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Vážení příznivci kultury, 
milí přátelé a čtenáři,

dovolte, abych se vám představil. Mé jméno je 
Vladimír Čábel a od 1. června letošního roku půso-
bím jako ředitel MKS Beseda v Moravských Budě-
jovicích. Již od dětských let mi bylo velkým potěše-
ním a radostí účastnit se kulturního života v našem 
městě. O to více je mi nyní ctí přiložit ruku k dílu 
a na možnostech kulturního a společenského vy-
žití se osobně aktivně podílet. V kulturním středis-
ku nejsem nováčkem. Pod vedením předchozího 
ředitele Karla Nechvátala jsem zde několik krás-
ných let působil jako technický správce a děkuji mu 
za jeho usilovnou práci, kterou na MKS z pozice ředitele úcty-
hodných jedenáct let odváděl.

Kulturní a společenský život utržil v posledních dvou letech 
těžkou ránu, je ale třeba dívat se na budoucnost pozitivním po-
hledem. Lidé na kulturu naštěstí nezanevřeli a vše se začíná 
vracet do zajetých kolejí. Důkazem toho je například také letošní 
ročník festivalu Moravskobudějovické kulturní léto. I přes špatné 
počasí se akce mohly pyšnit skvělou návštěvností, za což vám 
upřímně mnohokrát děkuji. Do konce letošního roku nás čeká 
spousta krásných kulturních akcí. V čase psaní tohoto úvodníku 
je v plném běhu Horákův Horácký festival, blíží se tradiční Cí-
sařské posvícení, můžete se těšit na divadla, výstavy a vernisá-
že, větší i menší koncerty, promítání fi lmů a na krásné adventní 
koncerty.

Mým cílem je udělat kulturní středisko moderněj-
ším, otevřenějším a přívětivějším k vám návštěvní-
kům. Chci zkusit tvořit a užívat nové formáty akcí. 
Na webové stránky Besedy bych chtěl umístit on-
line rezervační systém spojený s platební bránou, 
abyste si mohli rezervovat, nebo rovnou zakoupit 
vstupenku z pohodlí domova nebo z cest, a to 
i z mobilních zařízení. Chtěl bych se rovněž věno-
vat tématu cestovního ruchu. Naše krásné město 
má potenciál k tomu, aby se zde turisté zdrželi 
po delší dobu, nemusíme být jen průjezdním bo-
dem na cestách do jiných destinací. Turisté ocení 
moderní turistické informační centrum, kde se dá 
platit kartou a které neslouží pouze jako prodejní 
místo vstupenek. Rád bych prohloubil spolupráci 

MKS s dalšími moravskobudějovickými organizacemi. Vždyť 
jsme poměrně malé město a nemá smysl mezi sebou soutěžit 
a říkat, že jsme lepší jak ostatní; společně dokážeme na poli kul-
turního a společenského vyžití vytvořit větší hodnoty.

Mnoho z vás se na mě už během letošních prázdnin obrátilo 
s připomínkami a nápady a já si toho opravdu velice vážím. Nej-
sem ten, kdo si stojí pouze za tím, co sám vymyslí, nejsem tím, 
kdo by nerespektoval nápady ostatních, a proto se nebojte na mě 
kdykoliv s čímkoliv obrátit. Moje telefonní číslo i emailový kontakt 
jsou veřejně dostupné na webových stránkách MKS Beseda.

Přeji vám všem krásně prožitý podzimní čas a těším se 
na osobní setkání na některé z kulturních akcí.

Vladimír Čábel, ředitel MKS Beseda
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Z usnesení zastupitelstva města Moravské Budějovice

schválilo poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 25 000 Kč P. K. Novákovi na vydá-
ní knihy „Otto Stritzko známý i neznámý;
schválilo realizaci projektu a zařazení 
fi nancování celého projektu „Zvýšení 
odolnosti a dostupnosti DC Moravské 
Budějovice“ do rozpočtu města na rok 
2023 a 2024 v předpokládané výši 
7 350 094 Kč včetně DPH dle plánu fi -
nancování. Spolupodíl města na fi nan-
cování projektu přípravné a investiční 
etapy v případě schválení dotace činí 
15 % z celkových uznatelných nákladů 
ve výši 1 102 514 Kč včetně DPH. Dal-
ší nutné náklady – nezpůsobilé výdaje 
činí podpora a služby v průběhu ná-
sledujících pěti let po realizaci ve výši 
2 163 919 Kč včetně DPH, které jsou 
součástí projektu;
schválilo „Střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb pro území SO ORP Morav-
ské Budějovice na období 2023 – 2027“, 
jehož zhotovitelem je ACCENDO – Cent-
rum pro vědu a výzkum, z. ú., Ostrava;
schválilo aktualizaci Programu regene-
race Městské památkové zóny Morav-
ské Budějovice s platností do 31. 12. 
2027;
schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě 

o vkladu majetku „Kanalizace ul. Gaga-
rinova“ do hospodaření sdružení práv-
nických osob VODOVODY A KANALI-
ZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči;
schválilo záměr prodeje pozemků 
a jeho zveřejnění - p. č. 2195/18 o vý-
měře 488 m2 a p. č. st. 2841 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 22 m2 (sou-
částí pozemku je stavba bez čp/če, rod. 
rekr.), p. č. 2195/2 o výměře 510 m2, p. č. 
2195/16 o výměře 510 m2 v k.ú. Morav-
ské Budějovice formou výběrového ří-
zení za účelem vybudování tří zahrad, 
přičemž podmínky výběrového řízení 
bude schvalovat rada města; 
schválilo prodej pozemku parc. č. 
4348/74 ostatní plocha ostatní komuni-

kace o výměře 148 m2 a dále pozemků 
parc. č. st. 375 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 2482 m2, jehož součástí 
je stavba obč. vyb. č. p. 123, parc. č. 
309/1 ostatní plocha ostatní komuni-
kace o výměře 972 m2, parc. č. 4238/1 
ostatní plocha ostatní komunikace o vý-
měře 195 m2, parc. č. 4238/2 ostatní 
plocha ostatní komunikace o výměře 
688 m2, parc. č. 4238/6 ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře 220 m2, 
parc. č. 4238/7 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 235 m2 v k. ú. 
Moravské Budějovice společnosti Lidl 
Česká republika Praha za kupní cenu 
18 002 456 Kč.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání v pondělí 5. září mj.:

Celkem čtyřiadvacet bodů obsahoval 
program osmnácté schůze moravskobu-
dějovického městského zastupitelstva, je-
hož členové se na svém posledním zase-
dání v tomto volebním období sešli 
ve velkém sále Besedy v pondělí 
5. září v plném počtu. V té době již 
bylo zřejmé, že minimálně tři z nich 
se v tomto nejvyšším orgánu měs-
ta v příštím období neobjeví. Petr 
Žák (KDU – ČSL), Luboš Binka 
(KSČM) a Jiřina Jínová (KSČM) 
se totiž o hlasy voličů v zářijových 
komunálních volbách rozhodli ne-
ucházet, což také v rámci diskuse 
osmnácté schůze oznámili.

Jednání jako obvykle v 16.00 
hod. zahájil, po celou dobu řídil 
a v 19.26 hod. ukončil starosta 
Vlastimil Bařinka. Program zasedá-
ní tentokrát neobsahoval prakticky 
žádné na první pohled kontroverzní 
body, a tak schůze po většinu času 
probíhala bez obvyklých emocí 
a ostrých výměn názorů, byť i na ně sa-
mozřejmě občas došlo…

Bez připomínek zastupitelé například 
vzali na vědomí informace tajemnice MěÚ 
Jany Špačkové o výkonu státní správy 
k 30. červnu, schválili poskytnutí fi nanč-
ního daru ve výši 25 000 Kč Pavlu K. No-
vákovi na vydání knihy o malíři Stritzko-
vi, střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb, aktualizaci programu regenerace 

Městské památkové zóny Moravské Bu-
dějovice, prominutí smluvní sankce za ne-
dodržení termínu kolaudace rodinného 
domu manželům z Mor. Budějovic nebo 

záměry nabytí či prodeje několika pozem-
ků. Minimální diskuse v podobě položení 
a zodpovězení dvou dotazů se odehrála 
kolem prodeje pozemků společnosti Lidl 
za 18 milionů korun, pro což zvedlo ruku 
osmnáct zastupitelů.

Větší debata se rozvinula u bodu s po-
řadovým číslem 21 – Rozpočtové úpravy 
č. 12Z. Zapojili se do ní zastupitelé napříč 
politickým spektrem, když na dotazy pře-

vážně z opozičních řad odpovídali pře-
devším starosta Vlastimil Bařinka a ve-
doucí dvou odborů MěÚ Bohumil Horník 
a Miroslav Beránek. Po místy emotivní 

debatě, při níž padaly výrazy jako 
„matení veřejnosti“ a „míchání jab-
lek s hruškami“, byly rozpočtové 
úpravy schváleny čtrnácti hlasy, 
když se k jedenáctičlenné koalici 
připojili Petr Žák, Drahoslav Bastl 
a Jaroslav Doležal.

Závěrečná devadesátiminutová 
diskuse se dotkla nejrůznějších 
témat včetně zhodnocení letošní 
sezóny na koupališti, vyhláše-
ného výběrového řízení na post 
městského zahradníka, zeleně 
na hřbitově, možného odstranění 
stromů v ulici Komenského či do-
padů energetické krize na zvyšují-
cí se ceny elektřiny a plynu. V této 
souvislosti zmínil starosta Bařinka 
příspěvek ve výši 3 000 Kč, který 
by město mělo po Novém roce 

poskytnout všem moravskobudějovickým 
domácnostem. Zdůraznil, že jednal se 
společností ČEZ, která uvažuje o vybudo-
vání fotovoltaické, nebo větrné elektrárny 
na pozemcích města. Elektřina z nich zís-
kaná by tím pádem byla pro odběratele 
z Moravských Budějovic za mnohem nižší 
ceny, než jsou ty současné.

Luboš Janoušek

Zářijovou schůzi zahájil, řídil a zakončil starosta Vlastimil Bařin-
ka, vedle něhož (ostatně jako pokaždé v tomto volebním období) 
také tentokrát seděla místostarostka Jana Kiesewetterová.

Foto: Luboš Janoušek

Poslední zasedání městského zastupitelstva

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA

 12. 10. 2022 09. 11. 2022  14. 12. 2022

(vždy od 9.00 do 16.00 hod.)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018 (možnost objednat se předem)
Bližší informace odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz
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SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 18. října,

v integrovaných obcích
v úterý 25. října.

projednala a schválila rozhodnutí za-
davatele o zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Havlíčkova, Mo-

ravské Budějovice“ a schválila opako-
vané zahájení zadávací řízení na tuto 
veřejnou zakázku na základě příkazní 
smlouvy uzavřené s a. s. RTS Brno. 

Rada města na své 112. schůzi dne 10. srpna 2022:

schválila rozsah studie proveditelnos-
ti k podání žádosti o dotaci na projekt 
„Zvýšení odolnosti a dostupnosti DC 
Moravské Budějovice“ dle požadavků 
výzvy č.4 IROP – Integrovaného ope-
račního programu s předpokládanou 
hodnotou celkových nákladů ve výši 
6 074 458 Kč bez DPH (7 350 094 Kč 
včetně DPH) na realizaci tohoto projek-
tu; 
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava chodníku v ul. Husova, Morav-
ské Budějovice“: 1. Jan Vidourek, s.r.o., 
Lukov, 2. PELÁN stav, s.r.o., Hrotovice, 
3. Šibor stavby s.r.o., Litohoř;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební 
práce „Modernizace dvou tělocvičen 
ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“: 
1. FOR BUILDING MORAVIA s.r.o., Mo-
ravské Budějovice, 2. Ing. Jiří Kotačka, 
Rudíkov, 3. STABO MB s.r.o. Moravské 
Budějovice;
neschválila zásah do pozemků města 
dotčených navrženou trasou nového 

optického vedení společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. Praha;
schválila vypracování projektové doku-
mentace a následnou realizaci stavby 
„Propojení Mor. Budějovice – Lažínky 
– optická síť – rozvod trubek HDPE“. 
Zpracovatelem projektové dokumenta-
ce bude Ing. Pavel Kratochvíl – Cole-
gium, Jihlava a investorem společnost 
MAME Moravské Budějovice;
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 
100 % ze skutečně vynaložených ná-
kladů na realizaci stavby „Propojení 
Mor. Budějovice – Lažínky – optická 
síť – rozvod trubek HDPE“ společnosti 
MAME Moravské Budějovice;
schválila zveřejnit záměr prodeje po-
zemku p. č. 2195/35 o výměře 38 m2 
v k. ú. Moravské Budějovice předem 
určenému žadateli P. V.;
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 12. 7. 2022 na akci „Pumptrack 
Moravské Budějovice“; 
schválila předložený dopis jako odpověď 
na dotazy zastupitele města Mgr. Petra 
Stejskala k dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo na akci Rekonstrukce TI v lokalitě 
nám. Svobody a pověřila OSRI k odeslá-
ní výše uvedeného dopisu;
souhlasila s přijetím věcného daru (IT 
zařízení) Základní školou Moravské Bu-
dějovice, Havlíčkova ul. od společnosti 
AT & T Global Network Services Czech 
Republic s.r.o. Brno; 
vzala na vědomí informace o stavu 
a vymáhání pohledávek města Morav-
ské Budějovice k 31. 12. 2021;
vzala na vědomí informace o činnosti 
městské policie za 2. čtvrtletí 2022, sta-
tistiku měření rychlosti v Jackově a in-
formace ZIKOS o špatném technickém 
stavu letního koupaliště;
schválila návrh programu 18. zasedání 
zastupitelstva města Moravské Budějo-
vice;
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 – opakování“ a nomi-
novala za město komisi v tomto složení 
– členové: Miroslav Beránek, Zbyněk 
Fučík, Bc. Jana Kiesewetterová, ná-
hradníci: Bc. Jana Tůmová, Jan Kocáb, 
PhDr. Zdeněk Janderka;
schválila vyhlásit výběrové řízení 
na zhotovitele díla „Oprava chodníku 
v ul. Urbánkova, úsek Jechova – Miličo-
va, Moravské Budějovice“.

Rada města na své 113. schůzi dne 22. srpna 2022 mj.:

Rada města na své 114. schůzi dne 6. září 2022 mj.:
jmenovala výběrovou komisi pro výbě-
rové řízení na pracovní místo „Městský 
zahradník/zahradnice“; 
souhlasila s užitím znaku města po-
litickým uskupením BUDĚJOVÁCI 
s podporou starostů při jeho propagaci 
v rámci komunálních voleb 2022;
schválila vypracování projektové doku-
mentace vodovodní přípojky do areálu 
cvičiště Sboru dobrovolných hasičů 
Moravské Budějovice na ul. Partyzán-
ská;
schválila přijmout dotaci ve výši 
14 235 962 Kč na realizaci akce „Re-
konstrukce elektroinstalace ZŠ Havlíč-
kova Moravské Budějovice“ poskytnu-
tou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

podprogramu 117D8220E – Rekon-
strukce a přestavba veřejných budov;
schválila vítěze veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodavatele stavebních 
prací „Vybudování chodníku pod mos-
tem v ul. Husova, Moravské Budějovi-
ce“, kterým je společnost SATES ČE-
CHY s.r.o. Telč, a smlouvu o dílo; 
schválila vyhlášení výběrového řízení 
na prodej pozemků p. č. 1371/1 orná 
půda o výměře 774 m2, p. č. 1371/2 orná 
půda o výměře 765 m2 a p. č. 1371/3 
orná půda o výměře 838 m2 v obci Mo-
ravské Budějovice a k. ú. Vranín za úče-
lem výstavby rodinných domů za vyvo-
lávací cenu 740 Kč/m2, přičemž kauce 
složená na účet města činí 15 000 Kč; 

schválila bezplatný zábor veřejné-
ho prostranství ve dnech 17.–18. září 
na ulici Smetanova v prostoru před 
chovatelským výstavištěm, před plo-
tem první zahrady a řekou Rokytkou 
o výměře cca 6 m2 pro ČSCHO ZO Mo-
ravské Budějovice z důvodu výstavy 
drobného zvířectva; současně povoluje 
dočasné parkování na travnaté ploše 
po dobu od 17. do 18. září z důvodu 
přípravy výstaviště a dovozu a odvozu 
zvířat do prostoru výstaviště.

