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Vážení spoluobčané,
dámy a pánové,

s blížícím se koncem roku většina z nás přemýšlí, co nám 
uplynulých dvanáct měsíců přineslo, kam jsme se v životě 
posunuli a zda jsme se dostali tam, kde jsme chtěli být. Zá-
roveň si do roku nadcházejícího dáváme předsevzetí. Přál 
bych si, aby vám dobré úmysly vydržely co nejdéle a co pře-
devším, naplnily se.

Z mého pohledu je důležité se na počátku roku ohlédnout. 
Přemýšlím o tom, co se nám podařilo a co bychom naopak 
chtěli v budoucnu změnit. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého 
z nás postihly dny zlé naplněné smutkem nebo nezdarem, ale i dny dob-
ré, veselé a šťastné. A na tom dobrém je potřebné zůstat, rozvíjet a nebát 
se překážek, které určitě přijdou. Přes stále aktuální nepříznivou situaci 
ve společnosti jsme i my v minulém roce překonávali překážky a těšili 
se z dokončených děl, i když rozhodně ne v takové míře, jakou jsme si 
představovali před počátkem koronavirové krize.

V srpnu jsme opravili ul. Gagarinova, vyměnili jsme okna na Základní 
a Praktické škole Moravské Budějovice a během prázdnin jsme dětem 
ZŠ T. G. Masaryka zmodernizovali malou a velkou tělocvičnu. Nezapo-
mněli jsme ani na osadní výbory a opravili část komunikací v Jackově; 
nového povrchu silnice včetně zastávek a osvětlení se dočkali také 
ve Vraníně a rozšířili jsme za podpory Nadace ČEZ oranžové hřiště v La-
žínkách. V závěru roku byla pak dokončena oprava chodníku mezi poli-
klinikou a městským parkem včetně osvětlení a výstavby nové lávky pro 
pěší. Ještě předtím začátkem října započaly stavební práce na novém 
parkovišti v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, kde vznikne 
dvaatřicet nových parkovacích míst. Navzdory hektické době, ve které ži-
jeme, vyšším požadavkům na lidi, techniku, infrastrukturu či nedostateč-
ným finančním zdrojům jsem přesvědčený, že se nám společnými silami 
daří zvyšovat kvalitu života našeho města a pevně věřím, že to vnímáte 
stejně. Bohužel v této těžké době se peníze a rozpočty staly ústředním 
motivem všech plánů a všech rozhodování. Je to ale dobře. Myslím si, že 
vše, čeho v životě dosáhneme snadno, nemá takovou hodnotu jako to, 
o co se musíme zasadit tvrdou prací.

Jsem přesvědčen, že rok 2022 bude též bohatý na množství investič-
ních akcí, že finanční prostředky, které město bude příští rok investovat, 
vynaložíme správným směrem. Hlavní dominantu investic bude hrát vel-
ká rekonstrukce náměstí Svobody a přilehlých ulic v částce cca 80 mi-
lionů korun. Pokud bude covidová situace pokračovat, čeká nás složitý 
rok, neboť finanční náklady na všechny investice rostou několikanásob-
ně. Prioritou nadále zůstává udržovat město bezpečné, čisté a zdravé. 
K tomu, aby byl život v Moravských Budějovicích příjemný, budou smě-
řovat všechna naše rozhodnutí.

Schvalování rozpočtu na konci roku je především o stanovení priorit. 
Každý z nás se musí rozhodnout a zároveň svá rozhodnutí veřejně hájit. 
Ovlivní to totiž život nás všech – našich voličů a obyvatel města. Říkal 
jsem kdysi, že vše fungující budu posilovat a vše nefungující budu měnit 
s rozvahou. Je totiž příliš jednoduché dělat změny pro efekt a pak jich 
litovat. Je ale daleko složitější vyčkat, najít příčinu problému a pak ji od-
stranit. Je to zdlouhavé a nepříliš líbivé. Je to ale jediné možné, pokud 
má město normálně fungovat. Já jsem tak postupoval vždy a přesně to 
budu dělat i v dalších letech.

O stejně zodpovědný přístup žádám také všechny čle-
ny zastupitelstva a politické strany. Je mnohem těžší sku-
tečně zasednout u jednoho stolu, spolupracovat, argu-
mentovat a hledat společnou řeč, než na sociálních sítích 
či jednáních zastupitelstva alibisticky prosazovat některé 
nesmyslné nápady. A tady jsem rád, že většina zastupi-
telů přemýšlí a je rozumná. Chápu, že v minulosti tomu 
tak nebylo, dnes si ale nemůžeme dovolit luxus vzájem-
né neshody. Vás občany prosím, dívejte se dobře kolem 
sebe. Všímejte si města a o svých pocitech, dojmech i ná-
padech dávejte vědět. Často se totiž stává, že o věcech, 
které je možné zlepšit, radnice neví – nemá jednoduše 

oči všude. A já budu velmi rád, když nám pošlete zprávu nebo zavolá-
te; takové aktivní chování pomáhá nejen k rozvoji města, ale jednoduše 
také k úsporám. A těch nám bude, věřte mi, více než třeba. Cením si 
toho, že to někteří z vás již dělají, ale nesmíte být uražení či se zlobit, 
když některý váš nápad není realizován v praxi, protože v demokracii 
rozhoduje většina.

V době, kdy připravuji tento úvodník, prožíváme další vlnu pandemie 
covid. Situace v našem ORP i městě je tíživá. Měsíce dlouhá omezení si 
začínají vybírat svoji daň. Lidé již pociťují „únavu“ z pandemie, která se 
projevuje především neochotou dodržovat vládní opatření. Někteří jsou 
unaveni fyzicky i psychicky, frustrovaní, smutní, možná i vyhoření z ne-
ustáleho stresu, který jim covid do života přináší. Někteří přišli o práci, 
jiní o radost spojenou s tradicemi, některým vadí izolace, jiným ztráta 
sociálních kontaktů a nebo strach ze samotné nákazy. Máme pocit, že 
některá omezení nedávají smysl, společnost se začíná štěpit na očkova-
né a neočkované. Místo abychom se nechali unášet vánoční atmosférou, 
přišla další omezení… Pojďme ale myslet hlavně na ty, kteří v nemocni-
cích padají únavou každodenní péčí o covidové pacienty. Na ty, kteří jim 
musí pomáhat místo toho, aby se věnovali své profesi. Na ty, kteří čekají 
na plánované operace a kvůli vysokému počtu nakažených se na ně ne-
dostanou. Já věřím, že bude zase dobře. Dobře nám všem, sestrám, lé-
kařům, učitelům, které naučil covid novým věcem v jejich profesi. Zacho-
vejme chladnou hlavu, netrapme se, protože stres neprospívá nikomu. 
Jezme zdravě, choďme na čerstvý vzduch, nosme respirátor všude tam, 
kde je to nařízené. Já sám pevně věřím, že právě proočkovanost a imuni-
ta, kterou získáme třeba i po prodělání této nemoci, přinese znovu lepší 
zítřky a návrat do našich běžných životů.

Vážení spoluobčané, přelom roku je vhodnou příležitostí k poděková-
ní, a proto děkuji vám všem, kteří jste se v uplynulém roce zapojili do dění 
v Moravských Budějovicích a pomohli posunout svým úsilím kvalitu ži-
vota zase o něco výš. Za výbornou spolupráci a podporu děkuji také 
zaměstnancům úřadu a městských organizací i společností.

Závěrem bych vám chtěl popřát do nového roku 2022 pevné zdraví 
a také štěstí. Ať do následujícího období vykročíte spokojení, ať se vaše 
sny a všechna větší i drobná přání promění ve skutečnost, ať jsou zaslou-
ženou odměnou za všechno vaše každodenní snažení.

Přeji vám, abyste měli štěstí na lidi, kteří se k vám neotočí zády a v těž-
ké chvíli vám pomohou. Přál bych si, abyste více věřili sami v sebe, ne-
ustupovali jste před obtížemi. Jsem přesvědčen, že společně se nám 
problémy podaří překonat a vrátit se časem k normálnímu životu.

Za sebe ještě vyřknu jedno osobní přání – milý roku 2022, nemusíš mi 
dát vůbec nic, jen mi prosím nikoho nevezmi. Jsem přesvědčený, že toto 
cítí určitě každý z nás.

Vlastimil Bařinka, starosta města
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Jednání zahájil tři minuty po šestnácté 
hodině starosta Vlastimil Bařinka (SOMB), 
který také tradičně průběh celé schůze 
řídil. Připomněl nezbytnost dodržování 
hygienických opatření a zdůraznil nutnost 
používání ochrany dýchacích cest. Ozná-
mil, že přítomných je sedmnáct zastupi-
telů, přičemž pozdější příchod předem 
oznámila Yvona Švaříčková (ZLB+ODS), 
pro nemoc se omluvili Petr Žák, Anna Pro-
kopová (oba KDU-ČSL) a Jana Kiesewe-
tterová (SOMB). Zapisovatelkou určil Bar-
boru Pokornou, členy návrhové komise 
byli zvoleni Lubomír Binka (KSČM) a Olga 
Honsová (ZLB+ODS), ověřovateli zápisu 
dvojice Jan Kocáb (SOMB), Jiřina Veselá 
(ZLB+ODS).

Po nezbytných úvodních formalitách 
se zastupitelé pusti-
li „do práce“ a během 
hodiny zvládli projed-
nat a schválit jedenáct 
bodů, většinu z nich 
jednomyslně a bez 
jakékoliv diskuse. Na-
šly se samozřejmě 
výjimky, jako třeba 
v případě aktualizace 
Strategického plánu 
rozvoje města Morav-
ské Budějovice na léta 
2022–2027. Přestože 
se o něm prakticky ne-
diskutovalo, nepodpořil 
ho kvartet František 
Dostál, Olga Honsová, 
Petr Stejskal a Jan Švaříček (všichni ZL-
B+ODS). Žádná debata neproběhla ani 

v případě dotace pro pro-
dejnu ve Vesci, které bez 
„finanční injekce“ ve výši 
88 tisíc korun hrozilo 
zavření. Částku doporu-
čenou tamním osadním 
výborem i radou města 
schválili všichni přítomní 
zastupitelé s výjimkou 
Petra Stejskala.

Ten byl také u zrodu 
půlhodinové diskuse při 
projednávání bodu tý-
kajícího se před rokem 
schváleného a dosud 
nečerpaného kontoko-
rentního úvěru ve výši 20 
mil. Kč a dodatku k již uzavřené smlouvě 

s ČSOB. Do půlhodino-
vé debaty, v níž zazní-
valy nejrůznější názory 
pro a proti, se zapojili 
zastupitelé napříč poli-
tickým spektrem. V roz-
hodujícím hlasování ale 
případný úvěr nepod-
pořili pouze tři opozič-
ní zastupitelé – Olga 
Honsová, Petr Stejskal 
a Jan Švaříček (všichni 
ZLB+ODS), ostatních 
patnáct kontokorentní 
úvěr schválilo.

Debata kolem roz-
počtu města na rok 
2022 byla přirozeně 

delší, ale na rozdíl od mnoha předchozích 
zasedání nikterak emotivní, spíše věcná. 

Někteří členové nejvyššího orgánu města 
si neodpustili pár invektiv, ale bez nich by 
to asi „nebylo ono“. Vyrovnaný rozpočet 
města na rok 2022, kde na straně příjmů 
i výdajů figuruje částka 217 406 089 Kč, 

zastupitelé schválili drtivou většinou se-
dmnácti hlasů. Proti byl pouze Petr Stej-
skal.

Do patnáctiminutové přestávky se 
ještě stihly probrat tři další body včetně 
střednědobého výhledu rozpočtu města 
na roky 2023–2027 či informací o činnosti 
městské policie za 3. čtvrtletí 2021.

V diskusi se jako obvykle probíralo vše-
licos. Mimo jiné zaznělo z úst Drahoslava 
Bastla (ZLB+ODS) poděkování radnici 
za stavební úpravy Vranína, což vzápětí 
ocenil starosta Vlastimil Bařinka. Ten také 
ve svém závěrečném slově poděkoval 
členům zastupitelstva za schválení roz-
počtu i za práci pro město. Připomněl ne-
radostnou epidemiologickou situaci a vy-
zval k dodržování nezbytných opatření. 
Všem pak popřál do nového roku hodně 
štěstí a zdraví.

Luboš Janoušek

schválilo uzavření smlouvy o spoluprá-
ci s Krajem Vysočina při tvorbě, aktua-
lizaci a správě Digitální technické mapy 
Kraje Vysočina;
schválilo na základě ustanovení § 47 
odst. 5, ve spojení s ustanovením § 55 
odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, v plat-
ném znění 1. zprávu o uplatňování 
Územního plánu Moravské Budějovice;
schválilo aktualizaci Strategického plá-
nu rozvoje města Moravské Budějovice 
na období 2022–2027;
schválilo smlouvu s převodcem Sprá-
vou železnic Praha o bezúplatném 
převodu vlastnického práva na město 
týkající se pozemku p. č. 5206/23 v k. 
ú. Moravské Budějovice (pozemek pod 
obchvatem směrem k Lažínkám);
schválilo kupní smlouvu týkající se 
podílu o velikosti id. 1/8 pozemku p. č. 
1221/18 ostatní plocha o výměře 154 

m2 v k. ú. Moravské Budějovice s Čes-
kou republikou – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
(prodávajícím) za cenu ve výši 9 000 Kč 
(pozemek je součástí areálu sportovní 
střelnice v lokalitě u letiště);
schválilo prodej pozemku p. č. 4260/61 
ostatní plocha o výměře 83 m2 v ul. 
Pivovarská předem určenému žadateli 
společnosti ZEMKO, spol. s r.o., Morav-
ské Budějovice;
schválilo poskytnutí dotace ve výši 
88 000 Kč obchodní společnosti COOP 
družstvo HB, Praha 3 na provoz prodej-
ny ve Vesci;
schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o úvěru ve výši 20 000 000 Kč s Čes-
koslovenskou obchodní bankou, a.s.;
schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města Moravské Budějovice na roky 
2023–2027;
vzalo na vědomí čerpání z FAOM v roce 

2021 k 31.10.2021 a výpis činnosti 
městské policie za 3. čtvrtletí 2021;
neschválilo účast města Moravské Bu-
dějovice v elektronické aukci, která byla 
vyhlášena Úřadem pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových na pozemky 
p. č. 389/6 zahrada o výměře 1 514 m2, 
p. č. 389/18 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 035 m2 (na pozemku sto-
jí stavba s č. p. 45, rodinný dům), p. č. 
389/32 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 324 m2 (součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba), p. č. 389/33 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 42 
m2 (součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba), p. č. 389/34 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 111 m2 (součástí 
je stavba bez čp/če, jiná stavba), p. č. 
389/43 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 50 m2 (součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba) vše v obci Moravské 
Budějovice a v k. ú. Lažínky.

