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Vážení spoluobčané, 
milí přátelé kultury,

dostalo se mi opět milé možnosti oslovit vás prostřed-
nictvím následujících řádků. Právě před rokem, v březnu, 
ovlivnil naše životy virus, který s námi mává dodnes a ovliv-
ňuje naše žití a působení nejen v oblasti kultury. Nemíním 
se zde sáhodlouze rozepisovat o tom, co všechno nesmí-
me, protože o tom nás dostatečně informují dennodenně 
zprávy ve všech médiích.

Že je kulturní život pozastaven, všichni dobře víme. MKS 
Beseda ale přesto funguje, pouze zde nesmíme pořádat 
kulturní akce. O činnostech, které nyní zaměstnanci vykonávají, vás 
dostatečně seznámí článek uvnitř tohoto čísla zpravodaje. Já bych pro 
vás měl veselejší slova ke čtení. Přemýšleli jsme, co a jakým způsobem 
udělat, abychom alespoň trochu některé z vás zabavili. A přišli jsme 
na to!

Od 1. března se můžete zapojit do křížovkářské soutěže PROCHÁZ-
KOVÁNÍ. Měsíc březen jsme zvolili právě proto, že by už mohla být paní 

Zima na ústupu a příroda začít dýchat jarním životem. Byla 
by přece škoda sedět doma namísto absolvování pořád-
né procházky, při které se můžete něco naučit a dozvědět 
nejen o památkách města. Stačí si vyzvednout hrací kartu 
v Turistickém informačním centru MKS Beseda, nebo si ji 
stáhnout na stránkách www.besedamb.cz. Křížovka obsa-
huje 17 otázek, které vás zavedou na různá místa po městě 
i do okolí a pokaždé se dozvíte něco zajímavého. Ti z vás, 
kteří stihnou křížovku vyluštit v měsíci březnu a vyplněnou ji 
odevzdají zpátky do informačního centra, si zde rovnou bu-
dou moci vyzvednout svoji odměnu. Je pouze na vás, zda se 
pokusíte křížovku vyplnit za jeden den, nebo si uděláte více 

procházek. Soutěž je přitom určena pro děti i dospěláky.
Protože nás baví vás bavit, rozhodli jsme se vám zpestřit čas i jinak. 

Na zadní straně zpravodaje v kulturním přehledu se dočtete o dalších 
dvou soutěžních projektech. Maskování a Beseda talent. Tak co říkáte? 
Bude zábava? Já doufám, že ano a že se vás zapojí hodně. Přeji vám 
všem příjemné čtení, krásné jaro a především zdraví.

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda

začne Ministerstvo zdravotnictví ČR dodávat do krajů opravdu velké 
množství vakcíny. První očkovací centrum se otevřelo v Pelhřimo-
vě v KD Máj, který pro účely očkovacího centra přizpůsobilo město. 
Jakmile bude Vysočina disponovat dostatečným množstvím očko-
vací látky, bude toto centrum fungovat minimálně osm hodin denně 
pět dní v týdnu. Jeho maximální denní kapacita je nastavena na 500 
až 800 osob. V obdobném kapacitním formátu je připravováno očko-
vací centrum v třebíčské budově Fórum, s jeho provozem se počítá 
od půlky března.

Další očkovací centra budou postupně otevírána v Jihlavě, 
ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě. Jejich otevření je před-
běžně naplánováno na druhou polovinu března, přičemž podmínkou 
je dostatečné množství dodávek vakcíny. Ty jsou podmínkou i pro 
otevření dalších center na Vysočině v dalších městech, která chtějí 
být na takovou situaci minimálně připravena.

Očkování proti nemoci COVID-19 snad lze v současné situaci po-
važovat za jednu z možností, jak se ubránit dalšímu šíření nákazy. 
Nemyslím si však, že by to v průběhu nejbližších měsíců mělo být 
důvodem k obcházení nebo dokonce porušování doporučených hy-
gienických a epidemiologických opatření. Děkuji proto vám všem, 
kteří se chováte odpovědně a chráníte sebe i své okolí.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci COVID-19 2. led-
na letošního roku. Na pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR se ho ujalo 
všech pět krajem zřizovaných nemocnic, v nichž se postupně očku-
jí obyvatelé tzv. první prioritní skupiny. Do té patří lékaři, zdravotníci 
všech typů nemocnic, záchranáři, praktičtí lékaři a ambulantní speci-
alisté z terénu, klienti pobytových sociálních služeb, personál, který 
se o seniory a osoby se zdravotním postižením v těchto zařízeních 
stará, a samozřejmě všichni senioři starší 80 let. U nás na Vysočině 
jde o více než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil, že tato skupina 
bude navíc rozšířena i o obyvatele domovů s pečovatelskou službou. 
Očkování této velké skupiny se odehrává v podmínkách stanovených 
metodickým pokynem vydaným a již několikrát aktualizovaným mi-
nisterstvem zdravotnictví. Pro urychlení proočkovanosti vyčlenily 
nemocnice speciální mobilní týmy, které několikrát týdně vyjíždějí 
do domovů pro seniory. Naším cílem je v souladu se státní strategií 
ochránit přednostně před novou nemocí dvě nejohroženější skupiny 
naší populace – zdravotníky a seniory. Do 12. února dodal stát pro 
Kraj Vysočina celkem 27 460 dávek očkovacích látek od společností 
Pfizer/BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca.

Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi a samosprávami (zatím) 
okresních měst se Kraj Vysočina intenzivně připravuje na otevření 
velkých očkovacích center. Chceme být připraveni na situaci, kdy 

Informace krajského hejtmana k očkování proti nemoci COVID-19 na Vysočině
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vlíčkova, Moravské Budějovice“ a zajiš-
tění spolufinancování projektu v rozpočtu 
města pro rok 2021;
schválila zveřejnit záměr prodeje části 
pozemku p. č. 177/5 u chaty v k. ú. Jac-
kov předem určené žadatelce J. N., bytem 
Moravské Budějovice a doporučila zastu-
pitelstvu města schválit prodej části toho-
to pozemku;
projednala žádosti M. H. o odkoupení po-
zemků p. č. 1512/21 a p. č. 5276 v k. ú. 
Moravské Budějovice (lokalita Zahrádky) 
a doporučila zastupitelstvu města ne-
schválit prodej těchto pozemků a pone-
chat je i nadále ve vlastnictví města;
vzala na vědomí informace o pozemcích, 
které mohou být dotčeny plánovanou 
komunikací mezi ulicemi Partyzánská 
a Znojemská;
vzala na vědomí informaci o zařazení lo-
kality nám. Svobody do změn Územního 
plánu Moravské Budějovice;
schválila Program prevence kriminali-
ty města Moravské Budějovice na rok 
2021 – bezpečnostní analýza, podání 
žádosti o dotaci na dílčí projekt „Morav-
ské Budějovice – Asistent prevence kri-
minality 2021“ v rámci Programu preven-
ce kriminality MVČR na rok 2021 ve výši 

386 600 Kč se spoluúčastí města ve výši 
96 600 Kč a zpracování a podání žádos-
ti o dotaci na osvětlení rizikového místa 
v městském parku v maximální částce 
350 000 Kč s minimálně 10 % účastí města 
na financování projektu;
schválila dodatek ke smlouvě o sběru 
odpadů uzavřené s TSMB s.r.o., kterým 
se sjednává změna ceny za odvoz a li-
kvidaci směsného komunálního odpadu 
z jedné nádoby z původní částky 2 280 Kč 
na částku 2 640 Kč;
vzala na vědomí zprávu o stavu bez-
pečnosti a veřejného pořádku v územní 
působnosti města Moravské Budějovi-
ce a integrovaných obcí za období roku 
2020;
schválila dodatek o závazku linkové ve-
řejné služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě ke smlouvě ze dne 27. 12. 2004 
s BK BUS, s.r.o. Moravské Budějovi-
ce, který řeší dofinancování dvou spojů 
na lince 790080 Mor.Budějovice – Budkov 
– Jemnice;
schválila cenovou nabídku společnosti 
DOPIS Servis s.r.o. na provedení doprav-
ní studie a zpracování schvalovací doku-
mentace na instalaci úsekového měřiče 
rychlosti v Jackově.

vzala na vědomí aktualizaci zásad pro 
zveřejnění ve zpravodaji týkající se ceny 
za blahopřání, poděkování a za vzpo-
mínku, když nová cena od 1. 2. 2021 činí 
242 Kč včetně DPH;
schválila pojistnou smlouvu na majetek 
města s Generali Českou pojišťovnou a. 
s.;
schválila měsíční svoz plastových nádob 
(žlutých popelnic) od domácností;
schválila uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi městem a Krajem Vysočina, která 
řeší zajištění pokračování realizace pro-
jektu „Monitoring cyklistů a pěších v rám-
ci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek 
v Kraji Vysočina – etapa II.“ Účelem pro-
jektu je sdílené využití ze sčítačů v oblasti 
rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy;
schválila příkazní smlouvu na výkon funk-
ce Koordinátor BOZP na akci „Úprava 
povrchů místních komunikací Jackov“. 
Povinnost stanovit koordinátora na stavbě 
má ze zákona investor;
jmenovala společnou komisi pro otevírá-
ní obálek s nabídkami a pro posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 
malého rozsahu organizované odborem 
strategického rozvoje a investic pro rok 
2021 v tomto složení: členové - Jaromír 
Klouda, Jan Kocáb, Ing. Petr Žák, Miro-
slav Beránek, František Dostál. Náhrad-
níci: Bc. Jana Kiesewetterová, Ing. Eva 
Šafránková, PhDr. Zdeněk Janderka, 
Bc. Jana Tůmová, Ing. Jaroslav Doležal;
schválila podání žádosti o dotaci z dotač-
ního podprogramu 117D8220 – Podpora 
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního 
titulu 117D8220E – Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov na realizaci akce 
„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Ha-

Přispějte k tvorbě Strategického plánu rozvoje města!
Stávajícímu Strategickému plánu rozvoje 

města Moravské Budějovice do roku 2020 
končí platnost. Jak by mělo vypadat ideál-
ní místo, ve kterém chcete žít společně se 
svými dětmi a rodiči?

V rámci zapojení obyvatel obcí a měst 
do veřejného dění a tvorby veřejného pro-
storu máme jedinečnou příležitost sestavit 
soubor vizí a nápadů vás občanů na budou-
cí podobu města a městských částí. Zapoj-
te se do veřejné debaty a přispějte k tvorbě 
Strategického plánu. Nyní máte jedinečnou 
možnost uplatnit představy o tom, co bys-
te v budoucnu v Moravských Budějovicích 
chtěli a rádi viděli. Probuďme k životu skry-
té potenciály, které v našem městě jsou 
a čekají na příhodnou chvíli, kdy je bude 
možné zrealizovat. Chceme zapojit oby-
vatele našeho města a přidružených obcí 
do participace na věcech veřejných! Cesta 
společné tvorby budoucí podoby našeho 
města je významným krokem ke hledání 
společné řeči! Nezahoďme tuto příležitost.

Co očekáváme? Město Moravské Bu-
dějovice spolupracuje s MAS ROKYTNÁ, 
o.p.s. na AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO 
PLÁNU ROZVOJE MĚSTA. Tento plán by 
se ovšem neměl zpracovávat BEZ VAŠICH 
NÁMĚTŮ, PŘIPOMÍNEK A POSTŘEHŮ 
K VĚCEM, KTERÉ SE VÁM LÍBÍ ČI NELÍ-
BÍ NEBO CO CÍTÍTE, ŽE BY SE VE MĚS-
TĚ MĚLO ZMĚNIT. Současná verze Stra-
tegického plánu je k nalezení na https://
www.mbudejovice.cz/strategicky-plan-
-rozvoje-mesta-moravske-budejovice-do-r-
-2020/d-445448/p1=41917.

Od měsíce března 2021 od vás budeme 
sbírat podněty k tomu, jaké jsou silné a sla-
bé stránky Moravských Budějovic. Máte ná-
pady, jakou část našeho města je potřeba 
rozvíjet a pečovat o ni? Bez čeho si naše 
město nedokážete představit a co vám 
v něm chybí? Je něco, co chcete bezespo-
ru změnit? Co by vám život v našem městě 
usnadnilo? V dubnovém čísle zpravodaje 
můžete očekávat DOTAZNÍK, kterým bu-

dete moci konkrétně vyjádřit svoje názory, 
které nás zajímají.

Věnujte prosím chvilku svého času a po-
mozte vytvořit lepší Strategii rozvoje Mo-
ravských Budějovic, strategii, kterou přímo 
VY MŮŽETE OVLIVNIT, KAM BUDE NAŠE 
MĚSTO SMĚŘOVAT.

Je několik možností, jak je možné se 
do aktivity zapojit a my budeme velmi rádi, 
když jedné z nich využijete. Své podně-
ty můžete posílat elektronicky na adresy 
info@masrokytna.cz nebo psalacova@
mbudejovice.cz, případně odevzdat na po-
datelně MěÚ. Anebo sdělit vyplněním do-
tazníku z dubnového vydání zpravodaje, 
který bude přístupný i v on-line verzi.

Vážíme si každého hlasu i času, který 
věnujete rozvoji „našeho“ „vašeho“ města. 
Tento proces mu totiž může pomoci už jen 
díky tomu, že zazní hlas každého z vás. 
Výsledkem naší společné práce bude Stra-
tegie rozvoje města na roky 2022 až 2027.

