějovice) a Františkem Bedná-
řem se po okupaci v březnu téhož roku 
začal zapojovat do odboje. Jejich protinacistická činnost byla 
později prozrazena a Štěrba i Štefan byli počátkem roku 1942 
zatčeni a uvězněni. Štefan byl odsouzen a popraven 18. června, 
Štěrba o dva dny dříve.

Hrdinství bývalého martínkovského občana a vlastence, který 
svůj mladý život obětoval za svobodu, si v Martínkově připome-
neme v neděli 19. června ve 14.00 hodin. Po pietním aktu a po-
ložení věnců bude následovat vystoupení vojenské hudby DIXIE 
statutárního města Olomouc a další kulturní program. Po jeho 
skončení dojde k promítnutí dokumentárního filmu režiséra Oli-
vera Maliny Morgensterna „Bojovníci v odboji a ilegalitě – vzpo-
mínky partyzánky“, ve kterém je zachycen nejen osud Josefa 
Štefana a Oldřicha Štěrby, ale i domamilské partyzánky Boženy 
Kopcové či pomocníků paravýsadku Spelter z Boňova u Jaro-
měřic nad Rokytnou.

Josef Pléha

Loni spíše pokoutně, letos už se vší parádou…
kolskou zahradu. To už byla skoro 
tma a konečně se mohla podpálit asi 
čtyřmetrová umně sestavená hranice 
s dokonce dvěma čarodějnicemi na vr-
cholu. Očistná vatra příjemně hřála, 
ale kdo si chtěl opéct špekáček, měl 
k dispozici menší oheň i opékáčky.

Jaro je vždy novým začátkem a no-
vou nadějí a oheň, který na Sokolské 
zahradě v Želetavě vzplál, snad spálil 
všechno zlo, které je kolem nás i v nás 
a naplno nám otevřel bránu jara.

Olga Nováková

Martínkov si připomene 
popraveného učitele Josefa Štefana

Inspirací pro vznik ovocného sadu byla i jistá nostalgie
tu se stará obecní pracovník, který trávu pravidelně seče. Sad 
nádherně doplňuje stezku, která začíná na hrázi víceúčelové 
nádrže a pokračuje údolíčkem kolem jejího přítoku a postupně 
prochází kolem borovicového lesíka, sadu a následně nabízí 

zastavení u obnovené studánky. Dále po-
kračuje polní cestou až do Lukovské hory 
nebo Vícenic. Právě tato trasa je velice 
využívána všemi milovníky přírody pro 
svoji pestrost, a to nejen rostlinnou, ale 
velmi často zde můžete zahlédnout srnce, 
zajíce a spoustu zpěvného ptactva.

Období jara je na této stezce tím nej-
krásnějším a nejvoňavějším díky tomuto 
sadu. A pokud je zde jaro voňavé, tak 
pozdní léto a podzim bývají v obecním 
sadu pro spoustu dětí obdobím nejslad-
ším.

Leoš Novotný
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Malé ohlédnutí za jarním kulturním 
a společenským děním

Na prvním českém turné se v úterý 19. dubna ve velkém sále MKS 
Beseda objevila, aby zde odehrála svůj první koncert na českém 
turné americká hudební skupina The Infamous Her v čele s krásnou 
zpěvačkou Monique Staffile. Kapela nadchla všechny návštěvníky ze-
jména svou vlastní tvorbou. V průběhu koncertu si muzikanti nasadili 
na ústa šátky a zpěvačka se zahalila do žlutomodré ukrajinské vlajky, 
což obecenstvo náležitě ocenilo.                  Foto: Pavel Čírtek

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách se uskutečnila poslední 
dubnovou středu v malém sále Besedy. Lázeňský lektor a bylinkář Ka-
rel Štenbaur hovořil o jarních bylinkách, detoxikaci organismu i o tom, 
jak pomoci kloubním problémům.

Foto: Pavel Čírtek

Na čarodějnické stezce plnily děti různé úkoly. 
Foto: Pavel Čírtek

Pálení na zámeckém nádvoří a soutěžní stezka

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na svátek všech ma-
minek, který letos připadl na neděli 8. května. Den matek jsme 
tentokrát v Besedě pojali oproti předchozím letům trochu ne-

Filipojakubská noc je nocí čar a kouzel. Pálení čarodějnic, jak 
se dnes tomuto svátku nejčastěji říká, se i v Moravských Budě-

jovicích přirozeně koná v před-
večer prvního máje. V loňském 
ani předchozím roce epide-
mická situace nedovolila větší 
oslavy, a tak jsme si to v letoš-
ním roce také na zámeckém 
nádvoří náramně užili.

Pro návštěvníky zde bylo při-
praveno nejrůznější občerstve-
ní včetně uzeného cigára a to-
čeného piva. K dobré náladě 
přispěla jako obvykle skupina 
Duha Band. Městské kulturní 
středisko rovněž připravilo ča-

rodějnickou stezku pro děti, kdy chlapci a děvčata plnili různé 
úkoly a na konci dostali sladkou odměnu a diplom.

Netradiční oslava Dne matek v prostorách Besedy

tradičně. Samozřejmě 
nemohla chybět vystou-
pení těch nejmenších, ale 
o program se postarala 
celá řada podnikatelů 
a podnikatelek z Morav-
ských Budějovic a okolí 
včetně lektorek zdravého 
životního stylu a oblíbe-
ného fotokoutku.

O tom, že o akci byl 
nevídaný zájem, svědčí 
i fakt, že do prostor Be-
sedy v neděli 8. května 
odpoledne zavítaly čtyři 
stovky návštěvníků – zá-
stupců všech generací. 
A ohlasy? Samá chvála…

-mks- Foto: Pavel Čírtek

Oheň i s čarodějnicí vzplál úderem 19. hodiny. 
Foto: Luboš Janoušek
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Od 29. dubna do 15. května hostily zámecké ko-
nírny výstavu obrazů Jaroslavy Garšicové z Břec-
lavi. Autorka šestadvaceti obrazů a několika gra-
fických listů je ovšem s Moravskými Budějovicemi 
spjatá více než dost, neboť je zdejší rodačkou 
s původním příjmením Šťávová. A právě její bratr 
Stanislav se postaral v pátek 29. dubna na verni-
sáži výstavy, v níž se v kulturním programu před-
stavili žáci a pedagogové ZUŠ, o úvodní slovo.

