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úvodník, tiráž

Než vyjela rotačka…
Na ustavující schůzi moravskobudějovického městského zastupitelstva, která se konala v pon-
dělí 24. října, byla zvolena rada města v následujícím složení: Mgr. Martin Ferdan (starosta), 
Mgr. Jan Švaříček (místostarosta), Ing. Drahoslav Bastl, Mgr. Olga Honsová, Tomáš Veverka, 
Bc. Jana Kiesewetterová, Ing. Eva Šafránková.

Foto na titulní straně: Luboš Janoušek – Barevný listopad
Upozornění pro přispěvatele: uzávěrka č. 12 / 2022 je 10. 11. 2022.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
letošní podzim mne zasáhl tak, jak tomu u mne bývá 

každý rok. Dostavila se nostalgická nálada, trochu le-
nost a nechuť do něčeho se pouštět. Pak jsem si uvě-
domila, že se touto formou mohu setkat s vámi, a hned 
mi to šlo líp. 

Je po sklizni, babí léto s sebou vzalo poslední rozkvet-
lé chryzantémy a zahradu halí plášť utkaný z barevného 
listí a mlhy. Naše zahrady dýchají tajemnou atmosférou. 
Sluncem zalitá odpoledne se pomalu stávají minulostí. Máme tu po-
slední podzimní měsíc listopad a už je to jen skok do zimy a do Vánoc. 
Název je odvozen od padání listí. Duchovně je listopad označován 
posvátným válečníkem a funguje jako zrcadlo, které nám připomíná, 
že bojujeme skutečné bitvy sami se sebou. Je to měsíc, ve kterém se 
doporučuje znovu se seřídit, znovu se zaměřit a znovu získat vnitřní 
sílu a správný směr. Žádný jiný měsíc nevládne kouzlem podzimu tak 
jako on. Rychle se měnící úchvatné barvy a jejich velká pestrost. Ti-
ché slunečné dny, kdy se ani lístek nepohne, uprostřed těch větrných 
a deštivých. Ranní mlhy či přízemní mrazíky. Rodiny s malými dětmi 
v těchto dnech rozveselují oblohu draky. 

První listopadové dny jsou časem, kdy se v rodinách více zaměřuje-
me na ty, kteří zde byli a už nejsou. Vzpomínáme. Truchlíme. Zamýšlí-
me se nad vlastním koncem a smyslem celé naší pozemské existence. 
První dny listopadu náleží dušičkám, svátku Všech svatých (1. listo-
pad), který připomíná všechny svaté a Památce zesnulých (2.listopad), 
lidově označován jako dušičky. Dušičky vycházejí z keltského svátku 
Samhain. Ten by se dal přeložit jako konec léta. Symbolizuje konec 
jednoho období, ale i života jako takového. Je to čas, kdy končí skli-
zeň a přicházejí temné časy, které se pojí se smrtí. Tento den je vý-
znamnou vzpomínkou za naše drahé zemřelé, i za ty, na které již nikdo 
nevzpomíná. Tradičně zdobíme hroby a zapalujeme svíčky za duše 
zemřelých. S láskou vzpomínejme na naše předky. Vypravujme o nich 
dětem – jací byli, co dělali. Pokud máme, ukažme jim fotografi e. Za-
smějme se nad nějakou veselou příhodou z jejich života. Nehrajme 
si na nesmrtelné proto, abychom děti chránili. Naučme je vděčnosti 
za dar života. Lidé se rodí a umírají, takový je koloběh života. Je při-
rozené, že nám je smutno za těmi, které jsme měli rádi, že nám chybí. 

I dušičkový čas může být krásným prostorem na rodinnou pohodič-
ku a rozhovory o tématech, na která během roku nemáme čas a pří-
ležitost. Je neuvěřitelné, jak rychle ten čas letí.  Proto si užívejme kaž-
dého dne a společnosti našich nejbližších. Pěknou příležitost  pro 
budování  rodinných  a  přátelských vztahů budeme mít všichni kolem 
11. listopadu – to má svátek Martin, který nejenže má „přijet na bílém 
koni“, ale také  přináší  tradici  provoněné  kuchyně pečenou husou. 
Dobré jídlo je podzimní radostí už samo o sobě, ale když jej jíte v kruhu 
blízkých, je radost více než dvojnásobná.

Pokud se vám bude listopad zdát příliš dlouhý, zapalte si doma svíč-
ky, udělejte si dobrý čaj či kávu, vezměte si knihu, začtěte se, podí-
vejte se na pěkný fi lm, vyjděte si na podzimní procházku, vždyť vůně 
padajícího listí a paleta barev, jež nám skýtá příroda v tomto měsíci, 
je nepřeberná. Relaxujte. Příjemným cílem pro vás bude právě realizo-

vaná nová Naučná stezka Moravské Budějovice, která bude 
procházet napříč územím města. V rámci první etapy bude 
vybudováno devět zastávek, z toho osm se týká kulturního 
a jedna přírodního dědictví. 

Konec roku se blíží, fi nišují práce nejen na největší letošní 
akci – rekonstrukci technické infrastruktury v lokalitě náměs-
tí Svobody, ale i na vybudování chodníku pod stávajícím že-
lezničním mostem v ulici Husova. V ZŠ Havlíčkova probíhá 
modernizace dvou tělocvičen, v příštím roce zde započne 

rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace celého objektu školy. Probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova.

Reagujeme i na vaše připomínky a řešíme nedostatky. Před budo-
vou radnice jste byli zvyklí na oboustranné úřední desky, na které se 
vyvěšovaly aktuální dokumenty. Problémem klasické úřední desky byla 
nepřehlednost, v případě zveřejnění obsáhlých geometrických plánů 
i jejich nečitelnost.  Nově zde bude umístěna dotyková interaktivní elek-
tronická úřední deska, která přehledně nabídne dokumenty z úřední 
desky a další užitečné informace, které se dnes na omezenou plochu 
klasické úřední desky nevejdou.  Tato bude přístupna 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu. Budete mít možnost otevřít si vždy konkrétní bod, 
konkrétní plán, který si budete moci zvětšovat, zmenšovat, příp. posou-
vat. Stejná situace bude i při hledání např. konkrétního dokumentu, kte-
rý si najdete v jednoduchém souhrnu bodů a otevřete si právě ten, který 
budete hledat. Obsah bude přizpůsobený i pro handicapované občany 
(např. vozíčkáře), kteří si jednoduše aktivují speciální režim, ve kterém 
poté budou moci úřední desku a další funkcionality ovládat.

Spolu s tím vám chceme přinést novou funkcionalitu, a to možnost 
dohledat si i další dokumenty a informace, které se netýkají úřední des-
ky, ale mohou být pro vás zajímavé. Budete zde mít přístup ke všem 
informacím zveřejněným na webových stránkách. Pokud doma nemá-
te zařízení s přístupem k internetu, tak se k těmto informacím nedosta-
nete. Elektronická úřední deska vám tuto možnost nabídne, aniž byste 
museli vlastnit jakékoli chytré zařízení. Jednoduše si přes tlačítko ote-
vřete webové stránky města, a zde si vyhledáte informaci, kterou bu-
dete potřebovat. Například si zde vyhledáte praktické informace jako 
ordinační hodiny lékařů a kontakt na ně, zápisy z jednání zastupitel-
stva města, rady města, webové stránky MKS Beseda a ZIKOS, jízdní 
řády a mnoho dalšího.

A ještě jedno připomenutí: nezapomeňte, že koncem listopadu již 
začíná advent. První adventní „železná“ neděle (27. 11.) je dnem zklid-
nění, rozjímání, ale také dnem velkého úklidu, aby byl dům připraven 
na slavnostní uvítání příchodu Spasitele. Při bohoslužbách ve fi alové 
barvě se žehná adventní věnec a zapaluje se 1. svíčka. Začíná se péct 
vánoční cukroví. Listopad je vlastně i jakýmsi předstupněm vánočního 
měsíce. Období, které bychom si měli užívat a ještě více myslet na ty 
druhé. Tak na to všichni pamatujme. A nezapomeňte si dopřát svato-
martinskou husu se sklenkou dobrého vína.

Přeji vám příjemně prožitý podzimní čas a klidný vstup do adventní-
ho období. Ať je vám pohodově a vše se vám daří!

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ Moravské Budějovice
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město informuje

Podpořil Kraj Vysočina Podpořil Kraj Vysočina 

777 720 165

komiks Mor. Bud jovice.indd   30 27.9.2022   9:12:29

schválila zveřejnit záměr pronájmu prostor 
sloužících k podnikání ve stavbě č. p. 189 
na ulici Husova a ve stavbě č. p. 60 na ulici 
Purcnerova;
schválila pořízení sestavy pro klientské 
PC k městskému kamerovému dohlížecí-
mu systému včetně jeho instalace za cenu 
do 75 000 Kč včetně DPH, která bude hraze-
na z rozpočtu městské policie;
souhlasila s omezením provozu Mateřské 
školy Moravské Budějovice v období škol-
ních prázdnin ve školním roce 2022/2023: 
podzimní prázdniny 26. 10. 2022 a 27. 10. 
2022, vánoční prázdniny od 23. 12. 2022 
do 2. 1. 2023, jarní prázdniny od 20. 2. 2023 
do 26. 2. 2023, velikonoční prázdniny 6. 4. 
2023, hlavní prázdniny od 1. 7. 2023 do 3. 
9. 2023. V uvedených dnech zůstane v pro-

vozu MŠ na ulici Fišerova v době od 6.00 
do 16.00 hodin. Zároveň souhlasila s pře-
rušením provozu mateřské školy v období 
pololetních prázdnin dne 3. 2. 2023;
schválila uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo s PROfi  Jihlava spol. s r.o., na straně 
zhotovitele, za účelem změny rozsahu do-
kumentace pro provedení stavby „Cyklo-
stezka kolem Rokytky, Moravské Budějovi-
ce – nová trasa“;
schválila vítěze veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodavatele stavebních prací 
„Oprava chodníku v ul. Urbánkova, úsek 
Jechova – Miličova, Moravské Budějovice“, 
kterým je společnost SATES ČECHY s.r.o. 
Telč; 
schválila poskytnutí fi nančního daru z FAOM 
ve výši 4 000 Kč pro Český svaz chovatelů, 

z. s., na akci Výstava drobného zvířectva;
schválila poskytnutí fi nančního daru na akci 
Vánoční kostýmované prohlídky v muzeu 
z FAOM ve výši 20 000 Kč pro Theatro ŠPE-
LUŇKA z. s.;
doporučila zastupitelstvu města schválit po-
skytnutí dotace ve výši 180 000 Kč obchodní 
společnosti COOP družstvo HB na provoz 
prodejny ve Vesci;
souhlasila s provedením akce „Odhlučnění 
učebny ZUŠ“ příspěvkovou organizací Zá-
kladní umělecká škola Moravské Budějovi-
ce a schválila přijetí nadačního příspěvku 
od Nadace ČEZ ve výši 300 000 Kč do fon-
du reprodukce majetku příspěvkové organi-
zace ZUŠ Moravské Budějovice, který bude 
použit na fi nancování akce „Odhlučnění 
učebny ZUŠ“ a současně schválila smlouvu 
o poskytnutí nadačního příspěvku. 

Moravské Budějovice obsadily v sou-
těži Přívětivý úřad 2022 v rámci Kraje 
Vysočina 3. místo, přičemž před nimi se 
na 2. příčce umístil Pelhřimov a 1. místo 
získal Žďár nad Sázavou. Tradiční soutěž 
už posedmé zorganizovalo a vyhlásilo 
Ministerstvo vnitra ČR.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Je 
již několikáté za dobu mého působení 
na radnici a já ho vnímám jako poděková-
ní za to, jak úřad a jeho úředníci i zaměst-
nanci pracují pro občany města a celý 
náš územní obvod. Žádný úřad není 
dokonalý a nepochybně i u nás je stále co 

zlepšovat. Nicméně jsem přesvědčený, že 
moji kolegové dělají v rámci svých možností 

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 116. schůzi dne 19. září 2022 mj.:

Rada města na své 117. schůzi dne 4. října 2022 mj.:
schválila podání žádosti o fi nanční příspě-
vek v grantové výzvě Neformální vzdělá-
vání v knihovnách 2022 vyhlášené Nadací 
OSF (fi nanční podpora je určena mj. na pří-
pravu, pořádání a evaluaci vzdělávacích, 
volnočasových a integračních aktivit za-
měřených na příchozí z Ukrajiny a další 
menšiny a členy místní komunity) s tím, že 
příspěvek by byl určen na úhradu lektorů, 
nákup vhodných materiálů a pomůcek dle 
aktuálních potřeb; 
schválila uzavření Smlouvy o užívání veřej-
ného prostranství se spolkem Theatro ŠPE-

LUŇKA z. s. za účelem umístění prodejního 
stánku o výměře 6,25 m2 na ul. Purcnerova 
před kostelem sv. Jiljí v termínu od 1. října 
2022 do 31. prosince 2022 za účelem pro-
deje sezónního a vánočního sortimentu; 
schválila vyvěšení vlajky České obce sokol-
ské v sobotu 8. října 2022 na budově MěÚ 
u příležitosti uctění Památného dne sokol-
stva;
schválila přijmout dotaci ve výši 450 000 Kč 
na realizaci akce „2022 – 3 TI Morav-
ské Budějovice“ poskytnutou z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR, podprogramu 

117D06300 – Technická infrastruktura; do-
tace byla žádána za účelem zainvestování 
tří stavebních pozemků pro rodinné domy 
ve Vraníně;
schválila veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace na pořízení nového dopravního 
automobilu do vybavení jednotky požár-
ní ochrany uzavřenou s Krajem Vysočina 
ve výši 300 000 Kč;
schválila návrh programu ustavujícího za-
sedání nově zvoleného zastupitelstva měs-
ta pro volební období 2022-2026.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Město získalo další významné ocenění 
a povinností maximum pro veřejnost a já 
jim za to vřele děkuji. Pevně věřím, že se 
novému vedení radnice po volbách poda-
ří tento trend udržet,“ prohlásil v polovině 
září, kdy město ocenění získalo, starosta 
Vlastimil Bařinka (na snímku s tajemnicí 
MěÚ Janou Špačkovou).