Jana Kiesewetterová, místostarostka

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 66. schůzi dne 25. ledna 2021 mj.:

Rada města na své 67. schůzi dne 8. února 2021 mj.:
vzala na vědomí ukončení Smlouvy o ná-
jmu prostoru sloužícího k podnikání se 
společností DataLife a.s., Brno, schválila 
vyvěšení záměru a vyhlášení výběrového 
řízení na pronájem nebytového prostoru 
v domě čp. 30 – 31 pro zajištění pojišťo-
vacích služeb (spojovací chodba) o cel-
kové ploše 4,5 m2 formou výběrového 
řízení za minimální cenu 13 900,- Kč/m2/

rok včetně DPH (celková cena 62 550,- 
Kč včetně DPH) za účelem pojišťovacích 
a zajišťovacích služeb, pojištění odpověd-
nosti z provozu motorových vozidel (povin-
né ručení) v provozní době úřadu na dva 
roky a jmenovala komisi pro otevírání obá-
lek a výběr nejvýhodnějšího nájemce;
schválila podání žádosti o dotaci na dílčí 
projekt „Moravské Budějovice – 
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úprava osvětlení letního kina - 2021“ 

v rámci Programu prevence kriminali-
ty MVČR na rok 2021 ve výši 42 600 Kč 
včetně DPH se spoluúčastí města ve výši 
5 000 Kč. Projekt zahrnuje propojení stá-
vajícího osvětlení na veřejné osvětlení 
tak, aby bylo automaticky rozsvěcováno, 
a tím se zamezilo setkávání osob na rizi-
kových místech;
schválila výsledek poptávkového řízení 
na zhotovitele Strategického plánu rozvo-
je města Moravské Budějovice na období 
2021+, ve kterém zvítězila cenová nabíd-
ka MAS Rokytná, o. p. s. Moravské Budě-
jovice;
schválila předložit žádost o dotaci do pro-
gramu Fondu Vysočiny „Památky 2021“ – 
podprogramu A: Obnova památek na ob-
novu omítek vstupní brány do malého 
parku (z náměstí Míru);
schválila příkazní smlouvu s Krajem Vy-
sočina za účelem zajištění spolupráce při 
administraci programu Fondu Vysočiny 
„Obnova venkova Vysočiny 2021“;
schválila pronájem části pozemku p. č. 
178/1 u novostavby rekreační chaty plá-
nované na pozemcích p. č. 178/4 a na p. č. 
178/25 v k. ú. Jackov předem určenému 
zájemci K. Č., bytem Praha na dobu 10 let;
schválila zveřejnění záměru prodeje by-
tových jednotek včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech bytového 
domu č. p. 1598 na ul. Hloužkova na zá-
kladě uzavřené Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě předem určeným budoucím ku-
pujícím;
schválila znovu zveřejnit záměr prodeje 
pozemků určených pro výstavbu rodin-
ného domu na ul. Havlíčkova, tj. poze-

mek p. č. 2956/1 vzniklý z pozemků p. č. 
2956/1, p. č. 2960/2 a p. č. 1682/7, po-
zemky p. č. st. 1909 – 1911 se stavbami 
č. p. 92 – 94, vše v k. ú. Moravské Budě-
jovice formou výběrového řízení a schvá-
lila vyhlášení výběrového řízení na prodej 
těchto pozemků jako celku za vyvolávací 
cenu 2 145 000 Kč. Kauce složená na účet 
města je ve výši 50 000 Kč;
doporučila zastupitelstvu schválit prodej 
nově odděleného pozemku p. č. 4260/60 
na ul. Tyršova v k. ú. Moravské Budějovi-
ce předem určeným žadatelům B. a I. S., 
bytem Dešov;
schválila vybudování zděných veřejných 
WC na parkovací ploše v blízkosti ob-
chodního domu BILLA na pozemku p. č. 
4359 v k. ú. Moravské Budějovice;
schválila rozšíření stávající smlouvy 
s TSMB s.r.o. týkající se správy dětských 
hřišť;
schválila zřízení čtyř pracovních míst 
v rámci veřejně prospěšných prací 
na dobu od 1. 4. do 30. 11. 2021 na pra-
covní pozici „uklízeč veřejných prostran-
ství“ a schválila podání žádosti na Úřadu 
práce ČR o příspěvek na vytvoření těchto 
míst k umístění uchazečů o zaměstnání;
vzala na vědomí vyhodnocení návštěv-
nosti cyklostezky (Moravské Budějovi-
ce – Lažínky). Ke sběru dat slouží sčítač 
od dodavatele Partnerství o.p.s., který je 
na cyklostezce umístěn. Na webové strán-
ce www.mereninavstevnosti.cz zaměřené 
na cyklistickou a pěší turistiku naleznete 
lokality v rámci ČR s umístěným sčítačem;
vzala na vědomí informaci o nepřidělení 
dotace na rekonstrukci veřejného osvětle-
ní na ul. Urbánkova z důvodu nedostatku 

finančních prostředků;
schválila přijmout přiznanou státní finan-
ční podporu Ministerstva kultury ČR z Pro-
gramu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových 
zón na rok 2021 a spolu s podílem města 
použít tuto podporu na obnovu kulturních 
památek ve vlastnictví města (zámek - 2. 
etapa obnovy vnitřní oken), ve vlastnictví 
římskokatolické církve (bašta - obnova 
šindele bašty u fary) a zároveň zajistit fi-
nanční prostředky ve výši 10% - povinný 
spolupodíl města k obnově bašty;
neschválila pronájem prostor na adrese 
Tyršova č. p. 378, Moravské Budějovice 
(stará hasičárna).
Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

Dvanácté zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 22. března se uskuteční 
v pořadí dvanáctá schůze moravskobu-
dějovického městského zastupitelstva 
v tomto volebním období. Přestože její 
kompletní program nebyl v době uzávěrky 
březnového vydání zpravodaje znám, dá 
se předpokládat, že na členy nejvyššího 
orgánu města čeká jako již tradičně nejen 
projednání a schvalování řady bodů, ale 
také bohatá diskuse.

Jednání by mělo proběhnout ve velkém 
sále Městského kulturního střediska Be-
seda od 16.00 hod. Jako vždy bude ve-
řejné, a tudíž přístupné každému, kdo o to 
projeví zájem.

–jek– 

Rada města na své 66. schůzi schválila, 
že bude nadále probíhat měsíční svoz plas-
tových nádob od domácností. Průměrně se 
při každém svozu přistavuje 478 plastových 
nádob. Celkové náklady města Moravské 
Budějovice za svoz plastových nádob od do-
mácností za rok 2020 činily 168 671 Kč.

Co se s plastem dále po vyvezení děje?
Odpad ze žlutých kontejnerů se veze 

např. do Třebíče (záleží, kde je volná kapa-
cita) na roztřiďovací linku (uložení odpadu 
1 500 Kč/tunu), kde se následně roztřídí po-
dle složení – zejména PET lahve (na různé 
barvy), dále tvrdé plasty (např. lahve od jaru, 
aviváž apod.), měkké plasty, polystyren, fo-
lie čiré a barevné. Tento odpad se následně 
předává do zařízení, kde se dále zpracovává 

(recykluje) – z PET lahví se vyrábějí vlákna, 
která se používají jako výplň např. spacáků. 
Mezi další výrobky z vytříděných plastů patří 
zátěžové koberce, vázací pásky, různé fólie 
a pytle, izolace, zahradní nábytek, dlažba, 

plotovky apod. Zbytek z třídící linky, tzv. vý-
mět, jde do spalovny, eventuálně na sklád-
ku (např. malé znečištěné obaly, to, co bylo 
do žlutého kontejneru vhozeno a nepatří tam 
apod.)

VÝZVA OBČANŮM
Společnost TSMB s.r.o. má v součas-

nosti stále k dispozici cca 200 ks plasto-
vých nádob 240 l, které si mohou občané 
vyzvednout. I v případě nedostatečné ka-
pacity plastové nádoby, kterou máte v do-
mácnosti, doporučujeme občanům obrátit 
se na společnost TSMB s.r.o. a případně si 
vyzvednout další plastovou nádobu nebo 
využít některé ze stanovišť velkoobjemo-
vých kontejnerů.

Zhodnocení svozu plastových nádob od domácností za rok 2020
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V roce 2020 přibylo do Moravských Budě-
jovic narozením 80 dětí, z toho 38 chlapců 
a 42 děvčat. Děti na svět přišly v různých 
městech naší republiky, nejčastěji to bylo 
v Třebíči (62 x), ve Znojmě (10 x) a v Brně (5 
x). Zbývajícími třemi místy narození nových 
moravskobudějovických občánků se staly 
Jihlava, Pardubice a Pelhřimov.

Nejoblíbenějším chlapeckým jménem 
loňského roku se stalo jméno Jakub (pět 
případů), druhé místo obsadil Matyáš (4 
x) a na třetím místě pomyslného žebříčku 
se umístil Martin (3 x). Za nimi (po jednom 
a abecedně) následují: Adam Karim, Alex, 
Bert, David, Eliáš, Erik, Filip, Jan, Jonáš, Ka-
rel, Lukáš, Marek, Matyas, Nikolas, Robin, 
Šimon, Štěpán, Tadeáš, Tobiáš, Vilém.

Děvčat se narodilo více a první místo ob-
sadila Eliška (3 x), o druhé místo se dělí dvě 
Natálie a dvě Adély. Dalšími dívčími křest-
ními jmény byly Alena, Amálie, Anita, Anna, 
Anděla, Barbora, Dorothea, Gabriela, Ema, 
Emma, Inna, Heda, Josefína, Julie, Justína 
Nihan, Karla, Karolína, Lara, Malvína, Marti-
na, Melissa, Mia, Nela, Nella, Rebeka, Sára, 

Stella, Theodora, Tereza, Timea, Vanesa, 
Vendula, Viktorie, Zora, Žofie.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením 
v souvislosti s šířením nemoci covid-19 se 
tradiční obřady vítání nových občánků měs-
ta v roce 2020 nekonaly.

Knihy úmrtí obsahují celkem 202 matrič-
ních zápisů, což je o 52 více než v roce 2019. 
Z tohoto počtu bylo 108 žen a 94 mužů, při-
čemž 55 zápisů úmrtí se týkalo občanů Mo-
ravských Budějovic.

V knihách manželství je zapsáno 48 sňat-
ků, což je o 20 méně než v roce 2019. Z cel-
kového počtu uzavřených sňatků se jednalo 
v 17 případech o občana města Moravské 
Budějovice.

Manželství se uzavírala na různých mís-
tech našeho matričního obvodu. V obřad-
ní síni městského úřadu bylo uzavřeno 23 
sňatků, dva páry se rozhodly pro obřad 
na zámeckém nádvoří, šest párů vstoupilo 
do společného života na ranči v Lažínkách.

Církevní formou bylo uzavřeno jedenáct 
manželství, což je o sedm méně než v roce 
2019. Nejvíce, a to pět církevních sňatků, Životní podmínky 2021 – 

šetření ve vybraných 
domácnostech

Český statistický úřad organizuje i v roce 
2021 každoroční výběrové šetření o ži-
votních podmínkách domácností v České 
republice pod názvem „Životní podmínky 
2021“ (EU-SILC), které navazuje na před-
chozí ročníky tohoto šetření. Jeho smyslem 
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci obyvatel 
v celkem třiatřiceti evropských zemích. Dal-
ším cílem je získat data pro výpočet ukaza-
telů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České 
republiky v 11 384 domácnostech, z nichž 
se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích 
letech. Všechny domácnosti byly do šetření 
zahrnuty na základě náhodného výběru pro-
vedeného počítačem.

Vlastní šetření začalo koncem ledna 
a bude probíhat až do 13. června 2021 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. 
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydli-
ště. Aktivní účast občanů na tomto význam-
ném statistickém šetření a jejich ochota 
spolupracovat s ČSÚ je pro něj nesmírně 
důležitá a umožní mu získat řadu důležitých 
informací o sociální situaci domácností v ČR, 
které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se 
musí prokazovat průkazem tazatele a záro-
veň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo do-
kladem totožnosti. Ve všech fázích zpraco-
vání je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna. 
Český statistický úřad plně respektuje ev-
ropský právní rámec ochrany osobních úda-
jů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni 
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených 
skutečnostech.  –čsú–

V roce 2020 začala Pečovatelská služba 
města Moravské Budějovice naplno využívat 
další prostory v DPS, Chelčického 904. Kan-
celář a hovornu má jedenkrát v měsíci k dis-
pozici Alzheimer poradna Vyso-
čina, kterou vede Mgr. Marcela 
Rýpalová. Třikrát měsíčně vždy 
v úterý zde funguje Centrum pro 
neslyšící a nedoslýchavé vede-
né Ivanou Honsovou.

Po dobu jarního nouzové-
ho stavu musela Pečovatelská 
služba omezit některé úkony 
poskytující klientům. Jednalo se 
o úklidy a doprovody na náku-
py. Pár týdnů jsme nerozváželi 
obědy od dodavatele Domu sv. 
Antonína, který omezil vydávání 
obědů pro veřejnost, tedy i pro 
naše klienty. Po tuto dobu jsme pomáha-
li zajistit obědy u náhradních dodavatelů. 
Pravidelně Pečovatelská služba zajišťovala 
úkony, bez kterých by se klienti neobešli 
– podpora při podávání jídla a pití, pomoc 
s koupáním a umýváním, zajištění nákupů 
a další. V této době přibylo i několik klientů 
s vyšší mírou potřebnosti, za nimiž pečova-
telky docházely třikrát denně. Těmto klien-
tům jsme mohli vyjít vstříc jen díky prodlou-
žené pracovní době, která je v pracovní dny 
do 19.00 hodin.

bylo uzavřeno ve Velkém Újezdě v kostele 
sv. Petra a Pavla, další církevní sňatky byly 
uzavřeny v kostelích v Babicích, v Lukově, 
v Jakubově, v Moravských Budějovicích 
a v Nových Syrovicích.

Třicet šest ženichů uzavíralo první sňatek 
a dvanáct již mělo opakovanou zkušenost. 
U žen vstoupilo poprvé do manželství sedm-
atřicet nevěst a jedenáct dalo šanci dalšímu 
manželství. Nejmladšímu ženichovi bylo 21 
a nejmladší nevěstě 19 let. Naopak nejstar-
šímu ženichovi bylo 74 a nejstarší nevěstě 
61 let.

Mezi snoubenci byl ve 43 případech starší 
muž, největší věkový rozdíl vůči mladší ženě 
byl 16 let. Muži nejčastěji uzavírali sňatek 
ve věku 28 – 38 let, u žen to bylo ve věku 
24 – 32 let. Průměrný věk ženichů klesl opro-
ti roku 2019 na 36 a průměrný věk nevěst 
na 32 let. V roce 2019 to bylo 38 roků u mužů 
a 36 roků u žen.

Marie Janoušková, matrikářka

Od října, kdy nastal druhý podzimní nou-
zový stav, pracovala Pečovatelská služba 
v obdobném režimu jako zjara. V druhé po-
lovině listopadu 2020 začalo pro pracovnice 

Pečovatelské služby města Moravské Budě-
jovice pravidelné testování antigenními testy 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

V době vyhlášení nouzového stavu se po-
dílely pracovnice Pečovatelské služby spo-
lečně se skauty na distribuci roušek a dez-
infekce, které pro seniory zajistilo vedení 
města. Naše služba nabízela všem potřeb-
ným občanům zajištění nákupů a vyzvedá-
vání léků.

Celý rok 2020 jsme zajišťovali ochranné 
pomůcky a prostředky, abychom ochránili 
sebe, naše klienty a dodrželi všechna hygie-
nická opatření nařízená vládou.

Pro pracovnice to byl náročný rok, jak 
fyzicky, tak psychicky; většinu času trávily 
v terénu mezi lidmi, kteří potřebovali jejich 
pomoc a podporu, lidmi, kteří jsou na jejich 
pomoci závislí. Pečovatelky jsou s klienty 
denně v kontaktu, navštěvují je v jejich do-
movech a jsou často jediné, kdo s nimi mluví 
o koronavirové situaci.

-psmb-

Rok 2020 a několik zajímavých údajů z matriky

Rok 2020 v Pečovatelské službě města Moravské Budějovice
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Výběrové řízení na prodej pozemků vč. staveb 
na ul. Havlíčkova v Moravských Budějovicích

Město Moravské Budějovice vyhlásilo výběrové řízení na prodej celku pozemků vč. 
staveb v obci a k. ú. Moravské Budějovice, a to konkrétně:

pozemek p. č. 2956/1 trvalý travní porost o výměře 2116 m2 (dle GP č. 3047-48227/2020 
vzniklý z pozemků p. č. 2956/1, p. č. 2960/2 a p. č. 1682/7),
pozemek p. č. st. 1909 o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 94,
pozemek p. č. st. 1910 o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 92,
pozemek p. č. st. 1911 o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 93.
Jedná se o celek pozemků na ul. Havlíčkova, který je určený pro výstavbu ro-

dinného domu.
Tento celek pozemků bude nabídnut k prodeji ve výběrovém řízení, které se bude 

konat ve středu 3. 3. 2021 v 16.00 hod. ve velkém sále MKS Beseda, Purcnerova 62, 
Moravské Budějovice.

Pro účast ve výběrovém řízení je nezbytné předložit písemnou přihlášku, včetně úhra-
dy stanovené kauce na bankovní účet města, a to v termínu do 2. 3. 2021 do 15 hodin.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši 2 145 000 Kč.

Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na Úřední desce MěÚ Moravské 
Budějovice před budovou MěÚ a na webových stránkách Města Moravské Budějovice 
www.mbudejovice.cz. V případě potřeby poskytne další Informace pracovnice odboru 
strategického rozvoje a investic Ing. Jana Kopečková (tel.: 568 408 306).