K osobnosti autorky mimo jiné řekl: „Pro mnohé 
z vás jistě není neznámou osobou, byť se do rod-
ného města po studiích na brněnské umělecké 
střední škole už nevrátila. Domnívám se, že na její 
tvorbu měli zásadní vliv dva pánové. V dětství 
na ZDŠ a LŠU prof. Karel Zahrádka a na SUPŠ v Brně grafik prof. Dali-
bor Chatrný. Po ukončení středoškolského vzdělání uvažovala o studiu 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pokud by tak učinila, 
byla by dnes zřejmě akademickou malířkou. Ale dost možná by – ovliv-
něna vysokoškolským studiem – nenašla svou vlastní cestu ke své 
tvorbě. A to by byla podle mého názoru opravdu velká škoda.“

Stanislav Šťáva rovněž ocitoval slova Karla Křivánka ze Sdružení 
břeclavských výtvarníků, jimiž uvedl díla Jaroslavy Garšicové na loňské 
výstavě v domovské Břeclavi: „Soubor vystavených obrazů z rozmezí 

posledních pěti let rozvíjí malířčina základní témata zakletá v předivu 
barevných ploch… Garšicová se nechává dlouhodobě inspirovat měs-
tem, jeho uličkami a srostlicemi domů. Staví si svá tichá města a ukládá 
je do laskavé náruče krajiny lesů, polí, zahrad. Do té s ženskou rafino-
vaností klade před naše oči ošatky plodů, listů, květů a útržků reality… 
Radost z tvorby, snaha o poetický přepis osobních prožitků s důrazem 
na kvalitu výtvarného jazyka – to jsou devízy trvale obsažené v tvorbě 
Jaroslavy Garšicové. Abych to v krátkosti shrnul – zraje jako víno.“

-jek-

V pátek 6. května se po koronavirové pauze opět uskutečnil mo-
ravskobudějovický Majáles. Průvod začal tradičně u budovy Gym-
názia a Střední odborné školy v Moravských Budějovicích, kde se 
studenti shromáždili v parku a odtud se vydali na cestu přes město, 
kde s nadšením průvod pozorovali místní občané. Studenti byli letos, 
co se kostýmů týče, velmi originální a nápadití, a tak jsme v průvodu 
mohli zahlédnout například kosmonauty, farmáře, princezny, fotba-

Výstava obrazů výtvarnice, která prý zraje jako víno

Účastníci vernisáže si se zájmem prohlíželi 
vystavené obrazy břeclavské výtvarnice. Foto: 
Luboš Janoušek

 Hlavní protagonisté zahájení výstavy Jaro-
slava Garšicová a její bratr Stanislav Šťáva. 
Foto: Luboš Janoušek

Majáles začal tradičně průvodem od budovy školy
listy, filmové postavy z Pomády či známé osobnosti z pořadu Tvoje 
tvář má známý hlas. 

Průvod studenti zakončili na zámeckém nádvoří, kde následně 
jednotlivé třídy předvedly svá originální vystoupení a návštěvníci si 
mohli zakoupit ob-
čerstvení či suve-
nýry ve stáncích, 
které si pro ně 
studenti přichysta-
li. Dobrou náladu 
zde kromě vystou-
pení udržoval i hu-
dební doprovod, 
díky němuž se pak 
do tance zapojilo 
celé nádvoří. „Bo-
hužel to byl můj 
první a zároveň i poslední Majáles jako účinkující. Ale jsem moc 
ráda, že jsem si to mohla užít. Organizačně to sice bylo trochu ná-
ročné, ale finální vystoupení bylo skvělou odměnou pro celou naši 
třídu a věřím, že i pro diváky. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,” 
uvedla studentka ze 3. A.

Příjemně strávené dopoledne skončilo kolem dvanácté hodiny, 
kdy se všichni rozutekli na oběd. Věříme, že si studenti, návštěvníci 
ale i učitelé letošní Majáles užili a společně tak přivítali jaro.

Natálie Svobodová a Eliška Dračková, studentky 2. A
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operací setkali, pak můžou zkusit opravu sami 
s tím, že je ve finále zkontrolujeme,“ vysvětlil 
učitel odborného výcviku Jan Pop. Má zku-
šenost, že obvykle jde žákům líp pneuservis 
a oprava brzd. Horší už to bývá s rozvody, zís-
kat jistotu trvá déle. „Na praxi v autorizovaných 
autoservisech pak mají budoucí automechani-
ci možnost vyzkoušet si i zařízení, kterými ško-
la nedisponuje,“ doplnil Jan Pop důležitý detail.

Rozsáhlá oprava Zetoru
Kluci z oboru Opravář zemědělských strojů 

ve škole nedělají jen na modelech. „To 
by se nic pořádného nenaučili. Modely 
slouží pouze pro ilustraci, úvodní před-
stavu,“ vysvětluje vedoucí učitel odbor-
ného výcviku Stanislav Plaček. A jak 
to mají budoucí opraváři s reálnými 
zakázkami? „Zrovna v současné době 
pracují na úplné rekonstrukci trakto-
rového přívěsu. Dále na Zetoru 6911 
opravují řízení a palivovou soustavu. 
A pro školní potřeby dělají na úpravách 
novějšího Zetoru, který bude společ-
ně s novým traktorem STEYR sloužit 
v autoškole,“ vyjmenoval Plaček.

Odbornost a přístup 
k lidem

Ošetřovatelé tráví druhý a třetí roč-
ník z velké části na praxích mimo školní 
budovu. Dostávají se do léčeben dlou-
hodobě nemocných, nemocnic i do do-
movů důchodců. Všude mají na starosti 

konkrétní klienty se zdravotním problémem. 
Prohlubují si odbornost, učí se rovněž jednání 
s lidmi. Když se pěkně skloubí obojí, přicházejí 
i pochvaly. Třeba od pacientky třebíčské LDN, 
které jedna z žákyň velmi pomohla s rehabilita-
cí po komplikovaném úrazu.

Kuchaři číšníci krom praxí bývají k vidění 
na akcích, kterých se účastní škola a kde je 
součástí pohoštění. Míchají před zraky zákaz-
níků drinky, připravují jim jídlo. I tato zkušenost 
je profesně posouvá dál.