Rozpočet města schválila drtivá většina zastupitelů
Program patnáctého zasedání městského zastupitelstva, které se konalo 

ve velkém sále Besedy v pondělí 6. prosince, obsahoval včetně zahájení a závě-
ru původně osmnáct bodů, nakonec jich bylo o jeden (v úvodu jednání doplněný) 
více. Tím hlavním a jednoznačně nejdůležitějším ovšem byl ten s pořadovým čís-
lem čtrnáct – rozpočet města Moravské Budějovice na rok 2022.

Patnáctá schůze nejvyššího orgánu města se opět uskutečnila 
ve velkém sále Besedy.    Foto: Luboš Janoušek

 Rozpočet na rok 2022 nepodpořil 
pouze Petr Stejskal.

Foto: Luboš Janoušek 

Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání v pondělí 6. prosince mj.:
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Svoz plastů ze žlutých popelnic
proběhne v Moravských Budějovicích 

a integrovaných obcích 
v úterý 18. ledna.

vzala na vědomí informaci o změně 
ceny užívání ledové plochy na zimním 
stadionu od 1. 1. 2022;
schválila pořízení 1 ks pevné kamery 
Axis P1455 – LE IP Bullet kamera, na-
pájecí PoE zdroj s příslušenstvím a in-
stalací za cenu 39 830 Kč včetně DPH 
– hrazeno z rozpočtu městské policie;
schválila zpracování Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb pro 
území sociálního odboru ORP Morav-
ské Budějovice 2023–2025;
schválila uspořádání charitativního 
odpoledne spojeného s rozmístěním 
deseti prodejních stánků v prostorách 
gymnazijního parku a současně osvo-
bodila pořadatele akce GMBproAD-
VENT od poplatku z důvodu použití vý-
těžku z této akce na charitativní účely;
neschválila zapojení města do projek-
tu REVOLUTION TRAIN v roce 2022 
s celkovou kapacitou osob 458 v před-

dle projektové dokumentace a zařa-
dit tuto akci do rozpočtu města na rok 
2022. Jedná se o pozemky v parku – 
lokalita v ul. Pivovarská;
vzala na vědomí informace o návrhu kup-
ní smlouvy pro výstavbu prodejny Lidl;
schválila návrh programu 15. zasedání 
zastupitelstva města;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje města Moravské Budějovice 
na období 2022–2027 a vzala na vědo-
mí vyhodnocení naplnění plánu za ob-
dobí 2015–2021.

Podpořil Kraj Vysočina 

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 92. schůzi 

dne 19. listopadu 2021 mj.:
doporučila zastupitelstvu města 
schválit rozpočet města Moravské 
Budějovice na rok 2022 ve výši: pří-
jmy 192 090 089 Kč, výdaje 217 406 
089 Kč, financování 25 316 000 Kč.

pokládané ceně 138 000 Kč za prove-
dení programu během jednoho dne;
schválila poskytnutí finančního daru 
na akci Pohádkový les z FAOM ve výši 
7 000 Kč pro pana L.H.;
vzala na vědomí „Rozhodnutí o promi-
nutí místního poplatku za užívání veřej-
ného prostranství z důvodu mimořádné 
události“ za umístění dočasného zaří-
zení restauračního a kavárenského za-
řízení dle čl. 6, odst. 2, písm. d) Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, které vydal 
Městský úřad Moravské Budějovice, 
odbor finanční a obecní živnostenský 
úřad; důvodem prominutí je zmírně-
ní negativních dopadů do ekonomic-
ké sféry podnikatelů i obyvatel města 
v souvislosti s šířením SARS-CoV-2;
schválila zbourat stávající ohradní zeď 
na hranici pozemku města p. č. 57 a po-
zemku p. č. st. 105, který je ve vlastnic-
tví J. M, vybudovat novou ohradní zeď 

Rada města na své 94. schůzi dne 7. prosince 2021 mj.:
schválila uzavření nájemní smlouvy 
s firmou MyWoodstyle s.r.o. se sídlem 
Moravské Budějovice. Předmětem ná-
jmu jsou prostory sloužící k podnikání, 
situované v přízemí stavby č. p. 9 v obci 
Vranín, přičemž smlouva bude uzavře-
na na dobu neurčitou;
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 
1 000 Kč rodičům dětí narozených v roce 
2022 s trvalým pobytem dítěte v době 
jeho narození ve městě Moravské Budě-
jovice nebo v místních částech Jackov, 
Lažínky, Vesce a Vranín, a to i v případě, 
že rodiče nemají zájem o účast na slav-
nostním aktu „Vítání dětí“, anebo slav-
nostní akt není možné vzhledem k epi-
demiologickým opatřením uskutečnit. 
Podmínkou poskytnutí příspěvku však 
je, že zákonný zástupce dítěte podá žá-
dost o tento příspěvek s uvedením čísla 
účtu nejpozději do 30. 3. 2023;

uložila odboru organizačnímu ve spolu-
práci s městskou policií uzavřít smlouvu 
s asistentem prevence kriminality od 1. 
1. 2022 do 31. 5. 2022 a připravit žádost 
o dotaci na dílčí projekt „Moravské Bu-
dějovice – Asistent prevence kriminality 
2022“ v rámci programu Prevence kri-
minality Ministerstva vnitra na rok 2022 
v předpokládané výši 335 600 Kč s mi-
nimální 10% spoluúčastí města na fi-
nancování projektu;
schválila Sazebník úhrad za poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím;
schválila přijmout dotaci na akci „Mo-
dernizace VO ve městě – RVO Urbán-
kova, Moravské Budějovice z Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR v rámci 
Státního programu na podporu úspor 
energie pro rok 2021 (Program EFEKT 
2) ve výši 705 030 Kč. Na základě výbě-
rového řízení činí celkové náklady mo-
dernizace cca 1,492 mil. Kč bez DPH;
projednala žádost Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost ve věci umístění 
monitorovací stanice radiační situace 

MOSTAR a schválila vyhovět této žá-
dosti s tím, že bude umístěna v areálu 
společnosti TSMB s.r.o. Monitorování 
slouží k informování veřejnosti o běžné 
radiační situaci;
schválila úhradu ve výši 19 000 Kč bez 
DPH za roční skladování a odbornou 
údržbu soch budějovického betlému 
obchodní společnosti FABRI-MORAVIA 
s.r.o. Moravské Budějovice;
schválila harmonogram schůzí rady měs-
ta na 1. pololetí kalendářního roku 2022;
souhlasila s přerušením provozu Mateř-
ské školy Moravské Budějovice v obdo-
bí vánočních prázdnin od 23. 12. do 31. 
12. 2021;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod-
programu Podpora obcí s 3 001–10 000 
obyvateli“, dotačního titulu 117d8220A 
„Podpora obnovy místních komunikací“ 
na realizaci akce „Místní komunikace 
v prostoru nám. Svobody, Moravské 
Budějovice“.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství

Rada města na své 93. schůzi dne 22. listopadu 2021 mj.:
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Původně mělo být v neděli 28. listopadu v pozdních odpo-
ledních hodinách v centru Moravských Budějovic pěkně rušno. 
V prostoru před radnicí u Památníku věčné slávy se měly od 17 
hodin zpívat koledy a poté bylo v plánu rozsvícení vánočního 

stromu v těsném sousedství tradičního betlému. Očekávala 
se sváteční atmosféra provoněná vůní svařeného vína, punče 
a čaje. Zkrátka první adventní neděle roku 2021 jak má být.

Jenže nebyla, alespoň co se výše plánovaného programu 
na náměstí Míru týče. Přijatá hygienická opatření, výzvy odbor-
níků a onemocnění v řadách muzikantů způsobily, že se od vše-
ho upustilo, ovšem s jedinou výjimkou. Tou bylo rozsvícení vá-
nočního stromu, k němuž došlo dvacet minut před sedmnáctou 
hodinou.

Slavnostnímu okamžiku předcházel – podobně jako rok před-
tím, kdy platila ještě přísnější omezení – krátký proslov sta-
rosty Vlastimila Bařinky, snímaný kamerou a vzápětí umístěný 
na facebookovou stránku města. Starosta nejprve připomněl, 
že původní záměr v podobě rozsvícení stromu za účasti širo-
ké veřejnosti momentální epidemiologická situace neumožnila. 
Poté vyslovil směrem k moravskobudějovickým občanům něko-
lik přání: „Dovolte mi, abych vám alespoň touto cestou popřál 
krásný adventní čas, popřál krásný prosinec – poslední měsíc 
roku. Vzhledem k tomu, že nevím, jestli se zde setkáme 1. ledna, 
už nyní bych vám chtěl popřát v novém roce 2022 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti,“ řekl mimo jiné starosta a vyslovil i přání, 
aby byl rok 2022 lepší, než byl rok 2021.

-jek-

V právě skončeném roce na přelomu léta a podzimu byly rea-
lizovány ve Vraníně dvě velké stavby. První byla generální opra-
va silnice číslo III/115 přes obec. Stavba zahrnovala odstranění 
staré vozovky, odvodnění komunikace, úpravy stávajících chod-
níků, zhotovení nového živičného povrchu, výstavbu nových 
autobusových zastávek, parkové úpravy a vodorovné dopravní 
značení. Generálním investorem byla Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny, spoluinvestorem bylo město Moravské Budějovi-
ce. Celkem bylo investováno 9 098 387 Kč bez DPH, z toho podíl 
města činil 742 392 Kč. Stavbu v řádném termínu a ke všeobec-
né spokojenosti provedly Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Zajímavostí stavby určitě byla stará kamenná štětovaná ces-
ta, která se objevila cca 30 cm pod stávajícím asfaltem. O jejím 
stáří však můžeme pouze spekulovat. Byla vybudována mezi 

Rozsvícení vánočního stromu a několik starostových přání

Před rozsvícením vánočního stromu pronesl na kameru pár slov staros-
ta Vlastimil Bařinka.              Foto: Luboš Janoušek

Díky dvěma velkým stavbám je Vranín krásnější
světovými válkami? Nebo ještě dříve? S vysokou pravděpodob-
ností lze tvrdit, že po ní pochodovali němečtí okupanti v roce 
1939, zajisté se po ní pohybovali i osvoboditelé z 2. ukrajinského 
frontu maršála Malinovského. Možná po ní odcházeli i odveden-
ci do první světové války a možná po ní cválala i Napoleonova 
kavalerie – to jsou ovšem jenom domněnky a fantazie, které nám 
již nikdo nepotvrdí ani nevyvrátí.

Druhou velkou stavbou bylo asfaltování dvou polních cest na-
vazujících na místní komunikace a rozšíření veřejného osvětle-
ní. Investorem byl Státní pozemkový úřad, spoluinvestorem pak 
opět město Moravské Budějovice. Stavba obsahovala odtěžení 
vrchní šotolinové vrstvy, zhotovení podkladového lože, výstav-
bu dvou nových propustků, odvodnění komunikace, položení 
živičného povrhu, ozelenění příkopů, výsadby ovocných stromů 
podél cesty a rozšíření veřejného osvětlení. Akce navazova-
la na celkové pozemkové úpravy, které byly dokončeny v roce 
2014. Bylo proinvestováno 11 269 705 Kč bez DPH, přičemž po-
díl města činil 397 640 Kč. Stavbu kvalitně provedla firma EU-
ROVIA CS.

Souběh dvou velkých staveb probíhajících v malé obci nebyl 
jednoduchý pro stavebníky ani pro obyvatele. Ale díky přejícímu 
počasí, profesionalitě obou stavebních firem a pochopení obča-
nů se vše zvládlo a Vranín byl učiněn krásnějším.

Drahoslav Bastl, předseda osadního výboru
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Nové veřejné osvětlení
Koncem právě uplynulého roku 2021 byla úspěšně dokon-

čena stavba nového veřejného osvětlení na ulici Partyzánská 
v Moravských Budějovicích, a to v úseku od křižovatky s ulicí 
St. Slavíka po křižovatku u nově vybudovaného parkoviště 
u AS Chemie. Dodavatelem prací byla společnost ZMES, 
s.r.o., Třebíč, s celkovými náklady ve výši 720 958 Kč bez 
DPH. 

Rekonstrukce venkovních 
schodišť ZŠ Havlíčkova

Koncem roku 2021 byla dokončena rekonstrukce venkovních 
schodišť Základní školy Havlíčkova Moravské Budějovice. Dvě 
venkovní schodiště byla zdemolována, nově bylo osazeno jedno 
ocelové pozinkované schodiště. V místě druhého schodiště bylo 
osazeno zábradlí. Celkové náklady této rekonstrukce dosáhly 
výše 330 074 Kč bez DPH a dodavatelem všech prací byla firma 
Zdeněk Hagara, Moravské Budějovice. 

Výměna tří výtahů
V loňském roce zajistilo město Moravské Budějovice výměnu 

tří osobních výtahů v bytových domech č. p. 1511, 1512 a 1513 
na ulici Komenského. Dodavatelem prací byla společnost TRE-
BILIFT, s.r.o., Třebíč, přičemž celkové náklady dosáhly výše 
3 283 800 Kč bez DPH. 

Výstavba bytových domů
Město Moravské Budějovice prodalo ve druhé polovině roku 

2021 celek pozemků v místní části zvané „Pod spravedlností“, 
který je určený pro výstavbu bytových domů. Vítězným ucha-
zečem výběrového řízení se stala společnost Jemnická Stav-
ba, a.s. Ta podle aktuálních informací plánuje zahájit výstavbu 
bytových jednotek během letošního roku. S případnými dotazy 
a žádostmi o bližší informace je ovšem třeba obracet se přímo 
na investora (www.jemnicka-stavba.cz).

U nádraží vzniká parkoviště
Jak jsme již informovali, v říjnu loňského roku byla zahájena 

stavba nového parkoviště na ul. 1. máje, v blízkosti vlakového 
a autobusového nádraží. S ohledem na zimní období budou sta-
vební práce pokračovat v 1. polovině roku 2022. Po dokončení 
stavby bude občanům i návštěvníkům města sloužit dvaatřicet 
nových parkovacích míst. Veškeré práce zajišťuje společnost 
PELÁN stav s.r.o., Hrotovice.

Vzhledem k tomu, že po dobu realizace bude ztížený pohyb 
chodců a vozidel v dotčené lokalitě, žádáme obyvatele Morav-
ských Budějovic, návštěvníky města, chodce i řidiče o shovíva-
vost a dodržování dopravního značení.