Hodnotitelé posuzovali u každého 
z měst bezmála osm desítek kritérií, mezi 
která patří například dostupnost a otevře-
nost úřadu, komunikace online, zapojení 
veřejnosti či participativní rozpočet.
-pok-
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V samotných Moravských Budějovicích 
se v roce 1994 o přízeň voličů ucházely čty-
ři strany s tímto výsledkem: 1. ODS (33 889 
hlasů – 42,78 % – 9 mandátů), 2. KSČM 
(22 932 – 28,95 – 6), 3. KDU-ČSL (19 025 
– 24,02 – 5) a 4. ČSSD (3 366 – 4,25 – 1). 
I něco málo přes čtyři procenta sta-
čilo před osmadvaceti lety, kdy byly 
Moravské Budějovice ještě součástí 
Jihomoravského kraje, sociálním 
demokratům k tomu, aby se do za-
stupitelstva dostali. Ve voličských 
seznamech bylo zapsáno 5 851 lidí, 
odevzdat svůj hlas jich přišlo 4 273, 
což představovalo účast ve výši 
73,03 %. Z výsledků komunálních vo-
leb vykrystalizovalo následující slo-
žení jedenadvacetičlenného měst-
ského zastupitelstva: ODS – Jan 
Nekula, Josef Salač, Lubomír Žák, Yvona 
Švaříčková, Arnošt Vidourek, Jaroslav Dole-
žal, Jarmila Filipová, Libuše Fiksová, Karel 
Doležal), KSČM – Walter Černohorský, Jo-
sef Lapeš, František Musil, Věra Kaňková, 
Růžena Svobodová, Jaromír Málek, KDU-
-ČSL – Karel Růžička, Ivana Šabatová, Jiří 
Pálenský, František Nekula, Stanislav Žák, 
ČSSD – Olga Strnadová.

Co by za takové počty mandátů dnes 
moravskobudějovičtí komunisté i občan-
ští a sociální demokraté dali! Vždyť tyto 

strany prakticky o přízeň voličů v letošních 
komunálních volbách – s jistou výjimkou 
v podobě Sdružení nezávislých kandidátů 
z Moravských Budějovic s podporou ČSSD 
(SNK MB) – ani neusilovaly. Do klání o posty 
ve vedení města, v radě a v zastupitelstvu 

se pustil půltucet volebních stran s následu-
jícími vylosovanými čísly: 1 – Za lepší Budě-
jovice, 2 – Sdružení nezávislých kandidátů 
z Moravských Budějovic s podporou ČSSD 
(SNK MB), 3 – BUDĚJOVÁCI s podporou 
Starostů, 4 – ŽIVÉ MĚSTO, 5 – Sdružení 
občanů Moravských Budějovic (SOMB) a 6 
– KDU-ČSL. Kandidátní listiny obsahovaly 
126 jmen, z nichž 47 patřilo ženám. Do mo-
ravskobudějovického zastupitelstva se jich 
však dostalo pouze pět; shodou okolností 
jde o ženy, pro něž to není nová pozice.

V pátek 23. a v sobotu 24. září se v Morav-
ských Budějovicích a integrovaných obcích 
k volebním urnám dostavilo 3 174 lidí, při-
čemž v seznamech jich bylo uvedeno 5 918, 
volební účast tak činila 53,6 %. A to svědčí 
o tom, že více než 46 % občanů letošní ko-
munální volby absolutně nezajímaly. Ti, kdož 
svého práva využili, rozhodli o následujícím 
výsledku: 1. místo: Za lepší Budějovice 
(16 260 hlasů – 26,36 % – 6 mandátů), 2. BU-

Letošní komunální volby v Moravských Budějovicích
Volby do zastupitelstev obcí, které proběhly ve dnech 23. a 24. září letošního roku, 

byly v historii samostatné České republiky již osmé, když ty premiérové se uskuteč-
nily 18. a 19. listopadu 1994. Tehdy čeští, moravští a slezští voliči rozhodli o složení 
6 262 zastupitelstev, do nichž zvolili 62 160 zastupitelů. Volební účast tenkrát činila 
více než 60 procent.

DĚJOVÁCI s podporou Starostů (14 966 – 
24,26 – 6), 3. Sdružení občanů Moravských 
Budějovic (14 733 – 23,89 – 5), 4. KDU-ČSL 
(7 160 – 11,61 – 2), 5. ŽIVÉ MĚSTO (4 875 
– 7,90 – 1) a 6. Sdružení nezávislých kan-
didátů z Moravských Budějovic s podporou 
ČSSD (3 688 – 5,98 – 1). Z jednotlivců nejví-
ce hlasů obdržel Martin Ferdan (Budějováci, 
1 106 hlasů), Eva Šafránková (Budějováci, 
988 hlasů), Jan Švaříček (Za lepší Budějovi-
ce, 976 hlasů) a Vlastimil Bařinka (Sdružení 

občanů Moravských Budějovic, 
967 hlasů). Za „skokana roku“ lze 
považovat Aleše Horáka, jehož 
875 hlasů katapultovalo ze 17. 
místa kandidátky SOMB až do za-
stupitelstva.

Zastupiteli města Moravské Bu-
dějovice pro období 2022 – 2026 
jsou: Jan Švaříček, Drahoslav 
Bastl, Olga Honsová, Tomáš Ve-
verka, Jiřina Veselá, František Do-
stál (všichni ZLB), Martin Ferdan, 
Eva Šafránková, Jana Kiesewe-

tterová, Miroslav John, Jiří Kvapil, Jaromír 
Klouda (Budějováci), Vlastimil Bařinka, Aleš 
Horák, Vladimír Čábel, Zbyněk Horák, Mi-
chal Drexler (SOMB), Anna Prokopová, Jo-
sef Růžička (KDU-ČSL), Petr Stejskal (Živé 
město) a Zdeněk Janderka (SNK MB).

Ustavující zasedání nejvyššího orgánu 
města bylo naplánováno na pondělí 24. 
října, tedy na den, kdy se v tiskárně začí-
nal rozbíhat tisk tohoto vydání zpravodaje. 
O průběhu schůze a výsledcích schůze bu-
deme podrobně informovat v prosincovém 
vydání zpravodaje.

Luboš Janoušek

SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 15. listopadu,
v integrovaných obcích
v úterý 22. listopadu.

KDU-ČSL 
Moravské Budějovice 
k uplynulým volbám

Děkujeme všem občanům, kteří v zářijo-
vých volbách do zastupitelstva města věno-
vali pozornost programu a kandidátům KDU-
-ČSL, a zvláště pak těm, kteří nás podpořili 
svými hlasy. Výsledek, při němž jsme obhá-
jili dva mandáty, musíme – vzhledem k vý-
znamnému přeskupení kandidátek oproti 
minulosti – hodnotit jako úspěch, přestože 
jsme cílili k posílení našich pozic.

K povolebním vyjednáváním jsme se 
snažili přistoupit aktivně. I když zůstáváme 
nadále v opozici, věříme, že dojednané ve-
dení města skýtá naději na zlepšení poměrů 
u nás a lepší řešení problémů Moravských 
Budějovic. Budeme v souladu s naším vo-
lebním programem podporovat dobré věci 
pro naše město a v rámci našich možností 
prosazovat jednotlivé body našeho progra-
mu. A samozřejmě nebudeme zapomínat 
ani na kontrolní funkci zastupitelstva a dal-
ších městských orgánů.

Celý náš tým bude nadále soustavně 
pracovat a aktivně rozvíjet program ve pro-
spěch města, aby tak dokázal, že si důvěru 
voličů nyní i do budoucna zaslouží.

Mgr. Anna Prokopová, 
Ing. Josef Růžička, zastupitelé

Vyberte si a odtrhn te jakékoliv nespln né p ání z
váno ního strome ku, který bude umíst n ve vestibulu

M Ú v Mor. Bud jovicích od 7. listopadu.
  Toto p ání spl te (zakoupením nebo vlastní výrobou).

Zabalený dárek s odtrženým p áním z váno ního
strome ku doneste na M Ú v Moravských Bud jovicích

(nám. Míru 31) na informace i podatelnu v p ízemí
ú adu (nejpozd ji však do 13. prosince 2022).

 
JAK NA TO?

1.

2.
3.

 
 

Pomozte nám letos rozjasnit Vánoce senior m v Domov  sv. Antonína. 
N kte í klienti tráví Vánoce bez svých blízkých a p átel, jiní jsou upoutáni na l žko.

Pot šme je alespo  malým dárkem, který by jim ud lal radost. 
Je to tak snadné … vyberte si n které z nespln ných p ání a spl te jej … odm nou

Vám bude nepopsatelná radost, úsm v a dojetí obdarovaných!

D kujeme Jež íšku!



4

město informuje

Nové dětské hřiště nabízí řadu atrakcí
Během letošního září vyrostlo v místní části Vesce u Mo-

ravských Budějovic zbrusu nové dětské hřiště. Nejmladší 
generaci nabízí řadu atrakcí, jako například multifunkční pro-
lézačku se skluzavkou a mostem, pružinová houpadla, sku-
pinovou houpačku na krátkém závěsu, kolotoč a vahadlovou 
houpačku. Byly tu nainstalovány také lavičky, takže prostor se 
stává ideální relaxační zónou.

V úterý 11. října zde proběhlo slavnostní otevření. Pásku 
společně přestřihli tři muži: Vladimír Černý z Nadace ČEZ, 
starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka a předseda 
Osadního výboru Vesce Jiří Fouma. Nadace ČEZ podpořila 
výstavbu hřiště fi nančním příspěvkem ve výši 300 000 Kč.

Pumptrack vedle koupaliště je už hotový
Město Moravské Budějovice dokončilo v září letošního roku 

výstavbu pumptracku na ul. Husova v Moravských Budějovicích. 
Na místě dosluhujícího skateparku tak vznikl nový druh spor-
toviště s možnostmi širokého využití například pro skateboard, 
longboard, horská a BMX kola či inline brusle a koloběžky. 
Pumptrack byl opatřen asfaltobetonovým povrchem a umožňuje 
tak dlouhou dobu provozuschopnosti během roku.

Práce na výstavbě sportoviště byly zahájeny koncem červen-
ce letošního roku a jejich zhotovitelem byla odborná fi rma Dirty 
Parks s.r.o., Jičín. V průběhu prací došlo k úpravě oproti původ-
nímu návrhu sportoviště, kdy byla za účelem větší fl exibility vy-
užití vyasfaltována větší část malého okruhu a současně do něj 
byla doplněna středová kopule. Celkové náklady na vybudování 
pumptracku dosáhly výše 1 786 000 Kč bez DPH.

Projekt vybudování pumptracku v Moravských Budějovicích 
byl podpořen Krajem Vysočina 
z grantového programu Cyklo-
doprava a cykloturistika 2022 
ve výši 374 842 Kč.

Oprava chodníku v ul. Urbánkova
V říjnu letošního roku začala oprava chodníku v ulici Urbánko-

va v Moravských Budějovicích, a to v úseku od křižovatky s ulicí 
Miličova po rodinný dům č. pop. 1282. Oprava tohoto chodníku 
spočívá v odstranění původní dlažby, demontáži stávajících ob-
rub, odtěžení původního materiálu na pláň. Podloží se zhutní, 
osadí se nové obruby a budou kladeny jednotlivé vrstvy kon-
strukce chodníku. Ten bude opatřen zámkovou dlažbou.