Rada města na své 115. schůzi 
dne 9. září 2022 mj.:

schválila rozhodnutí o výběru doda-
vatele ElektroMont HB s. r. o. Praha 
na stavební akci „Rekonstrukce elek-
troinstalace ZŠ Havlíčkova, Moravské 
Budějovice“ a schválila smlouvu o dílo.
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice

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

 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
 11. 10. 2022 08. 11. 2022 06. 12. 2022
 18. 10. 2022 22. 11. 2022 13. 12. 2022

(vždy úterý od 8.30 do 10.30 hod.)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz

Bližší informace odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz
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Místostarostka Moravských Budějovic Jana Kiesewetterová začátkem září navštívila Dům svatého Antonína, aby jménem města 
popřála k narozeninám jeho dvěma klientkám. Božena Jarošová oslavila 94. a Zlata Benešová 91. narozeniny. Obě oslavenkyně 
obdržely kytici, dárkový balíček a pamětní list.              Foto: Luboš Janoušek

Tento den se již tradičně vyhlašují vý-
sledky celostátní soutěže ankety Strom 
roku a stromové slavnosti se pomalu 
opět stávají znovuobjevenou tradicí 
po celé zemi. Oslavy jsou příležitostí 
pro to, aby se konaly výstavy, semináře 
nebo koncerty inspirované stromy, výle-
ty za stromy do přírody, ale hlavně pro to, 
aby se stromy sázely.

V Moravských Budějovicích budou 
probíhat akce, které ve spolupráci s od-
borem životního prostředí organizuje 
Mgr. Jana Hanáková ze ZŠ TGM a Ja-
roslav Kolesa za s. p. Lesy ČR, lesní 
podnik Třebíč. Ve dnech 1. až 20. října 
bude probíhat výtvarná soutěž „Každý 
den něco nového začíná“. V úterý 4. říj-
na se koná fotoworkshop s názvem Stro-
my na Heřmanských kopcích“. Přesně 
o týden později, tedy v úterý 11. října, se 
uskuteční cyklovýlet do „tajného lesíka“.

V sobotu 15. října zveme širokou veřej-
nost na tradiční brigádu „Úklid Heřman-
ských kopců“, sraz je v 9.00 hod. u býva-
lých jatek.

V pondělí 17. října navštíví děti „Stezku 
stromů“ v gymnazijním parku a v úterý 
18. října proběhne projekt 7. ročníků – 
Stromový kalendář, Stromy v parku, Prá-
ce se dřevem, Lesnický kvíz.

Ve středu 19. října proběhne v Oboře 
v Lesonicích akce ke Dni stromů ve spo-
lupráci s Lesy ČR Třebíč. Pracovníci 
odboru ŽP MěÚ Mor. Budějovice a Lesů 
ČR zajistí deset stanovišť, na kterých 
budou děti poznávat život lesa, malovat 
a odpovídat na všetečné dotazy. Pro děti 
bude nachystáno občerstvení – opékání 
špekáčků.

V pondělí 24. října v 15.30 hodin za-
čne další výsadba v „Aleji prvňáčků“ po-
dél „staré“ cesty na Kosovou. Prvňáčci 

ze ZŠ TGM budou vysazovat stromky 
za pomoci svých rodičů, pracovníků 
odboru ŽP a odborné zahradnické fi r-
my Vejtasa Jaroměřice nad Rokytnou. 

Na tuto akci srdečně zveme všechny zá-
jemce z řad veřejnosti.

Závěrem prosíme občany, kteří mají 
chuť a možnost, o sběr žaludů a kašta-
nů. Kaštany a žaludy poslouží k dokr-
mování zvěře v zimním období a část 
žaludů bude použita k výsadbě v lesní 
školce. Kaštany i žaludy můžete nosit 
do ZŠ TGM Moravské Budějovice.

Ing. Jana Škodová,
odbor životního prostředí MěÚ

inzerce

Moravskobudějovické akce k letošnímu Dni stromů
Odbor životního prostředí MěÚ Mor. Budějovice, Lesy České republiky, s. 

p. Třebíč, Základní škola TGM Mor. Budějovice a město Moravské Budějovi-
ce se již počtrnácté připojují k oslavám Dne stromů. Jak známo, ve střední 
Evropě připadá den oslavy stromů na 20. října.

V polovině září proběhla na Heřmanských kopcích veřejná brigáda, jejímž cílem bylo 
shrabání trávy a vyčištění svahů od dřevin na zhruba dvouhektarové ploše. Na výzvu 
radnice zareagovaly jen necelé dvě desítky dobrovolníků, mezi nimiž se nakonec obje-
vili pouze čtyři zastupitelé…                Foto: Luboš Janoušek
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Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Modernizace dvou školních 

tělocvičen
Město Moravské Budějovice zahájilo 

v září letošního roku modernizaci dvou 
tělocvičen Základní školy Havlíčkova. 

Zbrusu nové 
„Oranžové hřiště“

V září bylo vy-
budováno zbrusu 
nové „Oranžové 
hřiště“ v místní části 
Vesce. Zdejší děti 
se tak nyní mo-
hou těšit z nových herních prvků, jakými 
jsou například multifunkční prolézačka 
se skluzavkou a mostem, pružinové hou-
padlo, kolotoč se třemi sedáky, dvojdílná 
hrazda či vahadlová houpačka.

Výstavbu herních prvků zajistila na zá-
kladě výsledku výběrového řízení fi rma 
Hřiště.cz, s.r.o., Brno, a to s celkovými 
náklady ve výši 316 310 Kč bez DPH. Na-
dace ČEZ přispěla na hřiště fi nančním pří-
spěvkem ve výši 300 000 korun.

– OSRI –

Prodej tří stavebních pozemků
Město Moravské Budějovice vyhlásilo další kolo výběrového řízení na prodej sta-
vebních pozemků v k. ú. Vranín. Jedná se o tyto pozemky určené k výstavbě 
rodinných domů:

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

Pozemky budou nabídnuty k prodeji ve výběrovém řízení, které se bude konat 
ve středu 5. října 2022 v 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti v přízemí MěÚ 
Moravské Budějovice.
Pro účast ve výběrovém řízení je nezbytné předložit písemnou přihlášku, včetně 
úhrady stanovené kauce na bankovní účet města, a to v termínu do 3. 10. 2022 
do 15 hodin.
Vyvolávací cena byla stanovena ve výši 740 Kč/m2.
Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na Úřední desce MěÚ Mo-
ravské Budějovice před budovou MěÚ a také na elektronické Úřední desce pod 
odkazem PRONÁJMY A PRODEJE.
Případné informace k výše uvedenému poskytne pracovnice odboru strategic-
kého rozvoje a investic Ing. Denisa Přibíková (dpribikova@mbudejovice.cz, tel. 
568 408 306).

Bezpečněji pod železničním 
mostem

Město vybuduje nový chodník pod stá-
vajícím železničním mostem v ulici Husova 
v Moravských Budějovicích. Práce budou za-

chodníku, který bude opatřen zámkovou 
dlažbou. Zhotovitelem prací je fi rma Jan 
Vidourek, s. r. o., Lukov, která zvítězila 
ve výběrovém řízení s nejnižší nabídko-
vou cenou ve výši 586 926 Kč bez DPH.

V obou tělocvičnách bude proveden akus-
tický zavěšený podhled, nad akustický 
podhled bude uložena akustická izolace 
a dojde rovněž k výměně stropních svítidel. 
Akustický zavěšený podhled bude instalo-
ván také nad prostorem dvou nářaďoven.

Udržovací práce se z provozních dů-
vodu školy uskuteční ve dvou etapách, 
kdy jedna tělocvična s nářaďovnou bude 
modernizována ještě v letošním roce 
a druhá tělocvična s nářaďovnou pak 

během letních měsíců příštího roku.
Zhotovitelem prací je společnost FOR 

BUILDING MORAVIA s.r.o., Moravské 
Budějovice, která zvítězila ve výběrovém 
řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
2 355 900 Kč bez DPH.

Tento projekt je realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Městu 
Moravské Budějovice se podařilo získat 
dotaci ve výši 1 869 447 Kč.

hájeny v říjnu letošního roku. Vybudováním 
tohoto chodníku dojde k doplnění chybějící-
ho úseku pěší trasy podél silnice II/152. Pro-
vedena bude rovněž celková úprava zpevně-
ných ploch komunikace a pěších tras včetně 
vazeb na okolní nemovitosti a komunikace.

Zhotovitelem prací je společnost SATES 
ČECHY s. r. o., Telč, která zvítězila ve vy-
hlášeném výběrovém řízení s nejnižší na-
bídkovou cenou ve výši 702 564 Kč bez 
DPH.

Chodník se zámkovou 
dlažbou

V říjnu letošního roku proběhne opra-
va chodníku v ulici Husova, a to v úse-
ku od křižovatky s ulicí Za Tratí směrem 

k okružní křižovatce. Oprava chodníku 
bude spočívat v odstranění původní dlaž-
by, demontáži stávajících obrub a odtěže-
ní původního materiálu na pláň. Podloží 
se zhutní, osadí se nové obruby a budou 
kladeny jednotlivé vrstvy konstrukce 

Podpořil Kraj Vysočina Podpořil Kraj Vysočina Podpořil Kraj Vysočina 

777 720 165

komiks Mor. Bud jovice.indd   29 26.8.2022   8:12:56
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Výstava fotografi í a křest stolního kalendáře na rok 2023
Od pátku 9. až do pátku 23. září probíha-

la v moravskobudějovickém Městském kul-
turním středisku Beseda výstava s názvem 
„Moravské Budějovice dříve a dnes“. V sále 
Budivoj byly v průběhu dvou týdnů k vidě-
ní stovky barevných i černobílých fotografi í 
dokumentujících minulost (včetně dávné) 
i současnost města. Sto sedm z nich při-
tom obsahuje i stejnojmenný a zbrusu nový 
stolní kalendář na rok 2023. Ten byl pokřtěn 
v rámci vernisáže výstavy, která se v Budi-
voji uskutečnila v pátek 9. září.

Jelikož se o vznik kalendáře i samotnou 
výstavu zasloužil ve spolupráci s fi rmou NiKi MB spolek Paprsek 

Předsedkyně Paprsku radostného žití 
Jana Kiesewetterová představila stolní 
kalendář na rok 2023 a ofi ciálně zahájila 
výstavu.

Foto: Luboš Janoušek

Výstavní panely nabídly stovky pohledů na minulost i současnost Morav-
ských Budějovic.              Foto: Luboš Janoušek

radostného žití, pronesla úvodní 
slovo Drahomíra Brzobohatá. Poté, 
co zazněla první píseň doprovod-
ného kulturního programu vernisá-
že v podání zpěváka Dominika Kří-
že a klávesisty Jiřího Kiesewettera 
ze skupiny Like-it, přivítala všechny 

přítomné a připomněla dosavadní devítileté působení Paprsku, 
jehož hlavním mottem je věta „Pomáháme, kde je třeba“. „Jsme 
moc rádi, že se nám daří spojovat potřebné s příjemným, ale 
hlavně se nám daří spojovat lidi dobré vůle, když je toho zapotře-
bí,“ zdůraznila mimo jiné Drahomíra Brzobohatá a ve své rekapi-
tulaci uplynulých devíti let připomněla celou řadu charitativních 
akcí včetně částek, které se díky nim podařilo získat a věnovat 
na dobročinné účely. Celkem šlo o 492 000, tedy bezmála o půl 
milionu korun, z nichž například 182 000 Kč obdržel Dům sv. An-
tonína a 140 000 Kč dostala Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Moravských Budějovicích.

Ještě před tím, než předsedkyně Paprsku radostného žití 
Jana Kiesewetterová výstavu po krátkém proslovu ofi ciálně 
zahájila, došlo ke křtu stolního kalendáře s názvem „Moravské 
Budějovice dříve a dnes“. Spolu s ní ho pokřtili předseda Muzej-
ního spolku Mor. Budějovice František Lustig a autor kalendáře 
Lubomír Janoušek.

-jek-
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Třetí zářijovou neděli odpoledne se v ulici Pražská odehrál slavnostní akt, v jehož závěru byla na rodném domě známého režiséra Ivo 
Nováka odhalena pamětní deska. Navzdory nevlídnému počasí se zde sešlo osm desítek lidí, kteří si vyslechli několik poutavých proslovů 
hlavně o životě a díle muže, jehož proslavily zejména fi lmy Léto s kovbojem, Fešák Hubert či Kam slunce nechodí. Desku odhalili režisérův 
synovec Pavel Kryštof Novák (vlevo) a prasynovec Michal Novák.             Foto: Luboš Janoušek

Období letošního léta bylo plné slunečných horkých dnů, které si 
plnými doušky užívali i obyvatelé Domu sv. Antonína v Moravských 
Budějovicích. Červencový a srpnový program nabízel zajímavé 
aktivity, kterých se senioři rádi účastnili. Na domovní zahradě se 
i za účasti veřejnosti konaly táboráky. Ten červencový hudebně 
doprovodil Josef Veverka a srpnový Vladimír Moltaš a rodina Bo-
žejovských. Obyvatelé měli možnost si několikrát zahrát zahrad-
ní kuželky. Celkovým vítězem tohoto sportovního turnaje se stala 
paní Emanuela Prokopová.

Na poznávacích výletech jsme navštívili Vranovskou přehradu, 
kde si v tamní restauraci mohl každý výletník objednat nějakou 
dobrotu z místní nabídky. Zajeli jsme také do Jevišovic, v jejichž 
centru se nachází krásný kostel sv. Josefa. Na zmrzlinu a dobrou 
pizzu jsme si zajeli do Starče. Zajímavý byl rovněž srpnový výlet 
do Bítova, kde jsme si prohlédli římskokatolický kostel sv. Václava 
a navštívili muzeum s unikátní 
sbírkou starých automobilů.

Prázdninové akce byly obo-
haceny i o hudební koncerty. 
Těch se konalo několik, a tak 
se milovníci hudby mohli zapo-
slouchat do mnoha krásných 
melodií. Na violu hrál obyvate-
lům domova Karel Plocek, kte-
rého doprovodil na kontrabas 
Stanislav Kolbábek. Ve spole-
čenské místnosti se díky Mi-
roslavu Míčovi rozezněl klavír 

a společně, s manželkou Kristýnou Míčovou Drtinovou, zazpívali 
našim obyvatelům několik krásných českých písní. Pro obyvatele 
domova pořádal i soukromé houslové koncerty Pavel Fajtl. Pozval 
nás na svoji krásnou chaloupku do Hostimi…

V září začal nový školní rok a hned v jeho úvodu navšívily Do-
mov sv. Antonína děti z MŠ Jabula. Na tento den se obyvatelé vel-
mi těšili a ještě v prázdninovém čase ve volných chvílích společně 
pracovali, aby dětem přichystali malé překvapení. Pro ty nejmenší 
vyrobili z papíru a vlny krásné medvídky, takže nebylo divu, že 
s napětím očekávali, s jakou radostí si tyto malé dárky děti od nich 
převezmou. Podle upřímné a nefalšované reakce dětí bylo zřej-
mé, že se hračky moc povedly. U dětí totiž vzbudily velké nadšení 
a vyvolaly mohutný jásot. A tak bylo krásné vidět radost na obou 
stranách: rozzářené oči dětí i šťastné úsměvy ve tvářích seniorů.

Bc. Ludmila Čáblová

Letní zprávy z Domova svatého Antonína

jedinečná možnost se vlastní rukou dotknout sbírkových předmětů 
a mít v ruce kus historie. Možná někteří poznají předměty spojené 
s jejich prarodiči a někdo se přiučí něco nového. A na co se mohou 
návštěvníci například těšit? Na přípravu kávy, na zpracování mléka, 
na zavařování nebo na žehlení.

Prohlídka obou expozic začíná v 9.00 hod. Další prohlídky budou 
následovat každou hodinu, přičemž poslední prohlídka bude probí-
hat od 17.00 hod.       Tereza Hrbková

Posvícení v moravskobudějovickém muzeu
Muzeum Moravské Budějovice srdečně zve v sobotu 15. října 

na rozšířenou prohlídku expozice Příběhu města a zámku a zlev-
něnou expozici Řemesel a živností jihozápadní Moravy. Na letoš-
ní posvícení muzeum připravilo v expozici Příběhu města a zámku 
historické předměty z domácnosti, s kterými se již návštěvník běž-
ně nesetká. Nejen, že si návštěvníci zkusí hádat, na co se taková 
věc používala, ale mohou si daný předmět i vzít do rukou. Je to tak 

Duchové zámku Moravské Budějovice vás strašidelně zvou 
na poslední prohlídku v letošní sezóně. Bude se konat v pondělí 31. 
října. První prohlídka pro méně odvážné začne v 17.00 hod., prohlíd-
ka pro nebojsy pak ve 20.00 hodin.