České odborné školství hledá cestu k tak-
zvanému duálnímu vzdělávání. Nebo se o tom 
v posledních letech alespoň intenzivněji hovo-
ří. „Znamenalo by to větší provázanost žáků 
přímo ze školy s konkrétními firmami. Když 
budu mluvit za nás, jsem přesvědčený, že 
důraz na co nejkonkrétnější praxi je pro naše 
žáky jedině prospěšný, “ uzavírá ředitel SŠŘS 
Ing. Tomáš Dolejský.

Hana Jakubcová

Světla v hale

Budoucí elektrikáři se v posledních měsících 
mohli mnohé přiučit při práci přímo v opravova-
ných školních budovách. „V areálu v Chelčic-
kého ulici jsme řešili rozsáhlou výměnu světel 
v hale. Dále se tam předělávala elektroinstalace 
v kuchyni. Kluci se naplno zapojili,“ zmínil učitel 
odborného výcviku Svatopluk Bednář. Nebylo 
tak potřeba povolávat firmu, když má škola elek-
trikáře své. Pomohli i při opravách hlavní budovy 
v Tovačovského sadech. „Tam žáci demontovali 
světla a rekonstruovali elektroinstalaci v garáži,“ 
doplnil Bednář. Klukům šlo dobře tahání vodičů. 
A ukázalo se, že je ještě potřeba zapracovat 
na zapojování elektrospotřebičů.

Procvičili si měření
Budoucí instalatéři nedávno dokončili dvou-

týdenní zakázku v jednom soukromém rodin-
ném domě. „Druháci a třeťáci dělali odpady, 
vodu a topení. Manuálka jim šla dobře, hůř 
na tom byli s měřením a počítáním. Dostali tak 
výbornou příležitost hodně se přiučit,“ pozna-
menal učitel Vojtěch Nekula.

Pneuservis jde líp 
než rozvody

Žáci oboru Automechanik jednak spolupra-
cují s učiteli přímo ve školních dílnách, když 
sem zákazníci přivezou auto na opravu. A dále 
absolvují praxi v autoservisech. „Ve školních 
dílnách mají možnost odhalovat a napravovat 
poruchu vozidel pod dohledem učitele, případ-
ně mu pomáhat. Když už se s tou konkrétní 

Ve čtvrtek 21. dubna se trojice studentek 
Gymnázia a Střední odborné školy Moravské 
Budějovice, oboru Veřejnosprávní činnost, Klá-
ra Kavanová, Martina Kalašová a Michala Kuš-
tová vypravila do Prahy, aby v celostátním kole 
soutěže „Navrhni projekt“ obhájila svůj návrh 
„Revitalizace letního kina a okolí“.

Celostátní kolo se konalo na Akademii veřej-
ného investování Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR a zúčastnilo se ho osm nejlepších student-

ských projektů. V porotě zasedli zástupci 
zmíněného ministerstva. Soutěžící jim své 
projekty nejprve představili formou prezen-
tací a poté odpovídali na otázky ze strany 
hodnotitelů. Finalisty přišel osobně pozdravit 
a popřát jim hodně štěstí ministr pro místní 
rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci 
Ivan Bartoš.

Naše studentky, které byly v celé soutěži 
nejmladší, v silné konkurenci velkých škol 

z velkých měst, jakými byly České Budě-
jovice, Pardubice, Ústí nad Labem a Jab-
lonec nad Nisou, obsadily 7. místo. Naše 
škola v této soutěži bývá tradičně nejmen-
ší a asi málokdo z poroty má tušení o exis-
tenci Moravských Budějovic. Proto je pro 
naši školu velkým úspěchem dostat se mezi 
osmičku nejlepších v celé České republice.

Všichni soutěžící pak z rukou Radka Kob-
zy, ředitele odboru publicity a evaluací fon-
dů EU z MMR ČR převzali ocenění a drobné 
předměty.

Nutno zdůraznit, že letošní ročník se 78 pro-
jekty z celé republiky patřil mezi jeden z nejsil-
nějších. Našim studentkám blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci. Děvčata už 
nyní přemýšlejí, s jakým projektem se účastní 
příští rok, tak jim popřejme hodně štěstí.

Ing. Lenka Šprinclová

Žáky hodně naučí praxe a „zamakat“ na konkrétní zakázce

Žáci 1. a 2. ročníku oboru Automechanik pracovali na za-
kázce, kdy na vozidle Volkswagen Touareg R5 měnili po-
škozený motor za motor z druhého havarovaného vozu. 
Takto nákladná oprava vyžaduje dobré dílenské vybavení 
a mnoho času, zaleknout se může nejeden autoservis. 
Radost žáků, když Touareg pak znovu nastartoval, byla 
nezměrná!             Foto: Archiv školy

Celostátní kolo soutěže „Navrhni projekt“ navštívil i ministr

Studentky při prezentaci svého projektu.

Společné foto s ministrem Ivanem Bartošem.

Nezbytné vědomosti a dostatek praxe. To by mělo být základním kamenem středního 
odborného školství. „Chci, aby se naši žáci dostali k reálným zakázkám a skutečné 
práci. Kladu na to důraz,“ říká Ing. Tomáš Dolejský, ředitel Střední školy řemesel a slu-
žeb Moravské Budějovice (SŠŘS). Podle něj je zásadní, mít už na škole dost příležitostí 
dělat přímo v oboru, učit se komunikovat s konkrétními zákazníky a klienty. „Žák nemu-
sí z výuky odcházet v čistém pracovním oděvu, protože byl pouze pasivním divákem, 
ale měl by jej řádně využít. Po covidové pauze se nám naplno rozjely praxe ve firmách 
i práce na zakázkách pod vedením učitelů. Jsem za to rád,“ konstatoval Dolejský.
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Dne 13. června
oslaví své
90. narozeniny
paní Pavla
Šplíchalová.
Hodně zdraví
a spokojenosti
přeje syn Pavel
s rodinou a dcera 
Magda s rodinou.

Dne 9. dubna
oslavili zlatou
svatbu manželé 
Nekulovi
z Nimpšova.
Svůj slib znovu-
obnovili v koste le 
svatého Cyrila
a Metoděje
v Nových Syro-

vicích. Naučili nás, že trvá 50 let, než 
se z lásky stane zlato. Jsou to léta plná 
úcty, tolerance a vzájemné péče.
Děkujeme a přejeme krásná následující 
společná léta! Dcery Marie, Ivana, syn 
Josef a jejich rodiny.

