


placená inzerce

Navštivte naši novou prodejnu dm 
již 01. 12. 2021 od 08:00.

Jemnická ul., Moravské Budějovice

OD 01. 12.  
DO 02. 12. 2021

NA CELÝ NÁKUP 

–20 %*

CHCEME VÁM  
DĚLAT RADOST
20% SLEVA NA CELÝ NÁKUP  
OD 01. 12. DO 02. 12. 2021.*

*  Sleva 20 % na celý nákup platí pouze v dm Jemnická ul., Moravské Budějovice. Slevu lze kombinovat s produktovými kupony i eKupony,  
nikoli však s kupony na celý nákup. Sleva se nevztahuje na nákup dárkových a předplacených karet, vratné obaly,  
na počáteční kojeneckou mléčnou výživu dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a na potraviny  
pro zvláštní lékařské účely dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/128.

Děkujeme našim zákazníkům za spolupráci v letošním roce.
A vám všem přejeme klidný advent a krásné vánoční svátky.

Tým pracovníků firmy Sorin

www.sorin.cz

Jsme česká firma z Vysočiny s dlouholetými zkušenostmi z oblasti ochrany a výživy 
rostlin. Zakládáme si na férovosti a osobních vztazích. Máme přehled o platné 
legislativě. Jsme partnerem českých zemědělců. V Moravských Budějovicích pro-
vozujeme prodejnu hospodářských potřeb. 

pro kutily, chovatele, chataře i zahrádkáře. Dárek,
který potěší, pořídíte v Hospodářských potřebách
v Moravských Budějovicích (Dopravní 1582).

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
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Vážené čtenářky a čtenáři,
zanedlouho tomu bude už dvacet měsíců od chvíle, co se 

nám totálně změnil život. Pomalu už neznáme jiné slovo než 
covid, respirátor... S ohledem na vládní protiepidemiologická 
opatření je nám všem už teď jasné, že ty letošní Vánoce budou 
zase v něčem jiné. Stejně jako byl jiný celý loňský a vlastně 
také celý letošní rok.

V minulosti byly Vánoce velmi posvátným svátkem, kdy měl 
každý pocit, že se dějí zázraky. Rodina byla většinou pohro-
madě a nikdo neměl nijak vysoké nároky. Ke štěstí jim stačilo, 
že jsou ve zdraví všichni pospolu a mohou se věnovat jeden druhému.

Dárky rozhodně nepatřily k hlavním znakům Vánoc. Byly skromné, a přes-
to potěšily mnohem více než ty nejdražší vysněné dary. Většinou dostal 
každý z rodiny jeden jediný. Jeho rozbalení předcházelo očekávání, naděje, 
napětí. Každý měl z dárků upřímnou radost. Dnes je tato situace naprosto 
opačná. Pod stromečkem jich najdete velké množství, papír z nich strháte 
bez pomalého rozbalování, abyste je vůbec stihli všechny otevřít, nad obsa-
hem dárku na oko zajásáte a již se hrnete na další krabici. Netvrdím, že je to 
pravidlem, ale stává se to velmi často, a to již u dětí.

Dnešní doba postupně vytváří z vánočních svátků pouze komerční obdo-
bí, kdy lidé mezi sebou soutěží o co nejvyšší počet druhů vánočního cukroví, 
o co nejdražší dárky, vyzdobený dům nebo alespoň okna bytu. Na povrchu 
se vše zdá být dokonalé. Dům září, okna jsou vyzdobena, stromek sahá 
až ke stropu, pod ním leží hromada dárků, stůl se prohýbá pod obrovským 
množstvím jídla. Pravý duch Vánoc se ale již tak nějak vytratil. 

Těžko existuje větší dar, větší oběť lásky, než je právě odpuštění nebo 
snaha o nápravu vztahů. Možná namítnete, že si to řada lidí nezaslouží. 

A možná je to i pravda. Ale umění dávat, ať už dárky, odpuštění 
nebo lásku, nevypovídá nic o těch, které obdarováváme, ale 
všechno o nás. My můžeme udělat ten ušlechtilý první krok, 
ale není na nás, jak s ním naloží ten druhý. Stejně jako když 
koupíte ten nejkrásnější vánoční dárek, nikdy neovlivníte, jestli 
neskončí v odpadkovém koši. A i kdyby skončil, to nejkrásnější 
je právě to, že jste dokázali obdarovat. Někdy se to díky nám 
naučí i druzí, jindy si toho nikdo vážit nebude, ale to vy děláte 
svět hezčím místem, což má vždycky smysl.

Přeji nám všem, abychom o Vánocích – kromě hezkých 
a potřebných dárků – našli i nový pohled na Boha. Štědrý den 

je vlastně takový den splněných přání. Čekání na něj přináší naději, že sny 
a přání se plní. To je vlastně ten největší zázrak, který máme zčásti všichni 
ve vlastních rukou. Plnit přání druhých. Dělat jim radost. Umět s láskou ob-
darovat a vzájemně si plnit sny... Zázraky se dějí...

Darujte o těchto Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás 
nadlouho přežije. Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky. 
Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem si jista, že lidé 
kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Buďte laskaví ostošest. Ta-
kové šoky svět moc potřebuje. Vánoce by měly být svátky odpuštění, pocho-
pení a vstřícnosti. 

Z celého srdce vám přeji ty nejkrásnější Vánoce, ať už jste kdokoliv, v ja-
kékoliv životní situaci a s jakýmkoliv názorem na život. Hodně zdraví, lásky 
a všeho, čeho je vám v životě třeba. 

Přeji vám požehnané Vánoce!
Jana Kiesewetterová, 
místostarostka 
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město informuje

schválila s platností od 1. 1. 2022 zvý-
šení cen pedikúry o 50 Kč;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit na základě ustanovení § 47 odst. 5, 
ve spojení s ustanovením § 55 odst. 1, 
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, 1. zprávu o uplatňování 
Územního plánu Moravské Budějovice;
schválila poskytnutí finančního daru 
z FAOM ve výši 7 500 Kč pro I. T., bytem 
Moravské Budějovice na závody Mezi-
národního mistrovství České republiky 
v autokrosu v kategorii Racer buggy 
125 ccm, kterých se účastní dětský 
sportovec M. S.; 
pro zimní období roku 2021/2022 schvá-
lila Plán zimní údržby města Moravské 
Budějovice, který je přílohou č. 1 k Na-
řízení města Moravské Budějovice č. 
2/2009 o provádění zimní údržby míst-

ních komunikací a chodníků na území 
města;
vzala na vědomí informace o poptávko-
vém řízení na opravu střechy bytového 
domu č. p. 1474 a 1475 na ul. Chelčické-
ho;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
stavebních prací „Modernizace VO 
ve městě – RVO Urbánkova, Morav-
ské Budějovice“: 1. Jan Kocáb – ELKO, 
Blížkovice, 2. Václav Potěšil, Třebíč, 3. 
EZONT – Tomáš Novák, Opatov, 4. Lu-
bomír Fanta, Slavíkovice; 
projednala žádost pana Č. M. a schvá-
lila zveřejnit záměr pachtu pozemku 
p. č. 1349 orná půda o výměře 2178 
m2 a p. č. 1342/1 orná půda o výměře 
3040 m2 v k. ú. Moravské Budějovice 
předem určenému zájemci; 

neschválila vybudování branky v ohrad-
ní zdi zámeckého parku a chodníku ze 
zámeckého parku jako přístup do 1. 
podzemního podlaží budovy č. p. 2, 
nám. Míru;
schválila předložit žádost o nadační 
příspěvek v rámci grantového řízení 
Oranžové hřiště Nadace ČEZ na pro-
jekt „Oranžové hřiště Vesce“;
schválila přijmout dotaci z Fondu Vyso-
činy – Obnova venkova Vysočiny 2021 
ve výši 100 tis. Kč na rozšíření veřejné-
ho osvětlení ke hřbitovu v Jackově;
souhlasila s přijetím 30 000 Kč od VO-
DÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 
a.s. pro ZIKOS, příspěvkovou organiza-
ci jako účelovou dotaci pro zaplacení 
užívání ledové plochy při bruslení dětí 
ze základních a mateřských škol v Mo-
ravských Budějovicích v rámci projektu 
Děti do bruslí v období září až prosinec 
2021.

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice 
Rada města na své 89. schůzi dne 12. října 2021 mj.: 

Podpořil Kraj Vysočina 

Rada města na své 90. schůzi dne 25. října 2021 mj.: 
schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání v č. p. 60 
na ul. Purcnerova v Moravských Budě-
jovicích;
schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání ve stavbě č. 
p. 9 v obci Vranín (bývalá prodejna Jed-
noty);
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit kupní smlouvu týkající se podílu 
o velikosti id. 1/8 pozemku p. č. 1221/18 
o výměře 154 m2 v k. ú. Moravské Bu-
dějovice (pozemek v blízkosti letiště) 
s Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, a tím schválit výkup této části po-
zemku za cenu 9 000 Kč;
schválila nákup automobilu pro potře-
by pečovatelské služby. K financování 
nákupu automobilu bude použito 10 % 
z rozpočtu města a 90 % prostřednic-
tvím dotace IROP REACT EU – výzva 
č. 101. Zároveň schválila zadání vyří-
zení dotace obchodní společnosti AR-
TENDER s.r.o.;
vzala na vědomí informace o přípravě 

rozpočtu města na rok 2022;
schválila přijetí daru televize typu TV 
Hisense v hodnotě 7 000 Kč pro potře-
by strážníků městské policie za účelem 

monitorování zrekonstruovaného auto-
busového nádraží na adrese Pražská 
č. p. 116 od společnosti TRADO-BUS 
s.r.o. Třebíč. 

Rada města na své 91. schůzi dne 8. listopadu 2021 mj.: 
schválila vyhlášení „Veřejné sbírky 
na pomoc Nikolasi Ježko z Panenské 
u Jemnice“ za účelem shromáždění 
finančních prostředků na rehabilitač-
ní pobyt v neurorehabilitačním centru. 
Sbírka bude probíhat formou výběru 
finančních prostředků do pokladniček 
v době od 1. 12. do 28. 12. 2021 s umís-
těním jedné pokladničky v prostorách 
Městského úřadu Moravské Budějovice 
a zřízením jedné přenosné pokladničky. 
Současně bude zřízen účet, na který 
bude možné po celou dobu sbírky za-
sílat finanční prostředky. Celá sbírka 
bude probíhat ve spolupráci s členy 
organizace Junák – český skaut, stře-
disko Moravská Orlice Moravské Budě-
jovice, z. s.;
souhlasila s poskytnutím příspěvku 

ve výši 12 000 Kč Okresnímu myslivec-
kému spolku Třebíč ČMMJ, z. s., za za-
jištění chovatelské přehlídky trofejí, kte-
rá se uskutečnila v sále kulturního domu 
Okresního mysliveckého spolku Třebíč 
na Bažantnici v září 2021. Příspěvek se 
poskytuje dle dodatku č. 1/2021 dohody 
o spolupráci; 
schválila uzavření dodatku smlouvy 
o zajištění zpětného odběru elektroza-
řízení s firmou ASEKOL a. s. Praha;
schválila uzavření smlouvy o zřízení 
místa zpětného odběru odpadních ba-
terií a akumulátorů s firmou ECOBAT 
s.r.o. Praha;
schválila inzerci města Moravské Bu-
dějovice ve Výletních novinách regionu 
Třebíčsko 2022 v rozsahu ¼ strany tis-
ku A3 za cenu 5 000 Kč včetně DPH;
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město informuje

V pondělí 6. prosince se uskuteční 
v pořadí patnáctá schůze moravskobu-
dějovického městského zastupitelstva 
v tomto volebním období. Přestože její 
kompletní program nebyl v době uzávěrky 
prosincového vydání zpravodaje znám, 
dá se předpokládat, že na členy nejvyš-
šího orgánu města čeká jako již tradičně 

projednala nabídku inzerce a schvalu-
je inzerci v Třebíčském deníku dne 8. 
12. 2021 v rozsahu ½ strany za cenu 
5 000 Kč bez DPH;
schválila uzavření smlouvy o užívání 
veřejného prostranství na zábor veřej-
ného prostranství části pozemku parc. 
č. 4258/1 o výměře 0,72 m2 v k. ú. Mo-
ravské Budějovice Ing. Natálii Stejska-
lové, bytem Znojmo, IČO: 88886476 , 
v termínu od 10. 11. 2021 do 30. 4. 2022 
za účelem umístění dvou stolků na stá-
ní před kavárnou MUFin za cenu dle 
vyhlášky o místním poplatku; 
schválila pacht pozemků p. č. 1349 orná 
půda o výměře 2178 m2 a p. č. 1342/1 
orná půda o výměře 3040 m2 v k. ú. 
Moravské Budějovice Čestmíru Motáč-
kovi, IČO: 46185160, Vesce na dobu ur-
čitou, a to do 30. 9.2022;
schválila opětovně zveřejnit záměr 
prodeje pozemku p. č. 4260/61 ostat-
ní plocha jiná plocha o výměře 83 m2 
v k. ú. Moravské Budějovice předem 
určenému žadateli společnosti ZEMKO, 
spol. s r.o., IČO: 15528243, Moravské 
Budějovice a doporučila zastupitelstvu 
města schválit tento prodej; 
schválila smlouvu o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací s fir-
mou CETIN, a.s., jako vlastníkem sítě, 
v rámci realizace projektu „Rekonstruk-

ce technické infrastruktury v lokalitě 
nám. Svobody, Moravské Budějovice“;
schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR podprogramu Podpora obcí s 3 001 
– 10 000 obyvateli, dotačního titulu 
117d8220E – Rekonstrukce a přestav-
ba veřejných budov na realizaci akce 
„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Ha-
vlíčkova, Moravské Budějovice“ a zajis-
tit spolufinancování projektu v rozpočtu 
města pro rok 2022;
schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR podprogramu Podpora obcí s 3 001 
– 10 000 obyvateli, dotačního titulu 
117d8220B – Podpora obnovy sportov-
ní infrastruktury na realizaci akce „Mo-
dernizace dvou tělocvičen ZŠ Havlíč-
kova, Moravské Budějovice“ a zajistit 
spolufinancování projektu v rozpočtu 
města pro rok 2022;
schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR podprogramu Podpora obcí s 3 001 
– 10 000 obyvateli, dotačního titulu 
117d8220A – Podpora obnovy místních 

komunikací na realizaci akce „Zastáv-
ky ul. Husova a ul. Tyršova, Moravské 
Budějovice“ a zajistit spolufinancování 
projektu v rozpočtu města pro rok 2022;
neschválila poskytnutí finančního daru 
na akci Adventní stánek z FAOM pro 
Theatro ŠPELUŇKA z. s.; 
vzala na vědomí informace o přípravě 
rozpočtu města na rok 2022;
schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce 
– knihy do školní knihovny, v celkové 
částce 5 256 Kč vč. DPH, mezi městem 
Moravské Budějovice a Základní ško-
lou a Mateřskou školou Domamil, pro 
zajištění neformálního vzdělávání dětí 
a žáků škol v území ORP z projektu 
MAP II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0009025 (MAP II);
vzala na vědomí výroční zprávu Zá-
kladní školy T. G. Masaryka a Základ-
ní školy ul. Havlíčkova za školní rok 
2020/2021;
vzala na vědomí termín svolání zastupi-
telstva města č. 15 dne 6. 12. 2021.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Patnácté zasedání zastupitelstva města
nejen projednání a schvalování řady bodů 
včetně rozpočtu na rok 2022, ale také bo-
hatá diskuse.