Chcete se podívat na muzeum z jiného úhlu pohledu? Mít u toho 
mráz po zádech a husí kůži na těle? Vaše vlasy vám zježí Zdeněk 
Brtnický z Valdštejna, prezident dvorské komory Josef Wallis, ko-

Poslední muzejní prohlídka sezóny morná Marie Rosy Wallisové a samotná hraběnka Marie Rosa Walli-
sová. V 17.00 hodin začne prohlídka, kdy mají duchové ještě dobrou 
náladu, a tak je vhodná i pro rodiny s dětmi. Strašit budou jen mírně. 
Ale ve 20.00 hodin jsou duchové mírně nervózní, a tak prohlídka 
bude pro opravdové odvážlivce. Více prozrazovat nemůžeme, pro-
tože ani nám duchové více nesdělili nic z jejich strašidelné strategie. 
Přijďte do zámku zjistit, co vám chtějí prozradit a ukázat. Užijte si 
s námi poslední prohlídku sezóny 2022!     Tereza Hrbková
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Není zas tak mnoho fi lmů, u kterých jen při vyslovení názvu 
člověku hned před očima naskočí podoba hlavních hrdinů. Ale 
u následujícího jistě. Kdo by neznal Léto s kovbojem? Lehkou 
romantickou komedii, patrně nejoblíbenější fi lm režiséra Ivo 
Nováka? Myslím, že ne každý Budějovičan vůbec tuší, že pan 
režisér pocházel z našeho města, a odvážím se zároveň tvrdit, 
že donedávna nikdo nevěděl, kde přesně stála jeho kolébka. 
Inu, tedy vězte, že rodnou adresou slavného krajana byl dům 
na ulici Pražské čp. 328, tj. dnešní čp. 105. A že tuto událost už 
nyní připomíná – díky iniciátorce projektu Mgr. Anně Prokopo-
vé a vstřícnému postoji města Moravské Budějovice i vlastní-
ka domu Ing. Miroslava Kabelky – pamětní deska. Podívejme 
se tedy krátce na historii domu a připomeňme si stručně život 
a dílo moravskobudějovického rodáka.

k bydlení, přízemí pro obchod. V roce 1900 tu prodej piva provo-
zovali Marie Grobauerová a František Doležal a dále zde bydleli 
s rodinami strojvedoucí Josef Šťastný a soudní kancelista Fran-
tišek Polák. O deset let později pak dům obývaly vážené rodiny 
lékaře MUDr. Bohumila Pospíšila, c. k. cestmistra na císařské 
silnici Eduarda Táborského a soudce okresního soudu JUDr. Ja-
roslava Veselého. 

Zásadní zvrat do života rodiny však přinesla smrt Ferdinanda 
Osvačila, který zemřel v dubnu 1914 v necelých 55 letech na zá-
nět plic. Vdova Eleonora se rozhodla opustit nádražní restauraci 
a přestěhovat se do vlastního domu na Pražské. Zde pak, po-
sléze se svým synem Ferdinandem ml., provozovala až do roku 
1939 kavárnu, zvlášť často vyhledávanou studentskými, nejen 
žíznivými, nýbrž i kulečníkuchtivými návštěvníky. Byty nadále 
pronajímala, spolehlivým zdrojem příjmů jistě bylo období od říj-
na 1914 do října 1930, kdy zde dokonce sídlila četnická stanice, 
podle sčítání lidu v roce 1921 tu dva z četnického osazenstva 
přímo bydleli. Majitelka pak ve svém domě zemřela 1. září 1953 
v požehnaném věku 90 let.

Rodina Novákových a Moravské Budějovice
Ale vraťme se do let první světové války, kdy se paní Eleono-

ra po ovdovění do svého domu nastěhovala. Právě někdy v té 
době si totiž jeden z bytů pronajala rodina mladého advokátního 
koncipienta JUDr. Františka Nováka. Rodák z nedalekých Babic 
vystudoval práva v Praze a tam se také zakoukal do dcery žiž-
kovského uzenáře a majitele domu na Žižkově Berty Růžičkové. 
V žižkovském kostele sv. Prokopa ji pak v listopadu 1911, pět dní 
před svými čtyřiadvacátými narozeninami, pojal za manželku. 
První syn Arne se jim narodil v březnu 1913 ještě v Praze před 
odchodem do Moravských Budějovic, kde František získal kon-
cipientské místo u zdejšího advokáta dr. Josefa Kvíze. Povolán 
do vojenské služby válečná léta strávil nejen na bojištích, ale 
i jako rezervní důstojník v místě svého bydliště. Tak se stalo, 
že mohl ve městě působit v převratové a převratné době vzniku 
republiky, a to zejména při organizování vojenské stráže.

Slavné dny nového státu však už rodina prožívala jako čtyř-
členná, neboť k pětiletému Arnemu před necelými dvěma měsíci 
přibyl syn Ivo, který se v domě čp. 328 narodil dne 4. září 1918 
a o osm dní později byl pokřtěn kaplanem Metodějem Švédou.

S ustavením nových poměrů a koncem válečných zmatků 
vplul František Novák naplno do veřejného života města. V dub-
nu 1919 otevřel samostatnou advokátní kancelář ve Špatinkově 
(dnes Sokolské) ulici a postupně si vydobýval respekt spoluob-
čanů. Světonázorově se zařadil, jistě pod vlivem Jaroslava Pa-
lliardiho, spíše k pokrokářskému směru, v roce 1920 vystoupil 
z římskokatolické církve a zůstal bez vyznání, z hlediska politic-
kého stranictví se angažoval v národní demokracii, již zastupoval 
ve 30. letech v městské radě jako II. starostův náměstek. Jeho 
velkou životní náplní se stala práce pro moravskobudějovickou 

sokolskou jednotu, jejímž 
starostou se již v lednu 
1922 stal, a to na příští více 
než čtvrtstoletí. To však již 
rodina změnila místo své-
ho bydliště. Bylo zřejmé 
a logické, že nevelký byt 
v předměstském řadovém 
domě nemůže pro advoká-
ta a brzy jednoho z hybate-
lů veřejného života města 
dostačovat. Už v listopadu 
1920 se Novákovi stěhovali 
do rodinného domu čp. 531 
na dnešní Gymnazijní ulici 
(dnes čp. 344, Zubní klinika 
Louda), který pro ně vysta-
věl zednický mistr Antonín 

Režisér Ivo Novák a jeho rodný dům v Moravských Budějovicích

Dům na Pražské a Osvačilovi
Ještě v první polovině 90. let 19. století se v této části dnešní 

Pražské ulice patrně rozkládaly polnosti, konkrétně pozemek, 
kde dodnes stojí dům čp. 105, patřil majitelům půllánového hos-
podářství Tomášovi a Františce Nevoralovým z Heřmanic. Místo 
pro stavbu obytného domu – a zřejmě jeho následný prodej – 
si vyhlédl zednický mistr z Jackova Bartoloměj (Bartl) Matějka. 
Už v únoru 1894 nakreslil plány a pak v dubnu získal stavební 
povolení. Kdy začal stavět, nevíme, kupní smlouvu s Nevoralo-
vými na předmětnou parcelu uzavřel až o rok později, poslední-
ho května 1895. V každém případě však necelý měsíc nato se 
k posouzení novostavby sešla kolaudační komise a 27. červen-
ce bylo vydáno povolení k obývání. Dům byl přízemní a oproti 
původnímu plánu komise konstatovala některé změny. Místo 
projektovaných dveří s chodbou na pravé straně se skutečností 
stala vrata s průjezdem. Dveře pak nahradily zamýšlené okno 
vlevo a měly vést do „krámu“ tam, kde měly být do ulice obrá-
cené obytné místnosti. Dům tedy neměl být určen už výhradně 
k bydlení, ale měl mít i funkci obchodní či živnostenské provo-
zovny. Však také už brzy po dokončení a ofi ciálně pak od konce 
září vystupují jako noví majitelé Ferdinand Osvačil a jeho žena 
Eleonora, rozená Stehlíková z blížkovického, později milatického 
mlýna. 

Ferdinand Osvačil, narozený roku 1859, byl vyučený řezník 
a uzenář, jehož hlavním řemeslem se však stala pohostinská 
živnost. V Moravských Budějovicích vedl zprvu hostinec U Lípy 
v místě pozdějších lázní, ke konci 80. let měl v nájmu hospodu 
v Litohoři, v dalších letech v Jemnici, a když byl v roce 1893 po-
staven v Moravských Budějovicích Národní dům, jehož součástí 
byl i hostinec, stal se jeho prvním nájemcem. Sčítání lidu roku 
1900 pak rodinu s jedním synem a pěti dcerami zastihlo v domě 
s hostincem u Komzáků na náměstí. Od roku 1905 se poté devět 
let rodina starala o provoz Nádražní restaurace. To ovšem – jak 
jistě pozornému čtenáři neuniklo – již 10 let Osvačilovi vlastni-
li dům na Pražské, zjevně 
pro ně stavěný, který nás 
tu zajímá především. A zve-
lebovali jej, ač v něm ne-
bydleli, měl jim totiž sloužit 
jako zdroj příjmů. V letech 
1900–1901 dům nastavěli 
o patro se dvěma byty a již 
o rok později obdrželi po-
volení k upravení dvou bytů 
z kůlny a stáje ve dvorní 
části svého domu, tam však 
záležitost nešla tak hladce, 
neboť o stejné věci se jed-
nalo ještě o deset let poz-
ději. Dům byl tedy mezitím 
vlastníky pronajímán, byty 
v patře a snad i ve dvoře Pražská třída kolem roku 1913.
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Babák. Dům pak byl v letech 1928–1929 rozšířen a přestavěn 
podle plánu známého pražského architekta Františka Krásného, 
mj. autora současně stavěné budějovické sokolovny. Důležitá 
osobnost, jakou se pro město František Novák stal, nemohla 
zůstat stranou ani v dobách nejtěžších. Po německé nacistické 
okupaci se zapojil do vznikající struktury odbojové organizace 
Obrana národa, za což následně zaplatil osobní svobodou, když 
ve věznicích a koncentračních táborech strávil s několikaměsíč-
ní přestávkou celou dobu druhé světové války. S jejím koncem 
se znovu zapojil do veřejného života, vedle svého pokračujícího 
angažmá v Sokole se stal i předsedou kuratoria Krajinského mu-
zea a zasloužil se o získání budovy zámku pro jeho účely. 

Mládí budoucího režiséra
To jsme však poněkud odběhli od hlavního hrdiny našeho vy-

právění, budoucího známého režiséra a scénáristy, zato jsme 
mohli poznat jeho rodinné zázemí. Malý Ivo Novák, jak si las-
kavý čtenář již mohl spočítat, prožil v domě, kde se narodil, jen 
něco málo přes dva roky svého života, než se rodina stěhovala 
do nového. Školní léta, přesněji řečeno dobu strávenou ve škol-
ních budovách našeho města, o níž mohou svědčit regály na-
šeho archivu, prožil se snižujícím se zájmem o výklady učitelů. 
Zatímco pětitřídní obecnou školu absolvoval se samými jednič-
kami, na gymnáziu, k němuž to měl z domova jen přes ulici, co 
by kamenem dohodil, se jeho prospěch zhoršoval. Na rozdíl 
od staršího bratra, který se stal v otcových šlépějích uznávaným 
advokátem. To Ivo byl dokonce nucen sextu opakovat na pel-
hřimovském gymnáziu, z něhož se po roce mohl vrátit na ústav 
v rodném městě. Ovšem nedosti na nevalném prospěchu. Jak 
už to tak bývá, nezájem o sezení v učebnách byl – snad vlivem 
mladé neklidné duše budoucího umělce – vyvažován pozorností 
věnovanou jiným aktivitám a místům, kde tepe skutečný život. 
Ovšem také ve škole často patřičně oceňován, třeba sníženou 
známkou z chování. V listopadu 1933 dokonce obdržel ředitel-
skou důtku pro – čteme doslova z třídního katalogu – „nepřístoj-
né chování při vyučování (zapálil zápalku), dále pro nedbalost 
a nepíli“ a v únoru 1935 byl pak potrestán tříhodinovým „kar-
cerem“, tedy necháním po škole, pro nedovolenou návštěvu – 
pozor, syn starosty Sokola! – sokolských šibřinek... Rád hrával 
tenis, hokej, věnoval se malování. Ovšem nejhlubší stopy v něm 
zanechalo působení v roli pomocníka promítače sokolského 
kina. Díky tomu zhlédl snad všechny fi lmy, které biograf promítal, 
a svět fi lmu jej pohltil.

Nebylo tedy divu, že když koncem května 1938 odmaturoval – 
a přes všechny nestudijní zájmy to dokázal! – vyrazil do hlavního 
města a snad ještě téhož roku se mu podařilo získat vysněné 
zaměstnání ve fi lmové branži. Jak říkají fi lmoví odborníci, Ivo 
Novák byl jeden z posledních fi lmařů – samouků. Víc než pat-
náct let pracoval u fi lmu v různých funkcích jako asistent režie, 
pomocný režisér či vedoucí produkce a mohl „na place“ sledovat 
nejlepší režiséry a nejslavnější herce. Tak se třeba z těch nej-
známějších fi lmů už v roce 1941 ocitl u režijní práce Jana Svitáka 
při natáčení Přednosty stanice, v němž zářili Vlasta Burian a Ja-
roslav Marvan.

Tvůrce a jeho úspěchy
Za první položku v Novákově poměrně obsáhlé režijní, ale 

i scénáristické fi lmografi i, čítající na dvě desítky hraných titulů 
pro kina a téměř tolik i pro televizi, nepočítaje v to několik fi l-
mů dokumentárních, můžeme považovat fi lm „Nejlepší člověk“ 
s Vlastou Burianem z roku 1954, na němž se režijně podílel spo-
lečně s tehdy naopak končícím Václavem Wassermanem. První 
samostatnou režii pak představovala o tři roky později „Štěňata“ 
podle scénáře, na němž pracoval společně s ještě neznámým 
Milošem Formanem. Obecným námětem tohoto fi lmu, stejně 
jako jeho mnoha dalších, byly problémy mladých lidí vstupují-
cích do života společnosti. Obsáhl pestrou paletu žánrů od ko-
medií po dramata či detektivky. Na bližší popis zde není mís-
to, tak stručně jmenujme alespoň některé: „Na laně“ (1963) se 
scénáristickým přispěním Jana Procházky, kamerou Stanislava 

Miloty a hudbou Zdeňka Lišky, „Zločin v dívčí škole“ (1965), kde 
režíroval jednu ze tří povídek podle Škvoreckého předlohy, de-
tektivka „Poklad byzantského kupce“ (1966) s Jiřím Valou v roli 
kpt. Exnera, „Maratón“ (1968), dramatický příběh z doby praž-
ského povstání s Jaromírem Hanzlíkem a Janou Brejchovou, 
ale i Karlem Högerem či Zdeňkem Štěpánkem, nejznámější a již 
vzpomenuté „Léto s kovbojem“ (1976) podle scénáře Jaromíry 
Kolárové s Jaromírem Hanzlíkem, Danielou Kolářovou a Oldři-
chem Víznerem a hudbou Petra Hapky, „Fešák Hubert“ (1984) 
s Karlem Heřmánkem v roli prvorepublikového žižkovského fra-
jera v souboji s policejním inspektorem Mourkem Petra Kostky 
a chytlavou ústřední písní dua Hapka – Horáček v nezapomenu-
telném podání Laďky Kozderkové, či rodinné drama „Operace 
mé dcery“ (1986). Z těch televizních se pak nejznámějšími stala 
komedie „Kam slunce nechodí“ (1971) s hvězdnými Vladimírem 
Menšíkem, Ivou Janžurovou, Iljou Prachařem, Marií Drahokou-
pilovou či Waldemarem. Matuškou a 13 dílů seriálu „Dynastie 
Nováků“ (1982). 

Filmy Ivo Nováka se až na výjimky neobjevují na čelných 
místech kinematografi ckých „hitparád“. Přesto stojí za to se jimi 
zabývat, neboť i ony odrážejí svou dobu a jsou neprávem opo-
míjeny. Třebaže jejich autor nikdy nepatřil k průkopníkům nových 
fi lmových postupů, ač je vstřebával a nevyhýbal se jim, či tvůr-
cům, kteří jdou hlavou proti zdi, jeho vysloveným přesvědčením 
bylo, že fi lm má především dělat divákům radost, a to ať už jde 
o jakýkoliv fi lmový žánr. Jeho někdejší spolupracovníci a herci 
na něj vzpomínají jako na milého a noblesního člověka. A to 
není málo. Ivo Novák se k Moravským Budějovicím vždy hlásil, 
do města zajížděl na návštěvy příbuzných či abiturientské srazy. 
Zemřel v Praze 15. února 2004.

Pamětní deska z ateliéru dačické výtvarnice, ovšem morav-
skobudějovického původu, MgA. Jany Schlosserové je – a nej-
sem sám toho názoru – velmi povedená a stala se ozdobou 
našeho města. Kdo jste ji ještě neviděli, přijďte se podívat, milí 
čtenáři!     Mgr. Petr Jičínský

Režisér Ivo Novák (vlevo) s herci při natáčení. Foto: archiv P. K. Nováka

Pamětní deska Ivo Nováka od výtvarnice J. Schlosserové
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V sobotu 27. srpna si Komárovice při-
pomněly svého rodáka indologa, orien-
talistu a profesora na Karlově univerzitě 
Vincence Lesného (1882 až 1953) a jeho 
indického přítele, básníka, fi lozofa, peda-
goga a nositele Nobelovy ceny za literatu-
ru Rabíndranátha Thákura (1861 až 1941). 
Jejich busty byly odhaleny před domem, 
v němž se Lesný narodil a ve kterém je 
kromě obecního úřadu také jeho pamětní 
síň. Slavnost se konala při příležitosti 75. 
výročí vyhlášení nezávislosti Indie.

