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Vážení spoluobčané,
v době, kdy čtete tento úvod-

ník, se připravujeme na komu-
nální volby. Po čtyřech letech se 
opět budete rozhodovat, komu 
dáte důvěru a kdo budou vaši pří-
ští zastupitelé. 

Vzhledem k tomu, že je to 
v tomto volebním období můj zá-
věrečný úvodník, tak vám všem 
chci poděkovat za spolupráci, 
za podněty, které jste mi dali v mé odpo-
vědné funkci a zároveň vás chci také trochu 
informovat o tom, co jsme v tomto letošním 
roce pro naše město udělali. A musím říct, že 
toho nebylo málo.

Začnu tou největší akcí, která je aktuálně 
v realizaci, a tou je vodohospodářská infra-
struktura náměstí Svobody a ulic Janáčko-
va, Březinova, Jiráskova a Gymnazijní s fi -
nančním příspěvkem Svazku obcí Vodovody 
a kanalizace. Vybudujeme zde nové veřejné 
osvětlení, chodníky a vozovky a k tomu spo-
lečnost EG.D dá do země nové el. vede-
ní a spol. MAME položí optický kabel. Ale 
to není zdaleka vše. Ve zkratce se zmíním 
o dalších akcích, jako je veřejné osvětlení 
na ul. Urbánkova, inženýrské sítě pro byto-
vou výstavbu rodinných domů ve Vraníně, 
oprava ohradní zdi v městském zámeckém 
parku, oranžové hřiště Vesce, rekonstrukce 
elektroinstalace v mateřské škole Fišerova, 
parkovací místa u autobusového a vlakové-
ho nádraží, chodník na ul. Dopravní. Dále 
připravujeme dokončení II. etapy rekonstruk-
ce MKS Beseda, opravu dvou tělocvičen 
a rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Ha-
vlíčkova (z dotací) – a jsme ve fázi výběro-
vého řízení na generální opravu bazénu ZŠ 
Havlíčkova, stejně tak budujeme pumptrack. 

Naše město se stále rozvíjí, a to i díky 
tomu, že je v dobré fi nanční kondici. Snížili 
jsme zadluženost města, a přitom jsme opra-
vovali, inovovali, rekonstruovali, modernizo-
vali a stavěli. A to jenom za tento rok, který 

ještě není u konce. Chceme 
ještě stihnout chodník pod 
mostem na ul. Husova a dále 
až ke kruhovému objezdu či 
rozšíření VO Fibichova.

Možná že se to na první 
pohled nezdá, ale aktuálně 
je opraveno a zlepšeno té-
měř 70 % našeho města.

Co se vše v Moravských 
Budějovicích za šestnáct let 
našeho působení vybudo-

valo, opravilo a zlepšilo, vám představím 
v rámci naší rekapitulace v nadcházejícím 
volebním časopise. Zazní tam i několik 
závazků, která vás všechny bez výjimky 
jistě potěší a dají vám naději na zvládnutí 
bezpochyby fi nančně a existenčně velmi 
těžkých, ne-li nejtěžších nadcházejících 
měsíců a možná i let.  

Celá Evropa, ale zejména ČR zažívá vel-
mi náročné období, kdy to největší břímě je 
na lidech, kteří za válku nemohou, světovou 
politiku nemohou ovlivnit, ale vše zaplatí 
a nikoho nezajímá, kde na to mají vzít…

Co jsme slíbili, jsme vždy splnili a dů-
vod je ten, že jsme neslibovali to, co jsme 
splnit nemohli. Proto vám všem, a to bez 
výjimky, připravujeme namísto politicky 
nabubřelých proklamací naprosto reálnou 
a v brzké době realizovatelnou pomoc. 
A nemusíte se bát, zmrzlinou ani koblihou 
si nikoho kupovat nebudeme… 

Vážení spoluobčané, za tři týdny půjdete 
k volbám, je na vás, zda si vyberete nové 
zastupitele a ti nového starostu, nebo bu-
dete chtít, aby někteří z nich dále ve své 
funkci pokračovali. Práce nás čeká ještě 
mnoho a máme stále plno sil a invence, jak 
vše dále pro nás všechny zlepšovat. 

Během svého působení v pozici staros-
ty jsem se setkal s řadou pomluv, kritiky 
a názorů těch, kteří místo skutečné práce 
pouze vše haněli. 

Pokud bychom dali na názory opozič-
ních rádoby mudrců, kteří nás třeba kritizo-

vali za rekonstrukci Besedy a náměstí s ar-
gumenty, že je to drahé a že bychom neměli 
nic stavět ani opravovat, dokud si na to nena-
šetříme, tak bych rád touto cestou zdůraznil, 
že aktuálně by dnes obě akce byly o 70 mi-
lionů (!) Kč dražší, a tudíž zcela nerealizova-
telné. Ukazuje se tak, že starosta je od toho, 
aby se staral a činil rozhodnutí, za něž nese 
veškerou odpovědnost, ale i kritiku, nařčení, 
očerňování zejména od nic nedělající opozi-
ce, která tak činí bez jakékoli zodpovědnosti. 

Bez zodpovědnosti jsou i ti, kteří si mys-
lí, že by mohli vládnout celé planetě a uka-
zují, jak je všechno zkorumpované a podá-
vají anonymně trestní oznámení a udání. 
Za šestnáct let jsem nesčetněkrát čelil řadě 
takových obvinění a kontrolám, ale vždy 
s čistým štítem. Ať se tedy říká cokoli, objek-
tivně město hospodařilo vždy dle platných 
zákonů. A navíc tak dobře, že jsme snížili dlu-
hovou službu z 5,9 % na 3,9 % a pracujeme 
s vyrovnaným rozpočtem.

Ostatně Moravské Budějovice získaly 
za mého působení řadu ocenění a v rámci 
Kraje Vysočina jsme vždy skončili – jak se 
říká – „na bedně“. Řadu ocenění jsme obdr-
želi i za nejlepší hospodaření. To jsou důle-
žité informace pro vás, kteří zde žijete; měli 
byste rovněž vědět, že vámi volená i nevo-
lená politická reprezentace placená z vašich 
daní svěřené majetky a fi nanční prostředky 
využívá efektivně, koncepčně a ku prospě-
chu vás všech. Ne každé město, obec, ale 
ani politická strana či hnutí se tímto může 
chlubit…  

Závěrem vám přeji při letošních volbách 
šťastnou ruku, vyberte si dobře. Myslím si, že 
jste mohli každý sledovat, jak pracovali vaši 
zastupitelé v městském zastupitelstvu. Pro-
stě obrázek jste si mohli udělat sami. Takže 
závěrem si přeji, ať to pro naše město dopad-
ne co možná nejlépe, aby se nám zde všem 
i nadále dobře žilo.

Vlastimil Bařinka, starosta
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SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 20. září,

v integrovaných obcích
v úterý 27. září.

schválila uzavření pachtovních smluv 
na pronájem části pozemků p. č. 1441/7 
a p. č. 1441/8 v k. ú. Moravské Budě-
jovice s jednotlivými nájemci bytů v do-
mech č. p. 334 a 335 na ulici Jiráskova; 
schválila uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o výkonu přenesené působnosti – ří-
zení o přestupcích s obcí Pálovice; 
vzala na vědomí neschválení dotace 
z Fondu Vysočiny – programu Informační 
a komunikační technologie 2022 – Pod-
program A – Elektronické služby veřejné 
správy na zřízení elektronické úřední 
desky před budovou městského úřadu 
a schválila vyhlášení veřejné zakázky 
malého rozsahu na její pořízení v před-
pokládané celkové výši 300 000 Kč o ve-
likosti 55“ volně stojící v prostoru stáva-
jících úředních desek i zafi nancování 

z rozpočtové rezervy města;
schválila výpůjčku části pozemků parc. 
č. 1682/6 a parc. č. 1727/3 v k. ú. Mo-
ravské Budějovice předem určenému 
zájemci Česká pošta, s.p., Praha za úče-
lem umístění dvou poštovních odkláda-
cích schránek;
schválila přijmout příspěvek 400 000 Kč 
z Ministerstva kultury v rámci Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón 
pro rok 2022 na obnovu vstupní brány 
a parkové zdi (z ulice Tovačovského 
sady);
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 25. 4. 2022 na akci „Přeložka 
STL plynovodu a přípojek na ul. Jirás-
kova, Moravské Budějovice“;
souhlasila s předáním vybraných přípa-

dů soudnímu exekutorovi JUDr. Ivaně 
Kozákové;
vzala na vědomí informace k dodávce 
vnitřního vybavení ve smuteční síni 
v Moravských Budějovicích a k jejímu 
fi nancování;
vzala na vědomí zápis z jednání dozor-
čí rady TSMB s.r.o.; 
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit žádost P. K. N. o poskytnutí fi nanční-
ho daru 25 000 Kč na vydání knihy „Otto 
Stritzko známý i neznámý“; 
vzala na vědomí neschválení žádosti 
o dotaci z Fondu Vysočiny na zpevnění 
a úpravu ploch pod nádobami na vy-
užitelné služby komunálního odpadu 
(na ul. Komenského a U Mastníka); 
vzala na vědomí informace ZŠ TGM 
o prodloužení provozu školní družiny 
do 17.00 hodin a zvýšení úplaty za ŠD, 
ŠK – vše od 1. 9. 2022.

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 109. schůzi dne 20. června mj.:

Rada města na své 110. schůzi dne 11. července mj.:
souhlasila s poskytnutím fi nančního pří-
spěvku 12 000 Kč OMS Třebíč ČMMJ, 
z. s., na úhradu nákladů za pořádání 
chovatelské přehlídky konané v zámec-
kých konírnách v Moravských Budějovi-
cích spolu s přípravou v termínu od 22. 
do 25. 4. 2022 a v sále kulturního domu 
OMS Třebíč na Bažantnici v termínu 
od 6. do 8. 5. 2022; 
souhlasila s tím, aby na adrese Komen-
ského sady č. p. 1642, 676 02 Morav-
ské Budějovice bylo umístěno sídlo 
obchodní společnosti Moravskobudě-
jovický HOKEJ, s.r.o.; tento souhlas se 
vydává za účelem zápisu do obchod-
ního rejstříku vedeného Krajským sou-
dem v Brně;

schválila přijmout dotaci 47 250 Kč 
z Fondu Vysočiny na realizaci projektu 
„Naučná stezka Moravské Budějovice“;
schválila přijmout dotaci 1 869 447 Kč 
na realizaci akce „Modernizace dvou 
tělocvičen ZŠ Havlíčkova Moravské Bu-
dějovice“ poskytnutou z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, podprogramu Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury;
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 29. 4. 2022 na akci „Rekonstruk-
ce technické infrastruktury v lokalitě 
nám. Svobody“;
schválila předloženou příkazní smlou-
vu na administraci zadávacího řízení 
na veřejné zakázce „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Havlíčkova, Morav-

ské Budějovice“ s RTS a.s. Brno; 
schválila zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu na zajiš-
tění dodávky „Úsekový měřič rychlosti 
v obci Jackov“;
vzala na vědomí informace o nepřiděle-
ní dotace z Fondu Vysočiny, grantového 
programu „Památkově chráněná území 
2022“ na obnovu otvorových prvků 
uliční fasády domu čp. 9 na nám. Míru 
z důvodu nedostatečné fi nanční aloka-
ce programu;
vzala na vědomí informaci vedoucí 
Městské knihovny o aktuálním stavu bu-
dovy knihovny a návrh možností její re-
konstrukce (např. bezbariérový přístup).

Rada města na své 111. schůzi dne 2. srpna mj.:
pozemků na pozemky žadatele, kdy 
dojde ke sjednocení vlastnictví těch-
to pozemků, a to i s ohledem na to, že 
pozemky jsou dotčeny zapsanými věc-
nými břemeny – zřizování a provozová-
ní vedení pro společnost KAME spol. 
s r.o. a plynárenské zařízení pro společ-
nost GasNet, s.r.o.;
vzala na vědomí sdělení pana M. F. 
(bytem Mor. Budějovice) a paní P. K. 
(bytem Častohostice) ze dne 11. 7. 2022 
ve věci požadavku na neuzavření kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkup-
ního práva na prodej pozemku p. č. 
1371/2 v k. ú. Vranín a schvaluje neu-
platnit smluvní sankci ve výši 15 000 Kč;
schválila přijmout dotaci Fondu Vyso-
činy – Obnova venkova Vysočiny 2022 
ve výši 127 000 Kč na dokončení veřej-
ného osvětlení podél místní účelové ko-
munikace ve Vraníně;
souhlasila s navrženými členy a jejich 
náhradníky do hodnotitelské komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 

ve veřejné zakázce „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Havlíčkova, Morav-
ské Budějovice“ a nominovala za město 
komisi v tomto složení: členové – Miro-
slav Beránek, Zbyněk Fučík, Jana Kie-
sewetterová; náhradníci – Jana Tůmo-
vá, Jan Kocáb, Zdeněk Janderka;
vzala na vědomí svolání 18. zasedání 
zastupitelstva města na 5. září 2022 se 
začátkem v 16.00 hodin v MKS Beseda;
schválila vítězem veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Moravské 
Budějovice – hasičský dopravní auto-
mobil“ fi rmu EMBEFOR s. r. o. Praha 
za cenu 1 641 970 Kč včetně DPH.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

schválila vítězem veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Elektronická 
úřední deska“ fi rmu Emam s. r. o. Blan-
sko za cenu 235 893 Kč včetně DPH; 
souhlasila s předáním vybraných pří-
padů dlužníků soudnímu exekutorovi 
JUDr. Ivaně Kozákové;
schválila poskytnutí fi nanční daru 
z FAOM ve výši 19 990 Kč na akci Ži-
hadlí hrátky 2022; 
zrušila zadávací řízení na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na akci „Úseko-
vý měřič rychlosti v obci Jackov“ z dů-
vodu nedostatečného fi nančního krytí 
v rozpočtu města;
schválila zveřejnit záměr prodeje po-
zemků parc. č. 369 o výměře 163 m2 
a parc. č. 4206/39 o výměře 60 m2 
v k. ú. Lažínky bez výběrového řízení 
předem určenému žadateli J. R. a do-
poručila zastupitelstvu města schválit 
tento prodej za cenu 600 Kč/m2. Jedná 
se o prodej předem určenému žadateli 
z důvodu bezprostředně navazujících 
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Důležité informace k nadcházejícím komunálním volbám
Organizace volebních dnů 

Volby do zastupitelstev obcí budou probíhat ve dvou dnech, a to 
v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 24. září od 8.00 
do 14.00 hod. Jedná se o pevně stanovenou dobu konání voleb, 
nelze otevřít volební místnosti před stanovenou hodinou.

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou dodány do schránek voličům nejpozději 
v úterý 20. září 2022. 

Hlasování ve volební místnosti
Ve volební místnosti po kontrole totožnosti voliče (předložením plat-
ného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu) vstoupí 
volič do prostoru na úpravu hlasovacích lístků. Zde může hlasovací 
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandi-
dátům této volební strany v pořadí dle hlaso-
vacího lístku v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má být v obci vo-
len. Pokud by byla označena tímto způso-
bem více než jedna volební strana, byl by 
takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandi-
dáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvý-
še však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, 
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno 
tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by 
takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro kte-
ré hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandi-
dátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. 
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební 
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlaso-
vací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích 
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Ve městě Moravské Budějovice bude voleno 21 členů zastupitel-
stva. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obec-
ní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požadavek na hlasování do přenosné volební schránky můžete 
již nyní nahlásit na telefonu 568 408 309, ve dnech voleb pak 
na telefonu 568 408 311.

Volební místnosti ve městě
Okrsek č. 1 Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
Voliči bydlící v ulici Alšova, Bezručova, Ciolkovského, Dopravní, Fi-
bichova, Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře, Mexická, 
Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984, 1006, 1027, 1036, 
1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 1114, 1161, 1337, 1543, 1544, 1577, 
1579, 1646 – 1648, 1677, 1678), Wolkerova.

Okrsek č. 2 Dům pečovatelské služby I, Chelčického čp. 904
Voliči bydlící v ulici 1. máje, Funtíčkova, Heřmanická, Chelčického, 

Jaroměřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, Pa-
lackého, Pražská (čp. 104 – 113, 115, 116, 128, 
321, 914), Sokolská, Sušilova, Šustova.
Okrsek č. 3 Střední škola řemesel a služeb, 
Tovačovského sady čp.79
Voliči bydlící v ulici Blahoslavova, Dobrovské-
ho, Fügnerovo nám., Havlíčkova, Janáčkova, 
Kollárova, Kosmákova, Mojmírova, nám. ČSA, 
nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Perout-

ka, Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tovačovského 
sady, Veverkova, Žerotínova.
Okrsek č. 4 Základní škola T. G. M., nám. Svobody čp. 903
Voliči bydlící v ulici Březinova, Gymnazijní, Jiráskova, Šafaříkova, 
U Mastníka.
Okrsek č. 5 Mateřská škola Husova čp. 485
Voliči bydlící v ulici Husova, Jemnická, Komenského sady, Miličova, 
Okružní, Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379, 475, 476), 
Větrná, Za Tratí.
Okrsek č. 6 Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
Voliči bydlící v ulici Hloužkova, Jechova, Komenského, Mánesova, 
Na Výsluní, Šindelářova (čp. 1259 – 1268), Zahradní (čp. 1585 – 
1705).
Okrsek č. 7 Městská knihovna, Tyršova čp. 364
Voliči bydlící v ulici Bří Čapků, Čechova, Lažínská, Myslbekova, 
Partyzánská, Pod Spravedlností, St. Slavíka, Šindelářova (čp. 
1706), Tyršova, U Vodojemu, Urbánkova (čp. 231, 386 – 389, 616 
– 619, 671, 870 – 874, 948, 1035, 1042, 1282), Zahradní (čp. 1720 – 
1726), Znojemská.
Okrsek č. 8 Kulturní dům Jackov, čp. 16
Voliči bydlící v obci Jackov.
Okrsek č. 9 Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64
Voliči bydlící v obci Lažínky.
Okrsek č. 10 Kulturní dům Vesce, čp. 6
Voliči bydlící v obci Vesce.
Okrsek č. 11 Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53
Voliči bydlící v obci Vranín.