VzpomínkyBlahopřání

Poděkování

Dne 17. 6. 2022 by 
se dožil 90 let pan 
Alois Kudera.
23. 6. 2022 uply-
ne 6 roků, kdy nás 
opustil. S láskou 
vzpomínají 
manželka, dcera 
Ludmila a syn Petr 
s rodinami.

Jak rád jsi žil a praco-
val, zlý osud ti
všechno vzal,
jak zlomený květ
jsi pad, že nemohl
jsi ani zavolat –
sbohem buďte od-
cházím, odkud se
už nevrátím.
Dne 16. 6. uplyne

rok plný žalu a slz… Ten den zemřel můj 
milovaný syn Hynek Hájek ve věku 50 let.
S láskou stále vzpomínají maminka, sy-
nové Jakub a Filip, bratr Petr s rodinou, 
přítelkyně Eva. Za tichou vzpomínku
všem, kdo jste ho znali, děkujeme.

Utichlo dobré srd-
ce, klesly pracovi té 
ruce, zhasly usmě-
vavé oči naší drahé 
maminky a nám
zů stala bo lest
a vzpomínky.
Dne 19. června 2022 
uplyne 16 roků,
kdy nás navždy

opustila naše drahá maminka, babička
a prababička paní Marie Blahoudková
z Lažínek-Mor. Budějovic. S láskou
a úctou stále vzpomínají dcery Vlasta
a Marie s rodinami a snachy s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Poděkování všem zaměstnancům
Domova sv. Antonína v Moravských 
Budějovicích, za jejich neocenitelnou 
a obdivuhodnou péči o klienty, kterým 
se věnují i nad rámce svých povinností.
Příjemné prostředí a zajímavé aktivi-
ty velice zpříjemňují našim blízkým 
jejich mnohdy nelehké životní období. 
Proto bychom jim touto cestou chtěli 
poděkovat.

Rodina Marie Bustové.

inzerce

Opustili nás:
Jan Michal 1958 Třebelovice
Bohumír Tříletý 1955 Mor. Budějovice
Marie Bustová 1940 Jakubov
MUDr. Karel Kuba, CSc. 1938 Mor. Budějovice
Anna Trávníčková 1953 Nové Syrovice
Vlastimil Vojtěch 1947 Vesce
Jan Musil 1949 Lukov
Ella Bastlová 1923 Mor. Budějovice
Marta Sokolová 1954 Mor. Budějovice
Marie Uhrinová 1935 Mor. Budějovice
Marie Břinková 1927 Mor. Budějovice
Marie Bendová 1949 Nové Syrovice
Olga Sedláková 1941 Mor. Budějovice
Mojmír Matoušek 1936  Mor. Budějovice
Jaroslav Pop 1941 Dešov

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Od druhé poloviny 19. století se začali 
lidé židovského vyznání zapojovat pro-
fesně i kulturně do dění ve městě. Byli 
obchodníky, právníky, lékaři, zubaři, ko-
želuhy, cukráři a podobně. Část z nich se 
aktivně podílela například na aktivitách 
v místní sokolské jednotě. Zdálo se, že 
otázka původu není nijak důležitá a židov-
ští sousedé jsou přáteli, sousedy, manže-
li, manželkami i součástí života ve městě. 
Po odstoupení pohraničí nacistické říši 
však přišla první omezení včetně ozna-
čování „židovských“ obchodů, zákazu 
přijímat do škol žáky židovského původu. 
Nakonec v květnu 1942 bylo z města de-
portováno přes osmdesát lidí od malých 
dětí až po starce.

Letošní muzejní noc se pokusí přiblížit 
návštěvníkovi, jací byli naši židovští spo-
luobčané sousedé. A na co se můžete 
konkrétně těšit? Můžete zažít netradiční 
prohlídku s kvízem ze života zdejší ži-
dovské komunity. Budete například hádat 
konec jedné úsměvné historky, zjišťovat 
obvod největší hlavy ve městě nebo jak 
Moravské Budějovice souvisí s vídeňskou 
architekturou a anglickým čajem… Pro 
děti bude v přízemí připravený program, 

v kterém si například vyzkoušejí řadu ak-
tivit spojených se životem a prací židov-
ských sousedů.

V pátek 3. června začíná prohlídka 

Zveme vás na promítání, show a přednáš-
ku banskobystrického cestovale Marka Slo-
bodníka o všech cestách, které absolvoval 
na pionýru a Jawě 250. To vše se uskuteční 
v pátek 24. června na zámeckém nádvoří 
v Moravských Budějovicích, v případě ne-
příznivého počasí v Besedě. Příjemný let-
ní večer se známým cestovatelem začíná 
ve 20.00 hod. s točeným pivem a grilovaný-
mi klobásami. Hlavní protagonista se slova 
ujme o hodinu později.

Marek Slobodník je slovenský cestovatel, 
dobrodruh a milovník motorek. Svoji první 
expedici absolvoval v roce 2010 k Aralské-
me jezeru v Kazachstáně, kde se mu poda-

(Ne)obyčejné 
životy 

židovských spoluobčanů Best of na pionýru a jawě s Markem Slobodníkem
řilo vytvořit třináctiminutový amatérský film 
s názvem Velká cesta malých strojů. Tento 
film v roce 2011 získal cenu „Nejlepší slo-
venský motorkářský film“. Následně se Ma-
rek stal součástí populárního českého žluté-
ho cirkusu a několik let se účastnil expedic 
Dana Přibáně, z nichž vznikly filmy Traban-
tem až na konec světa, Trabantem do po-
sledního dechu a Trabantem tam a zase 
zpět. Jeho první celovečerní road film Afrika 
na pionieri byl uvedený také v kinech a vzni-
kl roku 2017 na výpravě, kdy jel s partou čtyř 
kamarádů napříč Afrikou a zpět na svém 
oblíbeném dopravním prostředku – na stroji 
Jawa Pionýr.  -mks-

s kvízem v 18.00, 19.00 a 20.00 hod. Dět-
ské dílny probíhají od 18.00 do 20.00 hod.

Tereza Hrbková, 
Muzeum Moravské Budějovice 
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Dne 29. 6. 2022
uplynou 4 roky
od chvíle, kdy nás 
opustil pan
Jiří Boráň.
S bolestí v srdci
vzpomínají
manželka, synové
a dcera s rodinami.

Odešla tiše, jak si
osud přál, však
v našich srdcích
žiješ stále dál.
Těžké bylo loučení, 
těžší je bez Tebe
žít, láska snad
smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy
budeme mít.

