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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
čas prázdnin a dovolených je zase tady. Někdo již 

možná okusil příjemné chvíle odpočinku a letní dovole-
nou si vybral s předstihem, ale většina z nás si ji šetří 
právě na letní měsíce červenec a srpen. Tradice je tra-
dice, a tak se v mnohých rodinách balí, nakládá do aut 
a vyráží na zasloužené prázdniny až poté, kdy školáci 
přinesou vysvědčení. Jiní ještě fi nišují v práci a na po-
slední chvíli brouzdají na internetu. Co kdyby se objevila 
nějaká zajímavá nabídka na exotický výlet… Ne všichni však touží 
po cestování v zahraničí. Mnozí naopak dávají přednost domácímu 
prostředí. Vždyť člověk kolikrát ani neví, kolik krásných a zajímavých 
míst máme v blízkém okolí našich domovů. Pěší výlety či projížďka 
na kole nám mohou odhalit různá překvapení i nádherné přírodní 
scenérie.

Prošli jsme nepříjemnou dobou, která na nás a na našich životech ne-
chala následky. Určitě ale přinesla i pár dobrých věcí. Rozhodně jsme si 
uvědomili, jak šikovní a pracovití lidé jsme, jak nás jen tak něco nepora-
zí. Můžeme být hrdí na to, jak jsme vším tím prošli a stali se silnějšími. 
Zkusme si tento pocit uchovat a dál na něm stavět. Třeba i zdánlivou ma-
ličkostí, že letos v létě budeme více cestovat po našem regionu, více si 
dopřávat v místních restauracích, hotelích a penzionech. Zkusme více po-
znat Třebíčsko, Vysočinu nebo jakékoliv jiné místo v naší nádherné zemi. 
Rozhodně to stojí za to. Člověk by se měl zastavit, odpočinout a nabrat 
nové síly. Proto mi dovolte, abych se i já na chvíli zastavila a zamyslela.

V období letních prázdnin budou probíhat různé investiční akce, např. 
rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v MŠ Fišerova, u vstupu do MŠ Ša-
faříkova bude vybudován nový přístřešek. Práce na rekonstrukci technic-
ké infrastruktury na náměstí Svobody plynule pokračují. Probíhají práce 
na obnově vstupní brány a parkové zdi (vstup z ulice Tovačovského sady). 
Firmy budou pracovat přes celé prázdniny tak, aby se plnily termíny.

Ráda bych se ale také zmínila i o jiných – kulturních akcích. Ve čtvrtek 
26. května se konal v MKS Beseda benefi ční koncert (a to již VI.) Paprsku 
radostného žití, jehož výtěžek putuje na konto moravskobudějovického 
Domu sv. Antonína. Vedle mládeže zde bylo také mnoho posluchačů 
střední i starší generace nejen z našeho města, ale i přespolních. Koncert 
byl velmi úspěšný. Navíc šlo o opravdu skvělé představení plné humoru 
a písniček od začátku do konce, prostě výborná zábava.

Na začátku června jsem se zúčastnila zajímavé prezentace studentů 
moravskobudějovického gymnázia a žáků ZŠ Myslibořice a ZUŠ Hrotovi-
ce, kteří zpracovali několik zajímavých projektů, přičemž tři se týkaly Mo-
ravských Budějovic. První příběh z padesátých let popisuje osudy rodiny 
Nekulovy (Jan Nekula je někdejší moravskobudějovický starosta). Druhý 
příběh byl o životě paní Boleslavy Achrerové, rodačky z Moravských Bu-
dějovic, v současné době žijící v Domově důchodců v Myslibořicích. Třetí 

příběh byl vlastně životopis vlastivědného pracovníka, sběra-
tele, kronikáře, organizátora a amatérského fotografa Františ-
ka Vlka. Víte, že všechny tyto tři příběhy budou uloženy v Pa-
mětech národa společnosti Post Bellum? Velké poděkování 
za dobře odvedenou práci patří nejenom studentům a žákům, 
ale i jejich vyučujícím. Je důležité si připomínat historii, aby 
nám vzpomínky účastníků dějinných momentů umožnily po-
znávat podstatu totalitních režimů 20. století, nacismu a ko-
munismu. Čím více příběhů se podaří shromáždit, tím pestřej-
ší a srozumitelnější mozaika minulého století vznikne.

V neděli 19. června jsme v moravskobudějovické farnosti, na zámec-
kém nádvoří, prožili velkou radost, slavnost – primiční mši svatou Jož-
ky Janouška. Zúčastnilo se jí nejenom mnoho moravskobudějovických 
občanů, ale i lidí z blízkého okolí, nechyběli ani vzácní hosté. Myslím, 
že všichni přítomní prožili krásné slavnostní okamžiky. Po mši svaté byly 
rozdávány obrázky a tradiční koláčky, které připravily šikovné kuchařky. 
Díky obětavým lidem bylo vše perfektně připraveno. Všem, kteří mají 
velký podíl na přípravě této oslavy, patří velké díky. Jsem přesvědčena, 
že tato sláva proběhla důstojně, v příjemné atmosféře a každý si domů 
v podvečer mohl odnést plno krásných zážitků. Jožkovi k jeho kněžskému 
putování přeji hojnost Božího požehnání, sílu, zdraví, dary Ducha svaté-
ho, všechno dobré a ochranu Panny Marie.

Zhruba od 17. července do 24. srpna si nezapomeňte něco přát. Právě 
v těchto dnech, respektive nocích, můžete vidět nejvíce padajících hvězd. 
Nepotřebujete k tomu ani dalekohled. Perseidy jsou vidět pouhýma oči-
ma, stačí se dívat kamkoliv po celé obloze. A co že ta padající světélka 
na obloze znamenají? Jedná se o meteorický roj, který se nazývá odbor-
ně Perseidy. Jestli opravdu plní přání, nechám na každém z vás...

V září nás čeká velké volební klání, jehož výsledek je závislý na vás – 
voličích, na vašem uvážení, koho do městského zastupitelstva na další 
čtyři roky zvolíte. Uvidíme, kolik stran a volebních uskupení se nakonec 
bude o hlasy voličů ucházet. Není samozřejmě vyloučeno, že po volbách 
předám funkci místostarostky někomu jinému. Pokud se tak stane, tak 
věřím, že půjde o člověka nejen s dobrým srdcem.

Na závěr bych ráda popřála všem školákům krásné dva měsíce prázd-
nin, slunečné počasí a hodně pěkných zážitků. Také vám, milí spoluob-
čané, přeji odpočinkové dva měsíce a spoustu nově načerpané energie. 
Mějte se jenom dobře a prázdninový čas užijte ke zlepšení fyzické i psy-
chické obnovy své duše. Přeji vám šťastné cesty a krásné letní měsíce. 
Pamatujme na to, že jsme jen poutníci. Buďme vděčni za každého, kdo 
nám na našich cestách pomůže, poradí, mile nás překvapí a nabídne nám 
svůj čas. A my sami buďme otevření a připravení pomoci každému, kdo to 
na své cestě životem bude potřebovat.

Ať je každý zážitek milý, každý návrat bezpečný a každá vzpomínka 
radostná! 

Jana Kiesewetterová, místostarostka města 
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Bezmála pět hodin potřebovali morav-
skobudějovičtí zastupitelé na projednání 
a schválení všech bodů, které obnášel 
program jejich sedmnáctého zasedání. 
Členové nejvyššího orgánu města se 
v pondělí 6. června odpoledne sešli opět 
ve velkém sále Besedy, kde 
jednání úderem 16. hodiny 
zahájil a poté také řídil staros-
ta Vlastimil Bařinka (SOMB). 
Poté, co přivítal všechny pří-
tomné, konstatoval přítom-
nost všech jedenadvaceti 
zastupitelů a zapisovatel-
kou určil Barboru Pokornou. 
Do návrhové komise byli poté 
zvoleni Jiřina Veselá (ZLB + 
ODS) a Petr Žák (KDU-ČSL) 
a ověřovateli zápisu Jiřina 
Jínová (KSČM) a Drahoslav 
Bastl (ZLB + ODS).

Dva úvodní body progra-
mu se pochopitelně obešly 
bez diskusí a schváleny byly 
prakticky jednomyslně, což 
se ovšem nedá říci o mno-
hých následujících. Sedmnácté zasedání 
zastupitelstva se totiž svým průběhem 
nelišilo od těch předchozích, debata byla 
už tradičně často dost vyhrocená. Bez 

problémů a hlasy všech přítomných ov-
šem byly schváleny například stanovy 
Sdružení obcí Vysočiny, počet členů za-
stupitelstva ve volebním období 2022 až 
2026, závěrečný účet a celoroční hospo-
daření města v roce 2021, pořízení dvou 

automobilů pro pečovatelskou službu či 
rozbor fi nančního hospodaření města.

Poněkud překvapivě ne všichni zastu-
pitelé souhlasili s navrženými přísedícími 

Okresního soudu v Třebíči, pro šest žen 
a jednoho muže zvedlo ruku sedmnáct 
zastupitelů, zdrželi se čtyři napříč poli-
tickým spektrem. Stejně nečekané ale 
byly i všechny výsledky hlasování v pří-
padě poskytnutí fi nančních darů spolkům 

a organizacím z FAOM, kdy 
například částku 150 000 Kč 
pro Sportovní klub JeMoBu 
nepodpořilo pět zastupitelů, 
podobně se stejnému počtu 
zastupitelů nelíbil ani půlmili-
onový příspěvek společnosti 
Moravskobudějovický HOKEJ. 
Stoprocentní pochopení nena-
šli u členů nejvyššího orgánu 
města ani dobrovolní hasiči. 
Částku 150 000 Kč na činnost 
jim odsouhlasilo jen osmnáct 
zastupitelů.

Také o tom, jak kdo nejen 
v těchto případech hlasoval, 
nejlépe vypovídá videozá-
znam i zápis ze sedmnácté 
schůze zastupitelstva, které 
zájemci najdou na webových 

stránkách města. Obsahují také místy 
poměrně ostrou diskusi, která se během 
červnové schůze odehrála.

Luboš Janoušek

poskytlo v souladu s ustanovením § 
76 zákona o obcích členu zastupitel-
stva města Jiřině Veselé mimořádnou 
odměnu ve výši 3 200 Kč z důvodu mi-
mořádné péče o zeleň v městské části 
Lažínky; odměna bude vyplacena z fi -
nančních prostředků OV Lažínky;
vyslovilo souhlas se vznikem pracovně-
právního vztahu mezi městem Morav-
ské Budějovice a členem zastupitelstva 
města Moravské Budějovice Zdeňkem 
Janderkou, založeným na základě 
pracovní smlouvy na pracovní pozici 
hlavního manažera realizačního týmu 
projektu Akčního plánování v území 
ORP Moravské Budějovice (MAP III.) 
v rozsahu uvedeném v pracovní smlou-
vě, případně dohodě o pracovní čin-
nosti. Délka trvání pracovního poměru 
je na dobu určitou 16 měsíců trvání 
projektu do 30. 11. 2023, nejdéle však 
do doby ukončení fi nancování projektu 
Akčního plánování v území ORP Mo-
ravské Budějovice (MAP III.) poskyto-
vatelem dotace;
souhlasilo s návrhem nového znění sta-
nov zájmového sdružení právnických 
osob „Sdružení obcí Vysočiny“ (SOV);
stanovilo počet členů moravskobudějo-
vického zastupitelstva pro volební ob-
dobí 2022 až 2026 v počtu 21;
schválilo přijetí daru pozemků p. č. 
2704/2 a p. č. 2704/3 v k. ú. Moravské 
Budějovice a staveb (zpevněné plochy 
chodníků, asfaltové komunikace a ve-
řejné osvětlení) z vlastnictví společnosti 
FMZ INVEST, s.r.o., do vlastnictví města;

neschválilo prodej části pozemku p. č. 
1421/26 o výměře 186 m2 na ul. Mysl-
bekova v k. ú. Moravské Budějovice 
paní M. U., bytem Moravské Budějovice 
na základě její žádosti a schválila pone-
chání pozemku i nadále ve vlastnictví 
města;
schválilo prodej pozemku p. č. 1480/37 
na ul. Jechova v k. ú. Moravské Budě-
jovice vítězi výběrového řízení společ-
nosti Altrido, s.r.o. Plandry za konečnou 
cenu 1 767 000 Kč;
schválilo prodej pozemků v lokalitě ul. 
Havlíčkova, tj. pozemek p. č. 2956/1, 
pozemek p. č. st. 1909, jehož součás-
tí je stavba s č. p. 94, pozemek, jehož 
součástí je stavba s č. p. 93, vše v k. ú. 
Moravské Budějovice vítězi výběrové-
ho řízení společnosti AGRO Ctidružice, 
s.r.o. za konečnou cenu 2 145 000 Kč;
schválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 178/1 u chaty č. ev. 14 stojící na po-
zemku p. č. 178/17 v k. ú. Moravské Bu-
dějovice a k. ú. Jackov bez výběrového 
řízení předem určeným žadatelům;
schválilo přijetí dotace na pořízení 
dvou automobilů pro pečovatelskou 
službu, přičemž jejich pořízení bude 
zařazeno do rozpočtu města na rok 
2022 a 2023;
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města ve výši 88 000 Kč ob-
chodní společnosti COOP družstvo HB 
Praha na provoz prodejny ve Vesci;
schválilo poskytnutí dotace ve výši 
19 759 550 Kč pro Vodovody a kanali-
zace, dobrovolný svazek obcí Třebíč;

schválilo poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 500 000 Kč společnosti Morav-
skobudějovický HOKEJ, s.r.o., Smlouvu 
o podpoře a spolupráci mezi městem 
Moravské Budějovice a Moravskobu-
dějovický HOKEJ, s.r.o. a schválila 
neposkytnutí fi nančního daru ve výši 
500 000 Kč spolku HC ŽIHADLA MO-
RAVSKÉ BUDĚJOVICE z. s.;
schválilo poskytnutí fi nančních darů 
z FAOM na celoroční činnost ve výši 
150 000 Kč pro Sportovní klub JeMoBu, 
80 000 Kč pro Orel jednota Mor. Budě-
jovice, 150 000 Kč pro SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů v Mor. Budějo-
vicích, 65 000 Kč pro Junák – český 
skaut, středisko Moravská Orlice Mor. 
Budějovice, z. s., 30 000 Kč pro Spolek 
pro veřejnou dopravu na jihozápadní 
Moravě, 500 000 Kč pro HC Žihadla Mor. 
Budějovice – mládež, z. s., 300 000 Kč 
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Mor. 
Budějovice, 270 000 Kč pro Sportovní 
klub Mor. Budějovice z. s. (v roce 2022 
sportovní klub obdrží celkovou fi nanční 
podporu z FAOM ve výši 320 000 Kč, 
vyplacenou ve výši 270 000 Kč jako fi -
nanční dar a ve výši 50 000 Kč jako fi -
nanční dotaci);
vzalo na vědomí čerpání z FAOM v roce 
2022 k 30. 4. 2022, protokoly o veřejno-
správních kontrolách příspěvkových 
organizací města za období r. 2021 
a výpis činnosti městské policie za 1. 
čtvrtletí 2022.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

Červnová schůze zastupitelstva trvala téměř pět hodin

Zastupitelé Moravských Budějovic se v pondělí 6. června sešli ve velkém 
sále Besedy v plném počtu.                 Foto: Luboš Janoušek

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání v pondělí 6. června mj.:
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SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 19. července a 16. srpna,

v integrovaných obcích
v úterý 26. července a 23. srpna.

schválila předložit žádost o dotaci 
z projektu Česká knihovna vyhláše-
ného Moravskou zemskou knihovnou 
v Brně z pověření Ministerstva kultury 
ČR; v případě schválení dotace obdrží 
knihovna knihy dle svého výběru v hod-
notě 5 200 Kč (limit pro knihovny dané-
ho typu a velikosti obce);
schválila uzavření smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání s nájem-
cem Vaše elektrárna s. r. o. Satalice, 
předmětem nájmu jsou prostory v pří-
zemí domu č. p. 25 na nám. Míru;
schválila zveřejnit záměr pachtu po-
zemku p. č. 1441/7 a p. č. 1441/8 v k. ú. 
Moravské Budějovice předem určeným 
zájemcům – nájemníkům bytových jed-
notek ve stavbách č. p. 334 a č. p. 335 
na ulici Jiráskova;
schválila uzavření smlouvy o centra-
lizovaném zadávání veřejné zakázky 
na zajištění nákupu a distribuce plomb 
a lístků o původu zvěře orgány stát-
ní správy myslivosti podle zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů;
schválila zábor veřejného prostranství 
v k. ú. Moravské Budějovice od 1. 6. 
do 31. 10. 2022 za účelem vystavení 
ovoce a zeleniny před prodejnou VITA-
MÍNKA;
schválila dohodu s Krajem Vysočina 
o přistoupení poskytovatele k rámcové 
smlouvě o zajištění ubytovací kapacity 
charakteru nouzového přístřeší (objekt 
bývalé hasičské zbrojnice);
schválila vyhlášení výběrového řízení 
na prodej v k. ú. Vranín za účelem vý-
stavby rodinných domů za vyvolávací 
cenu 920 Kč/m2;
souhlasila s navrženými členy a jejich 
náhradníky do hodnotitelské komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve veřejné zakázce „Rekonstrukce 
MKS Beseda Moravské Budějovice – II. 
etapa“ a nominuje za město Moravské 
Budějovice komisi v tomto složení: Mi-
roslav Beránek, Zbyněk Fučík, Jan Ko-
cáb, náhradníci – Jana Tůmová, Jana 
Kiesewetterová, Zdeněk Janderka;
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele sta-
vebních prací „Výstavba nového plotu 
v městském parku“: 1. Zdeněk Hagara, 
Moravské Budějovice; 2. Šibor stavby 
s.r.o., Litohoř;
schválila vyhlásit veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na zajištění dodávky „Úse-
kový měřič rychlosti v obci Jackov“;
schválila uzavření Smlouvy o užívá-
ní veřejného prostranství s panem J. 
A. (bytem Znojmo) za účelem umístě-
ní prodejního stánku na ul. Kollárova 
od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 za účelem 
prodeje ovoce a zeleniny;
schválila zveřejnit záměr výpůjčky částí 
pozemků parc. č. 1682/6 (ul. Havlíčkova 
u mostu) a parc. č. 1727/3 (ul. Mánesova 

u kontejnerů) v k. ú. Moravské Budějo-
vice předem určenému zájemci Česká 
pošta, s. p., Praha za účelem umístění 
2 ks poštovních odkládacích schránek;
schválila smlouvu o provedení auditu 
k projektu „Oranžové hřiště Vesce“;
projednala žádost STŘEDu, z. ú. Třebíč 
o prodloužení termínu souhlasu s uby-
továním cizinců s dočasnou ochranou 
(váleční ukrajinští uprchlíci) v budově č. 
p. 189, ul. Husova a souhlasí s prodlou-
žením termínu tohoto ubytování do 31. 
12. 2022;
souhlasila s předáním vybraných přípa-
dů soudnímu exekutorovi JUDr. Ivaně 
Kozákové;
projednala zpracovaný návrh pamětní 
desky režiséra a scénáristy Ivo Nováka 
a schválila návrh pamětní desky ze dne 
17. 5. 2022;
schválila poskytnutí fi nanční daru 
z FAOM ve výši 10 000 Kč pro Kynolo-
gický klub Moravské Budějovice na ce-
loroční činnost;

schválila záměr realizačního týmu MAP 
II podat navazující projektovou žádost 
Akční plánování v území ORP Morav-
ské Budějovice, číslo projektu CZ.02.3.
68/0.0/0.0/20_082/0023038. Projektová 
žádost pod uvedeným registračním čís-
lem prošla formálními i věcnými hodno-
ceními a byla vybrána k fi nancování ze 
strany Řídícího orgánu MŠMT;
schválila poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 3 000 Kč Nadačnímu fondu 
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na po-
řádání 30. ročníku dějepisné soutěže 
studentů gymnázií České republiky 
a Slovenské republiky;
schválila koncept kroniky místní části 
Vranín za rok 2021 a souhlasila s vypla-
cením odměny dle dohody o pracovní 
činnosti kronikářce paní L. Svobodové 
za zpracování konceptu i za jeho pře-
psání do kroniky místní části Vranín;
schválila harmonogram schůzí rady měs-
ta na 2. pololetí kalendářního roku 2022;
schválila návrh programu 17. zasedání 
zastupitelstva města.