Bc. Pavlína Prokešová, 
referentka odboru organizačního
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Začíná nový školní rok, ale určitě nevadí malá připomínka konce toho předchozího. Sta-
rosta Vlastimil Bařinka navštívil 30. června ZŠ Havlíčkova, aby končícímu řediteli Františku 
Dostálovi poděkoval za dlouholeté působení ve funkci a předal jmenovací dekret jeho ná-
stupci Zdeňku Chroustovi. Všem přihlížejícím dětem i pedagogům také popřál krásné prázd-
niny.                   Foto: Barbora Pokorná

Osmnácté zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 5. září se uskuteční poslední 
schůze moravskobudějovického městské-
ho zastupitelstva v tomto volebním období 
a zároveň v současném složení. Její kom-
pletní program nebyl v době uzávěrky tohoto 
vydání zpravodaje ještě defi nitivně znám, dá 
se však předpokládat, že na členy nejvyš-
šího orgánu města čeká vedle projednání 
a schvalování řady navržených bodů také 
bohatá diskuse.

Jednání proběhne ve velkém sále Měst-
ského kulturního střediska Beseda od 16.00 
hod. Jako vždy bude veřejné, a tudíž pří-
stupné každému, kdo o to projeví zájem.

-jan- 

Paní Kristina Luftová, která se narodila 1. srpna roku 1926, oslavila ve čtvrtek 4. srpna roku 2022 své 96. narozeniny. Stalo se tak za účasti 
jejích nejbližších a velkého počtu dalších gratulantů ve společenské místnosti moravskobudějovického Domu sv. Antonína. Vitální a usmě-
vavé jubilantce zde do dalších let hlavně hodně zdraví popřála rovněž místostarostka Moravských Budějovic Jana Kiesewetterová, kterou 
na malou slavnost v DSVA doprovodila Monika Kocábová z odboru kanceláře starosty a školství městského úřadu.     Foto: Luboš Janoušek

Vymáhání pohledávek – město Moravské Budějovice
Vymáhání pohledávek je proces, který není příjemný ani pro dlužníka, ani pro věřitele. 

Ne všichni občané města ovšem v reálném životě zodpovědně a včas platí místní poplat-
ky za služby, které využili, případně jiné platby typu pokut a nákladů řízení. Pracovníci 
fi nančního odboru se vždy snaží najít cestu k zaplacení pohledávky, je možnost i splát-
kového kalendáře. Pokud dlužníci nereagují, musí nastoupit vymáhání, které je jedinou 
šancí pro městský úřad, jak chránit svá práva a své peníze získat. Vymáhací proces 
probíhá na základě řady právních norem, především pak na základě daňového řádu, 
exekučního řádu a insolvenčního zákona.

Město Moravské Budějovice fakticky spravuje dva základní typy pohledávek, a to ob-
čanskoprávní pohledávky a veřejnoprávní pohledávky. Využívá přitom i Exekuční úřad 
v Třebíči, kdy např. v roce 2022 bylo již předáno k vymáhání 29 případů. Exekučnímu 
úřadu nejsou předávány pohledávky bagatelní, jsou předávány pohledávky především 
ve vyšších částkách, případně pohledávky, které již město není schopno z různých důvo-
dů vymáhat samo. Město samozřejmě plní svou povinnost a před zahájením vymáhacího 
procesu dlužníka na dluh upozorní a ten má možnost dluh v náhradní lhůtě uhradit.

V případě, že město pohledávky vymáhá daňovou exekucí samo, provádí vše pro-
střednictvím srážek ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtů. V současnosti se při-
pravuje zahájení vymáhání pohledávek města prostřednictvím příslušného celního úřa-
du. Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2021 činí 11 467 578 Kč. Největší podíl na těchto 
pohledávkách mají dopravní pokuty ve výši 7 386 322 Kč, které městský úřad uděluje 
za dopravní přestupky na území ORP Moravské Budějovice. V průběhu měsíců září a ří-
jen pravidelně každý rok fi nanční odbor zasílá poplatníkům složenky k úhradě místních 
poplatků za odpad a psy. V prvním pololetí letošního roku bylo z udělených pokut uhra-
zeno 999 694 Kč.    Zpracoval: Ing. Bohumil Horník

Fenomén jménem 
elektrokoloběžka

Vhodnou alternativou dopravního pro-
středku se v současné době stávají (ze-
jména vzhledem k cenám pohonných hmot) 
elektrokoloběžky. Některé typy těchto vo-
zidel ale podléhají registraci a jejich užití 
na pozemních komunikacích je upraveno zá-
konem. Stejně tak řízení, kdy je nutné vlast-
nit řidičské oprávnění skupiny AM. Pokud 
jste se rozhodli 
takové vozidlo 
zakoupit, nebo 
jste tak již uči-
nili, prosím vě-
nujte pozornost 
stránkám naše-
ho města, kde 
je blíže popsána 
problematika užití v provozu na pozemních 
komunikacích (složka odbor dopravy-doku-
menty, Facebook). Pokud i nadále budou 
pro vás některé otázky nezodpovězeny, na-
vštivte náš odbor dopravy, kde vám odpoví-
me na konkrétní dotaz.

Mgr. Martin Ferdan, ved. odb. dopravy 
a silničního hospodářství MěÚ





6

město informuje

V listopadu 2021 jsme zahájili první jednání o přípravě nového Ko-
munitního plánu, který řeší potřeby obyvatel našeho města a blízké-
ho okolí v oblasti poskytování a dostupnosti sociálních služeb. Jed-
ná se o velmi důležitý dokument, který upřesňuje směřování města 
Moravské Budějovice a jeho blízkého okolí v oblasti rozvoje sociál-
ních služeb a souvisejících aktivit. Výstupem je Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Moravské Budě-
jovice na období 2023 – 2027, zpracován dle doporučené Metodiky 
pro plánování sociálních služeb a v souladu s procesem plánování 
na území Kraje Vysočina. Na zpracování tohoto dokumentu se podí-
lelo město Moravské Budějovice, město Jemnice a Moravskobudě-
jovický mikroregion, zpracovatelem je fi rma ACCENDO – Centrum 
pro vědu a výzkum, z.ú.

Pro tvorbu plánu byla vytvořena organizační struktura, zahrnují-
cí Řídicí skupinu ve složení – Bc. Jana Kiesewetterová, Ing. Jana 
Špačková, Bc. Petr Punčochář a Mgr. Iveta Endlová. Dále dvě Pra-
covní skupiny složené ze zástupců města Moravské Budějovice 
i poskytovatelů sociálních služeb, první zaměřená na oblast rodi-
ny, dětí, mládeže a osob ohrožených sociálním vyloučením a dru-
há zaměřená na seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem 
procesu komunitního plánování je vytvořit systém sociálních služeb 
podle existujících a předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě 
a v souladu s místními specifi ky.

Proces zpracování nového plánu je rozdělen do dvou etap. V rám-
ci 1. etapy byla nejprve zpracována socio-demografi cká analýza 
správního obvodu ORP Moravské Budějovice, analýza poskytova-
telů sociálních služeb v území (nabídka sociálních služeb, přehled 
kapacit a uživatelů sociálních služeb) a také SWOT analýza mapující 
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s dalším rozvo-
jem sociálních služeb v území. Součástí byly také dva průzkumy, 
první mezi starosty obcí v území, který probíhal online formou a te-
lefonicky od 23. 3. do 20. 4. 2022, druhý mapující potřeby uživatelů 
sociálních služeb, který proběhl od 25. 3. do 15. 4. 2022 a byl mezi 
uživateli šířen prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb papí-

rovou a online formou a dále byl k dispozici v elektronické podobě 
na webových stránkách měst Moravské Budějovice a Jemnice.

Ve 2. etapě zpracování nového plánu poté došlo k nastavení vize, 
cílů, opatření a aktivit souvisejících s poskytováním a dostupností 
sociálních služeb v území správního obvodu ORP Moravské Budě-
jovice a celý dokument byl vyvěšen na stránkách města k připomín-
kování občany.

Finální podoba dokumentu musí být projednána v příslušných 
orgánech města; rada se tím zabývala 22. srpna a v zastupitelstvu 
k tomu dojde 5. září. Velmi děkujeme všem, kteří se na dokumentu 
podíleli, ať již v realizačním týmu Řídící a Pracovních skupin, formou 
pomoci při organizaci průzkumů i všem, kteří se zapojili do průzku-
mů a připomínkování dokumentu.

Odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice

Prodej pozemků v k. ú. Vranín
Město Moravské Budějovice nabízí opakovaně k prodeji tři sta-

vební pozemky pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Vranín a při-
pravuje vyhlášení dalšího výběrového řízení. Konkrétně se jedná 
o níže uvedené stavební pozemky:

 pozemek p. č. 1371/1 o výměře 774 m2,
 pozemek p. č. 1371/2 o výměře 765 m2,
 pozemek p. č. 1371/3 o výměře 838 m2.

Bližší informace k připravovanému výběrovému řízení budou 
v dostatečném předstihu zveřejněny na úřední desce MěÚ Morav-
ské Budějovice. Zájemci o koupi pozemku mohou rovněž kontakto-
vat pracovnici odboru strategického rozvoje a investic Ing. Denisu 
Přibíkovou (dpribikova@mbudejovice.cz, tel. 568 408 306).

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Město Moravské Budějovice spolu 
s TSMB s.r.o. Moravské Budějovice oznamují 

vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo

MĚSTSKÝ ZAHRADNÍK
Místo výkonu práce: územní obvod města Moravské Budějovice
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2023
Charakteristika vykonávané činnosti:
Kompletní péče o městskou zeleň – zajištění údržby venkovní ze-
leně v územním obvodu města Moravské Budějovice.
Kvalifi kační předpoklady a požadavky:
– odborné vyučení bez maturity, střední vzdělání s výučním lis-

tem nebo střední vzdělání (výhodou obor zahradnictví nebo 
víceletá praxe v oboru zahradnictví nebo péče o zeleň)

– řidičské oprávnění skupiny B, T
Přihlášku uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém 
horním rohu značkou „VŘ – zahradník“ a adresou odesílatele, 
osobně na Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 
Moravské Budějovice.
Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách 
města, TSMB s.r.o. Moravské Budějovice a na sociální síti.

Organizace školního roku 2022/2023 v základních, středních 
a uměleckých školách

Vyučování začíná ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno 
v úterý 31. ledna 2023
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny v Kraji Vysočina: pondělí 20. února – pátek 26. 
února 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 
2023.
Hlavní prázdniny: 1. července – 3. září 2023

-oksš-

V době od letošního září do července 2023 bude i v Morav-
ských Budějovicích probíhat prestižní „Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC“, který pořádá Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účast-
ní spolu s dalšími 32 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje 
Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva škol-
ství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkum-
ných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazate-
lem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží 
za účast ve výzkumu fi nanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch vý-
zkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností 
do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle me-
zinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou ucho-

vána jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a pou-
žita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích 
připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu prá-
ce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. 
Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale 
i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě. Vý-
sledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu sys-
tému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné 
upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim současným 
potřebám. Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvede-
ny na stránkách www.piaac.cz.

-npi-

Moravské Budějovice se zapojí do mezinárodního výzkumu



7

společenská kronika 



8

ze společnosti

Letní měsíce s krásným 
počasím a dlouhými dny 
přímo vyzývají k cestám 
za novými zážitky a poznat-
ky. Proto jsme se v muzej-
ním spolku dohodli, že naše 
srpnová schůzka bude vý-
jezdní. Nejeli jsme nikam 
daleko, protože dobře víme, 
že nejméně procestované 
a prozkoumané má člověk 
obvykle vlastní okolí.

Ve středu 3. srpna jsme 
naskákali do aut a vydali 
se do nedalekých Příložan 
na prohlídku Rolnického 
muzea rodiny Kopečkovy. 
Při vstupu se nás ujali Fran-
tišek a Zdeňka Kopečkovi. 
Vše nám ukázali, poutavě 
okomentovali a některé ex-
ponáty dokonce předvedli v praxi. Nejpopulárnějším exponátem 
toho odpoledne se stala třídička hrachu. Zůstávali jsme v údivu 
nad množstvím vystavených předmětů vztahujících se k histo-
rii zemědělství, ale také předmětů denní potřeby či pomůcek 
k vykonávání dalších řemesel. Pro mnoho z nás to znamenalo 
nostalgické vzpomínky na věci, které jsme viděli v dětství. Vše 
pečlivě roztříděno, přehledně vystaveno a v perfektním pořádku. 
Děkujeme za příležitost si celou expozici prohlédnout i za obo-

hacující setkání s Kopečko-
vými.

Naším dalším cílem byla 
obec Babice. Zde na nás 
již čekal emeritní staros-
ta Miloslav Vecheta, který 
nám velmi zajímavě vy-
právěl o historii své obce. 
Těžko bychom našli něko-
ho povolanějšího. Nejprve 
jsme se vydali ke kapli sv. 
Veroniky, postavené v roce 
1805, a studánce Verunce, 
jejíž voda je známá svými 
léčivými účinky. Říká se, že 
tehdy se přes Babice vrace-
li vojáci z bitvy u Slavkova, 
kde jeden z důstojníků při-
šel o zrak. Když si pak vo-
dou z pramene protřel oči, 
zrak se mu vrátil. Důstojník 

ale prý není jediný, komu voda údajně pomohla. Vyléčit oční cho-
robu měla i hudebnímu skladateli a rodákovi z Martínkova Ottovi 
Albertu Tichému a děvčátku zednického mistra Suchánka z Le-
sonic. My můžeme každopádně potvrdit, že voda z Verunky je 
lahodná a osvěžující. Není tedy náhoda, že se v roce 2013 stala 
Studánkou Vysočiny.

S panem Vechetou jsme se následně podívali do smutně pro-
slavené babické školy. V pondělí 2. července 1951 byli ve večer-
ních hodinách v babické škole zastřeleni tři funkcionáři místního 
národního výboru (MNV). V obci je tento případ stále živý, vyšlo 
mnoho článků, bylo také natočeno několik dokumentů, přesto 
i dnes musíme říci, že jde především o případ vraždy, který nebyl 
nikdy zcela objasněn.

Dalšími našimi zastávkami byl místní hřbitov a kostel Nejsvě-
tější Trojice, kde jsme obdivovali především dílo Františka Bílka, 
a také zdejší obecní úřad, kde se nás ujala současná starostka 
Babic Petra Černá. Nakonec jsme se všichni odebrali do místní 
hasičské zbrojnice. Tady jsme si prohlédli starobylou hasicí stří-
kačku, starší hasičskou tatrovku a také zbrusu nové auto čekající 
na svěcení. Závěr vydařeného výjezdního zasedání pochopitel-
ně patřil diskuzi o Babicích, jejich historii a současnosti. Srdeč-
ně děkujeme panu Vechetovi i paní starostce za vstřícnost, milé 
přijetí a pohostinnost.

Drahomíra Brzobohatá

Pojďme to změnit
Milí spoluobčané,

nadcházející volby mohou naše město posunout do 22. století. 
Využijte ten jedinečný okamžik a volte budoucnost pro své děti.

Jsme přesvědčeni, že Budějovice mohou být skvělé místo pro 
život. Disponují mnoha dobrými podmínkami pro něj. Máme vý-
borné školy, učitele, krásné koupaliště, krytý bazén nebo zimák. 
I zeleně máme více, než je běžné v jiných městech. Do přírody 
co by kamenem dohodil. To samo o sobě nestačí. Jsme spíše 
ospalá osada na okraji Vysočiny a nežije se u nás tak jako v mo-
derních městech, která znáte z výletů. Chceme hodně věcí změ-
nit. Musíme přidat a dát do toho všechno. Právě teď.

A jak vidíme Budějovice za 4 roky? Zcela konkrétně. Máme 
připravené parcely na výstavbu rodinných domů a stavíme 
i městské byty s lepším nájmem pro mladé a seniory. Kolem 
řeky se projíždíte po cyklostezce. Park je opravený a péči o ze-
leň vede městský zahradník. O víkendu si zajdete na trhy nebo 
do kina. Rozbitý odpadkový koš nahlásíte kliknutím v mobilní 
aplikaci. Dešťovka neodtéká kanálem a střechy pokrývají tam, 
kde to nehyzdí vzhled budov, solární panely. A hlavně, radnice 
nedrancuje peněženky obyvatel, naopak, šetří jim peníze i čas. 