Pozvání na odhalení obou bust přijala 
delegace z velvyslanectví Indie vedená 
velvyslancem Hemantem Harishchand-
rou Kotalwarem, dále se zúčastnil tajem-
ník velvyslanectví pan Dass a další pra-
covníci velvyslanectví. Z Kraje Vysočina 
přijal pozvání náměstek hejtmana a radní 
Roman Fabeš. Přítomni byli i zástupci in-
dické komunity v České republice, další 
pozvaní hosté, zastupitelé obce Komáro-
vice a občané z Komárovic a okolí.

Sobotní odpoledne zahájil starosta 
obce Bohumil Šuckrdle přivítáním pana 
velvyslance a ostatních hostů a občanů 
shromážděných před obecním úřadem. 
Po projevu pana velvyslance Kotalwara 
a poděkování za uspořádání této akce 
ve svém projevu vyzdvihl zásluhy profe-
sora Lesného a básníka Thákura o rozvoj 
česko-indických vztahů. Profesor Lesný 
býval největším odborníkem na indickou 
kulturu a literaturu, za první republiky 

položil základy české 
indologie, často v In-
dii pobýval a zde se 
přátelil i s indickým 
spisovatelem a nosi-
telem Nobelovy ceny 
za literaturu Rabíndra-
náthem Thákurem, je-
hož Indové stále veli-
ce uctívají. „Tento rok 
slavíme pětasedmde-
sát let od nezávislosti 
Indie. A já jsem moc 
rád, že právě zde, 
v Komárovicích, mů-
žeme také právě letos 
odhalit busty obou 
těchto velikých mužů,“ pronesl velvysla-
nec Kotalwar u Lesného pamětní síně 
směrem k početnému zástupu přihlížejí-
cích. Po odhalení busty V. Lesného a R. 
Thákura následovalo společné vysazení 
stromu v přilehlém parku. Strom ořešák 
vysadil ambasador Hemant Kotalwar spo-
lečně s komárovickým starostou Bohumi-
lem Šuckrdlem a krajským radním Ro-
manem Fabešem. Společnými silami byl 
strom vysazen a řádně zalit, aby připomí-
nal nejen tuto událost, ale i přátelství mezi 
Českou republikou a Indií. Po zasazení 
stromu přišla na řadu prohlídka pamětní 
síně a zápisy do obecní kroniky a pamětní 
knihy v síni V. Lesného.

Následovala kulturní část, kdy se všich-

ni přítomní přesunuli na hřiště místní so-
kolovny, kde hosté pokračovali krátkými 
proslovy. Po nich vystoupil folklorní sou-
bor Džbáneček z Martínkova se svým 
tanečním vystoupením a do rytmu mo-
ravského folkloru tleskal se svým dopro-
vodem i pan velvyslanec. Vzápětí mar-
tínkovský soubor vystřídala tanečnice 
z Indie Neha Seshadrinath, která všechny 
místní doslova uhranula nejen svojí krá-
sou, ale i pro Evropana velice nezvyklý-
mi, o to více však podmanivými rytmy 
a pohyby těla. S rolničkami připevněnými 
na kotnících zatančila tanec ze severní 
Indie. Poté opět vystoupil soubor Džbáne-
ček. Mezitím pracovníci cateringu připra-
vili pro všechny návštěvníky ochutnávky 
indických pokrmů. V přilehlé sokolovně 
byl pro návštěvníky připravený raut české 
kuchyně a výstavka fotografi í a dokumen-
tů o Vincenci Lesném a o činnosti spolků 
v obci Komárovice, která se těšila nebý-
valému zájmu jak pana velvyslance, tak 
i návštěvníků a hostů.

Děkujeme všem občanům a přátelům, 
kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
této společensky zajímavé akce, kterou 
ocenil i pan velvyslanec Kotalwar s přá-
ním i nadále rozvíjet kontakty a styky 
v oblasti česko-indických vztahů.

Bohumil Šuckrdle

Nastal čas sklízení obilí a s tím i spo-
jené dožínkové dění v naší vesničce. 
Přípravy začaly několik dní dopředu, a to 
pletením dožínkových kytic, na kterých se 
místní ženy opravdu vyznamenaly.

Samotný průvod začal v sobotu 20. srp-
na půl hodiny po poledni u obecního úřa-
du. Zde se do průvodu seřadila omladina 

v krásně zdobených krojích a dobrovolní 
hasiči v uniformách. Průvod byl doprová-
zen koňským povozem pana Nevorala, 
traktorem pana Nejedlíka a kapelou Ve-
selá partyja pod vedením Václava Sobot-
ky. Postupně se procházelo celou vesnicí 
a do každého stavení byla předána dožín-
ková kytice a pozvánka na večerní dožín-

kovou veselici. Odměnou v každém domě 
bylo výborné pohoštění, od tradičních ko-
láčů až po ještě tradičnější slivovici. Prů-
vod skončil v podvečerních hodinách.

Pomyslnou tečkou za vydařeným dnem 
byla již zmíněná dožínková veselice se 
skupinou Rookies, kdy se hrálo a tančilo 
až do ranních hodin. Všem zúčastněným 

a všem obyvatelům 
děkujeme za držení 
této tradice v naší 
vesničce.

Andrea
Sosnarová

Komárovice uctily památku profesora Lesného a básníka Thákura

Dožínky v Lázu začaly průvodem a skončily veselicí

z mikroregionu
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 Na začátku prázdnin jsme ve zpravo-
daji prezentovali vydařený letní dětský 
karneval a než jsme se nadáli, byl tady ko-
nec prázdnin a s ním další událost. Jelikož 
akcí pro děti není nikdy dost, tak jsme pro 
ně v Dešově připravili reprízu oblíbené 
akční hry „Pevnost Boyard“. Program věr-
ně kopíroval známý televizní pořad a star-
ší děti nadšeně a s vypětím všech sil plnily 

a zpěvu se linou po celém Domově. Ně-
kteří poslouchají a jiní si společně zazpí-
vají známé české lidové písně.

Poslední školní měsíc červen nás na-
vštívily děti ze ZŠ a MŠ Třebelovice. Při-
pravily si velice pěkné vystoupení složené 
z básniček, písniček, tance i hezkého mlu-
veného slova. Na přítomnost dětí se vždy 
těšíme a rádi je opět mezi námi přivítáme. 
Jejich výkony vždy náležitě odměníme 
dlouhým potleskem, úsměvem, leckdy 

i pohlazením. Děti rozdávaly květi-
ny z papíru, a tím vykouzlily úsměvy 
na tvářích seniorů. U některých se 
zatřpytila i slzička na tváři. V červnu 
k nám rovněž zavítalo hudební duo 
LH Band. Pěkně připravené hudeb-
ní vystoupení manželů Honkových. 
Zanotovali jsme si nám dobře známé 
písně a někteří zavzpomínali na svoje 
mládí.

Červenec jsme přivítali oslavou 
pouti sv. Petra a Pavla. K poslechu 
i tanci nám v zahradě Domova zahrá-
la paní Lenka Šťastná s kamarády. 
Krásné letní počasí dokreslilo příjem-
nou atmosféru oslavy. Nechyběl ani 

stánek s ukázkou výrobků klientů našeho 
Domova. Výrobky z různých druhů mate-
riálů, recyklace, něco na mlsání, sladké či 
slané.

Keříky červeného rybízu v zahradě 
jsme vzali útokem, proběhla dělba prá-
ce, někdo otrhával přímo z keříků, někdo 
otrhával kuličky na oddělení a z výsledku 
snažení bude rybíz v zimních měsících 
zdobit moučník, který si upečeme.

Ani letos jsme nevynechali Malou pouť 
v Kostelním Vydří. Návštěva mše svaté, 
karmelitánského knihkupectví a domů 
na oběd.

Na závěr léta jsme využili zahradu 
k houbaření. Houby, které nám zahrada 
poskytla, byly obohacením naší kuchyně. 
Příprava výborných smažených hub jako 
jedna z mnoha aktivizačních technik.

Až podzim svojí rozmanitou škálou ba-
rev vykouzlí až někdy dechberoucí pod-
zimní krajinu v okolí našeho Domova, 
budeme se ještě těšit z procházek po za-
hradě a užívat si doufejme teplého pod-
zimního počasí v pohodové náladě.

Jana Šafratová, 
aktivizační pracovnice

Léto se snažíme trávit s našimi 
klienty převážně v zahradě, příro-
dě. Aktivity velmi rádi přizpůsobíme 
tomuto ročnímu období. Modrá ob-
loha, slunce, teplo, ptačí zpěv, vůně 
léta navodí příjemnou atmosféru. 
Odpolední káva určitě více chutná 
v zahradě než uvnitř. Výlet, který 
směřujeme do cukrárny na výborný 
zákusek, zmrzlinu a dobrou kávu, 
nám vždy zvedne náladu a náležitě 
si vše vychutnáme.

V zahradě pod pergolou grilu-
jeme různé druhy zeleniny a ne-
zapomínáme ani na ty, co raději 
ochutnávají grilované produkty 
obsahující maso. Jako zpestření jsme vy-
zkoušeli podávat oběd pod pergolou, což 
se setkalo s velmi kladným hodnocením.

V měsíci květnu za hudebního dopro-
vodu pana Doláka jsme oblékli nažehlené 
zástěrky a rozvlnili naše těla v rytmu hud-
by. Hudební i taneční odpoledne zástěr-
kové veselice bylo obohaceno pohodovou 
náladou i chutným občerstvením.

Harmonikářka paní Bastlová z Jemnice 
za námi jezdí pravidelně, tóny akordeonu 

úkoly, které byly zaměřeny na zdatnost, 
šikovnost a kolektivní soutěžení. Družstva 
sbírala indicie a plnila soutěžní disciplíny, 
které byly rozmístěny na různých místech 
po celé obci. Získané indicie sloužily k vy-
luštění tajenky a pomoci ní se týmy probo-
jovaly až k vysněnému pokladu.

Hravé, zábavné a přiměřené věku, tak 
by se dala ohodnotit soutěžní stanoviště, 

na kterých zápolily nejmenší děti. Jejich 
úsilí bylo odměněno věcnými cenami. 
Maximálně vytížený byl skákací hrad 
a tvořivý výtvarný koutek, kde si chlapci 
a děvčata vyzkoušeli novou výtvarnou 
techniku.

Párek v rohlíku a limonáda zdarma pro 
děti a oblíbené laskominy za symbolickou 
cenu pro dospělé, taková byla nabídka 

našeho prodejního 
stánku na hřišti.

Obloha se sice 
na nás trochu mrači-
la, lehce i strašila, ale 
nakonec se slitovala 
a déšť si schovala 
na jiný den, a tak si 
všichni – malí, velcí, 
mladší i starší – užili 
krásné nedělní odpo-
ledne.

Jan Sigmund

Letní měsíce v Domově sv. Anežky Velký Újezd

Dešovské loučení s prázdninami: Pevnost Boyard

z mikroregionu
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Na začátku výšlap za pokladem, na kon-
ci stezka odvahy; to jsou dvě tradiční akce 
pro děti, které nám na Lesné vymezují čas 
letních prázdnin.

Oslavit konec prázdnin a zároveň pro-
kázat jistou dávku odvahy přišlo v sobotu 
3. září zhruba 25 dětí. Kolem půl sedmé 
vyrazily společně 
s rodiči za vesnici 
směrem k hoře Ma-
řence. Cesta ubí-
hala rychle a šlo se 
zvesela, přece jen 
bylo ještě světlo. To 
cesta nazpět tak ve-
selá nebyla, přitom 
nebyly potřeba žád-
né speciální efek-

V sobotu 20. srpna vpodvečer se konala 
na návsi v Bolíkovicích dožínková slavnost. 
Jak se kdysi říkalo, dožínky je doba, kdy kon-
čí žně a začíná čas hojnosti. Společná oslava 
ukázala, jak to mohlo kdysi vypa-
dat a jak mohli naši předkové toto 
období slavit. Na akci nechyběl 
historický průvod ani slavnostní 
předání dožínkového věnce panu 
hospodáři (viz foto Pavla Zik-
munda). Dále byl zmíněn symbol 
posledního snopu (tzv. „baby“) 
i krájení dožínkového chleba. 
Po ofi ciálním úvodu následovala 
volná zábava, kdy bylo připrave-
né pohoštění. K tanci a poslechu 

Součástí veřejného prostranství na že-
letavském náměstí je odedávna kamenná 
kašna. Poprvé je zobrazena na akvarelu 
z roku 1806, jehož autorem byl želetavský 
pošmistr František Schmuttermayer. Jedná 
se o kvalitní barokní kamenické dílo ze 17. 
století s úpravami a renovacemi v 19. sto-
letí, jak o tom svědčí vytesané letopočty 
1818 a 1849 na soklu tvarovaného podstav-
ce ve středu kašny završeného velkou ka-
mennou piniovou šiškou. Nádrž o objemu 12 
m3 byla napájena vodou z rybníka Hadravy 
a ještě nedávno v ní plavaly desítky červe-
ných a oranžových rybiček.

Ale to už je minulost. Po desetiletích ne-
dostatečné údržby, kdy se kašna na zimu 

nevypouštěla, a mráz urychlil destrukci ka-
menného roubení, se městysi podařilo zís-
kat dotaci z Kraje Vysočina z fondu Obnovy 
památek. Náklady na rozsáhlou rekonstruk-
ci nádrže budou přesahovat 700 tisíc korun 
a dotace pokryje polovinu z nich. Už počát-
kem letošního července rozebrali kameníci 
dílo svých dávných předchůdců na jednotli-
vé díly, které na místě očistili a poškozené 
části citlivě zrekonstruovali. Pod kašnou byl 
vytvořen nový jeden metr vysoký základ. 
Části nejvíce zvětralých žulových bloků 
však bylo nutné vyspravit novým kamenem. 
Poté kameníci kašnu opět sestavili a pečlivě 
vyspárovali. Doprostřed znovu umístili ka-
menný podstavec s piniovou šiškou, která 

byla odborně ošetřena v dílně restaurátora 
Otakara Marcina mladšího. Jeden blok však 
byl už v tak špatném stavu, že musel být vy-
měněn za nový, který bude vytesán z mrá-
kotínské žuly. A tak se doba rekonstrukce, 
na kterou po celou dobu dohlížel pracovník 
z Národního památkového ústavu v Telči, 
protáhne až do října.

Rybičky se už do nádrže pravděpodobně 
nevrátí, neboť nově bude na jaře naplněna 
upravovanou vodou z obecního vodovodu 
a cirkulovat bude pomocí čerpadla. Na zimu 
bude vždy vypuštěna a snad i ochráněna stříš-
kou, aby se zabránilo další destrukci kamene.

Želetavská kašna, kolem které místní 
na oslavu příjezdu 1. čs. prezidenta T. G. 

Masaryka do vlasti vysázeli 
v roce 1918 čtyři lípy, nemá ná-
ročnou plastickou výzdobu, má 
ale dobrou řemeslnickou úroveň. 
Dokumentuje nejen zručnost ka-
menických mistrů, je také cen-
ným dokladem způsobu života 
společnosti určité epochy. Dou-
fejme, že se další generace Že-
letaváků o ni budou dobře starat 
a že bude krášlit naše náměs-
tíčko přinejmenším pár dalších 
století.

Olga Nováková

ty – stačilo jen okolní prostředí, jež samo 
o sobě vytvářelo kulisy, ze kterých mohlo být 
ledaskomu docela úzko: hrbolatá potemnělá 
cesta, sem tam ševelící křoví, měsíc vykuku-
jící zpoza mraků... Ale nepředbíhejme.

V duchu hesla „s plným žaludkem jde 
všechno líp“ jsme se nejdřív posilnili ope-

čenými buřty a čekali na tu správnou tmu. 
Po dostatečném setmění vyrazily první děti 
na zpáteční cestu do vsi. Cestou na ně če-
kaly tajemné a strašidelné postavy s jed-
noduchými úkoly. V cíli u kapličky se každý, 
kdo cestu prošel, podepsal na speciální lis-
tinu. Závěrečná kontrola naštěstí potvrdila, 

že počet podpisů dorazivších 
se shodoval s počtem dětí vy-
slaných na trasu.

Všichni malí účastníci byli 
za svoji statečnost zaslou-
ženě odměněni balíčkem 
s drobnostmi a dobrotami. 
Celá akce skončila v pergole 
u hřiště, kde družná nálada 
mnohé udržela až do nočních 
hodin.     Marcela Havelková

hrál po celý večer skvěle harmonikář. Všichni 
účastníci akce se mohli také svézt s krásně 
ozdobeným koňským spřežením.