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 107. schůzi dne 23. května 2022 mj.:

Rada města na své 108. schůzi dne 7. června 2022 mj.:
souhlasila s předáním vybraných přípa-
dů soudnímu exekutorovi JUDr. Ivaně 
Kozákové;
souhlasila s podáním žádosti o nadační 
příspěvek Nadace ČEZ na odhlučnění 
učebny pro výuku hromadných hudeb-
ních předmětů příspěvkovou organizací 
Základní umělecká škola Moravské Bu-
dějovice a schválila oprávnění přijmout 
nadační příspěvek Nadace ČEZ – Pod-
pora regionů na odhlučnění učebny pro 
výuku hromadných hudebních předmě-
tů příspěvkovou organizací Základní 
umělecká škola Moravské Budějovice 
do majetku příspěvkové organizace;
schválila poskytnutí fi nančního daru 
z FAOM ve výši 10 000 Kč pro Sdružení 
rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mo-
ravské Budějovice, z. s. na akci GLOBE 
Learning Expedition in Estonia;
schválila uzavření Smlouvy o zabezpe-
čení odtahu, skladování vozidel a zajiš-
tění likvidace vraků mezi městem (ob-
jednatel) a společností FERRUM s.r.o., 
Moravské Budějovice (dodavatel);
schválila uzavření darovací smlouvy 
mezi městem jako dárcem a paní L. 
J. Moravské Budějovice, jako obdaro-
vanou. Předmětem darovací smlouvy 
je dětská skluzavka Monkey´s Home 
2,90 m, kovové schůdky ke skluzavce 
2,90 m a zastřešení pískoviště z poly-
propylenu, to vše v hodnotě 19 816 Kč 
s tím, že vše bude umístěno na veřej-
ném prostranství u domu č. p. 1044 
na ul. Myslbekova;
souhlasila s navrženými členy a jejich 
náhradníky do hodnotitelské komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ba-
zénu ZŠ Havlíčkova Moravské Budějo-
vice“ a nominuje za město komisi v tom-

to složení: členové – Miroslav Beránek, 
Zbyněk Fučík, Jan Kocáb, náhradníci 
– Jana Tůmová, Jana Kiesewetterová, 
Zdeněk Janderka;
schválila přijmout dotaci 374 842 Kč 
na realizaci projektu “Pumptrack Mo-
ravské Budějovice“, poskytnutou z Fon-
du Vysočiny, grantového programu 
Cyklodoprava a cykloturistika 2022;
schválila na základě výběrového řízení 
zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na dodavatele stavebních prací 
„Pumptrack Moravské Budějovice“ do-
davateli Dirty Parks s.r.o. Jičín;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na zajištění 
dodávky „Dodávka vnitřního vybavení 
smuteční síně Moravské Budějovice“: 
1. Aleš Dvořák, Moravské Budějovice, 
2. Dušan Mikysek, Lukov;
vzala na vědomí informace k návrhu 
květinové výzdoby smuteční obřadní 
síně;
schválila komisi pro otevírání obálek, 
hodnocení nabídek a výběr dodavatele 
veřejné zakázky „Moravské Budějovice 
– hasičský dopravní automobil ve slo-
žení: členové – Zdeněk Janderka, Vla-
dimíra Pešková, Lukáš Pecka, náhrad-
níci – Jana Kiesewetterová a Miloslav 
Pecivál.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství
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Na konci května se po tříle-
té přestávce znovu uskutečnilo 
oblastní kolo Dopravní soutě-
že mladých cyklistů. Soutěž se 
odehrávala v ZŠ T. G. Masaryka 
a na dětském dopravním hřišti. 
Účastnilo se jí celkem dvanáct 
družstev ve složení dva chlapci 
a dvě děvčata, kteří svoji školu 
reprezentovali s velkým odhodlá-
ním i soutěžním zápalem.

V mladší věkové kategorii změ-
řilo síly celkem devět družstev, 
ve starší tři. Vítězem mladší ka-
tegorie se stalo družstvo ze ZŠ 
Nové Syrovice, ve starší kategorii „bral“ zlato tým žáků ze ZŠ 
T. G. Masaryka. Oba vítězné týmy pak byly vyslány do kraj-
ského kola v Jihlavě.

Dopravní soutěž pro základní školy organizuje město Mo-
ravské Budějovice ve spolupráci s krajským pracovištěm 
Besip a Městskou policií Moravské Budějovice. Na soutě-
ži pravidelně pomáhá Armáda ČR z Náměště nad Oslavou 
a pracovník Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. 
Letos poprvé zde byla k vidění také ukázka práce policejního 
psovoda. Všem organizátorům soutěže ještě jednou srdečný 
dík! Poděkování patří současně jak vedení ZŠ T. G. Masary-
ka, které nám velmi ochotně vyšlo vstříc a umožnilo uspořá-
dání dvou soutěžních disciplín na půdě této školy, tak také 
všem paním kuchařkám, které účastníkům dopravní soutěže 
přichystaly opět velmi chutný oběd.

Antonín Haška i Antonie Hašková se narodili v květnu, resp. v červnu roku 1932, takže v nedávných dnech oslavili významné 
životní jubileum. Milé oslavy se v úterý 14. června ve společenské místnosti Domu sv. Antonína zúčastnila rovněž místostarostka 
Jana Kiesewetterová, kterou doprovázela Monika Kocábová z odboru kanceláře starosty a školství. Obě ženy popřály manželům, 
kteří uzavřeli sňatek v roce 1957, do dalších společných let hlavně pevné zdraví.      Foto: Luboš Janoušek

I když vítěz v každé kategorii může být 
jen jeden, nikdo ani tentokrát neodjížděl 
s prázdnou. Ceny, které do soutěže věno-
valo město Moravské Budějovice, předá-
vala tajemnice MěÚ Ing. Jana Špačková. 
Za Besip, krajské pracoviště Jihlava, se to-
hoto příjemného úkolu zhostil Jan Šidlák.

Soutěž se vydařila, i počasí nám nako-
nec přálo, ale hlavně si to soutěžící i orga-
nizátoři prostě užili! Všichni jsme strávili 
příjemné soutěžní dopoledne a již nyní se 
těšíme na další skvělý ročník této soutěže.

Kamila Havlíčková,
odbor kanceláře starosty 
a školství

 Dopravní soutěž mladých cyklistů se vydařila
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bude mít sice pokračování v podobě projektu Akčního plánování 
v území, tento projekt bude mít však z hlediska svého zaměření 
trochu jiné cíle. Bude zaměřen zejména na tvorbu akčních plánů 
na následná léta 2023 až 2025 a na úpravu Strategických rámců 
MAP k možné realizaci strategických investic v území.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům realizačního 
týmu, kteří přispěli významnou měrou k naplnění všech cílů pro-
jektu MAP II. Děkujeme zejména organizaci Vysočina Education 
a řediteli Mgr. Romanu Křivánkovi, paní Mgr. Lence Andrýskové, 
pracovníkům MAS Rokytná paní Martině Kršňákové a panu Ro-
bertu Kubalovi, pracovníkům STŘED, z. ú. Třebíč pobočce Mo-
ravské Budějovice, vedení města Moravské Budějovice a všem 
úředníkům, kteří byli nějakým způsobem s projektem spjati.

Děkujeme všem spolupracujícím institucím – městskému 
kulturnímu středisku, organizacím a spolkům, které se stara-
jí o kvalitní rozvoj mladé generace. A konečně všem školským 
pracovníkům, ředitelům škol v území, kteří s projektem aktivně 
spolupracovali a spolupracovat budou i nadále. Jim všem pa-
tří obrovský dík za všechno, co pro děti a žáky dělali a dělají 
i v době, kdy se republika aktivně podílí na pomoci civilistům 
z válkou zmítané Ukrajiny.

Za realizační tým projektu MAP II PhDr. Zdeněk Janderka

Blížíme se k prázdninovým měsícům roku 2022 a to, co po čty-
ři roky nabízelo podporu v oblasti vzdělávání pedagogů, vedení 
škol v našem regionu a řešilo podporu a pomoc školám při zajiš-
ťování aktivit žáků škol, spolupráci škol s rodinami žáků, všech-
no to, co přinášelo rozvoj spolupráce mezi školami i domovy dětí 
a mládeže, s ukončením měsíce července skončí.

Kdybychom chtěli zhodnotit přínos MAPů, asi bychom se rádi 
vyhnuli všem, kteří o projektu nevěděli vůbec nic, planými slovy 
kritizovali něco, o čem v podstatě neměli ani páru.

Stovky hodin vzdělávacích aktivit pro pedagogy, výběr výbor-
ných lektorů napříč územím republiky a cílená vzdělávání učite-
lek mateřských škol a ředitelů škol základních, pomůcky pro ma-
teřské školy k rozvoji motoriky dětí předškolního věku, podpora 
rozvoje polytechnických dovedností, matematické a čtenářské 
gramotnosti, spolupráce s městskými knihovnami a dalšími in-
stitucemi, které se věnují práci s dětmi a žáky v rámci volnoča-
sových aktivit. Přínosná byla a je rovněž úzká spolupráce s ak-
tivními řediteli škol a starosty obcí, kteří si uvědomují, že malé 
obce potřebují v rámci udržitelného života zachovat mateřské 
i základní školy. Pomoc projektu MAP také v malých obcích a je-
jich malých školských zařízeních má rovněž nezastupitelnou roli. 
Projekt MAP II, kterým intenzívní podpora škol tak trochu končí, 

Již v únorovém vydání zpravodaje byla veřejnost informována 
o havarijním stavu skateparku a současně o snaze města hledat 
náhradní vhodné řešení za tento druh sportoviště. V květnu letoš-
ního roku byl z bezpečnostních důvodů skatepark včetně oplocení 
demontován a odstraněn. V případě snahy o jeho zachování v pro-
vozuschopném stavu by muselo dojít k fi nančně náročné opravě.

Rovněž vybudování nového skateparku bez možnosti využití 
dotačních prostředků by pro město bylo velmi nákladné. Z dal-
ších jednání s odbornými fi rmami vzešel návrh na vybudování 

Nová ohradní zeď parku
V červnu letošního roku započaly práce spojené s výstavbou 

nového oplocení mezi pozemkem velkého parku ve vlastnictví 
města (území dětského hřiště) a pozemkem v soukromém vlast-
nictví. Během letních měsíců bude provedena demolice původní 
zdi, kdy po vybourání stávajícího kamenného a betonového zá-
kladu budou sejmuty ocelové plotové díly a dojde k rekultivaci 
pozemku. Až poté bude následně vybudována nová ohradní 
zeď, přičemž původní ocelové plotové díly budou zrepasovány 
a použity jako výplň nového plotu. Veškeré práce zajistí Zdeněk 
Hagara z Moravských Budějovic, který zvítězil ve výběrovém ří-
zení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 394 982 Kč bez DPH.

Rekonstrukce elektroinstalace
V průběhu nadcházejících letních prázdnin bude provedena 

rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu moravskobudě-
jovické mateřské školy na ulici Fišerova. Veškeré práce zajistí 
Bohuslav Doležal – DOELS, Moravské Budějovice, tedy vítěz 
vyhlášeného výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 2 530 330 Kč bez DPH.

Pozemky jsou prodány
V květnu letošního roku uskutečnilo město Moravské Budějo-

vice dvě výběrová řízení na prodej pozemků. Jednalo se o ce-
lek pozemků včetně staveb na ulici Havlíčkova (konečná cena 
ve výši 2 145 000 Kč) a dále o pozemek určený pro výstavbu 
garáží na ulici Jechova (konečná cena ve výši 1 767 000 Kč). 
V obou případech se vítězi výběrového řízení staly soukromé 
právnické osoby.

Zastřešení vstupu do MŠ
Období letních měsíců radnice využije také ke stavební úpra-

vě budovy mateřské školy na ul. Šafaříkova. Ta bude spočívat 
ve vybudování ocelového přístřešku u vstupu do stávající budo-
vy s tím, že toto zbrusu nové zastřešení bude sloužit zejména 
rodičům dětí mimo jiné i pro odstavení kočárků. Veškeré potřeb-
né stavební práce zajistí společnost STABO MB s.r.o., Moravské 
Budějovice, která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabíd-
kovou cenou ve výši 323 265 Kč bez DPH.

Projekt MAP II v našem regionu přinesl mnoho pozitivních změn

Odbor strategického rozvoje a plánování informuje

Skatepark u koupaliště je již minulostí; kvůli nevyhovujícímu stavu byl 
nejprve uzavřen a poté také defi nitivně odstraněn. 

Foto: Luboš Janoušek

Místo skateparku bude u koupaliště pumptrack
pumptracku, pro který se nejvhodnějším místem ukázal být pro-
stor stávajícího skateparku v sousedství koupaliště. S návrhem 
vybudování pumptracku v této lokalitě byla seznámena komise 
výstavby a rozvoje města, rada města následně schválila před-
ložit žádost o krajskou dotaci. V květnu letošního roku proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele pumptracku. Na základě výsledku 
hodnocení schváleného radou města se vítězným dodavatelem 
stala společnost Dirty Parks s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 
1 698 000 Kč bez DPH. Vlastní realizace pumptracku proběhne 
v období od letošního července do června příštího roku. Kon-
krétní termín realizace bude aktuálně upřesněn.



6

ze společnosti

Po dlouhých čtyřech letech se Papr-
sek radostného žití opět rozhodl napl-
nit svoje ústřední heslo „Pomáháme, 
kde je třeba“. A třeba bylo pomoci mo-
ravskobudějovickému Domu svatého 
Antonína.

Koncert se uskutečnil ve čtvrtek 26. 
května ve velkém sále Besedy. Úderem 
devatenácté hodiny přivítal moderátor Mi-
roslav Kratochvíl všechny diváky a potom 
již pozval na pódium prvního hosta. Byl 
jím mladý imitátor Zdeněk Barnett, který 
má ve svém repertoáru dvacítku hlasů 
známých osobností umělecké i politické 
sféry, například Karla Gotta, Miloše Ze-

mana, Andreje Babiše či Luďka Sobotu. 
Připadl mu nelehký úkol rozehřát v prv-
ních minutách první i druhé půlky veče-
ra diváky svým humorným vystoupením. 
A ohlasy z obecenstva nasvědčovaly 
tomu, že se to vcelku povedlo.

Hlavním hostem večera byl známý zpě-
vák, skladatel a kytarista Karel Kahovec 
s doprovodnou kapelou George and Bea-
tovens. Karla Kahovce si starší generace 
pamatuje jako rockera, také jako člena 
Country beatu Jiřího Brabce či jako pě-
veckého kolegu Petry Janů ve skupině 
Golem. V roce 1993 defi nitivně zakot-
vil v George and Beatovens jako druhý 
zpěvák vedle Petra Nováka a zůstal tam 
i po jeho smrti. Myslím si, a ohlasy z řad 
diváků to potvrzují, že koncert se pove-
dl a velice líbil. Málokdo totiž vydržel jen 
sedět a poslouchat. Většina odehraných 
písní stále zní z rádií, takže nejsou zcela 
neznámé ani mladším posluchačům. Ve-
dle svých hitů, jako jsou Modřínů háj či 
Paní v černém, zazpíval Karel Kahovec 
také některé písně Petra Nováka. Povídej, 
Hvězdičko blýskavá nebo Já budu chodit 
po špičkách si prozpěvovali s muzikanty 
snad všichni přítomní. Atmosféra byla tak 
příjemná a uvolněná, že v závěru došlo 

i na tanec pod pódiem. Nejlepší odměna 
pro účinkující i pořadatele.

Na závěr nechybělo poděkování muzi-
kantům a také všem sponzorům, divákům 
i pořadatelům z úst předsedkyně Paprsku 
Jany Kiesewetterové a ředitele Domova 
sv. Antonína Petra Žáka.

Večer se jako již tradičně konal ve spo-
lupráci s MKS Beseda. Jsme moc rádi, 
že se v tomto směru nic nemění a Be-
sedě děkujeme. Velký dík patří, také již 
tradičně, Mirkovi Kratochvílovi. Bez jeho 
osobitého a mile lidského moderování 
si naše akce už ani neumíme představit. 
Děkujeme také Patriku Holíkovi a Zdeňku 
Žádníkovi ze souboru Theatro Špeluňka, 
kteří se postarali o naše chuťové buňky 
a celý večer připravovali výborné mícha-
né nápoje. Největší dík potom patří našim 

mecenášům. A těmi jsou všichni, kdo ja-
kýmkoli způsobem přispěli. Ať to byl dar 
fi nanční či věcný, nebo jste si „jen“ za-
koupili vstupenku, stali jste se dobrými 
dušemi, které podpořily naše nejstarší 
spoluobčany. Moc si vás všech vážíme, 
děkujeme a věříme, že jste si večer s námi 
báječně užili.

Hudba dozněla, VI. benefi ční koncert 
je minulostí a už je i téměř spočítáno. 
Do Domu sv. Antonína poputuje více než 
osmdesát tisíc korun (přesná suma neby-
la v době uzávěrky tohoto vydání zpra-
vodaje ještě známa). Jistě máte stejnou 
radost jako my v Paprsku. A domovu pře-
jeme, ať se podaří zrealizovat právě to, co 
je nejvíc třeba!

Drahomíra Brzobohatá, 
Paprsek radostného žití, z. s.

Benefi ční koncert Paprsku radostného žití

Hlavní hvězda večera právě zpívá o tom, že 
bude chodit po špičkách… 

Foto: Luboš Janoušek

Poděkování z úst Jany Kiesewetterové si na pódiu vyslechli spolu s jejími kolegyněmi z Paprsku 
radostného žití také ostatní účinkující včetně Mirka Kratochvíla.  Foto: Luboš Janoušek
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Přeji všem čtenářům zpravo-
daje krásný letní den. Letos se 
Floriánek opravdu překonává 
a dopřává nám, hasičům, krásné 
počasí při všech našich akcích.

Nejinak tomu bylo i v neděli 
29. května, kdy jsme na morav-
skobudějovickém „letišti“ pořá-
dali oblastní a okrskovou soutěž 
v požárním sportu. Nejdříve se 
hoši protáhli při štafetách. Při 
nich musí překonat domeček, vy-
sokou bariéru, pak lávku s hadi-
cemi, ty následně spojit a napojit 
na rozdělovač a poslední člen 
štafety musí uběhnout svůj úsek 
s minimaxem; ten pak položit 
na základnu tak, aby nespadl. Jako šta-
fetový kolík slouží – jak jinak – proudnice. 
Pro děvčata je štafeta o něco jednodušší. 
Místo domečku překonávají bariéru s ok-

nem, místo vysoké bariéry přeskakují jen 
nízkou, kterou slangově nazývají „koza“, 

lávka je též nižší, ale hadice a minimax 
zůstávají stejné jako u mužů.

Po malé přestávce se závodníci i zá-
vodnice začali chystat na královskou dis-
ciplínu požárního sportu, kterou je útok 

s vodou. Nejdříve si 
své útoky odběhli, 
jak já je láskyplně 
nazývám, Staříci. 
Tedy muži nad 35 let. 
Nejlépe útok zvlá-
dl náš Retro Mojko 
tým, který vyhrál ča-
sem 23:48 sekundy. 
Na druhém místě se 
umístili pánové z Vra-
nína a třetí příčku 
obsadili muži z Čas-
tohostic. Po starších 
pánech se na start 
postavili Mladíci, ji-

nak muži bez omezení věku. Také zde si 
zlato „vystříkali“ borci z Mojko týmu, tak-
že tato soutěž byla pro Mor. Budějovice 
opravdu velice úspěšná. Stříbro si vybo-

jovali chlapi z Vícenic a bronz pu-
toval do Litohoře. Družstva děvčat 
se nám sešla pouze dvě, přesto 
všechny ženy bojovaly s plným 
nasazením. Pomyslnými králov-
nami se letos staly dívky z Často-
hostic, ale hasičky z Vícenic zao-
staly opravdu jen o malý kousek.