Strategický plán rozvoje města 
byl aktualizován

Zastupitelstvo města Moravské Budějovice schválilo na svém 
zasedání v pondělí 6. prosince 2021 aktualizaci Strategického 
plánu rozvoje města (SPRM) na období 2022–2027. Aktualizace 
SPRM byla průběžně zpracovávána během roku 2021 v součin-
nosti se zhotovitelem MAS Rokytná, o.p.s. Stejně jako při poři-
zování předchozích strategií bylo součástí prací také dotazní-
kové šetření mezi občany města a místních částí, a dále mezi 
významnými podnikatelskými subjekty ve městě a místních čás-
tech. Nově pak byly osloveny také spolkové a neziskové organi-
zace ve městě a místních částech, příležitost sdělit své názory 
a přání měli rovněž žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Aktualizace 
byla zpracována ke dni 31. 10. 2021, a to v souladu s metodikou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Aktualizovaný SPRM nahradil 
předchozí strategický dokument, jehož platnost skončila 31. 12. 
2021. Jednotlivé části SPRM jsou zveřejněny na www.mbudejo-
vice.cz pod záložkou Strategický plán.

Odbor strategického rozvoje a investic MěÚ zpracoval v této 
souvislosti také vyhodnocení naplnění SPRM za uplynulé obdo-
bí 2015–2021, a to v návaznosti na projekty zařazené do Akč-
ního plánu hodnoceného období 2015–2021. Z předkládané-
ho vyhodnocení pak vyplývá, že město Moravské Budějovice 
v období šesti let proinvestovalo na různých stavebních akcích 
cca 250 mil. Kč. Z této částky bylo min. 14 mil. Kč investováno 
v místních částech (nad rámec pravidelného ročního příspěvku). 
V celkových nákladech je zahrnuto rovněž cca 15 mil. Kč, které 
byly investovány do dalších projektů, jež nebyly součástí Akč-
ního plánu. Získané dotační prostředky za období 2015–2021 
dosáhly výše min. 30 mil. Kč. Přestože se nepodařilo zrealizo-
vat všechny projekty zahrnuté do Akčního plánu, ve všech pří-
padech se na těchto projektech pracovalo, například v podobě 
projektové přípravy. Většina dosud nerealizovaných projektů je 
zařazena do Akčního plánu na období 2022–2027.

Tříkrálová sbírka 2022
Stalo se již pěknou tradicí, že počátkem roku přichází 

do všech měst a obcí České republiky Tříkrálová sbírka. Její 
letošní dvacátý druhý ročník je plánovaný na dny 1. až 16. led-
na. Není ovšem vyloučené, že nás čeká v mnoha ohledech 
poněkud jiný průběh sbírky, než na jaký jsme byli zvyklí.

Možná u vás zazvoní skupinka malých koledníků tak, jak 
bývalo zvykem, možná budou (jako loni) pokladničky na růz-
ných místech ve městě. O přesném průběhu sbírky budete 
včas informováni podle aktuálního vývoje covidové epidemie.

Sbírka je zaměřená na pomoc nemocným, postiženým, se-
niorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí v rámci okresu Třebíč, vybrané peníze tak mo-
hou někdy pomoci komukoli z nás.

Chci předem poděkovat všem, kteří koledníky laskavě při-
jmou a přispějí jakoukoliv částkou.

Ludmila Slabá

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

Stavební práce před budovou pošty – začátkem prosince před sněho-
vou nadílkou.                Foto: František Čábel
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Jak to vše souvisí s ná-
sledujícím textem? Příjemné 
posezení s kamarádem ze 
školních let. Dlouho jsme 
se neviděli, proto se muse-
lo probrat vše od A do Z. 
Samozřejmě přišla také řeč 
na školní zážitky a naše 
návštěvy restaurace hotelu 
Komzák. 

Člověk často potřebuje 
nějaký impulz, a tak jsem se 
začal zajímat, co se skrývalo 
pod názvem „Hotel Komzák“. 
Budovu na moravskobudě-
jovickém náměstí, kterou 
nelze přehlédnout. Hostinec 
a hotel se původně jmenoval 
„U černého orla“, kdy jej pře-
jmenovali na „Hotel Komzák“, se mi zjistit 
nepodařilo, ale to není pro naše povídání 
podstatné. Po věky se ve městě vyrábělo, 
nakupovalo, prodávalo, popíjelo. Provo-
zovaly to rodiny starousedlíků i ty, které 
se za podnikáním ve městě usadily. Mezi 
ty druhé patřila rodina Komzákových.

Je to 200 roků, kdy se začíná v malé vsi 
Klatovec odvíjet životní pouť rodiny, která 
se přes Malou Brtničku dostala do Morav-
ských Budějovic. V té době, přesně v roce 
1821, patří Klatovec pod vrchnost ve Stu-
dené a je přifařen do Panských Dubenek. 
Zde se 31. 8. 1821 na čp. 1 manželům 
Františku a Anně Komzákovým narodil 
syn Josef (pro přehled ho nazveme Josef 
(1), viz dále. František Komzák byl v době 
okolo roku 1820 klatoveckým rychtářem.

Jakými cestami se dostal Josef (1) 
do Malé Brtničky (Klein Pirnitz) nevíme, 
ale krátce po dovršení věku 18 let se 
v Malé Brtničce 14. 10. 1839 přiženil do ro-

diny Brabencových, kteří provozovali po-
hostinství. Pro nás je Josef (1) „důležitým 
Komzákem“, neboť přes jeho potomky se 
dostaneme do Moravských Budějovic.

Jeho nastávající Františka Brabencová 
měla v době sňatku 17 roků. V manžel-
ství se narodily tři děti, Kateřina (*1840), 
František (*1842) a Josef (2) (*1844). Fran-
tiška v roce 1845 ve věku nedožitých 23 
roků umírá na vodnatelnost a Josef (1) se 
v roce 1846 podruhé žení. 

Uplynulo více jak 20 roků a Josefa (2) 
nacházíme ke konci roku 1869 již v Mo-
ravských Budějovicích, a to coby svo-
bodného mládence ve Vísce na čp. 145, 
v rodině Brabencových (má to návaznost 
na Malou Brtničku).

V červenci 1870 se Josef (2) v Litohoři 
žení s Františkou Kadlecovou. Narodila 
se též v roce 1844, její otec Jan Kadlec 
vlastní půllán na čp. 45, matka Františka 
pocházela z rodu Fabešových z Litohoře. 
Matriční záznam o sňatku uvádí, že Josef 
(2) obchoduje s obilím, je synem zemře-

lého Komzáka Josefa (1), hostinského 
v Malé Brtničce a matky Františky, rodem 
Brabenec, což potvrzuje správnost přede-
šlých dat.

Při sčítání obyvatel monarchie k 31. 12. 
1880 Josef (2) žije s rodinou stále ve Vísce 
čp. 145, kde hospodaří po Brabencových. 

Rodina Komzákových se 
rozrostla o čtyři potomky, 
Antonii (*1872), Vojtěš-
ku (*1874), Marii (*1876) 
a v pořadí třetího Jose-
fa, který přišel na svět 7. 
února 1879.

Nesmíme opomenout 
poslední roky života Jo-
sefa (2) a jeho ženy Fran-
tišky, která zemřela 11. 
ledna 1904. Josef (2) byl 
vdovcem jeden rok a tři 
měsíce, zemřel 24. břez-
na 1905, oba na čp. 6, 
od roku 1934 přečíslová-
no na čp. 5.

Nakrátko Komzákovy 
opustíme a budeme se 

věnovat domu čp. 6, který se stane téměř 
60 roků jejich domovem. Stojí na náměstí 
a dnes je v něm lékárna. Za sousedy měli 
např. Zábojovy. Přes 30 roků v něm pro-
vozoval řeznictví František Klíma a krátce 
po jeho smrti v lednu 1882 přešlo vlast-
nictví na jeho ženu Marii. Ta však provo-
zovala živnost necelý rok a 12. listopadu 
1882 dům prodává Františce a Josefovi 
(2) Komzákovým. Tímto datem se rodina 
Komzákových dostává u obyvatel města 
do středu pozornosti jak umístěním nemo-
vitosti, tak i provozovanou živností.

Ještě za Josefova (1844–1905) života 
přechází v srpnu 1903 vlastnictví domu 
čp. 6 a celá živnost na jeho syna Josefa, 
pro nás třetího v přímé linii. V jeho vlast-
nictví zůstává až do dne úmrtí. Zemřel 24. 
ledna 1937.

Po vypořádání pozůstalosti po zemře-
lém Josefovi (3) se v dubnu 1937 stává 
majitelkou jeho dcera Blanka, tehdy již 
provdána Orlíčková. Po dvou letech a ně-
kolika měsících přechází vlastnictví domu 

Jdeme dneska do Komzáku na polévku? Jasně!
Mezi námi školáky zaznívala podobná konverzace poměrně často. Na přelomu 

padesátých a šedesátých let minulého století jsme někteří takto obcházeli stra-
vování ve školní jídelně naproti škole. Zde pevnou rukou vládla paní Čermáková 
a někdy se stávalo, že z vychutnání oběda byl spíše stres. A tak abychom zahnali 
hlad a spravili si chuť, vyráželi jsme do restaurace hotelu Komzák na polévku 
a jeden rohlík k tomu. Fascinovalo nás hospodské prostředí, často obsluhováni 
vždy elegantním panem Quido Šrámkem, zkrátka připadali jsme si dospělí.
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ze společnosti
na „První akciový pivovar a sladovnu 
Brno“, jíž náleží do července 1948, kdy ho-
tel s restaurací kupuje Stanislav Čoupek. 

Tak jako u mnoha jiných živností v roce 
1961 přechází dům i provoz pod „Restau-
race a jídelny Třebíč“, známý to RaJ. Si-
tuaci po roce 1989 jsem blíže nesledoval 
a jak je uvedeno výše, dnes je zde lékárna.

Vraťme se zpět, k poslednímu pokolení 
Komzákových. V roce 1906 nacházíme 
Josefa (3) v Hranicích. Zde se ve farním 
chrámu „Stětí svatého Jana Křtitele“ ne-
chává oddat s Marií Černockou, naro-
zenou 7. 8. 1884 ve Valašském Meziříčí. 
V době sňatku žije rodina Černockých 
v Hranicích. Manželé se vrací do M. Budě-
jovic, kde se 14. 3. 1907 narodí první poto-
mek, dcera Jarmila a 11. 8. 1908 přichází 
na svět druhá dcera Blanka. V roce 1921 
se narodí Naděžda, ale krátce po naro-
zení umírá. Jak se v mnohých rodinách 
stává, i tato větev Komzákových vymřela 
tzv. „po meči“, nebylo mužských potomků.

Jarmila se 21. 11. 1927 provdala za Jana 
Kopečného (1901–1974), úředníka stát-
ní pily ve Znojmě. Narodil se ve Vídni 
XII, Meidlingu, kde byl jeho otec poštov-
ním úředníkem. Jarmila zemřela 26. 5. 
1966. Ve vídeňské matrice narozených je 
u Jana Kopečného dopsáno, že zemřel 
15. 1. 1974 ve Vídni, ve čtvrti Penzing.

Blanka se provdala za profesora reál-
ného gymnázia v Mor. Budějovicích Ja-
roslava Orlíčka, narozeného ve Velkém 

Meziříčí 13. 3. 1903. Sňatek uzavřeli 28. 4. 
1934. Jaroslavův otec též náležel k učitel-
skému stavu. Potomci obou dcer Josefa 
(3) žijí snad v Brně, ale to jsem neověřo-
val, jedná se pouze o ústní sdělení. Jose-
fova žena Marie zemřela 5. 12. 1928. Její 
muž ji přežil téměř o deset roků, zemřel 
24. 1. 1937.

Za zmínku stojí, že se ve městě, resp. 
ve Vísce usadil s rodinou František Kom-
zák (*1842), starší bratr Josefa (*1844).

O tom, že rodina Komzákových náleže-
la k váženým osobnostem města, svědčí 
i zápis v „Pamětní knize města Moravské 
Budějovice“. K úmrtí Josefa Komzáka 
František Jech píše, cituji:

„Dne 24. ledna zemřel Josef Komzák, 
majitel hotelu „U černého orla“ na Dolním 
náměstí čp. 5. Při restauraci míval i uze-
nářský krámek. Byl členem městského 
zastupitelstva, městským radním a členem 
finanční komise od 25. srpna do roku 1931. 
Od tohoto roku měl referát policejní, sta-
vební a městská jatka. Zejména ve staveb-
ním referátu se dobře uplatnil. Postupující 
choroba přiměla jej v roce 1936 k ukončení 
činnosti na radnici. Pro svoji bodrou po-
vahu se těšil vážnosti, což se projevilo při 
jeho pohřbu dne 26. ledna. Zúčastnilo se 
ho i společenstvo řezníků v krojích s ce-
chovním praporem. Nad hrobem promluvil 
starosta města Felix Burian a za Živnos-
tenskou stranu Jaroslav Záboj.“

Prošli jsme se dvěma stoletími jedné 
větve rodu Komzákových, který zane-
chal ve městě zřetelnou stopu. Věřím, 
že se milý čtenář zorientuje v přemíře 
„Josefů“ a pamětníci si vzpomenou, 
co bylo u Komzáků na čepu.

Chtěl bych tímto poděkovat Fran-
tišku Fiksovi za nahlédnutí do jeho 
bohatého fotoarchivu a manželům Ji-
čínským za jejich ochotu a pomoc při 
orientaci v archiváliích.

A bude-li nějaké příště – můžeme 
třeba zajít tam, kde podávali dobrý gu-
láš…

Jiří Gráf

Tak, jak až na výjimky celé zastupitelstvo 
v červnu schválilo, budeme mít nejspíš dal-
ší supermarket. Nejde mi o to, že přibude 
k již existujícím dvěma ve městě a dalšímu 
v nové obchodní zóně. To je riziko podni-
katele, zda se mu to u nás vyplatí. Ostatně 
v třebíčském Lidlu i já sám rád nakupuji. 
Nechci zde ani rozebírat, jaký vliv může mít 
na drobné obchodníky soustředěné v cen-
tru našeho města. Je tu však jiná věc, kte-
rou považuji z dlouhodobého hlediska pro 
Moravské Budějovice za neblahou.

Tou je jeho umístění, které znamená roz-
sáhlé bourání zástavby: někdejších objek-
tů mlékárny (mimochodem dávných dílen 
Fabešovy strojírny, kde byl 
třeba vynalezen proslulý 
vyorávač brambor, zvaný 
„čert“), několika domků, vel-
ké budovy služeb a za své 
přitom vezme i miniparčík 
zřízený ještě starým okraš-
lovacím spolkem. A místo 
toho? Odmysleme si nera-
dostný stav některých těch-
to objektů (což nemusí být 
jistě stav trvalý) a pohléd-
něme na věc z urbanistic-
kého hlediska: holá plocha 
velikého parkoviště (ano, 
s nějakou „zelení“) a za ním 
„škatule“ supermarketu. 
Bohužel není to u nás nic 
nového a každá doba se 

na tomto trendu podepsala. V 80. letech 
vybourání prakticky celé ulice 1. máje 
od křižovatky s ulicemi Palackého a Sokol-
skou, kde tak vzniklo „území nikoho“ s ně-
kolika roztroušenými paneláky. V novém 
tisíciletí a na opačném konci širšího his-
torického centra pak asanace na Tyršově 
ulici se starými budovami Královopolské, 
které pamatovaly ještě Smrčkovy, a jejich 
nahrazení plochami parkovišť a krabicemi 
supermarketů.