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

Svoz plastů ze žlutých popelnic
proběhne v Moravských Budějovicích 

a integrovaných obcích 
v úterý 21. prosince.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 
na konci letošního ledna již šestý 
ročník soutěže Přívětivý úřad obcí 
III. typu, který se od počátku konal 
za nouzového stavu. Elektronický 
dotazník vyplnilo 132 obcí s roz-
šířenou působností (tj. 58 % z cel-
kového počtu), které mají podobné 
kompetence a agendy. Účastníci 
odpovídali na sedm desítek otázek, 
které komplexně hodnotí přístupnost 
a otevřenost úřadu, komunikaci s kli-
enty, digitalizaci služeb, zapojování 
veřejnosti do věcí veřejných, kroky 
ke zvýšení udržitelnosti a v nepo-
slední řadě také opatření přijatá bě-
hem pandemie covid-19. Vše s cílem 
efektivnější a modernější veřejné 
správy, která občanům nabídne kva-
litní veřejné služby.

Letošní slavnostní předávání cen 
se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu 
v Arcibiskupském paláci v Olomou-
ci. V soutěži byly opět oceněny tři 
nejpřívětivější úřady v každém kraji 
a následně také tři nejlepší úřady 
za celou republiku. Ceny Minister-
stva vnitra ČR převzal z rukou ná-
městka ministra Petra Vokáče také 

starosta Moravských Budějovic 
Vlastimil Bařinka. Moravskobudějo-
vická radnice totiž skončila v rámci 
Kraje Vysočina na třetím místě. 

„Těší mě, že náš úřad dosahu-
je každoročně takových výsledků. 
Svědčí to o dlouhodobě skvělé prá-
ci. Poděkování patří všem našim za-
městnancům, kteří se nebojí aktivně 
zavádět modernější a kvalitnější 
služby pro občany a svým nasaze-
ním tak vytváří prostředí přívětivější-
ho úřadu, který již není pro občany 
místem s negativní zkušeností, ale 
naopak místem, odkud odchází spo-
kojeni. Velmi si jejich práce cením,“ 
říká starosta Vlastimil Bařinka.

V rámci celorepublikové soutěže 
zvítězilo město Kolín následova-
né druhým Žďárem nad Sázavou 
a bronzovou Ostravou.

Barbora Pokorná, 
odbor kancelář starosty a školství

Opět jsme byli oceněni v soutěži Přívětivý úřad

Starosta Vlastimil Bařinka má z ocenění radost. 
Foto: Barbora Pokorná
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„Vážení spoluobčané, přátelé, scházíme se k připomenutí 103. 
výročí vzniku samostatné Československé republiky z roku 1918 
krátce po parlamentních volbách 2021. Tedy v situaci, která je 
provázena jednak euforií z volebních výsledků a očekáváním 
vzniku nové koaliční vlády v České republice, před kterou budou 
nelehké úkoly vypořádat se s opětovně rostoucí pandemií covi-
du-19, a nastavení nových rozpočtových pravidel, která budou 
reagovat na ekonomické otřesy současného světa i na revitali-
zaci naší národní ekonomiky. Dnešní den je významný také pro-
to, že poprvé od roz-
dělení federace v roce 
1993 slaví také Slo-
venská republika tento 
den jako státní svátek, 
i když bez pracovního 
volna.“

Těmito slovy zahá-
jil ve čtvrtek 28. října 
radní Zdeněk Janderka 
svůj slavnostní proslov 
u příležitosti připomínky 
103. výročí vzniku Čes-
koslovenska. Tradiční 
akce se po loňské vynu-
cené pauze opět vrátila 
před Památník věčné 
slávy na náměstí Míru 
v podobě známé z po-
sledních let. Věnec zde 
položili místostarostka 
Jana Kiesewetterová, 
radní Zdeněk Janderka 
a tajemnice městského úřadu Jana Špačková. Slavnostnímu aktu 
přihlížely za nepříjemně chladného počasí čtyři desítky lidí, tedy 
dvakrát méně občanů, než kolik jich sem přišlo v říjnu 2019. Ještě 
předtím se Jana Kiesewetterová a Zdeněk Janderka krátce za-
stavili v horním zámeckém parku u „Stromu republiky“, který zde 
byl zasazen přesně před třemi roky. Na lípě obměnili trikolóru.

Letošní řečník v sobě nezapřel fundovaného historika, a tak 
se asi většina z přítomných dozvěděla spoustu zajímavých infor-
mací nejen z dění kolem roku 1918. Zdeněk Janderka totiž mimo 
jiné přiblížil i významné události z 19. století. „Evropa po poráž-
ce Napoleona v roce 1815 přijala princip Svaté aliance, která 
jako tzv. četník Evropy držela ochrannou ruku nad restaurací 
feudálních systémů a jakékoliv pokusy oživit ideály francouzské 
revoluce byly násilně potlačovány. Dokladem toho jsou revoluční 
snahy z let 1825, 1830 a 1848, neboť touha lidí po hluboké změ-
ně systému byla stále větší. Vždyť pro revoluční ideály roku 1848 
byl tento rok označován jako „Jaro národů“. Také Češi i Slováci 
se do revoluce 1848 společnými silami zapojili, a i když revoluce 
byla v roce 1848 poražena, padly poslední zbytky feudálního sys-
tému, bylo zrušené poddanství a společnost směřovala k průmy-
slovému rozvoji. Češi i Slováci byli součástí mnohonárodnostní 
rakousko-uherské monarchie a revoluční kvas přispíval k jejímu 
pomalému rozpadu. Po roce 1867 se Rakousko-Uhersko začalo 
postupně demokratizovat a utlačené národy se začaly národně 
probouzet, což bylo označováno jako tzv. národní obrozování.

Když v průběhu první světové války 21. listopadu 1916 zemřel 
císař František Josef I., monarchie už byla na ústupu. Nástup-
ce císař Karel I., který vládl od 21. listopadu 1916 do 12. listo-
padu 1918, se sice snažil monarchii zachránit, ale jeho snaze 
v té době už málokdo věnoval nějakou pozornost. Tlak národů 
na získání samostatnosti byl již v plném proudu, a to také díky 
nepříznivému vývoji bojů 1. světové války. Sám Karel I., který 
byl otcem osmi dětí, dožil ve vyhnanství na ostrově Madeira, 
kde v roce 1922 zemřel ve věku pouhých 34 let. Mimochodem – 
v roce 2004 byl Janem Pavlem II. pro svůj příkladný křesťanský 
život prohlášen za blahoslaveného.“

Slavnostní proslov se samozřejmě zabýval také úlohou vý-
znamných mužů, bez nichž by samostatný stát asi jen těžko vzni-

kal. „Samostatný československý odboj byl formován českými 
a slovenskými politiky již od počátků první světové války. V roce 
1915 deklarovali T. G. Masaryk a Josef Dürich v Paříži v rámci 
Prohlášení Komitétu zahraničního snahu bojovat za vznik sa-
mostatného státu. Toto prohlášení se stalo základním kamenem 
boje za samostatný stát. Když se potom začaly ze zajatců ra-
kousko-uherské armády formovat počátky legií, byla jejich čin-
nost podpořena i zahraničním odbojem politiků. T. G. Masaryk, 
Edvard Beneš a generál Milan Rastislav Štefánik, to jsou čelní 

představitelé zahra-
ničního odboje. Bitva 
u Zborova z února 
roku 1917 a další slav-
ná vystoupení čes-
koslovenských legií 
na východní i západ-
ní frontě byly jasnou 
podporou boje za pří-
ští samostatný stát. 
T. G. Masaryk tehdy 
prohlásil: Ještě něko-

lik takových vítězství 
a naše věc bude vybo-
jována!“

V závěru svého vy-
stoupení u Památníku 
věčné slávy se rad-
ní Zdeněk Janderka 
věnoval současnosti 
a vztahům mezi Če-
chy a Slováky, které 
jsou podle jeho názoru 

na té nejlepší úrovni. „Společná historie měla a má i své velké 
osobnosti včetně politiků, sportovců, umělců, herců i zpěváků, 
kteří jsou našimi sdílenými hodnotami. Připomínejme histo-
rii, mysleme však i na přítomnost a budoucnost nejen našeho 
společného soužití a věřme, že pokud se budeme o rozvoj naší 
země řádně starat, společnými silami se nám podaří předat naši 
zemi našim dětem a vnukům v dobrém stavu,“ zdůraznil Zdeněk 
Janderka.    Luboš Janoušek

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Městský úřad Moravské Budějovice

vyhlásilo výběrové řízení na místo:

zaměstnance odboru životního 
prostředí

– hlavní zaměření – vodní hospodářství
– místem výkonu práce je Městský úřad Moravské Budějovi-

ce, nám. Míru 31
– jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
– 10. platová třída dle platných právních předpisů
– zaměstnanecké výhody: stravenkový paušál, pružná pra-

covní doba, 25 dní dovolené, sociální fond.

Předpoklady pro výkon pracovního poměru úředníka, poža-
davky pro výkon správní činnosti a výčet dokladů, které ucha-
zeč předloží, najdete na www.mbudejovice.cz a na úřední 
desce MěÚ.
 
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepe-
né obálce, označené v levém horním rohu značkou výběro-
vého řízení a adresou odesílatele, osobně na Městský úřad 
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Mor. Budějovice, 
případně poštou na tuto adresu, ve stanovené lhůtě dle 
příslušného vyhlášení výběrového řízení.

Připomínejme historii, ale mysleme na přítomnost i budoucnost



5

město informuje

starosta, který usedl za předsednický 
stůl, jednání v sále Budivoj v 15.00 hod. 
zahájil a přivítal všechny přítomné. Kraj 
reprezentovali náměstek hejtmana Mi-
roslav Houška, radní Karel Janoušek 
a předseda výboru pro rozvoj strategic-

V úterý 19. října se v Městském kultur-
ním středisku Beseda uskutečnilo pracov-
ní setkání představitelů Kraje Vysočina 
s třemi desítkami starostů a starostek 
obcí ze správního obvodu Moravské Bu-
dějovice. A právě moravskobudějovický 

kých projektů Martin Hyský, za Krajskou 
správu a údržbu silnic Vysočiny se jedná-
ní zúčastnili ředitel Radovan Necid a ve-
doucí cestmistrovství v Moravských Bu-
dějovicích Michal Bartoň.

Přítomným zástupcům obcí a několika 
pracovníkům městského úřadu byly po-
stupně prezentovány nejen připravované 
akce v oblasti dopravy včetně plánova-
ných oprav a modernizací silnic, ale i in-
vestiční akce v oblasti majetku. Zazněly 
rovněž informace k Veřejné dopravě 
Vysočiny a nechybělo ani představení 
chystaných programů v oblasti dopravy 
a bezpečnosti v rámci Fondu Vysočiny či 
přípravy krajského rozpočtu na rok 2022.

Diskutovalo se přirozeně o oblastech, 
které starosty a obce v ORP Moravské 
Budějovice trápí nejvíce, což jsou zejmé-
na opravy silnic, kvalita rekonstruovaných 
silnic, koordinace objízdných tras a pro-
blémy v návaznosti autobusové a želez-
niční dopravy mezi obcemi na Vysočině.

Podle náměstka hejtmana Miroslava 
Houšky, který na setkání se starosty de-
tailně prezentoval uskutečněné i aktuálně 
připravované silniční investice, jednání 
splnilo svůj účel. Zároveň potvrdil, že po-
dobné akce v jednotlivých obcích s rozší-
řenou působností plánuje se svými kolegy 
uskutečnit postupně po celé Vysočině.

Luboš Janoušek

Diskuse o oblastech, které starosty a obce trápí nejvíce

Setkání pořádané Krajem Vysočina zahájil moravskobudějovický starosta Vlastimil Bařinka. 
Foto: Luboš Janoušek

Lampionový průvod, položení kytic, 
slavnostní projev, česká hymna a hu-
dební vystoupení v podání moravskobu-
dějovických muzikantů. To 
vše obnášela připomínka 
událostí dvou významných 
sedmnáctých listopadů s le-
topočty 1939 a 1989, která 
proběhla v Moravských 
Budějovicích ve středu 17. 
listopadu 2021, tedy přesně 
po dvaaosmdesáti, respek-
tive dvaatřiceti letech.