Dnes skončím opět pozváním 
do našeho areálu na bývalém 
letišti. Zde budeme v sobotu 6. 
srpna pořádat letní taneční zába-
vu s místní skupinou GARET. Kdo 
naše akce zná, tak ví, že jídla i pití 
je vždy dost a ceny jsou lidové. 
Co vás čeká? Prima taneční mu-
zika, báječná atmosféra, dobrá 

parta a samozřejmě to zmíněné skvělé 
občerstvení. Proto si přijďte poslechnout 
a podpořit zdejší kapelu a možná zjistíte, 
jak šikovné máte sousedy…

Loučím se s přáním krásného léta bez 
nehod a příjemně strávených prázdnin 
a dovolených.

Za SDH Vlasta Růžičková, 
kronikářka

Desáté setkání spolužáků, kteří v roce 1956 ukončili školní docházku, se uskuteč-
nilo v moravskobudějovické restauraci Bílý dům v sobotu 21. května. Šedesát šest 
roků uteklo jako voda. Dnešní „osmdesátníci“ si v pohodě popovídali, zavzpomínali, 
prožili pěkné chvíle. Sešlo se jich třicet a už se těší na další květnová setkání…

Foto: František Čábel

Ohnivé zprávičky, tentokrát především soutěžní…
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Po dvouleté přestávce v sobotu 4. června 
opět ožila zahrada Domu sv. Antonína v Mo-
ravských Budějovicích. Odpolední čas zval 
všechny obyvatele, zaměstnance, rodinné 
příslušníky a přátele domova do krásných 
prostor zahrady, kde přesně hodinu po poled-
ni dechová muzika Dubňanka zahájila v pořa-
dí již jedenáctou Zahradní slavnost.

Děti z MŠ Jabula překvapily návštěvníky 
svým hudebním pásmem. Všechny se velmi 
snažily a s radostí a elánem zazpívaly krásné 
písničky. Taneční vystoupení pak předvedla 
i malá děvčata z moravskobudějovického 
Orla. Své pohybové dovednosti ukázaly pří-

tomným návštěvníkům členky moravskobu-
dějovického Profi  aerobic teamu. Dvě mladší 
kategorie aerobiček ve svých sestavách daly 
najevo, že rády cvičí a že je aerobik velmi 
baví. Během odpoledne návštěvníci slavnos-
ti mohli spatřit rovněž vystoupení Grácií ze 
Znojma. Tyto temperamentní seniorky tančily 
s úžasnou choreografi í několik různých tan-
ců ve vlastnoručně vyrobených kostýmech. 
Kankán v jejich provedení právem vyvolal 
u diváků nadšení a sklidil bouřlivý i obdivný 
ohlas.

Poděkování patří i místostarostce města 
Janě Kiessewetterové, která přijala naše po-

zvání a tuto akci mile podpořila svojí účastí.
Ke krásné atmosféře přispělo vedle bo-

hatého programu a spousty nejrůznějších 
atrakcí a aktivit bezpochyby také pěkné po-
časí, které tisícovce účastníků dovolilo prožít 
příjemné odpoledne. V závěru slavnosti se 
sice na chviličku obloha zatáhla a spadlo pár 
deštivých kapek, ale ty náladu vydařeného 
sobotního dne nikomu nepokazily.

Závěrem mi dovolte poděkovat nejen všem 
účinkujícím souborům, ale především samot-
ným organizátorům slavnosti za jejich pra-
covní nasazení, společnou přípravu a spolu-
práci.  Bc. Ludmila Čáblová

Jednou z jarních akcí Klubu důchodců 
v Moravských Budějovicích byl autobusový 
zájezd 26. května do Uherčic a Vratěnína. 
A byl o něj tak velký zájem, že musel být 
ještě zopakován přesně o týden později. Do-
hromady si tato místa prohlédlo osm desítek 
seniorů. Oba zájezdy se lišily pouze v tom, 
v jakém pořadí byly obě lokality navštíveny. 
Zatímco v květnu zamířil autobus napřed 
do Vratětína, v červnu byly prvním cílem 
Uherčice.

Po příjezdu do Uherčic na zámek jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Zatímco první sku-
pinu si odvedla průvodkyně, druhá si mohla 
prohlédnout stálou expozici při vstupu, projít 
se v zámecké zahradě či občerstvit v zá-
mecké kavárně.

Uherčický zámek je označován jako 
„učebnice slohů“. Prohlídko-
vá trasa začíná na hlavním 
nádvoří a pokračuje do nově 
opraveného severního křídla. 
Prošli jsme portrétní galerií, 
přijímacím salonem, pracov-
nou, ložnicí. Nahlédli do stu-
dovny princů, květinového 
a tureckého kabinetu. Pro-
hlídku jsme ukončili ve vel-
kém sále, který je už nyní vyu-
žíván k společenským akcím.

Památka prošla devastací 
způsobenou nešetrným za-
cházením nových správců 
(státní statek, vojsko, náprav-

ný tábor pro ženy), poté absencí jakékoliv 
údržby. V roce 1996 byla zahájena komplex-
ní památková obnova, která je stále nesmír-
ně nákladná a postupuje pozvolna. Zámku 
hrozila demolice, k té naštěstí nedošlo a my 
tak můžeme obdivovat, co se v Uherčicích 
dosud podařilo. Bože, jak ten zámek musel 
být krásný v dobách své největší slávy… 
Popřáli jsme krásnému zámku dobré roky, 
mnoho návštěvníků i peněz na další opravy 
a pokračovali jsme směr Vratěnín.

Zde nás již očekával starosta Martin Kincl, 
který nás pozval do budovy obecního úřadu 
a velmi podrobně seznámil s historií obce. 
Mimo jiné jsme se dozvěděli, že jde o typic-
kou pohraniční obec, která zažila kolektivi-
zaci a byla odsouzena k zániku; že se sem 

po roce 1989 vrátila samospráva a Vratěnín 
se přihlásil do nově se rozvíjejícího Progra-
mu obnovy vesnice; že byla obec vyhlášena 
vesnickou památkovou zónou a má 21 pa-
mátkově chráněných objektů; že v roce 1996 
byl Vratěnín vyhlášen „Vesnicí roku“ a v roce 
2021 mu byl navrácen statut „Městys“.

Poté následovala prohlídka obce. Nahléd-
li jsme do kostela sv. Jakuba, budovy býva-
lého kláštera, obdivovali úžasný park upro-
střed návsi. K vidění toho bylo mnoho a pan 
starosta byl vstřícný, patřičně hrdý na svou 
obec. A tak jsme poděkovali a pokračovali 
směr domov.

Dovolím si za sebe říct, že to byl zájezd, 
který se povedl.

Marta Petrová

Jedenáctá Zahradní slavnost v Domě svatého Antonína

Autobusový zájezd do Uherčic a Vratěnína se povedl

Dvě prohlídky historických objektů během jednoho dne. Zámeček ve Vratěníně a zámek v Uherčicích. 
Foto: Luboš Janoušek

K vrcholům programu Zahradní slavnosti bezesporu patřila vystoupení souboru Grácie a dechové hudby Dubňanka se sólisty.              Foto: Luboš Janoušek
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V září budeme znovu kandidovat do za-
stupitelstva města. Za čtyři roky, kdy jsme 
působili v zastupitelstvu, se některé naše 
nápady podařilo prosadit. Realizace ji-
ných je před námi.

V roce 2018 jsme získali 8 křesel. 
Od začátku to znamenalo opoziční práci. 
Současné vedení města získalo v zastu-
pitelstvu těsnou většinu – a tak jsme ne-
měli příliš příležitostí prosadit vše, co jsme 
chtěli. Přesto se některé věci podařily:

4 příklady za všechny:
Zastavíme nahrazování trávníků kamen-

nými plochami. – Díky soustavnému nátla-
ku nevznikají další kamenné plochy. Nej-
křiklavější případy byly osázeny trvalkami.

Moderně upravíme park. – Vyvolali 
jsme veřejnou diskusi o podobě nového 
parku. Zabránili jsme záměru města po-
užít amatérský projekt, který nechalo vy-

pracovat. Stavební komise pod vedením 
Jana Švaříčka připravila studii a novou 
podobu parku. Projekt je připravený a sta-
čí jej realizovat.

Popelnice na plast do každé domác-
nosti. – Každý si může popelnici na plast 
vyzvednout v TSMB. Cesty ke žlutému 
kontejneru již nejsou potřeba a každý má 
možnost plasty vytřídit.

Vytvoříme promenádu kolem řeky. – 
Stavební komise pod vedením Jana Šva-
říčka prosadila tolik žádanou cyklostezku 
kolem řeky. Dokončujeme dokumentaci 
a příští rok můžeme realizovat.

Všechny body programu, které se po-
dařilo uskutečnit, najdete na www.zabu-
dejovice.cz

Uplynulé 4 roky jsme byli činní ve všech 
městských komisích. A nejen to. Pracu-
jeme i v komisích Kraje Vysočina, kde 

máme tradičně dobré vztahy.
Místní komise však dávají “pouze” do-

poručení Radě města a ta už rozhoduje 
po svém. Část našich nápadů tak po celé 
čtyři roky padala pod stůl, protože vedení 
města často nemělo energii nebo zájem 
se výstupům práce desítek lidí věnovat.

S programem, který pro Moravské Bu-
dějovice chystáme, vás seznámíme 1. 
srpna. Do voleb jdeme opět se stopro-
centním nasazením. V našem týmu jsou 
nové tváře i ti, které už ze zastupitelstva 
znáte. Sestavili jsme ho tak, aby byl plný 
odborníků z různých oblastí. Kandidují 
s námi experti na školství, zemědělství, 
vyřizování dotací, stavebnictví, péči o ze-
leň, IT, marketing, učitelé i podnikatelé.

Všichni máme společný cíl. Žít v lepších 
Budějovicích.

Jan Švaříček, Za lepší Budějovice

Pocity uspokojení ze zasloužené od-
platy nenáviděnému katanovi se mísily 
s obavami z toho, co přijde jako odveta. Ty 
se pak ještě vystupňovaly, když Heydrich 
na následky zranění 4. června zemřel. Při-
jímaná opatření byla zacílená především 
k vypátrání „pachatelů“. Ještě v den aten-
tátu byl vyhlášen na celém území protek-
torátu civilní výjimečný stav. Nazítří pak 
vyšlo nařízení, že všechny osoby starší 15 
let, které nejsou policejně přihlášeny, tak 
musí učinit do půlnoci dalšího dne. „Kdo se 
bude zdržovati v protektorátu v sobotu dne 
30. května 1942 a nebude policejně přihlá-
šen, bude zastřelen,“ zněla stručná a jas-
ná výhrůžka a stejně mělo být naloženo 
s těmi, kdo by nepřihlášené osoby přecho-
vávali. Na ty, kteří se přijdou přihlásit, měla 
být zaměřena zvláštní pozornost. Měla jim 
být odebrána občanská legitimace a ode-
slána na gestapo k úřednímu přezkoušení. 
Kdo se legitimací vykázat nemohl, měl být 
vzat do vazby a propuštěn zase až po pro-
věření na přímý pokyn gestapa. Opatření 
však muselo být brzy zpřesňováno a zmír-
ňováno, protože hrozba hrdelní sankce 
přiměla k cestě na úřad i ty, které nemělo 
nařízení na mysli, a jasno v tom zjevně ne-
měly zcela ani místní úřady. Budějovický 
městský úřad tak odevzdal prvně seznam 
více než 140 jmen těch, kteří se domnívali, 
že nemají svoji policejní přihlášku v pořád-
ku, a podobně rozsáhlé seznamy přichá-
zely úřadům i odjinud.

Současně pracovalo pátrání s tím, co 
konkrétního se podařilo zjistit. Hned 28. 

května putoval soustavou státních úřa-
dů až k četnickým stanicím fonogram 
s popisem obou neznámých atentátníků, 
na jejichž dopadení byla posléze vypsá-
na odměna 20 milionů korun. Prvotním 
výslechem svědků byla získána tato po-
doba Josefa Gabčíka: „Asi 30 roků stár, 
asi 165 až 170 cm velký, širokých ramen, 
dohněda opálený obličej, tmavé husté vla-
sy, na sobě měl tmavý oblek se světlými 
pásky a byl bez pokrývky hlavy.“ Jan Ku-
biš pak byl popsán takto: „30 až 35 roků 
starý, asi 170 cm vysoký, slabé postavy, 
nosil černý neošetřený oblek a černý klo-
bouk.“ Na základě dvou zvláštních vydání 
policejního věstníku z 3. a 5. června byla 
provedena rozsáhlá pátrací akce v ce-
lém protektorátu. Tak také v Moravských 
Budějovicích obcházeli mezi 10. a 18. 
červnem čtyři městští strážníci každý svůj 
přidělený úsek a dům od domu předklá-
dali občanům fotografi e předmětů, které 

oba parašutisté zanechali na místě činu: 
dámské jízdní kolo, dvě aktovky, pánský 
balonový plášť, pánská čepice a jedna 
pistole značky Colt. Každý pak musel po-
depsat prohlášení, že věci na obrázcích 
nepoznává. Obchodníci navíc sestavovali 
seznamy zákazníků, kterým od roku 1940 
prodali dámské jízdní kolo. V Mor. Budějo-
vicích takové přehledy vypracovali Anto-
nín Nesládek a Jakub Kamenský, zatímco 
Rudolf Stritzko prohlásil, že uvedenou 
značku kola nikdy nevedl.

Mezitím a potom probíhaly známé tra-
gické události. Lidice, Ležáky, rozsudky 
stanných soudů a především popravy, 
o nichž informovaly plakáty na nárožích. 
A také závěrečný boj sedmi statečných 
parašutistů v pravoslavném kostele 
v pražské Resslově ulici.

Tísnivou atmosféru těch dní a týdnů do-
kreslovala i nařízená omezení kulturních 
podniků. Tak třeba 30. května se v kinosá-
le sokolovny neuskutečnilo plánované di-
vadelní představení dramatického odboru 
AFK (Atletického fotbalového klubu) v režii 
Stanislava Bartuška Jak Kašpárek a braši 
na vršíčku straší. Další zákazy pak byly vy-
dávány v souvislosti s Heydrichovou smrtí 
4. června, převezením jeho těla z protek-
torátu 7. června a berlínským pohřbem 9. 
června. Tehdy byla povolena pouze „ně-

Za lepší Budějovice – skládáme účty a pokračujeme v naší práci dál

Moravské Budějovice před 80 lety: ČERVEN 1942
Období jara a počínajícího léta roku 1942 patřilo k těm nejtěžším, které nejen 

Moravské Budějovice ve své historii zažily. Hitlerovská Říše stála již téměř na vr-
cholu svých válečných úspěchů, zatímco realitě německé nacistické okupace 
v protektorátu Čechy a Morava vládl od konce září předchozího roku zvlášť nelí-
tostný zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Struktury odboje z první 
doby okupace, především organizační síť Obrany národa, už byly rozprášeny 
a v květnu se také – jak bylo vzpomenuto v květnovém čísle zpravodaje – naplnil 
osud moravskobudějovických Židů. Jen osm dní poté, co navždy opustili město, 
27. května, rozrušila veřejnost zpráva o atentátu na Heydricha.

Pamětní desky dvou statečných odbojářů popravených před osmdesáti lety. 
Foto: Luboš Janoušek

(pokračování na str. 10)
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mecká divadelní představení a hudební produkce vážného rázu“. 
Zároveň byla nařízena smuteční vlajková výzdoba na veřejných 
budovách a úřady k témuž vyzvaly i všechny občany. Vlajky pro-
tektorátní a říšské měly být spuštěny na půl žerdi, případně vy-
věšeny černé prapory. Městští zaměstnanci obcházeli 7. června 
Moravské Budějovice s příslušným oběžníkem, jehož přečtení 
majitelé domů stvrzovali svými podpisy. Téhož dne konala mimo-
řádnou schůzi také městská rada, jejíž členové povstáním a mi-
nutou ticha uctili památku „velkého politického bojovníka za ví-
tězství Velkoněmecké říše a za novou Evropu“. Poté se odebrali 
na okresní úřad k podpisu kondolenčních archů. Ty tam pak byly 
vyloženy po další tři dny, aby je mohli podepisovat občané.

Červen však také přinesl Moravským Budějovicím takříkajíc 
zostřené úřadování, když v půlce měsíce byl dosavadní okresní 
hejtman JUDr. Viktor Souček nahrazen ráznějším a nesmlouva-
vým JUDr. Walterem Vorbachem, který přišel z Prahy od úřadu 
říšského protektora, s ním pak nastoupili další tři němečtí úřed-
níci a dvě úřednice, přidělení jihlavským oberlandrátem. Změny 
souvisely s nově zaváděným systémem „správy z příkazu říše“, 
němčina se záhy stala jediným úředním jazykem na okresním 
úřadě a to samé začalo platit i pro jeho písemný styk s obcemi. 
Už 23. června bylo z budovy sňato české označení okresního 
úřadu a ponechán byl pouze německý nápis Bezirksbehörde.

Stanné právo si vybralo krvavou daň i mezi již dříve zatče-
nými odbojáři z Moravskobudějovicka. Tak 14. června 1942 byl 
v brněnských Kounicových kolejích popraven čtyřiapadesátile-

tý učitel Rudolf Žák, jen o dva dny později pak tamtéž čtyřia-
čtyřicetiletý oblíbený lékař MUDr. Jindřich Wagner, čtyřicetiletý 
gymnaziální profesor zeměpisu a tělocviku, zakladatel zdejšího 
sokolského oddílu šermu, Rudolf Němec, dále do předchozí-
ho roku ředitel měšťanky a okresní školní inspektor, činný také 
ve skautské organizaci, čtyřicetiletý Oldřich Štěrba. Téhož dne 
pak také osmadvacetiletý PhDr. Vladimír Veselý, který z Morav-
ských Budějovic odešel také už v roce 1941, ale předtím byl tři 
roky profesorem češtiny a latiny na zdejším gymnáziu a zároveň 
i vynikajícím sokolským volejbalistou. O další dva dny pozdě-
ji, 18. června, byl v Kounicových kolejích zastřelen řídící učitel 
z Martínkova, třiatřicetiletý Josef Štefan. Stejným způsobem pak 
24. června svůj život skončilo 12 blížkovických občanů, zatče-
ných předtím na udání sousedky, především z rodin Bouzaro-
vých a Novákových. Častý společník dr. Wagnera v přátelských 
debatách, třicetiletý František Husák, účastník komunistického 
odboje, byl v Brně odsouzen k trestu smrti už dva dny po atentá-
tu a popraven pak v srpnu ve Vídni.