Prostě chytré, funkční a živé město, navržené pro lidi. A proto 
jsme pro město budoucnosti připravili 51 konkrétních nápadů. 
Prostudujte je všechny na www.zabudejovice.cz.

Přáli jsme si, abychom do voleb kandidovali s týmem odborní-
ků, kteří městu rozumí a mohou do jeho vedení vnést své zkuše-
nosti. A to se povedlo. Náš tým je plný kompetentních lidí. Jsou 
mezi námi experti na školství, stavebnictví, dotace, IT, marketing, 
zemědělství, dopravu, péči o zeleň, kulturu i sport, máme schop-
né manažery, ředitele i podnikatele. Naši lidé se vám více před-
staví ve Volebních novinách, které brzy najdete ve schránce.

O co tedy v letošních volbách jde? Jde o to, že žijeme všichni 
společně v jednom městě. Potkáváme se na ulicích i v obcho-
dech. Jsme sousedé. A aby se nám tu dobře žilo, musíme spo-
lečně město posunout. Čeká nás hodně práce a my do toho jde-
me se 100% nasazením.

Budějovice mají před sebou skvělou éru. Jsme o tom přesvěd-
čeni. A právě teď je ten pravý okamžik do ní vkročit. Máme je-
dinečnou příležitost a další šance bude až za dlouhé čtyři roky. 
Přijďte k volbám a zvolte si své zastupitele. Takové, kteří mají 
energii a nápady, jak nasměrovat naše město do budoucnosti. 
Pojďme to změnit.

Jan Švaříček, Za lepší Budějovice

Muzejní spolek na cestách v blízkém okolí
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Dnešní povídání zaměříme trochu jiným 
směrem. Opusťme gastronomické a ob-
chodnické chutě a podívejme se na další 
zajímavou osobu Moravských Budějovic, 
která s těmi předešlými nemá nic společ-
ného. Netradičně začneme na místním 
hřbitově, kde mne tato myšlenka napadla. 
Jdete-li po hlavní cestě, asi 
v půli, po pravé straně, nelze 
přehlédnout neudržované hro-
bové místo s pomníkem star-
šího provedení. Jsou na něm 
zobrazena jména manželů Ji-
řího a Ley Lotových. Příjmení, 
se kterým jsem se v našem 
kraji nesetkal, vždyť v celé 
republice je Lotových necelá 
třicítka. Okamžitě vás napad-
ne podobnost biblická, ale 
zajímavější je, co se za nimi 
skrývá ve skutečnosti. Poklá-
dám si otázku – kdo byli tito 
manželé?  Kdy do našeho 
města přišli a čemu se věno-
vali? Pojďme se krátce projít 
jejich životem…

Lotovi přišli do Moravských Budějo-
vic v roce 1900, přesně 1. září toho roku 
se zde přihlásili k pobytu. Koncem roku 
1900 proběhlo v monarchii sčítání obyva-
tel a Lotovi jsou zapsáni na čp. 8 (dnes 
čp. 7) na Dolním náměstí. Jsou bezdětní 
a žije s nimi jen služka Leopoldina Krá-
lová (nar. 1879, pochází od Šternberka). 
V té době již bylo Jiřímu 42 roků, narodil 
se 12. února 1858 ve Velkých Karlovicích 
(Vsetínsko) do druhého manželství Josefa 
Lota, též tamního rodáka. Matka Johanna 
(Jana) pocházela z Prostřední Bečvy, ro-
zená Janíčková. Z druhého manželství byl 
Jiří nejstarší, po něm následovali souro-
zenci Anna, Pavel, Amálie a Jan. Rodiče 
byli tzv. „pasekáři“, což byl místní název 
pro drobné zemědělce, kteří hospodařili 
na malých políčkách po vyklučení lesního 
porostu.

Další důležité datum v životě Jiřího Lota 
je 7. červen roku 1896, je to den svatební. 
Za ženu si vybral Leu Margot Bachmann, 
narozenou 5. 5. 1870 v Peney (někde 
psáno Pney) ve Švýcar-
sku, vesnici poblíž hra-
nic s Francií. Lea byla 
evangelického vyzná-
ní, helvétské konfese. 
U příjmení uvádí fran-
couzskou národnost.

Jiří i jeho sourozen-
ci Pavel a Jan se dali 
do služeb monarchie, 
resp. státu. Jan byl ře-
ditelem pošt ve vídeň-
ském IV. okrese a Pa-
vel se ve Vídni věnoval 
učitelskému povolání. 
Je možné, že i Jiří vyko-
nával ve Vídni nějakou 
státní službu a zde se 
také mohl seznámit se 
svojí budoucí ženou. 

Před příchodem do Moravských Budě-
jovic bylo jejich posledním působištěm 
Krásno, dnes součást Valašského Mezi-
říčí.

Dnešní povídání není o historii poš-
ty v našem městě, ale nelze se vyhnout 
zmínce o ní, neboť to přímo souvisí s rodi-

nou Lotových. Domnívám se totiž, že Jiří 
Lot přišel do Moravských Budějovic přímo 
za funkcí vrchního poštmistra, do které 
byl také jmenován.

Do roku 1900 byla pošta v domě čp. 4 
(dnes čp. 3), po tomto roce se nachází 
v domě čp. 8 (dnes čp. 7), jak se tehdy ří-
kalo na „Dolním rynku“. Přestěhování úřa-
du již mohlo souviset s Jiřím Lotem, který 
v domě čp. 8 s rodinou žije. Za šest roků 
dochází k dalšímu přestěhování poštovní-
ho úřadu do Špatinkovy ulice čp. 80 (dnes 
čp. 82, Sokolská ulice, nyní jsou zde or-
dinace lékařů). Dům byl postaven v 80. 
letech 19. století a od června roku 1885 
ho vlastnilo město, po něm se vystřídalo 
několik dalších majitelů (rodiny Svobodo-
vy a Hauptovy). V říjnu 1908 kupuje tento 
měšťanský dům vrchní poštmistr Jiří Lot 
právě od Ferdinanda a Englberty Haup-
tových za 15 tis. Kč. Mezi lidem se ujme 
pojmenování pošta „U Lotů“.

 Po skončení „Velké války“ se každým 
rokem zvyšují požadavky na činnost poš-

tovních úřadů. Pošta „U Lotů“ pro nedo-
statek místa přestává vyhovovat, proto se 
město rozhodlo postavit novou budovu. 
Z praktických důvodů bylo vybráno mís-
to u železniční stanice. Po necelém roce 
byla nová pošta dokončena a první úřa-
dování v ní proběhlo 31. prosince 1924. 

Poštmistr Jiří Lot se však již na chodu 
nové pošty nepodílel a odešel do výsluž-
by.

Jak to bylo s Lotovými dále? Jiřího ro-
diče žijí nadále ve Velkých Karlovicích, 
kde jeho otec Josef (nar. 1829) 30. 3. 1910 
umírá a matka Jana (nar. 1839) se poté 
stěhuje za synem do Moravských Budějo-
vic. Jiří si výsluhy užil pouhých šest roků, 
zemřel 26. dubna 1930 a pochován je 
tam, kde naše povídání začalo, na míst-
ním hřbitově. Žulový portál byl osazen již 
5. května 1930 a pochází z dílny kamení-
ka Stanislava Pavlů z Třeště.

Po vypořádání pozůstalosti přechází 
dům na vdovu, ale Lea se na podzim roku 
1930 vrací do rodného Švýcarska. Jak 
dlouho pobyla v rodné zemi, nevíme.  12. 
března 1940 však žádá městské zastupi-
telstvo Mor. Budějovic o udělení domov-
ského práva, protože dosud byla přísluš-
ná do Velkých Karlovic. Bylo jí vyhověno 
a domovské právo ji úřad udělil ke dni žá-
dosti – 12. 3. 1940.

Lea Lotová vlastnila 
nemovitost čp. 82 se za-
hradou do léta roku 1952, 
kdy ji prodává Františku 
Janíčkovi. Možná to byl 
příbuzný, protože pochá-
zel též z Velkých Karlovic 
a víme, že matka Jiřího 
Lota byla rodem Janí-
ček.  Za deset roků přešlo 
vlastnictví na Českoslo-
venský stát.

Svoji dlouhou cestu ži-
votem Lea Lotová ukon-
čila v Domově důchodců 
v Myslibořicích, kde 4. 
května 1962, tedy přesně 
v předvečer svých 92. na-
rozenin, zemřela. 

Jiří Gráf

Povídání o c. a k. vrchním poštmistrovi s neobvyklým jménem Lot 

Pošta U Lotů v tehdejší Špatinkově (dnešní Sokolské) ulici. 
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Jedenáct bodů obsahoval program jednání valné hromady Mo-
ravskobudějovického mikroregionu, která se uskutečnila v salonku 
restaurace Bowling Sport Bar v Moravských Budějovicích. Navzdo-
ry názvu místa se přítomní zástupci (starostové a starostky) obcí 
sdružených v dobrovolném svazku obcí nevěnovali sportování, ale 
projednávání a schvalování celé řady důležitých záležitostí. Schů-
zi, které se zúčastnil také tajemník svazku Jaroslav Kunst, zahájila 
a po celou dobu řídila předsedkyně Moravskobudějovického mikro-
regionu a místostarostka Mor. Budějovic Jana Kiesewetterová.

K nejzávažnějším bodům rozhodně patřilo rozdělení fi nančních 
prostředků žadatelům poskytujícím sociální služby. Valná hromada 
ve všech dvanácti případech akceptovala návrhy rady Moravskobu-
dějovického mikroregionu s tím, že zároveň souhlasila pro rok 2022 
s navýšením částky na fi nancování těchto služeb z rozpočtu svazku 
z původních 1 300 000 na 1 407 000 Kč. Účastníci valné hromady tak 
například schválili 450 tis. Kč pro Dům sv. Antonína Mor. Budějovice, 
240 tis. Kč Oblastní charitě Třebíč, 200 tis. pro třebíčskou nemocnici 
či 150 tis. Kč Domovu sv. Anežky Velký Újezd.

Bez větších diskusí také schválili závěrečný účet mikroregionu 
za rok 2021, účetní uzávěrku a vydání souhlasu se zřízením denního 
stacionáře při Domu sv. Antonína. Rozhodli rovněž o dvou fi nančních 
darech: z rozpočtu svazku obdrží z. s. Vrátka Třebíč 5 000 Kč jako 
příspěvek na pořízení myčky nádobí a Dům sv. Antonína 50 000 Kč 
na zakoupení speciálního osobního automobilu pro vozíčkáře.

Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu se zabýva-
la i technickými záležitostmi kolem vydání tradičního stolního ka-
lendáře a 3. ročníku akce s názvem „Slavnosti ve znamení piva“. 
Populární festival bude hostit zámecké nádvoří v Mor. Budějovicích 
v pátek 2. září.    -jek-

Poslední červnovou sobotu oslavil Sbor dobrovolných hasičů 
ve Vícenicích 85. výročí od svého založení. Vícenický sbor byl za-
ložen 1. ledna roku 1937, přičemž jeho prvním starostou byl bratr 
František Krotký a členská základna tehdy čítala jedenadvacet čle-
nů. V současné době eviduje hasičský sbor 63 členů, z toho sedm 
dětí, 16 žen a 40 mužů.

Oslavy probíhaly za budovou obecního úřadu, kdy na úvod sta-
rosta SDH bratr Jiří Svoboda přednesl slavnostní projev, kdy připo-
mněl něco málo z historie sboru a zhodnotil současnou činnost hasi-
čů, která spočívá nejen v hasičské činnosti, ale i v pořádání různých 
sportovních a kulturních akcí. V neposlední řadě ocenil dlouholetou 
práci jednotlivých členů předáním vyznamenání. Poté následovalo 
vystoupení místních dětí, které předvedly pásmo písniček a básni-
ček s hasičskou tématikou. Nakonec byla vysvěcena hasičská moto-
rová stříkačka PS 15 farářem Václavem Křížem. Tato stříkačka byla 
zakoupena v loňském roce pro potřeby zásahové jednotky.

Po skončení ofi ciální části programu následovala pouťová zábava 
se skupinou PHOENIX.

Díky pěknému počasí se oslavy vydařily a trvaly až do brzkých 
ranních hodin.        Emilie Bačová

O zbytečném plýtvání léky
Ach jo, už zase! Téměř vždy mě jednak rozčílí, ale jednak i roze-

smutní, když přebírám léky, vrácené pacienty. Již nějaký čas totiž 
musíme tabletky v platíčkách či v nádobkách vyjímat z krabiček, 
aby se papír recykloval zvlášť. Je mi skutečně neveselo, když pak 
v jedné tašce vidím spoustu krabiček antibiotik, ze kterých byla vy-
užívána jen malá část. Kolik odolných kmenů bakterií, které nebyly 
všemi tabletkami z balení antibiotika usmrceny, ale na malou dáv-
ku si zvykly, tím bylo vypěstováno! A kolik „nakřečkovaných“, mož-
ná od více lékařů napsaných léků, např. proti alergii, bylo prošlých 
v neotevřených krabičkách! Na jednu stranu si stěžujeme, že má 
spousta léků výpadek a nedá se objednat. Na druhou stranu jimi 
ale takto plýtváme. Pojišťovna to zaplatí, ovšem když následně sní-
ží úhrady a začínají naskakovat doplatky, nastává problém. Každá 
mince má dvě strany. Proto bych chtěla vyzvat k tomu, abychom 
se nad těmito věcmi zamysleli. Pak bychom si možná trochu méně 
stěžovali na ty nahoře, kteří se mají dobře.

Na závěr ale napíšu i něco pozitivního. Moc chválím ty, kteří 
přinesou prošlé léky do lékárny, která je v pravidelných obdobích 
odesílá k odbornému zlikvidování, a nevyhazují je do odpadu. To 
bychom byli sami proti sobě. Takže v tomto vytrvejme!

PharmDr. Michaela Hobzová

O zdařilém průběhu květnového cha-
ritativního koncertu s Karlem Kahovcem 
a jeho skupinou George and Betovens 
jsme již informovali v předchozím vydání 
zpravodaje. Tehdy jsme také naznačili, že 
se zřejmě podařilo vybrat nad očekávání 
krásnou částku, jejíž přesnou výši jsme 
v té době ovšem ještě neznali. Bylo pouze 
jisté, kam peníze poputují.

Ve čtvrtek 4. srpna dopoledne se troj-
členný výbor Paprsku radostného žití 
vydal předat šek právě těm, kterým byl 
výtěžek zmíněného benefi čního koncer-
tu určen, tedy obyvatelům Domu svaté-

Moravskobudějovický Paprsek radostného žití stále pomáhá
ho Antonína v Moravských Budějovicích. 
Jeho ředitel Ing. Petr Žák převzal z rukou 
Jany Kiesewetterové, Drahomíry Brzobo-
haté a Brigity Špičákové symbolický šek, 
na němž je uvedena suma 82 000 Kč! 
Dobrá věc se tedy rozhodně podařila 
a Paprsek radostného žití opět plně dostál 
svému mottu „Pomáháme, kde je třeba“. 
Poděkování v tomto případě ovšem rov-
něž patří všem, kteří na letošní charitativní 
akci Paprsku jakýmkoliv způsobem při-
spěli či ji jinak podpořili.

-brz-Předání symbolického šeku řediteli DSVA Petru Žákovi. 
Foto: Luboš Janoušek

Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu

Účastníci valné hromady jednali v salonku moravskobudějovické 
restaurace.           Foto: Luboš Janoušek

Víceničtí hasiči oslavili výročí založení sboru
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Poslední červencovou sobotu uspořádala Tělocvičná jednota 
Sokol Martínkov XI. ročník štafetového maratonu s názvem „Pocta 
Emilu Zátopkovi“. Do letošního ročníku se zapojilo rekordních 211 
účastníků, kteří během slunečného odpoledne společně nachodili 
a naběhali neuvěřitelných 1 186 515 metrů, tedy téměř 1 200 kilo-
metrů. Nejaktivnější byl Jan Koukal z Přibyslavic, který absolvoval 
nejen celou maratonskou trasu (42,195 km), ale ještě si více než dva 
kilometry přidal.        Foto: Vít Bláha

Radek Menčík. Je ze všech současných starostů v Moravsko-
budějovickém mikroregionu nejdéle sloužícím, neboť tento důležitý 
(a mnohdy také nevděčný) post zastává už sedmé volební období, 
tedy plných osmadvacet (!) let. Další roky ve funk-
ci hlavy obce už ale nepřidá, protože jeho jméno 
na kandidátní listině pro nadcházející komunál-
ní volby v Domamili nefi guruje. Potkali jsme se 
na srpnovém setkání rodáků v Jakubově, kde také 
vznikl následující rozhovor.

Pane starosto, jak vzpomínáte na pro vás 
tak trochu osudový rok 1994?