Jak v úvodu svého proslo-
vu připomněl starosta Vlas-
timil Bařinka, Mezinárodní 
den studenstva byl vyhlá-
šen v roce 1941 v Londýně 
u příležitosti druhého výročí 
tragických událostí v pro-
tektorátu Čechy a Morava. 
„V roce 1939 byli nacistic-
kými okupanty zavražděni 
student Jan Opletal a dělník 
Václav Sedláček. Následné 
demonstrace studentů pak 
vedly k uzavření českých vysokých škol, 
mnoho studentských představitelů bylo 
popraveno nebo odvlečeno do koncent-
račních táborů. O padesát let později jsme 
při Sametové revoluci odkazovali právě 
na tuto neochvějnou vůli lidí bojovat proti 
totalitě, na odvahu studentů hájit svobo-

du, lidská a občanská práva,“ řekl Vlas-
timil Bařinka a zdůraznil význam tohoto 
data: „Sedmnáctý listopad je dnem, který 

potvrzuje, že svoboda, právní stát, huma-
nita, úcta a respekt k názoru druhého jsou 
základními kameny naší republiky.“

Moravskobudějovický starosta se 
ve svém projevu nevěnoval pouze histo-
rii, ale hovořil také o současnosti a pro-
blémech dneška. „Po pádu socialismu 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva

Projev starosty Vlastimila Bařinky si pozorně vyslechly i místostarostka 
Jana Kiesewetterová a tajemnice MěÚ Jana Špačková, které také položily 
kytice k Památníku věčné slávy.                Foto: Luboš Janoušek

se bohužel v naší republice vyvinula vul-
gární představa svobody jako něčeho, 
co nemá být ničím omezováno. V určité 

části společnosti tato představa 
přežila dodnes a v těchto dnech 
sklízíme důsledky. Na covid 
už zase umírají lidé a část lidí 
na prevenci, na očkování prostě 
kašle a ještě je na to s pouka-
zem na onu svobodu pyšná… 
Míra ignorace protikoronaviro-
vých opatření je u nás vyšší než 
na Západě a v proočkovanosti 
v Evropě jsou na tom hůře jenom 
další postkomunistické státy.“

V závěru starosta vyzval k lid-
ské solidaritě: „Vážení spoluob-
čané, nebuďme hrozbou jeden 
druhému, ani sami sobě. Čím 
více se totiž budeme respekto-
vat, podporovat a pomáhat si, 
tím budeme silnější. Odměňme 
ty, kteří dělají pro společnost 
něco navíc, pomozme těm, kteří 
naši pomoc potřebují. Stále je co 
měnit k lepšímu. Má-li mít odkaz 

obou sedmnáctých listopadů nějaký vý-
znam a smysl, jsme to my sami, kteří jej 
musí naplnit.“ A svůj proslov zakončil slo-
vy: „Věřím, že stejně jako já jste i vy hrdí 
na odkaz 17. listopadu a hodnoty, které 
symbolizuje.“

-jek-
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Čtyři v gymnazijním parku, tři na Heř-
manských kopcích a desítky u židovského 
hřbitova. Taková je bilance stromů, které 
nedávno bylo, nebo v brzké době bude 

Milostivé léto je akce vyhlášená zá-
konem a umožňuje dlužníkům zbavit se 
vysokých exekučních poplatků, sankcí 
a úroků, které navýšily původní dluh (vůči 
veřejnoprávním institucím a společnos-
tem jako jsou např. dopravní podniky, 
nemocnice, ČEZ, Pražská energetika, 
Česká televize, Český rozhlas apod.) 
a komplikují tak jeho splácení. Princip 
Milostivého léta spočívá v úhradě původ-
ního dluhu (jistiny) a poplatku exekutorovi 
908 Kč, všechny ostatní úroky a náklady 
exekuce, které k dluhu časem přibyly, 
budou odpuštěny. To mohou být v tomto 
případě i desítky tisíc korun. Máte čas 
jenom do 28. ledna 2022, tak zbytečně 
neotálejte.

Pokud dluh ještě není v exekuci nebo 
jste v oddlužení, nelze Milostivé léto uplat-
nit!

Co musíte udělat?
Požádejte exekutora doporučeným 

dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jisti-
ny. Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, 
nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci 
„Milostivé léto“ (uveďte i spisovou značku, 
pokud ji znáte). Odpověď exekutora může 
trvat i dva týdny, počítejte ale raději s 30 
dny. (Vzor dopisu naleznete na našich 
webových stránkách v Informacích pro 
občany – „Milostivé léto“.)

Poděkování občanům za pochopení a trpělivost
Nedávno jsme v Moravských Budějovicích dokončili dvě investiční akce na distri-

bučním zařízení elektrické energie.
Co jsme dělali?
Kde: 1. Moravské Budějovice – AS Chemie
 2. Moravské Budějovice – u hřbitova
Co: 1. trafostanice, přípojka VN, kabelové vedení NN
 2. obnova kabelového vedení NN
Podrobnosti: V případě první akce jsme provedli nové kabelové vedení vysokého 

napětí s novou kioskovou trafostanicí a napájecími kabely nízkého na-
pětí, ve druhém případě jsme provedli celkovou obnovu rozvodné sítě 
nízkého napětí, provedenou kabelovým vedením a opětovným napoje-
ním všech stávajících odběrných míst.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí mohlo být spojeno i přerušení dodáv-
ky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, děkujeme vám tímto za pochopení 
a trpělivost. I díky vám jsme tak mohli zajistit stále rostoucí požadavky na kvalitu 
a spolehlivost dodávky a výrazně prodloužit životnost energetického zařízení.

EG.D, a. s.

nutné skácet na území Moravských Bu-
dějovic. K jinému závěru totiž bohužel ne-
bylo možné na základě provedené revize 
stromů dojít.

V případě dřevin v gymnazijním parku 
vzaly za své dva jasany ztepilé a dvě jedle 
bělokoré. Zatímco jasany trpěly houbovou 
chorobou (tzv. nekrózou jasanů), obě jed-
le byly uschlé. Na Heřmanských kopcích 
bylo v aleji červených dubů zjištěno, že 
některé z nich napadly dřevokazné hou-
by (Laetiporus sulphureus, Inonotus dry-
adeus, Ganoderma adspersum aj.), které 
způsobily tzv. bílou hnilobu. Ta snižuje 
hustotu dřeva a jeho mechanické vlast-
nosti, takže by mohlo dojít k nebezpeč-
ným pádům dubů. Dva proto byly skáceny 
a jeden byl sesazen na bezpečné torzo. 
Původní záměr využít dvou pařezů jako 
součástí přírodní lavičky na sezení nevy-
šel. Pařezy se totiž vlivem hniloby totálně 
rozpadly…

Stejně smutný osud čeká také desítky 
topolů, které jsou součástí aleje kolem 
židovského hřbitova. Jsou totiž rovněž 
napadené dřevokaznými houbami a mají 
proschlé koruny, takže ani tyto vzrostlé 
stromy lemující cestu směrem na Koso-
vou se nevyhnou postupnému vykácení. 
Jejich narušená statika by mohla být příči-
nou nebezpečných pádů.

-jek-

Po obdržení odpovědi zašlete nebo 
složte na účet exekutora nesplacenou 
jistinu, kterou vám sdělil a 908 Kč na ná-
klady exekuce. (Nezapomeňte uvést va-
riabilní symbol, do zprávy pro příjemce 
pak jméno a poznámku, že se jedná o Mi-
lostivé léto – např. Jan Novák – splátka 
na jistinu – Milostivé léto). Platba musí být 
připsána do 28. ledna 2022!

Exekutor musí po splacení dlužné jisti-

ny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí 
od placení zbytku dluhu. Doporučujeme 
ale po provedení platby kontaktovat exe-
kutora pro ověření, že vše proběhlo v po-
řádku.

Více informací také na help – lince Člo-
věka v tísni – 770 600 800 (od 9 do 17 
hod.) nebo u jakékoliv neziskové organi-
zace zabývající se dluhovým poraden-
stvím (Rubikon centrum, Charita ČR 
a další) či na webových stránkách www.
nedluzimstatu.cz/milostive-leto/.

Barbora Pokorná, 
odbor kancelář starosty a školství

Milostivé léto pomůže lidem v exekucích. Jak se zapojit?
Kalendářně jsme sice ve druhé polovině podzimu, přesto ale přichází léto. 

A to milostivé. Akce, která se již nemusí opakovat a díky které se mohou de-
sítky tisíc lidí dostat z exekucí, začala 28. října. O co jde?

Pokácení napadených stromů je bohužel nevyhnutelné

Specializovaná firma se koncem října postarala o likvidaci nemocných a uschlých stromů v gym-
nazijním parku.      Foto: Luboš Janoušek
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Rozšíření veřejného osvětlení
Od srpna do října letošního roku probíhaly práce na rozšíře-

ní nového veřejného osvětlení v místní části Vranín, a to v roz-
sahu osazení zemnění vodičů, včetně chrániček a zřízení zem-
ních pouzder pro stožáry veřejného osvětlení. Práce provedl 
na základě výsledku výběrového řízení dodavatel Jan Kocáb-
-ELKO, Blížkovice, přičemž celkové náklady činily 397 640 Kč 
bez DPH.

Stavební práce probíhaly v součinnosti s pracemi Státního po-
zemkového úřadu ČR na výstavbě polních cest C4, C6, které 
spočívaly v budování zpevněných ploch komunikací.

Před několika týdny byla dokončena oprava úseku pro pěší 
mezi ulicemi Tovačovského sady a Havlíčkova (tedy chodníku 
v prostoru mezi poliklinikou a městským parkem). Od počátku léta 
zde probíhaly rozsáhlé stavební práce, které spočívaly v opravě 
schodů, chodníku, modernizaci veřejného osvětlení a výstavbě 
nové lávky pro pěší. Veškeré práce zajistila společnost STABO 
MB s.r.o. s celkovými náklady ve výši 5 216 840 Kč bez DPH.

Stavební práce si vyžádaly úplnou uzavírku tohoto úseku, kte-
rý je strategickou spojnicí mezi centrem města a ul. Havlíčkova 
(včetně ZŠ a ZUŠ). Děkujeme tímto všem, kteří i přes ztížený 

 Lávka byla slavnostně předána k užívání veřejnosti ve středu 17. listo-
padu. Pásku spolu se starostou Vlastimilem Bařinkou přestřihli muži, 
kteří se zasloužili o její vzhled i vybudování - Milan Procházka, Tomáš 
Dvořák a Karel Špaček.               Foto: Luboš Janoušek

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková orga-
nizace, ve spolupráci s městem Moravské Budějovice zajistila 
opravu silnice III/115 v místní části Vranín. Byl proveden nový 
povrch komunikace a vznikly dvě nové autobusové zastávky, 
bylo obnoveno vybavení jako např. směrové sloupky, vodorovné 
a svislé dopravní značení, uliční kanalizační vpusti apod.

Město Moravské Budějovice zadalo stavební práce, které 
spočívaly ve výstavbě nových a úpravě stávajících chodníků 
a zpevněných ploch, a to v celkové hodnotě 742 392 Kč bez 
DPH. Všechny uvedené práce byly dokončeny v říjnu letošní-
ho roku. Zhotovitelem prací byla společnost Inženýrské stavby 
Brno, spol. s r.o.

Coffee to Help 2021 aneb Charitativní kavárna běží dál
Na začátku byl sen dvou skautek mít vlastní kavárnu. To se 

nám sice ještě nepodařilo, ale charitativní kavárna Coffee to 
Help běží stále dál a my bychom vás moc rádi pozvali na její 
již 9. ročník. Letošní předvánoční kavárna bude věnována čtyř-
letému chlapečkovi Nikolasovi z Panenské u Jemnice, který 
trpí dětskou mozkovou obrnou. Je to veselý a hravý kluk, který 
neměl zrovna jednoduchý příchod na svět a rodina by ráda Ni-
kymu zajistila co nejlepší rehabilitační péči, která je poměrně 
drahá.

Samotná akce proběhne od čtvrtka 16. do neděle 19. pro-
since ve skautské klubovně na ulici Blahoslavova. Otevřeno 
budeme mít od 11:00 do 19:00 hod., v pátek až do 21:00 hod., 
kdy si budete moci posedět v klubovně při svíčkách a ochut-
nat nejrůznější druhy čajů. Pokud situace dovolí, přivítáme vás 
v naší útulné klubovně, pokud ne, budeme provozovat výdejo-
vé okénko stejně jako v loňském roce. Zastavte se na chvilku 

ve vánočním shonu a přijďte se k nám do klubovny vánočně 
naladit, dát si něco dobrého k jídlu a pití a finančně podpo-
řit nemocného chlapečka. Těšit se můžete na speciality dne, 
medovník, tiramisu, ovocný cheesecake, jablečný koláč, kávu, 
horkou čokoládu, cappuccino a mnoho dalších dobrot.

Letos jsme i trochu obměnili menu, aby vám u nás nepřestalo 
chutnat. Obsluhovat vás budou naše šikovné skautky, které pro 
vás kromě občerstvení připravují i prodej rukodělných výrobků 
(pletené věci, textilní tašky, ručně vyrobená mýdla a kosmetiku, 
svícny, vonné sáčky a další) nebo vernisáž výtvarných děl. Po-
kud se nebudete moci k nám do klubovny dostavit, plánujeme 
i rozvoz zákusků přímo k vám domů. 

Kde jinde se v příjemné atmosféře dobře najíte, napijete a zá-
roveň uděláte dobrý skutek? Jedině u nás! Moc se na vás těšíme.

Lucie Škodová

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Skončila rozsáhlá oprava a také nezbytné omezení

přístup do školy, zaměstnání či do svých domovů byli shovívaví 
a toto nezbytné bezpečnostní opatření dodržovali.

Věříme, že příjemnou odměnou za toto dočasné omezení 
bude pro všechny občany i návštěvníky Moravských Budějovic 
další opravená a bezpečná lokalita v centru našeho města.

Nový povrch a dvě autobusové zastávky ve Vraníně

Vranínští občané se konečně dočkali! Takto to ve Vraníně vypadalo 
první listopadový den letošního roku.              Foto: Luboš Janoušek
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Letos jsme si připomněli svátek svatého Huberta (3. listopadu) 
v lese Kosová. Slavnost zahájili trubači z Bukoviny. Děti z morav-
skobudějovické mateřské školy Jabula zazpívaly při mši svaté 
a také prezentovaly své obrázky svatého Huberta. Při slavnost-

ním obřadu byl požehnán 
dubový kříž, který je upev-
něn u ostrůvku dolní retenční 
nádrže a má připomínat tuto 
slavnost. Pevně věříme, že 
dodá tomuto krásnému místu 
ještě hlubší rozměr.

Moravskobudějovický fa-
rář Miloš Mičánek požehnal 
všem myslivcům, přátelům 
a návštěvníkům lesa. To, co 
svatý Hubert připomínal věří-
cím i sobě, připomíná i nám: 
„Pokud žijeme, jsou nám 
dveře milosrdenství otevře-
ny… Uvaž tedy, čím jsi byl, co 
jsi a čím zakrátko budeš!“

První listopadový den v moravskobudějovickém Domě sv. An-
tonína probíhal ve znamení oslav. V dopoledním čase se začala 
pomaličku zaplňovat společenská místnost, do které přicházeli 
obyvatelé a zaměstnanci domova, aby společně popřáli k 92. 
narozeninám panu Karlu Dočkalovi. Oslavence velmi potěšil 
také příchod místostarostky Moravských Budějovic Jany Kie-
sewetterové, která jubilantovi předala krásnou kytičku, pamětní 
list a narozeninový balíček plný sladkostí. U dobrého pohoštění 
v přátelské atmosféře potom Karel Dočkal zavzpomínal na své 
mládí a krásně prožitý rodinný život.

Odpolední čas patřil dalšímu oslavenci. Své 80. narozeniny 
totiž oslavila paní Olinka Sedláková. Přítomní obyvatelé a za-
městnanci společně s rodinou zazpívali tradiční „Živijó, živijó“ 
a na krásném čokoládovém dortu se rozzářila fontána. Paní 
Olinka Sedláková je doposud nejdéle žijící obyvatelkou v Domo-
vě sv. Antonína. Určitě stojí za zmínku, že do domova nastoupila 
15. května 1971 a žije tak zde spokojeně už rovných padesát let.