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají o půlnoci z 26. na 27. 3. 
2021 na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 90 dnů. Se-
číst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, 
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně pro-
vádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčí-
tání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné 
osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích 
běžných na našem území.

následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku šesti 
let, pokud mu není povolen odklad. Není-li 
dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce, odloží ředitel školy začátek povin-
né školní docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře nebo klinického psychologa. 

Zápis do 1. tříd se tedy letos týká dětí na-
rozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a také 
dětí starších, které už měly odklad školní do-
cházky.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nej-
dříve však pro děti od dvou let. Od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne věku pěti let, do zahájení povinné 
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělá-
vání povinné (týká se dětí narozených od 1. 9. 
2015 do 31. 8. 2016 a dětí po odkladu povinné 
školní docházky).

Každá škola sama stanoví dny, ve kterých 
bude zápis provádět. Bližší informace získáte 
u příslušných škol.

Marie Růžičková, odbor kanceláře 
starosty a školství

né jiným způsobem, například kopírováním, 
nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se 
za neplatné.

Na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčí-
tání lidu, domů a bytů v roce 2021, sčítání 
řídí, koordinuje a zabezpečuje Český sta-
tistický úřad, který je zároveň výhradním 
správcem všech poskytnutých osobních 
údajů. Významným partnerem Sčítání 2021 
je Česká pošta, která poskytuje zejména 
sčítací komisaře a síť více než osmi set kon-
taktních míst Sčítání 2021.

Odbor organizační
Zdroj: 
https://www.czso.cz/csu/scitani2021

Termíny zápisů do základních a mateřských škol stanoví zákon č. 561/2004 Sb.
zápisy do 1. tříd základních škol se konají v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna
zápisy do mateřských škol se konají v rozmezí od 2. května do 16. května.

Blíží se letošní sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z pátku 26. 
na sobotu 27. března. Sečíst se lze online 
nebo formou listinného sčítání. Sčítání on-
line je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 
přes elektronický formulář na webu https://
www.czso.cz/csu/scitani2021, nebo pro-
střednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, 
které se nesečtou online, a bude probíhat 
od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro lis-
tinné sčítání lze získat pouze od sčítacích 
komisařů nebo na kterémkoli kontaktním 
místě Sčítání 2021 (pošty a další určená 
místa). Formuláře pro listinné sčítání získa-

Zápisy dětí do základních škol a mateřských škol – informace pro rodiče

Dle školského zákona je zákonný zástupce 
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dub-

na kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku. Povinná školní do-
cházka začíná počátkem školního roku, který 

Podpořil Kraj Vysočina 
Fond Vysočiny

SVOZ PLASTOVÝCH NÁDOB 
bude v úterý
16. března
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město informuje, ohlasy, názory

V říjnu loňského roku jsme vás informovali o ukončení 
smlouvy se společností ESKO-T s.r.o., která byla vlastníkem 
hnědých kontejnerů na bioodpad v koloniích a starala se 
o jejich vývoz. Letos nám tuto službu již poskytovat nebude, 
kontejnery už v zahradních osadách Mír a ul. Husova nena-
jdete. Z kolonie u Mastníka byly kontejnery odvezeny již dříve 
a byly nahrazeny novým systémem svozu, který bude od le-
tošního jara nastaven i v zahradní osadě Mír a ul. Husova. 
Pro někoho možná horší způsob, pro někoho lepší, ale věřte, 
že jsme dlouho řešili, jak službu zajistit, aby byla přijatelná 
pro všechny zúčastněné strany – pro zahrádkáře (z hlediska 
dostupnosti), pro město (z hlediska nákladů) i pro svozovou 
společnost (z hlediska kapacity a dostupnosti).

Jak bude systém svozu vypadat? V koloniích zavádíme 
svoz bioodpadu z vlastních nádob společností TSMB s.r.o. 
v týdenních intervalech tak, jak funguje v ulicích města. Svoz 
bude probíhat pravidelně každý čtvrtek od začátku vegetač-
ního období – první svoz je naplánován na čtvrtek 25. března 
(v případě nepříznivého počasí se termín může změnit, bude 
uvedeno na stránkách města) až do konce vegetačního ob-
dobí (začátek listopadu, přesné datum bude zveřejňováno 
opět na webových stránkách města).

Co udělat, abych se mohl do systému svozu zapojit?
Je třeba pořídit si vlastní popelnici hnědé barvy o obje-

mu 120 l (nikoliv větší). Popelnici lze zakoupit v technických 
službách (za 800 Kč) nebo v jakémkoliv obchodě s hospodář-
skými potřebami. Popelnice musí být opatřena samolepkou 
bioodpad – tu získáte na technických službách. Popelnici je 
potřeba v den svozu (do 6 hod. ráno) přistavit k hlavní cestě, 
kudy bude svozové auto projíždět – viz mapka.

Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií bude vždy ve čtvrtek

Promarněná příležitost
Při pročítání zpravodaje mě často přepadá smutek a ani poslední 

číslo nebylo výjimkou. Smutek nad tím, že dvě takřka stejně silná 
uskupení, vyšlá z posledních voleb, ani po mnoha měsících nena-
cházejí společnou řeč a jak na stránkách měsíčníku, tak v přímém 
přenosu jsme stále svědky osočování, podezřívání a osobní nevra-
živosti. U projednávaných návrhů se mnohdy neřeší jejich racionální 
jádro a prospěšnost pro město a jeho obyvatele, jako spíše to, kdo 
s návrhem přichází, s jakými postranními úmysly a jaké pohnutky 
ho k tomu vedly. Opozice, ač ji podpořilo téměř 48 % voličů, větši-
nou tahá za kratší konec. Nebudu tvrdit, že všechny její nápady jsou 
skvělé a geniální, ale totéž se dá říct o mnohých rozhodnutích, přija-
tých koalicí. Jedním z návrhů, vyšlých z opozičního tábora, který si 
přesto nezaslouží neuvážené odmítnutí a který byl v posledním čísle 
zveřejněn, je podnět k rekonstrukci náměstí Svobody.

Lze se jen domýšlet, kdo je anonymní oponent, hovořící jménem 
rady města. Ve zveřejněném textu je ale tolik problematických pa-
sáží, že by bylo velkou chybou je nekomentovat. Zdá se totiž, že 
kritizovaný příspěvek četl jen velice ledabyle nebo se ani nenamá-
hal zamýšlet nad hlubšími souvislostmi. Za zcela zbytečný a nepří-
pustný argumentační faul je nutno označit tvrzení, že J. Švaříček 
navrhuje vést náměstím Svobody hlavní dopravní tah. Nic takové-
ho v příspěvku není a už vůbec ne ve mluvčím zmiňovaném směru. 
Představa přeplněných kamionů, které se od Jemnice řítí Březinovou 
ulicí na Jaroměřice a dál a děsí přitom babičky a dědečky na LDN, 
je natolik směšná, že ji nikdo ani nemůže myslet vážně. Ty budou 
i nadále rachotit středem města přímo pod okny radnice. Radikální 
řešení dopravy na silnici č. 152, která naše město protíná, bohužel 
v silách zdejších představitelů není. Zásadní úlevu by měl přinést až 
plánovaný obchvat, který věřme nezůstane jenom na papíře a vět-
šina z nás se ho snad ještě dožije. Na druhou stranu každé drobné 
opatření, které bude znamenat snížení hustoty dopravy v centru, 
bude přínosem. A takovým zlepšená průjezdnost náměstím Svobo-
dy může být. Navíc už v současné době tuto možnost mnoho řidičů 
často využívá. Je skoro zbytečné připomínat, že podmínky na průta-
hu se dají snadno regulovat dopravními značkami, které omezí tonáž 
a případně rychlost.

Znepokojivý je také fakt, že mluvčí rady asi dosud nezaznamenal 
trend, který existuje již mnoho let nejen v naší republice, ale prosa-
zuje se snad jen s výjimkou nejvýchodnějších oblastí v celé Evropě. 
V reakci na stále rostoucí počet automobilů, houstnoucí dopravu 
a pokračující klimatické změny se snaží města o vytěsnění dopravy 
z center a poskytnutí více prostoru pro obyvatele. Proto jsou zřizo-
vány zelené pásy, cyklostezky, pěší a klidové zóny, vodní prvky. Tyto 
pojmy snad městská rada nezná nebo je ignoruje. Těžko říct, která 
z těchto dvou variant je horší. Odmítat v této souvislosti opatření, 
které by ke zklidnění centra přispělo, je hodně krátkozraké.

Příliš vážně nelze brát ani argumentaci nedostatkem peněz. His-
torie ještě nezaznamenala časový úsek, který by se dal označit 
jako období hojnosti finančních prostředků. Vždy je to jenom otázka 
priorit. Záleží jen na zvážení, jaká částka se věnuje na školní po-
můcky, hokejový klub, bezplatné popelnice, odměny zastupitelům 
nebo na jiný účel. V tomto směru má naštěstí samospráva relativně 
volné ruce. Konečně ani zmiňovanou sumu na pořízení nemusíme 
mít za definitivně danou. Na řadě míst se například podařilo navázat 
spolupráci s vysokou školou a obdobnou studii řešit formou diplo-
mové nebo bakalářské práce. Možná i v našem městě máme stu-
denta, kterého by taková úloha zaujala. Stejně tak případná samot-
ná realizace projektu nemusí znamenat neúměrné finanční nároky 
pro městskou pokladnu. Může se objevit vhodný dotační titul a mít 
předem připraveno pár úvodních kroků značně zvyšuje možnost 
úspěchu při získávání takovýchto peněz. Jako kouzlo nechtěného 
a smutná ironie pak působí, že jen o stránku dříve se úřednice města 
chlubí diplomem, v jak skvělé finanční kondici jsme.

Zmíněný rozumný hospodář také ví, že nejlevnější řešení nemusí 
být vždy to nejlepší. O tom se mnohokrát přesvědčil každý z nás. 
Příkladů lze nalézt celou řadu a pro některé ani nemusíme chodit da-
leko. Také při zdařilé a velkorysé rekonstrukci naší Besedy se určitě 
dalo hodně ušetřit. Když to trochu přeženu, nalepení lina by vyšlo 
nepochybně levněji než pokládání parket. S takovýmto nápadem 
naštěstí nikdo nepřišel a neznám nikoho, kdo by těchto „zbytečně 
vyhozených“ peněz litoval. Je škoda, když někteří lidé ztrácejí po-
koru a soudnost a po získání několika stovek, či v lepším případě 
tisícovek hlasů v obecních volbách, se pasují na experty v oboru 
architektury, urbanismu, veřejné zeleně, životního prostředí 
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není. Máme jedinečnou šanci, jaká se nemusí naskytnout několik 
dalších generací. Můžeme malou, ale významnou část města zakon-
zervovat v 19. století, nebo ji posunout do století 21. Volba je stále 
ještě na nás. Využijeme ji, nebo promarníme?

Jaromír Hanuš 

a podobně. Není přece žádná ostuda vyslechnout si názor 
odborníků na příslušnou problematiku nebo se aspoň rozhlédnout 
po okolí, jestli to třeba někde u sousedů nedělají lépe. Za zmínku 
také stojí, že stejní lidé, kteří by v minulých letech neváhali zbořit 
historickou zámeckou zeď, mají nyní problém s přestavbou nikterak 
hodnotného veřejného prostoru.

Opravené chodníky a fungující kanalizace k moder-
nímu městu bezesporu patří a všechna čest za vše, co 
se na tomto úseku dosud podařilo realizovat. Jenže 
jako vize je to málo. Potomci nás nebudou hodnotit 
podle kanalizace a chodníků. Tyto věci už dnes po-
važují za samozřejmost a začnou se o ně zajímat až 
poté, když zjistí, že se něco nepovedlo nebo odbylo. 
Posuzovat nás budou především podle prostředí, jaké 
jim zanecháme ke spokojenému životu. K modernímu 
městu totiž také patří vytváření příjemných míst k se-
tkávání, míst, kde starší občané rádi posedí na lavičce 
ve stínu stromů a děti mohou bezpečně pobíhat. Ta-
kovým místem současné náměstí Svobody rozhodně 

Snad jen k té ztrátě pokory. Ano, někteří lidé ztrácejí po obdržení 
několika stovek hlasů pokoru a soudnost, někteří se i pasují do role 
expertů na všechno, to je pravda. U některých ta ztráta soudnosti jde 
ovšem tak daleko, že nad jejich názor není, a v tom je zakopaný pes. 
Možná nás potomci nebudou soudit podle prostředí (trochu široký 
pojem), ale rozhodně řeknou, že opravené a obnovené sítě, rozvody, 
kanalizace, vodovod a plyn jim to prostředí zpříjemní. Budou se moci 
bez starosti věnovat přemýšlení, čím ten veřejný prostor zpříjemnit.

A konečně faul typu zakonzervování významné části města v 19. 
století nebo jeho posunutí do 21. století přesně reaguje na to, co au-
tor článku (J. Hanuš) uvádí v úvodu svého příspěvku. Nevím, bude-li 
i nadále pokračovat politický život města v těchto intencích, čeho se 
zde můžeme dočkat. Rozhodně klidu k práci těch, kteří v dané chvíli 
město vedou, to nepřispívá a přispívat nebude, ať mají úmysly, jaké 
chtějí (vždy však v souladu se zákonem o obcích).

Proč tedy mluvit o promarněné příležitosti? Návrhy na úpravu 
prostoru náměstí Svobody jsou ve variantním náčrtu, vedle úpravy 
prostoru se podaří navýšit počet parkovacích míst a dojde k výměně 
sítí a veřejného osvětlení, chodníků, tedy všeho, co lidem zpříjemní 
život ve městě.

Zdeněk Janderka, radní
Redakce zpravodaje tímto považuje debatu na toto 
téma na stránkách zpravodaje za uzavřenou.

Co je promarněná 
příležitost?

Co se letos postaví 
z krajského rozpočtu na Třebíčsku?

Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání v roce 2020 
schválili rozpočet na rok 2021 tak, jak jsme ho s kolegy z původ-
ního vedení a krajského úřadu pro letošní rok připravili. Kraj Vyso-
čina bude stejně jako v minulosti hospodařit s vyrovnanými zdroji 
a výdaji, tentokrát ve výši 14 miliard korun. Důležitý je přitom fakt, 
že na kapitole nemovitý majetek dosahují předpokládané investice 
rekordních 1,2 mld. Kč. Těší mě, že s největší pravděpodobností do-
jde k realizaci většiny připravených investičních projektů, které dají 
lidem práci, zajistí podporu ekonomiky a zlepší život i na Třebíčsku.

Přehled nejvýznamnějších investic
V třebíčské nemocnici pokračuje přístavba a rekonstrukce pavi-

lonu operačních sálů, počítá se s rekonstrukcí výtahů v pavilonu U, 
s projektovou dokumentací na výstavbu tolik potřebného parkova-
cího domu a s několika dalšími projekty, například na rekonstrukci 
budovy S a LDN nebo na stavební úpravy 1. nadzemního podlaží 
pavilonu U.

Ukazatele na náměstí Svobody včetně jednoho s drobnou vadou.        Foto: Luboš Janoušek

(dokončení na str. 8)

Pan Jaromír Hanuš se v příspěvku Promarněná pří-
ležitost vrací k reakci členů rady města na článek Jana Švaříčka 
Jak budou vypadat Moravské Budějovice v roce 2030? Nedalo mi, 
abych se hlouběji nezamyslel nad jeho reakcí k postoji rady města. 
Nad reakcí, která vůbec není nestranná. Zmiňuje se o svém smutku 
z toho, jak se polarizovala politická scéna v Moravských Budějo-
vicích po volbách v roce 2018, jak stejně silná uskupení ve městě 
nemohou najít společnou řeč. Jak politická opozice tahá za kratší 
konec, jak jsme svědky osočování, nevraživosti a podezírání.