Vzpomínám na něj velmi živě. Bylo mi jednatři-
cet, narodil se nám první syn Radim a tatínek byl 
po velmi vážné operaci, do toho přišly moje první 
volby. Když mne tehdy oslovili na kandidátku, tak 
jsem řekl: „Co já bych tam hledal, vždyť jsem pro 
obec ještě nic neudělal.“ Odpovědí mi bylo: “Právě 
proto bys do toho měl jít.“ A já nakonec souhlasil 
s podmínkou, že budu na konci kandidátky. To, že 
se dostanu do obecního zastupitelstva a násled-
ně budu zvolen starostou Domamile, a to ještě 
po dobu 28 let, tak s tím jsem tehdy opravdu nepočítal.

Z čeho jste měl v uplynulých 28 letech největší radost?
Radostí větších i menších bylo za tu dlouhou dobu opravdu hod-

ně. Vždycky mě potěšilo, když se nám něco podařilo, když jsme zís-
kali nějakou dotaci, něco vybudovali, opravili. Měl jsem po většinu 
svého starostování velmi šikovnou účetní a asistentku paní Marií 
Štecovou, poslední dvě volební období výborného místostarostu 
Karla Papouška, ani na zastupitele a spoluobčany si také celkem 
nemohu stěžovat.

Opravdovou velkou radostí však pro mne bylo období spojené se 
soutěží Vesnice roku. Přihlásili jsme se celkem třikrát a vždy jsme 
obdrželi nějaké ocenění. Poprvé jsme získali Bílou stuhu za činnost 
s mládeží, podruhé Čestné uznání a do třetice jsme získali oceně-
ní nejvyšší: Zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2011 Kraje Vysočina. 
Absolvovali jsme celostátní kolo této soutěže, lidé ve vsi se semkli, 
pomáhali s přípravami. Bylo to náročné, ale atmosféra byla báječná. 
Při této příležitosti jsem se zúčastnil i slavnostního vyhlášení celo-
republikového kola v Luhačovicích. Tehdejší místostarosta se slav-
nosti zúčastnit nechtěl, proto jsem požádal moji manželku, aby mi 
dělala doprovod. Nádherně jsme si tam slavnosti užili, byl to pro nás 
neopakovatelný zážitek. Zažili jsme nezapomenutelné chvíle, třeba 
při slavnostním obědě ve francouzské restauraci hotelu Alexandra 
se starostou Luhačovic a dalšími vzácnými hosty.

Přesto už post starosty obhajovat nechcete. Proč?
Protože si myslím, že je třeba, aby se do práce v obci zapojili 

mladší, aby přinesli do zastupitelstva nové myšlenky a nový pohled 
na řešení spousty problémů, které je v budoucnu 
čekají. Ale především jsem po minulých volbách 
veřejně oznámil, že je to moje poslední období 
ve funkci starosty, a to je pro mě zavazující a ne-
měnné.

Nebude vám ale přece jen starostování 
chybět?
Asi bych lhal sám sobě, kdybych řekl, že nebu-

de. Přece jen jsem ve funkci starosty Domamile 
strávil skoro půlku svého života. Za tu dlouhou 
dobu jsem měl možnost při různých jednáních 
a záležitostech spojených s výkonem této funkce 
poznat spoustu lidí. Ať již zastupovali různé úřady, 
instituce či fi rmy, ale především moje spoluobča-
ny. Měl jsem štěstí, že až na pár výjimek, což je 
zcela normální, jsem se s každým domluvil. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem úředníkům 
a lidem, s nimiž jsem po dobu mého starostování 

jednal a spolupracoval, za vstřícnost a ochotu se na věcech domluvit 
tak, aby byly obě strany spokojeny.

Čemu se tedy nyní hodláte věnovat?
Každý ví, že nejenom prací je člověk živ, a proto jsem i já měl 

a mám své koníčky, které mi pomáhají odreagovat se od každoden-
ních starostí. Nyní bych se jim chtěl více věnovat. Někteří mě možná 
znají z pozice „milce vína“. Jsem členem Vinařského spolku Morav-
ské Budějovice. Těsně před vypuknutím covidové pandemie jsem 
úspěšně ukončil základní someliérský kurz, chci se zdokonalovat 
v tomto oboru a chtěl bych absolvovat další enologické kurzy. Jsem 
také myslivec. Mám v plánu dodělat nedokončené práce kolem 
domu, které jsem musel odkládat. Manželka vždycky říkala, že u mě 
je na prvním místě obec. Proto chci hlavně jí a celé rodině vynahradit 
vše, o co jsem ji za těch posledních dvacet osm let ochudil. Zaslouží 
si to nejen za to, jak mě po celou dobu fyzicky i morálně podporovali.

Luboš Janoušek

Závěr školního roku v Nových Syrovicích
Začíná nový školní rok, ale snad nebude vadit malé ohlédnutí 

za tím minulým…
Připomeňme si největší úspěch našich žáků, a to dopravní soutěž 

Mladý cyklista. Nejprve bylo uspořádáno školní kolo soutěže, z kte-
rého vyšlo družstvo složené z žáků 4. a 5. ročníku. S přehledem zví-
tězili v okrskovém kole a postoupili do krajské soutěže. I tady Aneta 
Langová, Vojtěch Dubský, Simona Holíková a Jan Pokorný předvedli 
své znalosti a dovednosti. Umístění na 7. místě v krajském kole sou-
těže je toho jistě jasným důkazem.

Děti v mateřské škole měly poprvé možnost vyzkoušet spaní 
ve školce. Statečnost a odvaha jim zcela jistě nechyběla a celá akce 
byla velkým dobrodružstvím.

Další je pak čekalo na pěším školním výletě. Mladší děti ze třídy 
Žabiček se vydaly hledat vodníkův poklad, který s úspěchem našly. 
Starší děti měly ve spolupráci s obcí Láz připravené sportovní zá-
žitky. Mimo jiné si mohly vyzkoušet nově otevřené hřiště a zázemím 
se stal tamní kulturní 
dům. Nakonec je če-
kala odměna ve for-
mě medaile. Obci Láz 
děkujeme za spolu-
práci.

Ukončením školní-
ho roku se pak stala 
Zahradní slavnost se 
sportovním a kultur-
ním programem a bo-
hatým občerstvením.

-čel-

Sedm volebních období a dvacet osm let ve funkci starosty

Radek Menčík je nejen milovníkem, ale 
i velkým znalcem vína…

Foto: Luboš Janoušek
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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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Někdy je dobré vyskočit ze zaběhnu-
tých kolejí, porušit tradici a pokusit se 
o něco nového. S přihlédnutím ke covido-
vé situaci, která nám nedovolila pořádat 
v zimě veřejné akce, jsme letos tradič-
ní dětský karneval přesunuli na léto. Ze 
„zimního“ se tak rázem stal „letní“, který 

V neděli 12. června si dvanáct 
želetavských sokolek zacvičilo 
na slavnosti „Sokolské Brno“. 
Představily se v hromadné 
skladbě „Zatanči“, kterou pilně 
nacvičovaly v průběhu celého 
cvičebního roku. Pátý ročník 
této akce přilákal o druhém červ-
novém víkendu do moravské 
metropole téměř čtyři tisícovky 
účastníků z celé České republi-
ky a Slovenska. Po celý víkend 
byl pro účastníky hromadných 
vystoupení i pro veřejnost připra-
ven zajímavý program (pódiová 
vystoupení, soutěže, výstavy 
apod.), který vyvrcholil v neděli 
průvodem městem a o hodinu 
později přehlídkou hromadných 
skladeb na hřišti Sokola Brno I.

Počasí slavnosti přálo, tribuny s diváky 
byly přeplněné a průvod Brnem byl vel-
kolepý. Neméně velkolepý byl i úvodní 
nástup cvičenců na plochu hřiště s desít-

kami vlajkonošů v historických i součas-
ných sokolských krojích. Škoda jen, že 
náš želetavský prapor z roku 1932 mezi 
nimi nebyl – bohužel ho neměl kdo nést. 
Po úvodním nástupu, hymně a projevech 

představitelů Sokola a města 
Brna se v téměř tříhodinovém pro-
gramu představili v 17 skladbách 
cvičenci všech věkových kategorií 
– od předškolních dětí až po seni-
ory, jejichž skladby byly tradičně 
obsazené nejpočetněji.

Želetavské sokolky si svou 
skladbu i celý dvoudenní pobyt 
v Brně také náramně užily. Velký 
dík patří především jim, zvláště pak 
cvičitelce Míle Hamerníkové, za re-
prezentaci městyse, za vytrvalost, 
pečlivé provedení a zodpovědný 
přístup k nácviku. V Brně to byly le-
tos v pořadí už páté sokolské slav-
nosti, které tamní župa organizuje 
jednou za šest let vždy mezi dvě-
ma sokolskými slety. Je to prostě 

takový malý moravský sokolský slet.
Následující víkend si osm želetavských 

sokolek ještě zacvičilo na podobné akci 
v Pardubicích.

Olga Nováková

se nám – podle mého názoru – 
opravdu vydařil.

Ke zdaru celé akce velkou mě-
rou přispělo rovněž krásné slu-
nečné počasí, díky němuž jsme 
mohli mimo jiné realizovat také 
vodní soutěže ve dvou bazénech, 

které dětem zá-
roveň poskyto-
valy i příjemné 
osvěžení. Hry, 
soutěže, tom-
bola, skákací 
hrad, to vše dětem 
zpříjemnilo sobotní od-
poledne. A nejen jim, 
vždyť karnevalového 
odpoledne se zúčast-
nili spolu s nimi i do-
spělí.

Bohaté občerstvení bylo za ceny oprav-
du lidové, a tak se jedlo a pilo až do úplné-
ho vyprázdnění zásob. Pořadatelé z řad 
dešovských zastupitelů se sice hodně 
zapotili, neboť účast byla hojná, ale celá 
akce vyšla na jedničku.

Jan Sigmund

škole v Moravských Budějovicích. Na zá-
věr odpoledne byl promítnut fi lm režiséra 
Olivera Maliny Morgensterna „Bojovníci 
v odboji a ilegalitě – vzpomínky partyzán-
ky“, ve kterém je uveden i osud Josefa 
Štefana.

Josef Pléha, starosta
Foto: Vít Bláha

V sobotu 18. června uply-
nulo 80 let od mučednické 
smrti bývalého řídícího uči-
tele na martínkovské škole 
Josefa Štefana. Ten byl 
popraven v Kounicových 
kolejích v Brně za svoji 
odbojovou činnost během 
druhé světové války.

V neděli 19. června 
uspořádala obec Martín-
kov ve spolupráci s míst-
ními spolky a Armádou 
České republiky vzpomín-
kové odpoledne na tohoto 
hrdinu místního odporu 
vůči nacismu. Štefanovu životní cestu při-
pomněl ředitel Vojenské nemocnice Olo-
mouc plk. gšt. v.z. Martin Svoboda, pietní-
ho aktu se zúčastnili rovněž bývalý velitel 

náměšťské vrtulníkové zá-
kladny plk. gšt. v.z. Miroslav 
Svoboda, zastupující ředitel 
Krajského vojenského ve-
litelství v Jihlavě mjr. Aleš 
Fleissig, radní Kraje Vysoči-
na Karel Janoušek a dcera 
Josefa Štefana paní Věra 
Čumplová s rodinou. 
Před budovu bývalé 
školy byl osazen tak-
zvaný kámen zmizelých 
připomínající poslední 
bydliště Josefa Štefana 
před smrtí.

K důstojnému průbě-
hu vzpomínkového odpoledne při-
spěla svým vystoupením i Vojenská 
hudba DIXIE z Olomouce a orchestr 
(J)elita Band při Základní umělecké 

Želetavské sokolky cvičily v Brně a v Pardubicích

Slavnostní zahájení brněnské slavnosti. Foto: Olga Nováková

Letní dětský karneval v Dešově se i díky počasí vydařil

Důstojná vzpomínka na popraveného učitele Josefa Štefana
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tak i nealkoholické nápoje. Z grilu se linula 
vůně šťavnatých klobás.

Večírek se protáhl až do ranních hodin 
a rozhodně se povedl.

Tradiční ochutnávka vín
O den později (9. července) pro změnu 

zastupitelé obce přichystali pro domácí 
i hosty již tradiční ochutnávku vín. O dob-
rou náladu samozřejmě nebylo nouze. 
Účastníci si dopřávali výborného vína 
z vinařství Šabata Zaječí a posezení se 
známými při cimbálové muzice Sylván.

Jelikož se počasí vydařilo, tak mnohým 
„bodlo“ i točené pivko. Krájený sýr nebo 
chléb se škvarkovou pomazánkou, to byly 
možnosti si k vínu něco přikousnout. Kdo 
měl ovšem větší hlad, šel na nakládané 
vepřové maso ke grilu.

Další zdařilá akce v Prokešově stodole.

Noční soutěž hasičů

Častohostičtí hasiči také pořádali v pá-
tek 22. července noční soutěž. Závody 
odstartovaly ve 21 hod. a byly rozděleny 
do dvou kol.

První kolo běžela všechna družstva 
společně, tedy muži i ženy dohromady. 
Pro vítěze byly připraveny poháry a věcné 
ceny. Nejrychlejším časem se uvedl muž-

Memoriál Káje Hochmana
Druhou červnovou sobotu se v areálu 

za Prokešovou stodolou konal tradiční Me-
moriál Káje Hochmana. Jako obvykle za-
hájil celé odpoledne místní hasičský sbor, 
když se již po poledni vydal na obecní 
hřbitov připomenout si památku význam-
ného častohostického rodáka a položit 
květiny na hrob Hochmanových. Krátce 
poté se začaly sjíždět první týmy a ve 13 
hod. vypuklo samotné závodění. Speciali-
tou memoriálu je první soutěžní kolo, které 
má příznačný název “sání”. Principem je 
nabrat vodu do hasičské stříkačky z nádr-
že, která je na rozdíl od běžných požárních 
útoků pod úrovní terénu. A že je tato ne-
tradiční disciplína, kde spolu dohromady 
soutěží muži i ženy, dominantou domácího 
družstva, ukázalo také výsledné pořadí. 
Na prvním místě se s časem 16,93 s umís-
til tým Častohostice – muži, takže putovní 
pohár stejně jako v loňském roce zůstá-
vá “doma”. Druhé místo připadlo mužům 
z Telče „B“ (17,70) a třetí místo vybojovaly 
v pánské konkurenci častohostické ženy 
z „A” týmu (19,49).

Druhé kolo o věcné ceny se již konalo 
podle klasických pravidel požárního spor-
tu, tedy s kádí nad úrovní terénu a na 2B. 
Muži a ženy závodili v oddělených katego-
riích a každý tým měl dva pokusy, kdy se 
do výsledného pořadí počítal lepší z obou 
časů. V mužské kategorii dosáhli nejlep-
šího výsledku pánové z Újezda s časem 
15,76 s. Druhé místo putovalo k mužům 
z týmu Telč „B” (16,28), třetí místo ukořistil 
sbor z Krahulova (16,71). V kategorii žen 
vybojovaly vítězství ženy z Krahulova, 
a to s časem 17,21 s. Druhé místo obsa-
dil tým z Bačic (18,31), třetí místo připadlo 
domácímu týmu Častohostice „B” (18,57).

Zábava se skupinou Refl exy
SDH podpořil další akci ve vesnici 

a uspořádal v areálu Prokešovy stodoly 
venkovní zábavu. Datum bylo dlouho na-
plánované na 8. července. Pódium nej-
prve patřilo předkapele Rock String, kte-
rá k nám přijela až z Ivančic. V průběhu 
večera se na scéně objevili samozřejmě 
hlavní interpreti – Refl exy.

Na baru byly připraveny jak alkoholické, 

ský tým z Police (15,12 s). Domácí borci 
se umístili na desátém místě. První kolo 
však probíhalo ve smolném duchu. Hned 
osm týmů z celkových dvaceti neukončilo 
svůj útok.

Do druhých útoků postoupilo šest nej-
zdařilejších časů z kola prvního a sedmý 
tým byl dolosován jako šťastný postupují-
cí. Zde bylo nejrychlejší družstvo z Přílo-
žan, které předvedlo nejlepší čas večera 
(15,08 s) a mohlo se tak radovat z výhry 
velkého sudu piva.

Organizátoři opět nezklamali a vše bylo 
perfektně nachystáno. Občerstvení bylo 
zajištěno grilovaným masem a také sudy 
s pivem měly správnou teplotu.

Zábava s kapelou Rock String
Aby toho nebylo málo, tak den po ha-

sičské soutěži si pro hosty obec připravila 
ještě jednu zábavu. Tentokrát celý večer 
doprovodila kapela Rock String.

Areál Prokešovy stodoly byl od odpole-
dne připraven na noční rockový koncert. 
Ze začátku to vypadalo rozpačitě, ale na-
konec se zábavy zúčastnil slušný počet 
lidí. Kapela zahrála něco ze svého reper-
toáru, ale i „profl áknuté“ hity.

Bar byl skvěle přichystán na davy lidí 
a domácí to opět zvládli na výbornou. 
Točené pivo, míchané nápoje. To vše již 
podáváme ve vratných plastových kelím-
cích tzv. „Vraťácích“. Šetříme tedy přírodu 
od přebytečných plastů. Rovněž led v mí-
chaných nápojích je od letošního roku sa-
mozřejmostí.