Ještě jednou oběma oslavencům přejeme do dalších let pevné 
zdraví, hodně štěstí a pohody.

Bc. Ludmila Čáblová

Svatohubertskou slavnost zakončily slavnostní fanfáry truba-
čů. Na akci spolupracoval Lovecký svět společně s Lesy ČR, kříž 
vyrobila firma SWN Moravia. Zveme vás k procházce k tomuto 
novému kříži.

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, zejména Ing. Tomáši 
Nekulovi a Otakaru Fričovi. Akci pořádala farnost Moravské Bu-
dějovice ve spolupráci s MŠ Jabula a Orlem Moravské Budějovi-
ce.     –až–

Narozeninové gratulace v Domě svatého Antonína

Ostrůvek zdobí požehnaný dubový kříž
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Ve velice přátelském duchu a příjemné atmosféře proběhlo 
v pátek 15. října slavnostní setkání současných i bývalých sta-
rostů a starostek obcí sdružených v Moravskobudějovickém mi-
kroregionu. Akce konaná u příležitosti 20. výročí založení tohoto 
dobrovolného svazku obcí se původně měla uskutečnit už před 
rokem, ale vzhledem k loňské vážné epidemiologické situaci mu-
sela být odložena.

Slavnostní setkání hostil Budivoj, tedy jeden ze sálů morav-
skobudějovické Besedy. Pět desítek účastníků a hostů včetně 
krajského radního a místopředsedy podobného svazku se sídlem 
v Jemnici Karla Janouška krátce po 14. hodině přivítala předsed-
kyně Moravskobudějovického mikroregionu Jana Kiesewettero-
vá. Vyjádřila radost z hojné účasti a připomněla jaro roku 2000, 
kdy Moravskobudějovický mikroregion vznikl. 

Na rozdíl od obvyklé praxe u podobných akcí se tentokrát ne-
konaly žádné dlouhé oficiální proslovy, prostor vyjádřit se však 
dostal každý, kdo o to projevil zájem. Hovořili tak současní i bývalí 
starostové včetně Jana Nekuly, který se coby tehdejší starosta 
Moravských Budějovic o zrod svazku v roce 2000 zasloužil nejvíc. 
Vzpomínalo se, hodnotilo, plánovalo, přálo i děkovalo. Všichni bez 
rozdílu se shodli na tom, že Moravskobudějovický mikroregion je 
důležitou a potřebnou institucí, což v průběhu uplynulých let do-
kázal mnohokrát.

Každý z účastníků slavnostního odpoledne obdržel na památku 
z rukou místopředsedy mikroregionu a starosty Domamile Radka 
Menčíka dárkovou tašku, která mimo jiné obsahovala také láhev 
vína se speciální etiketou a pamětní list. Po skončení téměř třího-
dinového setkání se (až na pár výjimek) všichni přesunuli do zá-
meckých koníren na vernisáž tradiční výstavy obcí. Ještě před 
jejím zahájením se stihli na zámeckém nádvoří vyfotografovat.

Luboš Janoušek

Slavnostní setkání k jubileu Moravskobudějovického mikroregionu
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Janoušek, došlo na tradiční křest stolního 
kalendáře Moravskobudějovického mikro-
regionu na rok 2022, jehož se spolu s ním 
a Janou Kiesewetterovou ujali zakladatel 
mikroregionu a exstarosta Moravských 
Budějovic Jan Nekula a spoluautor kalen-
dáře Luboš Janoušek. O kulturní program 

vernisáže se postarala Základní umělec-
ká škola Moravské Budějovice.

Na výstavě, která v zámeckých konír-
nách trvala až do pátku 22. října, se pre-
zentovaly Babice, Cidlina, Častohostice, 
Dešov, Dědice, Domamil, Hornice, Jaku-
bov, Kojatice, Komárovice, Láz, Lesná, 
Litohoř, Lukov, Martínkov, Meziříčko, Mo-
ravské Budějovice, Nimpšov, Nové Syro-
vice, Vícenice, Zvěrkovice a Želetava.

-jek-

mimo jiné Jana Kiesewetterová. „Dovolte 
mi co nejupřímněji poděkovat vám všem, 
kteří obětavě pomáháte ve prospěch dru-
hých. Děkuji starostům i starostkám jed-
notlivých obcí za jejich obětavou činnost, 
kterou pro své občany dělají. Jen díky je-
jich lásce k domovu, přátelství a dobrosr-
dečnosti máme dnes možnost zhlédnout 
tuto zajímavou výstavu,“ zdůraznila.

Poté, co se svojí zdravicí vystoupil radní 
Kraje Vysočina, starosta Police a místo-
předseda Jemnického mikroregionu Karel 

V úvodu svého proslovu přivítala účast-
níky vernisáže, především však všech-
ny přítomné bývalé i současné starosty 
a starostky dvou desítek obcí a také 
krajského radního Karla Janouška. Při-
pomněla nejen skutečnost, že výstava se 
v zámeckých konírnách koná pravidelně 
(s loňskou výjimkou) už od roku 2005, ale 
také fakt, že Moravskobudějovický mik-
roregion oslavil své dvacáté narozeniny. 
„Děkuji vám všem, že jste si našli čas, kte-
rého se nám všem většinou nedostává, 
a přišli jste se podívat na tuto zajímavou 
výstavu. Až nahlédnete dovnitř, dozvíte se 
mnohé o dění v tomto krásném koutu naší 
země, o dění v jednotlivých obcích Mo-
ravskobudějovického mikroregionu,“ řekla 

Ve středu 27. října, tedy v předvečer stát-
ního svátku, jsme si i u nás v Jakubově při-
pomněli 103. výročí vzniku samostatného 
československého státu. Od obecního úřadu 
vyšel za zvuků pochodových písní v místním 
rozhlase lampionový průvod. Obešel kulturní 
dům i náves a dorazil až k parku. Tady po-
ložili zastupitelé obce věnce k památníkům 
padlých v obou světových válkách. Poté ná-
sledoval proslov starosty Miroslava Kabel-
ky a po něm zazněla státní hymna. Oslavu 
státního svátku zakončil ohňostroj odpálený 
z věže hasičské zbrojnice. Celé akce se zú-
častnily dvě stovky dětí, rodičů a dalších ob-
čanů.        -mik-

Výročí vzniku Československa se v Jakubově 
nemohlo obejít bez oblíbeného lampionového 
průvodu.  Foto: Barbora Kabelková

Výstava mikroregionu a křest stolního kalendáře
Stalo se již dobrou a osvědčenou tradicí, že vždy v předvečer Císařského 

posvícení se v moravskobudějovických zámeckých konírnách koná vernisáž 
výstavy, na které se prezentují obce sdružené v Moravskobudějovickém mi-
kroregionu. Tradice byla ze známých důvodů v loňském roce přerušena, ale 
letos se výstava uskutečnila, a to včetně vernisáže. Ta proběhla v pátek 15. 
října, kdy ji úderem 17. hodiny zahájila předsedkyně dobrovolného svazku 
obcí a místostarostka Moravských Budějovic Jana Kiesewetterová.

Křest stolního kalendáře: zleva tajemník svazku Jaroslav Kunst, Jan Nekula, Jana Kiesewettero-
vá, Luboš Janoušek a Karel Janoušek.            Foto: Pavel Čírtek

V kulturním programu vystoupili žáci Základní 
umělecké školy Moravské Budějovice. 

Foto: Pavel Čírtek

Tradiční připomínka výročí s průvodem v Jakubově
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ná zeleň, která bude lemovat silnici tak, 
aby do budoucna přispěla nejen k este-
tickému zvelebení, ale také k zadržování 
prašných částic a zplodin projíždějících 
automobilů. Těch bohužel rok od roku při-
bývá. Největším problémem je narůst ná-

kladní dopravy. Rychlost, kterou naší obcí 
auta projíždějí, se také stále zvyšuje. Co 
k tomu dodat? Snad jen to, že bychom si 
obchvat opravdu moc přáli!

Nicméně snažili jsme se o to, abychom 
si novou úpravou návsi co možná nej-
více zpříjemnili život. Vznikly zde nové 
dopravně-bezpečnostní prvky. Konečně 
máme alespoň jeden přechod pro chodce 
a jedno místo pro přecházení. O toto jsme 
usilovali opravdu dlouho. Nakonec nám 
s realizací pomohl Státní fond dopravní 
infrastruktury, který nás podpořil svými 
finančními prostředky. Dá se tedy říci, 
že po celé délce silnice I/38 máme nové 
chodníky. Okrajové úseky chodníku byly 
vybudovány Ředitelstvím silnic a dálnic 
při opravě silnice v roce 2019. Centrální 
část od mostu po křižovatku byla financo-
vaná zmiňovanou dotací. Léta se čekalo 
na to, až budou veškeré sítě v zemi, aby-
chom mohli dokončit centrální část obce. 
Toto se tedy podařilo.

Na příští rok se připravuje přeložka 
chodníků v litohořské části Kozí Perk, a to 
jak ve směru na Kosovou, tak i ve směru 
na Domamil. Opravit bude potřeba i chod-
níky v některých ulicích.

Hana Bustová

Projekt revitalizace návsi se v Litohoři 
připravoval od roku 2015. Práce byly za-
hájeny na podzim 2020. S příchodem jara 
se s pracemi pokračovalo. Zemní práce 
byly ukončeny v průběhu léta 2021. Poté 
se intenzivně začala vysazovat okras-

Dění v Litohoři v letošním i v příštím roce
Náves jako nová

Na budovu se během letních měsíců vrátil název ŠKOLA

Sbor dobrovolných hasičů
I když doba covidu volnočasovým hromadným akcím příliš 

nepřeje, podařilo se v letošním roce našim hasičům účastnit 
se hasičských soutěží v sousedních vesnicích. Mladí litohořští 
hasiči mají zájem, a tak je starší a zkušenější rádi podpoří. 
Vzdor všem epidemickým opatřením se nám podařilo uspořá-
dat i tradiční dětský den na začátku velkých prázdnin a také 
posvícenskou zábavu. Rádi bychom uskutečnili i velmi oblí-
bený Hasičský ples, který se koná pravidelně v únoru, avšak 
záleží na tom, jakým směrem se bude ubírat vývoj z hlediska 
pandemických opatření. Kulturní život v malých obcích utrpěl 
covidem opravdu hodně. Bohužel se nedá nic dělat a my si 
musíme pouze přát, aby zase vše brzy ustoupilo.

Všem aktivním členům bych rád poděkoval za celoroční 
spolupráci.

Petr Chvátal, starosta SDH Foto: Libor Sobotka st.

Základní škola v Litoho-
ři získala během letních 
měsíců zcela nový kabát. 
Fasáda celé budovy byla 
opravena a natřena. I přes-
to, že jsme zahajovali školní 
rok obklopeni lešením, nyní 
již můžeme jen obdivovat 
výsledek několikaměsíč-
ní práce. Při výběru barvy 
fasády jsme se inspirovali 
historií školy a dobovými fo-
tografiemi. Proto byl po toli-
ka letech vrácen na budovu 
i tehdejší nápis ŠKOLA. 
Budova nepochybně pro-
koukla a sklízíme i od dětí 
jen kladné reakce, což nás 
velmi těší.

Dětem přeji, aby si docházku 
do školy užívaly ve zdraví, pokud 
možno bez uzavírek škol nebo ja-
kýchkoliv omezení. Výuku ve škol-
ní lavici opravdu nedokáže plně 
nahradit žádná jiná alternativa. 
Nyní to můžeme po dvou letech 
zkušeností jistě všichni zhodno-
tit. Situace byla pro všechny nová 
a nelehká. Obdivuji rodiče za jejich 
trpělivost a chtěla bych jim touto 
cestou poděkovat za součinnost 
a spolupráci. Děti prošly zkuše-
ností, kterou neznaly, možná je 
i v nějaké míře obohatila. Všichni 
doufáme, že školy zůstanou bě-
hem školního roku plné, snad jen 
s mírnějšími omezeními.

Mgr. Romana Kabelková
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Připomínka vzniku Československa v Martínkově
Stalo se již tradicí, že se v předvečer státního 

svátku 28. října pořádá v Martínkově lampionový 
průvod spojený s uctěním památky obětí první 
světové války. V roce 2020 byla tato tradice kvůli 
koronavirovým opatřením přerušena a připomín-
ka vzniku samostatné republiky se uskutečni-
la prostřednictvím místního rozhlasu. Letos se 
po roční pauze k průvodu opět sešlo několik de-
sítek martínkovských občanů všeho věku, hasiči 
v uniformách, děti s rozsvícenými lampionky.

U pomníku padlých byl položen věnec (viz foto 
Víta Bláhy) a zazněla státní hymna. V krátkém 
projevu došlo k připomenutí si dějinných událostí 
předcházejících vyhlášení nezávislého státu Če-
chů a Slováků, snahy tehdejších exilových před-
stavitelů našich národů o uznání nového státu 
na mezinárodní politické scéně i prvních kroků 
založeného Národního výboru. Na památku obětí 
války nejen z řad občanů Martínkova pak zazněla 
Večerka Armády České republiky.

Josef Pléha

Ani rok 2021 nebyl pro většinu z nás rokem snadným. Stále se 
potýkáme s covidem-19 a s přibývajícím zimním počasím jakoby 
covid znovu „ožil“ a nabíral opět na síle. Každý z nás se musí 
chovat odpovědně; tedy tak, aby svým chováním neohrožoval 
nejen své nejbližší a nejmilejší, ale také ty ostatní. Vždyť přece 
žijeme v lidském společenství a každý z nás si přeje jediné: aby 
on sám byl zdravý a byli zdraví i všichni jeho nejbližší. Jedno 
přísloví praví, že zdravý člověk má tisíc přání, nemocný pouze 
jedno – být zdravý. Ráda bych tímto vyzvala všechny k obyčejné 
lidské ohleduplnosti. Budeme-li ohleduplní k ostatním, jsme tím 
ohleduplní i sami k sobě.

Zároveň bych ráda popřála všem občanům Moravskobudějo-

Dění v Litohoři v letošním i v příštím roce
Sportovní areál zahájil naplno provoz

V letošním roce byl naplno zahájen i provoz sportovního areálu 
včetně všech přilehlých budov, které jsou důstojným zázemím pro 
klienty našeho areálu. Celý areál tedy nyní tvoří komplex tří bu-
dov, šesti antukových kurtů, dvou víceúčelových hřišť, dvou hřišť 
na plážový volejbal a dvou fotbalových hřišť. Toto zázemí posky-
tuje našim hostům bohaté možnosti sportovního vyžití. Na své si 
přijdou i ti nejmenší, pro které je připraveno dětské hřiště s herní-

mi prvky. Celý areál provozuje obec Litohoř sama. Je možné zde 
uspořádat svatby, narozeniny, rodinné oslavy, ale i firemní večírky 
či firemní školení. Škála je opravdu široká a vybrat si může každý.