Zhotovitelem prací je společnost SATES ČECHY s.r.o., Telč, 
která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 964 252 Kč bez DPH. Vše by mělo být hotovo do konce 
letošního listopadu.

Ve druhém říjnovém týdnu začaly práce spojené s radikální 
opravou chodníku v ulici Husova, a to v úseku mezi železničním 
viaduktem a kruhovým objezdem. Zakázku za necelých 590 tisíc 
korun získala na základě vítězství ve výběrovém řízení lukovská 
stavební fi rma Jan Vidourek, s.r.o.

Foto: Luboš Janoušek

Pozor na změnu přednosti v jízdě!
Především chodci ocení nový chodník pod stávajícím železničním 

mostem v ul. Husova v Moravských Budějovicích, který jim umožní 
bezpečnější průchod. Vybudováním tohoto chodníku dochází k do-
plnění chybějícího úseku pěší trasy podél silnice II/152. Chodci a ři-
diči pohybující se v tomto úseku ovšem musí v souvislosti s probíha-
jící výstavbou počítat s dopravním omezením.

V této souvislosti upozorňujeme širokou veřejnost, především řidi-
če, že dojde ke změně přednosti v jízdě protijedoucích vozidel. Nově 
bude platit, že přednost v jízdě budou mít řidiči jedoucí od kruhové-
ho objezdu! Práce byly zahájeny v říjnu, se zprovozněním se počítá 
do konce listopadu tohoto roku. 

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

U nového sportoviště nechybí ani přehledný Provozní řád. 
Foto: Luboš Janoušek
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vě školní studentská léta na třebíčské průmyslovce. Studijní cou-
rák nás seznamoval se školními kapitolami, internátním životem, 
prvními láskami a projížděl jednotlivými ročníky až k závěrečné 
maturitní zkoušce. Druhá přednáška s názvem „Santiago po de-
seti letech“ se konala přesně o týden později. Pan Petr Hons 
ve své velmi pěkně zpracované prezentaci putoval po deseti le-
tech na kole do nejvýznamnějšího poutního místa Evropy. Jeho 
cílem bylo španělské město Santiago de Compostela, kde se 
nachází katedrála svatého Jakuba Staršího.

Na úterý 13. září se těšili nejen naši obyvatelé, ale i děti z MŠ 
Jabula. V dopoledním čase ve společenské místnosti domova 
vystoupil kouzelník Josef Waldini. Toto originální kouzelnické vy-
stoupení zaujalo jak děti, tak i seniory.

Zářijový program obohatila i Antonínská kavárna s hudebním 
doprovodem pana Vladimíra Bendy z Třebíče. Rodák původem 
z Mor. Budějovic zpíval při doprovodu kytary a jeho hudební re-
pertoár byl velmi pestrý. Na příchozí návštěvníky kavárny čekaly 

připravené dobroty. V nabídce byly 
vedle zákusků, chlebíčků a kávy 
rovněž zmrzlinové poháry se šle-
hačkou a ovocem.

A zpívalo se nejen v kavárně. 
Do domova přijela naše dlouholetá 
kamarádka paní Blaženka Bastlo-
vá z Jemnice. Jen co se v jejích ru-
kách rozezněla harmonika, už se 
k ní všichni přítomní přidávali svým 
zpěvem. A věřte, že se vytvořily 
i taneční páry, které si při veselých 
písničkách pěkně zatančily.

Bc. Ludmila Čáblová

Září je měsícem, kdy se do školních budov vrací žáci, aby 
ve svých studijních třídách zasedli do připravených lavic. V prv-
ních dnech je čeká především opakování získaných vědomos-
tí z minulých ročníků. Hned vzápětí je ve školních učebnicích 
pro ně připraveno mnoho nového učiva a zajímavých informací. 
Na školní léta během života vzpomíná snad každý z nás. S při-
bývajícími roky se nám s úsměvem vybavují v naší mysli některé 
školní prohřešky, lumpárny i neúspěchy. Tak, jak jsme se dříve 
za poznámky v žákovské knížce styděli, najednou je dokážeme 
říct pro pobavení veřejně a nahlas.

Na svá školní léta často vzpomínají i senioři v moravskobu-
dějovickém Domě sv. Antonína. Není divu, že právě Akademie 
třetího věku je pro obyvatele vítanou aktivitou. V září pro ně byly 
připraveny dvě zajímavé přednášky. První se konala druhé zá-
řijové pondělí a pozvání na tento den přijal pan Jan Hodeček, 
který nám představil při autorském čtení své druhé knižní dílo 
„Courákem krajinou dospívání“. Námět na tuto knížku tvořila prá-

Také letos se v týdnu před začátkem Císařského posvícení 
uskutečnila ve velkém sále Besedy tradiční akce s názvem „Po-
svícenské posezení“. Klub důchodců ji uspořádal nejen pro své 
členy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. A že ve čtvrtek 13. října 
navzdory názvu rozhodně nešlo jen o nějaké posedávání, o tom 
svědčí i tato fotografi e...       Foto: Luboš Janoušek

V sobotu 8. října se ve velké zase-
dací místnosti radnice uskutečnilo 
slavnostní uvítání nově narozených 
dětí mezi občany Moravských Budějo-
vic. Obřad za tradiční účasti dětského 
pěveckého souboru Kapky pod vede-
ním Ludmily Čírtkové a Evy Zavadilové 
měl jako obvykle slavnostní a důstojný 
ráz, přičemž samotný akt přivítání tří 
chlapců (Jaromíra, Sebastiana a Ši-
mona) a čtyř děvčat (Báry, Nely, Rozá-
rie a Valerie) mezi občany města vedl 
radní Zdeněk Janderka.

Ve svém proslovu mimo jiné zdůraznil, že nově narozené děti 
jsou budoucností Moravských Budějovic. Vyslovil přesvědčení, 
že město se musí snažit vytvořit dětem takové životní podmínky, 
aby se jim zde stále líbilo. Rodičům poděkoval za to, že naplňují 

Pestré zářijové aktivity v Domě svatého Antonína

Vystoupení kouzelníka zaujalo seniory i děti z MŠ 
Jabula.               Foto: Ludmila Čáblová

Svoji knížku představil v rámci autorského čtení Jan 
Hodeček.                Foto: Ludmila Čáblová

Druhé vítání nových moravskobudějovických občánků
základní roli rodiny a neváhají i v dnešní 
tolik složité době přivádět na svět děti, 
které budou vychovávat v duchu rodin-
ných tradic a rodinných hodnot. Všem 
popřál hodně zdraví, štěstí, radosti 
a splněných přání.

Rodiče obdrželi kytičku a pro děťátko 
dáreček a pamětní list. Nechyběly pod-
pisy rodičů i zástupců města do pamět-
ní knihy a závěrečné fotografování.

-ja, pb-Slavnostní proslov měl při vítání dětí radní Zdeněk 
Janderka.          Foto: Patrik Holík

 Chybět nemohlo tradiční společné foto na závěr…   Foto: Patrik Holík
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Ve středu 5. října uspořádal Muzejní spo-
lek Moravské Budějovice veřejnou před-
nášku Svět včerejška s podtitulem Šlechtici 
v našem koutu Moravy a prvorepublikové 
Československo. Přednášejícím byl beze-
sporu nejpovolanější člověk v našem městě, 
vedoucí muzea PhDr. Petr Beránek, jehož 
jméno je již dávno předzvěstí toho, že se 
diváci dozvědí mnoho zajímavých informací, 
navíc podaných s patřičnou dávkou Petrova 
strhujícího nadšení pro věc. O tom nako-
nec nejlépe vypovídal téměř zaplněný sál 
Budivoj v moravskobudějovickém kulturním 
stánku.

Ze stylového poutače jsme se už s před-
stihem dozvěděli, že přednáška se bude vě-
novat vzájemnému vztahu šlechty a masa-
rykovského Československa na jihozápadní 
Moravě. Se vznikem republiky se totiž aris-

tokracie rázem proměnila v nežádoucího 
pohrobka monarchie. Část šlechty se nedo-
kázala vnitřně vyrovnat s existencí nového 
státu. Odpor byl v některých případech pou-
ze symbolický, ale mnozí šlechtici ve třicá-
tých letech minulého století přímo spolupra-
covali s Německem. Dozvěděli jsme se však 
také, že mezi aristokraty existovali i opatrní 
sympatizanti. Na lámání chleba docházelo 
v době vzniku protektorátu.

Zajímavá přednáška, doplněná dobovými 
fotografi emi konkrétních šlechticů i jejich sí-
del, diváky seznámila s mnohdy pohnutým 
životem pánů z Moravských Budějovic, Po-

lice, Nových Syrovic či Budkova. Znovu tak 
na chvíli ožila jména jako Wražda, Pallavici-
ni či Salm a z obrázků na všechny přítomné 
dýchla minulost našeho kraje. Mohli jsme si 
tak uvědomit, že ani často romantizovaný 
život šlechty nemusel být vždy jednoduchý.

Děkujeme všem posluchačům za zájem 
a návštěvu. Veliký dík patří Petrovi Beránko-
vi. Jako vždy skvěle odvedená práce zaujala 
diváky natolik, že v závěru přednášky živě 
diskutovali. Děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci.  Drahomíra Brzobohatá

Poděkování dárcům 
za podporu domácího 

hospice
Také letos bylo možné podpořit Do-

mácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči 
prostřednictvím tradiční sbírky Koláč 
pro hospic. Sbírka se konala 5. října 
a do kasiček se podařilo přispět hezkou 
částkou 227 811 Kč. Zapojilo se přes pět 
desítek fi rem, organizací, úřadů či škol 
napříč třebíčským regionem, včetně 
veřejnosti, která měla možnost přispět 
v centrech některých měst. Celkem se 
distribuovalo 5 350 lahodných koláč-
ků coby sladké odměny za dobrovol-
ný příspěvek dárců. Výtěžek poslouží 
na nákup auta pro potřeby Domácího 
hospice sv. Zdislavy, který je jednou ze 
služeb Oblastní charity Třebíč (OCHT) 
a stará se o nevyléčitelně nemocné.

„Jde o perfektní výsledek, mám vel-
kou radost. Letos se do pokladniček 
vybralo o 50 tisíc korun víc než loni. 
Lidé přispěli, i když momentální situa-
ce není jednoduchá. Tohoto přístupu si 
velmi vážím a děkuji za něj. Je vidět, že 
dárci vnímají pomoc lidem v posledních 
chvílích jejich života jako důležitou,“ re-
agoval ředitel Oblastní charity Třebíč 
Petr Jašek s tím, že všem dárcům moc 
děkuje.

V Moravských Budějovicích bylo 
v rámci sbírky „Koláč pro hospic“ vybrá-
no celkem 35 810 Kč. Koláčky dodala 
pekárna KLAS Jaroměřice, spol. s r.o., 
velké koláče pak Pekařství Kapinus, 
s.r.o. z Moravských Budějovic. Spolu-
pracovaly víc jak tři desítky dobrovolní-
ků z řad studentů Katolického gymnázia 
Třebíč a dále z Gymnázia a Střední od-
borné školy Moravské Budějovice.

-tzch-

Poslední zářijový den se v jedné moravskobudějovické restauraci sešli spolužáci, 
kteří v roce 1958 ukončili povinnou školní docházku. Jejich pohodové setkání se po-
chopitelně neslo zejména ve vzpomínkách na školní léta, kamarády a životní příběhy. 
A slíbili si, že se za rok opět sejdou.             Foto: František Čábel

Sňatky ve 3. čtvrtletí 2022
Marek Puklický Zvěrkovice
Zuzana Procházková Mor. Krumlov
Miroslav Karásek Mor. Budějovice
Nikol Brychtová Mor. Budějovice
Karel Dudr Třebíč
Klára Chrudinová Bílá Lhota
Vladimír Vybíral Blížkovice
Marie Nejedlíková Láz
Leoš Lazárek Batelov
Petra Maryšková Nimpšov
Robin Kerem Geleri Turecko
Jana Nechvátalová Mor. Budějovice
Jan Syrový Třebíč
Žaneta Paculová Rokytnice n. Rok.
Ladislav Chalupa Jemnice
Michaela Blažková Slavonice
Stanislav Balík Častohostice
Leona Kopecká Rousínov
Tomáš Pánek Jakubov 
 u Mor. Budějovic
Ivana Hrušková Jakubov 
 u Mor. Budějovic
Pavel Lukš Mor. Budějovice
Lenka Pitulová Mor. Budějovice
Lukáš Denk Jemnice
Veronika Bajglová Rácovice
matrika

O šlechticích v našem koutu Moravy 
a prvorepublikovém Československu
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v obcích, které se tentokrát rozhodly 
na výstavě prezentovat,“ řekla mimo jiné 
Jana Kiesewetterová a zmínila také sku-
tečnost, že svoji činnost na výstavních 
panelech měly možnost zpopularizovat 
i moravskobudějovické spolky, bez nichž 
si život ve městě už vlastně ani nelze 
představit.