Děkujeme všem za účast i za organiza-
ci těchto akcí.

Kateřina Linhartová, Lukáš Nesiba
Foto: Blanka Mácová

Opravdu pestré bylo letošní léto v Častohosticích
Hned několik akcí se konalo v obci 

Častohostice během uplynulých měsíců. 
Začneme ale pěkně popořadě.



15

z mikroregionu

Je sobota 18. června 2022. Pro většinu lidí začíná obyčejný 
víkend, pro mnoho Zvěrkováků však nastává dlouho očeká-
vaný Den D. Ptáte se proč? Právě v tento den se na fotba-
lovém hřišti na konci vesnice uskutečnila dlouho plánovaná 
a netrpělivě očekávaná akce „Hry bez hranic pro dospělé“.

Nadace pomohla i cidlinským 
dobrovolným hasičům

Spojení slov dobrovolní hasiči získává v dnešní době opět 
na velkém významu. Dobrovolní hasiči pomáhají při živelných 
katastrofách, při požárech, nehodách i při ohrožení lidstva 
v době pandemií. Dobrovolní hasiči jsou i hlavními organizátory 
společenských událostí v obcích. Více než 160 let pomáhají dob-
rovolní hasiči na nejrůznějších místech a většinou na úkor svého 
volného času i bez nároku na fi nanční odměnu. Na obcích je pak 
zajistit jejich vybavení.

Také v Cidlině má sbor dobrovolných hasičů dlouholetou 
tradici a je stále podporován zastupitelstvem obce. V polovině 
letošního roku se podařilo za podpory Nadace Agrofert doplnit 
místní Jednotku sboru dobrovolných hasičů Cidlina vybavením 
v hodnotě 50 000 korun. Díky projektu Hasičského fondu Nada-
ce Agrofert cidlinští hasiči získali čtyři nové ruční radiostanice 
a pět požárních hadic.

Kamila Veselá

Poklad na Lesné
Letní prázdniny nám na Lesné rámují dvě tradiční akce pro 

děti – jejich začátek avizuje výšlap za pokladem, konec před-
znamenává stezka odvahy; o té vzhledem k uzávěrce zářijového 
zpravodaje třeba příště…

Letošní výšlap se uskutečnil v sobotu 25. června a jeho cílem 
byl lom Netřesák nad Bítovánkami. Zhruba čtyřicetihlavá skupin-
ka účastníků vyrazila do terénu kolem druhé. Zpočátku zamra-
čené počasí se během odpoledne vybralo a na zpáteční cestě 
už nás doprovázelo sluníčko, které ještě víc posilovalo vědomí 
blížících se prázdnin. Cestou vinoucí se mezi poli a lesy plnily 
děti na jednotlivých stanovištích různé úkoly, zdolávaly překáž-
ky, překonávaly limity – sem tam pomohli rodiče a soutěžní karty 
se razítky za splnění úkolu jen plnily.

Na Netřesáku jsme opekli buřty a nabrali síly pro zpáteční 
cestu. Hlavní odměna v podobě truhly s ukrytým pokladem to-
tiž čekala na malé účastníky na návsi. Truhla ale nevydává svůj 
obsah jen tak, nejdřív ji děti musely společnými silami najít, pak 
správným klíčem odemknout a pak… Pak už si mezi sebou ho-
rečně dělily dárkové balíčky se sladkostmi a drobnostmi, které 
těší každou dětskou dušičku. Výšlap jsme zakončili zaslouže-
ným posezením v pergole (to ti starší) a neposedným pobíháním 
na hřišti (to ti mladší).

Marcela Havelková

sedských vztahů. Přesto však soutěžící do jednotlivých závodů 
dávali maximum ze svých možností. Celkovým vítězem klání se 
pak stali reprezentanti obce Lažínky.

Celý den se perfektně vydařil, přispělo k tomu také nádher-
né letní počasí. Každopádně k výborné atmosféře a výsledku 
přispěli úplně všichni účastníci; ať již aktivně zapojení, pasivně 
přihlížející nebo jen po očku nahlížející. Jim a také všem organi-
zátorům a podporovatelům patří jedno velké „DĚKUJEME“.

Libor Nečesal

Zvěrkovické Hry bez hranic 2022 vyhrály Lažínky

Krátce po poledni se začali sjíždět soutěžící a jejich příznivci 
z okolních obcí, kteří pozvání zvěrkovických organizátorů vysly-
šeli. Nakonec se do zápolení zapojilo pět obcí – Lažínky, Ohra-
zenice, Hostim, Kravsko a domácí Zvěrkovice. Každé družstvo 
mělo deset soutěžících. Ti pak v celkem deseti sportovních, 
zábavně laděných netradičních disciplínách vzájemně poměřili 
svoje síly a schopnosti. Je jasné, že nešlo ani tak o získání hlav-
ní trofeje, ale především o podporu a obnovu přátelských a sou-
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Již 24. ročník „Litohořského poháru“ se konal o víkendu 23. 
a 24. července. Základy této kynologické akci, která se skládá 
z podzimních zkoušek a vodních prací, dal Jiří Urbánek, chovatel 
loveckých psů a bývalý rozhodčí z výkonu z Moravských Budě-
jovic. Litohořskému mysliveckému spolku věnoval putovní pohár 
pro vítěze zkoušek z vodní práce. V průběhu let se akce rozšířila 
ještě o putovní pohár pro nejlepšího účastníka obou zkoušek. 
Zpočátku byla akce organizována pod záštitou OMS Třebíč, 
později OMS Znojmo a již třetí ročník organizuje Asociace mysli-
vosti ČR – regionální organizace Vysočina.

Litohořští myslivci s předstihem vybírali vhodné terény pro 
všechny disciplíny, aby byly splněny náležitosti Zkušebního 
řádu, podle kterého musí zkoušení pejsci se svými vůdci pra-
covat. Připravovali zázemí pro všechny účastníky – hlavně pitný 
režim, neboť celý víkend panovalo velmi teplé počasí. Vstřícní 
organizátoři se všem přítomným po celý víkend ochotně věnovali 
a vůdcům i rozhodčím byli nápomocni. Všem „Litohořákům“ patří 
velké poděkování, že svůj volný čas věnovali loveckým psům.

Účast na akci byla opravdu velká. Na podzimní zkoušky bylo 
přihlášeno čtyřiadvacet ohařů a šest psů ze skupiny ostatních 
plemen, na zkoušky z vodní práce dvacet čtyři pejsků. Na výko-
nech bylo vidět, že vůdci přípravu nezanedbali a svým čtyřnohým 

kamarádům se opravdu vě-
novali. Případná selhání lze 
přisoudit opravdu horkému 
počasí či momentálnímu 
zaváhání jak ze strany za-
čínajících nezkušených 
vůdců (mnozí byli na zkouš-
kách poprvé) nebo ze stra-
ny mladých psů. Většinou 
však byly k vidění skvělé 
práce – slídění, dohledávka 

zvěře, přinášení zvěře na dálku v poli, přinášení kachny z vody 
nebo z rákosí… Rozhodčí mohli být spokojeni.

Neofi ciální součástí akce byly zábavné soutěže pro pejsky 

a jejich vůdce. Přihlížející diváky nejvíce zaujalo přinášení špe-
káčku. I při dokonale zvládnutém aportu tuto disciplínu pejsci 
většinou nezvládli a cestou ke svému páníčkovi si na uzenině 
pochutnali. Syrové vajíčko se také při aportu podařilo některým 
pejskům rozbít, ale i tak byli všichni povzbuzování velkým po-
tleskem.

Po skončení disciplín rozhodčí pracovali na vyhodnocení vý-
sledků a veškerých administrativních náležitostech, které zkouš-
ky loveckých psů mají. Úspěšní absolventi získali loveckou upo-
třebitelnost pro dohledávku drobné zvěře, která je nezbytná pro 
mysliveckou praxi.

Závěrečný ceremoniál s vyhlašováním výsledků byl doprová-
zený loveckými signály mysliveckých trubačů. Vítězové dostali 
krásné poháry a drobné ceny. Putovní pohár za vítězství vodních 
zkoušek si na rok odvezl domů Zdeněk Veleba z Lukova, který 
ho získal výkony s výmarským ohařem krátkosrstým Brava Grey 
z Turoveckých lesů. Pohár za nejlepší absolvování celého Lito-
hořského poháru letos jede na Slovensko. Získal ho Juraj Ďur-
ďovič s fenkou maďarského ohaře krátkosrstého Eiden od Pod-
horského potoka.    Jana Velebová

šeli i někteří dospělí jedinci. Na této akci jsme uspořádali ve-
řejnou sbírku pro Tadeáška, který trpí neurologickými potížemi. 
Tadeášek se s rodiči přijel podívat a všem, kteří přispěli, také 
poděkovat. Částku 34 610 korun mu poté předali starosta Martin 
Chalupa s místostarostkou Petrou Dubskou na obecním úřadě.

Téhož večera se konala večerní pouťová zábava s kapelou 
Credit. Tančilo a popíjelo se až do druhého dne. Akce byla nároč-
ná, ale i tak jsme vše zvládli. Všem, kteří se podíleli, děkujeme.

Sobotní fi lmový večer pod širým nebem se konal na hřišti v so-
botu 9. července. V půl deváté jsme začali promítat první fi lm – 
pohádku Tajemství staré bambitky 2. Poté následoval Vyšehrad 
Fylm. Účast byla veliká, navštívili nás místní i přespolní.

Andrea Sosnarová

Léto jsme u nás v Lázu zahájili turnajem v ping pongu a šip-
kách. V sobotu 18. června se účastníci začali od 13.30 hod. regis-
trovat na víceúčelovém hřišti. Počasí nám přálo, a tak se zúčast-
nily dvě desítky hráčů. V ping pongu obhájil vítězství Stanislav 
Holík, podobně jako druhé místo Dominik Vorlíček a třetí příčka 
patřila opět Radku Dubskému. V šipkách si první místo obhájil 
Miroslav Havelka, druhé Michal Hejl a třetí Martin Chalupa. Všem 
hráčům ještě jednou gratulujeme a těšíme se na příští rok.

Posezení s dechovou kapelou Boršičanka pod vedením An-
tonína Koníčka proběhlo při pouťovém odpoledni v úterý 5. čer-
vence od 16.00 hodin na hřišti. Kapelu přivítala místostarostka 
Petra Dubská. A i když počasí ze začátku moc nepřálo, následně 
se vyčasilo a bylo z toho krásné odpoledne. Ani děti nepřišly 
nazmar a mohly si užít malování na obličej, které ovšem vyzkou-

Litohořský pohár s velkou účastí i neofi ciálními soutěžemi

Na snímku zleva: Josef Fejta (2. místo vodní práce), Zdeněk Veleba 
(1. místo vodní práce), Juraj Ďurďovič (nejlepší účastník poháru), Jiří 
Novák (3. místo vodní práce).

V Lázu se ani v létě lidé rozhodně nenudili

Tadeášek s maminkou, starostou 
a místostarostkou.Nejlepší trojice stolních tenistů. Tři nejúspěšnější šipkaři.
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Poslední pátek v červ-
nu bylo v želetavské obec-
ní knihovně rušno. Poprvé 
v historii knihovny tam totiž 
proběhlo pasování prvňáčků 
na čtenáře. Na samém konci 
školního roku už všichni žáčci 
první třídy umějí číst a pomalu 
se z nich stávají malí čtenáři. 
Je to ten nejlepší čas, kdy mo-
hou být pasováni na čtenáře – 
ochránce knih.

Děti měly za úkol ukázat, 
že už umějí dobře číst. Každé 
z nich si vylosovalo nezná-
mou větu a tu potom paní kni-
hovnici přečetlo. Následoval 
slavnostní slib, při kterém malý čtenář mu-
sel slíbit, že bude knihy ctít a chránit a ni-
kdy nedopustí, aby se s nimi zacházelo 
nešetrně. Následně (viz foto Lady Andě-
lové) poklepala paní knihovnice prvňáč-
kovi na rameno nefalšovaným dřevěným 
mečem, a tím byl akt přijetí mezi čtenáře 
ukončen. Zbýval ještě podpis na listinu 
s textem slibu a také převzetí pamětního 
listu, který pro všechny malé žáčky připra-
vila třídní učitelka paní Martina Skalická.

Třikrát z Litohoře
Francouzská komedie

Společenský život utrpěl v časech 
pandemie nejvíc. Vracíme se tedy 
po dvouleté pauze k pořádání diva-
delních představení v kulturním domě 
v Litohoři. K příležitosti oslav 240 let 
založení naší základní školy se usku-
teční divadelní představení. V brilant-
ní francouzské komedii „Mlčeti zlato“ 
se představí přední čeští herci Dana 
Morávková a Jan Čenský. Divadlo se 
koná v sobotu 24. září od 19 hodin 
v sále litohořského kulturního domu.

Věříme, že navážeme na milou tradi-
ci, která zde byla před pandemii. Vstu-
penky v ceně 250 Kč lze rezervovat 
na telefonním čísle 774 52 38 39.

Loučení s létem
Čas loučení s létem i prázdninami je 

tu. V sobotu 3. září se ve Sportovním 
areálu uskuteční odpoledne věnova-
né litohořským dětem i dospělým. Děti 
pobaví soutěže a odměny. Dospělí si 
jistě rádi pochutnají na pečeném se-
látku, které pro návštěvníky připraví 
místní sbor dobrovolných hasičů. Vše 
bude po setmění zakončeno stezkou 
odvahy.

Společně se budeme těšit na čas 
podzimních a zimních dlouhých veče-
rů, které si zpestříme třeba Dýňovou 
stezkou. Ta se bude konat jako vždy 
v říjnu na zahradě základní školy.

Dokončení návsi

V loňském a předloňském roce pro-
bíhala v Litohoři úprava centrální části 
návsi. Její stavební část byla dokon-
čena v létě roku 2021. S podzimem se 
pak zahájily terénní úpravy a úpravy 
budoucích zelených ploch. V průběhu 
letošního roku práce na výsadbách 
pokračovaly. Výsledkem je rozkvetlá 
plocha, která lemuje hlavní silnici. Veš-
keré práce budou dokončeny na jaře 
roku 2023, zbývá ještě vysázet vzrost-
lé stromy.

Text a foto: 
Hana Bustová

Pak už si noví čtenáři mohli nerušeně 
listovat v zajímavých knížkách. Kluky nej-
víc zaujaly knihy o dinosaurech a děvčata 
si zase prohlížela knížky o princeznách, 
zvláště ty o Anně a Elze. Někteří prvňáčci 
byli ze světa knih tak nadšení, že se hned 
příští středu (to je v Želetavě půjčovní 
den) přišli společně s rodiči do knihovny 
zaregistrovat. Snad jim láska ke knihám 
vydrží a doufejme, že s nimi i poroste.

Olga Nováková

V sobotu 23. července se 
konal v krásném prostředí le-
sonické obory již druhý ročník 
mezinárodních závodů v dře-
vorubeckých disciplínách. 
Účastnilo se ho dvacet dva 
závodníků z České republiky, 
Slovenské republiky, Německa 
a Slovinska. Závodníci soutě-
žili v pěti disciplínách a šlo na-
příklad o to, kdo vymění řetěz 
motorové pily za nejkratší čas. 
Vítězem této disciplíny se stal 
dokonce mistr světa – sloven-
ský závodník Marek Lubas, 
který výměnu řetězu dokončil 
za neuvěřitelných 9,63 s.

Dalšími disciplínami byly kombinova-
ný řez, přesný řez a kácení na přesnost, 
kde nejlepšího výsledku dosáhl český zá-
vodník Petr Kodad, který pokácel strom 
na trenažeru ve vzdálenosti 2 cm od vy-
značeného bodu. Závody zakončila pozdě 
odpoledne divácky nejatraktivnější disci-

plína paralelní odvětvování.
Všechny disciplíny mají přesná pra-

vidla, která se uplatňují jak na každo-
ročním republikovém šampionátu, tak 
i na mistrovství světa. To příští se bude 
konat v březnu 2023 v Estonsku, kam jsou 
z České republiky nominovaní právě naši 

dva místní závodníci Jiří a Jan An-
dělovi. Už nyní přejeme hodně štěs-
tí a dobré umístění.

Velké poděkování za sobotní 
závody patří závodníkům, rozhod-
čím, sponzorům, organizátorům 
a také všem dobrovolníkům, kteří 
se na přípravách a realizaci akce 
jakkoli podíleli. „Pokud se vše po-
daří podle plánu, můžeme se všich-
ni těšit za dva roky na další ročník 
této unikátní soutěže dřevorubců,“ 
připomíná čtyřnásobný mistr re-
publiky Jiří Anděl.
Milan Sklenář

Slavnostní slib čtenáře složilo dvacet prvňáčků

V lesonické oboře soutěžilo dvaadvacet dřevorubců

Stupně vítězů: 1. Martin Pňaček (CZ), 2. Josef Kucera (D), 
3. Tomáš Kvasničák (SK).            Foto: Karel Nejedlík

Divácky nejatraktivnější disciplínou je paralelní odvět-
vování.      Foto: Karel Nejedlík
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Tradiční martínkovská akce se navzdo-
ry občasným vrtochům počasí tradičně 
vydařila. Čtyřicátý ročník hodů, které pro-
bíhaly od pátku 12. do neděle 14. srpna, 
obsahoval jako obvykle bohatý program 
včetně vernisáže výstavy, stavění máje, 
vyzývání stárek, mše svaté, průvodu obcí 
či tanečních vystoupení krojovaných sou-
borů pod májí.