Obec má na tento areál úvěr. Provoz je natolik přínosný, že si 
z velké části na tento závazek vydělá. Klienti se vrací opakovaně 
a jsou u nás velmi spokojeni.

Hana Bustová

vického mikroregionu normální život, hezké mezilidské vztahy 
a hlavně hodně zdraví. Myslím, že právě ten úplně normální ži-
vot nám všem za téměř dva roky, co se svět potýká s pandemii, 
opravdu chybí.

A na co se u nás v Litohoři vrhneme příští rok? Například vyu-
žijeme toho, že jsme od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získali 
dotaci na venkovní rekonstrukci mateřské školy, ta přijde na řadu 
o velkých prázdninách. Měnit se bude střecha, lodžie a celá bu-
dova dostane nový kabát. Jednou z dalších priorit bude dokon-
čení zbývajících částí zelených ploch po pravé straně ve směru 
na Moravské Budějovice.

Hana Bustová, starostka obce

Ohlédnutí za letoškem a plány do budoucího roku
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díky vstřícnosti investora prodloužil až na křižovatku Moravské 
Budějovice-Vícenice.

Protože předpokládaný termín předání stavby k užívání byl 
stanoven na 30. listopadu 2021, v den vydání tohoto čísla zpra-
vodaje už by měl plně sloužit svému účelu. Nový most přispěje 
k bezpečnějšímu provozu především tím, že jeho součástí bude 
chodník pro pěší, který naváže na stávající obecní chodníky.

-len-

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, proto ani v Me-
ziříčku jsme v tomto směru nemohli zůstat pozadu. Sešli jsme se 
v sobotu 30. října na Stráňkách, kde jsme zahájili první ročník 
meziříčské drakiády. Rodiče s dětmi si přinesli vlastní draky, a tak 
se nám na obloze sešla velká škála pestrých barev a tvarů.

Draci velcí, malí, dlouhoocasí, 
s motivy zvířátek a pohádkových 
postav. Největším létajícím drakem 
byl růžový motýl, který létal nejvýše. 
Odpoledne bylo krásné slunečné po-
časí s vydatným větrem, který nám 
rozehnal stádo létajících draků. Dva 
draci se ale splašili a uletěli daleko 
za obzor.

Drakiáda není jen pouštění dra-
ků, ale také možnost, jak se setkat 
a společně poklábosit. Samozřejmě 
nesmělo chybět ani opékání vuřtů. 

Pro účastníky byla připravena polní kavárna s horkými nápoji.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům a dětem, ba-

bičkám a dědečkům, kteří si udělali poslední říjnovou sobotu čas 
a strávili s námi nádherné říjnové odpoledne při příležitosti prv-
ního ročníku meziříčské drakiády.         Alena Pelánová

Nový most přispěje k bezpečnějšímu provozu
V Lukově již byl dokončen most ev. č. 15227 – 2 přes říčku Ro-

kytku. Příprava opravy mostu začala již v roce 2019, kdy na zá-
kladě zjištění aktuálního stavu bylo rozhodnuto o jeho nutné 
rekonstrukci. Téměř dva roky probíhala nezbytná projektová pří-
prava a na začátku července letošního roku byly zahájeny práce 
na jeho výměně. Nejdříve bylo nutné zajistit lávku pro pěší, jeli-
kož most je zásadním prvkem pro spojení obou částí obce. Stav-
ba si zároveň vyžádala přeložení telekomunikačních a silových 
vedení, která byla součástí starého mostu. Po celkové 
demolici starého začala stavba nového mostu a ve dru-
hé polovině listopadu se vše ocitlo ve fázi dokončova-
cích prací; byl položen nový asfaltový povrch, který se 

Tyto snímky jsou dokladem toho, jak probíhaly práce spojené s výstavbou nového lukovského mostu první listopadový den. Dnes už by měl sloužit 
svému účelu…                       Foto: Luboš Janoušek

Meziříčská drakiáda s opékáním vuřtů a polní kavárnou

Kočárkování
Neděle 24. října.
Ve 14 hodin se v Jackově pod lípou na „Mendláku“ začala sjíž-

dět čtyřkolá vozidla v podobě kočárů pro děti i pro panenky.
Milovníci dob dávno minulých vrací život skoro ztraceným vě-

cem. Opravují, šijí, látají, zkouší v sobě objevit zručnost našich 
předků. Pátrají, jaký poklad vydá ještě půda starého baráku. 
A pak donekonečna zkouší objev dát do původního stavu.

To je začátek a v cíli přijde chvíle, kdy se svým dílem vyra-
zí na náves, či do městského parku. Poutají pozornost, obdiv 
i úsměv. Ale stále platí, že kdo si hraje, v jakémkoli věku, nezlobí.

Velký dík tedy patří všem, kteří zvířili stojaté vody Jackova při 
promenádě po vsi a těm, bez kterých by se „Kočárkování“ neo-
bešlo. Tak zase někdy na příjemnou setkanou!

-jj-
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V neděli 31. října se ve společen-
ském sále lukovské fary uskutečnil 
podzimní koncert „Lukovského pě-
veckého sboru“ pod vedením paní 
Heleny Vojtěchové. Příjemně strá-
vené odpoledne si přišlo užít několik 
desítek posluchačů nejen z Lukova, 
ale i z okolních obcí. Koncert se nesl 
v duchu melodií známých z filmů pro 
pamětníky a muzikálů. Právě příjemná 
atmosféra a všeobecná znalost skla-
deb způsobila, že společně se sbo-
rem si s radostí zazpívali i posluchači 
a udělili tak nejvyšší možné hodnoce-
ní úspěšnosti této akce.

Foto: František Čábel

V měsíci říjnu se ve škole událo spous-
tu věcí. Jednou z prvních věcí bylo to, že 
se ve škole konalo promítání filmu pro 

Ve čtvrtek 14. října dokončili jakubovští 
nadšenci stavbu v pořadí již dvacátých 
Slamáků. Během uplynulých šestnácti 
let jste u státní silnice na okraji Jakubova 
mohli vidět celkem šestnáct pohádkových 
postaviček a troje zvířátka z jihlavské ZOO.

Letos tvůrce inspirovala pohádka o vod-
níkovi Česílkovi. Pomocí obecní techniky 
nejprve zaměstnanci obce odvezli Karkul-
ku i vlka s postelí. Pak poskládali na sebe 
nové balíky. O nástřik fasádní barvou se 
postaral mistr malíř a místostarosta v jed-
né osobě. Celé dílo dokončily místní ši-
kovné ženy jednotlivými doplňky. Při stav-
bě využívají každoročně také různé staré 
věci. Na letošních Slamácích můžete na-
lézt jeden doplněk, který jste mohli vidět 
už u třech předchozích postaviček. Víte, 
o které jde a co mají společného?

Miroslav Kabelka

Desátý měsíc roku v MŠ a ZŠ Nové Syrovice
žáky. Film, který byl žákům promítán, se 
jmenoval Život ve stromě. Pro děti to bylo 
příjemné ozvláštnění výuky a bavilo je to.

Další věcí, která se v říjnu udála, byla 
soutěž pro děti. Ta se konala o přestáv-
kách, proto to byla tzv. přestávková sou-
těž. Přestávková soutěž spočívala v tom, 
že každý z vyučujících si na jeden týden 
(konkrétně na úterý a čtvrtek) nachystá 
pro celou školu nějakou aktivitu. Aktivity 
jsou různého typu: kvízy, hádanky, pozná-
vání pohádkových postav atd. Tato soutěž 
sloužila pro pobavení dětí. Při této soutě-
ži se o přestávce sešla celá škola v hale 
a vyučující, který je v daný týden na řadě, 
jim vysvětlí, co si pro ně připravil za akti-
vitu a co musejí splnit, aby jim byl přičten 
bod. Pokud děti úkol správně a podle po-
kynů vyplnily, byl jim poté, co se odpovědi 
překontrolovaly, udělen bod. Tato soutěž 
ve škole začala probíhat v říjnu a bude 
pokračovat až do Mikuláše. Po Mikuláši 
bude soutěž sečtena a vyhlásí se nejlepší 
řešitel soutěže, který za svou snahu bude 
řádně odměněn.

Nikola Šťávová

Jakubovští Slamáci letos již podvacáté
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Tak jako v jiných obcích i v Želetavě 
s příchodem podzimu nabrala na síle 
koronavirová epidemie. To se nejspíš po-
depsalo i na zájmu o kulturní akce. Vel-
mi slabá byla účast na taneční zábavě, 
kterou po dlouhé době 23. října společně 
uspořádali členové SDH a Sokola. Asi 
stovka účastníků se však v želetavském 
kulturním domě skvěle bavila díky organi-
zátorům i výborné kapele JARDA BAND.

Další zajímavou akcí bylo divadelní 
představení v bývalém želetavském kině. 
V neděli 14. listopadu se zde tři členky 
ochotnického souboru z Předína skvěle 
předvedly v tragikomedii Michaely Dole-
žalové a Romana Vencla „Královny“.

nili i ti nejmenší. Za překonání strachu 
byla na konci stezky předána sladká od-
měna. Těšíme se na příští rok. Všem, kteří 
se na akci podíleli, děkujeme!

Ve čtvrtek 4. listopadu oslavili manželé 
Filipskovi, Jiřina a František, šedesát let 
společného života. K vzhledem k aktuál-
ní epidemiologické situaci a omezením 
Ministerstva zdravotnictví ČR nemohli 
zástupci obce pozvat manželskou dvojici 
do místní klubovny a tradičně tak s nimi 
oslavit jejich jubileum při společném po-
sezení. Proto jim alespoň místostarostka 
Petra Dubská společně s kulturní refe-
rentkou Markétou Holíkovou předali ky-
tici s dárkovým balíkem a popřáli Jiřině 
a Františkovi Filipským jménem obce Láz 
do dalších let společného života vše nej-
lepší, hodně zdraví, radosti, spokojenosti 
a štěstí.

Andrea Sosnarová

Poslední říjnový víkend v Lázu patřil 
dýňobraní, které pořádala obec společně 
s klubem Lázáček. V pátek 29. října pro-
běhlo setkání na návsi, kam děti přinesly 
vydlabané dýně, které následující týden 
zdobily náves společně se třemi velkými 
strašáky. Doladila se veškerá výzdoba 
a vše tak bylo připraveno na sobotní prů-
vod, který zahájila místostarostka Petra 

Dubská v 18.30 hodin, kdy se všichni spo-
lečně vydali tmou jen se svými svítícími 
lucerničkami.

Po dobu průvodu zněla z místního 
rozhlasu strašidelná hudba, která doda-
la tomu všemu tu správnou atmosféru. 
Po průvodu děti dostaly odměnu a pro 
největší odvážlivce byla připravena ještě 
stezka odvahy, které se nakonec zúčast-

Děj nás zavedl do pokoje soukromého 
sanatoria, kde se sejdou tři ženy, které 
byly v nedávné době vystaveny trauma-
tickým zážitkům a teď stojí před nelehkým 
úkolem – naučit se žít své nové životy. 
A je to právě humor, který je drží nad vo-
dou i v těch nejtěžších chvílích. Členky 
předínského souboru si s rolemi poradily 
opravdu skvěle. Škoda jen, že i na tuto 
akci nepřišlo více diváků. Kinosál s kapa-
citou 200 míst byl zaplněn sotva ze čtvrti-
ny. Ti co nepřišli, se tak připravili o skvělý 
zážitek z divadelní komedie plné upřímné-
ho humoru, ze kterého však občas i za-
mrazilo v zádech.

Olga Nováková

První svatba 
na Lesné

Kulturní dům na Lesné byl odjakživa 
dějištěm mnohých a nejrůznějších akcí, 
ovšem tahle listopadová byla naprosto 
a zcela výjimečná. V sobotu 6. listopa-
du se zde totiž konala historicky první 
svatba v téměř šedesátileté éře kultur-
ního domu.

Pod taktovkou oddávajícího pana 
starosty Jeřábka zaznělo sálem sou-
hlasné „ANO“ lehce po poledni, zbytek 
dne pak patřil dobré společnosti v kom-
binaci s dobrým jídlem a pitím. Nevěs-
tě to moc slušelo, ženich se usmíval 
a třípatrový dort vybízel k nakousnutí. 
Premiérová svatební veselice proběhla 
na jedničku – touto cestu přejeme ještě 
jednou novomanželům Janči a Stando-
vi na společné cestě životem všechno 
nejlepší!

Marcela Havelková

Dýňobraní a diamantová svatba v Lázu

Kulturní podzim s tancem a divadelním 
představením ochotnického souboru
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Ve dnech 3. a 4. listopadu se v Ostra-
vě-Vítkovicích uskutečnil Kongres a celo-
republikové shromáždění členských obcí 
Sdružení místních samospráv České re-
publiky (SMS ČR). Tohoto shromáždění 
jsem se zúčastnil jako jediný zástupce 
členských obcí z Třebíčska (spolu s dal-
šími starosty a starostkami zastupujícími 
jiné obce Vysočiny), kdy jsem i za mnoho 
ostatních obcí mohl předkládat návrhy 
a hlasovat na základě plných mocí.

V prvním dni kongresu došlo k před-
stavení několika příkladů dobré praxe 
z malých obcí, například instalace fotovol-
taických panelů na střechách obecních 
budov, vybudování komunitních kom-
postáren nebo domovních čističek odpad-
ních vod. Dále se diskutovalo o mnoha 
problémech našeho současného venkova 
a byla probírána řešení, jak zastavit jeho 
vylidňování.

Druhý den proběhla volba nového 
předsednictva SMS ČR. Místo končící-
ho předsedy europoslance Stanislava 
Polčáka byla do čela sdružení zvolena 
Eliška Olšáková, starostka Valašských 
Klobouků a zároveň nově zvolená po-
slankyně Parlamentu České republiky. 
V předsednictvu skončili i dva dosavadní 
zástupci Vysočiny – Jan Sedláček z Kři-
žánek a Dagmar Vaňková z Jeřišna, kteří 
již své posty neobhajovali. Přesto bude 
mít náš kraj zastoupení i v novém vede-
ní SMS ČR. Místostarostou sdružení byl 
zvolen Václav Venhauer, starosta Libice 
nad Doubravou a členkou předsednictva 
Pavla Chadimová, starostka Heřmanova.