Alternativa zachování původní zá-
stavby, nebo budování novostaveb, ale 
na stejných parcelách, není jistě jedno-
dušší než stavění montovaných objektů 

na „zelené louce“, avšak my se zde po-
hybujeme v intravilánu města, ne někde 
na jeho okraji. A proč mnohé z obchod-
ních řetězců můžou, když na to přijde, 
fungovat i v centrech měst v historické 
zástavbě a dokáží se přizpůsobit?

Každé lidské sídlo je dějinami rostlý or-
ganismus a jeho uliční síť je to, co jej dělá 
jedinečným. My tady fakticky rušíme sta-
vební a uliční čáry a ničíme tradiční po-
dobu předměstí. Uvědomujeme si, že tím 
ničíme urbanistickou „paměť“ našeho měs-
ta? Opravdu to tak všichni chceme? Měst-
ská ulice je pro mě silnice, vedle chodníky 
a kolem domy. Jsem jen nenapravitelný 
nostalgik?

Petr Jičínský

Zpověď (nenapravitelného) nostalgika

Také tyto objekty budou kvůli výstavbě supermarketu odstraněny.              Foto: Luboš Janoušek
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Rok 2021 byl poměrně dlouho takřka 
bez šance na jakoukoli zájmovou činnost. 
Avšak jen co to situace dovolila, začali 
jsme na počátku června pravidelně na-
cvičovat na naše tradiční martínkovské 
hody, neboť jsme nepochybovali, že by se 
snad nekonaly. Všechny tři soubory pilně 
nacvičovaly své pásma na hody a pravi-
delné několikahodinové páteční zkoušky, 
mnohdy i nedělní, přinesly své výsledky.

Díky tomuto drilu jsme mohli na před-
poslední červencovou sobotu přijmout 
pozvání na Popelínský festival, kde jsme 
ve dvou vstupech vystupovali s hodinovým 
programem. V nádherném prostředí pope-
línského zámeckého parku v anglickém 
stylu, mezi kouzelným jezírkem a stoletý-
mi exotickými stromy a keři je vytvořeno 
přírodní podium. Jelikož se zde koná fes-
tival pravidelně již několik let, ocenili jsme 
i výbornou organizaci akce, kdy nám bylo 
poskytnuto velice příjemné zázemí na po-
pelínském zámečku, kde se v současnosti 
nachází mateřská a základní škola.

O dva týdny později se členové souboru 
zúčastnili tradičního roznášení pozvánek 
na hody. Krojované tanečníky, kteří pře-
dávali společně s pozvánkou i snítku ze-
lené myrty, symbol zdraví a hojnosti, do-
provázela již poněkolikáté místní dechová 
hudba Martínkovanka pod vedením Patri-
ka Venhody.

Ve dnech 13. až 15. srpna se kona-
ly tradiční Martínkovské krojované hody. 
Celovíkendová akce proběhla vzhledem 
k opatřením zcela ve venkovním prostoru. 
Organizačně jsme vše zvládli, navíc nám 
po celý víkend přálo pěkné počasí, které 
vydrželo až do nedělní půlnoci. Bouřka se 
spustila až na konci poslední taneční zá-

bavy. Poděkování patří všem, kteří nám 
tenkrát pomohli během čtvrthodinky sklidit 
veškeré vybavení, techniku, lavičky a stany. 
Také děkujeme všem martínkovským ob-
čanům, kteří přispěli k vytvoření nádherné 
atmosféry hodů. Kroj do nedělního průvodu 
si totiž oblékli i ti, co již aktivně netančí.

Týden po konání hodů (21. srpna) jsme 
se zúčastnili Lidové slavnosti na ovčí far-
mě v Horních Dvorcích u Strmilova. Oproti 
našim hodům se jednalo o menší akci, ale 
o to více jsme si ji užili. Kromě vystoupe-
ní na pódiu umístěném na patře stodoly 
jsme se seznámili i s bohatou nabídkou 
regionálních produktů nabízejících na této 
farmě. Jednoznačně největší úspěch 
měla ovčí zmrzlina.

Začátkem září se v Martínkově konaly 
odložené oslavy 700. let obce. V boha-

tém třídenním programu se opět všechny 
naše soubory prezentovaly svojí činností 
a ukázkami nacvičených pásem.

Ve dnech 17. a 18. září se nám po ně-
kolika osobních schůzkách se starostou 
obce a odborným lektorem podařilo usku-

tečnit naše první souborové soustředění. 
Proběhlo ve Štokách u Jihlavy, kde pod 
dozorem lektora horáckých tanců Jarosla-
va Dřeva se naši členové seznámili s ně-
kolika typy tanců za doprovodu živé hud-
by a ukázek tanečnic souboru Dřeváček.

V polovině října se naše soubory popr-
vé zúčastnily postupové Krajské přehlídky 
dětských folkórních souborů v třebíčském 
Národním domě, akce konané za podpo-
ry Ministerstva kultury ČR a Horáckého 
folklórního sdružení. Kromě našich dět-
ských souborů Martínek a Džbáneček se 
zúčastnily i Dřeváček a Jeřabinka z Jihla-
vy, Drahánek z Blanska a Borověnka ze 
Štěpánova nad Svratkou.

Dne 24. října absolvovali členové sou-
boru besedu s pamětníky Vratislava Bě-
líka, autora Horáckého zpěvníku, 

Ve státní svátek 17. listopadu 2021 se po roční pauze vynucené protikoronavirovými opatřeními opět sešli občané Jakubova 
a Martínkova poblíž hranic katastru obou obcí. V cíli „Pochodu 17. listopadu“ ani tentokrát nechybělo vzpomínání na roky 1939 
a 1989, přípitek dobrým vínem a opékání klobás. Přítomní si popovídali o tom, co je v obou obcích nového, probral se fotbal, politika, 
covid a spousta dalších témat. Setkání to bylo velmi příjemné. A hlavně nechybělo to, co v dnešní době obzvláště potřebujeme: 
dobrá nálada. -jp-               Foto: Vít Bláha

Martínkovské folklórní taneční soubory v roce 2021

Martínkovské folklórní soubory na domácích hodech               Foto: Vít Bláha

Džbánek, Martínek a Džbáneček, tři folklórní taneční soubory registrované 
pod TJ Sokol Martínkov, působící v Martínkově, vesnici roku Kraje Vysočina, 
již téměř s čtyřicetiletou tradicí. Přestože také právě uplynulý rok byl omezen 
mnoha restrikcemi, láska k folklóru se v Martínkově nevytratila, a tak se nám 
podařilo v naší činnosti pokračovat i s akceptováním všech nařízení a opatře-
ní, byť to mnohdy znamenalo plno práce navíc.
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V právě skončeném roce 
uplynulo rovných 150 let 
od položení základního kame-
ne kaple sv. Josefa dělníka, 
která je neodmyslitelnou do-
minantou obce Komárovice. 
V roce 1871 ji nechal postavit 
Jakub Bachel.

Kdo to vlastně byl? Narodil se roku 
1808 a zemřel v roce 1900. Jakub Bachel 
vlastnil v Komárovicích dům č. p. 16, kde 
byla hospoda a trafika. V roce 1830 zalo-
žil dřevařskou firmu. Jakub Bachel 
byl ve své době vůdčí osobností 
v obci. Mimo zemědělství a ob-
chod spočívala jeho činnost v ší-
ření katolické víry. Vedl pobožnosti 
v obci, byl předříkávačem modliteb 
a byl celfotrem, což byl člověk, kte-
rý organizoval náboženská proce-
sí na různá poutní místa. Na pro-
cesí se chodívalo pěšky v čele 
s korouhví a chodívalo se i několik 
dní. Jakub Bachel na svůj náklad 
na místě staré zvoničky v Komá-
rovicích dal postavit vedle dřevě-
ného kříže poměrně velkou kapli. 

Kaple dodnes slouží k náboženským úče-
lům a je majetkem obce, je stále udržová-
na a uchovávána místními občany.

V roce 2021 byla u příležitosti výše 
zmíněného výročí na kapli provedena 
kompletní oprava odvodnění a odvětrání, 
opravila se fasáda a kaple dostala nový 
nátěr. Došlo také na výstavbu nových 
chodníků a úpravu prostranství před kaplí. 
Veškeré opravy byly financovány z dotace 
Ministerstva zemědělství ČR a z finanč-
ních prostředků obce.              –šuc–

pořádanou Centrem tradiční lidové 
kultury v Třebíči. Jako host byla přítomná 
i dcera Vratislava Bělíka, učitelka Dob-
romila Vlčková žijící v Mikulově. Členové 
souboru se s ní poprvé osobně setkali již 
v roce 2019 v Mikulově, kde vystupovali 
na festivalu Národy Podyjí na pozvání jed-
noho ze zakladatelů festivalu, PhDr. Šte-
fana Kapičáka, již několik let žijícího 
v Martínkově.

Poslední akcí martínkovských folklór-
ních tanečních souborů bylo v sobotu 13. 
listopadu kácení máje. Za přispění chlap-
ců byla hodová máj pokácena a pořezána, 
za přispění děvčat odzdobena. Za všeo-
becného veselí se zpěvem a zábavou tak 
byla ukončena celoroční činnost našich 
souborů. Vše je uklizeno a zazimováno, 
čekáme na jaro, na nové možnosti a opě-
tovné oživení tradic. Pokud to situace do-
volí, první akcí bude březnové celovíken-
dové soutředění všech martínkovských 
souborů pod vedením odborného lektora.

Děkujeme všem příznivcům, divákům, 
členům a přátelům, kteří naši činnost pod-
porují a sledují. Přejeme jim v novém roce 
2022 mnoho úspěchů, štěstí, radosti, zda-
rů a hlavně hodně pohody, klidu a zdraví.

Dana Svobodová, umělecká vedoucí

Na konci léta si naši klienti užili fandění 
fotbalovému týmu Třebelovic, a to za oprav-
du hezkého slunečného počasí. Přesto z úst 
některých klientů unikla i peprnější poznám-
ka směrem k protihráčům z fotbalového týmu 
z Valče. Třebelovice sice nevyhrály, ale odjíž-
děli jsme domů s pocitem příjemně stráveného 
odpoledne.

Na výlet do Pavlic, do Lesné a na Vranov-
skou pláž jsme vyrazili hned po snídani, aby-
chom stihli všechny aktivity, které si klienti 
naplánovali. Pan F. Kříž nám otevřel pavlický 
kostel a ochotně vyprávěl jak o kostele, tak 
o historii, spolu s klientkou rodačkou z Pavlic 
zavzpomínali na společné známé. Na Les-
né nás čekalo občerstvení u rodiny klientky, 
výborná káva a domácí závin s jablky. Bratr 
klientky vzal některé účastníky výletu do míst-
ního muzea motocyklů. Chutný oběd byl za od-
měnu po náročné procházce po Vranovské 
pláži. Výběr byl jednoznačný, dobré, ale méně 
zdravé jídlo. Krásné horké letní počasí jeden 
z klientů využil i ke koupeli v přehradě. Návrat 
z výletu až v pozdních odpoledních hodinách; 
unaveni, ale velmi spokojeni. Druhý den si ni-

kdo z klientů nestěžoval na nespavost.
Návštěva cukrárny v Jemnici patří mezi oblí-

bené výlety našich klientů. Posezení v příjem-
ném prostředí, chutné zákusky i káva nechybě-
ly. Majitelka cukrárny vždy velmi ochotně vyjde 
vstříc přáním našich klientů. Při prohlížení sorti-
mentu skoro vždy zapomeneme na dodržování 
dietního režimu. Tento pohled uspokojí neje-

nom naše oko a po konzumaci uspokojí naše 
chuťové buňky a v neposlední řadě nás pohladí 
po duši. Výlet do cukrárny bereme jako odmě-
nu. Vždy si umíme najít důvod pro tuto odměnu, 
která nám udělá radost a zpříjemní všední dny 
v našem Domově.

Do obce Kojatice jsme vyrazili na posvícen-
skou zábavu, kterou pořádal místní sbor dob-
rovolných hasičů. K poslechu a tanci zahrála 
kapela LH band. Klienti ochutnali točené pivo 
z bítovského pivovaru. Zazpívali si i využili ta-
neční parket, tanec povznesli na rehabilitační 
úkon.

Svatý Mikuláš se svojí družinou prošel našim 
Domovem v pátek 3. prosince v odpoledních 
hodinách. Řádění čertů proběhlo bez následků, 
počet klientů i zaměstnanců byl beze změny.

Předvánoční čas jsme si krátili výrobou 
vánoční výzdoby, pečením cukroví, zpěvem 
vánočních písní, koled a připomínáním zvy-
ků, které jsou spojené s těmito svátky. Když 
se po prostorách Domova rozvoněla vanilka, 
skořice či jehličí a rozezněly melodie známých 
vánočních písní, bylo jasné, že Vánoce jsou již 
za dveřmi. Pro někoho tyto svátky znamenají 

pohodu, klid, mír a být s rodinou. Naopak 
u někoho Vánoce vyvolávají nepříjemné 
pocity, slzy. I tyto pocity však k životu pa-
tří, v tento okamžik se snažíme najít slova 
útěchy a porozumění.

Společné posezení u vánočního stro-
mu, stavění betlému, popíjení chutného 
horkého punče, rozkrajování jablíček, zpí-
vání za hudebního doprovodu nás naladi-
lo na nejkrásnější svátky v roce.

Závěr roku jsme ukončili oslavou Sil-
vestra, nechybělo občerstvení v podobě 
obložených chlebíčků, cukroví, slaného 
pečiva, kávy, vína a také piva.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jakým-
koliv způsobem přispěli k zpříjemnění života 
našim klientům v Domově sv. Anežky. Dodržo-
vání protiepidemických pravidel znepříjemňuje 
život nejenom jim a jejich rodinám, ale také za-
městnancům. Videohovor nenahradí fyzickou 
přítomnost blízké osoby, ale je dobrou alterna-
tivou. Jsme moc rádi za využití této možnosti.

Nikdo přesně nedokáže říci, co nás bude če-
kat v novém roce, ale my pevně věříme, že spo-
lečně a díky vzájemné podpoře vše zvládneme 
s přehledem a budeme se těšit, co hezkého 
nám tento rok přinese. Všem přejeme zdraví, 
štěstí, lásku, spokojenost a hodně dobrých lidí 
nablízku.

Jana Šafratová, 
aktivizační pracovnice

Sto padesát let komárovické kaple sv. Josefa dělníka

Co jsme prožili v Domově svaté Anežky Velký Újezd

Jakub 
Bachel.