Poté, co se zdravicí vystoupil krajský 
radní Karel Janoušek, došlo na křest stol-
ního kalendáře Moravskobudějovického 

Stalo se již zažitou a dobrou tradicí, že vždy v předvečer Císařského posví-
cení se v moravskobudějovických zámeckých konírnách uskuteční slavnostní 
zahájení výstavy, na které se představují obce sdružené v Moravskobudějovic-
kém mikroregionu. Tradice ovšem byla jednou přerušena, a to kvůli covidové 
pandemii v roce 2020. Loni se už výstava opět konala, a tak ta letošní, kterou 
hostily zámecké konírny od 15. do 20. října, měla pořadové číslo 17. Její verni-
sáž proběhla v pátek 14. října, kdy ji krátce po 17. hodině zahájila předsedkyně 
dobrovolného svazku obcí Jana Kiesewetterová.

mikroregionu na rok 2023. Kalendář spolu 
s ním a předsedkyní mikroregionu pokřtil 
jeho autor Lubomír Janoušek. O vkusný 
kulturní program na zdařilé a veřejností 
poměrně početně navštívené vernisáži se 
postarala Základní umělecká škola Mo-
ravské Budějovice.

Moravskobudějovický mikroregion 
sdružuje čtyřiadvacet obcí, z nichž se vý-
stavy aktivně zúčastnilo čtrnáct: Babice, 
Cidlina, Častohostice, Domamil, Horni-
ce, Jakubov, Láz, Lesná, Litohoř, Lukov, 
Martínkov, Meziříčko, Nové Syrovice a Ví-
cenice. Ze spolků se prezentovali morav-
skobudějovičtí skauti, Orel a soubor The-
atro Špeluňka.

O výstavu byl velký zájem, jen během 
posvícenského víkendu ji v zámeckých 
konírnách zhlédlo 416 lidí napříč všemi 
generacemi.             -jek-

získala dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR ve výši 4 489 243 Kč.

Stavebními úpravami byly vytvořeny 
nové kanceláře, zasedací místnost (viz 
foto), obecní knihovna, archiv, kuchyňka 
a sociální zařízení včetně bezbariérové-
ho. Většina prostor byla nově vybavena, 
ale použitý byl také vyhovující nábytek 
ze „starého“ obecního úřadu. Venkovní 
úpravy se týkaly zateplení, výměny oken 
a vstupních dveří, osvětlení, fasády, opra-

Středa 22. června 2022 byla dnem, kdy 
se ofi ciálně změnila adresa sídla Obec-
ního úřadu v Lukově. Ten se přestěho-
val z prostorově i technicky nevyhovující 
budovy do nově zrekonstruovaného ob-
jektu bývalé prodejny Jednota. Přestav-
bu prováděla fi rma STABO MB, s.r.o. 
na základě výběrového řízení. Práce byly 
zahájeny na podzim 2021 a kolaudace 
proběhla letos v červnu. Celkové nákla-
dy činily 7 841 152 Kč a obec na tuto akci 

vy schodiště, nově byl vybudován bezba-
riérový přístup do budovy a parkoviště pro 
osobní auta.

Podařenou rekonstrukcí nevyužíva-
ného objektu ve středu obce tak vznikla 
moderní budova, která odpovídá dnešním 
technickým normám a požadavkům a po-
skytuje uživatelům potřebný komfort 21. 
století.

-pot-

Sedmnáctá výstava mikroregionu a křest stolního kalendáře

V úvodu svého proslovu přivítala účast-
níky vernisáže, především však všechny 
bývalé, stávající i budoucí starosty a sta-
rostky dvou desítek obcí a také krajského 
radního Karla Janouška, místostarostu 
nedaleké Police a místopředsedu Jem-
nického mikroregionu. Připomněla úspěš-
nou tradici výstavy i fakt, že se letos koná 
posedmnácté. „Až nahlédnete dovnitř, do-
zvíte se mnohé o dění v Moravskobudě-
jovickém mikroregionu, respektive o dění 

Hosty vernisáže přivítala a proslov měla Jana Kiesewetterová. 
Foto: Luboš Janoušek

Křtu stolního kalendáře se za přispění tajemníka Moravskobudějovického 
mikroregionu Jaroslava Kunsta ujali (zleva) Lubomír Janoušek, Jana Kie-
sewetterová a Karel Janoušek.       Foto: Pavel Čírtek

Obecní úřad se přestěhoval do nových prostor
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První říjnovou sobotu se v Jakubově 
uskutečnil již 17. ročník soutěže o nej-
těžší vypěstovanou dýni. Celkem bylo 
přihlášeno jedenáct exemplářů. Vítězem 
tradičního klání se stala dýně o hmot-
nosti 48,5 kg, kterou vypěstoval místní 
pěstitel Jindřich Číhal. Ten je i nejúspěš-
nějším pěstitelem v historii této soutěže, 
zvítězil již po sedmé. Na druhém místě 
skončil Karel Brabec (také z Jakubova) 
s dýní, která vážila 44 kg. Ten pro změnu 
v historii soutěže vypěstoval nejtěžší dýni 
o hmotnosti 75 kg. Třetí místo letos patřilo 
Václavu Langovi za dýni, u které se váha 
zastavila na 40 kg. Zajímavostí je, že tuto 

K podzimu neodmyslitelně patří pouš-
tění draků, a tak se zrodil nápad uspořá-
dat v Dešově „drakiádu“ pro děti i rodiče. 
Sešli jsme se v neděli 9. října na velkém 
fotbalovém hřišti, a to i přesto, že větrné 
podmínky nebyly k vzlétnutí draků úplně 
ideální.

Ještě předtím, než děti vypustily draky, 
měly možnost vyzkoušet si různé aktivi-
ty spojené s podzimním časem. Po hřišti 
byla rozmístěna stanoviště jako napří-
klad ochutnávka ovoce a zeleniny, třídění 

V sobotu 17. září se želetavští sokolíci 
vydali zdolat nejpamátnější českou horu 

a poznávání přírodnin, hod 
do bramborového koše, sběr 
brambor či tvořivý koutek. 
Největší úspěch měla lesní 
zvířátka vyrobená ze dřeva. 
Za svou aktivitu byly děti od-
měněny.

A když přece jen trochu 
zafoukalo, vzlétli draci k nebi 
a byla to parádní podívaná! 
Rodiče, kteří svým dětem 
asistovali, se možná vrá-

tili do dob své-
ho dětství. Pro 
majitele nejvýše 
létajících draků 
byly nachystané 
ceny a samozřej-
mě sladká odměna čekala 
i na všechny zúčastněné.

Po celé odpoledne měli 
malí i velcí možnost občers-
tvit se čajem, kávou, domácím 
moštem, pečenými sladkými 
dobrotami. Nechybělo ani zá-
věrečné společné opékání 
špekáčků.

Společné nedělní odpoledne se oprav-
du vydařilo. Hojná účast nás nejen pře-
kvapila, ale také velice potěšila. Věříme, 
že se všichni rádi sejdeme i za rok. Pouš-
tění draků by se mohlo v Dešově stát kaž-
doroční tradicí.

Všem, kteří nám s akcí pomohli, moc 
děkujeme.

Simona Bastlová

a trvalý symbol českých dějin, slavný Říp.
Dvouapůlhodinovou cestu k úpatí hory, 

na které před dávnými časy stanul pra-
otec Čech, cestovatelům zpestřila mimo 
jiné četba starobylé pověsti o příchodu 
Slovanů do našich končin v podání pří-
tomné školní mládeže. Nálada v auto-
buse, plném natěšených výletníků, byla 
povznesená bezpochyby i díky kolujícímu 
košíku s povzbuzujícími nápoji…

Zdolat 465 metrů vysoký kopec bylo pro 
poutníky hračkou (v nejprudších místech 
se, pravda, trochu zapotili). Odměnou 
za výstup byly daleké výhledy na České 
středohoří (než se rozpršelo) a návštěva 

dýni přivezli jeho kamará-
di z 300 km vzdáleného 
Klenčí pod Čerchovem.

Poděkování patří i uči-
telkám a dětem ze zá-
kladní školy, které se 
postaraly o krásnou dý-
ňovou výzdobu.

-mik-

Ceny úspěšným soutěžícím 
předával starosta Jakubova. 

Foto: Lucie Kabelková

Tradiční soutěž vyhrál historicky nejúspěšnější pěstitel

Podzimní hrátky a pouštění draků v Dešově

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp…

Želetavská výprava s památnou horou 
v pozadí. 

Foto: Pavel Tesař
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románské rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha 
z 12. století. Zmokli jsme jen lehce.

Po poledni se vyhládlí sokolíci posilnili 
v restauraci U studny přímo pod Řípem. 
Nabyté kalorie jsme se rozhodli spálit 
v aquaparku v Kladně. Jen dobří a zku-
šení plavci mohli vyzkoušet odstředivé 
síly adrenalinové atrakce spacebowl (ob-
řího trychtýře) či tobogánu s krycím ná-
zvem „kamikadze“. Ti, kteří toužili spíše 
po odpočinku, mohli zregenerovat v bub-
linkové koupeli či využít rekreační bazén 
s masážními tryskami.

Všichni zúčastnění výlet zhodnotili 
jako velmi vydařený a už se těšíme, co 
pro nás organizátorka Blanka Konvalino-
vá připraví příště.      Markéta Strašilová

V rámci série Krajského kola TFA na-
stal letos, bohužel, úbytek závodů. Konaly 
se pouze dva závody, a to zde na Třebíč-
sku, konkrétně v Rokytnici nad Rokytnou 
a Lesonicích. Jiří zde potvrdil roli favorita 
a odvážel si pokaždé první místo. Tím pá-
dem se stal i celkovým vítězem Krajského 
kola TFA.

Letos se Jiří poprvé účastnil Moravské 
ligy TFA, která se skládá ze sedmi zá-

vodů. Konkurence je zde opravdu tvrdá. 
Bilance z jednotlivých závodů je následu-
jící: Podolí – 2. místo, Olešnice – 4. místo, 
Trpín – 1. místo, Velká nad Veličkou – 4. 
místo, Sebranice – 2. místo, Doubravi-
ce nad Svitavou – 3. místo, Velatice – 1. 
místo. Celkově se umístil v kategorii mužů 
do 34 let na skvělém 2. místě.

V průběhu prázdnin se konal závod 
TFA Salašská rozhledna, které patřil zá-

věrečný výběh. Zde Jiří Tkaný vybojoval 
3. místo.

Vedle těchto výše zmíněných závodů 
se babický borec účastní již třetím rokem 
Českého poháru TFA. Oproti krajským 
závodům se liší tím, že závodní trať je 
rozdělena do čtyř úseků. V prvním úseku 
se jedná o práci s hadicemi – roztahová-
ní a motání. Druhý úsek patří k těm silo-
vě náročnějším a jako jediný se startuje 

bez dýchacího přístroje. Závodník si zde 
musí poradit například s transportem fi gu-
ríny nebo překonáním třímetrové bariéry. 
Ve třetím úseku předvede práci se žebří-
ky a vytažení smotaných hadic na ploši-
nu lešení. Poslednímu úseku patří výběh 
do výškové budovy. V kategorii dobrovol-
ných hasičů do 34 let Jiří Tkaný přebíral 
v Ostravě 2. místo, v Olomouci 1. místo 
a v Plzni 2. místo!

K vrcholu sezóny patřilo 5. mistrovství 
ČR dobrovolných hasičů, konané na za-
čátku října ve Štramberku. Společně 
s pěti muži a dvěma ženami bylo Jiřímu 
ctí již potřetí reprezentovat Kraj Vysočina. 
Umístil se na medailové pozici a přebíral 
zde úžasné 3. místo.

Příští rok nastupuje do nové kategorie 
– muži nad 35 let. Doposud dokazuje, že 
má obrovské závodní srdce, a tak věříme, 
že se i nadále můžeme těšit dalším úspě-
chům.

Markéta Mitisková

Na „Mendláku pod lipou“ stojí stanový přístřešek, z něhož se ozývá příjemná živá 
hudba. Zvědavost mi nedá, a tak přicházím jako návštěvník na „Oktoberfest“ v Jac-
kově. Přivítání děvčat v krojích se šťopičkou něčeho ostrého a maličkého k zakous-
nutí je velmi milé. Nejdříve pozdravení se sousedy a pak je hostu nabídnut výběr 
z jedenácti(!) druhů piv. Ochutnat by se měla všechna… Příjemné posezení s poví-
dáním, zazpíváním a poslechem známých písní v podání Gábiny a Jiřího umocňuje 

atmosféru.
Zbývá podě-

kovat všem, kteří 
napekli a připravili 
prostředí a také 
chytili štafetu or-
ganizátorů této 
zdařilé již podruhé 
se opakující akce.