Delegáti shromáždění pak drtivou vět-

šinou zvolili jako „Přešlap roku“ nový sta-
vební zákon a naopak jako „Počin roku“ 
iniciativu za jeho zrušení. Tento požada-
vek se objevil i v závěrečném usnesení, 
ve kterém SMS ČR žádá vládu a Posla-
neckou sněmovnu o odložení účinnosti 
a předložení nového znění stavebního 
zákona; dále byl do usnesení zahrnut po-
žadavek na vyjmutí představitelů malých 
obcí z působnosti zákona o střetu zájmů 
nebo požadavek na prodloužení voleb-

ního období zastupitelstev měst a obcí 
na šest let. Mezi dalšími požadavky se 
pak objevila i úprava rozpočtového určení 
daní pro obce nebo požadavek na co nej-
rychlejší vypsání výzev z evropských fon-
dů určených pro ČR (Modernizační fond, 
Fond obnovy, Fond spravedlivé transfor-
mace, Víceletý finanční rámec) pro mož-
nost podávání žádostí o dotace na další 
rozvoj venkova.

Josef Pléha, starosta Martínkova

Letos v říjnu byl v Nimpšově zrea-
lizován projekt s názvem „Kamenná 
hráz rybníka“. Rekonstrukce spočívala 
ve vybourání stávajícího kamenného 
opevnění, které bylo narušeno koře-
ny staletých lip z hráze rybníka a ná-
lety olší, které se uchytily ve spárách 
již opadávajícího stráveného betonu. 
Dále byla odstraněna část zeminy a vy-
stavělo se nové opevnění návodního 
stavu hráze lomovým kamenem. Obec 
na tento projekt podala žádost o dotaci 
z Fondu Vysočiny – Programu obnovy 
vesnice Vysočiny (POVV).

Co se týká finanční náročnosti 
akce, její realizace si vyžádala částku 
550 171 Kč. Ze zmíněného Fondu Vy-
sočiny byla Nimpšovu poskytnuta do-
tace ve výši 100 000 Kč a zbývajících 
450 171 Kč uhradila ze svého rozpočtu 
obec.

Božena Novotná

Kamenná hráz rybníka v Nimpšově za půl milionu

Celorepublikové shromáždění Sdružení 
místních samospráv trvalo dva dny

 Místo konání kongresu: hala Gong v Ostravě-Vítkovicích.           Foto: Josef Pléha
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Již počtrnácté hostily morav-
skobudějovické zámecké konírny 
výstavu, na které prezentovali 
své snímky fotonadšenci z Mo-
ravských Budějovic a blízkého 
okolí. Výstava fotofandů však 
měla pořadové číslo patnáct, ne-
boť loni proběhla on-line formou.

Letos své výtvory představilo 
dvanáct dospělých autorů (Tibor 
Andrejkovič, Lenka Bastlová, 
Antonín Bulička, Pavel Čírtek, 
Karel Diviš, Jan Dvořák, Luboš 
Janoušek, Lenka Jarolímová, 
Ivana Navrkalová, Karla Nixová, 
Jan Švaříček, Aneta Žákovská) 
a na společném panelu jedenáct 
děvčat a dva chlapci ze Základ-
ní školy Havlíčkova ul. (práce 
v předmětu digitální technologie). 
Celkem se na devatenácti pane-
lech objevilo sto osmdesát barev-
ných a černobílých fotografií.

Vernisáž výstavy, která trvala 
až do úterý 23. listopadu, proběh-
la v pátek 12. listopadu. Úvodního 

slova se jako obvykle 
ujala Drahomíra Br-
zobohatá a pro tuto 
příležitost si opět 
připravila naprosto 
nový proslov. Přiví-
tala návštěvníky i vy-
stavující fotografy, 
představila kurátora 
výstavy Pavla Čírtka 
i kytarové duo Sme-
ták and Smiďák, kte-
ré se tradičně posta-
ralo o hudební část 
programu vernisáže.

Drahomíra Brzobohatá ve svém 
proslovu vysvětlila rozdíl mezi hezkou 
a dobrou fotkou; hezká zasvítí, přitáhne 
pozornost, ale potom „zemře“, kdežto 
dobrá je malý zázrak, dokáže žít spo-
kojený život ve fotoknize, nebo na něčí 
zdi… 

„Naštěstí pro fotky máme my lidé ka-
ždý svůj vkus, svůj úhel pohledu, a tak 
vás mohu ujistit, že naprosto všech-
ny fotografie na výstavě jsou dobré 
a hezké. Protože krása, jak řekl Shake-
speare, tkví v oku pozorovatele,“ zdů-
raznila závěrem.

-jek-

Poslední akcí, kterou v letošním roce uspořádal Klub důchodců působící při Městském kulturním středisku Beseda v Morav-
ských Budějovicích, byla listopadová přednáška Marie Berkové s názvem „Na skok do Kolumbie“. Poutavé vyprávění o svém po-
bytu v Jižní Americe samozřejmě doprovodila spoustou fotografií. Další přednášku – tentokrát Antonína Buličky o národních 
parcích USA – chystá KD na leden 2022, opět v sále Budivoj.

Foto: Luboš Janoušek

Tradiční výstava nabídla sto osmdesát fotografií

Návštěvníci vernisáže u jednoho z devatenácti výstavních panelů.               Foto: Luboš Janoušek

Kytarové duo Smeták a Smiďák v akci.       Foto: Luboš Janoušek
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Fotoohlédnutí za letošním Císařským posvícením
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Foto: Luboš Janoušek a Pavel Čírtek
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“Moc mě mrzelo, že se loňské koncer-
ty nemohly uskutečnit. Nejen diváci, ale 
především děti ze sborů se na ty koncerty 
těšily již loni. Pilně se připravovaly i přes 
známé komplikace s výukou. Samotní 
učitelé mě zcela dostali tím, že v realiza-
ci koncertů věřili do poslední chvíle a s 
dětmi opravdu zkoušeli i na dálku. Proto 
věřím, že o to víc se všichni na ty letošní 
koncerty těšíme. Zazní sváteční melodie, 
autorská hudba, světové hity a nebudou 
chybět ani vánoční koledy,” říká hlavní 
protagonista.

Ideální možnost opět nastartovat ty 
pravé české Vánoce a nabít se sváteční 
atmosférou! Na letošním vánočním turné 
Josef Vágner představí nejen své nej-
známější hity, ale také písničky z nejno-
vějšího vánočního alba s názvem Hvěz-
da bílá. “Hvězdu bílou jsem představoval 
na posledním tour, poté následovala vy-
nucená roční pauza, a tak se těším, že 
ty písničky letos dostanou již dostatečný 
prostor, protože jsou to nádherné sváteč-
ní melodie, které jistě divákům dodají tu 
pravou vánoční atmosféru, která mno-

hým z nás v loňském roce tak chyběla,” 
dodává držitel ocenění Objev roku v an-
ketě Český slavík.

Mimo svou sólovou kariéru účinkuje 
Josef Vágner v předních českých muziká-
lech jako jsou Kleopatra, Dracula, Ange-
lika, Tři mušketýři či Mýdlový princ. Nově 
exceluje v nedávno odpremiérovaném 
muzikálu na písničky Waldemara Matuš-
ky s názvem Láska nebeská. Proslavil se 
hity Mně sílu dáš, Nezapírám či Rozpus-
tilá holka. S Lucií Vondráčkovou nazpíval 
titulní melodii k filmové trilogii Babovřesky.

Lístky na Vánoční koncert Josefa Vág-
nera a moravskobudějovického pěvecké-
ho sboru Kapky jsou k zakoupení v Tu-
ristickém informačním centru (přízemí 
Besedy), tel.: 603 207 511.

-mks-

na výletě do dukovanské jaderné elektrár-
ny a do útrob dalešické přehrady. „Měli 
možnost dorovnávat spotřebu celé repub-
liky z tradičních zdrojů elektrické energie. 
Samozřejmě na simulátoru. I tak šlo o vý-
jimečnou zkušenost, kluky to zaujalo,“ po-
znamenal učitel Josef Kopeček. Skupina 
ČEZ je partnerem školy.

Kuchaři-číšníci dostali příležitost vidět 
zázemí komplexu Zámek Valeč, v součas-
nosti špičky v oboru gastro, konání konfe-
rencí a ubytování na Vysočině. I wellness 
tam rozhodně stojí za to. Ošetřovatelky se 
podívaly do zázemí budějovické základny 
záchranky. Prohlédly si sanitku, potěžkaly 
kufry s přístroji, bez nichž se žádná cesta 
za pacientem neobejde. A se zájmem si 
vyslechly povídání záchranářů o konkrét-
ních výjezdech, kdy se často setkávají na-
příklad s alkoholiky či narkomany.

Na veletrhu vzdělávání Didacta v Třebí-
či byl velký zájem návštěvníků o trenažer 
svařování, vyzkoušel si ho také krajský 
radní pro oblast školství Jan Břížďala. 

Pestré byly úvodní měsíce letošního 
školního roku ve Střední škole řemesel 
a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS). 
Kluci oboru opravář zemědělských 
strojů si na Znojemsku zasoutěžili 
v orbě, Jan Procházka uspěl, umístil 
se v první pětce. Kantoři vymysleli pro 
žáky řadu zajímavých exkurzí (Tatra 
Kopřivnice, Zámek Valeč, Dukovany 
a Dalešice…), SŠŘS se v plné parádě 
zúčastnila veletrhů vzdělávání v Třebí-
či i v Jihlavě, uskutečnil se Den otevře-
ných dveří. A třeba obor Ošetřovatel 
získal nový šikovný přístroj – lampu, 
která odhaluje, zda má člověk ruce čis-
té, nebo plné patogenů.

„Jde o užitečného pomocníka. Umí díky 
speciálnímu světlu odhalit, kde si zdravot-
ník nedokonale vydezinfikoval ruce, tako-
vá místa jsou tmavší,“ přiblížila kantorka 
Marta Jenerálová. Zrovna dnes v době co-
vidu je správná dezinfekce velmi důležitá.

DOROVNÁVALI SPOTŘEBU ELEKTŘINY
Ale vraťme se k exkurzím. Budoucí 

elektrikáři obdrželi velkou porci informací 

A pozornost budila i 3D tiskárna či bar, 
kde si zájemci mohli objednat nealkoho-
lické koktejly a kávu.

CVIČNÝ BYT I PALAČINKY
Při Dni otevřených dveří se zájemci po-

dívali do všech čtyř areálů. Zajímala je jí-
delna, stejně jako domov mládeže. Upou-
taly ukázky první pomoci, jízdy traktorem, 
dílny elektrikářů, vznikající cvičný byt pro 
budoucí řemeslníky, flambování palači-
nek, soustružení na CNC stroji i trenažer 
autoškoly.

„Doufáme, že vše půjde dobře a my 
25. ledna 2022 přivítáme osobně zájemce 
na akci Staň se na jeden den středoško-
lákem. Při ní nejen zažijí, jaké to je být žá-
kem v některém z našich oborů, ale taky 
si vyzkoušejí přijímačky nanečisto. Stačí 
se přihlásit prostřednictvím formuláře, 
který máme na webu,“ dodává ředitel ško-
ly Tomáš Dolejský.

Hana Jakubcová

Virtuální svářečka, opravdová sanitka, veletrhy
soutěž v orbě i návštěva zámku či elektrárny

Dvakrát ze Dne otevřených dveří v SŠŘS Moravské Budějovice. Návštěvníci byli zvědaví nejen na zázemí budoucích kuchařů-číšníků, ale atraktivní 
pro ně byly rovněž dílny.                      Foto: Hana Jakubcová

Vánoční koncert Josefa Vágnera a dětského sboru Kapky
Přijďte načerpat sváteční atmosféru a pozitivní energii na vánoční koncerty 

populárního zpěváka Josefa Vágnera ve spolupráci s místním dětským pě-
veckým sborem Kapky. Po třech ročnících úspěšného vánočního turné Jo-
sef Vágner přichází po loňské vynucené pauze s další sérií koncertů napříč 
republikou. V úterý 14. prosince od 19 hodin vystoupí ve velkém sále MKS 
Beseda se svým ověřeným vánočním programem.
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první alej vznikla kolem 
řeky Rokytky, jiná v Me-
xiku, několik jich lemuje 
silnici v rekreační oblasti 
Kosová.

Poslední, dosud ne-
dokončená alej má za-
jímavou historii. Pavel 
Kryštof Novák, občan 
Moravských Budějovic, 
přišel s nápadem, že by 
se mohla obnovit alej ko-
lem cesty z města k ryb-
níku Hrachovci tak, jak ji 

Na moravskobudějovické radnici byla 
instalována výstava fotografií, která ma-
puje snahu žáků ZŠ TGM Moravské Bu-
dějovice, jejich rodičů a pracovníků od-
boru životního prostředí MěÚ zlepšovat 
krajinu výsadbou stromů. Od roku 2008 
pravidelně na Den stromů (20. října) 
vezmou rodiče s dětmi nářadí do ruky 
a pod vedením pana zahradníka Vejta-
sy sázejí někdy ovocné, jindy okrasné 
stromy. Místa vytipuje Jana Škodová ze 
zmíněného odboru, která akci organizu-
je. Za třináct let byly vysázeny dvě stov-
ky stromků v osmi alejích. Namátkou 

pamatuje z mládí. Dokonce našel tuto 
alej na obraze malíře Františka Šinde-
láře. „Začali jsme sázet ovocné stro-
my, švestky, jabloně, hrušně, jeřabiny, 
ryngle a postupovali jsme podél silnice 
až skoro na kopec k lesu,“ říká učitel-
ka Jana Hanáková. „Stromkům se zde 
daří a letos jsme mohli ochutnat i první 
úrodu. Tentokrát se v pondělí 25. října 
akce zúčastnili kromě prvňáků s rodiči i 
někteří druháci, kteří vloni alej kvůli epi-
demii sázet nemohli.“

Za větrného počasí bylo vysázeno 
třicet ovocných stromků, děti s nadše-
ním pracovaly a dneska už ví, jak se 
stromky sázejí. Třídní učitelky pomohly 
žákům podepsat se na kůly, aby děti vě-
děly, který stromek je jejich. Pak už jen 
přání pro stromky – ať mají dost vláhy, 
sluníčka a živin, ať se jim vyhýbají van-
dalové a dělají všem radost.

-JH-

Velkou radost a 
zároveň postup do 
národního kola při-
neslo studentům mo-
ravskobudějovického 
gymnázia vítězství 
v krajském kole eko-
logické olympiády.