V červnu před 80 roky se prostě zdálo, že hrůzám nebude ko-
nec. Avšak i díky těm, kteří to nevzdali, ať doma, či v cizině, zača-
lo zase svítat na lepší časy. Pamětní desky statečných odbojářů 
Rudolfa Žáka a dr. Jindřicha Wagnera na sebe hledí symbolicky 
přes náměstí Svobody. Co si z nejen jejich odkazu můžeme vzít 
dnes my? Minimálně to, že za svobodu se musí bojovat. Že nesta-
čí stát v koutě a čekat, že se to samo „přežene“. A třeba že nechat 
napadeného bez pomoci napospas útočníkovi, aby ten co nejdřív 
dosáhl svého a byl „klid“, je nejen nemravné, ale navíc i krátko-
zraké! Kdo se nezastane druhého před agresorem, nepomůže si, 
většinou se stává jeho příští obětí...             Mgr. Petr Jičínský

Sobota 28. května se na Lesné nesla ve znamení oslav – míst-
ní sbor dobrovolných hasičů slavil jubilejních 80 let od založení 
sboru. V rámci slavnostního odpoledne také proběhlo svěcení 
hasičského praporu a byla předána vyznamenání členům sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Lesné (tehdy Valdorf) byl založen 
dne 20. 12. 1942 a od té doby funguje v obci jak v oblasti požární 
prevence, tak v podstatě jako jediný dobrovolný spolek i v oblas-
ti společenské – při pořádání kulturních akcí nebo při organizaci 
pracovních brigád. V současné chvíli má sbor 52 členů, z toho 
17 žen a sedm mladých hasičů, kteří se aktivně účastní soutěží 
v požárním sportu.

Celý odpolední program oslav se nesl ryze v hasičském du-
chu: ukázka zásahu profesionálních hasičů, výstava hasičské 
techniky a vybavení nebo soutěž mladých (malých) hasičů v po-
žárním útoku. Dějištěm akce bylo prostranství před kulturním do-
mem, kam se začali sjíždět členové sborů dobrovolných hasičů 
ze spřízněných a sousedních obcí lehce po obědě a prostor se 
brzy zaplnil diváky. Vlastní oslavy byly zahájeny krátce po 14. 
hodině úvodním proslovem starosty Lesné Ivo Jeřábka, který 
přiblížil historii sboru na Lesné. Následovalo svěcení hasičského 
praporu – jedná se o první hasičský prapor sboru Lesná. Aktu 
svěcení praporu se zhostil pan farář Pavel Rostislav Novotný, 
za jehož vydatné podpory se podařilo pořízení praporu realizo-
vat. Ústředním motivem praporu je výšivka obecní kapličky, nad 

níž symbolicky drží ochrannou ruku svatý Florián, patron hasičů. 
Od pana faráře dostali lesňáčtí hasiči darem také svého vlastní-
ho Floriánka – sošku hasičského patrona.

V rámci ofi ciální části oslav proběhlo předávání vyznamenání 
členům sboru za jejich činnost. Speciální ocenění v podobě pa-
mětní plakety obdržel starosta SDH Lesná pan Karel Polenda, 
a to za jeho celoživotní přínos a aktivitu u sboru.

Následný odpolední program už byl méně formální a více na-
bitý akcí a adrenalinem. Profesionální jednotka záchranného 
hasičského sboru předvedla ukázku zásahu, během kterého 
vyprošťovala zaklíněnou osobu z havarovaného vozidla včetně 
rozstříhání a hašení vozidla. Fundovaný komentář celého zása-
hu účastníkům objasnil význam a důležitost jednotlivých kroků, 
které hasiči během vyprošťování provádějí. Po profesionálních 
hasičích se předvedli nadějní hasičští mládežníci. V rámci soutě-
že sportovních družstev v požárním útoku si poměřili síly mladí, 
malí a ještě menší hasiči z Předína a Štěměch. Na první místo 
se tentokrát nehrálo, medaili a sladkou odměnu dostali všichni 
zúčastnění.

Ve chvilce volna mohli návštěvníci zhlédnout na louce před 
kulturním domem hasičskou techniku nebo v teple sálu kultur-
ního domu výstavu fotografi í z historie i současnosti místního 
sboru včetně ukázky zásahových oděvů profesionálních hasičů. 
Pro dětské účastníky byl po celé odpoledne k dispozici skákací 

Hasiči na Lesné slavili osmdesáté výročí založení sboru

Moravské Budějovice před 80 lety: ČERVEN 1942
(dokončení ze str. 9)
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Vítání občánků má v Jakubově dlouholetou tradici. V sobotu 4. 
června se uskutečnilo v kulturním domě v Jakubově další vítání 
nově narozených dětí. V roce 2021 se v Jakubově narodili čtyři 
noví občánci – tři holčičky a jeden chlapeček.

Místostarostka Hana Dračková nejprve všem přítomným před-
stavila rodiče a jejich ratolesti Natali, Nelu, Šárku a Šimona. Sta-
rosta obce Miroslav Kabelka poté šťastným rodičům poblahopřál 
k narození jejich dětí a tlumočil přání zástupců obce, aby děti 
vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí. Maminky dostaly od obec-
ního úřadu květinu a tatínkové si odnášeli pro své děti oblíbený 
a osvědčený nákladní automobil zn. Tatra. Slavnostní program 
svým pěkným vystoupením obohatila děvčata ze základní školy. 
Po skončení obřadu se rodiče i hosté podepsali do pamětní kni-
hy. Na úplný závěr následovalo tradiční společné fotografování 
do obecní kroniky.

–oú–

hrad se skluzavkou, hasiči i nehasiči mohli hasit žízeň v bufetu 
se studenými i teplými nápoji (které šly vzhledem k chladnému 
počasí hojně na dračku), a když někoho přepadl hlad, mohl ho 
zahnat dobrým jídlem. Všechno tohle a k tomu družná nálada 
udržely návštěvníky v kulturním domě až do večerních hodin.

Za osmi desítkami let existence sboru je ukryta spousta práce, 
spousta hodin obětavě strávených ve prospěch veřejně prospěš-
ných činností, třeba i na úkor vlastních zájmů či rodiny. Pro zá-

věrečné poděkování použiji slova starosty Jeřábka: „Poděkování 
patří našim hasičům za všechnu tu práci, kterou v obci odvádí, 
ať už v oblasti hasičské, nebo oblasti společenské při pořádání 
masopustů, výšlapů, uspořádání dnešní oslavy… Přejme si, aby-
chom si mohli dále užívat život v naší obci a stále se všichni po-
tkávali na různých oslavách bez rozdílu věku a dobrovolných bri-
gádách ve prospěch naší obce, což nám v okolí v dobrém závidí.“

Marcela Havelková

V sobotu 21. května zavítal do našeho městyse již podruhé 
Josef Zimovčák doprovázený téměř stovkou cyklistů. Jednalo se 
o dobročinnou akci. Josef Zimovčák je desetinásobný mistr svě-

ta v jízdě na historickém vysokém kole. Svůj život zasvětil sportu 
a pomoci druhým. Na tomto vysokém kole přejel za 27 dnů USA 
od západu na východ, v režimu profesionálů zdolal celou Tour 
de France, Giro d´Italia, La Vueltu a mnoho dalších prestižních 
závodů. V roce 2010 založil nadační fond „Na kole dětem“, který 
přispívá na rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí a je-
jich rodin.

Aktivity nadačního fondu jsou samozřejmě spojené s cyklisti-
kou. Nejznámější je desetidenní „Cyklotour napříč naší krásnou 
republikou“, která letos celkově měří 1 203 km. V průběhu roku 
se dále konají jednodenní cyklojízdy o délce 60 až 70 km. Přes-
ně takovou jednodenní akcí byla i cyklojízda „Na kole dětem – 
U hranic bez hranic“, která vedla z Dačic do Želetavy, Jemnice, 
Starého Hobzí, Slavonic a zpět do Dačic, kde byla slavnostně 
ukončena.

Na želetavském náměstí pořadatel akce Martin Schmidt při-
vítal diváky a poděkoval všem za srdečné přijetí a fi nanční pod-
poru od mnoha přítomných spoluobčanů. Následně i želetavský 
starosta Radek Malý přivítal všechny účastníky cyklojízdy s pří-
slibem spolupráce v dalších letech. Po krátkém občerstvení se 
celá skupina doprovázená mnoha cyklisty ze Želetavy a okolí 
vydala na další část trasy směrem k Jemnici. Na bezpečnost 
cyklistů dohlížela Policie ČR a mototým.

Jakub Střítecký, místostarosta Želetavy

V předchozích dvou letech probíhala pouť na Horkách kvůli epi-
demii COVID-19 v netradičním duchu. Letos se konala tato kulturní 
událost znovu víceméně tak, jak bývalo dobrým zvykem. V pátek 
10. června v 18 hodin byla postavena májka na místním hřišti. Jen 
pro zajímavost, stavění májky na pouť je 
na Horkách tradice sahající do historie 
a od nepaměti je nedílnou součástí slavení 
horecké poutě.

V sobotu 11. června se konala od 20 
hodin venkovní pouťová zábava. K tanci 
i poslechu hojnému počtu návštěvníků hrá-
la hudební skupina Family z Moravských 
Budějovic. Poutní mše svatá byla sloužena 
v kapli sv. Antonína Paduánského v 17.30 

hodin. Letošní účast poutníků byla oproti předchozím letům poně-
kud slabší; doufejme, že příští rok se naše krásná kaplička opět 
zaplní a svátek patrona obce oslavíme o to slavnostněji.

V neděli 12. června čekaly na příchozí pouťové atrakce, stánek 
s perníkem, který upekla a přivezla paní 
Dědková z Budče, i občerstvení pod altá-
nem. Zájemcům byla umožněna prohlídka 
nově opraveného interiéru bývalé školy.

Veškerá příprava pouti proběhla za při-
spění členů SDH Horky a dalších dobrovol-
níků. Nutno dodat, že letošní horecké pouti 
velmi přálo počasí, což přispělo k velmi vy-
dařenému průběhu akce.

Mgr. Jana Houzarová

Vítání čtveřice nových jakubovských občánků

„Na kole dětem – U hranic bez hranic“ s Josefem Zimovčákem

Josef Zimovčák, který do Želetavy přijel na svém legendárním vysokém 
kole, v družném rozhovoru se starostou Radkem Malým. 

Foto: Jakub Střítecký

Horecká pouť proběhla konečně opět tradičně
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Po dvouleté pauze vynucené koronavi-
rem se letos opět uskutečnila soutěž Ves-
nice roku. Do ní se na Vysočině přihlási-
lo patnáct obcí, mezi nimi i Martínkov. 
Hodnotící komise dorazila do Martínkova 
v úterý 17. května. Během dvouhodino-
vé prezentace zde došlo k podrobnému 
představení obce včetně 
poskytnutí informací o její 
historii i současnosti, činnos-
ti místních spolků i plánova-
ných aktivitách. První zasta-
vení bylo v místním kostele, 
poté následovala procházka 
obcí, prohlídka sokolovny, ha-
sičárny, hřbitova a sportovní-
ho areálu. Po návratu na ná-
ves došlo i k prohlídce vloni 
otevřeného muzea P. Václa-
va Kosmáka, přičemž právě 
tento objekt členy komise asi 
zajímal nejvíce. Na závěr se 
v budově obecního úřadu po-
dávalo malé občerstvení, bě-

hem kterého byly přítomným promítnuty 
ukázky z tradičních martínkovských akcí.

K vyhlášení výsledků soutěže došlo 
o dva dny později v Sobíňově. Členové 
komise celkem podrobně popsali své 
návštěvy v přihlášených obcích a během 
promítání fotografi í také sdělovali své 

zážitky a to, co je v té které obci nejvíce 
zaujalo. Pak již došlo k vyhlášení výsled-
ků. Vesnicí Kraje Vysočina roku 2022 se 
stala obec Třeštice, Číměř z okresu Tře-
bíč obdržela bílou stuhu za činnost dětí 
a mládeže. Modrá stuha za společenský 
život patří obci Smrčná, zelená za péči 

o zeleň a životní prostředí patří 
obci Dolní Město a oranžovou 
za spolupráci obce a zeměděl-
ského subjektu byla oceněna 
obec s patrně nejdelším názvem 
v republice – Nová Ves u Nového 
Města na Moravě.

Ani Martínkov však neodešel 
ze soutěže s prázdnou. Právě 
za muzeum mu komise přiděli-
la prestižní ocenění Zlatá cihla 
v Programu obnovy venkova Ka-
tegorie B – obnova či rekonstruk-
ce staveb venkovské zástavby. 
Slavnostní předání cen proběhne 
v pátek 5. srpna ve vítězné obci.

Josef Pléha, starosta

Na „Les plný pohádek“ lákaly pozván-
ky na akci uspořádanou obcí, ženami, 
myslivci a hasiči v Nových Syrovi-
cích při příležitosti oslav dne dětí. 
V sobotu 28. května odpoledne 
u „Boroví“ nedaleko koupaliště 
se již před 14. hodinou řadil dlou-
hý zástup dětí a rodičů a všichni 
svorně čekali, až obdrží kartičku, 
zvedne se závora a budou moci 
vstoupit do světa pohádek. Tedy 
tam, kde by mohli vidět krále, 
princeznu, mimozemšťany, myš-
ky, Křemílka a Vochomůrku, včel-
ku Máju s Hopíkem, Červenou 
Karkulku s myslivcem a vlkem, 
vodníky, šašky, Pata a Mata.

Svoje znalosti děti prokazovaly také při 
poznávání stop zvěře či paroží, střelbu ze 

vzduchovky ocenili převážně chlapci. 
Poslední odměnou dětí byla cenná me-

daile, kterou si hrdě od-
nášely všechny děti. Také 
párek v rohlíku, opečená 
klobáska a limonáda přišly 
vhod. Účast byla po dlou-
hé covidové odmlce velká; 
navzdory větrnému po-
časí, které si právě v tuto 
sobotu vybralo svou daň, 
akci navštívily děti z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí 
a nešetřily slovy chvály. 
Už se prý těší na příští rok.

Oldřich Svoboda, 
starosta

Environmentální centrum Hanácký statek 
s replikou stavení z konce 19. století. Tak-
že každý si zde přišel na své. Pak už nás 
čekal jen návrat domů.

A protože domů se nemá jezdit s prázd-
ným žaludkem, k duhu přišla i zastávka 

v restauračním zařízení 
na dálničním odpočívadle 
u Brna. Příjezd v 18.00 
hod. zpět do Zvěrkovic 
znamenal ukončení spo-
lečného výletu plného 
příjemných a hezkých 
zážitků. Byli jsme vděčni 
i za hezké počasí, které 
vytvořilo krásnou kulisu 
celého dne. A všem nezú-
častněným mohu s čistým 
svědomím účast na příš-
tích společných akcích jen 
doporučit.

Libor Nečesal

Den dětí jsme se letos ve Zvěrkovicích 
rozhodli oslavit tak trochu jiným způso-
bem. Pro děti, jejich rodiče, prarodiče 
a ostatní známé obec uspořádala společ-
ný výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov.

Pro přihlášené byl sraz v sobotu 4. 
června v 7.00 hod. na místní 
autobusové zastávce. Cesta 
do Vyškova uběhla s malou 
technickou přestávkou vcelku 
hladce, a tak jsme relativně 
brzy po zahájení otevírací 
doby stáli před branami vyš-
kovské ZOO. Odtud nás vlá-
ček odvezl do Dinoparku, kte-
rý jsme během několika hodin 
prochodili křížem krážem. Ze 
všech stran na nás doráželi 
pravěcí ještěři ve skutečné 
velikosti, nicméně ani ti nej-
menší neměli sebemenší 
strach. Zhlédli jsme 3D kino, 

podstoupili druhohorní bouři, vyhráli 
si na dětských hřištích. A samozřejmě 
jsme si dopřáli nějaký ten kousek žvance 
v rychlém občerstvení. Následně nás vlá-
ček odvezl zpět do ZOO. Zde jsme mohli 
vidět nejen zvířata, ale součástí bylo také 

Prestižní ocenění Zlatá cihla letos putuje do Martínkova

Hodnotící komisi provedl Martínkovem jeho starosta Josef Pléha (úplně 
vpravo).           Foto: Vít Bláha

Zvedla se závora a vstup do světa pohádek byl volný

 Společný výlet se spoustou hezkých zážitků
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Hasiči čistili potok
Společnou práci odvedli cidlinští a ba-

bičtí hasiči. Cidlinská jednotka dobro-

volných hasičů požádala hasiče z Babic 
o pomoc při čistění místního potoka, a to 
vzhledem k tomu, že Cidlina nedisponuje 
cisternou. Babičtí hasiči ochotně poskytli 
cisternu i svoje ruce k práci. V pátek 13. 
května společně s cidlinskými hasičskými 

dobrovolníky vyčistili část koryta potoka 
v Cidlině. Oběma hasičským jednotkám 
patří velké poděkování.

Tradiční kácení máje
Stavění i kácení májové máje má 

v Cidlině dlouhou tradici a je také 
pravidelně navštěvováno místními 
i přespolními návštěvníky. Poslední 
květnový víkend proběhlo na návsi 
kácení máje opět za přítomnosti 
občanů, chalupářů i přátel Cidliny. 
V místním šenku společenského 
domu bylo točené pivo a na zahradě 
za obecním úřadem nechybělo opé-
kání špekáčků spojené s družným 
sousedským posezením.

Kamila Veselá

V neděli 15. května praskal kulturní dům v Jakubově po dvou letech opět ve švech. Konala 
se tu totiž besídka ke Dni matek, na kterou přišly skoro dvě stovky diváků. Své umění jim nej-
prve předvedly nejmladší děti ze třídy Sluníček. Velký potlesk také sklidily starší děti z ma-
teřské školy. Pozadu nezůstali ani žáci ze základní školy s pásmem písniček a básniček. 
Na závěr dostaly maminky dárečky, které jim děti vyrobily.        Foto: Miroslav Kabelka

Tradice setkání dešovských seniorů byla opět obnovena

Mezi důležité kulturní akce v Dešově rozhodně patří setkání seniorů. Tradice pořádání této 
události byla bohužel několikrát narušena covidovou pandemií, a proto jsme letos nenechali 
nic náhodě a termín setkání přesunuli na měsíc květen.

Již tradičně v úvodu programu vystoupily děti z dešovské základní školy s pásmem písní 
a básniček pod vedením paní ředitelky Dany Popové a paní učitelky Petry Smetanové. Ná-
sledoval projev starosty Jana Sigmunda, který přítomné seniory seznámil s činností zastupi-
telstva a s hotovými i rozpracovanými projekty za celé volební období.

Účast byla hojná, nálada výborná, občerstvení bohaté a hudba v podání oblíbené Horňan-
ky lidová, takže se zábava protáhla až do pozdních nočních hodin. Tradice setkání dešov-
ských seniorů tak byla opět velice důstojně obnovena.   –sig–

Úspěšná reprezentace školy 
v dopravních soutěžích

V pátek 6. května uspořádala naše ško-
la dopravní dopoledne. Žáky čekaly úkoly 
ve čtyřech disciplínách – křižovatky, zdra-
vověda, dopravní značky a samotná jízda. 
Čtyři nejúspěšnější – dva chlapci a dvě 
dívky, jeli naši školu reprezentovat do Mo-
ravských Budějovic, kde 24. května pro-
běhlo oblastní kolo. Disciplinovaný trénink 
pod vedením paní učitelky Alice Dolejské 
přinesl své ovoce. Naši reprezentanti vy-
bojovali nádherné první místo. Z celkové-
ho počtu devíti týmů je to pro naši malou 
školu obrovský úspěch.

Vzhledem k perfektnímu umístění jsme 
měli tu čest zúčastnit se i kola krajského, 
a to 2. června v Jihlavě. Tam sice skon-
čili na sedmém místě, ale ostudu si urči-
tě neudělali. Předvedli perfektní znalosti 
ve zdravovědě a dopravní teorii. Tu pak 
dokázali využít i při jízdě na kole dle do-
pravních předpisů. Píle našich žáků byla 
po zásluze odměněna. Odvezli si nejen 
spoustu zkušeností a zážitků, ale i plno 
pěkných dárečků. Ani naše škola nezů-
stala s oceněním pozadu. Na děti čekala 
sladká odměna v podobě zmrzlinového 
poháru. Ještě jednou děkujeme našim ma-
lým účastníkům za perfektní reprezentaci!