Autor však trochu zapomíná, odkud ona nevraživost, podezírání 
a osočování vychází. Ano, je mi také z toho trochu smutno, když 
politická opozice, která se dostala ke 48 % hlasů planými sliby, jež 
nemají racionální jádro (ať už jde o falešné sliby vracení peněz 
za popelnice, snižování koeficientu daně z nemovitostí), vede osob-
ní ataky na členy rady a vládnoucí koalice ve městě, neštítí se vlastní 
chyby omlouvat argumenty, že s chybami mohou žít - viz například 
na sociální síti komunikace pánů Hanuše a Švaříčka, že za jeho chy-
by může Janderka, který pana Švaříčka učil z češtiny. To jsou přece 
jasné fauly, ke kterým se může snížit jen člověk, který vzteky neví, 
kudy kam. Přitom jasně jde za možnou kandidaturou na starostu 
města! Proboha, člověk, který by měl jednou zastávat tuto funkci 
ve městě, musí vykazovat také určitou úroveň v chování, jednání 
a komunikaci. Pan Hanuš píše, že netvrdí, že všechna jejich roz-
hodnutí a nápady jsou skvělé a geniální (myšleno opozice). Přitom 
konstatuje, že jsme svědky osočování v přímém přenosu. Ano, sám 
je toho svědkem a vadí mu to zřejmě jen na jednu stranu.

Hlavní část jeho příspěvku je věnována tzv. neuváženému od-
mítnutí návrhu na rekonstrukci náměstí Svobody. Nevím, kde jsou 
problémové pasáže pro autora článku (pana Hanuše), ale návrh 
vést dopravu od Třebíče po Březinově ulici (směřující MB a dále 
na Jemnici a směr přehrada) se opravdu objevil, a to spolu s návr-
hem na zdvojsměrnění Janáčkovy ulice s kruhovým objezdem před 
ZŠ TGM. Není to ani faul, není to ani smyšlenka, je to prostě kon-
statování toho, co bylo a je součástí historických nápadů na úpravy 
dopravní obslužnosti ve městě. To, že se to někomu líbí, někomu 
nelíbí, realitou bylo, je a bude.

Tisíc názorů nebude mít nikdy jednotné řešení. Klíčové je to, že 
vedení města neodmítá ani spolupráci s architekty, neodmítá ani 
úvahy o participativní účasti občanů na tvorbě rozpočtu. Je to zase 
jen neomalená snaha ukázat se v pozici bojovníků za lepší měs-
to (schválně uvádím jen toto obecné označení, abych nebyl nařčen 
z osobní nevraživosti). Vězte, že faulem je ze strany autora i tvrzení, 
že rada (neexistuje mluvčí, většina členů rady v diskusi dala svá sta-
noviska) nezaznamenala trendy, které již mnoho let existují i v naší 
republice. Nebojte se, zaznamenala!

Nemá cenu komentovat úplně všechno, co pan Hanuš uvádí. 
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ze společnosti

Jedenáctý únor je od roku 1993 Světo-
vým dnem nemocných. Papež Jan Pavel 
II. ho věnoval lidem, kteří se potýkají s utr-
pením, nemocí a potřebují naši podporu. 
Současně pamatuje také na lékaře i zdra-
votnický personál. V tento den biskupové 
a kněží navštěvují nemocné. Pořádají se 
společné modlitby a slouží bohoslužby. 
Do Domu sv. Antonína v Moravských Budě-
jovicích přišel ve čtvrtek 11. února dopole-
dne otec Vojtěch Libra, aby za všechny ne-

čané Moravských Budějovic, kteří si na jejich 
návštěvu začátkem každého ledna zvykli.

Tentokrát ovšem bylo možné přispívat 
do kasiček umístěných na různých veřejně 
přístupných místech, například v kostele 
sv. Jiljí, třech lékárnách, dvou cukrárnách 
či v Turistickém informačním centru Bese-
dy. V Moravských Budějovicích se nakonec 
ve třinácti pokladničkách nashromáždila 
částka 85 611 Kč. Jen pro srovnání: loni se 
během prvních čtrnácti lednových dní poda-
řilo koledníkům ve městě vybrat od dobrých 
lidí více než sto čtyřicet tisíc korun. S tako-

mocné v domovní kapli sloužil mši svatou. 
V průběhu bohoslužby obyvatelům udělo-
val svátost pomazání nemocných. Jednot-
livě ke kaž dému přistoupil, nad nemocné-
ho vložil ruce a modlil se za něj. Posléze 
jej pomazal požehnaným olivovým olejem.

Odpolední čas byl spojen s radován-
kami a hodováním. Za bujarého veselí 
procházel domovem masopustní průvod. 
Dny koronavirové pandemie zapříčinily, že 
letošní oslava se výrazně lišila od té tra-
diční. Masopustní veselice proběhla pou-
ze v rámci domova a bez účasti veřejnosti. 
Proto velký dík patří všem zaměstnancům, 
kteří se velmi snažili touto akcí potěšit 
a rozveselit obyvatele v domově. A věřte, 
že program byl úžasný. Deset malých čer-
noušků v krásně vyrobených kostýmech 
nám zazpívalo svoji píseň. Na skladbu 
„Tichý déšť“ tančila děvčata s deštníky 
a v závěru masopustu nás pobavila po-
hádka „Mrazík“. K tanci nás svým zpěvem 
a hraním lákal pan Josef Veverka. Posled-
ní tóny hudby doznívaly kolem 17. hodiny 
a poté všichni přítomní po vydařené zába-
vě odcházeli do svých pokojů. V současné 
době si všichni moc přejeme, aby se po-
dobná setkání mohla konat co nejčastěji.

Bc. Ludmila Čáblová

Okolnosti tomu chtěly, že letošní Tříkrálo-
vá sbírka byla úplně jiná, než jsme si zvykli 
z předchozích ročníků. Tradiční charitativ-
ní akce tentokrát probíhala ve dnech od 1. 

do 24. ledna ve zcela jiném duchu. Malí krá-
lové ke své veliké lítosti nemohli z pochopi-
telných důvodů kvůli epidemiologické situaci 
koledovat a podobně na tom byli i mnozí ob-

Důležité jsou také modernizace a opravy 
krajských silnic a mostů. V případě Třebíč-
ska počítejte s omezením a následně kom-
fortně zrekonstruovanými úseky například 
na úseku silnic II/399 křiž. III/39911 – Da-
lešice – křiž. s II/351 nebo průtahu Jemnicí 
II/152. V hodnocení žádosti o evropské do-
tace je také 1. stavba II/152 Hrotovice–Du-
kovany. Krajští cestáři mají v plánu opravu 
silnice Pyšel–Budišov, úseku z Menhartic 
po hranici Kraje Vysočina nebo rekonstrukci 
mostu v obci Bačkovice.

Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice 
bude mít nová okna a podlahy, SŠ řemesel 
a služeb v Moravských Budějovicích zase 
čeká na rekonstrukci střechy, venkovních 
omítek a oken. Gymnázium v Třebíči se při-
pravuje na opravu původní přístavby a vy-
hotovení projektové dokumentace nastíní 
rekonstrukci výtahu a oken přístavby. Žáci 
SŠ stavební Třebíč se těší na výsledek mo-
dernizace tělocvičny a nádvoří a na OA a HŠ 
Třebíč budou rekonstruovat prostory, aby tu 
mohlo vzniknout kadeřnictví. Velké změny 
čekají i Dětský domov v Jemnici, kde se při-
pravuje modernizace schodišť, oprava ven-
kovních omítek a napojení bytů na stávající 

čističku odpadních vod Budkov.
V Domově pro seniory v Náměšti nad 

Oslavou vyhlížejí rekonstrukci terasy, vý-
tahů a venkovní zpevněné plochy, v tře-
bíčském Domově Koutkova-Kubešova se 
bude rekonstruovat vytápění, elektroin-
stalace a vzduchotechnika a v Domově M. 
Curieových zase pokoje a vzduchotechnika. 
Na další úpravy se chystá i Domov Nové 
Syrovice, kde plánují rekonstrukci domku 
bydlení a rekonstrukci přístavby zámku, zá-
mecké zdi a oplocení.

Martin Kukla, krajský zastupitel 
a předseda Finančního výboru 
Kraje Vysočina

Co se letos postaví...
(dokončení ze str. 7)

Dopoledne mše a odpoledne masopustní veselice

Tříkrálová sbírka ve zcela jiném duchu

vou částkou jsme vzhledem k letošní situaci 
samozřejmě počítat nemohli.

Tříkrálovou sbírku organizuje Oblast-
ní charita Třebíč. Peníze, které lidé vhodili 
do zapečetěných pokladniček, budou sku-
tečně použity na pomoc lidem v nouzi pouze 
v rámci okresu Třebíč. Konkrétně letos sbír-
ka pomůže Domácímu hospici sv. Zdislavy, 
službám pro mladé lidi v těžké situaci, charit-
ní záchranné síti a službám pro seniory.

Velké poděkování zaslouží všichni, kteří 
přispěli jakoukoliv částkou. Podobně jako ti, 
kdož obětavě poskytli prostor pro umístění 
tříkrálových pokladniček. Díky rovněž MKS 
Beseda za pomoc při propagaci sbírky.

Ludmila Slabá, 
místní asistent Tříkrálové sbírky
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I přes nepříznivé podmínky pro běžné 
fungování skautských oddílů je naše člen-
ská základna opět o něco vyšší. Skautské 
středisko Moravská Orlice má k lednu 2021 
celkem 142 členů. To je dvojnásobný počet 
oproti letům 2008 a 2009, kdy se do čin-
nosti střediska zapojilo 71 členů ve čtyřech 
oddílech. Aktuálně v Moravských Budějovi-
cích funguje sedm oddílů, které navštěvuje 
105 dětí. V celém okrese Třebíč aktuálně 
skautuje více než 720 holek a kluků a té-
měř 300 dospělých celkem v sedmi stře-
discích rozesetých po celém skautském 
okresu. V duchu skautských myšlenek se 
snažíme naučit děti samostatnosti, zodpo-

vací i zábavné aktivity. Vedoucím se k tomu 
povedlo natočit několik videí s programem, 
který alespoň zčásti nahradil znemožněné 
schůzky. Holky ze Světlušek se mohly díky 
nim dozvědět o historii skautingu, protáhly 
tělo, vyrobily si záložky, vyluštily pár šifer 
a hlavně byly co nejvíce v přírodě.

Vlčata (6–10 let) z 1. smečky Sirius mo-

Většina usnesení radních se tentokrát tý-
kala záležitostí, které je potřeba definitivně 

Vedoucí skautských oddílů připravují schůzky dál, ovšem s tím rozdílem, že oproti 
prvnímu setkání s omezením epidemií mají nové zkušenosti. Improvizace, se kterou 
se museli vyrovnat na jaře, přešla do konceptu programů. Ty cílí hlavně na to co nej-
více přiblížit skutečné schůzky a připravit hladký start hned ve chvíli, kdy se skutečné 
setkávání vrátí na pořad pátečního odpoledne.

hou sledovat YouTube kanál s již natočenými 
schůzkami, který vznikl na jaře 2020. Dále 
jsou schůzky posílány prostřednictvím časo-
pisu, který shrnuje program do článků, návo-
dů a krátkých povídek tak, jak by se schůzka 
odehrála, kdyby se smečka setkala v klu-
bovně. Díky nim měli skauti možnost hledat 
světové strany hodinkami, vytvořit desko-
vou hru, natočit chemické pokusy a způso-
by bezpečného lezení na strom a dokonce 
vlastní kostýmované scénky.

Skauti z 5. oddílu Hvězda (10–15 let) kaž-
dý týden dostávají náměty na aktivity, které 
by za normálního stavu dělali i na schůz-
kách a na výpravách. Podařilo se zrealizovat 
online závod v uzlování, dozvědět se něco 
více o mezinárodním skautingu nebo kyber-
netické bezpečnosti a před Vánoci zapraco-
vat i na osobním rozvoji.

Členové roverského kmene Obzor (15+ 
let) fungují dále se sdílením společných 
zážitků, vzdělávacích kurzů a přednášek. 
Jen místo běžného sdílení jde o přeposílání 
odkazů a fotek. Roveři si zároveň pomáhají 
jako think-tank při vymýšlení programů pro 
mladší členy.

Z nových pořádků se nuceně stala běž-
ná praxe. Tohle zdání se ale skauti snaží 
nepřevádět do dálkových programů oddílů. 
Vedoucí zkouší různými cestami přiblížit se 
normálním schůzkám co nejvíce. Aby, jak to 
bude možné, navázali i na online skautský 
program, jenom už všichni spolu v klubovně.

Vendula Karásková

vědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci.
V aktuální situaci plánujeme udržet kva-

litní schůzky oddílů v online prostředí a jak-
mile to bude možné, začít se opět společně 
setkávat na schůzkách, výletech a tábo-
rech. Kromě toho bychom rádi pomohli 
obnovit zaniklý oddíl v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. Už během roku 2020 začala pří-
prava pro založení nového oddílu. Na za-
čátku letošního roku se nám podařilo v Ja-
roměřicích domluvit prostory pro klubovnu 
a připravujeme šikovné vedoucí na vedení 
dětí v novém oddílu, který by měl začít fun-
govat v září 2021.

Petr Rokoský

lit vyrovnaný rozpočet svazku na rok 2021, 
kde na straně příjmů a výdajů figuruje část-
ka ve výši 2 625 362 korun. Valná hromada 
pak bude mimo jiné mít ještě konečné slovo 
v případě střednědobého výhledu rozpočtu 
na roky 2022–2024, uvolnění částky ve výši 
1 300 000 korun na financování sociálních 
služeb v letošním roce či poskytnutí dotace 
na spolufinancování ztrátovosti autobusové 
dopravy na lince Dačice – Moravské Budě-
jovice – Brno.

Předsedkyně mikroregionu ostatní radní 
v souvislosti s bojem proti nemoci covid-19 
informovala o reálné možnosti vzniku očko-
vacího centra v Moravských Budějovicích 
a navrhla jeho zřízení a chod finančně pod-
pořit z rezervy rozpočtu mikroregionu s tím, 
že by šlo o částku 70 000 korun. Rada s touto 
myšlenkou jednomyslně souhlasila a valné 
hromadě doporučila totéž.

Radní se rovněž shodli na tom, že ani 
v současné době bohužel nelze plánovat 
akce tak, jak tomu bývalo zvykem v minu-
losti. V loňském roce uvažované oslavy 20. 
výročí založení Moravskobudějovického mi-
kroregionu se ze známých důvodů nemohly 
uskutečnit podobně jako 2. ročník Slavností 
ve znamení piva.

Luboš Janoušek

Až nás covid pustí do naší skautské klubovny...

Program oddílu Skřítků, který má mimo 
jiné nejnižší věkový průměr na středisku (4 
– 6 let), vsází na spolupráci s rodiči. Náměty 
na skautskou činnost posílají emailem. Ve-
doucí zapojili i jednotný rámec, aby na sebe 
schůzky navazovaly jako při běžné činnosti.