Celá akce se vydařila, o čemž svědčila 

velká účast obyvatel a přátel obce. Foto-
grafi e z ní si můžete prohlédnout na www.
obecbabice.eu.

Miroslav Sklenář

Želetavská kašna se po letech dočkala rekonstrukce

Želetavská kašna na archivním snímku z roku 1950. Takto vypadala kašna v polovině září letošního roku. 
   Foto: Olga Nováková

Na Lesné se nebojíme ani za úplné tmy…

Dožínky v Bolíkovicích se opravdu vydařily
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Každý rok je pro děti těžké rozloučit se 
s prázdninami, usednout zpět do školních 
lavic nebo se vrátit do školky. Abychom jim 
u nás v Meziříčku pomohli usnadnit tento ná-
vrat, připravili jsme pro ně naučnou cestu, 
která měla za úkol také prověřit znalosti do-
pravních značek.

Sešli jsme se v sobotu 3. září v 15 hodin 
na hřišti v opravdu hojném počtu. Starostka 
obce výletníky přivítala a vysvět-
lila pravidla naučné cesty. Dětem 
a rodičům byly rozdány hrací kar-
ty, na kterých byla tajenka, kterou 
výletníci museli rozluštit, aby se 
dostali k ukrytému pokladu. A čtyř-
kilometrové dobrodružství na cestě 
po okolí Meziříčka mohlo začít.

Na jednotlivých stanovištích byly 
umístěny dopravní značky. Děti 
měly určit, co jednotlivé značky 
znamenají a zaznamenat správnou 
odpověď do hrací karty. Na Holém 

pohádkové cesty jsme poznávali přírodu 
okolo Jakubova a spolupracovali při družino-
vých hrách. V lese – pralese děti tvořily s pří-
rodninami, vyřezávaly, zdolávaly poslepu la-
novou cestu. Odpoledne si začaly malovat 
kouzelné obrázky s klovatinou, vyřezávaly 
si kouzelné hůlky a nechyběly vodní hrátky. 
Novinkou bylo tvoření obrovských bublin. 

V úterý všichni zvládli čarodějnický kvíz 
po cestě k rybníku. Svoji odvahu a zruč-
nost procvičili v lanovém centru, obratnost 
a rychlost zase v přenášení vody. Následo-
vala vodní bitva a zkoumání života v ryb-
níku. Odpoledne jsme postavili ohniště, 
nachystali dřevo, procvičovali rozdělávání 
ohně křesadly, vařili brambory ke svačině. 
Po nalezení tříhlavého psa děti našly kou-
zelné kameny, které si začaly malovat. 

Ve středu jsme vyrazili na výpravu do Li-
tohoře; pohráli si na dětském hřišti a užili si 
vodu v koupališti. Po zmrzlinovém osvěžení 
se hrálo na hřišti, ve vodě nebo se „mastily 
karty“. Odpoledne se dělaly pokusy s vodou 

a lentilkami, pokračovaly vodní hrátky a hry 
s míči nebo přírodninami. Večer jsme se se-
šli s rodiči u táboráku a opekli si párečky. 
Devatenáct statečných se rozhodlo přespat 
ve školce pod širákem. Zahráli jsme si ve-
černí hry, zpívali táborové písničky, s ba-
terkami vyrazily děti do nočního Obludária. 
Noc byla teplá, všichni jí zvládli.

Ve čtvrtek na děti čekaly čarodějnické 
úkoly v Jakubově: čáry budoucnosti (hry 
s roboty), skákání v pytli, házení polenem 
a létání na koštěti.

V pátek se mírně ochladilo a sprchlo, 
ve školce jsme si navzájem ukázali svá 
kouzla a odhalili jejich tajemství. Po deštíku 
jsme vyrazili hledat poklad, po cestě se plni-
ly úkoly. Na školní zahradě děti našly truhlu 
a klíč k pokladu. Při sportování jsme vyzkou-
šeli nové hřiště a pohráli si na zahradě. Od-
poledne si děti dokončovaly dřevěné výrob-
ky, hrály s roboty a pomáhaly s úklidem. 

Bronislava Kabelková

Škola čar a kouzel
Třetí srpnový týden proběhl první turnus 

příměstského tábora v MŠ Jakubov, kterého 
se zúčastnily děti ve věku od pěti do dvanác-
ti let. V pondělí nastoupili táborníci do „Školy 
čar a kouzel“, seznámili se s pravidly školy 
a svojí družinkou. Na výpravě po stopách 

kopci po vyluštění tajenky čekal děti vytou-
žený poklad.

Cesta nás pak zavedla zpět na hřiště, kde 
bylo připraveno pro všechny účastníky ob-
čerstvení, přičemž zejména ti nejmenší se 
nejvíce těšili na opékání špekáčků. Pro do-
spělé byly připraveny na posilněnou horké 
i studené nápoje. Na hřišti děti pokračovaly 
ve skotačení. Nejvíce je bavilo přetahování 

lanem a chůze na chůdách. Závěrečné po-
sezení u táborového ohně trvalo do pozd-
ních večerních hodin.

Rádi bychom poděkovali rodičům a dě-
tem, babičkám i dědečkům, kteří si udělali 
čas a strávili s námi nádherné sobotní odpo-
ledne. Poděkování patří i těm, kteří se podí-
leli na přípravách naučné cesty.

Alena Pelánová

Dva tradiční jakubovské srpnové příměstské tábory

Dobrodružné rozloučení s prázdninami v Meziříčku

Odvahu a zručnost prokazovali malí táborníci 
i v lanovém centru.     Foto: Barbora Kabelková

Když se počasí umoudřilo, tábor si všichni užívali na-
plno…                    Foto: Eva Šrámková

Tábor Ferdy mravence
V druhém táborovém týdnu pozval Ferda 

mravenec s Beruškou děti do hmyzí říše. 
Týmy malých táborníků během celého týd-
ne bojovaly o mravenčí kukly. Soutěžilo se 
ve sportovních hrách, vědomostních i krea-
tivních disciplínách.

Počasí nám na začátku týdne moc nepřá-
lo. Pondělí a úterý propršelo, a tak se do-
vádělo a tvořilo ve škole a sportovalo v kul-
turním domě. Zbytek týdne už jsme strávili 
venku a užili si opravdu krásné počasí. Kaž-
dý den jsme se seznámili s jedním příběhem 
z knížky Ferdy mravence, na který navazo-
valy hry a aktivity. V příbězích se zároveň 
skrývala i nápověda k získání pokladu. 
Hledali jsme berušky, závodili jako koníci, 
pak jsme museli hladovým koníkům nano-
sit krmení, vzájemně jsme navázali spoje-
ní a v týmech si předali zprávy. Doručovali 
jsme zásilky, jako hladoví čmeláci jsme vy-

sávali kytičky, vyhýbali se zákeřným ba-
cilům i laserovým paprskům.

Děti si po vzoru Ferdy mravence vy-
zkoušely „práce všeho druhu“. Vyráběly 
dešťové hole, náramky, malovaly na ka-
mínky a na čtvrteční střelecké klání si 
zhotovily balónkovou střílečku. Poslední 
den tábora čekal na děti ukrytý poklad. 
Nejdříve ale týmy musely projít trasu 
po vsi, na které získaly po zodpovězení 
otázek písmena pro vyluštění šifry. Po-
klad se skrýval na půdě školy…

A soutěžilo se dál, museli jsme ulovit 
ještě krmení pro masožravého střevlíka. 
Záhy se děti dozvěděly výsledky celotá-
borové hry, spočítaly se mravenčí kukly 
a vítězné týmy byly odměněny. Pamětní 
medaili si odnesl každý táborník. Bez práce 
nejsou koláče, ale protože všechny děti uká-
zaly, jak jsou šikovné, obratné, bystré a mají 
smysl pro férovou hru, zasloužily si sladkou 

odměnou, výborné velké koláče. Rozlouči-
li jsme se vodní bitvou a těšíme se za rok 
na viděnou.

Eva Šrámková



Festival ve znamení piva 
objektivem Pavla Čírtka

Třetí ročník populární 
akce opět uspořádal Morav-
skobudějovický mikroregion 
ve spolupráci s MKS Bese-
da v pátek 2. září na zámec-
kém nádvoří v Moravských 
Budějovicích.

V sobotu 27. srpna Babice opět ožily čilým společenským ži-
votem a ruchem. 

Bylo to při oslavách 120 roků existence SDH Babice spojených 
s požehnáním nového dopravního automobilu a rekonstruované 
hasičské zbrojnice.

Celé slavnostní odpoledne bylo zahájeno průvodem dobrovol-
ných hasičů z okrsku č. 4 Čáslavice, ve kterém se prezentova-
ly SDH z Babic, Bolíkovic, Cidliny, Čáslavic, Lesonic, Loukovic 
a Římova. Průvod vycházel symbolicky od staré, původní a dnes 

nepoužívané hasičské zbrojnice. Pokračoval přes náves k sou-
časné, nově rekonstruované, zbrojnici.

Oslav se zúčastnila řada významných hostů, administrátor 
římskokatolické farnosti Babice Lubomír Říhák, starosta SDH 
Babice Ing. Jiří Nahodil, členka výkonného výboru Okresního 
sdružení hasičů Třebíč a starostka okrsku č. 4 Čáslavice ma-
jorka Ing. Jarmila Machová, zástupce Územního odboru Třebíč 
HZS Kraje Vysočina major Ing. Miloš Mach, ředitel Územního 
odboru Vyškov HZS Jihomoravského kraje plukovník Ing. Vác-

lav Kovář, místostarostka 
Moravských Budějovic 
a předsedkyně Morav-
skobudějovického mik-
roregionu Bc. Jana Kie-
sewetterová a předseda 
Muzejního spolku Morav-
ské Budějovice Ing. Fran-
tišek Lustig.

Starostka Babic Petra 
Černá přivítala všech-
ny přítomné a ve svém 
projevu připomněla vše, 
co předcházelo poříze-
ní nového dopravního 
automobilu pro jednot-

V popředí slavnostního průvodu kráčela starostka Babic Petra Černá, která se později spolu s hosty uja-
la stříhání pásky.                  Foto: Petr Chňoupek

Sto dvacet roků Sboru dobrovolných hasičů Babice

z mikroregionu
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Dominantním objektem na návsi v Lesné je víceúčelová bu-
dova čp. 10, ve které se nacházejí mimo jiné obecní obchůdek, 
klubovna – hasičárna a prostory tech-
nického zázemí pro sousední hasič-
skou zbrojnici. Jako každá stavba i tato 
vyžaduje stálou péči, postupně tedy 
probíhají dílčí opravy a rekonstruk-
ce. V letošním roce došlo na opravu 
střechy, proto uspořádala obec Lesná 
v součinnosti se sborem dobrovolných 
hasičů brigádu, jejímž cílem bylo sun-
dat stávající tašky a připravit prostor 
půdy pro odbornou fi rmu, která zajistí 
pokládku nové střešní krytiny.

Brigáda proběhla poslední srpnovou 
sobotu. Pracovalo se od rána; před os-
mou hodinou už stály na návsi připrave-
né vlečky a první pracanti se šplhali na střechu. Díky důmyslnému 
řetězu dobrovolníků taška za taškou putovaly z ruky do ruky a po-

měrně rychle plnily valníky. Následovalo vyčištění půdy od na-
shromážděných „pokladů“, odstranění střešních latí a okapů a fi -

nální zaplachtování celé plochy střechy. 
Vyjádřeno v řeči čísel: 31 dobrovolníků 
sundalo za osm brigádnických hodin 
tašky z plochy cca 320 m2, naplněny 
byly tři vlečky krytiny a dvě vlečky trámů 
a latí a na nové střeše se bude vyjímat 
12 palet tašek.

Pracovní elán dobrovolníků byl 
po celý den stimulován skvělým caterin-
gem. Štafetu prací po víkendu převzala 
odborná fi rma, která postupně provede 
výměnu poškozených krovů a střešních 
latí a zajistí pokládku nové krytiny včet-
ně oplechování. Projekt výměny střechy 
proběhl za fi nanční podpory programu 

„Obnova venkova Vysočiny.“ Poděkování za pomoc patří všem zú-
častněným občanům Lesné.  Marcela Havelková

ku SDH Babice a přístavbě hasičské zbrojnice. Z jejích úst 
zazněla slova uznání a díků dobrovolným hasičům za jejich 
práci a připomněla, že jsou také organizátory a realizátory kul-
turních akcí a společenského života v obci. Závěrem svého 
proslovu předala veliteli jednotky Romanu Aipldauerovi klíče 
od nového automobilu. Ve všech projevech hostů se prolínalo 
uznání a velký respekt k práci dobrovolných hasičů. Po zdra-
vicích hostů se Petra Černá, Roman Aipldauer, Jarmila Ma-
chová a Miloš Mach ujali slavnostního přestřižení pásky nově 
zrekonstruované zbrojnice.

Administrátor římskokatolické farnosti Babice Lubomír Ří-
hák poté požehnal automobil a zbrojnici. Na památku věno-
val starostovi SDH Babice Jiřímu Nahodilovi hliněnou tabulku 
s nápisem „Bůh žehnej tomuto domu“.

Po ofi ciální části slavnosti následovala prohlídka techniky, 
zbrojnice a velice zajímavá byla i výstava z historie 120 roků 
života hasičů v Babicích. Pro všechny přítomné, kterých se 
sešlo opravdu mnoho, bylo připraveno výborné pohoštění. 
O chuťové pohárky se již tradičně postaral člen SDH Babice 
Jiří Pánek, jehož kulinářské umění je vyhlášené. Lidé se vý-
borně bavili při poslechu hudby v podání kapely Benefi t. Nej-
větší devízou vydařených oslav bylo, že jsme se setkali v přá-
telské pohodě, navzájem si blízcí v úctě a respektu k lidem, 
kteří pracují pro radost, potěšení ale hlavně bezpečnost nás 
všech.

Václav Kovář

V Komárovicích se konal od pátku 2. září od 18.00 hod. do ne-
děle 4. září do 15.00 hod. v pořadí šestý ročník rybářských zá-
vodů nazvaných KOMÁR CARP CUP, 
opět o putovní pohár starosty obce Ko-
márovice. Závody probíhaly tradičně 
na pěkně upraveném rybníku a trvaly 
42 hodin nepřetržitého lovu kapra.

Úlovky, které jsou započítány 
do měření, musí být kapři o minimál-
ní hmotnosti 4 kg. Závodí devět dvojic 
sportovních rybářů. Pořadatelé tradič-
ně zajišťují pro závodníky také stravo-
vání formou polévek, pečeného masa, 
klobásů a guláše, takže se lovící rybáři 
mohou věnovat lovu nepřetržitě po ce-
lou dobu závodů.

První tři týmy – dvojice umístěné na stupních vítězů – byly 
oceněny jak fi nanční odměnou, tak i pěknými poháry. Vítězná 

dvojice má v držení do příštích závodů i putovní pohár staros-
ty obce. Letos se na prvním místě umístil tým Petr Gasta a Pa-

vel Růžička starší s úlovkem 32,31 kg, 
na druhém místě skončili Pavel Rů-
žička mladší a Josef Fedra (28,21 kg) 
a na třetím dvojice Karel Česnek a Mi-
lan Jaša (14,85 kg). Domácí týmy ob-
sadily letos pouze nebodovaná místa. 
Při vyhlašování výsledků byla oceně-
na i nejtěžší ulovená ryba o hmotnosti 
13,9 kg, kterou chytil Petr Gasta. Byl 
proto po zásluze oceněn pohárem 
za nejtěžší rybu.

Závěrem je opět potřeba poděkovat 
všem ženám a všem mužům, kteří se 

po celou dobu starali o vaření, přísun tekutin a stravy závod-
níkům, jakož i týmu rozhodčích a měřičů. Všichni jmenovaní 
absolvovali se závodníky celých 42 hodin a ještě něco navíc. 
Pořadatelé oznamují, že je již v přípravách v pořadí už sedmý 
ročník tradičního závodu nazvaného O putovní pohár starosty 
obce Komárovice a plánují jej opět na září příštího roku.

Petr Brus

Sobotní brigáda na střeše víceúčelové budovy

Tradiční rybářské závody trvaly dvaačtyřicet hodin!

z mikroregionu
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Zahájení nového školního roku 
s jahodovou zmrzlinou

V Nových Syrovicích proběhlo zahájení letošního nového škol-
ního roku v hale školní budovy, kde se sešli školáci ze základní 
i předškoláci z mateřské školy. Zvlášť slavnostní okamžik nastal 
tento den pro nové prvňáčky, kteří přišli v doprovodu svých nej-
bližších. Po úvodním proslovu starosty Oldřicha Svobody a ře-
ditelky školy Mgr. Ivany Vodákové se děti rozešly do svých tříd, 
kde nejmenší žáčky čekalo překvapení v podobě batůžků se 
školními potřebami z Kraje Vysočina. Pan starosta navštívil děti 
ještě v jednotlivých 
třídách. Tradičním 
sladkým osvěže-
ním pro všechny 
děti byla jahodová 
zmrzlina, kterou 
jim připravily naše 
paní kuchařky.