Alice Dolejská, Vladimíra Nesibová, 
ZŠ Nové Syrovice

Dvakrát z Cidliny
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O příjemně strávené nedělní odpoledne 15. května se v Žele-
tavě postarali žáci třešťské základní školy. Jejich divadelní sou-

Okrsková soutěž
Poslední květnovou sobotu se v hasičském areálu v Jakubově 

uskutečnila okrsková soutěž hasičů. Soutěžilo se v hasičském 
útoku i štafetě. V kategorii mužů bylo nejlepší mužstvo z Bud-
kova. Pohár za 1. místo v kategorii žen si převzaly jakubovské 
hasičky. Stejně dobře se dařilo i domácím mužům v kategorii nad 
35 let. Požární útok mladých hasičů ovládla Domamil, mladí ha-
siči z Jakubova skončili na pěkném 3. místě.  –kab–

Martínkovský košt pálenek podvanácté

Koncert k svátku matek trval tři hodiny
Tělocvičná jednota Sokol Komárovice uspořádala v místní 

sokolovně ke 100 letům od založení Sokola koncert ke Dni 
matek. Uskutečnil se v sobotu 4. června a účast na něm byla 
vskutku hojná. K poslechu a posléze také k tanci hrála dechová 
hudba z Jemnice pod taktovkou Jana Nekuly. Původně pláno-
vaný dvouhodinový koncert se ovšem protáhl o další hodinu, 
což bylo neklamnou známkou toho, že akce se návštěvníkům 
opravdu líbila.

Pořadatelé slíbili uspořádání dalších akcí spojených s osla-
vami 100 let od založení Sokola v Komárovicích, na kterém se 
velkou měrou podílel pan Bachel, místní rodák, jenž založe-
ní Sokola inicioval. Poděkování patří i dechové hudbě, která 
svým vystoupením strhla návštěvníky jak ke zpěvu, tak poz-
ději i k tanci.    –šuc–

Pohádkové představení Třeštílků s písněmi slavné švédské skupiny
bor „Třeštílci“ vystoupil v sále bývalého kina s adaptací televizní 
pohádky od Jana Lekeše s názvem „Čarodějné námluvy“.

V této pohádkové komedii požádají královští rodiče čarodějnici 
Valentýnu o pomoc s nezodpovědným a laxním synem Hekto-
rem, aby mu už konečně mohli předat vládu. Když princ vypije 
nápoj zodpovědnosti, stane se z něj nesnesitelný pedant a pun-
tičkář. Účinky lektvaru byly totiž silnější, než Valentýna před-
pokládala. Nešťastní rodiče pak řeší, jak mu tu zodpovědnost 
trochu srazit a nakonec zařídit, aby si vzal princeznu, a ne tu 
čarodějnici. Nakonec ale vše dobře dopadne, jak to ve správné 
pohádce má být.

Mladí herci hráli s chutí a bylo vidět, že si užívají bláznivé 
nápady i jazykové hříčky. Celé představení doprovázel mnoho-
členný dětský pěvecký sbor písněmi na známé melodie švédské 
skupiny ABBA. Svojí kolektivní energií tak přispěl k podtržení 
individuálních výkonů některých komediálně nadaných mladých 
herců i k výtečné náladě v publiku.  Olga Nováková

Třeštílci z Třeště se v Želetavě líbili.               Foto: Olga Nováková

Košt pálenek v Martínkově je akcí, která je již 
jedenáct let známa po širokém okolí. V roce 2020 
její pořádání přerušila nemoc Covid-19, kdy vláda 
vydala zákaz pořádání akcí dva dny před pláno-
vaným pořádáním dvanáctého ročníku. Vybra-
né vzorky tedy pořadatelé uschovali do archivu 
a k jejich hodnocení došlo až letos v květnu.

V pátek dvacátého zasedly čtyři komise, aby je-
jich členové vybrali nejlepší pálenky ve čtyřech po-
suzovaných kategoriích z celkem 67 vzorků. V so-
botu odpoledne pak došlo k vyhlášení výsledků 
a předání cen. Toho se sice nezúčastnil takový po-
čet návštěvníků, jak bývalo v předešlých ročnících 
zvykem, ale kdo přišel, ten rozhodně nelitoval…

Jak tedy dopadl XII. Martínkovský košt podle ka-
tegorií? Ostatní pálenky: 3. místo Petr Bárta z Mi-
řátek – černý rybíz, 2. místo Boris Krška z Lednice 
– grapa a 1. místo Josef Urbánek z Nové Říše – 
květ bezu. Jádroviny: 3. a 2. místo Josef Růžička 
z Krnčic za pálenky z moštu zkombinovaného se 
špendlíkem a jablko, vítězem se stal Petr Bárta 

z Miřátek a jeho pálenka z hrušek. Ostatní pec-
koviny: 3. místo Jan Strouhal z Klentnice – me-
ruňka, 2. místo Vít Rozkydal z Loděnic – třešeň 
a 1. místo Josef Růžička – broskev.

Nejsledovanější kategorií je každoročně sli-
vovice. Tam se na třetím místě umístila švest-
ka profesora Pavla Valíčka z Martínkova, dru-
há skončila švestka Libora Tomana z Lesonic 
a vítězem se stal Josef Růžička a jeho pálenka 
z durancií. Josef Růžička se tedy stal nejúspěš-
nějším účastníkem letošního ročníku, plake-
tu za absolutně nejlepší pálenku si ale odvezl 
domů do Nové Říše Josef Urbánek za dodaný 
vzorek květu bezu.

Na závěr došlo ještě ke gratulaci Pavlu Valíč-
kovi k jeho nedávným narozeninám a pak se již 
jen ochutnávalo, hodnotilo, povídalo a plánoval 
se další ročník. Pokud tedy nedojde opět k něja-
kým zákazům a omezením, proběhne příští košt 
18. března 2023.

Josef Pléha, starosta

Plaketu za absolutně nejlepší 
pálenku převzal z rukou prof. Bo-
rise Kršky Josef Urbánek (vlevo). 

Foto: Irena Pokorná

Vítězné jakubovské týmy.              Foto: Karel Benáček
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V sobotu 21. května se v hasičském areálu U Havrana usku-
tečnil třetí ročník vranínské traktoriády. Od 14 hodin se areál 
začal plnit traktory i natěšenými diváky. Traktorů dorazilo čtyřia-
padesát a diváků kolem tří set. Napulírované stroje byly různého 
typu a značek, od nejmenších malotraktorů a fréz, až po obrov-
ský pásový traktor. Ze značek převažovaly Zetory, ale k vidění 
byly i Renault, Škoda, Fendt, Vari, PF, TK a domácí výrobky (tzv. 
samosprasky).

Po krátkém odpočinku a občerstvení následovala „spanilá“ 
jízda po obci, kde nablýskané traktory zdravili přihlížející diváci. 
Po absolvování vyjížďky, kterou si všichni traktoristi jaksepatří 
užili, se stroje vrátily do areálu, kde byly vystaveny. Nastal čas 

prohlídek, konzultací, vyměňování zkušeností a fotografová-
ní. Současně probíhal doprovodný program, kde si účastníci 

mohli vyzkoušet koulení, hod a stavění pneumatiky, zatloukání 
hřebíků, popřípadě mohli absolvovat projížďku se čtyřkolkou. 
Vše bylo zarámováno bohatým občerstvením, pěkným areálem 
a ucházejícím počasím.

Spokojení účastníci plni nejen dojmů se začali rozcházet až 
v pozdních odpoledních hodinách.

Drahoslav Bastl

Velice netradiční, ale pro laika o to zajímavější podívanou nabídla letošní přehlídka plemenných býků akciové společnosti 
PLEMO v Litohoři. Protože od té předchozí uběhly už tři roky, skladba býků se tu významně obměnila. V současnosti zde mají 
ustájeno pětačtyřicet býků plemene fl eckvieh a pět holštýnských býků.

Foto: Luboš Janoušek

Vranínská traktoriáda nabídla desítky strojů různých značek
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Uklizené a posečené Babice a příjemné sluneční paprsky vítaly 
v sobotu 11. června od devíti hodin dopoledne rodáky a občany obcí 
Babic a Bolíkovic v Kulturním domě Tomáše Kuchtíka v Babicích. 
Program byl po celý den bohatý. Od devíti do deseti hodin probíhala 
prezentace. V deset hodin zahájila setkání starostka Babic Petra 
Černá. Minutou ticha přítomní uctili památku všech občanů Babic 
a Bolíkovic, kteří v těchto obcích žili. Paní starostka přivítala všech-
ny přítomné a milé návštěvníky, kolegyně a kolegy z mikroregionu. 
Hovořila o všech investičních akcích posledních let a o všem, co se 
v obou obcích podařilo zlepšit ve prospěch občanů. Připomenula, že 
se setkání uskutečňuje po pěti letech a je v pořadí již páté. Po úvod-
ním slovu se návštěvníkům představila babická schola a po jejím 
vystoupení již na pódiu tančily a zpívaly děti z Babic a Bolíkovic. 
Od jedenácti hodin byla sloužena mše svatá v místním kostele Nej-
světější Trojice, pro rodáky a občany obou obcí.

V půl jedné všichni zasedli ke společnému obědu, aby nabrali 
sil do odpoledního dění. Po čtrnácté hodině byl přistavený autobus 
pro zájemce o prohlídku Bolíkovic a Babic. Posezení rodáků potom 
probíhalo od tří hodin odpoledne až do pozdních nočních hodin. 
Od osmé hodiny večerní usedl za mixážní pult v roli DJ babický ro-
dák Petr Chňoupek.

Tělocvičná jednota Sokol Komárovice uspořádala první červno-
vou sobotu na hřišti sokolovny (podobně jako celá řada okolních 
obcí) dětský den. Obec Komárovice byla samozřejmě jeho spolu-
pořadatelem, když na akci zajistila pro děti skákací hrad, který byl 
v akci do večerních hodin. Členové Sokola připravili pro chlapce 
a děvčata celou řadu soutěží, za které děti dostávaly sladké od-
měny. Soutěžili jednotlivci, ale připraveny byly rovněž soutěže pro 
družstva. Jen namátkou ze soutěží uvedu běh po opičí dráze, pře-
nášení vody, házení míčem na cíl, raritou bylo dojení dřevěné kozy 
a pěknou disciplínou bylo snězení výborného koláče. Pro děti byly 

Žáci ze ZŠ Dešov slavili na olympiádě 
velký sportovní úspěch

V úterý 31. května se žáci Základní školy Dešov zúčastnili Spor-
tovní olympiády v Třebíči. Olympiádu pořádal Dům dětí a mládeže 
Třebíč pro žáky neúplných základních škol. Z naší školy si jeli za-
soutěžit a vzájemně poměřit pohybové dovednosti čtyři žáci. Dívka 
a chlapec ze čtvrtého ročníku a dva chlapci z pátého ročníku. Za pří-
jemného slunného počasí se bojovalo ve čtyřech soutěžních disci-
plínách: sprint, hod kriketovým míčkem, skok daleký a vytrvalostní 
běh. Všichni zúčastnění se snažili podat co nejlepší výkony. A že se 
jim to opravdu podařilo, o tom svědčí vynikající výsledky. Naši čtyři 
žáci totiž získali celkem 12 medailových umístění!

Cenné kovy vybojovali: Adriena Binderová (4. ročník) – 1. místo 
ve sprintu, 1. místo ve vytrvalostním běhu, 1. místo v hodu kriketo-
vým míčkem, 3. místo ve skoku dalekém. Matyáš Aubraye (4. roč-
ník): 2. místo ve sprintu, 3. místo ve vytrvalostním běhu, 3. místo 
ve skoku dalekém. Jindřich Fiala (5. ročník): 2. místo ve vytrvalost-
ním běhu, 3. místo ve sprintu, 3. místo v hodu kriketovým míčkem, 3. 
místo ve skoku dalekém. Štěpán Trojan (5. ročník): 1. místo v hodu 
kriketovým míčkem.

Všem patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezenaci, 
jejich snahu a kvalitní výkony. Sportu ZDAR!!!

Nikola Smetanová a Klára Lišková, ZŠ a MŠ Dešov

Dětský den přilákal na zahradu téměř 
stovku dětí

V neděli 5. června uspořádala Základní škola a Mateřská škola 
Jakubov na školní zahradě oslavu Dne dětí. Za pomoci dobrovol-
níků z řad rodičů i bývalých žáků školy bylo pro děti připraveno cel-

kem šestnáct různých stanovišť. 
Chlapci a děvčata si vyzkoušeli 
svoji obratnost například při lo-
vení rybiček na udici, střelbě ze 
vzduchovky, přecházení kmene 
stromu, kroketu nebo lovení kače-
nek v jezírku. Velkému zájmu se 
pochopitelně těšil zejména nafu-
kovací skákací hrad a hodně láka-
la také závodní dráha pro šlapací 
autíčka.

Díky příznivému počasí a ob-
čerstvení, které zajistili hasiči, se 
celá akce velmi vydařila a za celé 
odpoledne se na stanovištích vy-
střídala téměř stovka dětí. Děkuje-
me všem za pomoc.

Hana Dračková

Setkání rodáků a občanů Babic a Bolíkovic

Celé setkání bylo hodnoceno z úst přítomných jako velmi vydařená 
akce. Dovolte mi tedy závěrem poděkovat všem nejmenovaným, ochot-
ným a pracovitým lidem, kteří toto nádherné setkání připravili a zorgani-
zovali pro radost a potěšení rodáků a občanů Babic a Bolíkovic.

Václav Kovář

Pod kaštany v Komárovicích je prostě dobře…
nachystané párky v rohlíku, nanuky a samozřejmě dobré pití, pro 
dospělé připravili místní specialisté pečené maso s výbornou ze-
leninou.

Zájem místních dětí i dětí z okolí byl velký a je snad jen škoda, že 
odpoledne ukončila dešťová přeháňka. Závěrem lze dodat jediné – 
pod kaštany v Komárovicích je prostě dobře…   –šuc–

Lovení kačenek v jezírku.
Foto: Hana Dračková
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věsnami 12 j. d. a 5 j. d. tak, aby střed delší 
odvěsny byl na Třeboni, na kratší odvěsně 
bylo jedno rakouské a jedno české sídlo 
(Raabs a Vranov) a střed přepony určí název 
nové planetky…

Jak vymysleli, tak také učinili. A ejhle, 
přesně uprostřed přepony na mapě leží 
obec s libozvučným jménem Želetava. Tak 
dostala nová planetka své jméno. Stalo se 
to 29. května 2000. Ač tedy objevena před 
padesáti lety, teprve 22 let má Želetava svoji 
planetku. V našem okrese ovšem není Žele-
tava jediné sídlo, které má svou planetku. Už 
deset let mají ve vesmíru svoji planetku také 
Třebíč a Kralice nad Oslavou.

Olga Nováková (čerpáno z publikace Že-
letava 1303–2003 a z dopisu Prof. Wilda sta-
rostovi Želetavy O. Čechovi v r. 2003)

Jak jinak oslavit Den dětí, nežli otevřením 
zbrusu nového dětského a workoutového 
hřiště, jehož stavba započala letos na jaře? 
V Lázu se tak stalo v sobotu 4. června! Nut-
no dodat, že celkové náklady stavby byly 
ve výši 1 407 305 Kč, z čehož získaná do-
tace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
činila 72 % uznatelných nákladů. Vznikl nám 
tak v obci další krásný společný prostor. 
Doufám, že si ho budeme společně užívat 
a starat se o něj.

Pro všechny návštěvníky zmíněného so-
botního odpoledne byly nachystané sou-
těže a hry v prostorách nového dětského 
a workoutového hřiště. Děti si vyzkoušely 
všechny prvky, kterých jsou na hřišti vice 
než dvě desítky a podrobily ho tak tvrdé 
zátěžové zkoušce. Následně jsme se pře-
sunuli do sportovně-kulturního areálu, kde 
pokračoval zábavný program. Skákací hrad, 
kreativní balíček, sladké odměny, zmrzlina, 
párek v rohlíku a mnoho dalšího bylo při-

Sedmého srpna 1972 byl ve hvězdárně 
Zimmerwald u Bernu objeven Prof. Paulem 
Wildem a Prof. Dr. Ivem Baueršímou (český 
geodet pocházející z Jihlavy a žijící ve Švý-
carsku) na pozadí hvězdné oblohy neznámý 
objekt. Podle katalogu stálic bylo zjištěno, že 
tento objekt není stálice, ani již dříve známá 
planetka. V pozorování pokračovaly i jiné 
observatoře, až byla určena přibližná dráha 
objektu a zjistilo se, že se jedná o malou pla-
netku. Až po 22 letech (r. 1994) byla určena 
její přesná dráha zaručující nezaměnitelnost 
s jinou planetkou a poté byla očíslována. Do-
stala číslo 9711.

Teprve pak měli objevitelé právo udělit 
planetce jméno. Dali si načas. Protože oba 
profesoři byli geodeti a měli blízko k mate-
matice, chtěli název určit výpočtem; číslo 

9711 se dá rozložit na součin 13 x 747. Tři-
náctka je přeponou v pravoúhlém trojúhel-
níku s odvěsnami 12 a 5. 12 x 747 = 8964 
a to je číslo planetky s názvem Třeboň. Což 
takhle nakreslit na mapu pravoúhlý trojúhel-
ník s přeponou 13 jednotek délky (j. d.) a od-

chystáno pro každého malého návštěvníka. 
O zakončení vydařené akce se postaraly 
ženy z dětského klubu Lázáček v podobě 
společných tanečků.

V návaznosti po dětském dni následoval noč-
ní nohejbalový turnaj trojic. Celkem 15 účastní-
ků se „porvalo“ o poháry a věcné ceny. Trofej 
nejcennější si odnesli pánové Míra Sosnar, 
Zdena Dvořák a Mára Svoboda – GRATULUJE-
ME! Po závěrečném půlnočním vyhlášení vítězů 
pokračovaly oslavy až do samého rána… 

Martin Chalupa, starosta

Den dětí v Lázu oslavili otevřením zbrusu nového hřiště

Před padesáti lety byla objevena planetka Želetava
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Muzejní hry
V pátek 12. srpna, nebo pak o týden později v pátek 19. srpna 

Muzeum Moravské Budějovice zve vaše děti na „Muzejní hraní“. 
Dva dny o prázdninách, kdy si budeme hrát a tvořit. Děti poznají 
prostředí muzea, řekneme si o nových věcech, budeme pracovat 
s hlínou, kreslit a děti neodejdou s prázdnou. Na věku nezáleží. Pro-
gram začne od 8.00 do 12.00 hod. Kapacita na jeden den je 15 dětí.

Místo na program lze rezervovat emailem m.budejovice@muze-
umtr.cz nebo přes naše face-
bookové stránky Muzeum 
Moravské Budějovice do 29. 
července. Prosíme o jméno 
dítěte, věk a kontakt na rodi-
če. Cena programu pro jedno 
dítě je 30 Kč.

Tereza Hrbková, 
Muzeum 
Mor. Budějovice
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Vážení občané, milé děti, minulí, sou-
časní i budoucí žáci, dovolte, abych se 
přestavil. Jmenuji se Zdeněk Chroust 
a pocházím z Jaroměřic nad Rokytnou. 
Na základní škole v Havlíčkově ulici učím 
téměř 30 let. Proto si myslím, že mě mini-
málně polovina občanů Moravských Bu-
dějovic zná. Práce s dětmi mě baví, mno-
ho bývalých i současných žáků má určitě 
vzpomínky na okresní, krajské i republiko-
vé soutěže v různých sportech, na lyžař-
ské kurzy, vodní turistku a také na naše 
školní sportovní akce i nezapomenutelné 
pódiové skladby. Mezi moje koníčky patří 
cyklistika, lyžování, jsem vášnivý houbař, 
pěstuji subtropické rostliny, pracuji na za-
hradě a mám rád přírodu.