Foto: Vít Bláha a Luboš Janoušek

Slavnostní vyřazení „páťáků“ v Nových Syrovicích

Jubilejní čtyřicáté Martínkovské krojované hody

Před lety vznikla v Nových Syrovicích 
nová tradice v podobě slavnostního vy-
řazení žáků páté třídy 
v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Neji-
nak tomu bylo i letos, 
kdy se poslední škol-
ní den sešli „páťáci“ 
spolu se svými rodiči 
a učiteli, aby ukonči-
li pětileté působení 
na místní základní 
škole. V úvodu žáky 
představila třídní uči-
telka a ředitelka školy 
Mgr. Ivana Vodáková. 
Poté následoval pro-
jev starosty obce, kte-
rý závěrem popřál dě-
tem hodně úspěchů.

Malým kulturním vystoupením pokra-
čoval slavnostní akt, který byl završen 

předáním vysvědčení, drobných dárků 
a kytiček nejen učitelům, ale i dlouho-

leté uklízečce paní 
Marii Stehlíkové, 
se kterou se zde 
také všichni loučili 
při příležitosti jejího 
odchodu do důcho-
du. Nemohlo chybět 
ani promítání foto-
grafi í vyřazovaných 
žáků, jejich pouť 
od mateřské školy 
až do dnešních let.

Oldřich 
Svoboda
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Rekonstrukce chodníků na jakubovské návsi
V Jakubově začala v červenci rekonstrukce chodníků po obou stranách horní návsi. 

Byla vytrhána stará betonová dlažba i obrubníky a do připraveného výkopu byly po-
loženy chráničky a trubičky pro optickou internetovou síť včetně přípojek pro jednotli-
vé domácnosti. Následně byly chodníky zadlážděny novou zámkovou dlažbou včetně 
vodících linií pro nevidomé. Vedle chodníků byly vydlážděny i vjezdy směrem k silnici. 
Bohužel Krajská správa silnic obci nepovolila výměnu silničních obrubníků. Ještě zbývá 
provést některé terénní úpravy, nainstalovat nová LED svítidla a vysadit stromy, a to 
hlohy, které zde v minulosti rostly.

Celkové náklady na rekonstrukci chodníků a osvětlení činí 3 464 220 Kč. Na akci se 
Jakubovu podařilo prostřednictvím MAS Rokytná získat z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR dotaci ve výši 3 059 682 Kč, položení chrániček pro optickou síť podpořil Fond 
Vysočiny částkou 222 360 Kč.

Miroslav Kabelka

Léto je čas nejen dovolených, ale také 
doba intenzivnějších přátelských pose-
zení. V tomto duchu se již tradičně nese 
„Gulášfest“ ve Zvěrkovicích. Chvíle poho-
dy u místního rybníka, doplněné soutěží 
o nejlepší kotlíkový guláš – to je nesma-
zatelný popis této snad již tradiční akce.

Letošní ročník se uskutečnil v sobotu 
5. srpna. Tentokrát sice počasí nebylo 
k účastníkům a přihlížejícím úplně přívěti-

Oprava kříže a sochy
Poslední společnou prací, kterou v Do-

mamili ukončili osmileté období velmi 
dobré spolupráce starosty a místostaros-
ty Karla Papouška, byla renovace kříže 
a dřevěné sochy Ježíše Krista na místním 
hřbitově. Při sundávání sochy za pomoci 
techniky, kterou poskytl bezplatně pan 
Adolf Kabelka, se zjistilo, že pravděpo-
dobně následkem krupobití při jedné z le-
tošních letních bouřek se odlomil článek 
prsteníku pravé ruky. S tímto nečekaným 
problémem si (ostatně jako vždy) Karel 
Papoušek velmi dobře poradil.

Všem, kteří se na této akci podíleli, dě-
kuji.      Radek Menčík

vé, ale to nic nezměnilo na píli a úsilí sed-
mi zúčastněných kuchařských družstev. 
Ta během odpoledne s veškerým svým 
umem připravovala pokrm, který pak dala 
ochutnat porotě a mlsným přihlížejícím. 
Odměnou pro ně jistě bylo nejen pochval-
né „pomlaskávání“, ale i věcné ceny při-
pravené organizátory.

Vítězem tohoto ročníku se stal tým 
z obce Podmyče na Znojemsku. Nutné je 

však říci, že všechny připravené guláše 
byly vynikající a vybrat z nich ten nejlepší 
je vždy úkol přetěžký. Myslím si, že sku-
tečnými vítězi byli stejným dílem všichni 
kuchaři a jejich pomocníci, protože nebýt 
nich, něco by na setkání u rybníka chybě-
lo… Velké poděkování také patří místním 
dobrovolným hasičům za uspořádání ta-
kové akce a obci za její fi nanční podporu.

Libor Nečesal

Pátý ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
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je. Chceme být školou úspěšnou na ces-
tě k úspěchu všech našich žáků. Výuku 
postupně inovujeme a zkvalitňujeme. Již 
od prvního ročníku je nenásilnou formou 
včleněn do vyučování anglický jazyk. 
K rozšíření informací a prohlubování vě-
domostí využívají žáci počítačovou učeb-
nu. Ke zkvalitnění výuky napomáhají také 
dvě interaktivní tabule pořízené z dotační-
ho programu EU.

Cílem naší školy je dát dětem kvalit-
ní základy pro další vzdělávání, rozvíjet 
kladné morální hodnoty a učit je vážit si 
sebe samých i ostatních. Jsme pedago-
gickým sborem zaměřeným na budování 
kvalitních sociálních vztahů při efektivním 
vzdělávání žáků. Snažíme se dosahovat 
osobního maxima každého žáka v proce-
su vzdělávání. Vytváříme přátelské pro-
středí nejenom při komunikaci s žáky a je-
jich rodiči, ale i ve vzájemné komunikaci 
mezi všemi zaměstnanci. Zaměřujeme se 
na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. 
Snažíme se, aby byla výuka smysluplná 
a motivovala žáky k dalšímu učení a se-
bevzdělávání. To se týká především žáků 
pátého ročníku, kteří musí být kvalitně 
připravováni na přechod do plně organi-
zované školy. Pro kvalitu vzdělávání není 
rozhodující množství poznatků, které si 
žák osvojuje, ale jejich propojenost, smy-
sluplnost, trvalost a použitelnost. Prioritou 
je pro nás individualita každého dítěte. 
Příznivé klima školního prostředí dotváří 
nejenom vhodné estetické prostředí, ale 
i kolektiv lidí, kteří zde pracují.

Přeji všem našim současným i budou-
cím žákům a jejich rodičům mnoho ne-
zapomenutelných chvil strávených v naší 
škole. A srdečně zvu na „Dny otevřených 
dveří“ – v sobotu 24. září (od 14 do 18 
hod.) a v neděli 25. září (od 9 do 12 hod.) 
i na nedělní školní akademii, která začne 
v kulturním domě ve 14 hodin.

Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy

Základní škola v Litohoři má mnohole-
tou tradici. Byla postavena v roce 1782 
jako jednopodlažní budova, v které se 
vzdělávalo i přes 100 žáků v jedné třídě. 
V roce 1882 bylo dostavěno poschodí se 
dvěma prostornými třídami a škola tím 
získala dnešní podobu. Při celkové rekon-
strukci bylo v roce 1975 zavedeno ústřed-
ní topení, zbudovaná nová elektroinstala-
ce a opravena střecha. Od roku 1979, kdy 
byla dokončena výstavba školní jídelny 
s vývařovnou, se zde mají možnost stra-
vovat všechny děti základní i mateřské 
školy. Školní družina zahájila svoji činnost 
v přízemí školy v roce 1999. Ke zkvalit-
nění výuky tělesné výchovy výrazně při-
spěla výstavba nové tělocvičny, která pro-
běhla v letech 2000 – 2001. Součást školy 
tvoří školní hřiště, jeho odpočinková část 
poskytuje zázemí pro školní družinu.

Základní škola se nachází v klidném 
a příjemném prostředí obklopeném zelení 
přilehlého parku. Prostředí kolem budo-
vy je neustále udržováno a zvelebováno. 
V průběhu posledních let prošla budova 
kompletními rekonstrukcemi toalet, byla 
položena nová střešní krytina a opravena 
fasáda. Naším cílem je vytvořit pro žáky 
příjemné prostředí, které bude splňovat 
nejenom materiální podmínky, ale poskyt-
ne jim i funkční a estetické prostředí v mo-
derním stylu. Tvoříme školu, která bude 
zajímavější a přitažlivější pro žáky, jejich 
rodiče i pedagogy a bude splňovat určitou 
společenskou prestiž.

Jsme málotřídní škola s pěti ročníky, 
které jsou vzdělávány převážně ve dvou 
třídách. Součástí školy je školní družina, 
která organizuje zájmové vzdělávání žáků 
po skončení vyučování. Jsme školou ro-
dinného typu, která je spojena s mateř-

skou školou nejen organizačně, ale celou 
koncepcí vzdělávacího procesu.

Naše škola se také významně podílí 
na utváření společenského a kulturního 
života v obci. Žáci základní a mateřské 
školy pravidelně účinkují na Vítání občán-
ků a Besedách s dříve narozenými. Pro 
rodiče každoročně připravujeme besídku 
ke Dni matek a předvánoční tvoření. Svoji 
školu žáci reprezentují i na různých sou-
těžích.

Vyučujeme podle školního vzděláva-
cího programu s názvem „S úsměvem 
k cíli“. Cílem tohoto programu je vytvoře-
ní takového harmonického a podnětného 
prostředí, v kterém podpoříme potřeby 
každého žáka a jeho optimálního rozvo-

Velkou pozornost občanů Domamile vyvolala ve středu 3. srpna skupinka sedmi dospělých čápů, 
která vpodvečer usedla na střechu jedné z tamních vil. Ptáci přelétali střídavě mimo jiné také 
na věž domamilského kostela. Na zmíněné střeše setrvali až do setmění.
Foto: Josef Bláha

Základní škola v Litohoři slaví 240. výročí založení

Litohořská škola kdysi…                  Foto: archiv
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Po covidové přestávce proběhl letos 
v Želetavě na Sokolské zahradě opět 
tradiční již 67. ročník letního karnevalu. 
Po tak dlouhé pauze se tradice obnovuje 
těžce. Lidé zpohodlněli, a když navíc moc 
nevyjde počasí, je tato venkovní akce 
v ohrožení.

Na státní svátek v úterý 5. července 
totiž lilo jako z konve a areál Sokolské 
zahrady se brzy změnil v bazén. Naštěstí 

odpoledne pršet přestalo a pořadatelům 
z fotbalového oddílu se brzy podařilo 
jakžtakž plochu odvodnit. Kde se to nepo-
dařilo, tam se rozhrnuly hobliny.

Od 17 hodin vyhrávala „dříve naroze-
ným“ želetavským občanům k poslechu 
a k tanci skvělá country skupina „Dobrá 
pára“ a od 21. hodiny kapela „Spektrum“. 
Kdo přišel, nelitoval. Atmosféra akce byla 
příjemná, hudba hrála skvěle, bohaté 

občerstvení bylo zajištěné. Bylo celkem 
teplo a co na tom, že se místy šlapalo 
v bahně. Škoda jen, že na letošní kar-
neval dorazily pouze necelé čtyři stovky 
převážně místních občanů. V minulosti to 
bylo i 3x víc také díky přespolním návštěv-
níkům. Bez vydatné fi nanční pomoci měs-
tyse by se podobné akce pořadatelům už 
těžko vyplatily.

Olga Nováková

Na Cyrila a Metoděje se vždy koná 
v Nových Syrovicích pouť. Pro letošní rok 
jsme zvolili již víkend 
před, abychom si ne-
brali hosty a přízniv-
ce, jelikož program 
chystali i v sousedním 
Lázu.

Letošní oslavy 
jsme spojili se sra-
zem rodáků a zahá-
jili již v pátek nočním 
turnajem v nohejbale 
a zábavou se skupi-
nou Rookies. Večerní 
bouřka přerušila dění 
na hřišti, ale při kva-
litní hudbě probíhala 
zábava dále. Dohrálo 
se na dvou kurtech až 
po půlnoci a ve dvě 
hodiny byl nástup 
a došlo k ocenění 
všech družstev dle 
pořadí.

Sobotní program 
byl opravdu pestrý: 
hasičská okrsková 
soutěž a ukázka vo-
jenské hasičské tech-
niky z Náměště nad 
Oslavou. Děti si sa-
mozřejmě užily kopce 
pěny na závěr. Celé 
odpoledne probíhaly 
dětské dílničky a ma-
lování na obličej. Dále 

Po dvouleté pauze se opět uskutečnil tradiční karneval

Odpoledne hrála skupina Dobrá pára, večer kapela Spektrum.       Foto: Olga Nováková

Třídenní maraton oslav se srazem rodáků
pro děti i dospělé bylo připraveno kou-
zelnické vystoupení a akrobatická show. 

Odpolední část zpestřil vystoupením vítěz 
českého X-Faktoru zpěvák Jiří Zonyga 

a následovala další zá-
bava se skupinou Credit. 
V jejich přestávce byla 
připravena ohňová show 
v podání skupiny Magnis.

Nedělní program zaha-
jovala slavnostní mše sva-
tá za doprovodu dechové 
hudby Šohajka. Než se 
nám podařilo změnit jeviš-
tě pro vynikající koncert 
dané kapely, vystoupily 
děti z naší mateřské školy 
a poté ze základní školy. 
Na přestávku bylo připra-
veno zdařilé vystoupení 
klientů zdejšího „Domova“. 
Po celé odpoledne opět 
mnohé zábavné dílničky 
a hry pro naše děti. Kdo se 
účastnil, zajisté si vybral 
svoji zábavu, našel blízké 
i vzdálenější kamarády 
a přátele na kus řeči a vy-
bral si jistě i dobré občerst-
vení, o které se starali naši 
domácí zastupitelé a ka-
marádi z Lázu a Krnčic.

Děkuji všem za přípra-
vu, zvládnutí a zase někdy 
na shledanou!

Oldřich Svoboda, sta-
rosta obce
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Sbor dobrovolných hasičů ve Vraníně pořádá v sobotu 
17. září výlov zdejšího návesního rybníku. První zátah je na-
plánován na půl desátou dopolední. Během výlovu bude mož-
né zakoupit ryby a chybět samozřejmě nemůže ani tradičně 
bohaté občerstvení. K dobré náladě přispěje hudbou skupina 
Benefi t. Bližší podrobnosti lze najít na www.vranin.cz.

Drahoslav Bastl, SDH Vranín

Sdružení rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Želetava se rozhodlo 
již potřetí zpestřit prázdninový čas zorganizováním letního kina. 
Akce se konala za laskavého přispění městyse Želetava v so-
botu 16. července na Sokolské zahradě. Tentokráte se promítal 
nový český fi lm Srdce na dlani. Komedie od osvědčených tvůrců 
dávala naději, že si ji nenechá ujít nejeden divák. V příjemném, 
i když trochu chladném večeru se prostor před plátnem skutečně 
rychle plnil. Snímek nakonec sledovalo více než 220 dospělých 
i dětí, kteří si odnesli milý kulturní zážitek.

Kateřina Chalupová

V neděli 24. července 
se u nás v Jackově roze-
zněl po celé vesnici dětský 
smích a letní hudba. Tradič-
ně jsme v obci uspořádali 
dětský den, organizovaný 
již po několikáté suprovou 
agenturou, která k nám jez-
dí až z Olomouce. Slunce 
nad hlavou krásně hřálo, 
děti i rodiče byli spokojení. 
K dokonalosti vše doplnilo 
občerstvení s výbornou 
kávou, točenou zmrzlinou, 
drinky, párkem, popcornem 
a cukrovou vatou. Pro děti 
jako odměna byla po celou 
dobu akce točená limoná-
da zdarma a nechybělo ani 
malování na obličej.

Zakončení přišlo od klu-
ků hasičů z Moravských 
Budějovic, kteří po dová-

dění v oblíbené pěně všechny ochladili studenou sprchou. Velmi 
nás těší přízeň nejen domácích, ale i přespolních návštěvníků, 
co nás navštívili a slunečný den si řádně užili. V Jackově jste 
vždy všichni vítáni!

OV Jackov

V Jakubově mají zbrusu nové multifunkční 
hřiště. Nachází se na školní zahradě a je na-
lajnováno pro malou kopanou, nohejbal, te-
nis a volejbal. Součástí vybavení jsou vedle 
branek a sítí rovněž dva basketbalové koše. 
Celé hřiště je oplocené do čtyřmetrové výšky 
a osvětlené šesti svítidly. Celkové náklady byly 
5 mil. 216 tis. Kč, z toho téměř 3 mil. 700 tis. 
činila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Nové multifunkční hřiště, které bylo slavnostně 
otevřeno u příležitosti srpnového setkání rodá-
ků a přátel obce, slouží nejen žákům základní 
školy, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Foto: Miroslav Kabelka

Slunečný dětský den v Jackově

Tradiční výlov ve Vraníně

V Želetavě ukázali Srdce na dlani

Hřiště Jakubov
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Ohlédnutí za Moravskobudějovickým 
kulturním létem 2022 - část 1.