-jj-

V cíli před starobylou rotundou. 
Foto: Pavel Tesař

Jiří Tkaný má za sebou úspěšnou závodní sezónu
Po covidové pauze se letos naplno rozjela sezóna závodů TFA (Toughest 

Firefi ghter Alive, tzn. nejtvrdší hasič přežije). Jedná se o jednu z nejtěžších 
hasičských soutěží, kdy každý závodník startuje v kompletním třívrstvém zá-
sahovém oděvu včetně dýchacího přístroje. Jiří Tkaný, babický dobrovolný 
hasič, se těchto závodů účastní již sedmým rokem. Každý rok je cesta k ně-
jakému ocenění náročná, ale letošní sezóna byla opravdu konkurencí nabitá.

Oktoberfest v Jackově

V sobotu 24. září 
bylo v Jackově 
veselo…

Foto: Milan Machát

Jiří Tkaný obsadil na republikovém šampionátu 
ve Štramberku bronzovou příčku. 

Foto: Markéta Mitisková
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TJ Lukov uspořádala v sobotu 8. 
října tradiční „Burzu všeho zboží“. 
Velkou prodejní plochu od brzkých 
ranních hodin zaplnilo 160 prodej-
ců, kteří nabízeli zboží všeho druhu. 
O oblibě této akce v Lukově svědčí 
také rekordní počet 930 návštěvní-
ků, kteří si mohli za pár korun koupit 
skoro cokoliv; od praktických věcí až 
po úplné kuriozity. Pro všechny pří-
tomné bylo připraveno občerstvení 
v podobě klobás, pečeného masa, 
teplých i studených nápojů. Poděko-
vání za přípravu a organizaci burzy 
patří členům Tělovýchovné jednoty, 
Sboru dobrovolných hasičů a Mysli-
veckého sdružení Lukov.

-vid-
Foto: Lubomír Prokeš

Nedlouho poté, co Slamáci Vodník Česílko s rybičkami skončili na „sla-
měném hřbitově“ u základní školy společně s Karkulkou a vlkem, se na je-
jich místě u státní silnice objevily nové pohádkové postavičky. Letos se 
jakubovští tvůrci nechali inspirovat známou českou pohádkou Václava 
Čtvrtka z lesa Řáholce. Od pátku 7. října tak vítají řidiče jedoucí po me-
zinárodní silnici E-59 Rumcajs s Mankou a Cipískem. Stavění se letos 
trochu opozdilo, protože tvůrci museli vyřešit jistý problém: z čeho vyrobit 
obří klobouk o dvoumetrovém(!) průměru a výšce 160 cm. Nakonec jako 
základ použili rám ze staré dětské trampolíny a několik polyetylenových 
trubek, které potáhli starými koberci.

Rumcajs s Mankou a Cipískem jsou v pořadí již 18. pohádkovými Sla-
máky, kteří na tomto místě stojí. K tomu je ovšem třeba ještě připočítat 
zvířecí Slamáky (zebry), jež místní nadšenci před sedmi lety zhotovili jako 
poutač pro jihlavské zoo a umístili u stejné silnice, ale na opačném konci 
Jakubova.

-mik-

Říjnová lukovská burza všeho zboží byla opět rekordní

Řidiče teď u Jakubova vítají Rumcajs s Mankou a Cipískem
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+ foto: Setkání 2.

Exkurze 
do České televize 

a Národní knihovny
Žáci osmé a deváté třídy ze ZŠ Doma-

mil se v pondělí 19. září vydali na dvou-
denní výlet do Prahy. V sedm hodin 
ráno jsme vyrazili na dlouhou cestu 
do našeho hlavního města. Poté jsme 
se metrem a tramvají dopravili do DDM 
Klamovka. Po ubytování, svačině a po-
vlečení postelí (což některým, hlavně 
klukům, činilo značné potíže) jsme se 
vydali do České televize; pan průvod-
ce nás provedl po ateliérech, řekl nám 
spoustu zajímavých informací (např. 
chodby jsou dohromady dlouhé 42 kilo-
metrů). Dokonce jsme viděli i natáčení 
Kouzelné školky. Metrem a lanovkou 
jsme se dostali na Petřínskou rozhled-
nu, kde jsme mohli navštívit rozhlednu 
nebo zrcadlové bludiště. Po hodinovém 
rozchodu a menším občerstvení jsme 
jeli na Václavské náměstí, kde jsme 
měli rozchod. Navečer nás čekala pro-
cházka noční Prahou. Nejprve jsme se 
vydali na Staroměstské náměstí, kde 
jsme viděli orloj odbíjet osmou hodinu. 
Po Staroměstském náměstí jsme šli 
na Karlův most, poté jsme došli k Praž-
skému hradu a unavení jsme tramvají 
dojeli na ubytování, kde jsme se nave-
čeřeli a (ne)šli spát.

Ráno jsme po snídani vyjeli metrem 
do Národní knihovny, kde jsme měli 
krátkou prohlídku. Vyšli jsme 172 scho-
dů na astronomickou věž a prohlédli si 
Prahu z výšky. Klementinská knihovna 
byla vyhlášená roku 2015 nejkrásnější 
knihovnou světa. Po její návštěvě jsme 
došli zpět na Václavské náměstí, kde 
byl opět rozchod spojený s obědem.

Pak už jsme metrem dojeli na nádra-
ží Florenc a vydali se autobusy domů. 
Výlet jsme si všichni užili a těšíme se 
na ten příští.

P. Vejrostová a K. Hronová, 
žačky 9. ročníku ZŠ Domamil

Bazální stimulace v Domově sv. Anežky Velký Újezd

Letos v září získala kaplička konečnou podobu

Sousedské setkání s jihočeskou 
Budvarkou a Znojemskými Gráciemi

V sobotu 10. září uspořádala obec Nové 
Syrovice „Sousedské setkání“. Akce se 
konala v místní sokolovně, kam pozvá-
ní pořadatelů přijala populární jihočeská 
dechová kapela Budvarka. Krásné, téměř 
čtyřhodinové vystoupení bylo doplňová-
no tanečními vystoupeními Znojemských 
Grácií. Seniorky, jejichž průměrný věk činí 
neuvěřitelných 73 let, dokázaly rozjásat 
a rozproudit krev v žilách všech zúčast-
něných. Jejich neutuchající entuziasmus 

a radost z tance byly cítit z každého jejich 
vystoupení, ať už v převlecích kankáno-
vých tanečnic, v tradičních krojích či jako 
známých spartakiádových poupat.

Účastníkům setkání, kteří si při krás-
ných písních mohli také zatančit, bylo 
nabízeno malé občerstvení od zastupite-
lů obce. Ti, kteří pozvání přijali, si domů 
odnášeli radost z krásně prožitého odpo-
ledne.

Oldřich Svoboda, starosta

V našem Domově proběhl ve dnech 13. 
a 14. září základní kurz Bazální stimulace 
pro naše pracovníky v sociálních službách. 
Kurz mohl být uskutečněn díky podpoře 
z programu Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové a realizován Institutem Ba-
zální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha 
Frýdek-Místek. Kurz byl velice pozitivně 
hodnocen všemi čtrnácti pracovnicemi 
v sociálních službách, které se ho zúčastni-
ly. Prvky bazální stimulace hned následují-
cí den uvedly do praxe a byly velice potěše-
ny, jaký úspěch to u klientů vyvolalo. Díky 
tomuto kurzu a tím získaných dovedností 
můžeme zkvalitnit služby pro naše klienty. 

Do dalších let plánujeme proškolit touto 
metodou nejen všechny pracovníky v soci-
álních službách, ale také zdravotní sestry.

Bohumila Neshybová, 
sociální pracovnice

Na kopečku nad Meziříčkem směrem 
k Domamili u silnice stojí malá zděná kaplič-
ka, zvaná „Boží muka“.

Podoba Meziříčka z roku 1794 je zachyce-
na na plánu pozemků, které náležely k me-
ziříčskému dvoru. Tento plán byl objeven 
krasonickým farářem v roce 1945 při likvidaci 
archivu panství hraběnky Anny Attemsové, 
která byla poslední majitelkou Meziříčka. 
A právě kaplička je na plánu zřetelně ozna-
čena.

V polovině roku 1991 prošla kaplička re-
konstrukcí. Dostala novou krytinu, omítky 
a dřevěnou branku. Před kapličkou byl zho-
toven propustek a chodník až ke kapličce. 
Slavnostní vysvěcení kapličky se konalo 30. 
června 1991. V dubnu 2020 byly před ní in-
stalovány lavičky a došlo i na novou výmalbu.

Konečnou podobu získala kaplička během 
letošního září. Byla opatřena novou železnou 
brankou, která chrání kapličku před výtrž-
níky. Nad hlavním vchodem byla umístěna 
soška Panny Marie s Ježíškem a přibyla 
i ochranná mřížka. Trojúhelný štít doplnil že-
lezný kříž. Zámečnické práce provedl Rosti-
slav Pátek (na snímku).

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
všem, kteří se podíleli na opravách kaplič-
ky. Velké díky patří také za udržování čistoty 
a výzdoby kapličky Bohumíře Rojíkové, která 
se o kapličku již několik let stará.

Alena Pelánová
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Pořád se něco děje a opět na jackov-
ském „Mendláku“ se v sobotu 8. října sjely 
maminky, babičky a maminečky se svými 
„ratolestmi“. Všechen ten maličký potěr 
byl uložen do vozíčků tzv. „sedmdesátek“, 
ale i do starších z let padesátých, dokon-
ce se objevil kočárek z přelomu 20. sto-
letí. Konal se zde totiž druhý ročník akce 
s názvem „Kočárkování“.

Jackov navštívily „kočárkářky“ nejen 

metrů. Počasí nám moc nepřálo, ale ani 
to nás nezastavilo. V půlce cesty jsme si 
udělali pauzu na oběd a k večeru už jsme 
dorazili do dalšího kempu, někteří sice 
promrzlí a mokří, ale ten nejtěžší den byl 
úspěšně za námi. Nakonec jsme si zašli 
na večeři, postavili stany, zahráli si týmo-
vou hru a šli spát.

Ve středu 7. září jsme se školou vyrazili 
z vlakového nádraží v Moravských Budě-
jovicích na třídenní vodácký kurz po Vlta-
vě, kterého se účastnili žáci 6. až 9. roční-
ku. Cesta vlakem z Moravských Budějovic 
trvala celkem pět hodin, odkud jsme dora-
zili do kempu Pod Hrází, který se nachá-
zí ve Vyšším Brodě. V kempu nás čekal 
kratší rozchod a poté jsme si 
už šli pro vesty, pádla, barely 
a kánoe. Dostali jsme instruk-
ce, a mohli jsme si to jít všichni 
zkusit.

První den nás čekaly dva 
jezy. Večer jsme dorazili 
do kempu Rožmberk nad Vl-
tavou, kde jsme postavili stany 
a zapálili si táborák. Další den 
jsme vyrazili na výšlap na hrad 
Rožmberk, poté jsme se vrátili 
zpět do kempu, kde jsme složili 
stany a vyrazili na vodu. Druhý 
den nás čekalo celkem 20 kilo-

Poslední den nás čekalo jen pět kilo-
metrů, ale zato čtyři jezy. Všechny jsme je 
zvládli skvěle! Nakonec jsme vrátili půjče-
né vybavení a vyrazili na vlakové nádraží, 
odtud vlakem zpátky domů. Moc jsme si 
to všichni užili a za rok zase „AHOOOJ!“

H. Václavková, J. Růčka 
(žáci 9. ročníku ZŠ Domamil)

Kočárkování s promenádou, fotografováním a dobrou náladou
z blízkého okolí Jakubova, Moravských 
Budějovic, Jaroměřic, Hvězdoňovic, Tře-
benic, ale také z Brněnska z Adamova 
a Slavkova.

Promenáda, fotografování na různých 
místech s miminky, veselí a dobrá nála-
da podpořená krásným teplým slunečným 
počasím, tak vypadala přehlídka vozidel 
pro nejmenší.

Kávička, čajíček a něco na zub po dlou-

hé procházce kolem rybníku přišlo vhod. 
Veliké poděkování všem, kdo dotlačili, při-
šli, přijeli a přivezli své poklady.

Bez příjemného zázemí, v jehož poza-
dí byla Draha Urbánková, pečící děvčata 
i chlapi, starající se o přípravu posezení 
a celou atmosféru, by celé odpoledne ne-
bylo tak příjemné. Klobouk dolů!