Světlušky (6 – 10 let) každý týden dostávají 
do e-mailových schránek nápady na vzdělá-

Moravskobudějovické středisko roste i v době pandemie

Zasedala rada Moravskobudějovického mikroregionu

Únorové jednání rady mikroregionu se uskutečnilo v jedné z kanceláří moravskobudějovické radnice. 
Foto: Luboš Janoušek

Po delší době se v pondělí 8. února uskutečnila schůze rady Moravskobudějovického 
mikroregionu, jejíž členové měli za úkol projednat celkem osm bodů programu předlože-
ného předsedkyní tohoto dobrovolného svazku obcí a místostarostkou Moravských Bu-
dějovic Janou Kiesewetterovou. Jednání rady předcházelo valné hromadě mikroregionu, 
která se konala poslední únorový čtvrtek, tedy v době tisku tohoto vydání zpravodaje.

schválit právě valnou hromadou. Rada mik-
roregionu jí tak například doporučila schvá-
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Bezmála rok trvající koronavirová epide-
mie ovlivnila i tradiční Tříkrálovou sbírku 
v celé naší republice. Ani v Jakubově se tak 
letos nepohybovaly skupinky dobrovolníků 

Želetavská sbírka v době 
koronavirové

Lidé si už zvykli na to, že je každoročně 
počátkem ledna navštívila s pokladničkou 
skupinka tří králů s průvodcem. V letoš-
ním roce jsme se museli vinou nepříznivé 
situace bez této akce obejít. Zpěv tří králů 
dům od domu letos nezazněl, ale i přesto 
mohli lidé potřebným libovolnou částkou 
do pokladniček přispívat. V Želetavě byla 
pokladnička umístěna v obchodě s potravi-
nami Flop a v lednu do ní lidé přispěli část-
kou přes 14 000 Kč, což bylo ovšem zhruba 
o 70 % méně, než se vybralo v předešlých 
letech. I tak měla kasička v obchodě příznivý 
ohlas. Navíc mnozí jistě přispěli prostřednic-
tvím on-line kasičky, bankovním převodem, 
či prostřednictvím dárcovské SMS, kam lze 
přispívat až do konce dubna.

Z letošní sbírky poputují peníze na podpo-
ru Domácího hospice sv. Zdislavy, dále mají 
pomoci lidem v akutní nouzi a určeny jsou 
také na služby jak pro mladé lidi, tak i pro 
seniory.

Letos poprvé v historii této tradiční úspěš-
né akce nevyšly skupinky koledníků do ulic, 
aby dům od domu přinášely radost a boží 
požehnání. Doufejme, že v příštích letech 
(vždy počátkem ledna) nebudou u nás tyto 
biblické postavy už nikdy chybět.

Olga Nováková

Tak jako každý rok v únoru proběhl v naší 
mateřské škole tradiční karneval, který se 
stal jednou z mála připomínek „normálního 
světa“. Děti se opět sešly v krásných mas-
kách a tancovaly. Společně jsme hráli hry 
a všichni se skvěle bavili. Na chvíli jsme tak 
mohli zapomenout na nejrůznější protiepi-
demiologická opatření, která jinak fungování 
školky v Dešově ovlivňují téměř na každém 
kroku.

Z tohoto důvodu byl zrušen i tradiční obec-
ní karneval v kulturním domě. Snad i proto 
byl náš malý karneval ve školce v něčem 
trochu jiný, a přesto pro děti možná úplně 

stejný jako roky před-
cházející. Bez ohledu 
na to, co se dělo „tam 
venku“, se mohly děti 
převléct za své oblí-
bené hrdiny a společ-
ně si všeho užít stejně 
jako loni.

Karneval byl za-
hájen promenádou 
masek, kdy se každý 
z účastníků předsta-
vil všem ostatním. 
Ty odvážnější masky 

ukázaly i své speci-
ální schopnosti a do-
vednosti. K našemu 
překvapení se v naší 
školce ukázalo hned 
několik Spider-Manů, 
nádherných princezen 
nebo vojáků. Nechy-
běly ani méně obvyk-
lé masky, jako třeba 
indián, nebo dokonce 
drak. I přes značnou 
rozmanitost kostýmů 

však nenastaly žádné roztržky. Na vše totiž 
dohlíželi dva šerifové.

Děti se mohly zúčastnit svých oblíbených 
her, jako je židličkovaná či tancování s koš-
tětem. Každý si však našel své oblíbené čin-
nosti. Vojáci i Spider-Manové dle očekávání 
vévodili překážkové dráze a mlsné jazýčky 
naopak zamířily ke stanovišti, kde se posle-
pu hledaly sladkosti. Nechyběly samozřejmě 
tradiční oblíbené činnosti, jako je například 
házení míčů na klauna nebo namotávání 
tužky na provázek. Vše vyvrcholilo tombo-
lou, ze které si děti odnesly drobné dárečky. 
Protože se karneval skvěle vydařil, bouchli 
jsme společně jahodové šampaňské a dali si 
poslední společný taneček.

Všichni jsme si karneval skvěle užili a vě-
říme, že příští rok se už společně potkáme 
na velkém karnevalu v kulturním domě.

Bc. Monika Němcová Bobu 
a Dagmar Růžičková, MŠ Dešov

Zima v MŠ 
Nové Syrovice

Pomalu se blíží jaro, a tak se spolu poo-
hlédněme, co jsme doposud v zimním čase 
společně prožili. Vánoční nadílka byla vel-
mi bohatá, nové hry a stavebnice udělaly 
dětem velikou radost a zároveň obohatily 
pomůcky v mateřské škole. V lednu jsme 
se přivítali v nových prostorách školky.

Dětský karneval byl sice jiný, ale opravdu vydařený

Tři pokladničky a rekord v Jakubově
s kasičkami. Ty byly rozmístěny na různých 
místech v obci v době od 5. ledna do 24. 
ledna 2021. Jedna se objevila v místním ob-
chodě, druhá našla své místo na obecním 
úřadě a třetí byla v místním kostele. Naštěstí 
i v této nelehké době byli jakubovští obča-
né navýsost štědří a přispěli na dobrou věc 
nemalou částkou. Celkem bylo ve všech po-
kladničkách vybráno rekordních 24 647 Kč. 
Tato částka je totiž dosud nejvyšší za celou 
dvacetiletou historii, kdy Tříkrálová sbírka 
v Jakubově probíhá. Děkuji všem dárcům 
i organizátorům.

Miroslav Kabelka

Letošní zima děti hodně potě-
šila sněhovou nadílkou, kterou 
jsme si všichni náramně užívali. 
Nechyběly zimní radovánky včet-
ně stavění sněhuláků, kteří nám 
následně zdobili naše dětské hřiš-
tě. Za chvíli zima končí a my se už 
společně těšíme na jarní karne-
val, který určitě bude jako obvykle 
plný masek, soutěží a legrace.

Věra Sedláková
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Mateřská škola v Lukově doslova září 
novotou, byť z ulice to tak na první pohled 
nevypadá.

Své o tom ví ale rozhodně děti, které do ní 
nastoupily po jarních prázdninách. Čekala 
na ně totiž nejen právě dokončená přístavba 
mateřinky, ale přivítaly je také nově zrekon-
struované prostory stávající budovy.

Nebyla to samozřejmě nikterak levná zá-
ležitost, ale výsledek rozhodně stojí za to. 
Celkové náklady činily 9 628 450 korun, 
z toho 8 527 960 korun tvořila dotace, kterou 
obec Lukov získala v polovině roku 2020.

Na základě výběrového řízení započaly 
v září 2020 stavební práce, které spočívaly 
v demolici části stávajících prostor, celkové 
rekonstrukci mateřské školy a především 
ve vybudování nové přístavby. V té se tak 
nyní nachází další třída a terasa, šatna, 
sklad pomůcek, úklidová místnost, kancelář 
a sociální zázemí pro zaměstnance. Kom-
pletní proměnou rovněž prošlo sociální zaří-
zení pro děti. Součástí projektu byla celková 
oprava kotelny včetně instalace vzducho-
techniky, nového plynového kotle a úpravny 
pitné vody. Rekonstrukce „starých“ prostor 

Lukovská mateřská škola v novém

zahrnovala výměnu elektroinstalace a vnitř-
ních dveří, opravu zdiva, pokládku nových 
podlahových krytin, výmalbu a zabudování 
únikových dveří. Mateřská škola byla také 
z velké části vybavena novým nábytkem. Až 
počasí dovolí, budou ještě provedeny terénní 
úpravy zahrady a přilehlých prostor školky.

Jelikož se jednalo o velký zásah do pro-
stor MŠ, musel být její provoz na pět měsíců 
přesunut do budovy základní školy. Zaměst-
nancům, dětem a rodičům proto patří podě-
kování za zdárný průběh, překlenutí a zvlád-
nutí potřebných opatření.

Děkujeme firmě Stabo MB, s.r.o. za vý-
bornou spolupráci a skvěle odvedenou prá-
ci, starostovi obce Lukov Janu Vidourkovi 
za nespočet hodin, které věnoval vyřízení 
dotace i samotné realizaci projektu, zaměst-
nancům školy a všem ostatním, kteří podali 
pomocnou ruku.
Blanka Potěšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Lukov
Foto: Luboš Janoušek
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Sokolovna v Martínkově byla do majetku 
místní Tělocvičné jednoty Sokol převede-
na v roce 2006. Před tím ji vlastnila Česká 
obec sokolská. Jde o jediný vnitřní prostor 
v obci využívaný nejen ke sportování, ale 
i k pořádání kulturních akcí, plesů, zábav 
a dalších společenských setkání. Úkolem 
majitele kaž dé nemovitosti je starat se o ni, 
zajišťovat její údržbu a případné rekonstruk-
ce a modernizace. Nejinak k vlastní budově 
přistupují i martínkovští sokolové, a to za vy-
datné finanční podpory z rozpočtu obce, ale 
i díky prostředkům získaných z různých do-
tací a grantových programů.

V posledních letech si obyvatelé i ná-
vštěvníci Martínkova mohli všimnout mno-
ha změn – byla provedena výměna střešní 
krytiny, před sokolovnou došlo k rekonstruk-
ci schodiště, které bylo ve velmi špatném 

stavu, a objekt dostal nová okna a fa-
sádu. Rovněž vnitřek sokolovny se 
po jednotlivých etapách modernizace 
postupně mění. Byla zrenovována 
parketová podlaha, vybudován hodo-
vý sklípek a kompletní rekonstrukcí 
prošlo sociální zařízení. Před dvěma 
léty se zásadní proměny dočkal pro-
stor pod pódiem, takzvané „peklo“ (viz 
foto).

Na začátku letošního roku pak byla 
zahájena další etapa oprav, a to re-
konstrukce klubovny za pódiem. Do-
šlo k natažení nových rozvodů elek-
troinstalace, v současné době se opravují 
omítky a po výmalbě dojde i k montáži nové 
podlahové krytiny. Uvažuje se i o vybavení 
klubovny novým nábytkem, to ovšem bude 
záležet na finančních zdrojích. Každopádně 

je snahou všech, kdo mají za místní soko-
lovnu odpovědnost, aby se budově dostá-
valo řádné péče a aby se za její stav před 
návštěvníky nemuseli stydět.

Josef Pléha, starosta Sokola Martínkov

Významná dominanta obce, sídlo obecní-
ho úřadu a knihovny a stěžejní dějiště spo-
lečenského života v obci – to je kulturní dům 
na Lesné, vybudovaný jako jeden z prvních 
v regionu. Po bezmála šedesáti letech jeho 
provozování a užívání se ale zákonitě pro-
jevil zub času a některé provozní celky byly 
v neuspokojivém stavu, proto obec započa-
la s generální revitalizací vnitřních prostor 
objektu. Nové rozvody elektřiny, vody a re-
konstrukce sociálních zařízení proběhly už 
v předchozích letech.

V loňském roce jsme začali opravou hlav-
ního sálu, kdy prioritní investiční záležitostí 
byla výměna stávající parketové podlahy. 
Po vyrovnání podlahy, sanaci zdí a opravě 
špalet následovala pokládka nových dubo-

vých parket. Kompletní úklid sálu a předsálí 
po řemeslnících proběhl v září formou obec-
ní brigády. Dvě desítky spoluobčanů umýva-
ly okna, leštily novou podlahu či stěhovaly 
stoly a židle. Všem patří velké díky.

V letošním roce jsme v rámci oprav navá-

zali dalšími pracemi, které spočívají ve vý-
měně původních vstupních dveří do sálu, 
obložení předsálí a v instalaci nového pódia 
v hlavním sále. Finální výmalba rekonstru-
ovaných prostor a vybavení novým mobi-
liářem představují příslovečnou třešničku 
na dortu celkové revitalizace. V plánu pro 
rok 2021 je ještě zpevnění venkovní plochy 
před kulturním domem.

Důstojné zázemí pro kulturní život máme 
tedy připravené, teď už jen aby se společen-
ský život zase vrátil do normálu a budeme 
se těšit na další vydařené akce na Lesné!

Projekt revitalizace kulturního domu je 
financován z fondu Programu obnovy ven-
kova Vysočiny.

Marcela Havelková

Poskládejte si vločky na sněhu z větviček. 
Dělejte andělíčky, bobujte, sáňkujte, koulujte 
se, klouzejte se…

Prostě si všichni užívejte sněhu, ledu 
a společných zážitků, tak jako my všichni ze 
školky v Domamili!

Jana Čtveráčková, koordinátorka EVVO

„Zima, zima, už je tady, 
radosti je plno všady…“

Konečně jsme se dočkali! Čeho? Přece 
sněhu! A kolik ho napadlo! Všechno pokryla 
sněhobílá peřina a my se těšili, jak vyrazíme 
ven a nový sníh otestujeme.

Veškeré naše aktivity a činnosti, které 
v Domamili ve školce realizujeme, mají za cíl 
propojit naše vzdělávací záměry s prožitko-
vým učením a ověřovat či uplatňovat získané 
informace nejen v terénu. Když děti prožijí 
na vlastní kůži to, co se jim snažíme po-
psat, pak pro ně učení získává smysl a ony 
ho ochotně a s nadšením přijmou. Bezpro-
střední zkušenost je důležitá jak venku, tak 
i ve třídě. Úžasná je proto výuková filozofie 
- PLYNULÉ UČENÍ (FLOW LEARNING). Má 
čtyři fáze, z nichž každá hladce a přirozeně 
vyplývá z předešlé a plyne do následující: 1. 
fáze Probuzení nadšení, 2. fáze Zaměření 
pozornosti, 3. fáze Přímý prožitek, 4. fáze 
Sdílení inspirace.

Plynulé učení umožňuje vytvářet neko-
nečné varianty zážitků a aktivit v průběhu 

celého roku. A zima nabízí spoustu možnos-
tí, jak malým dětem přiblížit dění v přírodě 
formou pozorování, zkoumání, pokusů, vý-
tvarného tvoření a her.

Vyzkoušejte sněhové nápady, které poba-
ví nejen vaše děti.

Postavte sněhová zvířátka (nejlépe za-
jděte do lesa a v místě, kde najdete stopy, 
postavte zvířátko a při-
dejte vhodné krmení). 
Zacinkejte si na ram-
pouchy. Kreslete prs-
tem, klacíkem do sně-
hu. Hledejte stopy 
ve sněhu. Vyšlapejte 
si ve sněhu labyrint. 
Zahrajte si zimní šipko-
vanou nebo honičku. 
Schovejte do sněhu 
ve vymezeném prosto-
ru zvířátka a nechte je 
děti hledat a vyhrabá-
vat. Osprchujte se sně-
hem z větví. Pozorujte 
led, námrazu, vločky. 

Další etapa rekonstrukce martínkovské sokolovny

Revitalizace kulturního domu byla nezbytná

Lednové radovánky v domamilské mateřince
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Při procházce želetavskými Sádkami 
si určitě všimnete zamřížované jeskyně 
ve svahu. Ve skutečnosti je to sklepení, kte-
ré patřilo k pivovaru ve Starém hradě. Byla 
to vlastně taková lednice – uskladňoval se 
do ní přírodní led z rybníku Hadrava. Tako-
vý přírodní led byl ještě v polovině minulé-
ho století k nezaplacení. Byl levný, sloužil 
k uchování potravin a nápojů, hlavně piva 
v letních měsících.