Dne 30. června tomu budou 3 roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá dce-
ra, maminka, babička, sestra, teta a švag-
rová, paní Marie Konvalinová z Vesce.
S láskou a úctou vzpomínají syn Standa, 
Jaroslav a dcera Pavlína s rodinami.

Dotlouklo srdce
Tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti drahý
tatínku, za všechno
vřelý dík.
Dne 9. června
uplynou 3 roky,
co nás navždy
opustil tatínek,

dědeček, pradě de ček, pan 
František Nečesal z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomíná 
dcera Marie s celou rodinou. 

Dne 5. 6. 2022
uplynou 4 smutné
roky, co nás navždy 
opustil pan
Karel Kyprý.
S láskou vzpomína-
jí manželka a dcery 
s rodinami.
Za tichou vzpomín-
ku dě kujeme.

Kdo znal vzpome-
ne, kdo měl rád,
nezapomene.
Dne 27. června
2022 uplyne 20 let
ode dne, kdy nás
opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababi-
čka paní Růžena 
Sigmundová z Dě-

dic. S úctou a láskou vzpomínají dcery 
Jana a Růžena s rodinami, vnučky a pra-
vnoučata. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Ptám se zas a zno-
va, když přicházím 
k Tvému hrobu,
proč Tvé srdce mu-
selo přestat bít,
vždyť mělo ještě
pro koho žít.
Dne 1. 6. 2022
uplyne 14 let,
kdy nás opustil pan 

František Teplý z Horek. 
S láskou vzpo mínají synové Vladimír, 
Roman, František a Radomír s rodinami 
a sourozenci s rodinami.

Dne 6. 6. 2022 uplyne 10 let od úmrtí ma-
minky paní Boženy Šťávové a dne
26. 1. 2022 tomu bylo 12 let, co nás opustil 
tatínek pan Miroslav Šťáva. S úctou
a láskou vzpomínají 
synové Miroslav, Lubomír a Petr s rodina-
mi. Za tichou vzpo mínku děkujeme.

Kdo znal, vzpomí-
ná, kdo měl rád, 
nezapomíná.
Dne 6. června
si připomeneme
sedmé výročí,
co odešel od vše-
ho, co měl rád, pan
Ing. Josef 
Puchnar 

z Dešova. 23. července vzpomeneme ne-
dožité 65. narozeniny. Kdo jste ho znali, 
vzpo meňte s námi… Za tichou vzpomínku 
dě kuje manželka, dcery a ostatní příbuzní.

Odešel jsi tiše, jak 
si osud přál, však
v naších srdcích
žiješ stále dál.
Dne 11. června
vzpomeneme
5. smutné výročí,
kdy nás opustil pan 
Ladislav Říha
z Litohoře.

S láskou vzpomínají manželka a dcera
s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpome-
nou s námi.

Dne 10. 6. 2022
uplyne 5 smutných
roků, kdy nás
navždy opustila
naše drahá 
man želka, mamin-
ka a babička paní
Miluše Chalupová
ze Šašovic.
S láskou stále
vzpo mínají manžel 

František a děti s rodinami. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 25. 6. 2022
uplyne druhý smut-
ný rok, co nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel,
ta tí nek, dědeček,
bratr a strýc pan 
Miroslav Dohnal
z Lesonic. S láskou 
a úctou vzpomíná 
celá rodina.

Úsměv měl na
rtech, dobrotu
v srdci, lásku
v duši…
Dne 26. 6. 2022
vzpomeneme
s nesmírnou bole-
stí 10 let, co nás 
na vždy opustil mi-
lovaný syn, bratr,

vnuk a kamarád Petr Svoboda. Stýská 
se nám. Vzpomínají rodiče a sestry.

V oku slza, v srdci 
žal, co milé bylo, 
osud vzal…
Dne 3. května jsme 
vzpomněli sedm
smutných let,
co nás navždy
opustila paní
Růžena Suchá
z Moravských

Budějovic. S láskou a úctou stále vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují děti 
s rodinami. 

Dne 22. 6. 2022
uplyne 100 let od
narození naší 
ma minky, babičky
a prababičky paní 
Naděždy 
Zyblikiewiczové. 
S láskou a úctou 
vzpomíná rodina.

Dne 13. června 2022 
uplyne již 30 let
od úmrtí paní
Bohumily
Hoškové
z Moravských
Budějovic.
S láskou a úctou
vzpomíná dcera
Bohumila s rodinou. 

Za tichou vzpomínku děkujeme.
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Po dvou letech karanténních opatření 
se v ZŠ TGM Mor. Budějovice konal pro-
jektový den ke Dni Země. Protože jsme 
my, osmáci, ještě akce tohoto projektu 
nezažili, čekali jsme na Den D s velkým 
napětím. Od září jsme podle celoročního 
plánu programu „Učíme se rádi o přírodě“ 
bádali, zkoumali a experimentovali. Uči-
li jsme se různé školní předměty venku 
a zažili i zajímavé exkurze. To vše jsme 
fotografovali i jinak zaznamenávali, aby-
chom mohli soutěžit na ekologické kon-
ferenci, kterou tento den začínal. Vytvo-
řili jsme modely úprav prostředí ve škole 
i v jejím okolí. Mně se nejvíce líbil návrh 
9. C s řešením školního ZOO koutku. Cel-
kem vzniklo dvanáct modelů, které budou 
k vidění na Ekotrhu.

Přestože jsme nikdo z nás nevěděl, 
jak mají prezentace vypadat a s čím lze 

uspět, všichni jsme se snažili. Vznikla 
spousta zajímavých nápadů a taky bylo 
vidět snahu o řešení problémů ochrany 
životního prostředí. Šesťáci se zabýva-
li nulovým odpadem a tříděním odpadů. 
Starší hodnotili, jak se jim líbí prostory 
školy a okolí, a osmáci podávali návrhy 
řešení šetření vodou. Mě zaujal nápad 

Filmy jsou vybírány s ohledem na věk 
diváků. Mladším jsou určeny kratší sním-
ky z kategorie Jeden svět dětem, starším 
žákům a studentům středních škol je ur-
čena kategorie Jeden svět pro studentky 
a studenty.

Letošní promítání se poprvé uskutečnilo 
také v Moravských Budějovicích. V pátek 
22. dubna se speciální dopolední projek-
ce zúčastnili studenti gymnázia. Snímek 
„Zatracená práce“, který měli možnost 

zhlédnout, vypráví o jednom z posledních 
ruských nezávislých zpravodajských ka-
nálů — televizi Dožď.