Od 1. srpna se ujímám funkce ředitele 
Základní školy Moravské Budějovice, Ha-
vlíčkova 933. Jsme sice škola, kde se již 
teď sportuje hodně, ale chtěl bych spor-
tování od nového školního roku 2022/23 
rozšířit. Mým cílem je od prvního a šes-
tého ročníku postupně vytvořit vždy 
jednu třídu se sportovním zaměřením. 
Základ koncepce spočívá v nabídce vyu-
žívání volného času ráno nebo odpoledne 
ve školní družině, školním klubu i krouž-
cích DDM. S touto vizí souvisí i postupná 
úprava vzdělávacího plánu školy. Věnovat 
se budeme fl orbalu, lednímu hokeji, rela-
xaci, gymnastice, míčovým hrám, atletice, 
plavání a chtěli bychom propagovat i ne-
tradiční sporty kin-ball, softball a frisbee.

Nemějte obavy, sportovnější zaměření 
nebude na úkor vzdělávání. Je důležité, 

aby děti byly vzdělávány 
v klasických oblastech, 
ale také měly od mlá-
dí správné pohybové, 
stravovací a hygienické 
návyky. Tímto všestran-
ným zaměřením chce-
me pomoci rodičům 
s vytvářením správných 
kroků v oblasti zdravé-
ho životního stylu. Doba 
„koronavirová“ bohužel 
naučila děti pohodlnosti, sezení u televize 
a věčnému svírání mobilu v ruce. Chtěli 
bychom výrazně přispět k rozvoji všech 
sportů v Moravských Budějovicích. Cílem 
je i spolupráce se sportovními kluby i or-
ganizacemi, společná podpora a výcho-
va talentů. Jako představitel organizace 
města vidím obrovský potenciál ve spolu-
práci se všemi, kteří s námi podpoří nejen 
rozvoj sportu, ale i další náplň školního 
i mimoškolního vzdělávání, protože vy-
chováváme nové generace Moravských 
Budějovic.

Plánujeme také větší podporu výuky ja-
zyků. Výuka angličtiny bude i nadále pro-
bíhat ve specializovaných učebnách hned 
od prvního ročníku. Budeme používat kva-
litní interaktivní učebnice. Zdarma poskyt-
neme dětem i pracovní sešity. Zaměříme 
se na konverzační metodu výuky v malých 
skupinách žáků rozdělených dle jejich ja-
zykových schopností tak, aby každý mohl 
pocítit úspěch. Chystáme také další pro-
jekty, ve kterých si děti začnou své zna-

losti jazyka více využívat 
v praxi. Dětem z prvního 
ročníku chceme věnovat 
velkou pozornost přede-
vším v oblasti mluveného 
slova. V družině bychom 
rádi zavedli konverzaci 
v českém jazyce a v dal-
ších ročnících Aj hrou 
a konverzaci v anglickém 
jazyce. Ve všech předmě-
tech ve škole bude vždy 

na prvním místě individuální přístup a re-
spektování schopností každého žáka. Rádi 
bychom, aby z naší školy odcházeli mladí 
lidé, kteří budou sami se sebou spokojeni 
a budou mít takové schopnosti, dovednosti 
a vědomosti, které jim pomůžou uplatnit se 
v dnešním náročném světě.

K našemu cíli může velmi pomoci také 
ideální poloha naší školy, která je na mís-
tě, kde je kolem nejen příroda, ale i výbor-
ná dostupnost mnoha sportovišť. Kromě 
jiného na vás bude čekat škola plná skvě-
lých, vzdělaných a do své práce zapále-
ných učitelů.

Rádi bychom, aby byla naše škola plná 
pohybu, kvalitní výuky všech předmětů, 
nadstandardní výuky tělesné výchovy, ja-
zyků, radosti z učení a zdravého životního 
stylu.

Přeji vám jménem všech pracovníků 
a současných žáků školy hodně zdraví 
a krásné prázdniny. Na viděnou 1. září, 
protože právě tento den začínáme.

Mgr. Zdeněk Chroust

Město Moravské Budějovice, MKS Be-
seda a ZŠ TGM Moravské Budějovice byly 
v pátek 3. června pořadateli již čtrnáctého 
Ekotrhu, který byl letos spojen s prodejem 
farmářských a řemeslnických výrobků. 
Krásné počasí přilákalo desítky návštěv-
níků, kteří se zájmem sledovali program 
kroužku Tereza a pěveckého sboru s do-
provodem malých hráčů na ukulele pod 
vedením Alexandry Rosové ml. i Alexandry 
Rosové st. Potlesk sklidilo rovněž recitační 
pásmo Otvírání studánek v podání žáků 6. 
B. Členové ekologického kroužku připravili 
výrobky s námětem mořských želv a snaži-
li se své výrobky prodat. Výtěžek 4 000 Kč 

odeslali na konto společ-
nosti Chraňte mořské žel-
vy. Pro mladší spolužáky 
nachystali hru „Ne kleco-
vému chovu slepic“, kte-
rou si vyzkoušeli i s dětmi 
z mateřské školky.

A právě tehdy vznik-
la hláška použitá v ti-
tulku tohoto příspěvku. 
„Ukazovala jsem dětem 
vajíčka,“ říká Anička, 
hlavní organizátorka hry, 
„a jeden malý chlapec 
při ukázání křepelčího 

vajíčka hlásil – to sne-
sl kohout! Totéž tvrdil 
u husího, kačeního 
a dokonce i u pštrosího. Prostě si stál 
na svém.“ Podstatné však bylo, že si 
děti vyzkoušely, jak se slepičkám těž-
ce žije v kleci, a zapamatovaly si, že 
číslo 3 na vajíčkách znamená, že jsou 
z klecového chovu, a proto je lepší je 
nekupovat. O aktivitách ekologického 
kroužku a naší ekoškoly se můžete do-
vědět na panelech výstavy, která byla 
po skončení Ekotrhu přestěhována 
do vestibulu radnice.

Lidé procházeli mezi stánky a nakupo-
vali sazenice, oblečení, šperky, keramiku, 
knížky, koření, šťávy, výrobky z kozí far-
my a spoustu dalšího zajímavého zboží. 
Pochutnávali si na trdelnících a brambo-
rových spirálách a mohli okusit i zajímavé 
nápoje z bylinek. Prostě – vydařený den 
na zámeckém nádvoří.

Mgr. Jana Hanáková,
organizátorka Ekotrhu za ZŠ TGM

Když kohouti snášejí vejce aneb Ekotrh počtrnácté

O slavnostní zahájení Ekotrhu se postarali místostarostka Jana 
Kiesewetterová, ředitel pořádající školy Miloš Březina a učitelka 
Jana Hanáková.      Foto: Luboš Janoušek

K nejvyhledávanějším stánkům patřil i tento se 
sazenicemi.            Foto: Luboš Janoušek

Nový ředitel ZŠ Havlíčkova ul. se představuje…
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V pondělí 23. května si tři studenti 
moravskobudějovického gymnázia pře-
vzali v Jihlavě Mezinárodní cenu vévody 
z Edinburghu. Historicky první slavnostní 
ceremonii DofE na Vysočině ale předchá-
zely dva roky pracovitosti, úsilí a vytrva-
losti. V čem tedy vlastně spočívá myš-
lenka programu The Duke of Edinburgh’s 
Award, zkráceně DofE?

Tuto mezinárodní cenu založil v pa-
desátých letech minulého století manžel 
britské královny Alžběty II. princ Philip, 
vévoda z Edinburghu. V České republice 
program funguje již od roku 1995 a jeho 
hlavním cílem je motivovat mladé lidi 
ve věku od 14 do 24 let k dosažení svých 
cílů. Tuto cenu studenti plní prostřednic-
tvím dlouhodobé a pravidelné 
aktivity, a to po dobu šesti až 
osmnácti měsíců. Délka pro-
gramu se odvíjí od toho, zvolí-li 
si student bronzovou, stříbrnou, 
či zlatou úroveň. Dofáci, jak se 
účastníkům přezdívá, se pak 
zdokonalují a angažují celkem 
ve třech oblastech. Dovednosti, 
pohybu a dobrovolnictví, při-
čemž nakonec podnikají dobro-
družnou expedici. Jedná se tak 
o skvělou formu neformálního 
vzdělávání mladých lidí.

Mezi studenty, kteří se jako 
vůbec první absolventi DofE 
z Moravských Budějovic mohou 
pochlubit prestižním certifi kátem 

a odznakem, patří Klára Dohnalová, Mar-
tin Kosmák a Daniel Pavlíček, studenti 3. 
a 4. ročníku gymnázia. Ve svém volném 
čase, a co je nutno podotknout, v době 
karantény, se pravidelně zdokonalovali 
například ve hře na piano, v pečení, en-
tomologii nebo kreslení, pravidelně jezdili 
na kole, běhali či posilovali a v rámci dob-
rovolnictví se pak angažovali ve student-
ském klubu GMBproMB, ve kterém vy-
budovali odpočinkové místo na Kosové. 
Během čtyřdenní dobrodružné expedice 
v České Kanadě si osvojili práci v týmu, 
ale hlavně si odnesli spoustu nezapome-
nutelných zážitků a zkušeností do života.

Ofi ciálním zakončením programu se 
stala slavnostní ceremonie, která se letos 

vůbec poprvé uskutečnila v Kongresovém 
sále Krajského úřadu v Jihlavě. Po úvod-
ních slovech si bronzová a stříbrná oceně-
ní převzalo celkem 24 prvních absolventů 
z Vysočiny. Po skončení byla možnost 
si u rautu neformálně popovídat a za-
vzpomínat na zážitky z plnění programu. 
V současné době je na Gymnáziu a SOŠ 
Moravské Budějovice do tohoto programu 
zapojeno dalších 24 studentů a věříme, že 
příští rok se na závěrečných ceremoniích 
zástupci našeho města opět objeví.

A jak hodnotí účast v Mezinárodní ceně 
vévody z Edinburghu sami účastníci? „Je 
skvělé dělat to, co mě baví a naplňuje. Zá-
roveň něčím přispět svému okolí. A navíc 
jako bonus získat světoznámé ocenění, 

které mi může v životě otevřít 
mnohé dveře. DofE je příležitost 
zazářit,” hodnotí přínos DofE 
Martin Kosmák. „DofE mi hlavně 
pomohlo smysluplně využít svůj 
volný čas,“ říká Daniel Pavlíček. 
„Program mě donutil k trpěli-
vosti, vytrvalosti a občasnému 
vykročení z komfortní zóny. 
Rozhodnutí zapojit se do DofE 
určitě nikdy litovat nebudu, na-
opak to můžu sama za sebe 
všem maximálně doporučit. Dě-
kuji celé partě, která u toho byla 
se mnou, protože bez vás by 
to nešlo a nebylo ono!“ dodává 
Klára Dohnalová.

–pado–

Už na konci dubna proběhl 
v naší škole mezitřídní turnaj 
ve fl orbalu. Po tomto školním tur-
naji následovalo okrskové kolo 6. 
a 7. ročníků v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. Naši žáci po třech 
výhrách postoupili do okresní-
ho kola v Třebíči, kde vybojovali 
výborné 3. místo. Reprezentovali 
nás: Jan Němeček, Adam Pro-
keš, Matěj Křivánek, Libor Jo-
sefus, Samuel Nesiba, Jiří Holík 
a Tomáš Matušina. Také starší 
žákyně odehrály v Jaroměřicích 
nad Rokytnou okresní kolo a zís-
kaly 2. místo. Gratulujeme!

Malí fotbalisté z 1. stupně se 
zúčastnili okrskového kola fotba-
lového turnaje McDonald´s cup. 
Žáci 2. a 3. ročníků svoji skupinu 
vyhráli bez porážky a postoupili 
do okresního kola v Třebíči, kde 
už se jim v nabité konkurenci 
tolik nedařilo a nakonec skončili 
na 4. místě. I tak zaslouží velkou 
pochvalu. Reprezentovali nás: 
Jakub Křivánek, Jiří Daňhel, Voj-
těch Nágl, Matěj Plichta, Jakub 
Rada, Maxmilián Šenkypl, Ši-
mon Olejník, Ondřej Pecka, Ja-
kub Kovář. Náš výběr ze 4. a 5. 
ročníku (ve složení Tomáš Matu-

šina, Jan Jelínek, Veronika Kvapi-
lová, Adam Kavalec, Vilém Růžič-
ka, Daniel Horký, Kryštof Drexler, 
Vojtěch Bulíček) po jedné porážce 
skončil na skvělém 2. místě.

S nástupem teplého počasí 
jsme mohli uspořádat školní kolo 
ve skoku dalekém, jehož se zú-
častnili převážně žáci 6. ročníků. 
Mladší žákyně: 1. Markéta Kovářo-
vá, 2. Markéta Nováčková, 3. Sofi e 
Kosová. Mladší žáci: 1. Jiří Stříž, 2. 
Jan Němeček, 3. Ondřej Šplíchal. 
Starší žáci: 1. Petr Pelikán.

Další květnovou soutěží byl at-
letický Pohár rozhlasu v Třebíči. 
Závodilo mladší i starší žactvo. 
Starší děvčata se umístila celkově 
na 9. místě, mladší žákyně skonči-
ly na sedmém. Starší chlapci ob-
sadili 7. a mladší 8. příčku. Jsme 
rádi, že žáci naší školy vše zvládli 
bez zranění a zdravotních problé-
mů. Museli totiž oba dva dny závo-
dit ve velmi teplém počasí. Mnozí 
z nich si vytvořili své osobní rekor-
dy a v jednotlivých disciplínách se 
umístili i v popředí startujících.

Mgr. Jitka Meschková, 
Mgr. Marek Černý

Sportovní květen v Základní škole T. G. Masaryka

Stříbrné fl orbalové družstvo děvčat. Zleva: E. Striežencová, 
A. Kulhánková, P. Prokešová, G. Jarošová, A. Komendová, 
E. Černá, ležící: N. Kubová, A. Vydrová.             Foto: archiv školy

Mladší žactvo na atletických závodech Pohár rozhlasu. 
Foto: archiv školy

Studenti převzali Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu
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Ve středu 8. června proběhla ve velkém 
sále MKS Beseda slavnostní veřejná pre-
zentace projektu Příběhy našich souse-
dů. Autory jednotlivých projektů byli žáci 
z gymnázia v Moravských Budějovicích, ZŠ 
Myslibořice a ZUŠ Hrotovice. Hlavní náplní 
prezentací bylo představení života pamětní-
ka, kterého žáci vyzpovídali a ze získaných 
nahrávek a materiálů posléze vytvořili roz-
hlasovou reportáž, životopis 
a prezentaci o pamětníkovi.

Do projektu se na morav-
skobudějovickém gymná-
ziu zapojilo celkem sedm 
studentů 3. ročníku z řad 
dějepisných seminaristů 
a na jeho realizaci pilně pra-
covali od letošního února. 
Po rozhovoru s pamětníky 
čekalo studenty nelehké vy-
bírání pasáží z více jak ho-
dinových nahrávek. V půlce 
května pak zapojení studenti 
navštívili studio Českého roz-
hlasu Vysočina v Jihlavě, ve kterém na pro-
fesionální technice nahráli svou rozhlasovou 
reportáž. Součástí návštěvy byla i prohlídka 
prostor rozhlasu, které zvědavým studen-
tům ukázala redaktorka Irena Šarounová.

Za naše gymnázium prezentovaly dvě 
skupiny, které zpracovávaly vzpomínky tří 
pamětníků. První skupina ve složení Eliš-
ka Bendová, Jolana Dohnalová a František 
Račický ve svém krátkém dramatickém 

vystoupení shrnula strastiplný život rodiny 
pana Jana Nekuly, bývalého starosty města 
Moravské Budějovice, a jeho sestry Marie 
Karlíkové.

Druhá skupina ve složení Jiří Fryč, Ven-
dula Kovářová, Jan Liška a Daniel Pavlíček 
odprezentovala neobyčejný život místního 
„písmáka“, bývalého kronikáře města a ve-
doucího muzea v Moravských Budějovicích 

pana Františka Vlka, který zejména v době 
totality nepostrádal nebojácnost, odvahu 
a svérázné občanské postoje.

Celým slavnostním odpolednem hosty 
provedli Barbora Tomalová a Ondřej Nesiba, 
rovněž studenti gymnázia. Všem výstupům 
přihlížela tříčlenná porota složená z Petra 
Jičínského ze Státního okresního archi-
vu Třebíč, pobočky Moravské Budějovice, 
Jany Kiesewetterové, místostarostky města 

a paní učitelky Hany Doležalové. Na závěr 
zaznělo slovo porotců, kteří ocenili práci 
žáků, ale zároveň zmínili návrhy na zlepše-
ní. Celá akce byla zakončena poděkováním 
pamětníkům a rozdáním certifi kátů a pamět-
ních mincí zapojeným žákům.

Touto cestou bych za všechny zapojené 
studenty z gymnázia rád poděkoval naší 
vedoucí, paní profesorce Aleně Zině Janáč-

kové, která nám byla při 
přípravě projektu opo-
rou. Díky patří také re-
gionální koordinátorce 
pro Moravské Budějovi-
ce, paní Barboře Živné, 
za užitečné tipy a rady. 
Hlavní poděkování ale 
patří zejména našim 
pamětníkům, kteří byli 
ochotní se s námi podě-
lit o své zajímavé životní 
příběhy. Doufáme, že 
tímto inspirujeme dal-
ší studenty k zapojení 

do projektu, či alespoň přimějeme mladé lidi 
ptát se starších na jejich vzpomínky. Právě 
díky těmto příběhům totiž často pochopíme 
historické souvislosti, které nám ani učebni-
ce nedokážou názorně vysvětlit.

Daniel Pavlíček

ho vystoupení při veřejné prezentaci. Při 
sledování hudebního vystoupení na velkém 
projekčním plátně je samozřejmě i větším 
zážitkem. Ve výtvarné tvorbě se naši žáci 
kromě tradičních výstav obrazů a různých 
děl prezentují i vlastními autorskými anima-
cemi. Dosud své práce mohli zveřejňovat 
pouze v on-line prostředí internetu, ale při 
projekci v našem koncertním sále budou 
moci své úspěchy sdílet nejen se spolužáky, 
ale i rodinou a širším okolím. Na mnoha ani-
macích spolupracují žáci obou našich oborů. 
Projektor budeme tedy využívat pro výuku 
žáků, ale i pro prezentaci jejich práce.

Na škole bychom chtěli také zřídit školní 
fi lmový klub, ve kterém bychom mohli žákům 
promítat fi lmy, dokumenty a hudební přeno-
sy, které by je motivovaly i k zájmu o kulturní 

dění. Na znělce k tomuto projek-
tu už pilně pracuje žákyně vý-
tvarného oboru Bára Leznová.

Pro pořízení nového projekto-
ru se nám podařilo získat fi nan-
ce z Kraje Vysočina z dotačního 
programu Fond Vysočina “Učeb-
ní pomůcky 2022“ na realizaci 
projektu „Orbis pictus – svět in-
spirace“.

Už nyní se těšíme na společ-
né zážitky.

–zuš–

V oblasti 
umění je in-
spirace ve-
lice důležitá 
a všude pří-

tomná. Každý muzikant může interpretovat 
nějaké hudební dílo, ale vždy do toho vloží 
část sebe. Každý výtvarník tvoří umělecké 
dílo a vždy se projeví jeho pojetí.

Pro rozvoj kreativity a uměleckých roz-
hledů našich žáků bude od září sloužit nová 
učební pomůcka – laserový projektor. Bu-
dou ho moci využívat žáci hudebního i vý-
tvarného oboru.

V hudební tvorbě je pro vzdělávání velice 
důležité nechat se inspirovat jinými muzikan-
ty, rozšiřovat své obzory v mnoha hudebních 
žánrech, ale také zvládnout seberefl exi své-

Projekt PULCHRA 
končí…

Po dvou letech končí na ZŠ TGM Mor. Bu-
dějovice projekt PULCHRA. V rámci tohoto 
projektu vznikly dva programy – Heřmánko-
vé kopce a Mise nový parčík. Co jsme děla-
li? Snažili se vrátit heřmánek na Heřmanské 
kopce, uklízeli je a procházeli s ornitologem. 
Vznikla tak Ptačí stezka – zastavení osmi 
naučných tabulí, které jsou hojně vyhledá-
vané obyvateli města.