Naštěstí tehdejší zimy s pořádnými mra-
zy nešetřily, takže každoročně bylo z čeho 
zásoby ledu doplňovat. V Želetavě se uklá-
dal led do pivovarských lednic v Sádkách 
a ve sklepech dnešní sýrárny a do lednic 
hostinců a řezníků. A tomu všemu se říkalo 
ledování.

Začínalo po vánočních svátcích, kdy už 
byl led dostatečně silný. Ledovalo se přede-

vším na Hadravě a na Skuhrově 
rybníku. Přestože bylo dobývání 
ledu velmi namáhavou prací, bylo 
vítanou příležitostí k výdělku všem 
sezonním pracovníkům, zejména 
zedníkům, pokrývačům i pracov-
níkům velkostatku. Mráz sice práci 
dával, ale také ji ledařům ztěžoval. 
Proto mívali na botách namotanou 
pytlovinu – jednak aby je nezáblo, 
a také aby neklouzalo. Někteří 
měli na nohou „hluky“, zhotovené 
podomácku, na vysokých dřevě-
ných podrážkách.

Jak ledaři při práci postupovali? 
Především používali pily z katru na dřevo, 
které byly na jednom konci opatřeny dřevě-
ným držadlem a na druhém konci závažím. 
Takto upravenými pilami – a také sekyrami 
– rozdělovali led na kusy. S pomocí háků 
a dlouhých tyčí s kovanými hroty je vytaho-
vali z vody na břeh a ručně nakládali na po-
vozy nebo upravené sáně.

Lednice, kam povozy směřovaly, byly dů-
kladné stavby, z větší části pod zemí, se sil-
nými zdmi. Jednotlivé kusy ledu se skládaly 
ve vrstvách na sebe. Skuliny se zasypávaly 
ledovou tříští. Navíc se ještě polévaly vodou. 
Po zmrznutí led vytvořil jednolitý celek. Při 
odběru se do lednic vcházelo z předsíní, 
aby se dovnitř nedostal teplý vzduch. Led-
nice v Sádkách měla předsíně dvě, ovšem 

ta první se už dávno zřítila. V průběhu roku 
led zvolna roztával a postupně se ze všech 
stran zmenšoval. Poslední kus vydržel až 
do podzimu.

Už téměř sedm desetiletí nás dělí od le-
dování. O jeho zánik se přičinila moderní 
chladírenská technika. Určitě však není 
na škodu připomenout si, jak tomu s chlaze-
ním potravin a nápojů bývalo dříve.

V současné době sklepení (lednici) 
v Sádkách opravuje její současný majitel 
pan Josef Vašina z Třebíče. Běžte se tam 
podívat, určitě se vám bude tato želetavská 
kulturní památka líbit.

Dle Třebíčských pověstí a zajímavostí 
od M. Hedbávného zpracovala O. Nováková

V roce 2003 nechala obec zrestaurovat 
kamennou sochu svaté Tekly. Jedná se 
o kulturní památku na katastrálním území 
obce, která se nachází v těsné blízkosti sil-
nice 1. třídy I/38 (E59), na hlavním tahu mezi 
Jihlavou a Znojmem (bývalá císařská silnice 
Vídeň – Znojmo – Jihlava – Praha). Tato ka-
menná socha barokního vzhledu z počátku 
19. století (není přesně datována) ztvárňu-
je křesťanskou světici a mučednici, svatou 
Teklu. Jméno Tekla je z řeckého Teoclia = 
Sláva Boží.

Socha z litavského vápence v životní 
velikosti na tvarovaném kamenném soklu 
z žuly ztvárňuje světici, jak stojí v plame-
nech na hranici. Má řasený šat, na kterém 
se dochovaly zbytky původního vícebarev-
ného nátěru. V pravé pozdvihnuté ruce drží 
zlacený kříž a v levé ruce, kterou částečně 
halí plášť, drží zlacenou palmovou ratolest. 
Kamenný podstavec má v přední části rytý 
rám s nápisem Sv. Teklo pros za nás.

Svatá Tekla žila v 1. stol. n. l. v Turecku, 
narodila se kolem roku 30. Pocházela z bo-
haté rodiny z města Ikónia/Konya. Po účasti 
na kázání apoštola svatého Pavla roku 48 se 
rozhodla stát křesťankou a Pavlovou učedni-
cí. Legenda praví, že za své rozhodnutí zrušit 
zasnoubení a zasvětit se jedinému Bohu byla 

odsouzena k smrti upále-
ním na hranici. Když měl 
být rozsudek vykonán, 
přišla silná bouře a pla-
meny uhasila. Poté Tekla 
s Pavlem z města uprchla 
a následovala ho na jeho 
cestách. Další legenda 
vypráví, že později byla 
Tekla opět zajata a odsou-
zena k smrti. Tentokráte 
měla být předhozena divo-
ké zvěři. Teklu však zvířa-
ta odmítla roztrhat a hladová lvice ji dokonce 
chránila. Několikrát zázrakem unikla krutosti 
svých pronásledovatelů a smrti. Část života 
strávila jako poustevnice v jeskyni, kde se 
věnovala léčitelství a šíření víry. Dožila se 
požehnaného věku devadesáti let.

Jako údajně jediný svatý ostatek jejího těla 
se dochovala paže. Vzácný relikviář s rukou 
sv. Tekly je v katedrále v přístavním městě 
Tarragona na severovýchodě Španělska.

Svatá Tekla je symbolem čistoty a aske-
tického způsobu života. Je patronkou umí-
rajících, pomocnicí proti očním chorobám 
a moru a přímluvkyní proti nebezpečí ohně. 
Římskokatolická církev si svatou Teklu připo-
míná dne 23. září a pojí se k ní tyto podzimní 

pranostiky: Svatá Teklička 
doslazuje jablíčka. Svatá 
Teklička maluje jablíčka. 
Svatá Tekla jablka jedla. 
Na svatou Tekli zelíčko 
sekli. Jedna pranostika 
od našich slovenských 
sousedů: Svätá Tekla po-
sledné jablko zjedla.

V českých zemích ne-
patří mezi často oslavo-
vané světice. Na našem 
území je svaté Tekle za-
svěceno pouze pár církev-
ních staveb, více pak soch 
a obrazů. Proto je Jakubov 
právem hrdý na tuto svou 
církevní kulturní památ-

ku. A to se do obce dostala dost kuriózním 
způsobem. Traduje se zajímavá historka, že 
kdysi tudy projížděl forman, který měl sochu 
světice dopravit někam na Znojemsko. K od-
počinku a občerstvení ho zlákal místní hosti-
nec. Protože se ale občerstvil víc, než na co 
měl, rozhodl se útratu zaplatit touto sochou. 
Její autor je neznámý stejně jako rok, kdy se 
socha touto zajímavou náhodou v Jakubově 
ocitla.

Až příště budete procházet nebo jen 
projíždět Jakubovem, všimněte si, jak ani 
po dvou stech letech neztratila socha svaté 
Tekly své kouzlo.

Eva Šrámková
Foto: Archiv OÚ

O dávno zaniklém ledování v Želetavě i jinde

Ledování

Sklepení – lednice v Sádkách

Socha svaté Tekly je církevní kulturní památkou
Na území Jakubova se nachází několik zajímavých historických pa-

mátek. Je škoda, když kolem nich procházíme bez povšimnutí. Jsme už 
na ně natolik zvyklí, že nám splývají s okolím. A přitom z nich na nás dýchá 
historie naší krásné vesnice. V letošním roce necháme tyto památky, aby 
místním i návštěvníkům obce povyprávěly svůj příběh.
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V první vlně epidemie prostory Besedy 
sloužily jako městské šicí centrum. Dobrovol-
níci zde ve svém volném čase šili roušky, žeh-
lili látky a dle potřeby distribuovali hotové rouš-
ky do místních zdravotnických zařízení, kde 
jich byl nedostatek a nejvíce potřeba. Roušky 
byly umísťovány též na různá místa ve městě 
na tzv. rouškovníky, kde si kolemjdoucí mohli 
tyto ochranné pomůcky zdarma vzít. Turistic-
ké informační centrum, které je součástí kul-
turního střediska, sloužilo jako výdejna dezin-
fekce pro občany Moravských Budějovic.

Přesto, že vládní nařízení byla přísná, se 
nám podařilo na jaře a v letních měsících 
kulturu oživit. Proběhla výstava k 75. výro-
čí osvobození Československa, přednáška 
Marušky Procházkové Cestování po Zam-
bii a Zanzibaru, vydařený byl večer s kape-
lou Tuláci pod širým nebem, koncert norské 
zpěvačky Ane Bjerkan a Petra Tichého i milá 
koncertní návštěva Věry Martinové s novým 
albem Meritum. K dalším povedeným akcím 
můžeme připsat Večer s cimbálovou muzi-
kou a ochutnávkou vín od vinařství Schwarz 
z Pavlic, divadelní spolek Čtveráček zahrál 
hru Pantáta Poláček vypravuje. Milovníci vína 
nepřišli o tradiční březnovou ochutnávku jiho-
moravských vín, která se ale mohla uskutečnit 
až v náhradním srpnovém termínu.

Prázdniny se nám podařilo zakončit tradič-
ním Loučením s prázdninami a divadelní nad-
šenci nepřišli ani o Horákův Horácký festival, 
i když se nám nepodařilo odehrát všechny na-
plánované hry. Vidět jste mohli Scénické čtení 
knihy o moři, Honzu a draka nebo Dokonalou 
svatbu. Z Valašského Meziříčí nás poctila ná-
vštěvou tolik očekávaná rocková kapela Mňága 
a Žďorp a v Besedě to díky ní konečně zase 
vypadalo, že je svět v pořádku, bohužel ne 
na dlouho. Stihli jsme ještě uskutečnit divadel-
ní představení Můžem i s mužem, jedno čtení 
z Noci literatury a výstavu Překonej stěnu smrti.

Následující vládní nařízení opět znemožnila 
kultuře alespoň trochu normálního fungování, 
a tudíž výstavy jako Skautské století v našem 
městě, tradiční výstava Fotofandů i Adventní 
koncerty se odehrávaly formou online. Přes 
vánoční svátky jsme vám snad alespoň trochu 
udělali radost jmelím zavěšeným na bráně 

do zámeckých koníren, pod kterým se to po-
libky jen hemžilo.

V uplynulém roce, kdy byla Beseda za-
vřená, zde proběhla tři jednání městského 
zastupitelstva a své schůze zde měla i kul-
turní komise nebo MAP. Jen 
tak pro zajímavost, příprava 
zastupitelstva trvá přibliž-
ně týden, krom rozestavění 
stolů po sále se musí vyřešit 
technické zajištění, mikro-
fony, ozvučení, funkční pře-
nos na kabelovou televizi 
a spousta dalších záležitostí 
včetně patřičné estetické 
stránky.

Přesto, že je Beseda uza-
vřena, je potřeba dům jako ta-
kový uklízet a udržovat, pro-
bíhaly a probíhají zde revize 
kotlů, výtahů, elektřiny.

Zaměstnanci kulturního 
střediska prošli školením 
od hygienické stanice a po-
máhají při trasování a ob-
jednávání lidí z celého kraje 
Vysočina na testy. K polovině 
února se nám podařilo traso-
vat 704 lidí. Pěkné číslo, že? 
Když si představíte, že ně-
který telefonát zabere až 20 
minut… Sál Budivoj posloužil 
svým prostorem zdravotnicím 
z třebíčské nemocnice, které 
v něm prováděly testy peda-
gogickým pracovníkům.

Jak známo, moravsko-
budějovická Beseda prošla před dvěma lety 
druhou etapou rekonstrukce, která celkem 
znatelně změnila společné prostory i sociální 
zařízení, šatny, jeviště, sály. Stavba je stav-
ba a časem si takzvaně sedá. Beseda není 
výjimkou, a tak bylo nutné povolat, v rámci 
reklamačních prací, pár šikovných zedníků 
a malířů, kteří v Besedě opravili následky ono-
ho sedání. Bylo potřeba vystěhovat informační 
centrum, opravit praskliny na zdech a vymalo-
vat. To stejné se dělo i v uměleckých šatnách 
a v technickém zázemí kulturního střediska. 
Umíte si jistě představit, jak to po malířích vy-
padá. Pánové z firmy Stabo byli naštěstí šikov-
ní, ale uklidit se muselo a pár dní nám to také 
zabralo, včetně stěhování nábytku.

Zatímco se zdilo a malovalo, uklízelo 
a trasovalo, nashromáždili jsme na velký sál 
všechny stoly a postupně demontovali jejich 
desky, které jsme brousili a dávali jim nový 
nátěr. To stejné se dělo i s tělem stolů. Mnoho 
z nich potřebovalo opravu, protože byly krom 
jiného rozviklané. Nevěřili byste, kolik se dá 
na takový stůl nalepit žvýkaček! A jakou práci 
dá je odstranit… Stoly jsme ale očistili a pustili 

se do broušení. „Šmirglpapír“ byl naším no-
vým kámošem. Prach smrkáme dodnes a při 
práci s barvami a ředidlem bychom si dobře 
rozuměli s některými čichači, kteří se schází 
v dolním parku. Zkrátka, taková veselá práce.

Kašpar, Melichar ani Baltazar kvůli opat-
řením nemohli letos k nám domů, ani k vám. 
Proto byly kasičky rozmístěny v různých or-
ganizacích nebo obchodech ve městě, aby 
ti štědří, kteří chtějí, mohli přispět na dobrou 
věc. Jedno takové místo se nacházelo rovněž 
v Besedě.

Bylo to už delší dobu 
od Vánoc a u kostela sv. Jil-
jí pořád postávaly stromky, 
které po nazdobení různými 
spolky dělaly přes vánoční 
svátky opravdu pěknou pará-
du. Poté nastal čas je odvézt 
a odzdobit. Protože jehličnany 
putovaly ke zvířatům na okus, 
bylo potřeba je obrat zvlášť 
pečlivě, aby nedošlo ke zby-
tečné nehodě.

Doba pokročila a vakcína 
proti covidu dorazila i do naší 
země, stříkačky trochu poz-
ději, ale to je jiná povídka. 

Protože jsme asi šikovní, a ten turismus teď 
nic moc, pomáháme v informačním centru 
lidem, kteří se sami neumí (nebo nemají jak) 
registrovat na očkování proti onomu viru, který 
už nás rok provází na každém kroku.

Velký sál Besedy je zdoben římsou a okras-
nými štuky a stejně jako všude, tak i v Bese-
dě se práší. Chceme to tu mít pro vás hezké 
a čisté, proto bylo na sále vystavěno lešení, 
z něhož jsme římsy očistili.

Kromě výše zmíněných činností pracovníci 
Besedy pracují jako dříve. Každý měsíc vy-
dáváme zpravodaj a s tím je spojena spous-
ta činností včetně jednání s inzerenty, příjmu 
inzerce či zasedání redakční rady. Administ-
rativní činnost, vyřizování korespondence, in-
ventury majetku i propagačních materiálů v in-
formačním centru. Jediné, co dělat nesmíme, 
je pořádat kulturní a společenské akce, tak jak 
jsme na ně zvyklí.

K Besedě patří také zámecké konírny a letní 
kino. I tato místa potřebují úklid a nutné opra-
vy, které jsme schopni zvládnout sami v rámci 
našich schopností.