Na příběhu zakladatelky TV Dožď uka-
zuje vývoj stanice. V roce 2008 začíná 
od nuly, hlavního investora získává díky 
pohádkové svatbě s bohatým bankéřem. 
„Déšť je pro mě dobrodružství!“ volá, za-
tímco tančí bosa v dešti na střeše budovy 
své stanice, šťastná, že se její sen plní. 
Jako generální ředitelka dává dohromady 

Před časem přijel do parku před naší 
školou (ZŠ TGM Moravské Budějovice) 
ornitolog Petr Bartes, který nám žákům 
dal cenné rady o tom, jak přilákat do to-
hoto parčíku více ptáků. Objevuje se nám 
zde totiž pouze pár druhů ptáků – hrdlič-
ka zahradní, sýkora koňadra i modřinka, 
vrabec domácí i polní a kavka obecná. 
V parčíku bychom však chtěli co nejvíce 
druhů ptáků.

Dozvěděli jsme se, kam umístit další 
dvě ptačí budky, jak a kdy vyčistit pta-

čí budku, kam umístit pítko na vodu pro 
ptáky, jaké keře vysadit pro potravu ptáků 
(růže šípková, ptačí zob, bez černý). Také 
jsme pozorovali ptáky, které ornitolog fo-
tografoval. Povedlo se nám zahlédnout 
kavku obecnou.

Myslíme si, že nám návštěva ornitologa 
pomohla a dala nám spoustu rad a nápa-
dů, jak do parčíku přilákat více druhů ptá-
ků, a tím ho i zvelebit.

Jana Dohnalová a Magdaléna Fialová, 
7. B

U příležitosti oslav Dne Země jsme si 
v rámci projektového dne poprvé vyzkou-
šeli svá básnická a vypravěčská umě-
ní. Tvorbě textů předcházelo vyprávění 
o naší planetě Zemi, na kterou jsme se 
podívali coby návštěvníci z jiné galaxie, 
na níž jsme měli vše dokonalé. Dávali 
jsme dohromady klady a zápory života 
na Zemi a zjistili jsme, že se nám určité 

věci nelíbí a některá jednání lidí nás trá-
pí. Ze všech sepsaných pozitiv a negativ 
jsme náhodně vybrali pět slov (svět, od-
pad, pytel, válka, mír), aniž jsme tušili, co 
bude následovat.

K našemu překvapení jsme dostali 
za úkol každý sám z těchto slov vytvořit 
báseň či krátké vyprávění. Zpočátku nám 
připadalo nemožné zahrnout tato slova 

do textu tak, aby dával smysl.
Posuďte sami, zda se nám to povedlo.
Žáci třídy 3. B

Náš svět
Matěj Svoboda
Jak vidím ten náš svět,
řekl bych o něm pár vět.
Odpad se tu všude válí,

Malí básníci a vypravěči ze ZŠ T. G. Masaryka

Návštěva ornitologa v parčíku před naší školou

Jeden svět pro studentky a studenty
dobře fungující tým a přes veškeré počá-
teční zádrhele vybuduje během několika 
let z původně oddechového kanálu zá-
sadního hráče v nezávislé žurnalistice. 
Kvůli reportážím, v nichž dává prostor 
protivládním hlasům, však stanice čím dál 
víc naráží na odpor režimu.

Začátkem března 2022, krátce po vo-
jenském napadení Ukrajiny, ukončila sta-
nice vysílání.

Dokumentární festival, který zahrnuje 
projekci filmu s následnou besedou, se 
snaží vést k výchově mladých lidí, kteří 
se orientují v současném světě, otevřeně 
a kriticky přistupují k informacím, nejsou 
lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně 
ovlivňují dění kolem sebe.

Mgr. Ilona Lovicarová

Každoročně na jaře od roku 1999 mohou žáci a studenti základních i střed-
ních škol v České republice navštívit největší festival dokumentárních filmů 
o lidských právech na světě. Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí 
jednou ze součástí působení společnosti Člověk v tísni. Seznamuje s příběhy 
lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv.

Konečně jsme mohli oslavit Den Země!
zařízení, které by samo zajišťovalo zavla-
žování školní zahrady. Deváťáci pracovali 
na úsporách energií, zajímavý byl nápad 
využít slunečních panelů, které by mohly 
být umístěny na střeše školy.

Během prezentací jsme se snažili odpo-
vědět na otázky z pracovního listu, a tím 
jsme dávali lepší pozor. Také jsme se ba-
vili – vždyť při představování každé třídy 
se zpívalo, veršovalo, a dokonce i tančilo!

Druhá část dne byla zasvěcena únikové 
hře pod názvem Velká klimatická hra. Vy-
zkoušeli jsme si, jak lze město adaptovat 
na následky klimatické krize. Ujasnili jsme 
si pojmy klima, klimatická změna a adap-
tace. Mladší děti se zúčastnily terénní hry 
GLOBE Games na Heřmanských kop-
cích. Celý den vlála na naší škole zelená 
vlajka ekoškoly.

Elena Malerz, 8. C



31

ze sportu

dějovického střediska tradičně připomínají 
návštěvou u hrobů zesnulých významných 
členů Junáka v Moravských Budějovicích 
a položení věnce na hřbitově.

A konečně celé vyvrcholení činnosti – let-
ní tábory. Přípravy na ně začínají opatrně 
již po Vánocích plánováním programu, ter-
mínů, přihlášek, táborového příběhu, oprav 
materiálu, ale ty závěrečné týdny bývají nej-
intenzivnější.

V květnu přípravy doprovázela dobrovol-
ná brigáda v České Kanadě, nedaleko místa 
našeho tábořiště, abychom pomohli majite-

Pódiové skladby 
a taneční formace

V neděli 19. června proběhne další roč-
ník tradiční stylově neomezené soutěžní 
přehlídky určené pro všechny hudeb-
ně-pohybové formy. Přijďte se podívat 
na rozmanitá vystoupení souborů ze širo-
kého okolí. Akce proběhne, pokud bude 
přihlášeno alespoň 10 skladeb. Aktuální 
informace o konání akce budou zveřejně-
ny na našem webu mbsokol.cz

T – Mobile Olympijský běh

Také letos se podílíme na pořádání ce-
lorepublikového T – Mobile Olympijské-
ho běhu, který se bude konat 22. června 
na atletickém stadionu. Dopoledne bude 
patřit školním běhům, v 17.00 hod. se po-
běží dětský závod a v 18.00 hod. odstar-

tují hlasatelé Radiožurnálu hlavní závod 
na 5 km. Naše trasa povede z atletického 
stadionu k rybníku Nový u Háje a zpět. On-
-line registrace budou ukončeny 5. června 
(při platbě kartou 12. června), pokud tedy 
stále váháte, zda se běhu zúčastnit, roz-
hodujte se rychle. Registrací přispějete 
na olympijskou nadaci. Přijďte si zaběh-
nout závod nebo podpořit sportovce!