Bombarďák Letní kino

Večer s cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín The Feet

Buty Buty
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Již osmnáctý ročník divadelní přehlíd-
ky bude hostit velký sál moravskobudě-
jovické Besedy v týdnu od pondělí 12. 
do neděle 18. září. Na jevišti se předsta-
ví čtyři soubory – tři amatérské a jeden 
profesionální.

V pondělí 12. září do Besedy zavítá 
Štěměšská divadelní společnost, jejíž 
členové zde předvedou své vlastní pro-
vedení známé divadelní hry geniálního 
autora Járy Cimrmana s názvem Záskok.

Zahrada spisovatelka Petra Dvořáková. 
„Nadiny obrazy mám opravdu moc ráda, 
a tak když mi sama nabídla pokřtít novou 
knihu právě na její vernisáži, udělalo mi to 
obrovskou radost. Koneckonců i má kniha 
je jeden z obrazů života,“ doplňuje Petra 
Dvořáková.

Z výtěžku loňské výstavy organizace 
Haima zakoupila kompletní vybavení re-

habilitační místnosti včetně speciálního 
cvičebního lehátka a panenky na výuku 
Vojtovy metody. „Díky tomu mohou naši 
malí onkologičtí pacienti cvičit přímo 
na oddělení a dostávají opravdu kvalit-
ní péči. To jim velmi usnadňuje návrat 
do běžného života,“ vysvětluje PhDr. Věra 
Reichlová, místopředsedkyně organiza-
ce Haima, která současně působí jako 
psycholog na Klinice dětské hematologie 
a onkologie FN Motol.

Obrazy Nadi Procházkové je možné za-
koupit nejen v průběhu vernisáže, ale také 
po celou dobu trvání výstavy.

-dp-

Páteční večer nabídne další hru v od-
lehčeném duchu, a to veselohru Jana Zin-
dulky Dveře v podání Divadelního spolku 
při NKN Jemnice. Jemničtí ochotníci jsou 
vždy zárukou skvělé zábavy. Tentokrát 
se v jejich hře sejdou po smrti v předsíni 
nebe manželský pár, dvě přítelkyně, rea-
litní makléř a bezdomovkyně.

V sobotu 17. září se v Besedě představí 
profesionálové, a to z pražského divadla 
Na Maninách. Originální komedie s origi-

nální zápletkou o manželské dvojici, kte-
rá se snaží vyřešit své fi nanční problémy 
natočením fi lmu pro dospělé, se jmenuje 
příznačně: Na ostro.

Naprosto odlišné publikum se očeká-
vá v hledišti v neděli 18. září, kdy letošní 
ročník tradičního divadelního festivalu 
zakončí pohádka Šípková Růženka aneb 
Když to sudičky popletou, kterou zahraje 
Divadlo ZŠ TGM pod vedením Věry Po-
korné a Patrika Holíka.          -mks-

Po úspěšné loňské výstavě v Měst-
ské knihovně Moravské Budějovice, kde 
Naďa Procházková uvedla své obrazy 
pod názvem Život vyjádřený barvami, při-
chází s novou sérií obrazů. „Jejich hlav-
ním motivem je člověk a jeho prožívání 
každodenního života,“ říká autorka Naďa 
Procházková.

Na vernisáži pokřtí svou novou knihu 

Horákův Horácký festival nabídne čtyři představení

Výstava Nadi Procházkové opět podpoří nemocné děti
Moravskobudějovická výtvarnice a pedagožka Naďa Procházková se 

po roce vrací s novou výstavou, tentokrát nazvanou Obrazy života. Hostit ji 
budou zámecké konírny od 24. září do 7. října. Na slavnostní vernisáži, která 
se uskuteční v pátek 23. září, také pokřtí svou novou knihu spisovatelka Petra 
Dvořáková a výtěžek opět poputuje na podporu onkologicky nemocných dětí.

inzerce
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Globe tým studentů moravskobudě-
jovického gymnázia ve složení Eliška 
Dračková, Martin Kosmák, Natálie Svo-
bodová a Barbora Tomalová v doprovo-
du Mgr. Heleny Moltašové a Mgr. Olgy 
Honsové využil možnosti zúčastnit se za-
hraničního badatelského pobytu v rámci 
programu Globe, který se konal ve dnech 
2. – 5. srpna v NP Lahemaa v Estonsku.

Globe je vzdělávací program, ve kterém 
žáci zkoumají přírodu, seznamují se s ba-
datelskými metodami a aktivně zlepšují 
životní prostředí v okolí své školy. Pořádá 

také setkání účastníků v různých zemích 
světa. Hostitelem letošního ročníku se 
stalo Estonsko. Sešlo se zde 170 účast-
níků z USA, Německa, Irska, Slovinska 
a dalších zemí. Na zahajovací ceremonii 
všechny přivítal estonský prezident Alar 
Karis, dále vystoupil i estonský ministr 
školství a řada dalších významných hos-
tů. Po slavnostním zahájení již následoval 
vlastní vzdělávací program Globe.

Studenti se pod vedením odborných 
pracovníků nejprve teoreticky a poté 
i prakticky seznámili s různými pří-
stroji a metodami, které se využívají 
v hydrologii, meteorologii a pedo-
logii. Naměřená data museli zpra-
covat, vyhodnotit a výsledky pre-
zentovat před porotou i ostatními 
účastníky. Jediným komunikačním 
jazykem po celou dobu byla pou-
ze angličtina. Kromě práce v teré-
nu a získávání nových dovedností 
byly pro účastníky připraveny také 
odborné přednášky, a to od pracov-
níků NASA Briana Campbella a Pe-
tera Falcona, kteří s Globe úzce 
spolupracují. Velmi pěkný byl i kul-

turní večer, na němž jednotlivé týmy před-
stavovaly svoji zemi např. prostřednictvím 
typických jídel, produktů nebo zvyků.

Studenti si během těchto čtyř dnů nejen 
vyzkoušeli odbornou badatelskou činnost 
pod vedením zkušených výzkumných 
pracovníků v nádherném prostředí eston-
ského národního parku, ale také navázali 
řadu přátelství a zažili mnoho nezapome-
nutelných okamžiků.
Mgr. Helena Moltašová, Gymnázium a SOŠ 
M. Budějovice

ani tak o uplatnění matematických do-
vedností, ale zejména je nutné prokázat 
pohotovost v rozhodování a kreativní pří-
stup k řešení úloh. Jako šesťák obsadil 
v loňském školním roce 24. místo. Finálo-
vé kolo proběhlo 25. dubna na Novotného 
lávce v Praze a Matěj soutěžil v kategorii 
6. až 9. ročníků. Mezi šesťáky by byl první.

Do Prahy se podíval ještě 17. června, 
kde zabodoval v matematické soutěži 

Pangea (2. místo), letos na téma Cestova-
telské objevy a námořnictví. Po náročném 
klání v Nové budově Národního muzea 
v Praze si s tatínkem užili bohatý program 
ve Valdštejnské zahradě a setkání s Pav-
lem Pavlem, který rozpohyboval jednu ze 
soch moai na Velikonočních ostrovech.

V matematickém Klokanovi obsadil 
Matěj první příčku v krajském kole. Nevy-

Na začátku prázdnin se pod záštitou 
ZŠ TGM Moravské Budějovice uskutečnil 
v pracovních dnech od 7. do 15. července 
letní příměstský tábor, jehož se zúčastnilo 
27 dětí. Každé ráno jsme se sešli v bu-
dově školy a odpoledne se děti vracely 
domů. Program byl pro ně zajištěn vždy 
od 8 do 16 hodin.

Na začátku jsme se seznamovali po-
mocí her a soutěží. Ranním rituálem se 
stal tanec na oblíbené písničky dětí. Tato 
činnost byla velmi oblíbená a děti ji chtěly 
často opakovat i vícekrát za den.

V pondělí jsme se vydali na celodenní 
výlet do Hospodářského dvora Bohusla-
vice. Zde jsme navštívili minizoo, kde si 
všichni mohli zvířátka nejen prohlédnout, 
ale i pohladit. Poznali jsme hospodář-
ská zvířata, různé druhy drůbeže, koně, 
kozy, lamy, jelena kavkazského, osly, 
ovce, pávy, exotické ptactvo a jiné drob-
né zvířectvo. Využili jsme i dětské hřiště 
s posilovnou a na závěr jsme se občer-
stvili v místní restauraci. Výlet se vydařil 
a všichni si ho moc užili. Finanční podporu 
k realizaci výletu jsme obdrželi od Míst-
ního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v ORP Moravské Budějovice 
(MAP II).

Úterní noc jsme přespali 
ve škole. Děti si nabatikovaly 
trička, bály se při stezce odva-
hy, zadováděly si na diskotéce 
a před usnutím zhlédly animo-
vanou pohádku.

Také v dalších dnech se ode-
hrávaly zajímavé aktivity: bin-
go, šipkovaná, hra roboti, upíři 
a karneval. Během tábora měly 
děti možnost si mezi sebou za-
soutěžit, ale zároveň se naučit 
spolupracovat v týmu. Při táborové stez-
ce ve skupinách složených ze starších 
a mladších dětí musely prokázat fyzic-
ké i vědomostní dovednosti. Naopak při 
olympijských hrách soutěžil každý sám 
za sebe, ale současně byl i příslušníkem 
„státu“, který reprezentoval (USA, Anglie 
nebo Číny).

Poslední den se děti vydaly za pokla-
dem. Poté, co prošly vědomostními testy, 
podle získaných indicií hledaly bohatý po-
klad, ze kterého měly velikou radost.

Zážitky každého dne jsme sdíleli 

na facebookových stránkách naší školy, 
kde se veřejnost mohla podívat i na fotky.

Velké poděkování patří organizáto-
rům, vedoucím, kuchařkám a všem, bez 
kterých by se tábor neobešel. Za hezké 
a praktické ceny pro děti vděčíme našim 
dlouholetým sponzorům, mezi které patří 
město Moravské Budějovice, MAP, Zikos, 
Bast či Centropen a.s. Dačice.

Těšíme se na spolupráci a na táborové 
setkání zase za rok o prázdninách!

Ivana Šplíchalová, vedoucí tábora

Čtenářům zpravodaje bych ráda před-
stavila dvanáctiletého Matěje Křivánka 
z Moravských Budějovic. Matěj je žákem 
sedmé třídy v moravskobudějovické ZŠ 
TGM. Již několik let se mu hodně daří ne-
jen v matematických soutěžích. Výrazněji 
na sebe upozornil v roce 2019, kdy coby 
třeťák skončil v kategorii 3. – 5. ročníků 
na třetím místě v celorepublikovém kole 
Logické olympiády. V této soutěži nejde 

V Základní škole T. G. Masaryka roste velký talent

Studenti gymnázia byli na GLOBE expedici v Estonsku

Globe tým.          Foto: archív školy.Záznam měření.              Foto: archív školy.

Letní příměstský tábor zakončila cesta za pokladem

(dokončení ze str. 26)



26

ze školství / ze sportu

Léto v Sokole
Také letos jsme pro děti připravili 

příměstský tábor plný pohybu, tvoření 
a her. Díky našim lektorům se děti mohly 
seznámit s celou řadou sportovních ak-
tivit, jako jsou míčové dovednosti, tanec, 
lukostřelba, jóga a sportovní hry. Sporto-
vání bylo proloženo výtvarným tvořením, 
kde si děti vyrobily různé upomínkové 
předměty.

Zahájení sezóny

Čas prázdnin a letního dovádění po-
malu skončil a je namístě se rozhodnout, 
kam za zábavou, sportem a tancem v no-
vém školním roce. Moravskobudějovický 
Sokol se po prázdninové pauze opět ote-
vírá a připravil pro vás překvapení v po-
době nových sportovních oddílů, jako je 
například parkour. Přesný rozpis lekcí 
a rozvrhu naleznete již brzy na našem 
webu mbsokol.cz, kde se 
zároveň budete moci při-
hlásit přes náš rezervační 
systém.

Záři(jo)vý Vranov
Všechny příznivce 

turistiky srdečně zve-
me na pohodový výšlap 
na Vranovskou přehradu, 
který se uskuteční 10. 
září. Sraz účastníků bude 
v 9.20 hod. na vlakovém 
nádraží, odkud vyrazí-
me do stanice Šumná. 
Poté se společně po ze-
lené značce vypravíme přes Švýcarské 
údolí na hráz přehrady (5 km). Kdo bude 
chtít, může dále pokračovat do obce Vra-
nov nad Dyjí (dalších 2,5 km), odkud je 
možné využít pro návrat do Šumné hro-
madnou dopravu. Ti nejzdatnější turisté 
mohou z Vranova nad Dyjí vyrazit zpět 
na Šumnou přes Zadní Hamry, Lusthaus 

a Lesnou. Celková délka nejdelší trasy je 
17 km.

Ze Šumné odjíždějí vlaky zpět do Mor. 
Budějovic v 16.01 a 18.01 hod. a k obě-
ma spojům přijíždí z Vranova nad Dyjí 
autobus. Občerstvit se lze v restauracích 
na přehradě nebo ve Vranově nad Dyjí.

Sokol open
Přivítejte s námi nový školní rok a spor-

tovní sezónu 2022/2023 a vyzkoušejte si, 

jaké sportovní vyžití vám Sokol nabízí. 
Přijďte v pátek 23. září v 16 hodin do so-
kolovny a užijte si s námi pohodové spor-
tovní odpoledne, které můžete zakončit 
u nás v kině, kde od 18.30 hod. promítáme 
fi lm pro děti Ježek Sonic 2. Občerstvení 
zajištěno, vstupné do kina 50 Kč.

Karolína Plačková, TJ Sokol

nechal ani Pythagoriádu a Bobříka infor-
matiky. Samostatně doma řeší úlohy tzv. 
korespondenčních soutěží, které pořádají 
gymnázia a matematické fakulty vyso-
kých škol, jde o soutěže Komár, KoKoS 
a Jáma lvová. Kromě matematických sou-
těží se zapojil i do biologické a zeměpisné 
olympiády (1. v okrese, 6. v kraji). Ve škole 
navštěvuje Klub zábavné logiky a desko-
vých her. V rámci tohoto kroužku se děti 
zúčastnily všech tří kol brněnské logické 
hry BrLoH, v níž byl z naší školy Matěj nej-
aktivnějším řešitelem. V klubu rád hraje 
hry Karak, Safari bar, Rummikub, Lobo 77 
a online verzi Abaku. Když se měla hrát 
Jenga (věž s dřívky různých barev, z níž 
se vytahují kostičky, dokud nespadne), 
rozebral Matěj barevné kvádříky a začal 
z nich stavět vlajky různých států. V klu-
bu je vidět jeho záliba v poznávání vlajek, 
obrysů států světa, v letopočtech a sledo-
vání dokumentů, ve vědomostních soutě-
žích. Vede si turistický deník a s každou 
návštěvou zajímavých míst si rozšiřuje 
znalosti zeměpisu. V klubu ho spolužá-
ci znají jako „toho, kdo se naučil číslo pí 
na 222 desetinných míst“ a „toho, kdo to 
dobře umí s Rubikovkama“. Má asi sedm 
druhů kostek a se všemi je, když dojde 
na skládání, brzy hotov.

Ani školní soutěže, které ve škole letos 
zorganizovala paní učitelka Jana Hanáko-
vá, Matěj nevynechal. Ve Snídani pro kosa 

(poznávání ptáků a čím se 
živí) i ve fotografi cké soutěži 
Krása sněhu a ledu obsadil 
horní příčky. S Matějem si 
člověk dobře popovídá o kni-
hách, ve svých čtenářských 
denících má zápisy z 250 
knih. Odpoledne se věnuje 
sportu, hraje fotbal za starší 
žáky, fl orbal za mladší žáky 
SK JeMoBu a ve škole na-
vštěvuje kroužek ping pongu. 
O víkendech občas vyrazí 
na šachové turnaje Ligy Vy-
sočiny mládeže.

Loňský školní rok Matěj 
završil prestižní cenou Ta-
lent Vysočiny. Toto ocenění 
je určeno žákům a studen-
tům z celého Kraje Vysočina. 
Nominace a ocenění není 
jen ohodnocením nadání 
a talentu, ale také píle, pra-
covitosti a cílevědomosti. 
V kategorii žáků základních 
škol a nižších stupňů vícele-
tých gymnázií v oboru příro-
dovědném si Matěj ze Žďáru 
nad Sázavou odvezl ocenění 
nejvyšší, vítězství.