Koronavirový rok znamenal nejen pro nás, 

Covidový rok aneb Kultura hibernuje, ale v Besedě se nespí
Právě před rokem, zhruba v polovině měsíce března, jsme byli nucení s nástupem epi-

demie onemocnění covid-19 zavřít brány MKS Beseda a ukončit do léta veškerou kulturní 
činnost. Když se tak znovu dělo na podzim, nikdo z nás netušil, že kulturní život usne 
na tak dlouho dobu. Kéž by to byl opravdu jen spánek a zlý sen! Mnohé z vás jistě zajímá, 
co tedy v Besedě děláme? Proč chodíme do práce, když nemůžeme pořádat kulturní 
akce? Rádi vám přiblížíme činnosti, kterými se v této „covidové době“ zabýváme.
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Co nejvíc se přiblížit realitě ostrého 
provozu v nemocnici. Takový byl smy-
sl pořídit lůžko českého výrobce LINET 
Group do učebny žáků oboru Ošetřo-
vatel ve Střední škole řemesel a služeb 
Moravské Budějovice. Dodání této mo-
derní pomůcky zabezpečil v první po-
lovině minulého roku její zřizovatel Kraj 
Vysočina z rozhodnutí odboru školství, 
tehdy vedeného Janou Fialovou.

Vedoucí oboru Ošetřovatel Gabriela 
Smutná, která dřív pracovala ve zno-
jemské nemocnici, je nadšená. „Nejvíc 
si cením, že jsme zase o krok dál. Že 
našim žákům vzrostlo sebevědomí, pro-
tože mají možnost učit se na něčem, co 
ve velkém využívají nemocnice. Laikovi 
to možná ani nedojde, ale zdravotní-
ci vědí, jak důležitou roli nová lůžka hrají 
v běžném provozu. O jak pozitivní prvek 
při léčbě jde jak ve vztahu k personálu, tak 
k pacientovi samotnému,“ zdůraznila.

Až se budoucí mladí ošetřovatelé vrátí 
do výuky, kantorky je naučí řadu dalších vy-
chytávek užitečných pro praxi. Na proškole-

ale i pro mnoho spoluobčanů, živnostníků 
a soukromých společností, citelný finanční 
zásah a nejistotu. Někteří z nás ztratili prá-
ci, někoho blízkého a o důvěře ve vládu ani 
nemluvím. Nemůžeme do bazénu, na hory, 
do restaurace, na koncert, do divadla, ke ka-
deřníkovi, na masáž ani na noční procházku. 
Můžeme ale držet spolu, neztratit lidskost 
a zůstat pozitivní, i když o té pozitivitě je to ta-

kové sporné. Pojďme si z toho celého ale vzít 
to lepší. Život se zpomalil, shon ustal a třeba 
právě to někomu prospělo, začali jsme si víc 
vážit zdraví a svých blízkých, vážit si maličkos-
tí a vědomí, že všechno není samozřejmostí.

Říká se, že každá krize je výzva nebo nová 
šance a už je na každém z nás, jestli ji při-
jme. My v Besedě tohle prázdné období bez 
diváků, posluchačů a vás, milovníků kultury, 

využíváme k tomu, abychom zlepšili zdejší 
prostředí, aby, až se k nám budete moci vrátit, 
jste se tady cítili pohodlně a příjemně a mohli 
si vybrat z toho nejlepšího, co kultura dokáže 
nabídnout. Přejeme vám všem pevné zdraví 
a těšíme se na shledanou.

Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek

ní totiž v posledních lednových dnech letoš-
ního roku přijeli zástupci přímo od výrobce. 
Školitelka Zdeňka Zárubová učitelkám na-
příklad ukázala, jak lze lůžko snadno pro-
dloužit, že má pojistku proti neodborné ma-
nipulaci (do té se někdy pouštějí návštěvy 
nemocného) či jak na něm vhodně posadit 

kardiaka. Veškeré úkony je možné dě-
lat bez zbytečného namáhání se zdra-
votníka a šetrně k pacientovi. Chce to 
„jen“ cvik. Okouknout lůžko se zastavi-
la i bývalá krajská radní Jana Fialová. 
„V posledních letech jsme touto učební 
pomůckou vybavili hned pět škol na Vy-
sočině,“ poznamenala.

Ředitel moravskobudějovické ško-
ly Tomáš Dolejský je spokojený, že se 
novinku počátkem školního roku poda-
řilo získat. „Pustili jsme se do postupné 
inovace učebních pomůcek i školních 
prostor. Chceme, aby výuka odpovída-
la realitě. Aby žáci dělali s tím, co vidí 
na praxi ve firmách a ve zdravotnických 
zařízeních a posléze coby absolventi 
v zaměstnání,“ dodal.

Mimochodem – lůžka tuzemské znač-
ky LINET si oblíbili rovněž filmaři. Pozorní 
diváci si jich mohli všimnout třeba při ne-
mocničních scénách ve vyzdvihovaném 
americkém seriálu Dům z karet. Anebo 
v bondovce Casino Royale…

Hana Jakubcová 

V sobotu 6. února, v den svých 81. naro-
zenin, nás navždy opustil profesor morav-
skobudějovického gymnázia RNDr. Zdeněk 
Dupal. Dovolte mi, milí čtenáři, zavzpomínat 
na svého učitele, kolegu a kamaráda, který 
byl výraznou osobností ško-
ly a nezapomenutelnou tváří 
mnoha generací studentů. 
Na našem gymnáziu učil v le-
tech 1964 až 2011 biologii, 
zeměpis, výtvarnou výchovu 
a některé odborné předměty. 
Téměř půl století pedagogické 
práce na gymnáziu v Morav-
ských Budějovicích je opravdu 
obdivuhodná doba.

Jako student jsem si cenil 
názornosti výuky, rozsáhlých 
vědomostí, vtipu a smyslu 
pro humor. Jeho výroky jsme 
si, stejně jako i naši následovníci, zapisovali 
a při různých setkáních znovu s radostí i nos-
talgií připomínali. Skrýval se v nich nezamě-
nitelný Zdeňkův humor a kouzlo. Ale i životní 
moudro, nadhled a pravda.

Jako kolega jsem poznal jeho všestran-
nost, ochotu pomoci, poradit nebo najít řeše-
ní. Těchto vlastností jsem si nesmírně vážil 
a věděl jsem, že je na něj opravdu spolehnu-
tí. Obdivuhodné byly organizační schopnosti. 

Připravit výstavu, soutěž, besedu, exkurzi, 
praxi studentů, lyžařský kurz, rozvrh - to uměl 
do posledního detailu.

Pokud někdo potřeboval turistické infor-
mace o jakékoliv oblasti naší republiky, bez 

váhání je jako správný země-
pisec „sypal z rukávu“, kreslil 
detailní mapky s popisem 
a podrobnými instrukcemi 
k cestování danou lokalitou. 
Měl to zkrátka prochozené kří-
žem krážem, pamatoval si ka-
ždý významnější bod, kámen, 
strom, rozcestí. Podle takové-
ho itineráře se cestovalo jako 
s nejlepší navigací. Podobně 
tomu bylo i při organizování 
školních výletů. Vždy zajímavý 
a perfektně připravený pro-
gram.

Jako biolog pečoval mnoho let o sbírku 
biologie, kde je množství vzácných exemplá-
řů. I v této oblasti udělal hodně skvělé práce 
a zasloužil se o rozšíření i zachování toho 
nejlepšího, co můžeme ve sbírce vidět. V zá-
věru své pedagogické dráhy se dokázal při-
způsobit moderním trendům výuky a využíval 
nové možnosti počítačové techniky. Cestu si 
uměl najít i v této oblasti.

K jeho zálibám patřilo také výtvarné umě-

ní. Proto se věnoval grafickému zpracování 
kronik školy, pamětních listů, výstav, plakátů 
ap. Občas si udělal čas na malování obrazů. 
Výtvarné nadání uplatňoval také při výuce 
výtvarné výchovy.

Loni, při návštěvě Zdeňka, u příležitosti 
oslavy jeho 80. narozenin, jsme seděli, poví-
dali si a vtom mi padl pohled na jeho vlastno-
ručně namalovaný obraz a hlavou proběhla 
myšlenka, že vlastně viditelný „rukopis“ je 
na všem, s čím je svázán jeho život. S domo-
vem, školou... To jsem ovšem netušil, že je to 
naše setkání poslední.

V naší mysli, srdcích a bohatých vzpomín-
kách budeš, Zdeňku, stále s námi.

Karel Dohnálek

Střípky vzpomínek několika 
dalších kolegů a kamarádů

Vzpomínám si, s jakým zápalem organizo-
val pro studenty geologické exkurze, s jakým 
nadšením popisoval vyhledávání nerostů 
a práci s geologickým kladívkem. Jisté však 
bylo, že se nakonec objeví s kapsami plnými 
nerostů a bude vyžadovat určení soustavy 
a přesnou definici, většinou k nelibosti stu-
dentstva. Historky o tom ale kolovaly ještě 
dlouho.

V SŠŘS mají lůžko, jaké se objevilo i v bondovce

Školitelka Zdeňka Zárubová ukazuje, že veškeré úkony je 
možné dělat bez zbytečné námahy a šetrně.       Foto: SŠŘS

Vzpomínka na profesora gymnázia Zdeňka Dupala

(pokračování na str. 16)
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Poděkování

inzerce

Dne 6. 3. 2021
uplyne 10 
smutných roků, 
kdy nás opustila 
naše drahá mamin-
ka, babička, paní 
Květoslava 
Trávníčková 
z Mor. Budějovic.
S láskou stále 

vzpomínají syn Květoslav s rodinou, 
vnučky Miluše, Marcela a pravnoučata 
Petr, Kristýnka, Pavel a Noemi.

Kdo byl milován,
není zapomenut.
Dne 3. 3. 2021
vzpomeneme 
10. smutné výročí 
úmrtí pana 
Bohumíra Luska 
z Mor. Budějovic.
Vzpomíná rodina.

Dne 24. 3. 2021 si
připomeneme 
1. smutné výročí
úmrtí pana 
Bohuslava 
Smrčky 
z Mor. Budějovic.
S láskou 
vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 10. 3. 2021 
uplyne 1 rok,
kdy nás navždy
opustila paní 
Jana Tesařová 
z Mor. Budějovic.
S láskou 
vzpomínají manžel 
a synové a dcery 
s rodinami.

Dne 1. 3. uplyne 10 let od chvíle, 
kdy po dlouhé těžké nemoci odešel 
p. Karel Černý, rodák z Nimpšova.
Neodmyslitelně však stále žije v našich
myslích a srdcích.
Děkujeme proto všem přátelům 
a známým, kteří mu věnují alespoň letmou 
vzpomínku.
Jménem rodiny manželka Jitka Černá.

Dne 22. 2. 2021 
oslavil pan 
Ing. Stanislav
Balík 
z Nových 
Syrovic
úctyhodných 
94 let. 
Vše nejlepší 
do dalších let, 

především pevné zdraví, spokojenost 
a Boží požehnání, přeje 
vnučka Eva, dcera Eva a syn Jan 
s rodinou

Přejeme ti to, 
co člověk 
nejvíce potřebu-
je – zdraví,  
to, co člověk 
marně hledá – 
štěstí
a to, bez čeho 
se nedá žít – 
lásku. 

Dne 9. března slaví své 80. narozeniny 
pan Ludvík Jedlička z M. Budějovic. 
K tomuto životnímu jubileu mu blaho-
přání zasílají 
manželka Marie, syn Ludvík a dcera 
Veronika s rodinami a dcera Martina.

Dne 30. března 
2021 slaví krás-
né životní jubile-
um 80 roků 
naše milovaná 
maminka, 
babička 
a prababička,
paní 
Jiřina Linhová 

z Moravských Budějovic. 
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody přejí 
syn Karel s manželkou, dcera Jiřina 
s manželem, vnoučata Jan, Marie, 
Jakub a Adéla a pravnučka Emmička.

Dne 14. 3. 2021 
oslaví 80. naro-
zeniny paní 
Marie 
Abrahámová 
z Komárovic.
Mnoho zdraví,
štěstí a radosti 
s pravnoučaty 
přeje manžel 

Antonín a dcery Marie a Jana 
s rodinami.
Jsme rádi, že Tě máme.

Opustili nás:

Jiří Tejral 1945 Jakubov
Vladimír Zikmund 1946 Mor. Budějovice
Vladislav Smrčka 1966 Mor. Budějovice
Jan Dubský 1947 Láz
Vladimír Menčík 1957 Domamil
František Stohl 1949 Mor. Budějovice
Helena Vobůrková 1930 Velký Újezd
Miroslav Plachý 1955 Mor. Budějovice
Anna Portová 1930 Mor. Budějovice
Ladislav Musil 1953 Mor. Budějovice
Darina Rajzová 1974 Mor. Budějovice
Jaroslav Černý 1940 Mor. Budějovice
Eva Kocábová 1944 Mor. Budějovice
Jiřina Šerháková 1941 Nové Syrovice
Dagmar Vaníčková 1948 Nové Syrovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

hrál hlavní roli. Byl by to námět na román! 
A pak jsem ho potkala osobně. Jako kolegu, 
jako kamaráda, jako souputníka ve škole, 
na výletech, na lyžáku, na letních sportovních 
kurzech, na oslavách, na stužkovacích a ma-
turitních večírcích, … A do toho jeho romá-
nu jsem ve vedlejší roli mohla vstoupit. Díky 
moc. Budeš mi chybět.     Blanka Roupcová

Vzpomínka na profesora gymnázia Zdeňka Dupala
(dokončení ze str. 15)
Uplynulo pár let a my se sešli v jedné sbo-

rovně jako kolegové. A tehdy jsem ocenila 
jeho životní zkušenosti a osobitý smysl pro 
humor, se kterým komentoval nejen školní 
dění. Uměl stručně a trefně vystihnout situ-
aci, ale také nezištně podat pomocnou ruku. 
Zdeňku, zůstáváš v mých vzpomínkách.

Alena Zina Janáčková

To, co teď sepisuji, se mi nepíše snadno. 
Odešel můj profesor a později můj kamarád. 
Jako učitele jsem ho respektovala, občas se 
ho bála, byl svůj, svérázný, přísný, spraved-
livý, občas jsme utrousili se spolužáky pár 
nejapných poznámek na jeho silné brýle, styl 
jeho chůze, ale to je asi normální. Kantoři jsou 
pořád pod drobnohledem a studenti jen tak 
něco nepřehlédnou. Po čase jsem nastoupila 
jako Zdeňkova kolegyně a musím říct, že to 
byl milý, vstřícný a neskutečně vtipný člověk 
a kolega. Bude mi moc chybět. Nemám ráda, 
když legendy odcházejí. Měj se tam krásně, 
Zdeňku.                              Olga Honsová

Já jsem Zdeňka znala dlouho jen z vyprá-
vění. Díky své rodině a přátelům ve zdejším 
kraji jsem vyslechla tolik historek, ve kterých 

Upřímně děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit v tak hojném počtu s na-
ším milovaným Stanislavem Mácou dne 16.1.2021 k rodinnému hrobu v Martínkově. 
Za zmírnění smutku děkuje 
manželka, děti, 12 vnuků, 13 pravnuků a další.
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Kdo v srdcích žije, 
neumírá…
Kdo poznal Tě, 
ten měl Tě rád. 
Uměl jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.
Dne 24. 3. 
uplynou 3 roky, 
co nás navždy
opustil pan 
Zdeněk Pěchota.

Nikdy nezapomenou manželka Vlasta 
s celou rodinou a přátelé a známí.