Soutěžní tým 
ve složení Martin 
Kosmák, Eliška Pi-
palová a Eliška Drač-
ková se ve dnech 10. 
až 12. listopadu zú-
častnil tradiční sou-
těže středoškoláků, 
která je zaměřená na 
znalosti a dovednos-
ti v oblasti ekologie, 
ochrany přírody a 
péče o životní pro-
středí. Ta klade důraz 
především na prak-
tické využití znalostí 
a dovedností při řešení konkrétních pro-
blémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Třináct let sázení alejí s dvěma stovkami nových stromků

V letošním roce se sázení stromků v „Aleji prvňáčků“ zúčastnili také druháci, kterým byla tato 
aktivita loni z pochopitelných důvodů znemožněna.                 Foto Pavel Čírtek (2 x)

Vítězství a postup do národního kola ekologické olympiády

Letošního krajského ročníku se zú-
častnilo celkem devět týmů, které během 

tří dnů plnily úkoly 
zaměřené na obno-
vu krajiny. Soutěžící 
poznávali stromy po-
dle semenáčků, psali 
vědomostní testy, vy-
tvářeli modely krajiny, 
řešili praktické úkoly 
v terénu. Nakonec 
týmy skládaly „ma-
lou maturitu“, která 
je nejnáročnější a 
bezesporu nejobáva-
nější částí ekologické 
olympiády.

Dobrá příprava a 
spolupráce se našim 
studentům vyplatila. 
A odměnou za jejich 
dlouhodobou práci 
bylo zasloužené prv-
ní místo. Už nyní se 
těší na nové zkuše-
nosti a výzvy, které 

jim účast v národním kole přinese.
Mgr. Helena Moltašová
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lu s rodiči a sourozenci. Zastavili jsme se u 
„našeho“ kaštanu = Stromu dětské rados-
ti, který jsme s dětmi zasadili při oslavě 
MDD 1. 6. 2021, míjeli jsme Masné krámy, 
kostel sv. Jiljí, prošli jsme zámecký park a 

Tentokrát nám počasí přálo, a tak jsme 
si užili nádherně prosluněné odpoledne. 
Na stanovištích označených barevnými 
stuhami jsme plnili úkoly ukryté v kouzel-
ných kytičkách, každý svým tempem spo-

našli katalpu, do připravených sáčků jsme 
si nasbírali kaštany, krásně zbarvené listy 
a další přírodniny, prohlédli si náměstí se 
zámkem a historickými domy a vydali se 
na cestu k Heřmanským kopcům. 

Tady už čekaly paní učitelky na sta-
novištích, kde si mohli všichni zasoutěžit 
v různých pohybových aktivitách. Z nasbí-
raných přírodnin pak děti vytvořily velké 
srdce, u kterého jsme si všichni s radostí 
zazpívali.

S posledním úkolem – hledáním pokla-
du – nám pomohl skřítek. Naštěstí posy-
pal jednu z cest červenými šípky, a ty nás 
dovedly přes louku až ke starému stromu, 
u kterého byl poklad ukrytý. Děkujeme 
TIC Mor. Budějovice za poskytnuté ma-
teriály.

Kdo měl chuť, vystoupal až na vyhlídku 
a mohl se pokochat úžasným výhledem 
na Moravské Budějovice a jejich okolí. 
Děkujeme rodičům, že si udělali čas a 
těšíme se na další společné akce. Všem 
přejeme příjemné zážitky při procházkách 
naším městem!

Hana Taflířová

Sedmého listopadu si připomínáme 
Mezinárodní den ekoškol. Protože máme 
tu čest patřit mezi 170 českých ekoškol, 
chtěli bychom upozornit na některé z akcí, 
které proběhly v naší škole, tedy v ZŠ T. 
G. Masaryka Moravské Budějovice.

Ve vestibulu moravskobudějovické 
radnice si můžete prohlédnout výstavu 
s názvem Rok v naší ekoškole. Další ex-
ponáty jsou instalovány v chodbách naší 
školy – jsou to modely, výkresy a fotogra-
fie stromů na téma „Stromy – pamětníci“. 
Hledali jsme totiž staré stromy, které mo-
hou pamatovat založení naší školy před 
85 lety.

Na konci října jsme spolu s paní mís-
tostarostkou Janou Kiesewetterovou 
otevřeli (jak už zpravodaj informoval) re-
laxační kout s dvěma lavičkami v parčíku 
před školou. Lavičky vznikly podle návrhu 
žáků v rámci projektu Pulchra.

Ke Dni zvířat jsme uspořádali happening 
Svačina pro želvy. Žákyně 8. a 9. ročníku 
nasušily křížaly z ovoce ze školní zahrady, 
pěkně je zabalily a prodávaly o přestáv-
kách. Výtěžek z prodeje jsme poslali do 
Indonésie, kde budou tyto finanční pro-
středky použity na ochranu mořských želv.

Celý říjen jsme sbírali žaludy a kaštany 
pro lesní zvěř. I přes neúrodu se nám po-
dařilo nasbírat 30 kg žaludů a úžasných 
4 500 kg kaštanů.

Před podzimními prázdninami otevřeli 
členové kroužku Tereza Ptačí stezku na 
Heřmanských kopcích. Tabule vytvořily 
děti z Terezy podle vycházky s ornitolo-
gem Petrem Bartesem. Mladší členové 
kroužku se zúčastnili exkurze do ZOO 
Jihlava, kde sbírali poznatky, které mohou 
využít při práci ve školním zookoutku.

Práci v ekoškole řídí ekotým – skupina 
žáků, pracovníků školy a učitelů. Ekotým 
v současnosti řeší plán práce, protože se 
kvůli preventivním opatřením nemohou 
konat setkání ve škole, musíme používat 
ke komunikaci počítače.

Mgr. Jana Hanáková,
koordinátorka environmentální 
výchovy

Bohatý podzim v moravskobudějovické ekoškole

Výlet za poznáním se v MŠ Husova vydařil
První termín našeho poznávacího výletu jsme museli kvůli nepřízni počasí pře-

ložit. Nakonec jsme se s rodiči a dětmi sešli na školní zahradě MŠ Husova v úterý 
12. října a vydali se vybaveni pokyny a plánkem města na podzimní výlet za domi-
nantami, kulturními památkami a přírodními krásami našeho města a jeho okolí.



23

ze sportu

Z důvodu opravy mostu v Lukově mu-
selo dojít ke změně trati, jelikož nebylo 
možné běžet na tradiční otočku u andě-
la. Závodníci tedy zamířili z křižovatky na 
opačnou stranu směrem na Vícenice a 
otáčeli se za křížkem. Navíc byl okruh ne 
zcela přesným vyměřením nové obrátky 
asi o 100 m delší. Poslední a bohužel ne-
vratnou změnou byl odchod našeho dlou-
holetého časoměřiče Ladislava Kováře, 
který nás v létě navždy opustil a na něhož 
vděčně vzpomínáme.

Po požehnání, které přítomným udělil 
moravskobudějovický farář Miloš Mičá-
nek, začaly závody dětí a žactva. Na tra-
tích o délce 50, 100, 200 a 600 m se jich 
vesměs s velkým nasazením utkalo na 
šedesát. Starší žactvo a dorost poměřilo 
své síly na tratích 1000 a 2000 m, zatím-
co junioři absolvovali společně s účast-
níky lidového běhu vzdálenost 5275 m 
(letos cca 5400 m). Nejrychlejším mužem 
byl Lukáš Nevařil z Orla Moravské Budě-
jovice v čase 19:15. Na druhém a třetím 
místě se umístili také místní závodníci 
Martin Hons z SK JeMoBu a Vilém Frič 
z Orla. Vítězkou ženské kategorie se sta-
la Pavla Bartošová ze Sokola Moravské 
Budějovice v čase 24:12, druhá doběhla 
Lenka Slabáková z Orla Židenice a tře-
tí Lenka Jičínská z Orla Moravské Bu-
dějovice. Trasu od orlovny do Lukova a 
zpět si zaběhlo osm žen a patnáct mužů, 
z domácích to dále byli Anežka Kotrbová, 
Kristýna Bartošová, Josef Tichý a dlou-

holetý pravidelný účastník Jiří Vídeňský.
Do hlavního závodu, půlmaratonu (ten-

tokrát o cca 450 m delšího), odstartovalo 
po 11. hodině šestadvacet mužů a osm 
žen. Bylo sice zataženo a občas mrholilo, 

ale nefoukal vítr, což závodníci přivítali. 
Zvítězil Jaroslav Chudoba ze Znojma, 
který do cíle dorazil za 1:25:03, následo-
vaný Matyášem Kolátorem z MTB MEL 
Jihlava. Jako třetí cíle dosáhl David 

Puchnar z Moravských Budějovic. První 
ženou, která proťala cílovou pásku, byla 
Lenka Jančaříková v čase 1:41:00 před 
Kateřinou Kamenickou, obě z Orla Žide-
nice, a Lenkou Bayerovou z TJ Sokol Un-
hošť. Jedinou místní závodnicí, která se 
vydala na půlmaratonskou trať, byla Irena 
Zelená z Orla. Z domácích účastníků ab-
solvovali závod, kromě již jmenovaných, 
Martin Pešl (3. v kategorii muži B), Petr 
Jičínský (Orel), Jan Forman, Jaroslav 
Scherrer (Orel, vítěz kategorie muži D). 

Až z Bratislavy si svůj 105. půlmaraton 
přijela do Moravských Budějovic zaběh-
nout sympatická pětašedesátnice Soňa 
Macejáková. Všichni závodníci, kteří do-
běhli do cíle hlavního závodu, byli za svůj 

výkon odměněni účastnickou 
medailí s portrétem P. Václava 
Kosmáka, katolického kněze a 
spisovatele, rodáka z Martínko-
va, k jehož odkazu se morav-
skobudějovická orelská jednota 
hlásí.

Podrobné výsledky můžete 
nalézt na www.orelmb.cz. Le-
tošní závod se uskutečnil s tra-
diční podporou Města Moravské 
Budějovice, Kraje Vysočina, 
Jihomoravského kraje a firem 
Stavební práce Jan Vidourek, 
AlkaByt, Ferrum, Pekařství Ka-
pinus, Trebilift a Šibor stavby. Za 
spolupráci děkujeme také měst-
ské policii. Další orelskou akcí 
v Moravských Budějovicích, na 
niž se mohou příznivci běhání tě-
šit, bude 26. února 2022 maraton 
P. Jana Buly.

Lenka Jičínská

Půlmaraton Pátera Václava Kosmáka 
byl letos z různých důvodů trochu jiný

V sobotu 13. listopadu se v moravskobudějovické orlovně opět sešli běž-
ci ochotní poměřit své síly v běžeckém závodě, který je součástí Orelské 
běžecké ligy. Letošní 21. ročník byl jiný než ročníky předcházející, a to 
nejen kvůli nutnosti respektovat aktuální kovidová opatření. 

 Start lidového běhu.       Foto: Anežka Jičínská

 Vítěz hlavního závodu Jaroslav Chudoba (s čepicí).     Foto: Anežka Jičínská
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Opustili nás:

Milan Karásek 1961 Mor. Budějovice
Věra Tržilová 1936 Lesonice
Ladislav Pidra 1932 Mor. Budějovice
Karolina Kalinová 1930 Horky
Božena Kumpová 1932 Domamil
Vlasta Hochmanová 1959 Jakubov
Anděla Cihlářová 1932 Hostim
Marie Pléhová 1931 Martínkov
Vilém Fiala 1935 Mor. Budějovice
Bohumil Kacetl 1941 Mor. Budějovice
Karel Vojtišek 1940 Želetava
Petr Zedník 1953 Mor. Budějovice
MVDr. František Liška 1937 Mor. Budějovice
Hana Roupcová 1950 Vícenice
Miroslav Vejmelka 1945 Mor. Budějovice
Marie Krejčí 1934 Rácovice
Josef Moškvan 1938 Hostim
Marie Minaříková 1933 Mor. Budějovice
Marta Konvalinová 1948 Častohostice
Marie Bláhová 1933 Domamil

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Vzpomínky

Navždy se oči 
zavřely a srdce 
přestalo bít,
krutá nemoc 
zvítězila, musela jsi 
odejít.
Dne 28. listopadu
2021 jsme 
vzpomněli již 
20. smutné výročí

úmrtí naší drahé maminky, manželky, 
babičky, sestry a dcery paní 
Jitky Lovicarové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, 
synové Honzík a Martin s rodinami,
sourozenci s rodinami a tatínek.

Dne 30. 11. 2021
uplynulo dlouhých
25 let od chvíle, 
kdy nás navždy
opustil pan 
Ing. Milan Přibyl 
z Martínkova. 
S láskou stále 
vzpomínají
manželka Alena 

a dcery Eva, Jitka a Tereza s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Jen kytičku 
na hrob Ti můžeme 
dát a pokojný
spánek Ti přát.
Utichly kroky, umlkl
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 8. 12. tomu
bude smutných 
9 let, co nás navždy 

opustila milovaná dcera, vnučka a sestře-
nice Romanka Puklická. Se zármutkem 
stále vzpomíná maminka, dědeček a ba-
bička z Komárovic, tety, strejdové, sestře-
nice a bratranec.

Vydal ses 
cestou, jíž chodí
každý sám, 
jen dveře 
vzpomínek jsi 
nechal dokořán. 
Dík za to, čím jsi
nám v životě byl, 
za každý den, 
jenž jsi pro nás žil. 

Dne 30. prosince 
s bolestí v srdci vzpomínáme 9. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil pan 
Jaroslav Šafrata z Kojatic. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. S úctou a láskou vzpomíná 
celá jeho rodina. 

Smrt si tě odvedla,
život jde dál,
v srdci však zůstává 
nezměrný žal.
Dne 13. 12. 2021 
uplynou 2 roky 
ode dne, kdy nás
nečekaně opustil
milovaný manžel 
a tatínek, skvělý

kamarád, uznávaný odborný lékař a velký 
moravskobudějovický patriot, pan 
MUDr. Josef Salač.
V lásce a úctě vzpomínají manželka Petra 
s dcerkami Terezkou a Kristýnkou.

Redakce měsíčníku
Moravskobudějovicko se hluboce 
omlouvá za pochybení, které se stalo 
při uveřejnění vzpomínky na paní 
Alenu Skoumalovou z Jackova.
Ve vzpomínce jsme chybně uveřejnili,
že od jejího úmrtí uplynul letos 
v listopadu první rok místo 
druhého roku.
Přijměte prosím naši omluvu. 

Omluva

Chtěla bych touto cestou vyjádřit 
poděkování Pohřební službě 
v Mor. Budějovicích za vzorný, profe-
sionální a lidský přístup při vyřizování 
pohřbu mého manžela. 
Můj dík patří panu kaplanovi zdejší 
farnosti, který poskytl útěchu celé 
mojí rodině při posledním rozloučení
manžela.
MUDr. Marcela Pidrová

Poděkování
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Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál, 
však v našich 
srdcích žiješ stále 
dál. Těžké bylo
loučení, těžší je bez
Tebe žít, láska
snad smrtí nekončí, 
v srdci Tě navždy
budeme mít.