Marie 
Berounová, 
ZŠ a MŠ 
Nové Syrovice
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První zářijovou sobotu se konala 
na Obecním úřadě v Domamili malá slav-
nost. Byla pokřtěna nová publikace s ná-
zvem „Domamil na starých fotografi ích“, 
kterou zpracovaly Jana Menčíková a Hana 
Tichá, roz. Cihelková. Jedná se v pořa-
dí o druhou knihu o Domamili, tentokrát 
sestavenou ze starých fotografi í, které 
autorkám poskytli domamilští občané. Fo-
tografi e zachycují historickou podobu Do-
mamile od konce 19. století až do 80. let 
20. století, její tehdejší obyvatele a běžný 
vesnický život v dobách minulých. Více než 
470 fotografi í obsažených v publikaci je 

doprovázeno krátkými popisujícími texty, 
nebo i úryvky z farní, školní, obecní kroniky 
a také z jedné kroniky rodinné.

Kniha měla původně vyjít v roce 2020, 
kdy uplynulo 830 let od první písemné zmín-
ky o obci Domamil v souvislosti se vznikem 
Louckého kláštera ve Znojmě. Opatření 
související s pandemií koronaviru však prá-
ci na publikaci zpozdila, a tak se knihu po-
dařilo vydat až v letošním roce. Grafi ckou 
úpravu publikace provedl a pro tisk připravil 
Jaroslav Kaláb ze Slavíkovic a knihu vytisk-
ly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Povedlo se zdařilé dílo a je třeba podě-

kovat oběma autorkám za jejich tvůrčí ini-
ciativu, kterou do tohoto dokumentu vložily. 
Poděkování patří i zastupitelům obce, kteří 
schválili distribuci knihy do domamilských 
domácností zdarma. Případní další zájemci 
si mohou knihu zakoupit na Obecním úřadě 
v Domamili.

Slavnostního křtu se zúčastnili zastupite-
lé obce v čele se starostou Radkem Men-
číkem, autorky publikace a jejich nejbližší 
spolupracovníci. Váženým hostem a kmot-
rem knihy byl Karel Janoušek, krajský radní 
a starosta obce Police.

Gabriela Střeláková-Kopcová

Po přivítání účastníků z úst starostky 
hasičů Marie Janouškové a hlavního or-
ganizátora Marka Dubského se všichni 
majitelé se svými stroji seřadili a vyra-
zili na „spanilou jízdu“ obcí. Kolonu vedl 
starosta obce Martin Chalupa s obecním 
malotraktorem. Závěrem „spanilé jízdy“ 
všechny stroje projely Novosyrovickým 
potokem, což se vždy těší největší oblibě 
přihlížejících.

Následovaly nejrůznější soutěže pro 
dospělé i děti. Tradiční házení prázdným 
sudem do dálky ovládl v mužské kategorii 
Petr Binder ml., v kategorii žen stála nej-
výše na stupni vítězů Simona Chalupo-
vá. Další soutěží bylo válení pneumatiky. 
První místo mezi muži obsadil Vít Bajgl 

a v kategorii žen byla nejúspěšnější Jit-
ka Kleeová. Novinkou v letošním ročníku 
byla „Obhlídka pole na kole“ (v našem 
případě rotopedu), která spočívala v ujetí 
1,3 km na čas. Nepřekonatelným časem 
a prvním místem se u mužů zapsal Luboš 
Růžička, u žen si rajón nejrychleji objela 
Tereza Tesařová. Gratulujeme!

Nejhodnotnější ocenění včetně poháru 
si odvezli domů pánové Vladimír Jelínek 
z Litohoře za celkově nejhezčí traktor, 
Bohumil Pešl z Lázu za nejkrásnější sa-
mosprásk a Jaroslav Hotař za nejlepšího 
oráče. Gratulujeme!

Pro děti byly nachystané hry v podobě 
skákacího hradu, hodu míče na plechov-
ky, skákání přes hrací multifunkční desku 

a mnoho dalších. Největší oblibě se u nich 
ovšem těšily jízdy malotraktorem.

Po celé odpoledne bylo pro návštěvníky 
připravené občerstvení v podobě kančího 
gulášku, grilovaných klobásek, bram-
bor vařených v pařáku či párku v rohlíku 
nebo cukrové vaty. Po vyhodnocení sou-
těží proběhlo vyhlášení tomboly. Každý 
návštěvník dostal u vstupu lístek, který 
s trochou štěstí mohl proměnit za jednu 
z bezmála stovky hodnotných cen.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
organizátorům za jejich nasazení a pra-
covitost. Jste úžasní! Samozřejmě děku-
ji i všem návštěvníkům za to, že zavítali 
do naší krásné vesničky. Mnohé z nich ví-
dáme každý rok a velice nás to těší. Letos 
přišlo okolo sedmnácti set lidí, čímž byla 
opět překonána laťka z minulého roku.

Martin Chalupa

Křest knihy s názvem „Domamil na starých fotografi ích“

Lázácká traktoriáda přilákala sedmnáct stovek návštěvníků
Rej profesionálních traktorů, postřikovačů, kombajnů a (hlavně) domácích sa-

mosprásků byl k vidění v sobotu 3. září v Lázu. Konala se zde IV. Lázácká trak-
toriáda, na které si milovníci a obdivovatelé zemědělské techniky přišli na své.

Traktoriáda v Lázu se vždy těší velké pozornosti návštěvníků napříč všemi generacemi. Ani letos tomu nebylo jinak.         Foto: Pavel Weidenthaler
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Na sobotu 3. září připravili členové a členky Sboru dobrovolných hasičů v Martínkově akci na ukončení letošních letních prázdnin. 
Pro děti všeho věku byly připraveny různé hry a soutěže, ve kterých chlapci a děvčata předváděli své dovednosti, znalosti a šikov-
nost. Všechna dítka byla na závěr odměněna balíčkem sladkostí a radost jim udělali i dobrovolní hasiči z Moravských Budějovic, kteří 
na plochu hřiště nastříkali oblíbenou pěnu.        Foto: Vít Bláha

Poslední prázdninová neděle (28. srp-
na) byla v Jakubově ve znamení „Pohád-
kové cesty“. Na rozloučení s prázdninami 
připravili pořadatelé pro děti deset stano-
višť s různými úkoly. Křemílek a Vocho-
můrka učili děti převážet náklad. Včelí 
medvídci chtěli pomoci se sběrem nek-
taru. Pat s Matem dohlíželi na zatlouká-
ní hřebíků. Vodník obsadil dětské hřiště 
s hrníčky i rybami. Na trase nechyběli ani 
myslivci se střelnicí nebo čarodějnice s lé-
tajícími košťaty. Bezhlavý rytíř procházel 
zdí a Bílá paní s dětmi ji pak musela znovu 

V sobotu 10. září se opět po roce se-
šla v Želetavě parta nadšenců, aby se 
zúčastnila již 4. ročníku nohejbalového 
turnaje trojic. V mírně chladném, téměř 
podzimním ránu, dorazilo celkem sedm 
týmů, které se rozhodly bojovat o putovní 
pohár. Po úporném klání, kdy všem hrá-
čům zapršelo i trochu štěstí, zvítězil tým 
Matláků. Putovní pohár tedy letos putoval 
do Třebíče. Loňští vítězové z Litohoře tak 
své vítězství neobhájili a tým Litmor skon-
čil v letošním ročníku na druhém místě. 
Třetí místo vybojoval místní želetavský 
tým Kůrovec.

Opět díky přispění sponzorů, kterými 
byli T. J. Sokol Želetava, SDH Želetava, 
David Stejskal, Karel Marvan a Pavel 

Pod Holým kopcem na místě zvaném 
„U borovičky“ byl roku 1963 postaven litinový 
kříž. Stála zde tehdy také letitá borovice, kte-
rá však byla v 70. letech 20. století na příkaz 
tehdejšího předsedy JZD pokácena. Ale od-
vahu zlikvidovat i samotný kříž neměl. Ten tak 
zůstal v poli osamocen. Později došlo k jeho 
zlomení a následnému odvezení. Opravy se 
kříž dočkal až před dvěma roky Karlem Chvá-
talem a jeho synem ze Šašovic. Zpět na své 
místo byl vrácen 8. listopadu 2020 a byla 
k němu umístěna dřevěná lavička, ze které je 
nádherný výhled na Meziříčko a okolí.

Letos v červnu zde byly po vyčištění okol-
ního terénu zasázeny dvě borovičky. Koneč-
nou podobu pak toto místo získalo koncem 
července. Okolo křížku a boro-
viček byly umístěny dřevěné pa-
lisády, zábradlí a kameny, které 
jsme nasbírali v okolí Holého 
kopce.
Z historických pramenů:

„Ve Stráni bydlel Josef Bartů-
šek se sestrou Marií a bratrem 
Janem. Poté, co Marie zemřela, 
oženil se Jan s Františkou Pun-
čochářovou z čp. 12 z Meziříč-

postavit. Beruška poztrácela tečky, které 
jí pomáhal Ferda mravenec s malými 
pomocníky vrátit na místo. Loupežníci si 
zase připravili lanové překážky. V cíli byl 
k dispozici nafouknutý skákací hrad, ale 
nejprve museli malí princové a princezny 
zahnat tříhlavého draka… A protože se 
i počasí umoudřilo, tak se celá nedělní 
akce opravdu vydařila.   Miroslav Kabelka

Na správné zatloukání hřebíků dohlíželi ti nej-
povolanější, tedy Pat a Mat… 

Foto: Miroslav Kabelka

Vranka, obdrželi všichni účastníci krásné 
ceny. Věřme, že je snad budou motivovat 
k účasti na dalším (v pořadí již pátém) roč-

níku tradičního (a možná i netradičního) 
turnaje v příštím roce.

Lada Andělová

ka. V roce 1953 manžel Jan zemřel. Později 
v roce 1959 zemřel i švagr Josef. Aby v há-
jence ve Stráni Františka nezůstala sama, při-
stěhovali se v roce 1959 její rodiče František 
a Anděla Punčochářovi. V roce 1961 Franti-
šek Punčochář zemřel. O rok později obě 
ženy onemocněly a byly převáženy k bratrovi 
Ladislavu Punčochářovi, který bydlel v Mezi-
říčku ve dvoře. Při převozu, v místě zvaném 
„U borovičky“, Františka zemřela. Její mamin-
ka byla převezena k bratrovi do Meziříčka, ale 
bohužel týž den u něj zemřela. O rok později 
u cesty, kde rostla letitá borovice, v místě, kde 
Františka zemřela, byl tehdejším starostou 
Antonínem Jelínkem a Janem Kučerou posta-
ven litinový kříž.“               -pel-

Jakubovská Pohádková cesta (nejen) s Patem a Matem

Vítězný tým s putovním pohárem. 
Foto: Lada Andělová

Čtvrtý ročník želetavského nohejbalového turnaje trojic

Křížek „U borovičky“ v Meziříčku

Křížek dnes...
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První zářijovou sobotu v Častohosticích v rámci pouťových oslav uspořádali akci 
s názvem „Loučení s prázdninami s Mimoněm“. Odpoledne plné soutěží s odměnami 
pro malé i velké si všichni užili, na závěr si děti zaskotačily v pěně připravené morav-
skobudějovickými dobrovolnými hasiči.           Foto: Blanka Mácová

nec“ nebo „Jede, jede mašinka“. Nálada 
po celé odpoledne byla výborná, občers-
tvení zajištěno, a tak se děti i jejich rodiče 
dobře bavili až do večera. Letos se v Že-
letavě přišlo s prázdninami rozloučit přes 
140 dětí, a to je opět o několik desítek víc 
než v předešlém roce.

Že sokolové smýšlejí také ekologicky, 
rozhodli se zakoupit na své akce opa-
kovaně použitelné zálohované kelímky 
z odolného plastu, čímž se rapidně snížilo 
množství plastového odpadu a tím pořa-
datelé přispěli i k ochraně životního pro-
středí. Děkujeme všem, kteří se v Želeta-
vě pravidelně podílejí na akcích pro děti 
i štědrým sponzorům: fi rmám Strojmont 
CZ a.s., TIRAD s.r.o. a Městysi Želetava.

Olga Nováková

Po našem přistěhování do Babic v roce 
2018 se postupně seznamuji se staro-
usedlíky a místními občany, a to zejmé-
na při nejrůznějších společenských akti-
vitách a setkáních. Při jednom takovém 
posezení jsem se blíže seznámil s panem 
Stanislavem Dvořákem (sousedem „od-
naproti“ přes cestu), kterému v Babicích 
nikdo neřekne jinak než Standa.

Od jara do podzimu přes Babice ob-
čas projede nádherný veterán Renault 
4 CV, jehož majitelem je právě zmíněný 
pan Dvořák. O něm všichni spoluobčané 
hovoří s respektem, protože neexistuje 
na jakémkoli autě závada, kterou by Stan-
da neuměl opravit. Protože mým prvním 
autem v životě byla „Zetka“ Z 4 výro-
bek brněnské Zbrojovky z roku 1938, 
koníček a záliby pana Dvořáka mě 
zaujaly natolik, že jsem jej požádal 
o setkání. V příjemném letním odpo-
ledni mne Standa pozval na besedu, 
kde jsem se dověděl příběh jeho ži-
vota. Hlavně však mnohé o jeho lás-
ce k motorismu, automobilismu a ve-
teránům. Kromě ní se Standa věnuje 
stavbě modelů letadel. Je neuvěřitel-
ně zručný a vše potřebné si pro své 
modely dokáže vyrobit sám.

Toužil stát se automechanikem, ale 
rodiče prý nechtěli, aby byl celý život 
od „šmíru,“ a tak se vyučil v tehdej-
ší Královopolské strojírně v Morav-

ských Budějovicích soustružníkem. Již 
v učení si začal stavět motokáru a dodnes 
vzpomíná, jak celá výrobní skupina vyrá-
běla podle jeho dokumentace potřebné 
díly. S motokárou přišly závody a soutěže 
až do roku 1971, kdy na žádost manželky 
závodění zanechal. Protože jej však jeho 
láska a vztah k motorům a autům prová-
zí celý život, netrvalo dlouho, jen co děti 
trochu odrostly, začala ho v jeho zálibách 
podporovat celá rodina. Jezdili společ-
ně po závodech, tentokrát tzv. plecháčů. 
Začínal jako mechanik a poté pokračoval 
jako závodník. V roce 2006 si postavil „bu-
ginu“ pro radost a potěšení svoje a celé 
rodiny. S „buginou,“ které dali jméno Věs-

S prázdninami se loučí děti většinou 
poslední prázdninový víkend. Želetav-
ské děti se s obdobím volna rozloučily až 
následující sobotu – tedy 3. září, neboť 
první dva dny se ve škole stejně moc ne-
učí. Tentokrát se pořadatelé z T. J. Sokol 
Želetava a SDH Želetava vrátili k osvěd-
čenému tématu známých pohádek, kdy 
na patnácti stanovištích děti plnily někdy 
snadné a jindy i obtížnější úkoly. U Večer-
níčka prokazovaly svoji znalost českých 
pohádek, Pat a Mat učili děti zatloukat 
hřebíky, na stanovišti indiánů si vyzkou-
šely střelbu z luku a u králíků z klobouku 
skákaly v pytli. S vodníkem si zahrály 
skořápky, s Popelkou přebíraly hrách 
a fazole, u Šípkové Růženky se šipka-

mi trefovaly do minibalónků a Širokému 
dělaly na chůdách kamaráda Dlouhého. 
Na stanovišti u Budulínka prolézaly s liš-
kou noru a u kouzelnice řešily hádanky. 
Dále se děti na své cestě setkaly s Červe-
nou Karkulkou, princeznou Koloběžkou, 
Sněhurkou, Bořkem stavitelem a tajem-
ným rytířem. Pokud děti všechny úkoly 
zdárně splnily a na svůj startovací lístek 
získaly všech patnáct razítek, mohly si 
v cíli na Sokolské zahradě u trpaslíků vy-
zvednout dárkový balíček s plyšáky, slad-
kostmi a užitečnými drobnostmi.

Po splnění všech úkolů také už dětem 
nic nebránilo, aby se vyřádily ve skákacím 
hradu, nebo aby si s Pepkem námořníkem 
a Karkulkou zatancovaly např. „Kachní ta-

ta (Věra + Standa) zavítali na Šiklův mlýn 
nebo až do Slušovic. Prvním veteránem 
v rodině Dvořákových byla Tatra 57 z roku 
1936, dcery Šárky. V roce 2009 se Standa 
pustil do renovace vraku, již zmíněného 
Renaultu 4 CV sport z roku 1961, kterou 
ukončil za vydatné pomoci manželky Věry 
v roce 2010. Sezonu veteránů zahájili 
v Třebíči 25. dubna téhož roku.