Dotlouklo srdce 
tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti drahý 
tatínku,
za všechno vřelý
dík.
Dne 13. března
uplyne 14 let 
od chvíle, co nás

navždy opustil pan 
Jan Bartuněk ze Zvěrkovic.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Dcera Dáša s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čím byl jsi nám, 
to ví jen ten, 
kdo ztrácí.
Čím byl jsi jiným,
bůh ti to už splácí.
Dne 31. března 
si připomeneme 
8. smutné výročí 
úmrtí pana 
Ladislava Roupce
z Vícenic.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcera s rodinou a vnoučata 
s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Byla dlouhá noc 
a přišlo 
smutné ráno,
Tvé srdce 
přestalo bít.
Odešel jsi tiše, 
jak osud si přál, 
však v našich 
srdcích žiješ dál.
Dne 6. 3. 2021 

uplyne 5 let, kdy nás opustil pan 
František Švejda.
S láskou vzpomíná 
manželka, syn, vnučky a pravnučky.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 27. března 
uplyne 13 let
ode dne, kdy nás
navždy opustila
naše milovaná 

maminka, babička a prababička, paní 
Marie Nečesalová z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomíná
dcera Marie s celou rodinou.

Dne 7. 3. 2020 
uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy nás 
navždy opustila 
paní
Božena Švejdová 
z Mor. Budějovic.
S láskou stále 
vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál,
však v našich 
srdcích žiješ 
stále dál.
Těžké bylo 
loučení, těžké 
je bez Tebe žít, 
láska smrtí 
nekončí, 

v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 21. března vzpomeneme 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička paní 
Marie Tučková z Mor. Budějovic.
S láskou vzpomínají manžel Antonín, syn 
Antonín, dcera Dagmar s rodinou, sestra 
a bratři s rodinami.

Veselý a plný života 
jsi byl, když jsi nás 
náhle opustil.
Ta rána v srdci 
stále bolí 
a zapomenout 
nedovolí. 
Těžko se s Tebou 
loučilo, těžké je bez 
Tebe žít, láska však 

smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 18. března vzpomeneme již 
10. smutné výročí, kdy nás náhle opustil 
náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, 
strýc a známý pan 
Jaroslav Jenerál 
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
dcera Marta s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi, 
děkujeme.

Navždy se oči 
zavřely a srdce 
přestalo bít, krutá 
nemoc zvítězila, 
musel jsi odejít.
Dne 13. března
vzpomeneme 
5. smutné výročí, 
kdy nás náhle 
a navždy opustil

náš drahý tatínek, bratr, dědeček, strýc 
a známý pan 
Jaroslav Jenerál 
z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou 
děti Zuzana s rodinou,Jaroslav, 
Miroslava a Terezka, sestra Marta 
s rodinou a vnoučata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 30. 3. 2021
uplynou 3 smutné 
roky, co nás opustil 
manžel, tatínek, 
dědeček 
a pradědeček pan
Josef Žádník 
z Mor. Budějovic.
Zároveň 11. 2. 2021 
jsme vzpomněli 

jeho nedožité 85. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají 
manželka Marie a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Večer, když slunce
zemi opouštělo, 
Tvoje srdce se 
navždy zastavilo…                                      
Odešla jsi s tichou 
tmou, tiše 
s bolestí svou.
Nebylo Ti dopřáno
s námi být, 
nebylo léku, 

abys mohla žít…
Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není neděje.
Prázdný domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Vydala ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek nechala jsi dokořán.
Moc nám chybíš…
Dne 16. 3. uplynou 4 dlouhé roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
paní Bohumila Gregorová.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
dcery Iva a Alena s rodinami.

Zapaluji svíčku 
všem těm, 
co mi odešli.
Je to to jediné, 
co pro ně můžu 
dnes udělat...
...a snad ještě
vzkaz.
Milovala jsem vás 
a navždy budu.

9. února by byl náš tatínek, 
Miroslav Bišof oslavil 91. narozeniny.
27. února uplynuly již tři roky od úmrtí naší 
maminky, Marie Bišofové.
Není dne, abychom si nevzpomněli.
Dcera Hana a Mirka s rodinami.
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V minulém vydání zpravodaje jsme 
vás informovali o chystané rekonstruk-
ci sokolovny. Dnes bychom vás rádi se-
známili s tím, jak by „nová“ sokolovna 
mohla vypadat.

K myšlence na rekonstrukci soko-
lovny nás dovedl špatný stav stropu 
v hlavní tělocvičně, k tomu se připojil 
havarijní stav vytápění a obecně nedo-
statek místa pro naše aktivity. Jedním 
z hlavních impulzů byla i plánovaná vý-
stavba nových fotbalových kabin, čímž 
se nám v blízkých letech uvolní celé 
spodní patro budovy. V sokolovně cvičí 
každý týden přes 500 lidí, i přesto nemáme oddělené šatny, sprchy 
a rodiče nemají kde čekat na své děti. A to už je dost podnětů pro 
velké změny.

Chceme vytvořit důstojný vchod do sokolovny s recepcí a záze-
mím pro rodiče a sportovce, kteří si chtějí po cvičení posedět s přáte-
li. Prioritou je zcela nový sál pro fitness a také oddělené šatny se zá-
zemím. Nádvoří si představujeme jako místo pro společné setkávání 
s moderním sportovním povrchem. Chceme také vybudovat více 

pokojů pro ubytování a zvětšit posilov-
nu. Velkým tématem bude budoucnost 
kinosálu a přilehlé kavárny.

Chceme prostě vytvořit moderní 
sportoviště odpovídající současným 
trendům, které je více otevřené všem 
obyvatelům Moravských Budějovic, 
tedy i těm, kteří k nám nechodí sporto-
vat pravidelně. Zároveň bychom chtěli 
sokolovnu přiblížit její podobě ze 30. let 
20. století, kdy vznikla.

Naším cílem je do léta mít vytvoře-
nou architektonickou studii na celý pro-
stor sokolovny a jejího okolí a v druhé 

polovině roku dokumentaci pro stavební povolení na části, které se 
rozhodneme rekonstruovat.

Chcete být u zásadní modernizace sokolovny v Moravských Bu-
dějovicích s námi? Vyplňte anketu na našem webu www.mbsokol.
cz a sdělte nám, co byste si v sokolovně přáli nebo jaký sport vám 
v našem městě chybí.

Tereza Lojdová, Sokol Moravské Budějovice

Vánoční stromečky (nádherně nazdobené od různých moravsko-
budějovických spolků), které dělaly parádu v období Vánoc kolem 
kostela sv. Jiljí v Moravských Budějovicích, po lednovém odzdobení 
ještě dále posloužily dobré věci. Městskému kulturnímu středisku 
Beseda se totiž ozvala paní Kamila Böhmová, že by pro tyto strom-
ky měla další vhodné využití a prostor pro jejich umístění. Neváhali 
jsme a její žádosti rádi vyhověli. Jehličnany proto neskončily někde 

v technických službách, ale putovaly do Záchranné stanice Pavlov. 
V tamních voliérách přišly vhod různým dravcům a posloužily tak pro 
lepší údržbu a větší čistotu voliér. A protože stromečků bylo hodně, 
nechala si část z nich paní Böhmová pro dobytek a stromky se tak 
staly vítanou lahůdkou na okus kozám a ovečkám.

Lenka Nechvátalová
Foto: Kamila Böhmová

Pozvání na tradiční pochod 
k pramenům Jevišovky

Srdečně zveme všechny vyznavače zdravého pohybu na tradič-
ní turistický pochod, který nás po roce opět zavede k pramenům 
Jevišovky. Uskuteční se 
v sobotu 27. března a sraz 
účastníků bude v 10.15 
hod. u moravskobudějo-
vického koupaliště. Odtud 
se pěšky vydáme přes Ko-
sovou k pramenům Jevi-
šovky. Na trase bude jako 
obvykle rozdělaný oheň, 
proto si vezměte buřty 
na opékání s sebou! Za-
končení pochodu, pokud 
to situace dovolí, bude v příjemné hospůdce Maják v Budkově.

Odjezd autobusem z Budkova zpátky do Moravských Budějovic je 
naplánován na 15.30 a na 17.00 hod. Délka trasy pochodu je 17 km.

Aktuální informace o konání akce a případných změnách najdete 
na www.mbsokol.cz.

Tereza Lojdová, TJ Sokol Moravské Budějovice

Vize nové moravskobudějovické sokolovny

Vánoční stromky našly další svoje využití

Jeden z cílů tradičního pochodu. 
Foto: Luboš Janoušek
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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.

SUDOKU

8 6 5
6 8 9

4 5 3
8 5 9 4

9 3 4 6
3 7 9

4 1 5
5 9 7

Vylosovaný výherce získává kalendář Morav-
skobudějovického mikroregionu na rok 2021.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní 
schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, Purc-
nerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do 12 
hodin, 12. 3 . 2021. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Leopoldu Švejdovi 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

o ceny

Svoz větví z jarního ořezu stromů
TSMB s.r.o. provede svoz ve městě Moravské Budějovice ve dnech

22. března – 26. března 2021
(pouze pro uvedený druh odpadu)

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na ulicích:

 22. 3. – pondělí: 23. 3. – úterý
 Havlíčkova Funtíčkova
 Peroutka Mánesova
 K Cihelně Fibichova
 Gagarinova (dole) Polní
 24. 3. – středa 25. 3. - čtvrtek
 Fügnerovo nám. Čechova (nahoře)
 Gymnazijní Jiráskova
 U Mastníka Myslbekova
 Kozinova Čechova (u zahrádek)
 Šustova

26. 3. – pátek
 Komenského sady Miličova
 Mánesova (u zahrádek) Partyzánská

Svoz bioodpadu (z plastových popelnic označených nálepkou „BIOOD-
PAD“) bude zahájen ve čtvrtek 25. 3. 2021 a následně bude prováděn 
každý týden ve čtvrtek.
V případě nepříznivého počasí se termíny mohou změnit.
Za TSMB s.r.o. Ing. Drahoslav Bastl

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 27. 3.      Moravské Budějovice 

K pramenům Jevišovky
Březnový pochod turistů z Moravských Budějovic vás zavede k pramenům Jevišovky. 

Sraz účastníků v 10.15 u koupaliště. Více informací uvnitř Zpravodaje. Aktuální infor-

mace o konání akce na www.mbsokol.cz.

především chodníku a tam, 
kde chodník není, se cho-
dí po levé krajnici nebo co 
nejblíže při levém okraji 
vozovky. Chodci smějí jít 
v těchto případech nej-
výše dva vedle sebe. Při 
snížené viditelnosti nebo 
v nebezpečných a nepře-
hledných úsecích smějí jít 
chodci pouze za sebou.

Nejzákladnější povinností je užití re-
fl exního prvku při nedostatečné viditel-
nosti. Jde o povinnost, která výrazně 
přispívá ke snížení rizik střetů osob s vo-
zidly na místech, která jsou nedostatečně 
osvětlena a zároveň na nich chybí chod-
ník. Užitím refl exního prvku nebo oděvní-
ho prvku s refl exními doplňky se dosáhne 
významného zviditelnění chodce, přičemž 
tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny 
účastníky silničního provozu. S refl exními 

Bezpečnost chodců se i v letošním roce 
řadí v Kraji Vysočina mezi priority doprav-
ních policistů. Proto také v letošním roce 
budou pokračovat nejrůznější dopravně 
bezpečnostní akce zaměřené na viditel-
nost pěších účastníků silničního provozu.

V loňském roce šetřili policisté v Kraji 
Vysočina celkem 81 dopravních nehod, 
na nichž mělo účast 81 chodců. Při těchto 
dopravních nehodách bylo pět osob usmr-
ceno, čtrnáct utrpělo těžké zranění a 58 
chodců bylo při nehodách zraněno lehce. 
Pouze čtyři chodci vyvázli z nehody bez 
zranění. Počet dopravních nehod chodců 
se meziročně snížil a snížil se současně 
počet tragických nehod, při kterých cho-
dec zemřel. Tři chodci – účastníci doprav-
ních nehod – byli pod vlivem alkoholu.

Právě dopravním nehodám, které se 
stávají za snížené viditelnosti, lze účinně 
předcházet tím, že chodec bude důsledně 
dodržovat pravidla. Chodec musí užívat 

prvky je chodec vidět až 
na vzdálenost 200 metrů, 
takže řidič má možnost 
adekvátně zareagovat. 
Každý by měl pamatovat 
na to, že refl exní prvky 
používá proto, aby chránil 
sám sebe před případnou 
kolizí s vozidlem, jehož ři-
dič člověka v tmavém ob-
lečení bez refl exních prvků 

spatří mnohdy na poslední chvíli.
Chodec je povinen při přecházení vo-

zovky použít přechod pro chodce vždy, 
když je od něho vzdálen do padesáti 
metrů. Na přechodu pro chodce se chodí 
vpravo. Mimo přechod pro chodce je do-
voleno přecházet vozovku jen kolmo k její 
ose. Před vstupem na komunikaci se cho-
dec musí přesvědčit, zda může vozovku 
bezpečně přejít. Chodec smí přecházet 
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdále-
nost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel 
nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr 
nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat 
na přechod pro chodce nebo na vozovku 
bezprostředně před blížícím se vozidlem. 
Jakmile vstoupí chodec na přechod pro 
chodce nebo na vozovku, nesmí se tam 
bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

-křpčr-

Loni zemřelo při dopravních nehodách pět chodců
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Vybírejte
zdarma
ze všech bankomatů

Běžný účet
bez poplatků

www.creditas.cz
800 888 009

Stavte se na naší 
nové pobočce
Moravské Budějovice,
nám. ČSA 55

Provozní doba
PO, ÚT, ČT: 8.00–12.00, 12.30–16.00
ST:  8.00–12.00, 12.30–17.00
PÁ:  8.00–12.00, 12.30–15.00
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Prémiový bezdrátový internet JaroNet 500
500 Mbps/150Mbps

 

JaroNet 200
200 Mbps/100Mbps

JaroNet 100
100 Mbps/50Mbps

Pojď poznávat naše město a okolí (zvol si libovolný den podle nálady, počasí a kondice)

Co ke hře potřebuješ?      Kde hrací kartičku získáš?
 - hrací kartičku s křížovkou        - v TIC Mor. Budějovice, Purcnerova 62 

 - psací potřeby             (v pracovní dny 9 - 12 a 13-16 h.)

 - dobrou náladu           - stáhni si a vytiskni na www. besedamb.cz

Jak hra končí?
Po doplnění tajenky a vymalování obrázků dones kartu do TIC a vyzvedni si odměnu.

Trasa je vhodná nejen pro rodiče s dětmi, ale i pro starší ročníky.

Bližší informace v TIC Mor. Budějovice, na tel. čísle: 603 204 467 

a na stránkách www.besedamb.cz

Akce se řídí hygienickými pravidly nařízenými vládou ČR.

Maskování
18. 2. - 19. 3. 2021 Fotky pošli na e-mail: tic@besedamb.cz, nebo na messenger: www.facebook.com/maskot.beseda. 

Nezapomeň připsat své jméno a věk. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním příspěvku.

Nastala doba karnevalů a masopustů, tak proč si trochu nezpříjemnit čas. Proměň se na 
chvíli díky kostýmu v někoho, kým chceš být. Použij fantazii a vytvoř vlastní kostým. Vyfoť 
se a pochlub se všem. Pro každého, kdo se zúčastní, máme připravenou sladkou 

odměnu. Po ukončení soutěže zveřejníme fotky na našich webových stránkách.
WWW.BESEDAMB.CZ

Rád zpíváš nebo hraješ na některý hudební nástroj? Potom je přesně pro 

tebe tato online výzva. Vyber si jakoukoliv písničku nebo skladbu, nahraj 

se a pošli nám video na email: tic@besedamb.cz 
nebo messenger: www.facebook.com/maskot.beseda 

Všichni zapojení umělci budou na konci soutěže odměněni malým dárečkem.

Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním příspěvku.