Opravená kaple sv. Josefa dělníka.
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všichni obdrželi diplom na vzornou práci.
S koncem listopadu se naše aktivity za-

měřily na přicházející advent. Připravovali 
jsme hudební vystoupení na 1. neděli 
adventní, děti pekly perníčky a chys-
taly adventní věnce. Na školní zahra-
dě se objevili první sněhuláci.

Žáci i jejich učitelé urazili za těch 
pár měsíců velký kus cesty. Ve škole 
to žije, máme blízko k přírodě i k sobě 
navzájem. Každý den přináší něco 
nového a hezkého, nové příležitosti 
něco se naučit, prožít, udělat další 
zkušenost, překonávat překážky.

Hana Dračková

V první třídě jsme přivítali deset nových 
žáků, pro které jsme kromě tradičního slav-
nostního přivítání připravili i netradiční foto-
koutek vybavený retropomůckami z dávné 
minulosti. Adaptace prvňáků na nové pro-
středí byla velmi rychlá. Již druhým rokem 
pořádala obec koncem srpna týdenní pří-
městský tábor. Ten probíhal v areálu školy 
za účasti starších školáků a učitelek. První-
ho září se tak ve škole všichni potkali jako 
staří známí.

Koncem září jsme se věnovali blížící-
mu se Dni české státnosti. Projektový den 
na téma svatý Václav probíhal několik dní 
napříč různými předměty. V češtině žáci pra-
covali s tematickými texty, četli, vyhledávali 
informace, učili se pranostiky. V matemati-
ce počítali dobu vládnutí přemyslovských 
knížat. Ve vlastivědě navštívili – i když jen 
na mapě – místa spjatá se životem sv. Vác-
lava a jeho příbuzných a sestavili rodokmen. 
V angličtině vymýšleli a psali krátké věty 
vystihující jeho vlastnosti a rodinné vztahy. 
V pracovním vyučování a výtvarné výchově 
vyráběli praporec sv. Václava, svatováclav-
skou korunu, lepili vitráž, stříhali, kreslili, vy-
barvovali. V hudební výchově se seznámili 
s anglickou koledou Good King Wenceslas. 
Na závěr všeho snažení jsme pozvali děti 
z mateřské školy a připravili pro ně na školní 

zahradě tematická stanoviště: Štafeta s pra-
porcem, Zaplať poplatek za mír, Postav hrad 
Tetín, U babičky Ludmily, Přines jídlo chudá-
kovi a další. Mnohokrát bylo slyšet z úst dětí, 
že tohle učení je baví. Nutno podotknout, že 
nás učitele taky.

Během podzimu jsme měli na školní za-
hradě spoustu práce se sklizní. Na vyvý-
šených záhonech pěstujeme mrkev, cibuli, 
ředkvičky, špenát, cukety a salát. Co nespo-
třebujeme, putuje do školní jídelny. Velkou 
popularitu mají u dětí barevné fazole. Vyu-
žíváme je při výuce při pokusech s klíčením. 
Na políčku každoročně sklízíme dýně. Ale 
poprvé jsme vyzkoušeli brambory. Úroda 
byla opravdu veliká!

V měsíci říjnu jsme se vydali s našimi žáky 
za poznáním do Brna. Nejdříve jsme zavítali 
do dílny učení v rámci projektu Explorium. 
Děti absolvovaly ukázkovou hodinu, která 
proběhla formou objevování, bádání a expe-
rimentování. Poté jsme se přesunuli do tech-
nického muzea.

Ve dnech 8.–10. listopadu se 
naše paní ředitelka Jana Šer-
háková zúčastnila pracovní stá-
že v rámci projektu Erasmus+ 
na téma BADATELSKÉ UČENÍ. 
Místem konání stáže byl Berlín. 
Společně s dalšími řediteli a uči-
teli z vysokých škol navštívili tři 
školy, besedovali se zaklada-
telem a propagátorem „dílen 
učení“, učiteli i vedoucími dílen. 
Poslední den navštívili Helleum 
– dětské badatelské centrum 
a měli možnost vidět žáky při vý-
uce v těchto dílnách.

O týden později se mladší 
žáci zapojili do dalšího projektu. 
Cestování v čase pro malé ba-
datele proběhlo ve spolupráci 
s Oddělením škol Zemské vlády 
Dolního Rakouska v rámci pro-
jektu EduSTEM. Přes internet 
jsme se spojili s dalšími školami 
a s našimi průvodci bádáním 
Berniem a Betty. Ti žákům uka-
zovali pokusy, které si potom 
sami hned ve škole vyzkoušeli. 
Vyráběli např. pravěké moře v láhvi, zkou-
mali, zda může jantar plavat, vytvářeli vlast-
ní zkameněliny, psali tajné zprávy. Na závěr 

Padesát let společného života
V neděli 21. listopadu 2021 oslavili man-

želé Jan a Věra Málkovi z Lázu rovných 
padesát let společného života. Ale vzhle-
dem k aktuální epidemiologické situaci 
a omezením vyplývajícím z nařízení Mini-
sterstva zdravotnictví ČR nemohli zástupci 
obce pozvat manžele Málkovy do místní 
klubovny a tradičně, jak už bývá v Lázu 
zvykem, tak s nimi oslavit jejich význam-
né jubileum při společném posezení. Proto 
alespoň místostarostka Petra Dubská jim 
společně s kulturní referentkou Markétou 
Holíkovou předaly kytici s dárkovým balíč-
kem a jménem obce Láz popřály manže-
lům Málkovým, aby i následná léta jejich 
manželského soužití přinášela tolik rados-
ti, uspokojení a štěstí, jako ta předchozí 
padesátka.

Ještě jednou: Vše nejlepší!
Andrea Sosnarová

Podzimní čas v ZŠ Jakubov 
aneb Každý den přináší něco nového
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Takto zní zadání v rámci Národního 
programu Životního prostředí. Obec Nové 
Syrovice ve spolupráci s projektanty 
a zpracovateli odborného posudku „Pa-
měť krajiny“ vysadila v intravilánu tři desít-
ky nových stromů.

Navržená výsadba navazuje na dříve 
vysazené stromořadí 
podél vozovky v centrál-
ní části obce. Byl zvolen 
strom s balem 12–14 cm 
okrasný druh, konkrét-
ně višeň křovitá „Globa-
sa“. Výsadba proběhla 
ve čtvrtek 25. listopadu 
za účasti a pomoci dětí 
ze Základní školy Nové 
Syrovice a členů zdejší-
ho Mysliveckého spolku 

„Bučina“. Velkou měrou se rovněž podíleli 
zaměstnanci obce včetně techniky a pra-
covníků zpracovatele projektu. Celkové 
náklady na výsadbu lehce překročily část-
ku 205 000 korun.

Ke všem jedenatřiceti nově vysázeným 
stromům budou v jarních měsících tohoto 

roku připevněny závlahové vaky. Nezbývá 
než si přát jejich dlouhověkost a přínos pro 
ekosystém. Dotační titul „Výsadba stromů 
Nové Syrovice“ je stoprocentně hrazen ze 
Státního fondu životního prostředí ČR.

Oldřich Svoboda, 
starosta

 V Dešově je již letitou tradicí na první 
adventní neděli vánoční zpívání a rozsvě-
cování vánočních stromečků před obec-
ním úřadem. Tentokrát kouzelnou předvá-
noční atmosféru navodila nejen nádherně 
zasněžená krajina, ale také především děti 
a paní učitelky z mateřské a základní školy. 

A to pro všechny obyvatele Dešova, kteří si 
28. listopadu přišli poslechnout a zazpívat 
společně s dětmi vánoční písně a koledy. 
Krásný adventní podvečer navíc děti zpří-
jemnily podarováním všech přítomných 
drobnými vánočními ozdůbkami, které 
samy ve škole s radostí a láskou vyrobily.

 Mezi další zimní tradici patří „Mikuláš-
ská nadílka“. Také v závěru právě uplynu-
lého roku navštívil děti v naší mateřské 
a základní škole svatý Mikuláš s andělem 
a několika pekelníky. Všichni Mikuláše 
s napětím poslouchali při četbě z Knihy 
hříchů, kdo bude pochválen či pokárán. 
Paní učitelky měly s dětmi připravenou 
básničku, kterou Mikuláši a čertům zare-
citovaly a za odměnu byly hodným andě-
lem obdarovány sladkou nadílkou.

 Čas adventní byl v Dešově prožitý vel-
mi příjemně, pro všechny s přáním pev-
ného zdraví a požehnaných vánočních 
svátků se spoustou krásných okamžiků.

Mgr. Nikola Smetanová
Foto: Mgr. Dana Popová

Ve čtvrtek 11. listopadu proběhl v No-
vých Syrovicích 2. ročník Lampionového 
průvodu. S prvním soumrakem se děti, 
rodiče, paní učitelky a další účastníci 
sešli v areálu zdejší základní a mateř-
ské školy, odkud průvod vycházel. Účast 
byla opravdu hojná. Pohled na osvětlený 
„štrúdl“ dětí, přecházející hráz místního 
rybníka, byl kouzelný. Poté průvod došel 
až na místní hřiště, kde na návštěvníky 
čekalo milé překvapení. Starosta Ol-
dřich Svoboda totiž zajistil pro děti oh-
nivou show. Tanec s ohněm pro ně byl 
dechberoucím zážitkem, na který budou 
jistě hodně dlouho vzpomínat.

Po návratu k budově školy se účastníci 
mohli občerstvit čajem, svařeným vínem 
a muffiny. Vše pro nás s láskou připravily 
paní kuchařky ze školní jídelny. Pro malé 
návštěvníky byla na přilehlém hřišti při-
pravena tajemná hra. Na všechny šikovné 
hráče pozorně dohlížel školní kostlivec. 
Děti se ani trochu nebály a zasloužily si 
sladkou odměnu.

Srdečně děkujeme všem, kteří se podí-
leli na organizaci průvodu. Zároveň děkuje-
me všem zúčastněným, že nám z této kou-
zelné akce pomáhají tvořit obecní tradici.

Bc. Vladimíra Nesibová a Alice 
Strnadová, ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Sázíme budoucnost. Hlavou, srdcem, rukama…

Adventní zpívání před úřadem a nadílka v ZŠ a MŠ Dešov

Lampionový průvod v Nových Syrovicích se stává tradicí
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Lampiony v Jackově. Večerní náves se naplnila hlaholem a veselím dětí, třímajících lampiony. Ať doma vyrobené, či skládané, 
malé i velké, různé lucerničky s mihotavými světýlky vykouzlily úsměv u dospělých. Vzpomínka a průvod vsí patřily roku 1939 a 1989, 
též velké obci studentstva, které bylo vždy pochodní vzdoru i pokroku.          –JJ–

První adventní neděli 28. listopadu 2021 jsme i v Jakubově 
slavnostně rozsvítili vánočního strom a představili v pořadí již 
sedmnáctý betlém ze sena v životní velikosti. Asi 150 občanů 
a hlavně dětí nejprve přivítal starosta obce Miroslav Kabelka 
a popřál všem příjemně strávený advent a především hodně 
zdraví. Poté všem přítomným požehnal pan farář P. Václav Kříž. 
S kulturním programem vystoupily děti ze základní školy pod ve-
dením svých učitelek.

První betlém postavily místní šikovné ženy už v roce 2005, měl 
pouze šest postav: svatou rodinu a tři krále. Postupně každý rok 
přibývaly další postavy: anděl, oslík s volkem, velbloud, skupinka 
čtyř muzikantů, ovčák se svým stádem oveček a beranem, selka 
s dětmi, mlynář a rybář s kapry, Vše zpovzdálí hlídá ponocný.

Betlém najdete na jakubovské návsi v parku pod nazdobeným 
smrkem. Ten je nejvyšším rostlým vánočním stromem v okolí. 
Jeho výška už přesahuje 25 metrů; je na něm umístěno osm de-
sítek barevných LED žárovek a špici zdobí žlutá hvězda.

-oú-               Foto: Tomáš Michal

Na vánoční notu jsme se na Lesné naladili v sobotu 27. listopa-
du, kdy proběhlo na návsi rozsvěcení vánočního stromku. Třicít-
ka malých i velkých účastníků přišla ke kapličce nasát atmosféru 
nadcházejícího adventu. Po zodpovědném odpočtu „tři, dva, 
jedna“ nazdobený smrček před kapličkou během chvilky barev-

ně prozářil mlhavý pod-
večer. A podvečerem 
se zakrátko nesly i tóny 
koled, které umocnily 
skutečnost, že Vánoce 
jsou opravdu za dveřmi. 
S teplým čajem v pro-
křehlých rukách ještě 
chvilka sousedského 
klábosení a pak zpátky 
do vyhřátých domovů.

Lidové zvyky se 
na Lesné udržují po celý 
rok – výjimkou není ani 
doba adventu. V před-
večer svaté Barbory 
obchází vesnici bar-
borky. Zahalené v bí-
lých šatech prošly obcí, 
každého pomoučnily 

a podarovaly drobnými 
sladkostmi a třešňovou 
větvičkou, která by měla 
vykvést do Štědrého 
dne. O dva dny pozdě-
ji, před svátkem svaté-
ho Mikuláše, se ve vsi 
objevili čerti s andělem 
a Mikulášem. Zatímco 
barborky chodily mlčky, 
čerty bylo slyšet širo-
ko daleko – nedělním 
podvečerem se neslo 
jejich halekání a řinčení 
řetězu. Mikuláš se svým 
doprovodem obešel 
děti a přeptal se rodičů, 
jak to bylo v uplynulém 
roce se zlobením. Jis-
totou před odnesením 
do pekla byla přednesená básnička nebo písnička. Na Lesné 
máme jen hodné a statečné děti, a tak si všechny zasloužily 
od anděla sladkou odměnu. Čerti opět odcházeli do pekla s ne-
pořízenou.

Marcela Havelková

Předvánoční čas s lidovými zvyky na Lesné

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a sedmnáctý betlém
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Navzdory covidovým omezením jsme advent v Želetavě přiví-
tali tak, jak se patří. Vládní nařízení sice dva dny před první ad-
ventní nedělí zakázalo konání vánočních trhů, ale povolilo koná-
ní společenských akcí do sta účastníků a navíc i kulturních akcí 
do jednoho tisíce lidí. A tak stejně jako v Praze na Václavském 
náměstí, i my jsme vítali advent v režimu kulturní akce, protože 
se nás nakonec na náměstí sešlo hrubě přes sto. A kdo ví, kdy 
zase co bude…

Pro děti pořadatelé ze Sokola nachystali balonky plněné hé-
liem (sponzorský dar od firmy Brabenec) na poštu pro Ježíška 
a horký čaj. I dospělí měli svůj čaj a mohli se ještě zahřát u ně-
kolika ohňů. O jejich správné vánoční rozpoložení se celou dobu 
staral i pravý vánoční skřítek s košíčkem. Děti si čekání na ten 

správný okamžik, kdy se rozsvítí pouliční osvětlení, krátily honič-
kou v čerstvě napadlém sněhu, stavěním sněhuláků, či tvořením 
z kaštánků.