 Od té doby manželé Dvořákovi absol-
vovali řadu přehlídek, srazů autoveteránů, 
jízd zručnosti a orientačních jízd napříč re-
publikou. Z mnoha těchto setkání a spa-
nilých jízd si přivážejí do svého domova 
řadu pohárů, diplomů a ocenění z nejrůz-
nějších kategorií. Mezi posledními pohá-
ry, které zdobí obývák Dvořákových, je 
ocenění za II. místo v kategorii Nejhezčí 

veterán.
Paní Věra vede deník ze všech 

akcí, kterých se zúčastnili, včetně 
podrobné fotodokumentace. Dbá 
také na dobové oblečení, které sama 
šije z původních materiálů. Na Stan-
dovi i jeho paní Věře je vidět, jak je 
jejich záliba baví, těší a uspokojuje. 
Bez nadsázky se dá říci, že se jim 
stal jejich koníček koněm.

Do dalších aktivit s jejich nádher-
ným veteránem přeji manželům Dvo-
řákovým mnoho radosti, krásných 
zážitků a šťastných návratů z jejich 
cest.

Václav Kovář

Pohádkové loučení s prázdninami v Želetavě

Po splnění úkolů si děti mohly zatancovat 
s Pepkem námořníkem kachní tanec. 

Foto: Olga Nováková

Když koníček přeroste v koně…

Manželé Věra a Stanislav Dvořákovi a jejich nádherný vete-
rán.                 Foto: Václav Kovář
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Ohlédnutí za Moravskobudějovickým 
kulturním létem 2022 - část 2.

Slavné filmové a muzikálové melodie, B. Petrovič FGM - S. Godarská, M. Časarová, A. Gabrišová, dirigent J. Jakeš a V. Holeš 

Honza Vančura & Plavci Loučení s prázdninami

Děkujeme všem účinkujícím, návštěvníkům a sponzorům, bez kterých by se kulturní léto nemohlo uskutečnit! DĚKUJEME. 

Filharmonie Gustava Mahlera a její šéfdirigent Jiří Jakeš
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Vzpomínky

Pracovali vždy do únavy, klidu sobě 
nedopřáli, srdce jejich zlatá byla, 
každému jen blaho přáli. Za vše dobré, 
co vykonali, tichý spánek buď jim přán. 
Dne 1. října 2022 vzpomeneme 7. smutné 
výročí úmrtí našeho milovaného tatínka 
Josefa Kašíka.
Dne 8. října 2022 vzpomeneme 2. smutné 
výročí, co nás navždy opustila jeho 
manželka, naše milovaná maminka 
Drahomíra Kašíková z Moravských 
Budějovic. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 
děti s rodinami. 

Navždy se oči
zavřely a srdce 
přestalo bít,
krutá nemoc 
zvítězila, musel jsi
odejít.
Dne 2. října 2022
uplyne 5 smutných 
roků, co nás 
navždy opustil pan 

František Křivánek. S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 
Za tichou vzpomínku děkujeme. 

inzerce

Opustili nás:
Karel Doležal 1938 Mor. Budějovice
Marie Dvořáková 1951 Mor. Budějovice
Antonie Hašková 1932 Mor. Budějovice
Bohdana Janů 1934 Velký Újezd
Karel Kemel 1930 Mor. Budějovice
Marta Láníková 1936 Mor. Budějovice
Marie Szabová 1944 Mor. Budějovice
Zdenka Šafratová 1936 Kojatice
Jan Svoboda 1939 Třebelovice
Anežka Horáková 1935 Mor. Budějovice
Naděžda Ondráčková 1944 Lukov
Věra Nejerálová 1925 Nové Syrovice
Stanislav Nix 1968 Častohostice
Alena Havlínová 1942 Nové Syrovice
Ludmila Nechvátalová 1934 Mor. Budějovice
Jan Šenkypl 1932 Kojatice
Božena Štěrbová 1932 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Osm učitelů z moravskobudějovické 
Základní a Praktické školy Dobrovské-
ho se o letošních letních prázdninách 
zúčastnilo týdenních kurzů angličtiny 
na Maltě. Na kurz se létalo po dvojicích, 
vždy od soboty do soboty. První dvojice 
odletěla na Maltu ihned na začátku prázd-
nin, 2. července. Poslední dvojice ho uza-
vřela odletem 23. července. Kurzu jsme 
se zúčastnili, protože jsme se přihlásili 
do vzdělávacího programu Evropské unie 
Erasmus, projekt Cesta za zkušeností. 
Pravděpodobně jsme měli dobře napsaný 

projekt a také štěstí, protože naše škola 
byla vybraná. Je dobré, že nejen žáci, ale 
i učitelé mají možnost vycestovat na jazy-
kové kurzy a zdokonalit se v cizích jazy-
cích.

Zmíněného 2. července odletěla z Pra-
hy na Maltu do jazykové školy „EC Malta“ 
první dvojice učitelů. Po ní se vystřídaly 
ještě tři další. Aby se omezila možnost 
mluvit mezi sebou česky na minimum, 
bydleli jsme buď sami, nebo v rodinách 
rodilých mluvčích. Někteří měli také pro-
blémy se špatnými klíči od bytu, nefungu-

jící mobilní sítí či 
klimatizací. Cesta 
do školy trvala 
některým půl ho-
diny, takže chodili 
pěšky. Kolegyně, 
které jely jako po-
slední, měly školu 
od ubytování dale-
ko. Ty musely jez-
dit autobusem.

Zajímavé bylo 
také zjištění, že 
na kurzu byli i stu-
denti z méně vy-
spělých (nejen ev-
ropských) zemí. Je 
tedy kladem důraz 
na další vzdělává-

ní i tam, což je dobře. Škola, která byla 
ve dvou vysokých budovách, začínala 
v pondělí v 9 hodin. Aby nebyla možnost 
mluvit mezi sebou česky i zde, byli jsme 
každý v jiné skupině. Výuka zde byla ran-
ní i odpolední. Ranní začínala v již zmi-
ňovaných 9.00 hodin a končila ve 12.15 
hodin. Odpolední začínala v 14.45 a kon-
čila v 18.00 hod. V čase od 13.00 do 14.30 
hod. byl navíc ještě intenzivní kurz, který 
jsme také absolvovali. Ve třídě nás bylo 
vždy kolem deseti. Čech žádný. Dále zde 
byli Korejci, Španělé, Francouzi, Japonci, 
Kolumbijci, Brazilci aj. Po úspěšném ab-
solvování kurzu jsme v pátek obdrželi cer-
tifi kát o studiu a se skupinou se rozloučili.

V sobotu ráno jsme dle pokynů čeka-
li před domy na taxi, které nás odvezlo 
na letiště. Na Ruzyni jsme se vždy potkali 
s kolegy, kteří nás na další týden střídali. 
I oni si kurz pochvalovali, byli rádi, že ho 
absolvovali.

Pokud by se nám někdy v budoucnu 
podobná nabídka ještě naskytla, myslím 
si, že bychom ji bez váhání využili. Jazy-
kový kurz byla úžasná zkušenost, vřele ho 
doporučuji i ostatním pedagogům, nejen 
kolegům.

Mgr. Jaroslav Micek

Učitelé odletěli o prázdninách 
za vzděláním na Maltu

Střídání na Letišti Václava Havla v Praze. První dvojice se vrátila, druhá 
odlétá…

Dne 1. října 2022
by oslavila 80. 
narozeniny paní 
Marie Langerová
z Moravských 
Budějovic, 
která nás letos 
29. března bohužel 
navždy opustila. Za 
tichou vzpomínku 

děkují dcera Jana a syn Pavel s rodinami.

Dne 19. 10. 2022
uplynou dva roky
od chvíle, co nás 
opustil pan
Vítězslav Karafiát.
S láskou a úctou 
vzpomíná 
man žel ka a dcery
s rodina mi. 

Za tichou vzpo mínku děkujeme.

ze školství / společenská kronika
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společenská kronika
Dne 13. 10. 2022 
by se dožil 80 let 
pan 
Karel Kašpárek. 
S láskou 
vzpomíná 
manželka Jana, 
syn Karel s rodinou 
a syn Jiří.

Říká se, že čas
všechno spraví, 
že čas zhojí 
všechny rány.
Prázdnota po tobě, 
maminko drahá,
však stále zůstává.
Dne 17. 9. 2022
uplynuly 2 smutné 
roky ode dne, 

kdy nás nečekaně opustila naše milovaná 
maminka a nejlepší babička, paní 
Marie Formanová, roz. Cebová. 
Dne 9. října by oslavila 69. narozeniny.
V lásce a úctě vzpomínají dcera Petra, 
syn Zdeněk, sestra Ladislava s rodinami,
vnoučata Veronika, Terezka, Kristýnka 
a Patrik. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 6. října 2022
uplyne 5 smutných 
let, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček 
pan 
Ing. Antonín Vonka.
S láskou a úctou 
vzpomínají manžel-
ka a syn s rodinou. 

Za tichou vzpomínku děkujeme. 

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 13. září uplynulo dvacet let, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček pan Bořivoj Klejdus 
z Moravských Budějovic. 
S láskou stále vzpomíná celá rodina. 

Večer, když slunce
zemi opustilo, 
Tvé srdce se 
navždy zastavilo, 
Tvá ústa už nikdy
nepromluví, Tebe
nám, drahý tatínku, 
nikdo nenahradí.
Poslední sbohem
jsi nám nestačil dát 

a my Tobě za všechno poděkovat. Ta rána 
stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 10. října 2022 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan Jan Svoboda z Litohoře.
S láskou a úctou v srdci stále vzpomínají 
manželka Drahomíra, syn Rostislav s rodi-
nou, syn Luděk a syn Bronislav s rodinou. 

Hvězdy Ti nesvítí, 
slunce Tě nehřeje, 
už se k nám nevrá-
tíš, už není naděje. 
Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu, 
zůstala jen. 
Dne 23. 10. 2022
uplynou 2 roky, 

kdy nás opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 
Jan Nechvátal z Jakubova. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Naďa, 
vnučka Petra, vnuk Patrik s Dankou a pra-
vnoučata Honzík, Týnka a Vaneska.

Navečer, když slun-
ce zemi opustilo,
Tvoje srdce se 
navždy zastavilo.
Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr vzal 
a nám na Tebe
vzpomínku jen 
zanechal. 
Dne 29. října 2022 

uplynou 2 roky, co nás opustil náš manžel, 
dědeček a pradědeček pan 
Josef Krutiš z Jakubova. S láskou vzpo-
mínají manželka, vnoučata a pravnoučata 
Ester, Darina, Rebecca a Sebastián.

Kdo Tě znal 
vzpomene. 
Kdo Tě měl rád – 
nezapomene. 
Dne 12. 10. 2022
vzpomeneme 
8. smutné výročí 
úmrtí pana Waltera 
Černohorského.
S láskou vzpomíná 

manželka a dcery s rodinou. 

Dne 13. 10. 2022 
si připomeneme 
10. smutné výročí, 
kdy nás navždy
opustil pan Leoš
Václavek z Babic.
S láskou vzpomíná 
celá rodina. 

Dne 26. 10. 2022
uplyne 100 let 
od narození naše-
ho tatínka, dědečka 
a pradědečka
pana Miroslava 
Nemeškala.
S láskou a úctou
vzpomínají dcery 
s rodinami.

Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát 
a s láskou na Tebe vzpomínat. Kdo Tě 
znal, ten v dobrém vzpomene, kdo Tě měl 
rád, nikdy nezapomene.
Dne 5. října uplyne 20 let od úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky paní 
Františky Černé z Komárovic a dne 
28. října vzpomeneme 19. výročí úmrtí 
našeho tatínka a dědečka pana Jaroslava 
Jelečka z Komárovic. 
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka 
Marie a dcery s rodinami. 

Kdo ji znal, měl ji
rád, uměla pomoci, 
potěšit a rozesmát.
Dne 18. října 2022 
uplynou 2 roky, 
kdy nás navždy
opustila paní 
Marie 
Paznochtová 
z Cidliny.

S láskou v srdci vzpomínají dcery Hana 
a Lenka s rodinou, přítel Ladislav.

Mezi představou
a slovem je víc,
než jsme schopni
chápat. Jsou před-
stavy pro, než není 
slov. V. Holan
Ve dnech 
30. 7. 2022 a 23. 10. 
2022 vzpomeneme 
na 8. smutná

výročí úmrtí manželů Marie a Arnošta 
Novotných. S láskou celá rodina. 

Dne 27. 10. uplynou 
dva roky od chví-
le, kdy nás navždy 
opustil pan Jan
Bartes. 
S láskou vzpomína-
jí manželka, dcera, 
syn a vnoučata.
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ze školství

Školní rok je již opět v plném proudu. Své první zvonění 
na střední škole za sebou mají i studenti prvních ročníků. Máme 
velkou radost, že jsme letos otevřeli dvě třídy čtyřletého gym-
názia a dvě třídy na SOŠ – jednu pro obor Veřejnosprávní čin-
nost a druhou pro obor Sociální činnost. Všichni „prváci“ již také 
absolvovali dvoudenní adaptační kurz, který se letos uskutečnil 
ve sportovním areálu Litohoř. S navýšeným počtem studentů je 
spojen také nástup nových vyučujících včetně dvou lektorů ang-
lického a německého jazyka.

Od letošního září také došlo k zásadní úpravě rámcového 
vzdělávacího plánu pro studenty prvních ročníků gymnázia. Je-
jím cílem je prohloubení digitálních kompetencí a důraz na jejich 
aplikaci. Tento společný projekt MŠMT a Národního pedago-
gického institutu je sice pro gymnázia závazný až od září roku 
2025, ale my jsme se rozhodli „držet krok s dobou“ a v souladu 
s vývojem naší společnosti vzdělávat studenty tak, aby byli co 
nejlépe připraveni k profesnímu, občanskému i osobnímu uplat-

nění. Změny se tak projeví prakticky ve všech předmětech, ale 
samozřejmě především v Informatice.

Dalším krokem k modernizaci výuky je zapojení školy do pro-
jektu Dějepis +, jehož cílem je zlepšit způsob výuky dějin dvacá-
tého století. Již v loňském roce vzniklo na naší škole regionální 
centrum, jehož koordinátorem je PhDr. Alena Zina Janáčková, 
která se spolu s dalšími aktivními pedagogy z některých škol 
v našem širším regionu podílí na testování nového badatelského 
přístupu k výuce dějepisu.

Velkou změnu prodělal také areál školy. V dosud nevyužívané 
části za kotelnou právě v tyto dny dokončujeme krásný prostor 
„přírodní učebny“, který vznikl v rámci projektu Učíme se venku. 
A jak se nám to povedlo, ukážeme veřejnosti u příležitosti Dne 
otevřených dveří v polovině listopadu.

V současné době čeká studenty i pedagogy řada domácích 
i zahraničních exkurzí. V rámci projektu Zahraniční mobility IKAP 
2 absolvují někteří vyučující týdenní stáž na islandské škole. 

Studenti se poté mohou těšit napří-
klad na poznávací exkurzi do Říma 
a Neapole.

Chystáme samozřejmě i tradiční 
akce pro veřejnost, tentokrát ale v ne-
tradičních termínech. Na základě zku-
šeností posledních dvou let jsme se 
rozhodli přesunout data konání našich 
maturitních plesů. Velmi rádi bychom 
tedy všechny pozvali na Maturitní ples 
4. DE SOŠ, který se bude konat 22. 
října 2022 v MKS Beseda a Maturitní 
gymnazijní ples, který proběhne 12. 
listopadu 2022 v prostorách morav-
skobudějovické sokolovny.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

Několik novinek z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice

Adaptační kurz prvních ročníků trval dva dny a probíhal v litohořském sportovním areálu. 
Foto: archiv školy
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Medaili sice nevybojovaly, přesto nás ale 
skvěle reprezentovaly Eliška Peterová (k. 3–4 
roky, Profi , 5. místo), Sárinka Chvátalová (k. 
3–4 roky, Profi , 6. místo), Noemka Dufková (k. 
5–6 let, Profi , 4. místo), Emička Chvátalová (k. 
5–6 let, Profi ), Emička Roupcová (k. 5–6 let, 
Profi ), Karolínka Chromá (k. 5–6 let, Neprofi ), 
Michalka Jenerálová (k. 7–8 let, Profi ), Valuška 
Medáčková (k. 7–8 let, Profi ), Natálka Peterová 
(k. 7–8 let, Neprofi ), Ellenka Tesařová (k. 7–8 
let, Neprofi ), Emička Zedníková (k. 9–10 let, 
Neprofi , 4. místo), Gituška Ramachová (k. 9–10 

let, Neprofi , 5. místo), Viktorka Dufková (k. 11–13 let, Profi ), Natálka 
Medáčková (k. 11–13 let, Profi ), Terezka Pospíchalová (k. 11–13 let, 
Neprofi ), Sabinka Molina (k. 11–13 let, Neprofi ) a Anetka Havlíčková 
(k. 14–18 let, Profi , 5. místo). 