Díky a snad za rok na viděnou!
-jaj-

Kočárkování se vydařilo, a to nejen díky krásnému slunečnému počasí, které druhou říjnovou sobotu panovalo.             Foto: Petra Navrátilová

Vodácký kurz Vltava si všichni náležitě užili

Přijďte si prohléhnout naši novou přírodní učebnu
Dva roky od schválení projektu „Učí-

me se venku“ utekly jako voda. Co bylo 
na začátku smělým plánem, je nyní reali-
tou. Areál Gymnázia a SOŠ v Moravských 
Budějovicích je nyní krásnější o prostor 
určený k venkovním školním a mimoškol-
ním aktivitám. Jeho představení veřejnos-
ti proběhne 16. listopadu od 15.00 hod. 
v rámci „Dne otevřených dveří“.

Do projektu Učíme se venku, což je 
projekt Ministerstva životního prostředí, 
jsme se přihlásili v roce 2020. Jeho cílem 
je podpora škol při vytváření míst, která 

vyhovují potřebám učení venku. Hlavní 
motivací pro nás byla představa, že by-
chom chtěli přeměnit doposud nevyuží-
vanou část pozemku v příjemný prostor, 
ve kterém by se naši žáci mohli učit a kte-
rý by mohl učit. A tomu přesně odpovídá 
model venkovní přírodní učebny. Projekt 
byl schválen, studie Ing. Miloslava Trojana 
dala vizuální představu, a aby realizace 
probíhala úspěšně, byl vytvořen harmo-
nogram, kdy a jak budou její jednotlivé 
fáze probíhat.

A co vše se tedy podařilo vytvořit? 

V přírodní zahradě se nacházejí různé 
zóny, které zaručují její víceúčelové využi-
tí. Místem vhodným pro venkovní výuku je 
dřevěný altán se zelenou střechou, který 
je koncipován na kapacitu jedné třídy. Ve-
dle altánu se nachází jezírko jako příklad 
vodního biotopu. Jeho součástí je vodní 
i příbřežní vegetace.

Podél budovy školy byl založen nový 
záhon, kde byly vysazeny bylinky, stí-
nomilné a světlomilné trvalky, které mají 
nejen estetický, ale i praktický význam. 
Bylinky budou sušeny a dále zpra-
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covávány. Trvalky poslouží jako 

potrava pro hmyz. Na živočichy bylo v za-
hradě pamatováno na více místech. Vy-
tvořili jsme suchou zídku, která poskytuje 
úkryt např. plazům, dále jsme v zahradě 
rozmístili ptačí budky, budku pro netopý-
ry, ježkovník, krmítko pro veverky a mys-
leli jsme i na zástupce z hmyzí říše, a to 
v podobě broukoviště, hmyzího domečku 
a květnaté louky. Vysadili jsme i nové stro-
my a keře. Z keřů s jedlými plody jsou to 
rakytníky, aronie a ostružiník. Estetickou 
funkci a úkryt pro ptáky pak plní živý plot. 
Dále v zahradě přibyly dva jeřáby, javor 
a dva ovocné stromy. Nedílnou součástí 
zahrady je i místo pro kompost.

Nechybí zde ani meteorologická budka, 
která bude celoročně využívána pro různá 
meteorologická měření. Zahrada by ale 
také měla být místem vhodným pro rela-

kou oporou jí byli Vladislav Vejtasa, který 
zajistil potřebné rostliny, dohlížel na jejich 
správnou výsadbu i realizaci zahradního 
jezírka, a Ing. Miloslav Trojan, který po-
máhal při realizaci projektu a zpracování 
všech prvků přírodní zahrady. Velké po-
děkování také patří místním fi rmám, se 
kterými jsme spolupracovali.

Nyní je již všechna hlavní práce za námi. 
Zasetý trávník se začíná zelenat, budky 
čekají na své první nájemníky a studenti 
se těší na výuku v netradičním prostředí. 
V rámci v úvodu zmíněného „Dne otevře-
ných dveří“ budeme 16. listopadu ofi ciálně 
„otvírat“ i přírodní zahradu. Budeme rádi, 
když se přijdete podívat, jak se naše škola 
mění a co našim studentům nabízí.

Za celý realizační tým 
Květa Bretšnajdrová

xaci a odpočinek. Proto jsme pamatovali 
na odpočinkové zóny, kde si může člověk 
sednout a pokochat se pohledem na pří-
jemná zákoutí.

Samotná realizace však vyžadova-
la nejenom fi nance, ale i ochotu a čas 
všech, kteří se na ní podíleli. Stal se 
z toho projekt doslova celé školy. V rám-
ci odpoledních brigád pomáhali učitelé, 
nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci 
z řad veřejnosti, kteří vyfasovali zahrad-
nické nářadí a v potu tváře měnili podobu 
tohoto prostoru. Pracovali také žáci, kteří 
většinou vítali toto zpestření běžné výu-
ky, ale především z nich bylo cítit, jak se 
těší, až si budou moci tohoto místa užívat 
za krásných slunných dní. Hlavním organi-
zátorem celého projektu byla Mgr. Helena 
Moltašová, která ho řídila od podání žá-
dosti až po jeho úspěšné dokončení. Vel-

Poslední týden v září, přesně 29., máme 
školní kolo v přespolním běhu. Také letos 
se od 6. do 9. ročníku běželo o nomina-
ci na okresní kolo. Nižší 
ročníky běhají hlavně 
mezi sebou a také, aby 
chlapci a děvčata nebyli 
lenošní, získávali otužilost 
a nebáli se mokra, hlíny 
a čerstvého vzduchu. Pro 
některé, hlavně prvňáčky, 
je to první závod v životě. 
Letos byla na závodech 
většina školy, 221 dětí. 
Což je moc dobře, protože 
tento rok je to samá rýma 
a kašel.

V úterý 4. října jsme 
v počtu deseti děvčat 
a deseti chlapců vyrazili 
na krajské kolo v atle-

tickém čtyřboji. Všichni běží 60 m sprint, 
běží vytrvalost od 600 m do 1000 m, ská-
če se do dálky nebo do výšky a hází míč-

kem nebo vrhá koulí. Opravdu se dařilo. 
Nejlepšími čtyřbojaři se stali u starších 
chlapců Miroslav Bazala a u dívek Beáta 
Meschková, 3. místem u mladších chlap-
ců úspěch podtrhl Lukáš Vandas. Z pěti 
závodníků v družstvu se hodnotí čtyři 
nejlepší. Celkově skončili shodně mladší 
chlapci i dívky na 2. místě v kraji, starší 
chlapci na 3. místě a výhru s hodně dob-

rým bodovým ziskem 
slavily starší dívky. Be-
áta Meschková, Kateři-
na Papoušková, Eliška 
Johnová, Petra Bendo-
vá a Eliška Hobzová si 
vybojovaly účast na re-
publikovém fi nále 13. 
října v Opavě. Je potře-
ba rovněž připomenout 
zajímavé výkony jed-
notlivců. Osobní i nový 
školní rekord vytvoři-
la Beáta Meschková 
v běhu na 60 m časem 
8,02 s. Ve vytrvalosti 
mladší dívky 1., 2. a 4. 

Pro porovnání: původní stav a současnost s lavičkou, záhonem a altánem.      Foto: archiv školy

Jak bojovat proti lenosti? Sportováním v ZŠ Havlíčkova!
Začal nový školní rok, a jak je v ZŠ Havlíčkova ul. obvyklé, sportem. I přes to, 

že v září často pršelo, dalo se věnovat venkovním sportům. Pravidelně máme 
v programu atletiku a přespolní běh. Téměř všechny děti ze školy plnily atle-
tické disciplíny. Mnozí si udělali osobní rekordy, někteří si vyzkoušeli určité 
sporty poprvé.

(dokončení na str. 14)
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místo, mladší chlapci 2. a 3. místo, starší dívky 1., 2., 3. a 5. mís-
to. Ve skoku vysokém měli 1. a 2. místo mladší dívky i chlapci 
a také starší chlapci. Ve skoku dalekém mladší hoši 2. a 3. místo, 
starší dívky 1. a 3. místo. V kouli 1. místo starší dívky. V hodu 
míčkem 1. místo starší dívky, 2. místo mladší hoši a 3. místo 
starší hoši. Rozhodně velmi pěkné výsledky…

Kvůli taktickým chybám ve vytrvalosti přišla družstva mladších 
chlapců i dívek o 1. místo, ale to je sport a je potřeba se naučit 
prohrávat ve sportu, natož v životě. Starší chlapci mohli také vy-
hrát, ale protože zdraví je na prvním místě, tak si vytrvalost dva 
hoši pouze sportovně vyklusali, protože jim indispozice nedovo-
lila běžet naplno. Petru Křivánkovi s nataženým svalem ze sprin-
tu nic jiného nezbylo. Výsledky najdete na atletika.cz/vysledky.

Zatím posledním sportem bylo okresní kolo přespolního běhu 
v Budišově. Krásný slunečný podzimní den byl pro běh ideální. 
Reprezentovala nás většina čtyřbojařů a únava byla znát. Mlad-
ší dívky i kluci skončili uprostřed startovního pole, stejně starší 
kluci. Dobře se se závodem vypořádala starší děvčata. Pokud 
běžely dvě trénované atletky a tři trénované fl orbalistky, nemoh-
lo to dopadnout špatně. Beáta Meschková doběhla na 2. místě 
a ostatní čtyři dívky do 12. místa. Ze 60 děvčat je to prima. Bylo 
z toho 2. místo družstev a postup na kraj.

Největší radost máme z toho, že i v dnešní době je hodně dětí, 
které se nechají přesvědčit, aby sportovaly. Radost mají všichni, 
hlavně rodiče, ale i my učitelé, kteří je od 1. třídy všem sportům učí-
me. Najednou vidíme, že naše práce má smysl. Všem velké díky.

Teď už snad všichni vědí, jak bojovat sportem proti lenosti. 
Můžete začít v každém věku, třeba i s plaváním pro veřejnost 
v naší škole v pondělí a ve čtvrtek.

-havl-

Den zvířat jsme ve školní družině oslavili s dětmi počátkem 
října. Chlapci a děvčata se seznámili s tím, proč a kde se slaví 
tento den a kdo je patronem zvířat. Všechna čtyři oddělení školní 

družiny tento den pojala především z pohledu estetického vní-
mání jako malíři.

První oddělení si vyrobilo několik ježků a dozvědělo se zajíma-
vé informace o tomto zvířátku. Děti si povídaly o svých domácích 
mazlíčcích a z plyšáků si vybraly zvířátko, které se jim líbí. Proč? 
Odpovědi byly velmi různé, ale cítili jsme opravdové zaujetí říct 
kamarádům zdůvodnění výběru. Ve druhém oddělení si děti vy-
robily zvířecí masky a pozorovaly zvířátka v přírodě. Žáci třetí-
ho oddělení pojali tento den speciální péčí o svého družinového 
králíčka a také si vyrobili ptáčky. I ve čtvrtém oddělení se tvořilo 
a povídalo o zvířátkách; dokonce vznikli krásní ježci.

Jak nahlédnout do školního života ZŠ Havlíčkova ul.? Můžete 
si prohlédnout fotografi e na školním FB nebo v galerii www.zsha-
vl.cz.    Vladimír Čábel

Jak bojovat proti lenosti? 
Sportováním v ZŠ Havlíčkova!

(dokončení ze str. 13)

Den zvířat ve školní družině ZŠ Havlíčkova
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Děti z moravskobudějovické MŠ Šafaříkova jsou od začátku 
školního roku obohaceny spoustou zážitků. Ačkoliv se ty nej-
mladší teprve adaptují na mateřskou školu, zvykají si na nový re-
žim a vyžadují neměnné prostředí, jistě ocenily příjezd divadelní-
ho představení série tří pohádek Divadla Šikulka do prostor MŠ.

Jedno říjnové odpoledne si všechny děti užily spoustu her, ak-
tivit a překvapení společně s rodiči na naší školní zahradě. Dále 

se těší na komornější třídní akce uspořádané pouze pro jejich 
rodiče a kamarády z jejich třídy.

Starší děti ze třetí a čtvrté třídy se vedle již zmíněného pro-
gramu vypravily do Informačního centra Jaderné elektrárny 
Dukovany, vyjely si do Jemnice historickým výletním vláčkem 
a navštívily v Jaroměřicích nad Rokytnou opravený kostel sv. 
Markéty včetně prohlídky zámecké zahrady.

Pro předškoláky nyní při-
pravujeme halloweenské 
odpoledne s nočním přespá-
ním ve školce. I přes nynější 
náročnou ekonomickou situ-
aci rodiče plánované akce 
podporují. Díky jejich fi nanč-
ní podpoře můžeme s ra-
dostí plánovat dětem pestrý 
program. Děkujeme.