Po setmění, když už nastal ten správný okamžik, přišel na ná-
městí sám Mikuláš s košem vánočních perníků pro děti. Pak už 
stačilo jen vypustit balonky s dopisem pro Ježíška a rozsvítit vá-
noční strom. To ale nebylo jen tak. Děti musely strom několikrát 
oběhnout a zavolat: „Stromečku, rozsviť se!“ Asi napotřetí se to 
povedlo. Strom i stříbrná hvězda se rozsvítily a vánoční čas mohl 
začít.

Než se lidé rozešli ke svým domovům, zazpívali si ještě spo-
lečně za doprovodu skvělé hry na pozoun v podání pana Ladi-
slava Dvořáka několik koled a vánoční píseň s refrénem „Váno-
ce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé“.

Olga Nováková

S blížícím se adventem jsme v Častohosticích žili v očekávání 
možnosti pořádání akcí s tím spojených, ať už vánočních trhů, 
společných posezení, adventních koncertů či třeba společného 

bruslení.
Bohužel i v závěru uplynulé-

ho roku do dění zasáhla epide-
mie onemocnění covid-19 a tím 
pádem bohužel došlo k rušení 
spousty naplánovaných akcí. 
První adventní neděli jsme ale-
spoň rozsvítili vánoční strom. 
Starostka Marie Vláčilová přiví-
tala všechny přítomné a za zvu-
ku vánočních písní byl strom, 
který dostal zbrusu novou svě-
telnou výzdobu, slavnostně 
rozsvícen. Součástí výzdoby 
Častohostic je rovněž osvětlený 
betlém.

Poté následovalo něco na zahřátí a také něco na podívání. 
Příchozí totiž mohli konečně zhlédnout ohňostroj, který celý rok 
čekal na odpálení. Z obavy, že oslavy příchodu nového roku 
2022 budou opět omezeny, spojili Častohostičtí tradiční rozsvě-
cení stromu právě s ohňostrojem.

-vla-

Do Lázu přišel Mikuláš
V předvečer svátku sv. Mikuláše se na návsi konala miku-

lášská nadílka, která již patří k tradicím naší vesničky. Na úvod 
předvedly své taneční vystoupení děti společně s maminka-
mi a poté už všichni přítomní společně vyčkávali na příchod 
svatého Mikuláše s anděly a neposednými čerty. Všechny děti 
se nejprve musely zúčastnit podrobné kontroly na váze hří-
chů, u které byl na každého hříšníka dychtivě čekající Lucifer. 
Krásnými básničkami, písničkami a říkankami si děti vysloužily 
u Mikuláše balíček sladkých dobrot a ovoce.

Co naplat, děti z Lázu jsou hodné, a proto čerti odešli 
s prázdnou!   Andrea Sosnarová

Přivítání adventu s balonky, skřítkem, Mikulášem a pozounem

Rozsvícení stromu spojili s odloženým ohňostrojem



16

z mikroregionu

Kolem druhé hodiny odpolední se schá-
zíme u obecního úřadu. Jedna skupina 
Mikuláš, čert i anděl z Krnčic a druhá sy-
rovská. Zde patří poděkování paní Možné 
s dcerami a zastupitelům Nových Syrovic. 

Též i zaměstnancům při přípravě balíčků 
sladkostí pro děti. Nezávisle na sobě vy-
razila dvě spřežení provázející tradiční se-
skupení bytostí do zasněžených ulic obce. 
Mikuláš a spol. nechtěli nikde vážně stra-

šit, ale básnický projev navštívených dětí 
vždy odměnili připravenými dobrotami.

Začíná se pomalu šeřit, všechny děti 
v obci byly obdarovány, na „naše“ spřeže-
ní čeká cesta zpět do stájí a na to krnčické 
ještě další směna, neboť v Krnčicích bylo 
čertovské posezení plánováno na pozděj-
ší čas.

Oldřich Svoboda, 
starosta Nových Syrovic

Mikuláše a spol. doprovázela dvě koňská spřežení
Sejít se s dětmi – nepovoleno. Vyrazit s koňským spřežením, závislost 

na počasí. Naše obavy se začaly naplňovat již v sobotu dopoledne, kdy 
navzdory předpovědi začal padat sníh a teploty klesat pod nulu. Lehce 
po poledni se ozval telefon a pan Růžička Milan potvrzoval, že společně 
s panem Slávou Svobodou z Blížkovic strojí koně a dorazí.

Neděle, 28. listopadu 2021. Na návsi 
před obecním úřadem se začínají scházet 
občané Martínkova, aby se zúčastnili po-
žehnání adventního věnce 
a rozsvícení vánočního 
stromku. Několik desítek 
přítomných si vyslechlo 
úryvek z bible i krátkou 
úvahu o složitosti dnešní 
doby, kdy nás všechny stá-
le provází různá omezení 
a příkazy.

Farář Václav Kříž před 
požehnáním věnce všem 
připomněl, že právě první 
svíčka na věnci zname-
ná naději. I naději v to, že 
se naše životy opět vrátí 
do normálu. Druhá svíce 

symbolizuje mír; mír, který i dnes to-
lik potřebujeme nejen co se válečných 
konfliktů týká. Jde i o mír mezi skupina-

mi lidí, kteří mají rozdílné 
pohledy na platná opatření, 
očkování a spoustu dalších 
věcí. Třetí svíce je pak sví-
ce přátelství, tedy toho, co 
v dnešní době často mizí 
právě z důvodů rozdílných 
pohledů na současnou 
dobu. Poslední svíce pak 
znamená lásku, především 
lásku vyjádřenou přícho-
dem Ježíše Krista na tento 
svět. Bylo vyjádřeno přání, 
abychom právě v symboli-
ce těchto svící advent pro-
žili. Po písni členů místního 

pěveckého sboru Jordán se pak rozsvítil 
i vánoční strom v parku (na snímku Víta 
Bláhy).

Josef Pléha

Zahájení adventu: požehnání věnce a rozsvícení stromu

Starosta Martínkova Josef Pléha (vlevo) a farář 
Václav Kříž před požehnáním adventního 
věnce.   Foto: Vít Bláha

Jackovské adventní dění
Mikulášská nadílka byla štědrá (i když 

se zpožděním) a rozsvícení stromečku 
za doprovodu Kytarové školy Drahy Ur-

bánkové a jackovského potěru se zdařilo.
Nálada byla naplněna očekáváním pří-

chodu Mikuláše a jeho pomocníků i vůní 

punče. Koledy zpívané všemi účastníky 
dotvořily slavnostní atmosféru člověčí 
pospolitosti v čase adventu.

Díky za každou trošku obyčejné ra-
dosti!   –jj–
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Již pojedenácté si lidé v Česku mohli v rámci akce „Česko zpívá 
koledy“ zazpívat tradiční vánoční písně. Jako vloni, tak i letos však 
tuto akci poznamenala vládní protiepidemická nařízení a zpívalo 
se on-line.

Ne tak v Želetavě. Tam si stejně jako v loňském roce několik 
spřízněných rodin členů Sokola přišlo zazpívat k ozdobenému vá-
nočnímu stromu na náměstí. Zpěváků všech věkových kategorií 
se sešlo kolem dvaceti, a protože přišlo i pár členů želetavského 
pěveckého sboru, zazněla většina koled dvojhlasně. Jako poslední 
zazněla známá koleda „Narodil se Kristus Pán“. Pak si zpěváci už 
jen popřáli pokojné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce 
2022 a spěchali se domů ohřát.

Olga Nováková

Výstava Nadi Procházkové Život vyjá-
dřený barvami, která byla zahájena 19. 
listopadu v Městské knihovně Moravské 
Budějovice, sklidila nebývalý úspěch. 
Většina obrazů už měla v době uzávěrky 
tohoto vydání zpravodaje svého majitele 
a výtěžek, který poputuje onkologicky 
nemocným dětem, předčil všechna oče-
kávání.

Když Naďa Procházková přišla 
s myšlenkou vystavit své obrazy prá-
vě ve zmíněné knihovně, nabídnout je 
k prodeji a tento výtěžek věnovat on-
kologicky nemocným dětem prostřed-
nictvím organizace Haima, provázela ji 

V úterý 14. prosince večer zněl velkým 
sálem Městského kulturního střediska Be-
seda hlas zpěváka Josefa Vágnera, jehož 
skvěle doprovázel dětský sbor Kapky ze 
Základní umělecké školy Moravské Bu-
dějovice.  Téměř dvouhodinový Vánoční 
koncert, ve kterém zazněly například pís-
ně Mně sílu dáš, Půlnoční či Hvězda bílá, 
provázela velice příjemná a pohodová at-
mosféra.

V této složité době, kdy se rušily vánoč-
ní trhy a s nimi spojené programy, byl pro-
sincový Vánoční koncert Josefa Vágnera 
jednou z milých příležitostí poslechnout si 

Josef Vágner a sbor Kapky v Besedě

Městská knihovna hostila vskutku úspěšnou výstavu obrazů

Hlavního protagonistu úterního večera skvěle dopro-
vázel moravskobudějovický dětský sbor Kapky pod 
vedením Ludmily Čírtkové a za hudebního doprovodu 
Jiřího Kiesewettera.           Foto: Pavel Čírtek

vánoční písně, navíc v podání pro-
fesionála a místního sboru Kapky. 
Proto i účinkujícím z tohoto sboru 
patří velké poděkování.

Vždyť návštěvníci domů odchá-
zeli s úsměvem na tváři. Všichni 
jsme společně prožili hezký večer 
ve sváteční atmosféře, naladili se 
na blížící se Vánoce a získali o tro-
chu více pozitivní energie. Opět 
jsme se přesvědčili o tom, že hud-
ba je lék a doktor duší... 

Kristýna Lukášová, MKS

Návštěvníky vernisáže přivítala autorka Naďa 
Procházková, po jejíž levici stojí patronka výstavy, 
spisovatelka Petra Dvořáková.

Pohled do výstavních prostor krátce po zahájení 
vernisáže v pátek 19. listopadu 2021. 

Foto: Luboš Janoušek

Želetavským náměstím 
zněly vánoční koledy

V Želetavě na náměstí se koledy zpívaly dvojhlasně. 
Foto: Olga Nováková

spousta pochybností. Ty se však roz-
plynuly hned v den slavnostního zahá-
jení výstavy. „Už vernisáž mě překva-
pila a udělala obrovskou radost. Přišla 
spousta lidí a nesmírně mě těší, že se 
moje obrazy líbí. Velmi děkuji knihovně, 
že se do celé akce zapojila. Současně 
mám obrovskou radost z velkorysých 
příspěvků, které se prodejem obrazů 
vybraly pro onkologicky nemocné děti,“ 
neskrývá své pocity Naďa Procházko-
vá. Na výstavu autorka věnovala třicet 
tři obrazů, další tři ještě později doplnila 
a už k 10. prosinci 2021 bylo dvacet de-
vět prodaných.

Patronkou výstavy se stala 
spisovatelka Petra Dvořáko-
vá, která dlouhodobě spolu-
pracuje s organizací Haima. 
„Je pro mě velkou ctí, že 
mě Naďa pozvala ke svému 
úžasnému projektu. Obdivuji 
její nadání, nápady a vytr-
valost. A nesmírně si vážím 
toho, že se rozhodla výtěžek 
z prodeje věnovat právě on-
kologicky nemocným dětem. 
Na vlastní kůži vím, jak slo-
žitá je situace rodičů s takto 
nemocným dítětem a jsem 
vděčná Nadě i všem návštěv-
níkům knihovny, kteří do sbír-

ky přispěli. A samozřejmě velké díky 
knihovně!“ dodává spisovatelka.

Návštěvníci výstavy přispívali ne-
jen koupí obrazu, ale i dalšími štědrý-
mi dary do zapečetěných pokladniček 
umístěných v knihovně. „Doufám, že to 
situace dovolí a výtěžek budu moci pře-
dat na Klinice dětské hematoonkologie 
osobně. Věřím, že mé obrazy tak pomů-
žou těmto nemocným dětem na jejich 
cestě k uzdravení,“ říká Naďa Procház-
ková, jejíž obrazy byly v knihovně k vi-
dění do 22. prosince, kdy byla úspěšná 
výstava ukončena.

-pd-
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Ze čtyř plánovaných Adventních koncertů se v Moravských 
Budějovicích nakonec uskutečnily tři. První z nich se konal 
v neděli 5. prosince v kostele sv. Jiljí, kde vystoupil soubor 
Kdousovská schola.

Foto: Luboš Janoušek

Radosti v knihách 

Ne nadarmo se říká: „Ten, kdo čte, žije s každou další 
knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Chystáte se 
obdarovat někoho ze svých blízkých, přátel či kamarádů kni-
hou?

V informačním centru MKS Beseda máme knihy, které se 
týkají Moravských Budějovic. Je jich dostatek, tak se za námi 
stavte a udělejte sobě či někomu jinému radost. Dárečky se 
přece nemusí dávat jen na Vánoce…

Seznam knih:
– Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka II/2008
– Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka III/2011
– Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka IV/2015
– Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka V/2019
– Jaromír Herle
– Moravskobudějovický uličník
– Pavel Blatný

Naprostá novinka: 
Moravské Budějovice na starých 

fotografi ích a pohlednicích

V knize najdeme celou řadu histo-
rických fotografi í a pohlednic, které 
odvál čas.

Text napsal František Vlk, a po-
hlednice jsou ze sbírek Milana Pro-
cházky a autora textu.

Děkujeme všem, kteří nás navštívili a podpořili naši prodejní 
vánoční výstavku. Tuto výstavku jsme vzhledem k vyvíjející se 
epidemické situaci uspořádali „narychlo“ na náměstí Míru místo 
tradičního Vánočního jarmarku v zámeckých konírnách. S nadějí 
věříme, že tento rok už nám umožní prožít adventní čas radost-
něji, při tradičním společném setkání s veřejností. V pracovních 
dílnách učitelé ani žáci nezaháleli a vyrobili hezké vánoční deko-
race. Příspěvkem na výrobky nás podpořilo také město Morav-
ské Budějovice z projektu MAP – II.

Každým rokem jsme pro vás připravovali ukázku vánoční-
ho cukroví s recepty. Tento rok jsme se rozhodli upéct cukroví 
a tím zároveň poděkovat zdravotníkům z nemocnice v Třebíči. 
Ve cvičné kuchyni jsme pro ně napekli a připravili několik balíčků 
s vánočním cukrovím, kolega J. Micek zajistil opět krásný vánoč-
ní dort a kolegyně H. Andrejkovičová k tomu ještě doma upekla 
a nachystala balíčky s vánočními sušenkami. Věříme, že jsme 
našim nejvíce vytíženým zdravotníkům udělali alespoň trochu 
radosti.