V letošním roce jsme připravovali návrhy 
úprav v okolí školy. Vznikly modely, plány 
i první změny v parčíku. Nejprve jsme spo-
lečně s paní místostarostkou otevírali rela-
xační kout s lavičkami, které vznikly podle 
našich návrhů, pak jsme pod stromy instalo-
vali krmítko a rozžehli zde vánoční stromek. 
Zmapovali jsme výskyt živočichů zde a za-
soutěžili jsme si v soutěži Snídaně pro kosa. 
Radili jsme se s odborníky z odboru životní-
ho prostředí, ze SOŠ Znojmo i s ornitologem 
Petrem Bartesem. Výsledkem bylo pověšení 
budek a polobudek do parčíku. S našimi plá-
ny jsme seznámili veřejnost na školní ekolo-
gické konferenci a na Ekotrhu. Naši novináři 
natočili a sestříhali několik krátkých fi lmů 
a připravili o projektu prezentaci.

Do budoucna chystáme v parčíku vysadit 
keře pro ptáky, hmyzí a motýlí domky a vy-
mezit část trávníku bez sekání jako výzkum-
nou plochu pro studium živočichů. Připraví-
me i naučné tabule a chtěli bychom využívat 
parčík nejenom k relaxaci, ale i k učení.

Mgr. Jana Hanáková,
koordinátorka environmentální výchovy

Svět inspirace v ZUŠ Moravské Budějovice

Žáci představili veřejnosti Příběhy našich sousedů

Gymnazisté spolu s profesorkou Alenou Zinou Janáčkovou. Foto: archiv školy
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do peněžního ústavu, státních dluhopisů 
i akcií. Konečného zápolení se bohužel 
nezúčastnili žáci z Jaroměřic, protože 
v době konání soutěže byli na vodáckém 

výcviku. Zkušenosti si ale odnesli a počí-
táme s nimi v příštím roce.

První ročník vyhrál tým žáků ze ZŠ 
TGM v Moravských Budějovicích ve slo-

žení: Terezie Svobodová, Tereza Tej-
ralová, Julie Šafránková a Pavel Kři-
van. Všechny cíle se jim povedlo splnit 
na 95 %. Všichni zúčastnění se shodli, 
že vítězové jsou vlastně všichni, kdo 
se do aktivity zapojili. Finanční svět 
je dnes složitý a vyznat se v něm je 
určitě jedna z nejdůležitějších kom-
petencí, které by si žáci ze základní 
školy měli odnést. Finančně byla celá 
akce zabezpečena díky projektu MAP 
II v ORP Moravské Budějovice pod zá-
štitou pana Zdeňka Janderky.

Děkuji všem zúčastněným!
Ria Hanáková, ZŠ TGM

ropské šlechtě mezi lety 1648–1948, který 
byl pouze první částí celostátního utkání.

Druhá část přišla v úterý ráno a byla jí 
veřejná obhajoba mé práce o majiteli jem-
nického panství před odbornou porotou. 
„Do královského věnného města Hradec 
Králové jsem k vám přijel z Jemnice – 
jediného královského věnného města 
na jihozápadní Moravě,“ začal jsem svou 
řeč. Porotě vyrazila dech Alexandrova 
nekonečná fi lantropie, kterou jsem doložil 
tragickou událostí z roku 1879. Když roz-
vodněná řeka Tisa zaplavila vesničku Al-
gyö na jeho dolnouherském panství, ne-
chal pro všechny její obyvatele zbudovat 
novou. Ta pak byla vděčnými vesničany 
pojmenována Sándorfalva – Alexandrova 
vesnice.

V úterý odpoledne, když už jsem měl 
soutěžní výkony za sebou, jsem se uvol-
nil při doprovodném programu. Navštívil 
jsem historickou budovu Muzea východ-
ních Čech, kde jsem našel memoáry spi-
sovatele Ignáta Herrmanna – popisoval 
v nich krvavou bitvu u Hradce Králové 
očima dvanáctiletého kluka. Běhal mi 
mráz po zádech a hned jsem si vybavil 
pokračování známé písničky: „Vojáci jdou, 
vojáci jdou pěkně v řadách za sebou!“ Ná-
sledovala přednáška o hraběti Františku 
Antonínu Šporkovi, symbolu českého ba-
roka. Šokovalo mě, že stavebník velkole-
pého hospitálu v Kuksu měl na svém noč-
ním stolku ležet sťatou hlavu své zesnulé 
matky – jako relikvii.

Ve středu 25. května byl program ce-
lostátního kola Dějepisné olympiády za-
končen slavnostním vyhlášením výsled-
ků ředitelem Muzea východních Čech, 
doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. V ce-
lorepublikové konkurenci jsem obsadil 
pěkné osmé místo. Celostátní kolo mi 
umožnilo setkání se spoustou inspirativ-
ních lidí, ať už jimi byli porotci, vyučující 
královéhradecké Filozofi cké fakulty ane-
bo moji soupeři – kolegové, se kterými 
jsem se možná neviděl naposledy.

začal smiřovat s tím, že brány Hradce 
Králové mi zůstanou uzavřené. Zničeho-
nic jsem si ale vzpomněl na svou dřívější 
seminární práci, kterou jsem věnoval pa-
mětihodnosti ve svém milovaném bydliš-
ti – v Jemnici. Jmenovala se Mauzoleum 
rodiny Pallavicini a konzultoval jsem ji 
s Mgr. Miloslavem Záškodou z Národního 
památkového ústavu v Telči. Obsahovala 
maličkou podkapitolu o urozeném staveb-
níkovi mauzolea. „To je on, šlechtic mého 
regionu!“ zajásal jsem. Hradecké brány 
mi zůstanou otevřené, pokud podkapito-
lu rozprostřu na plochu celé nové práce 
Markrabě Alexandr Pallavicini (1853–
1933), stavebník jemnického mauzolea.

Pustil jsem se do práce. Česky toho 
o rodu Pallavicini moc napsáno nebylo, 
spoléhal jsem se proto na prameny cizoja-
zyčné, zejména německé. Studoval jsem 
staré noviny i rodové kroniky a postupně 
si tvořil obraz markraběte Alexandra. Za-
krátko jsem nicméně zjistil, že jeho život 
nelze postihnout jen jedním obrazem, pro-
tože měl hned několik tváří. Poznal jsem 
ho jako hrdého dědice tisíc let starého 
rodu, ale i dobrosrdečného fi lantropa. Byl 
zlomeným otcem, který pochoval milova-
ného syna. Opařen těmito životními para-
doxy jsem práci pro celostátní kolo stihnul 
odeslat jen taktak.

Mé královéhradecké dobrodružství za-
čalo v neděli 22. května, kdy mě cesta 
spletitými jízdními řády dovedla z Jemni-
ce až do východočeské metropole. Uby-
tován jsem byl ve studentském internátě, 
jehož všední obyvatelé byli násilím od-
vlečeni na vícedenní exkurzi, aby uvolnili 
místo nám, třiceti účastníkům dějepisné-
ho souboje. Hradecké ulice byly převo-
něny květy všudypřítomných akátů a já, 
omámen jejich aromatem, jsem následu-
jící den napsal znalostní test o středoev-

Když jsem se dozvěděl, že jsem byl vy-
brán mezi třicítku nejzdatnějších studentů 
dějepisu z celé republiky, neubránil jsem 
se nadšení. Z dopisu, který přišel z dějiště 
klání mladých historiků – z Hradce Králo-
vé, jsem se ale těšil jen chviličku. Jakmile 
jsem se začetl, bujaré prozpěvování pís-
ničky „Okolo Hradce, v malé zahrádce“ 
vystřídala studená sprcha. Stálo v něm: 
„Zašlete nám odbornou práci na téma 
Šlechtic mého regionu, kterou doplníte 
o beletristický text opřený o dobové zá-
znamy; na vypracování máte dva týdny.“ 

Jmenuji se František Račický, třetím 
rokem studuji na moravskobudějovickém 
gymnáziu a jsem obrovským nadšencem 
do historie.

Už tak šibeniční lhůta mi byla navíc 
zkrácena dlouhou cestou dopisu a já se 

Ve středu 8. června proběhla v ZŠ T. G. 
Masaryka soutěž ve fi nanční gramotnosti. 
Přípravy na celou akci se zúčastnily čtyři 
školy z regionu: ZŠ TGM Moravské Bu-
dějovice, ZŠ Domamil, ZŠ Budkov a ZŠ 
Jaroměřice nad Rokytnou. Učitelé těchto 
škol učili své svěřence fi nanční gramot-
nost na deskové hře FINANČNÍ SVO-
BODA. Hra simuluje skutečnou fi nanční 
situaci rodiny.

Na začátku hry mají všichni účastníci 
30 let, pravidelné příjmy a výdaje, jedno 
dítě a bydlí v podnájmu. V průběhu hry 
musí získat své vlastní bydlení, splnit si 
svůj sen (například koupi chaty, bazénu, 
…) a získat fi nanční nezávislost v důcho-
du. Děti si mohou vzít hypotéku, spotře-
bitelský úvěr, uzavírají pojistky, stavební 
spoření, důchodové spoření, investují 

Františkův úspěch v celostátním kole Dějepisné olympiády

František Račický obsadil v prestižní soutěži 
skvělé osmé místo.            Foto: AŠ

František Račický, student moravskobudějovického gymnázia, se probojoval 
do celostátního kola Dějepisné olympiády, které proběhlo ve dnech 22. až 25. 
května na půdě Filozofi cké fakulty Univerzity Hradec Králové. Tady je jeho barvi-
té a bezesporu zajímavé vyprávění:

S dětmi k fi nanční svobodě
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Na konci měsíce května se v rámci ce-
lostátního happeningu uměleckých škol 
zapojil i náš obor do řady aktivit. I když 
nám ne vždy přálo počasí, přesto se jed-
nalo o krásný týden naplněný úžasnou 
tvorbou, milými setkáními a příjemnou 
atmosférou. Velmi děkuji všem svým žá-
kům, kteří se zapojili s nebývalým nadše-
ním a vytvořili krásná díla v rámci tvoření 
v plenéru, stejně jako skvělými výkony 
v rámci body artu a malování na obličeje 
na ZUŠ Open v gymnazijním parku. Krás-
né fotografi e z akce pořídila naše žákyně 
Sára Šplíchalová a můžete je vidět v naší 
fotogalerii na webu školy.

Konec školního roku u nás výtvarníků 
byl také tradičně ve znamení chystání 
výstav. V Moravských Budějovicích opět 
o prázdninách ožije knihovna pracemi 
našich žáků. Neváhejte a zajděte se po-
dívat do knihovny, kde se nechte překva-

Koloběžky a elektrokoloběžky se v po-
sledních letech stávají stále populár-
nějším dopravním prostředkem. Pohyb 
na tomto dopravním prostředku má svá 
specifi ka, ale i povinnosti, které musí je-
jich řidič dodržovat. V zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích se dočtete, 
že jízdním kolem se z hlediska provozu 
na pozemních komunikacích rozumí i ko-
loběžka. To znamená, že osoba, která 
jede na koloběžce, se považuje za cyklis-
tu se všemi právy a povinnostmi.

S koloběžkou se můžete vydat na sil-
nici, na stezku pro chodce a cyklisty, 
na chodník s povoleným vjezdem cyklis-
tů a na stezku pro chodce s vjezdem pro 
cyklisty, do vyhrazených cyklopruhů nebo 
můžete využít cyklostezek. Po chodníku 
s ní ale jezdit nemůžete, povolené je ji 
pouze vést.

Pro jezdce na koloběžce platí stejné 
povinnosti, které platí pro cyklisty! Jezdí 
se po pravé straně komunikace s dosta-
tečným bezpečnostním odstupem; pokud 
existuje na komunikaci jízdní pruh pro cyk-
listy, jezdec na koloběžce je povinen ho 
použít; na koloběžce mohou jet lidé jenom 
jednotlivě za sebou, nikoliv vedle sebe.

K dalším pravidlům a povinnostem pa-
tří: pohyb na chodníku je umožněn pou-
ze osobám do 10 let věku; povinnost mít 
za jízdy ochrannou přilbu schváleného 

povat uměleckými díly, která naleznete 
na zdech, přímo mezi knihami, na zahra-
dě nebo v čtenářském koutku. Výstava 
potrvá celé léto a bude přístupná v oteví-
rací době Městské knihovny, které tímto 
velmi děkujeme za poskytnutý prostor, 
nadšení a vstřícný přístup.

Konec školního roku se ale nesl i v du-
chu loučení s žáky, kteří nás opouštějí 
na střední školy. V letošním roce je to ale 
loučení opravdu radostné, protože oba 
naši žáci, kteří se připravovali na talen-
tové zkoušky, se s výbornými umístěními 
dostali na všechny umělecké školy, kam 
se hlásili. Bára Leznová bude pokračovat 
ve studiu na Střední škole umění a de-
signu v Brně a Štěpán Navara na Střed-
ní škole designu a umění, knižní kultury 
a ekonomiky Náhorní v Praze. Štěpán 
se navíc umístil i na skvělém 9. místě 
ve výtvarné soutěži, kterou pořádá ZUŠ 

Kralovice. Letošní tematikou bylo zátiší 
a vzhledem k velké konkurenci a kvalitě 
zaslaných prací máme z umístění velkou 
radost. Oběma přejeme spoustu úspěchů 
v soukromém životě i v dalším tvůrčím pů-
sobení. Jsme na vás velmi pyšní!

Dalším velkým úspěchem je přijetí 
naší žákyně Kláry Kováříkové z pobočky 
v Jemnici na Stipendijní akademii Menart 
pro příští školní rok 2022/2023. V konku-
renci zájemců z řad talentovaných žáků 
z celé republiky byla vybrána do skupiny 
známého výtvarníka a hudebníka Milana 
Caise. Už teď se díky tomu těšíme na pří-
ští školní rok! A abyste se začali na září tě-
šit s námi, můžeme vám prozradit, že nás 
od příštího školního roku čeká úžasná no-
vinka v podobě školního fi lmového klubu!

MgA. Jana Schlosserová, 
vyučující výtvarného oboru ZUŠ

typu podle zvláštního právního předpisu 
platí pro osoby mladší 18 let; osoba do 10 
let věku se může pohybovat bez dozoru 
osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, 
na stezce pro cyklisty a chodce a v obyt-
né zóně; pokud se osoba do 10 let po-
hybuje na silnici, je nezbytný doprovod 
osoby starší 15 let.

Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá 
povinné výbavě. Povinná výbava kolobě-
žek je defi novaná ve vyhlášce č. 314/2014 
Sb. o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vo-
zidel na pozemních komunikacích. Ko-
loběžka je zařazena do kategorie mezi 
jízdní kola.

K povinné výbavě koloběžky mimo 
jiné patří: volné konce řídítek musí být 
zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi; 
na rukojeti nesmí být ostré hrany – hrozí 
nebezpečí vážného poranění při nárazu 
na řídítka; účinné na sobě nezávislé brz-
dy (přední a zadní). Jezdec na koloběžce 
(stejně jako cyklista) je povinen za sní-
žené viditelnosti mít za jízdy rozsvícený 
světlomet s bílým neoslňujícím světlem 
svítícím dopředu a zadní svítilnu se svět-
lem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Pokud cyklostez-
ka navazuje přechodem pro chodce, musí 
jezdec z koloběžky sesednout a koloběž-
ku přes přechod jen vést, nikoliv na ní jet.

Nakonec nesmíme zapomenout ani 
na důležité pravidlo „Vidět a být viděn“. 
Je důležité, aby i elektrokoloběžku bylo 
v provozu dobře vidět. Kromě vybave-
ní osvětlením bychom měli pamatovat 
i na užití refl exních materiálů a doplňků.

–křpčr–

S partou nadšených lidí zvelebujeme 
Heřmanský kopec – máme za sebou jeho 
vyčištění a prokácení. Nyní vysadíme stro-
my, vyrobíme lavičky i ohniště. Až práci 
společně dokončíme, místo si zamilujete. 
Na realizaci jsme sehnali velkou dotaci 
a příspěvky od velkých i drobných dárců, 
kteří našemu projektu věří. Neskutečně 
moc jim všem děkujeme.

Podívejte se na náš web www.naher-
many.cz, jak probíhá celá akce i fi nanční 

Poděkování, akce a úspěchy výtvarného oboru

Bezpečná jízda na koloběžkách a elektrokoloběžkách

Ilustrační foto: Luboš Janoušek

Heřmanský kopec – jdeme do fi nále

Nové lavičky na Heřmanském kopci…

sbírka. Budeme upřímně rádi, pokud 
nás jakkoliv podpoříte – fi nančně, po-
mocí na brigádách.

A jaký je plán prací? Přes léto upra-
víme terén, na kopec umístíme lavičky 
a také srovnáme a odvodníme příchozí 
cestu, abyste nahoru mohli vyjet třeba 
i s kočárkem. Na podzim pak okolo 
cesty na kopec vysadíme 34 ovocných 
stromů.

(dokončení na str. 24)
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Opustili nás:

Marta Klimešová 1941 Vranín
Marie Licková 1921 Mor. Budějovice
Imrich Benkovič 1956 Mor. Budějovice
Emilie Koukalová 1930 Mor. Budějovice
Marie Trojanová 1925 Velký Újezd
Vladimír Hrdlička 1958 Lesonice
Marie Kratochvílová 1930 Mor. Budějovice
Jiří Svoboda 1935 Martínkov
Marie Mrvková 1938 Litohoř
Soňa Bartáková 1941 Mor. Budějovice
Ivoš Sabol 1957 Lukov
Věra Dvořáková 1950 Krnčice
Jan Buďa 1934 Mor. Budějovice
Miroslava Šarykina 2022 Mor. Budějovice
Mgr. Jitka Řezníčková 1977 Lesonice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Utichlo dobré srdce,
klesly pracovité 
ruce,
zhasly usměvavé 
oči
naší drahé maminky
a nám zůstala
bolest a vzpomínky.
Dne 9. srpna 2022 
uplyne 7 let od úmr-

tí paní Marie Dvořákové.
S láskou a úctou vzpomíná manžel, dcery, 
synové, vnoučata a pravnoučata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Kdo znal, 
vzpomene,
kdo miloval, 
nikdy nezapomene.
Dne 3. srpna 
uplynou dva roky,
co nás navždy 
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek 
pan Josef Krejčí.

Děkujeme za to, 
že jsi byl,
za každý den, 
kdy jsi s námi žil.
Dne 3. srpna 
uplynou tři roky,
kdy nás navždy 
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, 
dědeček a pradě-

deček pan Arne Mittner.
S láskou vzpomínají 
manželka, děti Milan a Arna s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Čas prý rány hojí,
je to jenom zdání.
V srdci stále sídlí
bolest a smutné 
vzpomínání.

Dne 29. července 
uplynou smutné 
2 roky, co nás 
navždy opustil pan 

František Bureš 
z Moravských Budějovic.
S láskou a bolestí, stále vzpomínají
manželka Jiřina, syn Pavel s rodinou,
vnoučata a pravnoučata. 

Možná byl čas již 
odejít, snad to tak 
bylo v osudu psáno.
Zbyly jen sny, jež 
mohly se ještě snít.
V půjčovně času 
však již měli vypro-
dáno.
Dne 10. března 
2022 uplynulo 

9 smutných let od úmrtí paní 
Marie Holíkové z Vesce, která by oslavila 
6. 7. 2022 své 75. narozeniny.
S láskou vzpomínají 
manžel, syn a dcery s rodinami. 

Blahopřání
Dne 23. června 2022 oslavili 
60 společných let manželé 
Marie a Josef Bendovi 
z Mor. Budějovic.
Jen to nejkrásnější, co život může dát, 
chceme Vám přát.
Ať zdraví a pohoda jsou náplní Vašich 
dalších společných let Vašeho života.
Vše nejlepší přeje 
dcera Dana s rodinami a syn Milan.
Mnoho radosti a životního elánu přejí 
pravnoučata Hanička, Heduška, 
Mireček, Terezka a Zdeněček.