Noc sokoloven
V letošním roce bychom chtěli zakončit 

sezónu přespáním v sokolovně. Připojuje-
me se tak k celorepublikovému dni s tě-
locvikem, lidmi, historií a architekturou 
Sokola – den se sokoly v sokolovnách. 
Začneme 24. června v 17.00 hod. hrami 
a soutěžemi na nádvoří a společně si 
opečeme špekáčky. Poté se přesuneme 
do vnitřních prostor sokolovny. Na dobrou 
noc si pustíme pohádku a poté se uložíme 
ke spánku v naší tělocvičně. Pokud budou 
děti chtít v sokolovně přenocovat, je nut-
né se zaregistrovat na webu mbsokol.cz. 
Přespávačka je určena pro děti do 10 let.

Hana cup
Přijďte si zazávodit na jedenáctý ročník 

nohejbalového turnaje trojic. Začínáme 
v sobotu 25. června na nádvoří sokolovny. 
Čas začátku akce bude v nejbližší době 

Je to velmi neklidné období pro všech-
ny skauty, obvykle se už do teplého po-
časí hodí naplánovat více akcí, ať už jen 
s oddílem, nebo hromadných.

Jednou z velkých akcí je „Závod Vlčat 
a Světlušek“ (ZVaS). Něco jako skautská 
olympiáda pořádaná jednou za dva roky. 
Jako první se vyjíždí na okresní kola, kde 
se setkávají družiny (menší skupiny vlčat 
a světlušek – mladší skautské kategorie, 
6 – 11 let) a prověřují svoje schopnosti zís-
kané za poslední dva roky. 6. roj světlušek 
i 1. smečka vlčat Sirius z našeho středis-
ka se letos ZVaS účastnili poprvé po čty-
řech letech, protože předchozí ročníky 
byly zrušeny kvůli koronavirové epidemii. 
Navzdory tomu, že byla skautská čin-
nost značně utlumená a tyto oddíly jsou 
složeny převážně z nováčků, tedy žádný 
účastník neměl se ZVaS osobní zkuše-
nost, umístily se všechny nasazené dru-
žiny v rámci okresu velmi slušně. Jedna 
z družin vlčat neměla v závodě ve Smrč-
né nad Sázavou daleko k postupu do vyš-
šího krajského kola. Je to cíl, na který se 
snad podaří dosáhnout v příštím ročníku.

Dále upomínka konce 2. světové války 
8. května, kterou si skauti z moravskobu-

Co se chystá v moravskobudějovickém Sokole

naše Zem nás nepochválí.
Do pytle odpad dávejme
a na zem už nic neházejme.
Válku už tu nikdy nechceme,
radši radovat se budeme.
Mír bychom tu všichni chtěli,
kéž už bychom ho tu měli.

Strašpytel
Adéla Krotká
Byl jednou na světě strašpytel a ten se 

bál úplně všeho! Bál se: zvířat, věcí, osob 
a bál se také vyjít z domu. Maminka ho 
jednou poslala vytřídit odpad, ve kterém 
ležel starý a potrhaný pytel. Ten pytel náh-

le ožil a vyprávěl mu o válce, ve které dří-
ve sloužil jako obal na zbraně. Nakonec 
sám došel k tomu, že válka je špatná věc 
a že by chtěl na světě jenom mír. Když ho 
lidé vyhodili, měl z toho radost. Řekl si, 
že teď bude mít třeba větší štěstí a vyrobí 
z něj užitečnější věc.

zveřejněn na našem webu mbsokol.cz. 
Pro více informací kontaktujte Pavla Fialu 
na tel. čísle 724 35 60 40.

Kemp vítězů

Ještě nemáte plány na červenec? Při-
hlaste děti na sportovní příměšťák pod 
vedením nejlepších sportovců. Projekt 
pod patronátem českých olympioniků má 
už pětiletou tradici. Děti od 1. třídy ZŠ až 
do 15 let pod vedením zkušených trenérů 
vybíraných Denisou a Adamem Helcele-
tovými zažijí týden plný pohybu, rozvoje 
mentálních schopností a zdravého život-
ního stylu. Kemp vítězů zavítá do Morav-
ských Budějovic od 18. do 22. července. 
Registrace běží v plném proudu na webu 
www.kempvitezu.cz.

Karolína Plačková, TJ Sokol 

li pozemku, na kterém táboříme a okolní 
přírodě. Této brigády měli možnost se 
účastnit i neskauti: rodiče členů našeho 
střediska – skautů, skautek, vlčat a svět-
lušek i nejmladších benjamínků (věková 
kategorie ve skautu 4 – 6 let).

Další práce nás pak čekají na samém 
konci června. O posledním víkendu probí-
há stavba tábora na zelené louce, každý 
rok se musí postavit celý znovu. Starší ro-
veři a oldskauti (věkové kategorie skautů 
nad 15 let) přijíždějí jako první a staví zá-
zemí tábora: kuchyni, polní sprchu nebo 
skladiště. Podsady na spaní už si ale 
staví skauti a skautky sami v první dny 
skautského tábora, které je čekají jen pár 
hodin poté, co ve škole dostanou závě-
rečné vysvědčení.

Další dny táborů už jsou jedním velkým 
zážitkem ze společnosti ostatních skautů, 
života v přírodě a všeho co obnáší, v do-
cela izolovaném kusu jihočeské přírody. 
Opravdová špička našich celoročních 
schůzek, výprav, her, práce a plánování. 
Takovéto zážitky nikdy neomrzí, a jako 
skauti přejeme i všem ostatním skvělá 
letní dobrodružství.