Vendula Kopečková, trenérka

Informace občanům
CÍSAŘSKÉ POSVÍCENÍ 2022
Zvláštní užívání parkoviště na náměstí Míru a uzavření ul. Purcnerova 

Ve dnech Císařského posvícení 2022, které pořádá MKS Beseda, 
nebude z důvodu umístění pouťových atrakcí a stánkového prodeje 
možné využít pro parkování automobilů parkoviště na nám. Míru a 
ul. Purcnerova. Konkrétně se jedná o dny:
od 9. 10. od 6 h. – 17. 10. 2022 do 6h. (spodní polovina parkoviště 

na nám. Míru u restaurace Grand)
od 13. 10. od 17 h – 17. 10. 2022 do 6 h. (horní polovina parkoviště 

na náměstí Míru)
od 14. 10. od 22 h. – 15.10 do 22 h. (uzavření parkoviště na ul. 

Purcnerova)
od 14. 10. od 22 h. – 15. 10. 2022 do 22 h. bude zakázán průjezd 

kolem náměstí Míru z důvodu bezpečnosti – průvod a pohyb 
chodců

Možnost využít náhradního parkování v tyto dny mají občané na ul. 
Tovačovského sady.
Děkujeme za pochopení.
MKS Beseda

Profi  aerobic team MB zahájil další závodní sezónu
Po delší prázdninové pauze se naše svěřen-

kyně vrátily do fi tness centra Fitness MB, kde se 
už sedmý rok připravujeme na závody jednotliv-
ců v aerobiku. První soutěž na sebe nenechala 
dlouho čekat a v neděli 4. září si do Kutné Hory 
vyrazily poměřit síly naše aerobičky s ostatními 
závodnicemi z celé České republiky.

Nová sezóna pro nás začala velice nadějně, 
neboť jsme si ze závodu přivezli rovnou devět 
medailí, jejichž nositelkami jsou: Viktorka Rou-
šalová (1. místo, kategorie 3–4 roky, Profi ), So-
fi nka Poláčková (1. místo, kat. 7–8 let, Neprofi ), 
Terka Havlíčková (1. místo, kat. 14–18 let, Profi ), Terka Chrástová (1. 
místo, kat. 18 a více let, Profi ), Justýnka Šenkyplová (2. místo, kat. 3–4 
roky, Profi ), Kristýnka Nesibová (2. místo, kat. 5–6 let, Profi ), Lucinka 
Radová (2. místo, kat. 5–6 let, Neprofi ), Anička Vorbisová (2. místo, 
kat. 7–8 let, Neprofi ) a Beátka Dubská (3. místo, kat. 3–4 roky, Profi ).

inzerce

inzerce

Co se děje a chystá v moravskobudějovickém Sokole
Památný den sokolstva

Připomeňte si s námi 8. října významný den ČR – Památný 
den sokolstva. Ten je poctou všem členům a členkám Sokola, 
kteří se významným způsobem podíleli na boji za svobodu, de-
mokracii a samostatný stát. Připomínáme si události z roku 1941, 
kdy nacisté násilnou formou Sokol rozpustili, ale i jeho celou, té-
měř 160letou tradici. Právě 8. října 1941 byla spuštěna tzv. Akce 
Sokol, jejímž cílem bylo zatknout a následně deportovat do kon-
centračních táborů všechny sokolské činovníky z ústředí, žup 
i větších jednot a tím paralyzovat odbojovou činnost Sokola. Bylo 
zatčeno skoro 900 sokolů a o několik dní později byla činnost So-
kola rozpuštěna a sokolský majetek zabaven. Téměř 93 % ze za-
držených sokolů se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Členové Sokola i nesokol-
ská veřejnost si 8. října připí-
nají na oděv sokolskou kokar-
du jako připomínku sokolské 
perzekuce a v mnoha městech 
naší republiky v tento den vlají 
na radnicích sokolské vlajky. 
Krojovaní sokolové se také 
setkávají u pomníků a pa-
mátníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester. 

(dokončení na str. 24)
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různé

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.

Hřib koloděj (Suillellus luridus) je jedlá 
houba z čeledi hřibovitých. Těchto sedm 
exemplářů srostlých do jednoho trsu našel 
v lese začátkem letošního září pan J. Ště-
pánek z Jackova.  Foto: Luboš Janoušek

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 8. 10.      Moravské Budějovice

Památný den sokolstva
Připomínáme si 8. říjen, významný den ČR – Památný den sokolstva. Ten je poctou všem členům 

a členkám Sokola, kteří se významným způsobem podíleli na boji za svobodu, demokracii 

a samostatný stát. Bližší informace naleznete na webových stránkách mbsokol.cz.

sobota 15. 10.      Moravské Budějovice 

Říjnová Bukovina
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na výšlap na Bukovinu. 

Sraz účastníků v 9.20 na vlakovém nádraží. 

Ve středu 5. října potkáte v ulicích 
Moravských Budějovic studentky místní 
střední odborné školy, které vám nabíd-
nou sladký koláč, a to jako odměnu za pří-
spěvek na automobil pro lékaře, zdravotní 
sestry i sociální pracovnice v Domácím 
hospici sv. Zdislavy. „V této složité době 
protkané válkou, pandemií i přírodními ka-
tastrofami je stále méně peněz pro sociál-
ní a zdravotní služby. Nejisté fi nancování 
nás nutí obracet se o pomoc k veřejnosti 
a poprosit ji o příspěvek třeba na koupi 
bezpečného automobilu pro náš zdra-
votnický tým,“ vysvětluje ředitel Oblastní 
charity Třebíč Petr Jašek.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč pe-
čuje o pacienty 24 hodin denně po sedm 
dní v týdnu. Nabízí profesionální tým lé-

kařů, zdravotních sester, pečovatelek, 
psychologa i specialistů na spirituální 
podporu, ale také široký výběr kompen-
začních pomůcek. Slouží všem věkovým 
kategoriím, od dětí po dospělé i seniory, 
na celém okrese Třebíč, aby i s vážnou 
nemocí mohli žít doma. „Hospicové služ-
by bohužel nejsou plně hrazeny z veřej-
ných rozpočtů, a proto pokud se lidé roz-
hodnou přispět na jejich provoz nějakou 
částkou do kasičky, za kterou dostanou 
sladký koláč, nebo posláním daru na ban-
kovní účet 246641158/0600 pod variabil-
ním symbolem 623, budeme všem velmi 
vděční,“ říká vedoucí třebíčského hospice 
Rostislav Lavička.  -char-

Hlavní připo-
mínkovou akcí pietního dne je Večer so-
kolských světel. Více informací naleznete 
na našem webu mbsokol.cz.

Říjnová Bukovina
Turistický oddíl zve všechny příznivce 

na tradiční pochod na Bukovinu, který se 
uskuteční v sobotu 15. října. Sraz účastní-
ků v 9.20 hod. na vlakovém nádraží, od-
kud pojedeme do Grešlového Mýta. Dále 
se bude pokračovat přes Prokopov, Jiři-
ce, Bukovinu, Hostim a Zvěrkovice zpět 
do Moravských Budějovic. Délka trasy je 
18,5 km. V Hostimi bude přichystáno ob-
čerstvení.

Karolína Plačková, TJ Sokol

Koupí koláče přispějete na auto pro hospic

Ve středu 7. září měla široká veřejnost 
jedinečnou příležitost přijít si prohlédnout 
celou naši skautskou základnu v rámci 
akce „Den otevřené klubovny“. Otevřená 
junácká základna dala všem příchozím 
holkám a klukům možnost nahlédnout 
do skautského světa, kde je prostor ne-
ustále se něčemu učit, pracovat na sobě 
a vyzkoušet si s podobně naladěnými 
lidmi mnoho zajímavých aktivit. To vše 
samozřejmě za dohledu a podpory nad-
šených a zkušených ve-
doucích, vzdělaných v prá-
ci s dětmi.

Junácká základna je 
rozdělena do několika klu-
boven/místností. Každá 
z kluboven slouží jinému 
oddílu. Členové moravsko-
budějovického Junáka si 
v tento den pro děti připra-
vili drobné aktivity v jed-
notlivých klubovnách. Ná-
vštěvníci mohli nahlédnout 
do skautských časopisů 
a kronik, ochutnat drobné 
občerstvení, zahrát si několik her uvnitř 
nebo třeba speciální outdoorové piškvor-
ky venku před klubovnou. Největší účast 
měli nakonec ti nejmenší, kteří dorazili 

Den otevřené klubovny dal nahlédnout do světa skautů
společně s rodiči. V klubovně Skřítků 
(ben jamínků, věková kategorie 3–6 let) 
se jim moc líbilo. 

Příští rok budeme nejspíš podobnou 
akci opakovat. Ale pro ty, co to nestihli 
a neseděl jim termín, máme dobrou zprá-
vu! Nemusíte čekat celých 12 měsíců. Po-
kud se chcete u nás zapojit do skautské 
činnosti a stát se členy Junáka – české-
ho skauta, stačí přijít na schůzku oddílu 
příslušné věkové kategorie. Kdy schůzky 

bývají, najdete na webo-
vých stránkách střediska: 
orlicemb.cz. A pokud už 
jste ze všech věkových ka-
tegorií vyrostli, ale skaut-
ská činnost vás pořád láká, 
máme místo i pro vás – mů-
žete využít možnost vedení 
nějakého oddílu nebo nám 
pomoci organizovat akce. 
Každý dostane příležitost, 
pokud má chuť se zapojit 
– stačí jenom dát o sobě 
vědět.

Věříme, že se spoustou 
z vás se potkáme ještě na dalších akcích 
nebo schůzkách během roku. Děkujeme, 
že jste přišli a těšíme se na viděnou!

Michaela Ďásková – Migi

(dokončení ze str. 23)

Co se děje a chystá
v moravskobudějovickém Sokole

Vylosovaný výherce získává vstupenku na Posví-
censkou zábavu se skupinami Tuláci a Paprsky 
konanou 14. 10. 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 10. října. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Kocourkovi z Mo-
ravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice. 





změna programu vyhrazena sponzor kulturního přehledu MKS Beseda Moravské Budějovice

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED ŘÍJEN 2022
Předprodej vstupenek: 
Turistické informační centrum, Purcnerova 62 (MKS Beseda), tel.: 603 207 511     www.besedamb.cz
Předprodej vstupenek končí ve 12 hodin v den akce (o víkendu je turistické informační centrum otevřeno pouze o letních prázdninách).

Placená inzercePlacená inzerce

– skla až 40%
– výprodej brýlí

Svět včerejška
Šlechtici v našem koutu Moravy a prvorepublikové Československo. Osudy 
polických, budkovských, moravskobudějovických, novosyrovických a dal-
ších zámeckých pánů. Pořádá Muzejní spolek MB, přednáší Petr Beránek. 

Začátek v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

středa 5. 10.   MKS Beseda - sál Budivoj

Obrazy života
MKS Beseda srdečně zve na prodejní výstavu Nadi Procházkové. Výstava 
otevřena od 24. 9., po - pá 10 - 12 a 13 - 16 hodin, so - ne 14 - 16 hodin. Vý-
těžek z prodeje obrazů poputuje na pomoc onkologicky nemocným dětem.

24. 9. - 7. 10.   zámecké konírny

Posvícenské posezení
Tradiční akce s hudbou a posezením. Pořádá Klub důchodců při MKS 

Beseda. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. 

čtvrtek 13. 10.   MKS Beseda - velký sál 

Maturitní ples 4. DE
Gymnázium a SOŠ a Sdružení přátel SOŠ vás srdečně zvou na Maturitní 
ples 4. DE. Šerpování maturantů, půlnoční překvapení, bohatá tombola. Ve-
čerem bude provázet Petr Zalda společně s kapelou Roman a Jarda Band. 
Vstup pouze ve společenském oděvu. Začátek ve 20 hodin. Vstupné 200 Kč.

sobota 22. 10.   MKS Beseda - velký sál 

Jan Žižka
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své 
doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky 
svým činům legendou. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20 ho-

din. Vstupné 120 Kč.

čtvrtek 20. 10.   kino Sokol

Varhanní Vysočina
Letošní ročník festivalu Varhanní Vysočina představí celkem pět varhaníků 
na různých místech Kraje Vysočina. Na koncertě v M. Budějovicích vystoupí 
J. Hora, český varhaník a pedagog. Na programu budou skladby od J. S. Ba-
cha, J. B. Foerstera nebo J. Temla. Začátek v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. 

neděle 9. 10.   kostel sv. Jiljí

14. - 16. 10.   Moravské Budějovice

Den vzniku samostatného Československa 
Tradiční připomínka jedné z nejdůležitějších událostí v našich dějinách 

s obvyklým programem včetně pokládání věnců. Začátek v 17 hodin.

čtvrtek 27. 10.   nám. Míru

Historické fotografi e
Další pokračování promítání historických fotografi í Moravských Budějovic 
s komentářem Františka Lustiga, člena Muzejního spolku. Začátek v 18 hodin. 

Vstupné dobrovolné.

středa 2. 11.   MKS Beseda - sál Budivoj

Bowling - sportovní zápolení 
Sportovní zápolení od 13 do 15 hodin v Bowling Sport Baru (ul. Tyršova). 

Pořádá Klub důchodců při MKS Beseda.

čtvrtek 27. 10.   Bowling Sport Bar

První prodloužená
Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. 
Vstup pouze ve společenském oděvu. Začátek v 17 hodin. Vstupné 140 Kč.

pátek 21. 10.   MKS Beseda - velký sál

Prezidentka
Prezidentka je česká romantická komedie režiséra a scenáristy Rudolfa 
Havlíka. Film vypráví o první české prezidentce, která se v převleku vydává 
v noci mezi lidi a seznamuje se se sochařem Petrem, do kterého se zamilu-
je. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání ve 20 hodin. Vstupné 120 Kč.

čtvrtek 6. 10.   kino Sokol

Strašidelná noc na zámku - Poslední prohlídka sezóny
Strašidelná prohlídka s osobnostmi zámku, kterou jindy neuvidíte. Prohlíd-
ka pro méně odvážné začne v 17 hodin. Prohlídka pro nebojsy začne ve 20 
hodin. Vstupné: dospělí 90 Kč; rodinné 230 Kč; senioři, děti, studenti 50 Kč.

pondělí 31. 10.   Muzeum Moravské Budějovice

Císařské posvícení
14. - 21. 10.   zámecké konírny

Výstava obcí mikroregionu
Vernisáž výstavy v pátek 15. 10. v 17 hodin. Výstava otevřena od 16. do 22. 
10. po - pá 10 - 12 a 14 - 16 hodin, so - ne 14 - 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

pátek 14. 10.   MKS Beseda - velký sál
Posvícenská zábava

MKS Beseda vás zve na posvícenskou zábavu s oblíbenými skupinami Tu-
láci (50 let na scéně) a Paprsky (55 let na scéně). Otevřeno od 19 hodin, 

hudební produkce od 20 hodin. Vstupné 200 Kč.

sobota 15. 10.  nám. Míru, Purcnerova ul., zám. nádvoří
Císařské posvícení

Trhy, průvod městem, program na zámeckém nádvoří - Dubňanka, Profi  
Aerobic Team MB, skupina Krédo, kytarová škola D. Urbánkové, PS Band, 

pouťové atrakce, pivovary a další. Podrobný program uvnitř zpravodaje.

sobota 15. 10.  Muzeum Moravské Budějovice
Dotkni se minulosti - Posvícení v muzeu

Netradiční prohlídky obohacené o předměty ze starých domácností, které už 
zavál čas. Prohlídky budou vždy každou celou hodinu od 9 hodin. Poslední 
prohlídka proběhne v 17 hodin. Vstupné na zámeckou expozici rozšířenou 
o neobvyklé exponáty: dospělí 90 Kč; senioři, děti, studenti 50 Kč. Jednotné 

vstupné na expozici Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy 50 Kč.

Zamykání Hory
Opékání špekáčků. Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Pořádá 

Klub důchodců při MKS Beseda.

čtvrtek 3. 11.   

Krasavci na chmelu
Crazy komedie, odehrávající se v jedné krachující maloměstské hospodě, jejíž 
osud vezmou její štamgasti do svých rukou. Hrají: M. Peroutka,  M. Šimůnek, 
B. Polák,  J. Stránská, V. Upír Krejčí, B. Rajnišová,  A. Vrzalová, A. Hemala.  

Začátek ve 20 hodin. Vstupné v předprodeji 350 Kč; na místě 390 Kč.

středa 2. 11.   MKS Beseda - velký sál