Dne 13. 7. 2022 
oslaví své krásné 
80. narozeniny
paní 
Růžena Iranová 
z Moravských 
Budějovic.
Hodně zdraví, 
štěstí a lásky 
do dalších let přeje

manžel František, syn František s rodinou 
a dcera Renata s rodinou.

Ať každý den 
se krásný zdá,
pro Tebe a přání 
Tvá.
Ať se splní Tvoje 
sny 
a nastanou 
jen krásné dny.
Dne 
18. července 
oslaví své 80. na-

rozeniny paní 
Božena Bratrů
 z Moravských Budějovic.
Další léta plná pohody, spokojenosti 
a hlavně zdraví přejí 
dcera Lenka, syn Jaroslav a vnuk David.

V době, kdy tento článek čtete, jsme 
již ve sbírce dosáhli cílové částky 
150 000 Kč. I tak můžete obnovu Heřman-
ského kopce podpořit – za váš příspěvek 
pořídíme další stromy, které na podzim 
vysadíme. S architektem jsme se také do-
hodli na dalších lavičkách, které v lokalitě 
umístíme.

Děkujeme všem, kteří jste na Heřman-
ský kopec přispěli svým časem, prací či 
penězi.

Za tým NaHeřmany 
Jan Švaříček a Olga Honsová

Heřmanský kopec – 
jdeme do fi nále

(dokončení ze str. 23)

Vzpomínky
Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ dál.
Těžké bylo loučení,
těžké je bez Tebe 
žít,
láska smrtí nekon-
čí, v srdci Tě
navždy budeme mít.

Dne 9. července vzpomeneme 10. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka a maminka, paní 
Marie Jurčáková 
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají 
manžel Zdeněk, 
dcera Marie, syn Zdeněk a Darinka. 

Kdo znal, 
vzpomene,
kdo měl rád, 
nezapomene.
14. července 2021 
odešel náš milo-
vaný manžel, otec, 
dědeček a pradě-
deček, pan 
Vlastimil Karafi át.

S láskou vzpomínáme.
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Dne 2. července
2022 vzpomeneme
nedožitých
90. narozenin naší
maminky a babičky
paní
Anny Daňhelové
z Nových Syrovic,
rozené Říhové
z Ohrazenic.

1. června uplynulo již 15 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná
syn František s celou rodinou
v Moravských Budějovicích.
Těm, kdo vzpomenou a dále
vzpomínají s námi upřímně děkujeme.

Čas neúprosně letí
a v srdcích bolest 
zůstává,
slzy v očích Tě 
neprobudí
a domov prázdný 
zůstává.
Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr
vzal a nám jen 

vzpomínky zanechal.
Dne 11. července uplynou smutné 2 roky,
co nás navždy opustil pan 
Zdeněk Hagara z Moravských Budějovic.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
manželka, syn Zdeněk s rodinou, dcera 
Dana s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Ptám se zas 
a znovu,
když přicházíme 
k Tvému hrobu,
proč Tvé srdce 
muselo přestat bít,
vždyť mělo ještě 
pro koho žít.
4. 7. 2022 uplynou 
2 smutné roky,
kdy nás navždy 

opustil tolik milovaný syn, bratr a strýc, 
pan Ladislav Poláček z Nových Syrovic.
S láskou stále vzpomínají rodiče,
sestra a bratr s rodinou, Zdeněk, Nikola.

Dne 9. 7. 2022 by 
se dožil 80 let pan 
Jindřich Krištof.
S láskou vzpomíná 
rodina. 

Dne 27. 7. 2022 
je tomu 10 let,
co nás opustil pan
Jiří Procházka.
S láskou vzpomíná 
celá rodina.
Maminka, 
bratr Milan 
a dcera Jituška.

Dne 11. července
uplyne 30 let
od úmrtí pana 
Karla Horáka.
S láskou a úctou
vzpomínají 
synové s rodinami.

Čas plyne, vzpo-
mínka zůstává.
Dne 2. srpna vzpo-
meneme 8. výročí 
úmrtí pana 
Ladislava Kuby.
Stále vzpomínají 
manželka, dcera 
a syn s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Navždy se zavřela 
kniha Vašeho života,
zůstaly jen 
krásné vzpomínky 
a prázdnota.
Dne 14. 8. 2022 
uplyne 19 roků od
úmrtí paní 
Marie Radové
z Moravských 
Budějovic.

17. 9. 2022 to bude 1. rok, co nás opustil 
pan Antonín Rada.
26. 8. 2022 to budou 2 roky, co nás opustil 
pan Bronislav Rada.
S láskou a úctou vzpomíná
zarmoucená rodina.

Kdo Tě znal, 
vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 
nezapomene…

Dne 20. července 
si připomeneme
20. smutné výročí, 
kdy nás navždy
opustil pan 

Bohuslav Doležal z Častohostic.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 12. července 
2022 uplyne sedmý 
rok, kdy opustil 
tento svět pan 
Zdeněk Plaček, 
varhaník.
Společně na něho 
vzpomeneme při 
mši sv. s hudebním 
doprovodem 

v pátek 15. července 2022 v 17.00 h
v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v Nových Syrovicích.
Srdečně zveme,
manželka Anna a dcera Renáta.

Měsíce a roky ply-
nou a mizí v nená-
vratnu… Ale hezké 
chvíle jsou naším 
světlem po celý náš 
život!
Dne 15. července 
2022 vzpomeneme 
nedožité 30. naro-
zeniny milovaného 
syna, bratra a vnu-

ka Jindřicha Kováře z Nových Syrovic.
S láskou rodiče, sestra a prarodiče.

Dotlouklo srdce Tvé 
znavené, uhasl oka 
svit,
budiž Ti drahá ma-
minko, za všechno 
vřelý dík.
Dne 7. července 
2022 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní 
Olgy Wolfové.

S láskou a úctou vzpomíná 
dcera a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

V oku slza, v srdci 
žal, co milé bylo, 
osud vzal…

Dne 13. července 
uplyne sedmý 
smutný rok,
co nás navždy 
opustila paní 
Dana Volfová 

z Moravských Budějovic.
S úctou a láskou stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 25. 7. 2022 
uplyne
druhé smutné 
výročí,
co nás navždy 
opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček 
pan
Jaroslav Částek 

z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera a synové s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme. 
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Zastupitelstvo obce Jakubov zve srdečně 
všechny rodáky na v pořadí již šesté „Setká-
ní rodáků a přátel obce“. Tyto akce se v Ja-
kubově konají od roku 2001 pravidelně vždy 
po čtyřech letech, ale letošní setkání násle-
duje ze známých důvodů až po pěti.

V rámci prvního setkání rodáků (8. čer-
vence 2001) byly v kostele sv. Jakuba 
staršího požehnány obecní symboly: znak 
a prapor obce. Druhé setkání v roce 2005 
bylo spojené s oslavami 110. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů v obci. Na třetím 
setkání rodáků v roce 2009 jsme si připo-
mněli 50. výročí otevření nové školní budo-
vy. Další setkání se pak uskutečnila v letech 
2013 a 2017.

A na co se účastníci toho letošního mohou 
těšit tentokrát? Hlavní program začne v ne-
děli 31. července ve 14 hodin před kulturním 
domem. Nejprve vystoupí děti z jakubovské 
mateřské školy, na ně naváže vystoupení 
aerobiku z Moravských Budějovic, který na-
vštěvují i místní děvčata. Vše vyvrcholí kon-
certem dechové hudby Mistříňanka. V so-
botu i v neděli budou také otevřeny obecní 
budovy a zájemci mohou navštívit výstavu 
v základní škole, kde uvidí fotografi e ze 

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

            Častohostice 

pátek 8. 7. - taneční zábava s kapelou REFLEXY
SDH Častohostice zve v pátek 8. 7. na taneční zábavu s kapelou REFLEXY, host: ROCK STRING.

sobota 9. 7. - Ochutnávka vín
Zveme příznivce vína na ochutnávku vín. Začátek v 15 hod. Od 16 hod. cimbálová kapela Sylván. 

Vstup 100 Kč, záloha na skleničku 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

sobota 9. 7.          Kojatice 

Česká sekera
Obec Kojatice vás zve v sobotu 9. 7. od 10:00 hodin na kvalifi kační závod mistrovství republi-

ky v hodu oboustrannou sekerou. Přijďte podpořit závodníky a strávit tak pohodový den. Akce 

se koná ve sportovním areálu u kulturního domu v Kojaticích za každého počasí. Občerstvení: 

klobásy, řízky... Doprovodný program pro děti, skákací hrad,... Vstup volný.

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.

Po 18. 7. – Pá 22. 7.    Moravské Budějovice 

Kemp vítězů
Kemp vítězů je pětidenní sportovní příměstský tábor, který zavítá do našeho města od 18. do 

22. července. Děti od 1. třídy ZŠ až do 15 let pod vedením zkušených trenérů vybíraných Deni-

sou a Adamem Helceletovými zažijí týden plný pohybu, rozvoje mentálních schopností a zdra-

vého životního stylu. Pokud chcete, aby vaše děti trávily léto aktivně, můžete je zaregistrovat 

na www.kempvitezu.cz. Více informací naleznete na našem webu mbsokol.cz

12. a 13. 8.        Radkovice u Budče 

XIV. Country stodola
MS Radkovice si dovoluje pozvat na XIV. Country stodolu v Radkovicích u Budče, která se usku-

teční 12. a 13. 8. V pátek 12. 8. zahrají Dobrá pára a Kořeni vod kořena, v sobotu 13. 8. zahrají Duha 

band a Šero. Bohaté občerstvení zajištěno.

sobota 3. 9.       Moravské Budějovice hřiště v Mexiku

Mexico Cup jinak
Mexico Cup je opět tu – tentokrát však trochu jinak. Jedná se především o sportovní den, kte-

rý bude doplněn o tradiční fotbalový turnaj. Přijďte si užít hezké dopoledne plné tradičních i 

netradičních sportovních aktivit. Pořádá studentský spolek GMBproMB. Začátek akce v 8:30, 

turnaj začíná v 9 hodin. Vstupné dobrovolné.

            Martínkov 

Jubilejní 40. Martínkovské krojované hody: 
Pátek 12. 8.    17:00 - Vernisáž výstavy na téma Hody v Martínkově

      17:00 - Stavění máje

      20:00 - Cimbálová muzika RATHAN

Sobota 13. 8.   14:30 - Pouťový koncert martínkovského pěveckého sboru JORDÁN na návsi

      16:00 - Výstava, zpřístupnění muzea

      17:00 - Vyzývání stárek

      20:00 - Pouťová taneční zábava s předtančením krojovaného souboru 

        DŽBÁNEK a předáním hodového práva krojované chase. Hraje 

        Dechová hudba HORANÉ, ohňostroj

Neděle 14. 8.     9:30 - Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie

      12:00 - Krojovaný průvod obcí

      13:00 - Výstava, zpřístupnění muzea

      16:00 - Taneční vystoupení krojovaných souborů pod májí

      20:00 - Cimbálová muzika MAJERÁN

Neděle 21. 8.    Koncert jihočeské folkrockové kapely EPYDEMYE
      ve 14 hodin na návsi, vstupné dobrovolné (na dobročinné účely)

společenského dění v obci za uplynulé roky 
i připomínky významných investičních akcí. 
Podrobný program červencového setkání 

lze najít na internetových a facebookových 
stránkách Jakubova.

–mik–

Třebíčská liga
V sobotu 4. června se v Jakubově usku-

tečnila hasičská soutěž v požárním útoku 
zařazená do Třebíčské okresní ligy. Soutěže 
se zúčastnilo 13 družstev mužů a 11 druž-
stev žen. Našim holkám se podařil nádherný 
útok s časem 17:34, který by stačil na první 
místo. Bohužel praporek rozhodčích byl ne-
milosrdný, diskvalifi kace za nespojené savi-
ce. Přesto byla jakubovská děvčata po třech 
kolech celkově na třetím místě. Soutěž se 
těšila velkému zájmu diváků. Počasí stálo 
na straně pořadatelů po celou dobu soutěže 
až do vyhlášení výsledků. Při tom totiž skro-
pil všechny soutěžící i rozhodčí mírný deš-
tík. Na závěr patří poděkování pořadatelům 
za další vydařenou akci.

Miroslav Kabelka      Foto: Karel Benáček

V Jakubově se po pěti letech opět sejdou rodáci

Ze setkání jakubovských rodáků v roce 2017. 
Foto: archiv obce
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různé

Po delší kulturní přestávce 
způsobené koronavirovou pan-
demií se k nám do Moravských 
Budějovic opět vrací akce s ná-
zvem „Moravskobudějovické 
kulturní léto“. Kultura všude ožila 
a nabírá na síle, a tak bychom 
vám rádi představili, co nás čeká 
v letních měsících také v našem 
městě. Program je opravdu pes-
trý, když jsme vybírali z různých 
žánrových oblastí, aby si na své 
přišel opravdu každý. Kulturní 
léto bude probíhat celé prázdni-
ny s malým přesahem do měsíce 
září.

Už v pátek 1. července se 
na zámeckém nádvoří uskuteční 
tradiční a oblíbený Folkový večer 
s místní hudební skupinou Tulá-
ci, kterou letos doplní ještě kape-
la Jaksepatří. Což je znojemská 
formace hrající převážně české 
bluegrassové skladby a netra-
dičně pojaté tradicionály.

Během prázdnin budeme pro-
mítat fi lmy pod širým nebem, 
a to na zámeckém nádvoří. Let-
ní kina se těší velké oblibě. A co 
jsme pro vás letos přichystali? 
Postupně můžete zhlédnout tyto 
snímky: animovanou pohádku 
Myši patří do nebe, novou čes-
kou komedii Po čem muži touží 
2, českou komedii Srdce na dla-
ni, pohádku Vlk a lev a nečeka-
ná přátelství, českou komedii 
Mimořádná událost a novinku 
s názvem Promlčeno v hlavní roli 
s Karlem Rodenem.

Nezapomněli jsme samozřej-
mě ani na naše nejmenší, na ne-
děli 17. července chystáme den 

pro děti se zvučnou hudební sku-
pinou Bombarďák. Půjde o pod-
večer plný zábavy, opět na zá-
meckém nádvoří. Jeho součástí 
budou například i herní dílničky, 
fotokoutek, skákací hrad, malo-
vání na obličej a mnoho dalších 
dětmi oblíbených aktivit.

Už tradiční akci s cimbálovou 
muzikou, která nám vždy připo-
míná půlení letních prázdnin, 
bude jako obvykle také hostit 
zámecké nádvoří. Ochutnávku 
vín již tradičně zajišťuje vinařství 
Schwarz z Pavlic, k poslechu 
a tanci zahraje cimbálová muzi-
ka pod vedením Petra Hudečka.

The Feet – známá místní sku-
pina s frontmanem Michalem Ša-
fratou, který se účastnil televizní 
show Superstar 2020, zahraje 
v letním kině 5. srpna.

V neděli 14. srpna zavítá 
do Moravských Budějovic skupi-
na Buty. Ano, je to ta ostravská 
kapela, která působí na naší 
hudební scéně už od roku 1986. 
Kapela, proslavená spoustou 
hitů, jako například Nad stádem 
koní, Mám jednu ruku dlouhou či 
František. Také ty určitě kapela 
na čele s Radkem Pastrňákem 
v neděli večer na zámeckém ná-
dvoří zahraje.

Opravdu notnou dávku hudby 
ovšem nabídne třetí srpnový ví-
kend.

V pátek 20. srpna na zámec-
kém nádvoří uslyšíme tři krásné 
hlasy tří krásných žen. Tři operní 
divy. Neobyčejně úspěšný kon-
cert Filharmonie Gustava Mahle-
ra a trojice operních pěvkyň s ná-

Kemp vítězů, tedy pětidenní 
sportovní příměstský tábor pod 
vedením špičkového atleta, za-
vítá do Moravských Budějovic 
od 18. července do 22. červen-
ce.

Projekt pod patronátem čes-
kých olympioniků má už pěti-
letou tradici. Děti od 1. třídy ZŠ 
až do 15 let pod vedením zku-
šených trenérů vybíraných De-
nisou a Adamem Helceletovými 
zažijí týden plný pohybu, rozvoje 
mentálních schopností a zdravé-
ho životního stylu. Kromě toho, 
že účastníci Kempu vítězů každý 
den tráví sportem, zejména za-
měřeným na atletické základy, 
tak se mohou těšit na návště-
vu známé tváře ze sportovního 
světa. Už v minulých letech hos-
tovali na kempu Radek Juška, 
Kristýna Pálešová, Filip Macek, 
Ladislav Prášil a další osobnosti 
reprezentující v barvách české 
reprezentace svoji disciplínu. 
Novinkou letošního ročníku je 
pak rozšíření počtu patronů, kte-
ří osobně povedou celé turnusy. 
Vedle zakladatelů Kempu vítě-

zvem Tři operní divy je složený 
ze slavných operních předeher, 
árií a duetů. Koncert je obdobou 
slavných koncertů Tří tenorů. Di-
váci jistě ocení mimořádně zda-
řilý výběr skladeb, který přinese 
atraktivní výhled do světa opery 
skrze ženské hrdinky. Program 
koncertu, který je vhodný nejen 
pro znalce opery, ale i pro běžné 
návštěvníky, graduje v působivé 
fi nále. Účinkují: Filharmonie G. 
Mahlera, Miroslava Časarová, 
Soňa Godarská, Petra Vondrová.

O den později, tedy v sobotu 
20. srpna na stejném místě vy-
stoupí Honza Vančura a skupina 
Plavci s užším názvem 75 let Jan 
Vančura – „Vyplouváme“. Kdo by 
neznal Rangers, kdo by neznal 
Plavce…

Vrcholem zmíněného ví-
kendu bude v neděli 21. srpna 
vystoupení Filharmonie G. Ma-
hlera s pořadem Slavné fi lmové 
a muzikálové melodie. Účinkují: 
Filharmonie G. Mahlera Jihlava, 
Bohdan Petrovič, Miroslava Ča-
sarová, Andrea Gabrišová, Vla-
dimír Holeš.

Poslední prázdninovou akcí 
bývá už několikátým rokem tra-
diční Loučení s prázdninami v let-
ním kině. Letos nám datumově 
vychází na poslední prázdninový 
pátek, a to na 26. srpna. Tradiční 
akce s regionálními kapelami už 
je takovým místním zvykem a ur-
čitě ji stojí za to navštívit.

Čeká nás bohaté a krásné kul-
turní léto – pojďme si ho společ-
ně užít!

–mks–

zů, tvůrců sportovní metodiky 
a hlavních patronů manželů Hel-
celetových nově na kempech po-
vedou tréninkové jednotky osob-
ně také sprinter Petr Svoboda, 

tyčkařka Jiřina Ptáčníková, sko-
kan do výšky Jaroslav Bába, 
oštěpař Petr Frydrych a skokan 
do dálky Radek Juška.

Pokud chcete vaše dítě svěřit 

do rukou profesionálních trenérů 
a olympioniků, máte možnost jej 
registrovat na webových strán-
kách www.kempvitezu.cz.

Karolína Plačková, TJ Sokol

SUDOKU
o ceny

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

Vylosovaný výherce získává vstu-
penku na letní kino dle vlastního 
výběru.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí 
opsat výsledné číslo ve zvýrazně-
ném řádku) se svým kontaktem do-
ručte do Turistického informačního 
centra v Mor. Budějovicích, Purcne-
rova 62 (MKS Beseda), a to nejpoz-
ději do 10. července. Vítěze budeme 
informovat telefonicky.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Be-
seda Moravské Budějovice.

Festival Moravskobudějovické kulturní léto 2022

Jedním z vrcholů letošního Moravskobudějovického kulturního léta jistě bude vystoupení Filharmonie G. Mahlera.

Kemp vítězů proběhne pod vedením zkušených trenérů
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