-MŠ-

Družina ZŠ Havlíčko-
va byla v pátek 16. září 
plná kouzel, a to díky 
přítomnosti kouzelníka 
Waldiniho. Dětem před-
vedl mnoho zajímavých 
kouzel. Jedním z mno-
ha nepochopitelných 
pro všechny byla živá 
bílá holubice, která se 
zrodila z holubice papí-
rové. Úžas, napětí a ná-
hlá překvapení, toho 
vše si děti užily měrou 
vrchovatou. Několik 
kouzel si mohly vyzkou-
šet na vlastní kůži.

Foto: ZŠ

Ve čtvrtek 22. září se 
uskutečnil již 18. ročník 
Krajské soutěže žáků ze-
mědělských škol v orbě. 
Soutěž s mezinárodní 
účastí pořádala Střední 
odborná škola Znojmo 
na pozemcích Agropod-
niku Mašovice a.s., pod 
záštitou ministra země-
dělství Zdeňka Nekuly. 
Nechyběli zde rovněž 
zástupci Jihomoravského 
kraje, města Znojma a Ag-
rární komory Znojmo.

Akce se zúčastnilo 13 škol včetně soutěžících ze Slovenska 
a Rakouska. Soutěžilo se v chlapecké a dívčí kategorii. Celkem 
se utkalo třicet žáků, z toho osm dívek. Soutěžním úkolem bylo 
zorat vytyčený pozemek dle stanovených pravidel. V silné kon-
kurenci dvaceti dvou soutěžících v kategorii chlapci se neztratili 
ani reprezentanti Střední školy řemesel a služeb Moravské Bu-
dějovice Lukáš Dvořák a Jan Procházka, oba žáci třetího roční-
ku. Lukáš Dvořák obsadil 12. a Jan Procházka 13. místo. Hod-
notné ceny a pamětní list předával úspěšným soutěžícím ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula.

Oceňujeme přístup, s jakým se oba žáci moravskobudějovic-
ké střední školy na soutěž připravovali. Poděkování samozřejmě 
patří i učitelům odborného výcviku.   -sšřs-

Vážení rodiče a předškoláci, zveme vás k nám do základní 
školy v Havlíčkově ulici. Rádi bychom se s vámi (dětmi i rodiči) 
potkávali pravidelně jednou za měsíc až do zápisu do první třídy. 
Během našich setkání se seznámíte s prostředím školy, s bu-
doucí třídou či družinou, nakoukneme i do tělocvičny. Schůzky 
budou probíhat během druhého týdne v měsíci v odpoledních 
hodinách jednu vyučovací hodinu v délce 45 minut. Počet dětí 
ve skupince bude omezen na maximálně deset. V případě větší-
ho zájmu vytvoříme další skupinku.

Soutěž žáků zemědělských škol v orbě

Mateřská škola Šafaříkova nabídla dětem spoustu zážitků
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Čas plyne, 
vzpomínky 
neslábnou.
Dne 10. 10. 2022 
uplynuly 2 roky, 
co nás opustil pan 
František 
Smetana 
z Litohoře.

S láskou vzpomínají 
manželka Daniela a děti s rodinami.

Dne 29. 11. 2022 
tomu bude 6 let, 
co nás navždy 
opustil náš drahý 
manžel, tatínek, 
dědeček a pradě-
deček pan 
Stanislav Vybíral 
z Jakubova.

S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Marie, dcery Marie a Jana 
s rodinami, synové Stanislav a Pavel 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Kdo Tě znal 
vzpomene,
kdo Tě měl rád 
nezapomene.

Dne 30. 11. 2022 
uplynou 
tři roky od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustil pan 

Stanislav Kučera z Komárovic.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka Marie, dcera Lenka 
a syn Stanislav s rodinami.

Někdy schází 
jediný člověk 
a celý svět se zdá 
liduprázdný.
Dne 26. 11. 2022 
tomu budou tři vel-
mi smutné roky 
od chvíle, kdy nás 
po těžké nemoci 
navždy opustila 

naše milovaná dcera, manželka, 
maminka, babička, sestra a teta, paní 
Alena Skoumalová. 
S láskou stále vzpomínají 
maminka, manžel a celá rodina.
Za tichou vzpomínku všem, kdo jste ji 
znali, děkujeme.

Cokoliv jsme na
tobě milovali 
a čemukoliv jsme 
se obdivovali,
trvá a potrvá 
v srdcích všech 
a ve věčnosti časů.
Dne 13. 11. 2022 
uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, 
švagr, strýc a kamarád pan 
Libor Slabý z Kojatic.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 
Všem, kdo jej znali a vzpomenou s námi, 
děkujeme. 

Dne 1. 11. 2022 
uplynou 2 roky,
kdy nás navždy 
opustila paní 
Marie Smrčková.
S láskou 
vzpomínají 
děti s rodinami.

Vzpomínky

Blahopřání

inzerce

Opustili nás:

Jan Rumíšek 1951 Martínkov
Marie Kubová 1931 Nimpšov
Františka Nevoralová 1933 Mor. Budějovice
Marie Gallová 1936 Mor. Budějovice
Jindřiška Kosíková 1948 Zvěrkovice
Gertruda Spoustová 1931 Mor. Budějovice
Růžena Kratochvílová 1956 Mor. Budějovice
Marie Kosíková 1933 Zvěrkovice
Rudolf Tvrdý 1932 Mor. Budějovice
Jan Benda 1932 Mor. Budějovice
Josef Říha 1931 Mor. Budějovice
Marie Vašourková 1934 Velký Újezd
Anežka Mikešová 1931 Mor. Budějovice
Marie Veselá 1932 Mor. Budějovice
Helena Břinková 1929 Budkov
Jiří Pokorný 1955 Mladoňovice
Marie Čermáková 1940 Rácovice
Marie Dymáková 1931 Mor. Budějovice
Antonín Kabelka 1947 Jakubov
Karel Svoboda 1939 Mladoňovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Dne 24. listopadu 2022 oslaví diaman-
tovou svatbu – 60 let společného živo-
ta, manželé 
Jana a Václav Horákovi 
z Moravských Budějovic.
Jsou to léta plná úcty, tolerance, vzá-
jemné péče a porozumění. Děkujeme, 
přejeme hodně zdraví a další krásné 
společné chvíle v životě.
Synové Radim a Václav s rodinami. 

Nejprve jsme oslovili žáky naší školy, aby 
22. září do školy přišli pěšky, dojeli na kole 
nebo použili hromadnou dopravu. A jak to 
dopadlo? Soutěž s přehle-
dem vyhrály třídy 9. A a 9. 
B, z nich totiž nikdo nepou-
žil k dopravě do školy auto. 
Na prvním stupni byla nejú-
spěšnější třída 2. A před 3. B 
a 3. C. Děti si vyzdobily třídy 
vydařenými plakáty. Nejlepší 
práce byly odměněny diplo-
my a drobnými cenami.

Prosíme rodiče, neroz-
mazlujte své děti a nechte 
je chodit do školy pěšky! Chůze nebo jízda 
na kole pomohou jejich zdraví i kondici. Užijí 
si společnost kamarádů a cesta do školy je 
připravuje pro život.

V pondělí 26. září jsme prováděli na ná-
městí ČSA a náměstí Míru dopravní prů-
zkum. Řešili jsme, kolik aut těmito místy 
projede a kolik z nich je obsazených více 
než jednou osobou. Před pozorováním 
jsme si stanovili hypotézy, že za 15 minut 
projede méně než sedmdesát aut a většina 
bude obsazena plně.

Zjištěné výsledky nás ale překvapily. 
Spočítali jsme, že projelo 119 aut, a z toho 
jenom 28 % obsazených více než jedním 
pasažérem – řidičem. Za 12 hodin by tedy 
přes naše město projelo přes 5 500 aut!

Projíždějící auta ničí ovzduší a přírodu, 
proto vyzýváme obyvatele Mor. Budějovic 
a okolí, aby omezili jízdy autem a chodili 

více pěšky nebo využívali hromadnou do-
pravu!

Jana Dohnalová, Laura Malerz, Vít Smí-
šek, Laura Lapešová, Romana Roupcová – 
volitelný předmět ekologie, 8. ročník

Jak jsme si v ZŠ TGM připomněli letošní Den bez aut
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Den končí a začíná
vzpomínkou 
na Tebe.
Chybíš nám.
Dne 10. 11. 2022 
uplyne 2. smutný 
rok, co nás opustil
drahý manžel, 
tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

František Mandát.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, dcera Naďa s rodinou, 
syn Pavel s rodinou. 
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme. 

Dne 17. října 2022 uplynulo již 17 let,
co nás navždy opustil pan 
Josef Martinů 
a dne 26. října 2022 tomu bylo 11 let,
co nás navždy opustila paní 
Marie Burianová, roz. Martinů.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
celá rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.  

Dne 11. 11. 2022 
uplyne rok od úmrtí 
paní 
Jindřišky Horké.
Za tichou 
vzpomínku 
děkuje rodina. 

Čas plyne,
vzpomínky 
zůstávají.

Dne 15. 11. 2022 
tomu bude 20 let, 
co nás navždy 
opustil pan 
Antonín Lang 
z Komárovic. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Květoslava, dcery Květoslava, 
Romana a syn Antonín s rodinami. 

Z tvých očí zářila 
láska a dobrota, 
budeš nám chybět
do konce života. 
Dne 13. 11. 2022 
vzpomeneme
4. smutné výročí 
úmrtí paní 
Vlasty Krotké.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel Mirek, bratr Josef, synové Martin, 
Mirek s rodinami a celá rodina. 
Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Tak, jak z Tvých 
očí zářila láska 
a dobrota, 
tak nám budeš
chybět do konce 
života.
Dne 1. listopadu 
uplynuly 4 roky,
co nás navždy 
opustila paní 

Věra Nedvědická.
S láskou a úctou  denně vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
manžel a děti Petra a Ondřej s rodinami. 

Dne 12. 11. 2022 
uplynou dva roky,
co nás navždy 
opustil pan 
Pavel Špát 
z Mor. Budějovic.

S láskou a úctou 
vzpomíná 
celá rodina. 

Kdo jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme. 

Co všechno mělo a mohlo být, 
nám nezbývá než snít…
Dne 11. 11. 2022 si připomeneme 
3. výročí od tragické smrti naší milované 
Markétky Valíkové a jejího syna 
Kryštůfka.
S bolestnou vzpomínkou
zarmoucená rodina. 

Jaroslav Paseka
Není dne, kdy si 
na tebe 
nevzpomeneme.
Dne 21. 11. 2022 
vzpomeneme
1. smutné výročí.
Vzpomínají 
maminka, manžel-
ka, děti a vnoučata. 

Dne 
17. listopadu 2022 
je to již 36 let, 
co nás navždy 
opustil pan 
Stanislav Hanuš.
S láskou 
vzpomíná 
manželka 
a děti s rodinami.

Dne 
10. listopadu 2022 
uplyne již 23 let, 
kdy zemřel pan 
František Petrů 
z Krnčic.
S úctou a láskou 
vzpomíná 
celá rodina.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 12. 11. uplynou 
4 roky, kdy nás na-
vždy opustil pan 
Josef Toman 
z Moravských 
Budějovic.
S láskou a úctou 
vzpomíná
manželka 
a děti s rodinami.

Měly jste nás rády a chtěly jste žít,
přišla zlá nemoc a Vy jste musely odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
chybíte nám, maminky, 
chybíte nám všem.
Za všechnu tu lásku kytičky 
na hrob Vám dáme 
a se slzami v očích stále vzpomínáme. 

Dne 
4. listopadu 2022 
by oslavila 67. naro-
zeniny naše drahá 
maminka, paní 
Miroslava 
Jenerálová 
z Moravských 
Budějovic.
Zároveň 6. listopa-
du vzpomeneme 

24. smutné výročí od jejího náhlého úmrtí.

Dále vzpomeneme 
dne 17. listopadu 
24. smutné výročí 
maminky 
a babičky, paní 
Jiřiny Jenerálové 
z Moravských 
Budějovic, 
která nás opustila 
v 68 letech.
S láskou a úctou 

stále vzpomínají a  nikdy nezapomenou 
dcera Marta s rodinou; děti Zuzana, Jaro-
slav, Miroslava, Terezka; vnoučata a pra-
vnoučata.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. 
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Památný den sokolstva
V sobotu 8. října jsme si připomněli den, kdy Reinhard Hey-

drich krátce po svém příchodu do protektorátu v roce 1941 zahá-
jil faktickou likvidaci sokolské organizace a jejích čelných před-
stavitelů. Zásah proti sokolům gradoval v noci ze 7. na 8. října 

1941, kdy byla zahájena 
„Akce Sokol“. Byli při ní 
systematicky zatýkáni 
členové vedení sokol-
ské obce, žup i funkcio-
náři sokolských jednot. 
Celkem bylo postiženo 
asi 1 500 sokolů. Ještě 
během vlny zatýkání, 
8. října 1941, podepsal 
Reinhard Heydrich 

úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské. Hlavním argu-
mentem byla skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil 
v masovém měřítku odbojovému hnutí.