Dne 18. prosince 2021 vzpomeneme 
již 15. smutné výročí úmrtí naší drahé
manželky, maminky a babičky 
a prababičky paní Marie Holíkové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, 
dcera a synové s rodinami, vnuci 
a pravnuci.

Dne 6. 12. 2021 
uplyne druhý 
smutný rok, 
co nás navždy 
opustil pan 
Jiří Žák 
z Mor. Budějovic.
S láskou a úctou
stále vzpomíná 
celá rodina.

Všem, kdo jste jej znali a vzpomenete 
s námi děkujeme.

Neplačte a nechte
mne klidně spát,
i bez slz je možno
vzpomínat.
Nebylo mi dopřáno
déle s vámi být,
nebylo léku, 
abych mohl žít.
Dne 26. prosince
uplyne sedmý

smutný rok od úmrtí pana 
Rostislava Hanáka 
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná manželka, dcera 
a syn s rodinami.

Dne 8. 11. 2021
tomu byl rok, 
kdy nás opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček
pan Ludvík Cvak.
S láskou stále
vzpomínají manžel-
ka Zdeňka, dcery
Eva a Zdeňka 
s rodinami.

Dne 27. 11.2021
by se dožila sta
let naše milovaná
maminka, babička
a prababička paní
Jiřina Bořecká,
rozená Žáková,
učitelka základní
školy v Moravských 
Budějovicích 

a Nových Syrovicích. S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 17. 12. 
vzpomeneme
3. výročí úmrtí naší 
milované dcery,
manželky, 
maminky a sestry,
paní 
Jitky Boráňové. 
Za tichou 
vzpomínku
děkujeme.

Někde jsem četla,
že čas rány hojí, 
tohle prázdné 
místo již nikdy 
nezacelí, odešel jsi
nám tak mlád, 
život jsi však měl
velmi rád, 
v srdci Tě stále rádi 
máme, každý den 

na tebe vzpomínáme. Vždy když na nebi 
zabliká hvězdička, je to pozdrav 
od našeho Pepíčka. 
Dne 2. prosince uplyne již 4. rok, 
kdy nás navždy opustil náš bratr, 
syn, strýc a kamarád 
Josef Venhoda z Litohoře. 
My všichni tady na zemi na tebe 
vzpomínáme a rádi tě máme, 
sestry Lenka, Pavla, rodiče a příbuzní. 

Jak smutno je bez
Tebe, jak dlouhý 
je nám čas, jak rádi
bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas. 
Loučit ses nestihla,
tolik jsi chtěla žít,
milovat nás 
a mnoho toho 
ještě říct. 
Pro Tebe přestaly

hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě
nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe 
vzpomínat.
Dne 1. prosince uplyne první smutný rok, 
kdy nás opustila paní 
Zdeňka Ondráková z Dolních Lažan. 
S láskou vzpomíná manžel Pavel s dcera-
mi Pavlínou a Veronikou, sestra Miroslava 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 10. 12. 2021
uplyne 5 smutných
roků od úmrtí pana 
Jindřicha 
Krištofa. 
S láskou vzpomíná 
rodina. 

Odešel jsi tiše, 
jak osud si přál, 
ale v našich 
srdcích žiješ 
stále dál. 
Těžké bylo loučení, 
těžké je bez Tebe
žít, v srdci Tě 
navždy budeme
mít.

9. 12. 2021 by oslavil svoje 51. narozeniny 
náš milovaný syn, bratr a strýc pan 
Ladislav Poláček z Nových Syrovic.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sestra 
a bratr s rodinami a Zdeněk.

Dne 13. prosince 
uplyne třetí 
smutný rok, 
kdy nás opustil pan 
MVDr. František 
Svoboda. 
S láskou 
vzpomínají 
manželka a dcery
Marie, Hana a Eva 

s rodinami. Kdo znal, vzpomene, kdo měl 
rád, nikdy nezapomene.

Těžko se s Tebou 
loučilo, těžké je 
bez Tebe žít, 
láska však smrtí 
nekončí, v srdci 
Tě navždy 
budeme mít.
Dne 22. listopadu
uplynulo již 
30 let, kdy nás
opustila paní 

Lída Trnková z Lažínek. 
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 3. 12. 2021 
uplyne již 10 let 
od úmrtí naší
maminky, bábičky
a prabábičky paní
Zdeňky Krejčové 
z Lázu.

S láskou 
vzpomínají synové 

Bohumil, Vilém a Zdeněk s rodinami.

Přestalo tlouci
srdce tvé znavené, 
nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Odešel jsi, 
neznámo kam, 
vzpomínka po tobě, 
zůstane nám. 
Dne 25. pro since 
2021 uplyne dlouhých 

a smutných 7 let, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek a dědeček pan 
Pavel Bloudíček z Vícenic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Marie a dcery s rodinami.
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vací koktejl plný pohybu s našimi lektory (Jana V., Nikol, Lucka, 
Karel, Katka). Ingredience: core training, dance aerobic, cardio 
and full body workout, interval, pilates. Začínáme od 9.00 hod. 
Těšíme se na vás, určitě vám bude chutnat!

Karolína Plačková, TJ Sokol

Vánoční Kosová
Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční vánoční po-

chod na Kosovou, který se uskuteční v neděli 26. prosince. Sraz 
je v 10.00 hod. u moravskobudějovického vlakového nádraží, od-
kud pojedeme autobusem do Rácovic. Odtud se budeme pěšky 
vracet přes Kosovou zpět do Moravských Budějovic. Délka trasy 
je 12 km.

Občerstvení bude nachystáno na kiosku na Kosové.

Novoroční výstup na Mařenku
Rádi bychom vás pozvali na novoroční výstup na Mařenku, 

který se tradičně uskuteční na začátku nového roku, a to v so-
botu 8. ledna 2022. Sraz účastníků je v 10.00 hod. před sokolov-
nou, kde bude čekat autobus, který nás odveze do Bítovánek. 
Odtud pak půjdeme trasou vedoucí na vrchol Mařenky. Turisté, 
kteří budu chtít šetřit síly na samotný výstup, se mohou nechat 
odvézt přímo pod Mařenku. Zdatnější jedinci se mohou na sa-
motném vrcholu pokochat výhledem z rozhledny. Výlet zakon-
číme rozděláním ohně, kde si budete moci opéct vlastní buřty. 
Zpět pojedeme společně autobusem.

Novoroční koktejl pohybu
Přijďte do sokolovny v sobotu 15. ledna 2022 zahájit nový rok 

zdravým pohybem. Namíchali jsme pro vás tříhodinový spalo-

Na MČR 24. října probíhalo zároveň 
slavnostní vyhlášení výsledků prestižní 
soutěže SAMC LIGY (výsledky ze všech 
postupových kol na MČR se zazname-
návají a na závěr se vyhlásí nejlepší 
závodnice jednotlivých kategorií), ze 
které si Terka Chrástová odvážela zla-
tou medaili na krku (první místo). Krůček 
od stupňů vítězů chyběl oběma sestrám 
Havlíčkovým, které skončily na 4. místě.

A protože bylo vyhlášení SAMC LIGY 
minulý rok zrušeno kvůli covidové situa-
ci, uskutečnilo se předávání ocenění do-
datečně až letos taktéž 24. října v Praze 
na zmíněném republikovém šampionátu. 
Pro zlatou medaili (1. místo) si opět přišla 
Terka Chrástová a stříbro (2. místo) vy-
bojovala Terka Havlíčková.

Všechny tři závodnice ještě jednou 
chválíme za vzornou reprezentaci a dě-
kujeme, že jsou pro naše mladší členy 
tak vynikajícími vzory!

Vendula Kopečková (trenérka)

Nejlepší závodnice v aerobikové 
kategorii SAMC poměřují každoročně 
své síly na Mistrovství České repub-
liky (dále jen MČR) v Praze, kam se 
letos podařilo z postupových závodů 
nominovat Tereze Chrástové, Tereze 
Havlíčkové a Anetě Havlíčkové. Uspět 
zde je snem snad každé závodnice a 
v dějinách moravskobudějovického 
aerobiku jsem měla štěstí zakusit pocit 
vítězství pouze já a bývalá závodnice 
Kristýna Černá.

Protože v postupových kolech ob-
sazovala Terka Chrástová pravidelně 
vítězné pozice, věřili jsme, že letos 
bude stát štěstěna při ní a přiveze si 
z mistrovství vysněnou medaili koneč-
ně i ona. Bohužel po vzoru minulých 
let skončila Terezka těsně pod bed-
nou vítězů na sice krásném, ale trochu 
smolném 5. místě v kategorii 17–25 let. 
V téže kategorii získala Terka Havlíčko-
vá 10. a v kategorii 14–16 let vybojova-
la její sestra Anetka 8. místo.

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole

Profi aerobic team MB na mistrovství republiky
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různé

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

SUDOKU

1 2 6 3
2 4 9

6 3 9
5 2 7

3 4 7
9 5 3

1 8 2
2 6 4

5 7 2 6

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

neděle 26. 12.      Moravské Budějovice 

Vánoční Kosová
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na tradiční vánoční pochod na Kosovou. Sraz účast-

níků v 10 hodin na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

čtvrtek 9. 12.      Moravské Budějovice kino Sokol

Karel
Pro předvánoční promítání jsme vybrali celovečerní dokumentární fi lm Karel, který přináší oje-
dinělý pohled do soukromí a do duše populárního zpěváka Karla Gotta, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Občerstvení zajištěno. Začátek promítání 

ve 20 hodin. Vstupné 100 Kč.

sobota 11. 12.        Častohostice kulturní dům

Vánoční ochutnávka pálenek, slivovic a vánočních punčů
Obec Častohostice pořádá vánoční ochutnávku pálenek, slivovic a  vánočních punčů. Začátek 

ve 14 hodin. Srdečně zvou pořadatelé, občerstvení zajištěno.

čtvrtek 2. 12.      Moravské Budějovice sokolovna

Mikulášské sportování
Přijďte nasát předvánoční atmosféru do sokolovny. Na velkém sále máme pro děti připravené 
sportovní aktivity, výrobu vánočních ozdob a škrabošek. Chybět nebude ani tradiční fotokou-

tek a možná přijde i Mikuláš. Začínáme v 16 hodin.

sobota 18. 12.        Domamil sokolovna

Plánovaný Vánoční koncert cimbálové muziky Jožky Šmukaře
je ZRUŠENÝ!

sobota 8. 1.      Moravské Budějovice 

Novoroční výstup na Mařenku
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na Mařenku, kde se sejdou sokolové a jejich příznivci 
ze širokého okolí. Odjezd účastníků v 10 hodin od sokolovny. Více informací uvnitř zpravodaje.

spojená s těmito transakcemi. Pokud za 
vybrané zboží zaplatíte předem na účet 
prodávajícího, vystavujete se riziku, že 
v některých případech neuvidíte ani vý-
robek a ani peníze. Rovněž se nenechte 
zlákat nápadně výhodnými podmínkami 
nákupu.

Také u nakupování přes internetové 
portály musíme dbát zvýšené opatrnosti! 
Nakupujte u prodejců, které znáte, po-
kud je neznáte, předem si o nich zjistěte 
potřebné informace a recenze. Před ná-
kupem si přečtěte zásady o dodání zboží 
i smluvní podmínky a seznamte se s re-
klamačním řádem. Vyhledejte si telefonní 
číslo, e-mail i adresu prodejce a uchovej-
te si záznam o internetových transakcích, 
včetně webových stránek prodejce. Plat-
bu předem zvažte; provádějte ji jen tehdy, 
pokud máte jistotu, že se jedná skutečně 
o důvěryhodného obchodníka.

–křpčr–

Ke krádeži využívají nepozornosti lidí a 
nedbalého zacházení s osobními věcmi. 
O tom, že jste se stali obětí zloděje, se 
většinou dozvíte až u samotného place-
ní, kdy zjistíte, že vám chybí peněženka 
nebo i jiné cennosti. Ve většině případů to 
lidé samotným zlodějům velice usnadňují. 
Cennosti mají zavřené v batohu na zá-
dech, peněženky vystavené v nákupních 
taškách, odložené kabelky a peněženky 
na pokladních pultech či v nákupních vo-
zících.

O své věci však nemusíte přijít jen uvnitř 
obchodních center. Dalším rizikovým fak-
torem je i vozidlo, které zaparkujete na 
parkovišti a po dobu nákupu jej nemáte 
pod kontrolou. Základním pravidlem je ne-
nechávat na sedadlech ve vozidle nic, co 
by mohlo upoutat pozornost případných 
zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při 

svém odchodu vždy vozidlo 
uzamknout, raději se ještě 
přesvědčit, zda je opravdu 
uzamčené. Je zapotřebí 
dodržovat pár základních 
pravidel a své věci mít ne-
ustále pod kontrolou!

Tašky či batohy, kde 
máte uložené peníze nebo 
jiné cennosti, nenoste na 
zádech, kam nevidíte. Svá 
zavazadla nikdy nespouš-
tějte z dohledu. Nenoste v 
peněžence společně s pla-
tební kartou svůj PIN kód. 
Uložíte-li zavazadlo v ob-
chodě do nákupního vozíku, mějte ho stá-
le na očích. Ve vozidle nenechávejte věci, 
které mohou upoutat pozornost zlodějů. 
Obezřetnost, předvídavost a všímavost 
jsou zkrátka tou nejdůležitější prevencí…

Trendem současné doby je čím dál 
častěji nákup zboží přes různé interne-
tové portály. Internet je bezesporu velice 
užitečné médium, na kterém se dozvíte 
spousty informací, ale můžete tam také 
narazit na podvodníky. Mnozí z vás budou 
využívat nabídek poskytovaného zboží 
prostřednictvím internetového nakupo-
vání. V tomto směru lze jistě najít mnoho 
výhod. Zboží si můžete vybírat pohodlně z 
prostorů domova. Následně je vaše zboží 
dodáno zásilkovou službou až na místo 
určení. Musíte však zvážit i možná rizika 

Předvánoční nákupy jsou vždy velkým lákadlem pro kapsáře
Policisté z Krajského ředitelství po-

licie kraje Vysočina apelují na všech-
ny občany, aby byli pozorní a opatrní 
při nakupování vánočních dárků a při 
ostatních náležitostech spojených s 
vánočními svátky. Předvánoční náku-
py jsou velkým lákadlem pro kapsáře. 
Ti většinou vyhledávají místa, kde se 
pohybuje větší množství lidí a hlavně 
místa, kde mají možnost okamžitě zmi-
zet ve větším davu. Obrovskou příleži-
tost mají zloději v nákupních centrech 
a při ostatních akcích, kde se nachází 
větší množství lidí. Tradiční předvánoční shon v centru Moravských Budějovic. 

Foto: Luboš Janoušek



placená inzerce



     