Vendula Karásková

Konec skautského roku
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různé

SUDOKU
o ceny

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

3 9 1
6 8 2
2 9 1

2 3 7
5 2 1
4 1 6

8 5 1
9 1 6

5 3 9

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
Sokol Moravské Budějovice vás zve na následující akce

čtvrtek    2. 6. - Kurz manželské touhy - fi lm kino Sokol
Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka vztahové komedie pro lidi, kteří chtějí ve zdraví 
a lásce přežít vlastní manželství. Začátek promítání ve 20.00. Bar otevřen od 19.00. Vstupné 120 Kč.

čtvrtek  16. 6. - Láska na špičkách - fi lm kino Sokol
Romantická komedie pojednává o bývalé baletce, která se s rodinou přesune z Prahy do malého 
města. Začátek promítání ve 20.00. Bar otevřen od 19.00. Vstupné 120 Kč.

neděle  19. 6. - Pódiové skladby a taneční formace
Další ročník tradiční stylově neomezené soutěžní přehlídky určené pro všechny hudebně-pohy-
bové formy.

středa  22. 6. - T-Mobile Olympijský běh
Také letos se podílíme na  pořádání celorepublikového T-Mobile Olympijského běhu, který se 
bude konat na atletickém stadionu.

pátek  24. 6. - Noc sokoloven
Celorepubliková akce se sokoly v sokolovně. Začátek akce je v 17.00 na nádvoří sokolovny. Den 
plný her a soutěží zakončíme přespáním v naší tělocvičně.

sobota  25. 6. - Hana cup
Jedenáctý ročník nohejbalového turnaje na nádvoří sokolovny.

18. 7 - 22. 7. - Kemp vítězů
Pětidenní sportovní příměstský tábor pod vedením špičkového českého atleta.

Více o některých akcích Sokola uvnitř zpravodaje.

sobota 4. 6.         Vesce 

22. ročník Rybářských závodů
SDH Vesce vás zve na 22. ročník Rybářských závodů. Prezence od 6.30 hod., začátek od 7.00 hod. 

Startovné 150 Kč. Srdečně zvou hasiči.

středa 8. 6.       Moravské Budějovice MKS Beseda – velký sál

Příběhy našich sousedů
Zveme vás na slavnostní veřejnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů. Na setkání s vámi 
se těší žáci z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice, ZŠ Myslibořice a ZUŠ Hrotovice i Post Bellum. 

Začátek ve 13 hodin.

červen - září      Moravské Budějovice věž kostela sv. Jiljí

Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí
Věž pro veřejnost otevřena od 24. 6. do 11. 9. Vždy pátek, sobota, neděle 
od 13 do 16 hodin. Vstup na vlastní nebezpečí. Dodržujte pokyny služby. 

Maximální počet pro jednotlivý vstup na věž je 8 osob. Vstupné 50 Kč.

sobota 11. 6.        Domamil mateřská škola

Víkend otevřených zahrad 
Srdečně zveme všechny příznivce zahradničení a přírody na naši Ukázkovou přírodní zahradu 

v Domamili. Otevřeno od 14.00 do 16.00 hod. Podrobnosti uvnitř zpravodaje.

1. - 3. 7.          Domamil hřiště

Pouťové akce
Taneční zábavy, sportovní utkání, jarmark, atrakce pro děti... Podrobnosti uvnitř zpravodaje.

V neděli 26. června se uskuteční v pořadí 
již třiatřicátý Moravskobudějovický triatlon, 
který pořádají příspěvková organizace ZI-
KOS, DDM Budík a Klub přátel triatlonu. Tra-
diční závod složený ze tří disciplín (plavání, 
běh, jízda na kole) je opět rozdělen do něko-
lika věkových kategorií od dětských přes do-
rost až po dospělé včetně veteránů, čemuž 
jsou samozřejmě přizpůsobeny také délky 
tratí. Zatímco na závodníky v nejmladší dět-
ské kategorii čeká absolvování padesáti me-
trů v bazénu, čtyř kilometrů cyklistiky a kilo-

Všichni školáci se těší na poslední červ-
nový den, kdy dostanou vysvědčení a če-
kají je dva měsíce prázdnin! Rozhodli jsme 
se, že opět všem dětem, ale nejen jim, vy-
svědčení zpříjemníme. Opakovaně oživíme 
prostor tržnice kolem zmrzlinového stánku 
u Billy už tradiční venkovní “kavárnou”. Mís-
to zútulníme a vy si budete moci vychutnat 
zmrzlinu v příjemnějším prostředí a nastu-
pující prázdninové atmosféře.

Záleží nám na tom, aby Budějovice byly 
živé a přívětivé město, aby se zde vytvořila 
místa, kde se lidé mohou setkávat. Některé 
věci už se podařily. Díky našemu vytrvalému 
tlaku město na tržnici umístilo dřevěnou lavi-
ci a nikdo z nás už nemusí sedět na betono-
vém obrubníku u zdi.

Stačí málo a “tržnice” u zmrzliny ožije. 
Změní se v místo, kde si můžete pohodlně 
sednout a prohodit pár slov s přáteli. Mezi-
tím se děti trochu vyřádí a odnesou si i malý 
dárek za vysvědčení. Těšíme se na viděnou 
u zmrzliny!

Jan Švaříček, Za lepší Budějovice

Po vysvědčení na zmrzlinu

33. ročník Moravskobudějovického triatlonu
metrovéhu běhu, dospělí musí zvládnout 700 
metrů plavání, čtyřiadvacet kilometrů jízdy 
na kole a závěrečný pětikilometrový běh.

Pořadatelé rovněž připravili závod štafet, 
a to ve dvou věkových kategoriích: součet 
věku závodníků do 120 a nad 120 let. Koná-
ní štafetového triatlonu je ovšem podmíněno 
přihlášením minimálně šesti štafetových týmů.

Závody jednotlivých kategorií začínají 
na moravskobudějovickém letním koupali-
šti v 9.30 hod. (děti), v 11.00 hod. (štafety) 
a ve 12.30 hod. (dorost a dospělí).

Zájemci o aktivní účast na 33. ročníku 
tradičního závodu se do něj mohou hlásit už 
nyní, bližší informace najdou na www.mbtri-
atlon.cz.   -jek-

Vylosovaný výherce získává vstupenku na kon-
cert irské skupiny Delta fuse, konaný 20. 6. 2022 
v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontak-
tem doručte do Turistického informačního cen-
tra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS 
Beseda), a to nejpozději do 10. června. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.





     

Muzejní noc

Ekotrh