Mgr. Gabriela Kabelková, 
koordinátorka 
pro nadání v ZŠ TGM

Co se dělo a chystá v moravskobudějovickém Sokole

Matěje Křivánka přijal na radnici starosta Vlastimil Bařinka. Za pří-
tomnosti místostarostky Jany Kiesewetterové mu pogratuloval 
k dosavadním úspěchům a předal drobné dárky včetně dortu. 
Slavnostnímu aktu byl přítomen i ředitel ZŠ TGM Miloš Březina. 
Foto: Luboš Janoušek

(dokončení ze str. 25)
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Pozvání na výstavu
Chovatelé základní organizace 

Moravské Budějovice srdečně zvou 
širokou veřejnost na okresní výstavu 
králíků a na místní všeobecnou výsta-
vu drobného zvířectva, která se jako 
obvykle koná v chovatelském areá-
lu na Smetanově ulici. K vidění zde 
budou králíci, drůbež i holubi. Tradiční 
výstava se uskuteční během víkendo-
vých dní 17. a 18. září, a to v sobotu 
od 8.00 do 18.00 a v neděli od 8.00 
do 15.00 hodin. Také tentokrát si zde 
zájemci budou moci zakoupit nějakého 
domácího mazlíčka či chovný kus.

-zo-

Už šestým rokem se v září roku 2021 
sešla skupina pohybově nadaných slečen 
ve věku od tří do osmnácti let ve cvičeb-
ním sálu fi tness centra Fitness MB, kde 
se holky pod vedením trenérek Venduly 
Kopečkové a Jany Šťastné pustily do tré-
ninků aerobiku a přípravy na soutěže 
jednotlivců, na které se klub specializuje. 
Naše dlouholeté úspěšné závodnice Ter-
ku Chrástovou, Terku a Anetku Havlíč-
kovy doprovázela na soutěže konající se 
po celé České republice posila mladších 
nadaných členů klubu.

Děvčatům se podařilo vybojovat neuvě-
řitelných 92 (!) medailí, jejichž nositelkami 
jsou: Tereza Chrástová (18 let) – 26 me-
dailí, Tereza Havlíčková (17) – 16, Aneta 
Havlíčková (15) – 8 medailí; Viktorie Rou-
šalová (4) – 7, Beáta Dubská (4), Eliška 
Peterová (4), Adina Lujcová (4) a Kristýna 
Nesibová (6) – 4 medaile; Jolana Vejvodo-
vá (4), Ema Chvátalová (5), Lucie Radová 

V DDM Budík zněl k naší velké ra-
dosti o prázdninách po většinu času 
dětský smích. Připravili jsme pro děv-
čata a chlapce celkem sedm táborů. 
Z toho bylo šest příměstských – diva-
delní, přírodovědný, fotbalový, výtvarný 
a dva klasické. Jeden tábor byl poby-
tový, tradiční a dětmi oblíbený: Peksák. 
Celkem 270 chlapců a děvčat si užilo 
spoustu her, pobytu v příro-
dě, tvoření, výletů, koupání, 
zábavných pokusů, bádání 
a sportovních aktivit.

Táborům s koncem 
prázdnin sice odzvonilo, 
ale nastává zvonění pro zá-
jemce do zájmových krouž-
ků. Nabídka je letos opět 
široká a pestrá. Najdete 
v ní osvědčené stálice i no-
vinky. Všechny informace 
o kroužcích a přihlašování 
najdete na našich strán-
kách s odkazem na klient-

ské centrum (ddmbudik.iddm.cz). Vítáni 
jsou u nás všichni zájemci bez rozdílu 
věku, nabízíme aktivity pro děti i dospě-
láky z Moravských Budějovic a široké-
ho okolí.

Na pravidelná i příležitostná setká-
vání v novém školním roce se na vás 
v Budíku těší Liba, Dana, Lucie a Jiří.

-ddm-

(8), Gita Ramachová (10), Vendula Kopeč-
ková a Klára Lujcová – 1 medaile.

Kromě závodů jsme v průběhu roku 
navštěvovaly různé vzdělávací sportovní 
kurzy, vymýšlely speciální tematické tré-
ninky, vystupovaly na plesech a celé řadě 
jiných společenských akcí. Také jsme byly 
oceněny starostou města za vynikající re-
prezentaci a skvělé sportovní výsledky.

Sezóna 2021/2022 byla pro náš klub 
Profi  aerobic team MB velice úspěšná, 
proto jsme ji oslavily na zakončovací párty 
ke konci června. Přes letní prázdniny měly 
naše aerobičky zasloužené volno a my 
jen doufáme, že se v září společně plny 
sil vrhneme do nové sezony, která pro 
nás bude alespoň tak zdařilá, jako byla ta 
předchozí.

Vendula Kopečková, trenérka

(6), Natali Peterová (7), Michaela Jenerá-
lová (8), Sofi e Poláčková (8) a klub Profi  
aerobic team – 2 medaile; Ema Roupcová 
(5), Noemi Dufková (6), Anna Vorbisová 

Ohlédnutí za další velice úspěšnou sezonou

Zvonění v moravskobudějovickém Budíku
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Dne 22. září 
oslaví své 
87. narozeniny 
pan 
Václav Jakub 
z Moravských 
Budějovic.
Do dalších let 
hlavně hodně
zdravíčka, 
štěstíčka a lásky

přeje manželka Anna, synové Milan 
a Václav s rodinou a dcera Eva 
s rodinou.

Dne 1. srpna se 
dožila požehna-
ných 97 let paní 
Helena 
Čechová 
z Moravských
Budějovic.
Všechno nejlep-
ší, hodně zdraví 
a pohody přeje 
syn Zdeněk s 

manželkou, vnoučata, pravnoučata a 
prapravnoučata.

Den 15. 8. 2022 byl významný pro 
Ladislava Šplíchala 
z Moravských Budějovic,
lukovského rodáka.
Milý Laďo, gratulujeme a přejeme, ať 
tě zdraví neopouští. Pohoda, sport 
a ostatní činnost, ať jsou náplní Tvých 
dalších let. Ze srdce děkujeme za ne-
zištnou pomoc. 
Rodina a kamarádi. 

Sňatky ve 2. čtvrtletí 
letošního roku

Ludwig Sommer Vídeň
Věra Sigmundová Mor. Budějovice

Tomáš Černík Mor. Budějovice
Petra Filipská Mor. Budějovice

František Valluch Strachotice
Jana Šťávová Znojmo

Miloš Bastl Dešov
Simona Nehybová Dešov

Martin Gryč Havlíčkův Brod
Veronika Veselá Třebíč

Martin Svoboda Mor. Budějovice
Eva Jelínková Mor. Budějovice

Václav Toman Nové Syrovice
Veronika Volfová Mor. Budějovice

Matrika

inzerce

Blahopřání
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inzerce

Opustili nás:
Josefa Walachová 1941 Mor. Budějovice
Václav Fanta 1946 Lesonice
Irena Pavlišová 1940 Mor. Budějovice
Jana Krausová 1942 Mor. Budějovice
Josef Čermák 1940 Mor. Budějovice
Ladislav Nejerál 1932 Nové Syrovice
Petr Benák 1940 Vesce
Karel Krejčí 1930 Mor. Budějovice
Ludmila Paulasová 1937 Mor. Budějovice
Milada Švédová 1951 Mor. Budějovice
Marie Přibylová 1935 Mor. Budějovice
Marie Tichá 1934 Domamil
Milan Coufal 1949 Mor. Budějovice
Václav Komenda 1938 Mor. Budějovice
Miroslav Špaček 1954 Mor. Budějovice
Milada Škodová 1929 Mor. Budějovice
Miroslav Petříček 1942 Zvěrkovice
Karel Kacetl 1952 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Dne 20. 9. 2022 
uplyne 8 let 
od chvíle, kdy nás
opustil pan
Jiří Stuchlík 
z Jakubova.
S láskou stále 
vzpomínají 
manželka a děti 
s rodinami. 
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Za předobré srdce
matčino na světě
náhrady není, 
proto je tolik bolest-
né s maminkou roz-
loučení. Maminka
naše milovaná to-
lik lásky nám dala, 
vždy v jejím srdíčku 
cestička byla malá, 

kam veškerá trápení ukrývala. Přesto však 
bývala lásky plná, navzdory všemu silná 
a obětavá. Za to Ti, maminko, patří veliký 
dík – jednou se sejdeme a bude Ti líp…
Dne 22. srpna to byl 1. smutný rok, co nás 
opustila milovaná manželka, maminka 
a babička Květoslava Kovářová 
z Nových Syrovic. 
S láskou stále vzpomínají 
manžel Jindřich, dcera s manželem 
a vnučka.

Dne 22. 9. 2022 
uplyne již 8 let, 
kdy nám odešla
paní Marie 
Kocourková.
S láskou vzpomína jí
manžel Karel 
a dcery Jindra,
Pavla, Karla 
a Marie.

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

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, syn a vnuci.  

Dne 29. 9. 2022 uplynou smutné 3 roky, 
co nás navždy opustili rodiče a prarodiče 
Alena a Stanislav Dvořákovi z Krnčic.
S láskou vzpomínají děti Pavel, Alena 
a Stanislav s rodinami.

Odešel jsi ráno, 
když slunce vychá-
zelo, aniž bys nám 
sbohem dal, 
vzpomínky bolavé 
a slzy jsi nám 
zanechal.
Dne 13. září uplyne 
první smutný rok 
od úmrtí syna, vnu-

ka a kamaráda Martina Kusého. 
S láskou vzpomíná celá rodina, přítelkyně 
Míša a kamarádi.

„Jak krásné by bylo 
v tento den Ti bla-
hopřát, jak těžké je 
u hrobu stát a vzpo-
mínat.“ 
Dne 25. září vzpo-
meneme nedo ži-
tých 75. narozenin 
pana Jana Chalupy 
z Mor. Budějovic 

a 25. října tomu bude osm roků, co nás 
navždy opustil. S láskou vzpomíná 
manželka Milada, sestra Marie, synovci 
a neteře s rodinami. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Odešel jsi cestou, 
kam chodí 
každý sám, 
jen okno vzpomínek 
jsi nechal dokořán. 
3. září uplyne
5 let, co nás navždy 
opustil můj manžel 
Milan Kryštof.
Stále vzpomínáme. 

Manželka Miluše a syn Marek.

Těžko se s Vámi, maminko a  tatínku, lou-
čilo, těžké je bez Vás žít, láska však smrtí 
nekončí, v srdci Vás navždy budeme mít.
Dne 27. července uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustila paní 
Bohumila Řeřuchová, která by i v tento 
den oslavila 89. narozeniny. Dne 7. srpna 
uplynulo 5 let, co nás navždy opustil pan 
Jaroslav Řeřucha, který by 19. červen-
ce oslavil 88. narozeniny. S láskou stále 
vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá. 
Dne 14. září uply-
nou 3 roky, co nás 
navždy opustil pan 
Karel Řeřucha,
který by 11. srpna 
oslavil 59. naroze-
niny. 
S láskou stále 

vzpomíná celá rodina a kamarádi.

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

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

Vzpomínky
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A jaké jsou nejčastější cesty pachatelů? Prodáváte zboží v elek-
tronickém bazaru (Bazoš, Winted…) a kupující vám napíše, že má 
zájem o přepravu předmětu prodeje prostřednictvím některého 
z přepravců. Pokud souhlasíte, kupující vám sdělí, že vámi požado-
vanou částku složil na účet přepravce a vy máte do tabulky na zasla-
ném odkazu vypsat pouze přístupové údaje k vašemu elektronickém 
bankovnictví, přičemž současně požaduje sdělit také autorizační 
kód přístupu. Poté vám budou prostředky vloženy přímo na váš účet. 
Odkaz se na první pohled tváří jako odkaz přepravce a od ofi ciální 
adresy se liší nepatrně jen některým chybějícím, přidaným či změně-
ným znakem oproti odkazu na skutečné stránky. Tímto krokem má 
ale pachatel možnost vstoupit do vašeho elektronického bankovnic-
tví, doplnit svůj autorizační telefon, a pokud opět zašlete autorizační 
kód operace, ovládá již zcela váš účet. V některých variantách do-
konce na váš účet peníze skutečně přijdou, ale později zase „ode-
jdou“ i s vašimi zde uloženými fi nančními prostředky!

Velmi podobná je varianta s platbou platební kartou, kdy pacha-
tel po získání údajů o platební kartě obdobným způsobem (vyplnění 
údajů do „podstrčené“ tabulky) má k dispozici údaje o platební kartě 
a dále požaduje, a to i opakovaně pod různým legendami, zaslaní 
autorizačních kódů. Stejné metody se dají použít i při nákupu zboží, 
kdy falešný prodávající požaduje zaplacení tím způsobem, že vy-
plníte na jím zaslaném odkazu údaje k přístupu do elektronického 
bankovnictví/údaje o platební kartě. Bankovnictví ovládne a postu-
puje stejně. U platební karty se snaží 

Podvodníkům na internetu 
jdou lidé sami naproti

Také v našem kraji prověřují policisté prakticky denně případy 
různých podvodných jednání ve virtuálním prostoru. Vliv na to ne-
pochybně má využívání internetového prostředí k platbě za zbo-
ží. Za této situace využívají pachatelé ten nejslabší článek v ře-
tězci, a to důvěryhodnosti občanů. A mnohdy bohužel také jejich 
neopatrnosti a naivity.

(dokončení na str. 32)
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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 doručovatelku tel: 775 261 943.

Vylosovaný výherce získává vstupenku na diva-
delní představení Na ostro (účinkují: S. Boura, L. 
Noha, R. Štolpa, K. Kornová, J. Sypal, E. Hráská, 
P. Vojnar), konané 17. 9. 2022 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem doručte do Turistického informač-
ního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 
(MKS Beseda), a to nejpozději do 12. září. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
čtvrtek 1. 9.      Moravské Budějovice kino Sokol

Hádkovi
Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi. Otec dvou bratrů dorazí s novinkou. Dědeček chce s nimi 
se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na jeden pro-
blém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi. Občerstvení 

zajištěno. Začátek promítání ve 20 hodin. Vstupné 120 Kč.

sobota 10. 9.      Moravské Budějovice 

Záři(jo)vý Vranov
Vydejte se s  moravskobudějovickými turisty na  výšlap na Vranovskou přehradu. Vhodné i  pro 
rodiče s dětmi a méně zdatné turisty. Sraz účastníků v 9.20 na vlakovém nádraží. Více informací 

uvnitř zpravodaje.

pátek 23. 9.      Moravské Budějovice nádvoří sokolovny

Sokol Open
Tradiční zahájení nové sezóny na  nádvoří sokolovny. Startujeme od  16.00. Můžete se těšit 
na sportovní odpoledne zakončené kinem pro děti. Bližší informace naleznete na našem webu 

mbsokol.cz.

sobota 24. 9.           Litohoř kulturní dům

Mlčeti zlato
 V brilantní francouzské komedii „Mlčeti zlato“ se představí přední čeští herci Dana Morávková 
a Jan Čenský. Začátek v 19.00 hodin. Vstupenky lze rezervovat na telefonním čísle 774 52 38 39.         

inzerce

o vylákání autorizačních kódů nebo naku-
puje zboží v obchodech, které nepodporují 
3Dsekurity (není třeba autorizačního kódu).

A další praktický případ: Ozve se vám 
„pracovník banky“, přijde vám textová zprá-

va „volejte na toto krizové číslo banky“, nebo 
volá „policista“, někdy všechno dohromady. 
Legenda zní, že nastala důležitá změna při 
fungování vašeho elektronického bankov-
nictví, které je napadeno, vaše peníze jsou 
vyváděny. Jste nabádáni, abyste ihned 
provedli nutné kroky, které spočívají v pře-
vedení prostředků na tzv. bezpečný účet 
nebo k okamžitému výběru veškeré hoto-
vosti a její převod na Bitcoin prostřednictvím 
Bitcoinmatu. Obojí ale končí stejně – peníze 
jsou podvodníkem vyvedeny pryč mimo váš 
dosah. Žádná banka ani policie tento postup 
nepoužívá, tyto instituce mají jiné postupy, 
které nevyžadují vaši součinnost!

Další variantou je, že „pracovník banky/
policista“ po vás požaduje instalaci software 
pro ovládání plochy vašeho počítače, aby 
mohl nutné operace provést správně sám. 

Požaduje, aby se člověk přihlásil do elektro-
nického bankovnictví, a protože váš počítač 
nyní ovládá, tak dokáže vyvádět pryč vaše 
peněžní prostředky, a to i za vašeho dohle-
du. Za pomoci stejného nástroje lze připravit 
nic netušícího klienta o peněžní prostředky 
pod legendou nabídky sjednání půjčky či 
výhodné investice, většinou virtuálních měn, 
nejčastěji do Bitcoin. Tito pachatelé na vás 
dokážou „tlačit“ i velmi tvrdě, opakovaně ně-
kolik hodin i dnů.

Ve všech výše uvedených případech je 
zájem pachatele stejný: vylákat pod růz-
nými legendami (a musíme počítat s tím, 
že vzniknou další a další) potřebné údaje 
nebo mechanismy pro ovládnutí vašeho 
elektronického bankovnictví či k možnosti 
nelegálně platit vaší platební kartou. Při 
správném standardním chování jste ale 
schopni eliminovat nebezpečí na mini-
mum.   -křpčr-

(dokončení ze str. 31)

Podvodníkům na internetu jdou lidé sami naproti

inzerce
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Vysočina 87.9 FM  Třebíč 90.1 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina



    