V novém roce 2022 vám jménem zaměstnanců školy přeji 
hlavně pevné zdraví.

Mgr. Miroslava Zvěřinová, ředitelka
ZŠ a PrŠ Dobrovského, Mor. Budějovice

Prodej výrobků na náměstí Míru probíhal i navzdory občasné nepřízni 
počasí.         Foto: Luboš Janoušek

Poděkování za podporu
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Vstup do nového roku přímo vyzývá k ohlédnutí za uplynulý-
mi čtyřmi měsíci právě probíhajícího školního roku. Realizacím 
plánovaných akcí školy současná situace velmi nepřeje. Mezi 
ty, které bylo možné uskutečnit, patřil v říjnu nácvik cvičné eva-
kuace a následný pobyt v přírodě. Pedagogové pro své děti 

připravili zábavný 
i poučný program 
a s ohledem na věk 
žáků také vhodnou 
trasu vycházky. Třídy 
se rozešly do různých 
směrů v okolí města, 
například do Lažínek, 
Ochozu či do Hory.

Záchrana lidského 
života je prioritou kaž-
dého z nás. Jak se 
zachovat v situacích, 
které vyžadují pomoc 
druhého člověka, se 
žáci devátého ročníku 
dozvěděli v listopadu 
na besedě pořáda-
né v rámci projektu 
První pomoc do škol, 
organizovaného Kra-
jem Vysočina. Bývalá 
zdravotní sestra je se-

známila se základy první pomoci a ukázala dětem, jak provádět 
resuscitaci. Tu si pak mohli všichni vyzkoušet na figuríně.

Důležitým okamžikem v životě dítěte je rozhodování o dalším 
vzdělávání. Aby byl pro ně výběr školy jednodušší, zúčastnili 
se žáci devátého ročníku exkurzí na učilištích v Dačicích, Třešti 

a v Moravských Bu-
dějovicích. Seznámili 
se s prostředím ško-
ly, obsahem výuky 
a podívali se také 
na místa, ve kterých 
probíhá praktická vý-
uka. Chlapce uchvá-
tila možnost sednout 
si do zemědělské 
techniky, pokusit se 
zapojit elektrický ob-
vod na cvičném stole 
nebo si vyzkoušet 
umění čistého sváru 
na trenažeru sváření. 
Děvčata se zajímala 

o pečení různých laskomin a společně s chlapci si vyzkouše-
la jízdu autem na trenažeru. Zpestřením exkurzí byla například 
ochutnávka míchaných nápojů. Aby měli žáci ucelené informa-
ce, navštívila je ve škole v rámci programu Start pro žáky paní 
Vybíralová z Úřadu práce v Třebíči. Profesionálním přístupem je 

namotivovala k výbě-
ru vhodné školy, se-
známila je s obsahem 
výuky, náročností uči-
va a s možností uplat-
nění na trhu práce 
po ukončení studia.

Již tradičně se 
naše škola s radostí 
zapojila do vánoční 
výzdoby města. Upro-
střed náměstí Míru se 

mohou kolemjdoucí potěšit námi nazdobenými stromky. K době 
adventu neodmyslitelně patří Mikuláš, anděl a čert. Tyto bytosti 
navštívily také žáky naší školy. Kniha hříchů napověděla, kdo by 
se měl polepšit. Mikuláš pak ocenil sliby polepšení a přednes 
básničky všemi dětmi a obdaroval je balíčky s ovocem, oříšky 
a sladkostmi.

Rádi se podílíme na aktivitách, které udělají radost druhým 
a snažíme se v dětech rozvíjet empatii, smysl pro pomoc druhým 
a vštěpovat jim úctu ke starším lidem. Takovým počinem je ma-
lování přáníček pro seniory. Děti se s vervou a velkou snaživostí 
pustily do výroby přáníček. Zajímaly se o to, komu budou pře-
dána a přály si, aby přání potěšila všechny babičky a dědečky.

Věříme, že v novém roce budeme mít možnost uskutečnit 
plánované akce naší školy a při některých se opět rádi setkat 
s vámi, našimi spoluobčany.

Mgr. Brigita Špičáková

Základní škola a Praktická škola Dobrovského
loni ani v nepříznivé situaci nezahálela
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společenská kronika

Jen to nejkrás-
nější co život 
může dát, 
chceme Ti přát. 
Ať bolestí Ti tvář 
nikdo neznačí, 
žal a smutek 
ať se Ti zády 
otáčí, ať zdraví, 
štěstí, láska a 

dobrota jsou náplní dalších let Tvého 
života.
Den 10. ledna oslaví své 83. narozeni-
ny paní Blažena Mácová.
Vše nejlepší přejí dcery Stáňa a Renat-
ka s manžely, syn Zdeněk s přítelkyní, 
12 vnuků s partnery a pravnuci Eliška, 
Erik, Filip, Tomáš, David, Matěj, Beník, 
Karolínka, Ninuška, Štěpánek, Filípek, 
Bětuška a Elinka.

Vzpomínky

Poděkování

Blahopřání

Čas rychle plyne,
avšak vzpomínky
nikdy nezmizí.
Dne 8. 12. 2021
uplynulo již 9 let
od úmrtí naší
milované dcery
a vnučky Romanky 
Puklické. S láskou 
vzpomínají 

tatínek Luděk Puklický a babička Božena 
Puklická. Všem, co Romanku znali, děku-
jeme za tichou vzpomínku.

Ptám se zas a zno-
vu, když přicházím 
k Tvému hrobu,
proč Tvé srdce 
muselo přestat bít,
vždyť mělo ještě 
pro koho žít.
Dne 19. 1. 2022
uplyne 6 let, 
kdy nás opustil pan 

Karel Linha. S láskou vzpomínají man-
želka, syn Karel a dcera Jiřina s rodinami. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Poděkování za vánoční strom
Každý rok je MKS Beseda vyzdobeno
vánočním stromem. V letošním roce 
nám strom darovala paní Hana Mi-
kolajczyková, za což jí MKS Beseda 
tímto děkuje. 

Opustili nás:
František Svoboda 1961 Komárovice
Jindřiška Horká 1947
Josef Bauer 1969 Oponešice
Jiří Tichý 1987 Litohoř
Jiřina Zimsová 1942 Mor. Budějovice
Robert Musil 1946 Mor. Budějovice
Anna Jelínková 1936 Litohoř
Dagmar Pištěková 1944 Mor. Budějovice
Marie Nekulová 1932 Dešov
Miroslav Šrámek 1948 Mor. Budějovice
Stanislava Pospíšilová 1941 Mor. Budějovice
Milan Konya 1957 Mor. Budějovice
Marie Macálková 1934 Dešov
Marie Kopečná 1946 Horky
Marie Tříletá 1934 Nové Syrovice
Jiří Simandl 1955 Horky
Jarmila Palečková 1932 Mor. Budějovice
Vlastimil Vodička 1934 Komárovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Naše Základní škola T. G. Masaryka je 
od roku 2019 zapojena do projektu PUL-
CHRA, který spojuje evropské základní 
a střední školy se zájmem o ochranu ži-
votního prostředí. 

Místo plánovaných výjezdů do zají-
mavých destinací nám sice zbyla pouze 
on-line konference, ale i ta byla velmi za-
jímavá. Zúčastnili jsme se jí jednak my, 
členové školního kroužku Tereza, a také 
naše paní učitelky Jana Hanáková, Ro-
mana Průšová a Jolana Bartesová. Zatím-
co jsme se dozvídali zajímavé informace 
ze škol v Řecku, Německu, Polsku a Itá-
lii a sbírali poznatky od paní novinářky 
o tom, jak zaujmout veřejnost, paní učitel-
ky chystaly prezentaci.

Námi prezentované zkušenosti o tom, 
jak jsme pomáhali zvelebit Heřmanské 
kopce, zaujaly posluchače u obrazovek 
a rozproudily rozsáhlou diskuzi o práci 
s lidmi ve veřejném prostoru. Byli jsme 
rádi, že naše činnosti v oblasti ochrany 
životního prostředí jsou oceňovány i v ce-
loevropském kontextu.

Za necelý týden po mezinárodní kon-
ferenci jsme prezentovali také v domá-
cím prostředí. Prezentaci připravila Táňa 
Dohnalová a při komentování pomáhali 

Pavel Křivan, Šárka Kovářová a Elena 
Malerz. 

V rámci on-line konference GLOBE Ga-
mes jsme seznámili tentokrát české spo-
lupracovníky s badatelským projektem 
Tajný lesík. Hovořili jsme o sledování námi 
vysazených lesních stromků a srovnávání 
jejich výšky v závislosti na počasí, půdě 
a slunečním svitu. I když jsme konferen-
ci svým příspěvkem otvírali, získali jsme 
hned několik rad a povzbuzení do další 
práce jednak od odborníků z vysoké školy 
zemědělské, jednak od dětí a učitelů za-
pojených do programu Globe.

Nasbírali jsme i náměty k činnosti v par-
číku před naší školou a inspirovali jsme 
se příklady z jiných škol. Zaujalo nás na-
příklad použití dronů k sledování ptačích 
hnízd nebo pátrání po mikroplastech 
ve vodních tocích. 

Obě on-line konference byly velmi za-
jímavé a utvrdily nás v přesvědčení, že 
v naší snaze zlepšit životní prostředí ne-
jsme sami.

Členové ekokroužku Tereza,
ZŠ TGM Moravské Budějovice

Všichni máme stejný cíl, 
a proto si dobře rozumíme

inzerce
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Dopracovaly 
pilné ruce, 
utichlo navždy 
tvé dobré srdce.
Dne 31. 1. uplyne
1. smutný rok, 
kdy nás náhle
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek
a dědeček pan 

Ladislav Musil. S láskou a úctou denně 
vzpomínají manželka Jitka a dcera Jitka 
s rodinou.

Dne 25. ledna 2022
uplyne 12. smutné 
výročí, kdy nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, tatí-
nek, dědeček, pra-
dědeček a švagr
pan Josef Musil 
z Litohoře. 
Očím jsi odešel, 
v srdcích jsi zůstal. 

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Marie, syn Radek, dcera Jana 
a Marie s rodinami.

Kdo zná, 
vzpomíná, kdo měl 
rád, nezapomíná.
Dne 27. 1. 2022
uplynou čtyři 
smutné roky, 
co nás navždy
opustil pan 
Jan Sigmund 
z Dědic.

Za tichou vzpomínku děkují dcery Jana 
a Růžena s rodinami.

Dotlouklo srdce
Tvé znavené,
uhasl oka svit, 
budíž Ti drahý 
tatínku za všechno 
dík.
Dne 8. ledna 
je tomu rok, 
kdy nás náhle
opustil manžel,

tatínek, dědeček, pradědeček pan 
Stanislav Máca. Všem, kdo vzpomenou 
s námi, děkuje celá rozvětvená rodina.

Dne 24. 1. 2022 uplyne 36 let 
od nečekaného úmrtí pana 
Františka Blahoudka 
a dne 26. 1. 2022 tomu bude již 5 let, 
co nás opustila paní 
Marie Blahoudková, roz. Roupcová.
S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Marie s rodinou v Moravských 
Budějovicích a syn František s rodinou 
v Jindřichově Hradci. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 20. ledna 
uplyne deset let, 
co nás navždy
opustil pan
František Prokop. 
S láskou a úctou 
vzpomíná celá 
rodina. 
Děkujeme za 
tichou vzpomínku.

Byla dlouhá noc 
a přišlo smutné
ráno, Tvé srdce
přestalo bít.
Odešel jsi tiše, 
jak osud si přál,
však v našich 
srdcích žiješ stále
dál. Těžké bylo 
loučení, těžké je 

bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 1. ledna 2022 vzpomeneme 2. výročí 
od úmrtí pana Františka Valíka z Vesce. 
S láskou vzpomíná manželka, synové 
a dcery s rodinami.

Děkujeme za cestu, 
kterou jsi s námi 
šel, za ruce, 
které tolik 
pomáhaly. 
Děkujeme za to, 
že jsi byl,
za každý den, 
kdy jsi s námi žil.
Dne 5. 1. 2022 
uplyne druhý smut-

ný rok, kdy nás po těžké nemoci navždy 
opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek 
a dědeček, pan Ing. František Chvátal 
z Moravských Budějovic.
S láskou a neustálou bolestí v srdci každý 
den vzpomínají 
manželka Květa, dcera Květka s rodinou 
a syn František s rodinou. 
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Dne 31. 1. 2022 
uplyne 9 roků,
kdy nás navždy
opustil pan 
Vlastimil Říháček 
z Kojatic. 
S láskou stále 
vzpomíná a nikdy
nezapomene 
celá rodina.

Dne 4. 1. 2022 
uplyne 17 roků,
kdy nás opustila
paní 
Jaroslava 
Tříletá 
z Moravských
Budějovic. 
S láskou stále 
vzpomíná a nikdy

nezapomene celá rodina.

Čas ubíhá a 
nevrací co vzal, 
ale vzpomínky 
v srdci žijí dál.
Dne 11. 1. 2022 
uplyne 1 rok, 
kdy nás opustil pan 
Zdeněk Plaček
Za tichou 
vzpomínku děkuje

Marie, rodina Plačkova a Tříletá.
Každý, kdo Tě znal, 
ví, co jsi pro nás
znamenal a co jsme 
Tvým nečekaným
odchodem ztratili.
Dne 16. ledna 2022 
uplyne rok plný
smutku a 
bolestných 
vzpomínek, 

kdy zemřel pan Vladimír Menčík
 z Domamile. S úctou a láskou vzpomíná 
celá zarmoucená rodina. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku.

Občas chceme,
aby se sny staly
skutečností 
a skutečnost byla
jen sen…
Dne 2. ledna 
uplynou 3 roky, 
kdy nečekaně 
a bez rozloučení
odešel pan

František Radkovský z Moravských
Budějovic. S láskou vzpomíná 
manželka Marie, dcera Katka s manželem 
a vnuci Matyáš a Jonáš.

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 10. 1. 2022 

uplyne druhý smutný rok od úmrtí pana 
Františka Čerstvého 
z Moravských Budějovic. 
S láskou vzpomíná manželka Marie, 
syn Radomír, dcera Jitka s manželem, 
vnoučata Slávek, Nikola a Adélka.
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ze školství

Jak jste možná postřehli, se skupinou 
GMBproMB jsme na neděli 12. prosince 
měli naplánované adventní trhy v gym-
nazijním parku. Kvůli opatřením souvise-
jícím s koronavirovou pandemií se však 
tato akce nemohla uskutečnit. Tentokrát 
to bohužel nevyšlo, ale my rozhodně ne-
hodláme zahálet a už nyní chystáme další 
projekty, na které se můžete těšit.