Památný den sokolstva jsme uctili vyvěšením vlajky na měst-
ském úřadě a lampionovým průvodem na moravskobudějovický 
hřbitov, kde byl položen věnec na hrob br. Františka Šusty.

Sokol pro seniory
V sobotu 5. listopadu se od 9.00 do 15.00 hod. bude konat tra-

diční podzimní akce s názvem „Sokol pro seniory“. Jak již z ná-
zvu plyne, tělocvična bude vyhrazena pro věkem sice starší, ale 
duchem stále mladé zájemce o aktivní životní styl. Připraveny 
jsou tři lekce cvičení a přednáška PharmDr. Ing. Aleny Vajové. 
Po řízeném programu bude následovat volná beseda s občer-
stvením. Vstupné pro členy Sokola 100 Kč, pro veřejnost 150 Kč 
(káva, čaj a drobné občerstvení v ceně).

Co se děje a chystá v moravskobudějovickém Sokole
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Naše středisko občas vybočí ze své obvyklé skautské čin-
nosti (jako jsou oddílové schůzky a výpravy) a zúčastní se větší 
akce, která zahrnuje setkávání s ostatními skauty. Takovou je 
například „Indiánské léto“, pravidelná podzimní událost pořáda-
ná skautskými středisky na úrovni Kraje Vysočina. Letošní kolo 
se konalo 8. října v Lukách nad Jihlavou. Nejde o nějaký závod, 
ve kterém se soutěží o pořadí, spíše neformální setkání, sestáva-
jící se z her, sportovních úkolů, společného jídla a obvykle velké 
závěrečné bojovky. A celý den je rámován nějakým příběhem.

Ten letošní přenesl účastníky do uliček legendárních Fogla-
rových Stínadel, ve kterých kluci z Rychlých šípů pátrají po zá-

hadném hlavolamu a bojují s nepřátelskými Vonty. Naše družiny 
z řad oddílů Světlušek (dívky 6 – 11 let), Slunečnic (oddíl skau-
tek, dívky 11 – 15 let) a smečky Sirius (chlapecký oddíl, 6 – 11 let) 
pobíhaly celé dopoledne na určené trase, kde bylo potřeba luštit 
šifry, komunikovat za pomoci dálkové signalizace nebo prakticky 
využít své znalosti přežití v přírodě. Po cestě mohli členové dru-
žin potkat dokonce přímo postavy ze Stínadel nebo z řad Rych-
lých šípů, sbírat od nich informace a dostávat se tak k různým 
zajímavým věcem a příhodám ve Stínadlech. To vše proto, aby 
pomohli vypátrat slavný hlavolam – Ježka v kleci.

Pořadatelé zůstali věrni knižní předloze, takže i přes všech-
no úsilí zúčastněných skautů, skautek, světlušek 
i vlčat, nekončil den pro postavy z příběhu šťast-
ně. Ovšem účastníci i pořadatelé si na závěr užili 
velkou bojovou hru. Vzhledem k tomu, že účast 
na Indiánských létech je obvykle kolem dvou set 
lidí, byla to bojovka opravdu vydařená. A tak si 
každý místo ježka v kleci odvezl domů nezapo-
menutelné zážitky.

Vendula Karásková
Foto: Markéta Dračková

Půlmaraton pátera Václava Kosmáka 22. ročník – Moravské Budějovice
Datum: 19. 11. 2022
Místo:  Orlovna Moravské Budějovice, ul. Chelčického 885
Prezentace: od 8.30 hod.
Start:  od 10.00 h – 50 m, 100 m, 200 m a 600 m
 v 11.00 h – 21 100 m
 v 11.15 h – 1 000 m, 2 000 m a 5 275 m
Kategorie: 50 m hoši a dívky r. 2015–2016, 2017–2018 a 2019 a ml.
 100 m  r.2003–2014
 200 m  r. 2011–2012
 600 m  r. 2009–2010
 1000 m  r. 2007–2008
 2000 m  r. 2005–2006
 5 275 m  r. 2003–2004 a lidový běh
 21 100 m
 muži  A 20–39 let ženy  A 20–34 let
  B 40–49 let  B 35–44 let

 C 50–59 let  C 45–54 let
 D 60–69 let  D 55–64 let
 E 70 a starší  E 65 let a starší
Zvláštní kategorie: kategorie kněží a kategorie hendikepovaní.
Občerstvení v prostoru startu a cíle. Ceny první 3 v kategorii, nej-
lepší Orel a kategorie kněží.
Startovné: půlmaraton 200 Kč, členové Orla 150 Kč, kratší tratě 
60 Kč, členové Orla 40 Kč a domácí členové Orla 0 Kč. Každý běžec 
půlmaratonu obdrží v cíli pamětní medaili.
Organizuje: Orel Moravské Budějovice, www.orelmb.cz
Závodí se na silnici za běžného provozu, účastníci startují na vlast-
ní nebezpečí. Běh se uskuteční za podpory Města Moravské Budě-
jovice, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 775939005 , jasch@centrum.cz
Závod je součástí Orelské běžecké ligy

Doufáme, že k nám do sokolovny přijdou strávit příjemný 
den nejen naši věrní cvičenci, ale i senioři z řad široké veřejnosti.

Cesty na sever
Na středu 9. listopadu jsme připravili přednášku z dílny místní-

ho rodáka Pavla Svobody, který nás zavede na daleký evropský 
SEVER, jenž v sobě skrývá surovost přírody, melancholii nevy-
zpytatelného počasí a prostor pro dobrodružné výpravy.

Na Islandu se vydáme na dvoutýdenní trek po jednom z nej-
odlehlejších míst ostrova, poloostrově Hornstrandir. Místu, kde 
dávají polární lišky dobrou noc. Zimní Grónsko byl splněný sen, 
jak vypadá život v inuitské vesnici? Strmé skalní stěny a barev-

né rybářské vesničky na norských Lofotech. Čarokrásný podzim 
v Laponsku zvaný ruska vrcholí již během září, exploze sytých 
barev rozzářila severskou tundru. Dlouhé treky divočinou fi nské-
ho i švédského Laponska doprovázejí stáda sobů, rybaření a ro-
mantika v pohádkových srubech. Po nocích se roztančí po se-
verské obloze polární záře…

Přijďte si užít vyprávění z několika zajímavých cest, které na-
dchne každého milovníka divoké přírody. Začínáme v 19.00 hod. 
v kinosále. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné 100 Kč, studenti 
a senioři 50 Kč.

Pochod za martinskou husou
Zveme všechny příznivce pěší turistiky na tradiční pochod 

na Sádek, který se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Sraz účast-
níků bude v 10.00 hod. na vlakovém nádraží (odjezd 10.23). Pro 
nejzdatnější pochodníky je zvolena značená trasa z Moravských 
Budějovic přes sv. Víta, Babice, Loukovice a následně neznače-
nou zkratkou na Sádek. Celková délka je 15 km. V případě zájmu 
je možná také kratší varianta do cíle z železniční stanice Stařeč 
v délce 7 km. Pro ty, kteří si netroufají ani na jednu z nabízených 
tras, je připravena tzv. oddychová verze, kdy mohou jet třeba až 
vlakem v 12.07 hod. přímo do Kojetic a odsud pokračovat pěšky 
na Sádek. Tato vzdálenost je 2,5 km a lze ji absolvovat i s kočár-
ky a malými dětmi. Na Sádku si můžete objednat porci dozlatova 
vypečené martinské husy nebo některou z dalších husích spe-
cialit. Návrat po dobrém jídle zpět vlakem z Kojetic je plánován 
v 15.19 nebo pro opozdilce dalším spojem v 17.19 hod.

Karolína Plačková, TJ Sokol

Podzimní skautské „Indiánské léto“ v Lukách nad Jihlavou
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různé

Řádková inzerce
Prodám hrobové místo v Moravských
Budějovicích,možno prohlédnout – hrob
č. 519/I,cena dohodou,tel.725 204 550.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

1. - 30. 11.       Moravské Budějovice knihovna a radnice

Sbírka ke Dni válečných veteránů
V průběhu celého měsíce můžete zakoupením vlčího máku přispět na sbírku pořádanou or-

ganizací Paměť národa. Vlčí mák zakoupíte v Městské knihovně nebo na informačním centru 

Městského úřadu Moravské Budějovice. 

sobota 5. 11.      Moravské Budějovice sokolovna

Sokol pro seniory
Přijďte si zacvičit pod vedením odborníků na cvičení a zdravý pohyb pro seniory. Nebude chy-

bět ani  přednáška s besedou a občerstvením. Vhodný sportovní oděv a obuv s sebou. 

Začátek v 9 hodin. 

úterý 8. 11.      Moravské Budějovice sál SDH Tyršova ul.

LiStOVáNí: Už je tady zas (Timur Vermes)
Lukáš Hejlík a Alan Novotný budou listovat knihou Timura Vermese. V  létě 2013 se v Berlíně 

probudí Adolf Hitler. Můžete se těšit na  velkou černou grotesku. Pořádá Městská knihovna, 

vstup zdarma. Na akci můžete podpořit sbírku ke Dni válečných veteránů pořádanou organi-

zací Paměť národa.

sobota 12. 11.      Moravské Budějovice 

Za martinskou husou na Sádek
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na Sádek pochutnat si na svatomartinské huse. 

Sraz účastníků v 10.00 na vlakovém nádraží. 

úterý 6. 12.       Moravské Budějovice MKS Beseda

Mikulášské posezení
Pořádá Klub důchodců při MKS Beseda. Hudba, tanec, občerstvení. Dárečky s sebou. Začátek 

ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč.

úterý 1. 11.       Moravské Budějovice sál SDH Tyršova ul.

Ve stopách Vikingů 
Další ze série cestopisných besed manželů Márových. Tentokrát procestujeme oblasti Dán-

sko, Faerské ostrovy, Island, Grónsko. Pořádá Městská knihovna. Začátek v 17 hodin, vstup 

zdarma. Na akci můžete podpořit sbírku ke Dni válečných veteránů pořádanou organizací 

Paměť národa.

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.

Cílem je znovu upozornit na to, že ka-
ždý rodič pečující o dítě s postižením 
nebo třeba i jen s rizikem zdravotních 
komplikací má na bezplatnou odbor-
nou pomoc ze zákona nárok – a má 
právo dozvědět se o ní co nejdříve. 
Organizátorem Týdne je Společnost 
pro ranou péči, která v Česku půso-
bí více než 30 let a pomohla k lepší-
mu startu do života už tisícům dětí. 
Pokud máte pochybnosti o zdravém 
vývoji svého dítěte, navštivte www.
ranapece.cz         -rp-

V nevlídných podzimních dnech se 
mnoho dětí potýká s nepříjemnými viróza-
mi. Každý z rodičů to někdy zažil a vybaví 
si, jak nemoc dítěte naruší režim celé rodi-
ny a jaký je to pro rodiče zápřah. Mnohem 
větší zátěží si však procházejí rodiče, kteří 
si od lékařů vyslechnou závažnou diagnó-
zu, často během prvních měsíců po naro-
zení miminka. V takové situaci jim mohou 
velmi pomoci poradkyně rané péče, na je-
jichž návštěvy mají nárok všechny rodiny 
s dětmi do sedmi let.

Jsou to pracovnice terénní sociální 
služby, které dojíždí za rodinou domů 
a pomáhají jí vše zvládnout. Umí citlivě 
vyslechnout obavy rodičů a povzbudit je, 
zároveň přivážejí různé speciální pomůc-
ky a učí rodiče, jak mohou s dětmi doma 
pracovat a rozvíjet je. Pomohou zoriento-
vat se v systému sociálních služeb a zdra-
votnictví, u větších dětí pak poradí třeba 
s výběrem školky.

V týdnu od 7. do 13. listopadu probíhá 
celostátní osvětová kampaň Týden rané 
péče, na www.tyden.ranapece.cz najdete 
přehled zapojených organizací a aktivit. 

Na druhé říjnové pon-
dělí určitě nebude 
v dobrém vzpomínat 
řidič, který se svým 
plně naloženým ná-
kladním autem s pří-
věsem uvízl pod že-
lezničním viaduktem 
v Moravských Budě-
jovicích. Na poměrně 
dlouhou dobu svým 
počínáním ochromil 

dopravu v části ulice Husova a zaměstnal 
policisty, strážníky i hasiče.
Foto: Jiří Smetana

Každý rodič dítěte se zdravotními problémy má právo na odbornou pomoc

Vylosovaný výherce získává vstupenku na diva-
delní představení Maryša konané 26. 11. 2022 
v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontak-
tem doručte do Turistického informačního cen-
tra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS 
Beseda), a to nejpozději do 14. listopadu. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Pavlu Raabovi 
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.





Krasavci na chmelu

Maryša