Pojďme se ale ještě krátce vrátit k akci, 
o kterou jsme přišli. Návrh využít vánoč-
ní atmosféry s krásným zimním počasím 
a uspořádat vánoční trhy vzešel z řad 
studentů a členů GMBproMB. Nápad se 
všem zalíbil, takže jsme se s vervou pus-
tili do zařizování a připravování věcí po-
třebných k jejímu uskutečnění. Rozhodli 
jsme se, že na realizaci využijeme peníze, 
které jsme získali jako výhru za ocenění 
Skutek roku 2020. Výdělek z vánočních 
trhů jsme chtěli věnovat někomu, kdo po-

třebuje peníze více než 
my, na nějakou charitu či 
dobročinné organizaci. 
A vzhledem k tomu, že 
jsme skupina, která se 
zaměřuje na Moravské 
Budějovice a okolí, chtě-
li jsme dar spojit s tímto 
regionem, abychom po-
mohli někomu místnímu.

Oslovili jsme všechny 
třídy Gymnázia a SOŠ 
Moravské Budějovice 
s prosbou, zda by stu-
denti vymysleli, co by 
ve svém stánku mohli 
nabízet, a pár dobrovol-
níků by se ujalo prodeje 

v den konání trhů. S radostí můžu říct, že 
se zapojily všechny třídy. Mezi prodáva-
ným zbožím měly být například vánoční 
hrníčky, které studenti v hodinách výtvar-
né výchovy sami malovali, vykrajovátka 
na cukroví vyráběná na školní 3D tis-
kárně, vánoční pečivo, které by studenti 
doma napekli či ručně zdobené skleněné 
ozdoby na stromeček. Oslovili jsme také 
různé chráněné dílny, které by zde moh-
ly nabídnout část svých výrobků. Plány 
byly v plném proudu, ale pak přišlo vládní 
opatření a vše se zastavilo.

I přes zrušení akce bychom však rádi 
získali nějaké peníze na dobročinné úče-
ly, a tak alespoň studenti a zaměstnan-
ci Gymnázia a SOŠ budou mít možnost 
zakoupit si namalované hrnky či ozdoby. 
Ostatní věci, které aktuálně nelze nijak 
využít, rozhodně nezahazujeme, ba na-
opak, budou plně využity. Zrušením akce 

náš nápad určitě nezaniká a rádi bychom 
podobnou akci uspořádali, až bude situ-
ace hrát více v náš prospěch a bude to 
stoprocentně bezpečné.

V neposlední řadě bych chtěla za ce-
lou skupinu poděkovat všem, kteří nám 
s realizováním trhů jakýmkoliv způsobem 
pomohli, ať již sponzorským darem, či za-
půjčením věcí potřebných ke konání této 
akce. Náš dík patří také městu, od které-
ho jsme získali povolení i podporu. A že to 
nevyšlo? Tak to určitě vyjde příště!

Každopádně se činnost GMBproMB 
nesoustředila pouze na přípravu advent-
ních trhů. Na podzim jsme také úspěš-
ně dokončili projekt Kosička 2021, kdy 

k již instalovanému dřevěnému posezení 
U Dubů přibyla nová informační tabule 
a rozcestník (viz foto). Takže pokud byste 
nevěděli, kam vyrazit na zimní procházku, 
toto místo si o to vyloženě říká.

Všem vám přejeme hodně zdraví a štěs-
tí v novém roce a těšíme se na setkání při 
některém z našich dalších projektů!

 Klára Dohnalová

Vážení čtenáři, o dění na Gymnáziu 
a SOŠ Moravské Budějovice vás na strán-
kách zpravodaje průběžně informujeme, 
ale začátek nového roku je vhodnou 
příležitostí nechat vás blíže nahlédnout 
do toho, co se aktuálně za zdmi školní bu-
dovy odehrává a co nového připravujeme.

Naše škola se neustále proměňuje 
a loňský rok byl na změny opravdu bohatý. 
Dokladem toho je především nová podoba 

původní budovy gymnázia. Pokud jste ně-
kteří navštívili školu u příležitosti jejího 110. 
výročí, přesvědčili jste se, že interiéry pro-
šly zásadními úpravami, ale věřte, že jsme 
zas o kus dál. Díky podpoře Kraje Vysoči-
na, jmenovitě radního pro oblast majetku 
Karla Janouška, došlo v závěru kalendář-
ního roku k dokončení rekonstrukce všech 
původních dveří ve staré budově a vzhled 
vnitřních prostor tříd je tak úplný.

V letošním roce nás čeká velké zdoko-
nalení řady odborných učeben. V rámci 
zapojení do projektu I-KAP 2 připravuje-
me novou laboratoř 3D tisku a robotiky. 
Studenti tak budou v hodinách informatiky 
využívat osmi kusů 3D tiskáren od firmy 
PRUSA RESEARCH a robotické staveb-
nice LEGO MINDSTORMS. Do laboratoře 
biologie pořizujeme digitální videomik-
roskopy, které drží krok se současnými 

trendy moderní vědy. Pro 
odborné předměty oboru 
Sociální činnost byly poří-
zeny dva simulátory stáří, 
jež pomohou studentům 
lépe pochopit problémy 
klientů, se kterými pracu-
jí. V neposlední řadě do-
jde k dovybavení dalších 
tří učeben dataprojektory 
a velkoformátovými plátny.

Ovšem naším největším 
plánovaným projektem je 
celková proměna a moder-
nizace chemické labora-
toře. Zde si velice vážíme 

Z dění na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice

Zrušený „Advent“ a další aktivity skupiny GMBproMB

Altán v přírodní učebně.           Foto: AŠ Krajský radní Jan Břížďala v chemické laboratoři.
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ze školství, ze sportu
podpory našeho zřizovatele, poděkování 
patří především panu radnímu pro oblast 
školství Janu Břížďalovi, který si osobně 
přijel stávající laboratoř nejen prohléd-
nout, ale sám si se studenty 2. ročníku vy-
zkoušel, jak se v ní pracuje. Pro studenty 
a věřím, že i pro pana radního, to byl velký 
zážitek.

Naše pozornost se ale nezaměřuje 
pouze na vnitřní prostory školy, rádi by-
chom zkvalitnili prostor celého areálu. 
Dlouhodobě se nám nedaří získat finanč-
ní podporu na rekonstrukci stávajícího 

hřiště, proto jsme velmi rádi, že nás Kraj 
Vysočina podpořil ve výstavbě alespoň 
nového workoutového hřiště, které bude 
dokončeno v únoru 2022.

Na druhé straně našeho pozemku 
postupně realizujeme projekt venkovní 
učebny. V současné době je postavena 
pergola se zelenou střechou, proběhla 
úprava okolního terénu a s nástupem jara 
se pustíme do ozeleňování. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat Ing. Milanu Pro-
cházkovi a jeho firmě STABO MB, s.r.o. 
za pomoc při stavbě venkovní učebny 

Andělská obsluha a nadílka. Ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice měli 
na Mikuláše v jídelně veselo. Strávníci si užili andělskou obsluhu, nechyběl čert s Mikulášem. 
A samozřejmě nadílka.
Foto: Archiv školy

a workoutového hřiště. Bez jeho pomoci 
by pro nás realizace těchto projektů byla 
velmi komplikovaná. A také Ing. Miloslavu 
Trojanovi, který spolu s Mgr. Helenou Mol-
tašovou řídí realizaci přírodní zahrady.

S poděkováním také nemohu zapome-
nout na své kolegy, bez kterých by žádná 
z těchto aktivit nemohla proběhnout.

Na závěr mi dovolte vám popřát pevné 
zdraví a hodně úspěchů v roce 2022.

Mgr. František Dubský, 
ředitel Gymnázia 
a SOŠ Moravské Budějovice

Novoroční výstup na Mařenku
Rádi bychom vás pozvali na novoroč-

ní výstup na Mařenku, který se tradičně 
uskuteční na začátku nového roku, a to 
v sobotu 8. ledna. Sraz účastníků je 
v 10.00 hod. před sokolovnou, kde bude 
čekat autobus, který nás odveze do Bíto-
vánek. Odtud pak půjdeme trasou vedou-
cí na vrchol Mařenky. Turisté, kteří budou 
chtít šetřit síly na samotný výstup, se mo-
hou nechat odvézt přímo pod Mařenku. 
Zdatnější jedinci se mohou na samotném 
vrcholu pokochat výhledem z rozhledny. 
Výlet zakončíme rozděláním ohně, kde si 
budete moci opéct vlastní buřty. Zpět po-
jedeme společně autobusem.

Zimní Zblovice
Moravskobudějovičtí turisté vyrazí v so-

botu 15. ledna na tradiční zimní pochod 
do Zblovic. Sraz v 9.45 hod. u vlakového 
nádraží nebo v 10.00 hod. u koupaliště. 
Odtud nás autobus odveze do Nových 
Syrovic a dále se bude pokračovat pěšky 
do Zblovic. Na trase bude nachystaný čaj 
a rozdělaný oheň (buřty s sebou). Ve zblo-
vické hospodě bude zajištěno občerstve-
ní. Návrat zpět do Moravských Budějovic 
autobusem v 15.00 hod. nebo v 17.00 hod. 

Délka trasy je 12 km (z Moravských Budě-
jovic 17 km).

Hromniční výstup na Tašky
Turistický oddíl zve všechny příznivce 

na Hromniční výstup na Tašky, který se 
uskuteční 5. února. Sraz bude na vlako-
vém nádraží v 10.15 hod. Vlakem se pře-
suneme do Šebkovic a odtud se budeme 

pěšky vracet přes Holý kopec a Svatého 
Víta zpět do Moravských Budějovic. Délka 
trasy je 14 km.

Na trase bude rozdělaný oheň. Buřty 
na opékání s sebou.

Aktuální informace o konání všech akcí 
najdete na www.mbsokol.cz.

Karolína Plačková, 
TJ Sokol Moravské Budějovice

Odpověď na otázku v titulku zní – ANO! V naší Základní škole T. G. M. v Mo-
ravských Budějovicích už léta probíhá spolupráce se Střední odbornou školou 
Znojmo, Dvořákova ul.

Jak ale pracovat v období koronavirové krize? Obrátili jsme se k ověřeným způsobům 
komunikace přes počítač a zúčastnili jsme se fotografické soutěže pod názvem Foto-
expo. Ve dvou kategoriích jsme obsadili první místa. V části nazvané „Chemie v našem 
životě“ vyhrála fotografie našeho žáka Ondřeje Doležala a v tématu „Krása techniky“ 
zvítězily fotografie Jana a Zdeňka Němečkových a práce Vojtěcha Bauera. Mezi čtyři-
ceti odeslanými pracemi to byl velký úspěch! Fotografie budou vystaveny na výstavě 
v budově zmíněné znojemské střední školy.

Těšíme se na další plánovanou spolupráci, která se bude týkat revitalizace parčíku 
před naší moravskobudějovickou základní školou.

Mgr. Jana Hanáková, koordinátorka environmentální výchovy

Může spolupracovat „základka“ 
se střední školou?

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole



24

různé

SUDOKU

2 3
4 2 5 8
6 3 9 4

6 1 8 7

5 4 9 3
9 3 2 1

1 8 6 2
2 1

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

sobota 15. 1.      Moravské Budějovice sokolovna

Novoroční koktejl pohybu
Přijďte do sokolovny zahájit nový rok zdravým pohybem. Namíchali jsme pro vás tříhodinový 

spalovací koktejl plný pohybu. Ingredience: core training, dance aerobic, cardio and full body 

workout, interval, pilates. Začínáme od 9.00. Těšíme se na vás, určitě vám bude chutnat!

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 10.00 od sokolovny.

sobota 15. 1.      Moravské Budějovice 

Zimní Zblovice
Přidejte se k moravskobudějovickým turistům na tradiční zimní pochod do Zblovic. Sraz účast-

níků bude v 9.45 u vlakového nádraží nebo v 10.00 u koupaliště.

sobota 5. 2.      Moravské Budějovice 

Hromniční výstup na Tašky
Na únor chystáme hromniční pochod na horu Tašky u Šebkovic. Sraz bude na vlakovém nádraží 

v 10.15. Aktuální informace o konání akce na www.mbsokol.cz.

„Na začátku pandemie to byla především 
obava o zdraví a pak se začaly objevovat další 
úzkosti a strachy, které pramenily především ze 
sociální izolace,“ potvrzuje ředitelka Marie Frei-
waldová z Psychocentra – manželské a part-
nerské poradny působící na celé Vysočině. 
Rodiče byli často na home office, děti měly dis-
tanční výuku. Zatímco před covidem spolu rodi-
ny trávily málo často, v době lockdownu se situ-
ace změnila na další extrém. Rodina byla pořád 
spolu, děti se nestýkaly s kamarády a spolužá-
ky, rodiče zase neměli osobní kontakt s kolegy 
z práce. V takovém prostředí, kdy člověk nemá 
prostor sám pro sebe, pro své koníčky a zažité 
rituály, se velmi snadno propadne do špatné ná-
lady, která může vyústit v úzkostné až depresiv-
ní stavy. „Pokud měli manželé nějaké problémy, 

tak v této době se ještě více prohloubily,“ říká 
Marie Freiwaldová, která se denně věnuje kon-
zultacím a pomoci rodinám, manželům i partne-
rům, aby dokázali zvládnout své obtíže a vrátit 
se do normálního života.

Některé problémy se projeví později
Pro zdravé fungování člověka a celé rodiny 

je důležitý pravidelný režim. Každý věděl, co 
má dělat a kdy. Ráno se vstalo, snídalo, děti šly 
do školy, rodiče do práce, odpoledne byly krouž-
ky, příprava do školy, nákupy, sport atd. Mnoho 
rodin se nedokázalo vypořádat se ztrátou reži-
mu, najednou nevěděly, co mají společně dělat, 
a často docházelo ke stavu tzv. ponorky. „Když 
se děti dozvěděly, že nepůjdou do školy, zpo-
čátku měly radost, ale pak se to změnilo a zača-

li jim chybět kamarádi. 
Sociální izolace dopad-
la také na seniory, kteří 
se ocitli ze dne na den 
sami,“ poukazuje Marie 
Freiwaldová. Dopady, 
které na lidské psychi-
ce zanechala pande-
mie, se projevují i s od-
stupem času. Potvrzuje 
to aktuální nárůst kli-
entů, kterým v Psycho-
centru pomáhají.

Člověk nesmí 
zapomínat 
sám na sebe
Lidský život není bez 

problémů a každý se 
s nimi potýká. Důležité 
je se naučit problémy 
zvládat a řešit je. Člo-
věk by neměl zapo-

mínat sám na sebe, měl by o sebe pečovat, 
udržovat sociální kontakty nebo je znovu začít 
vyhledávat. Pro rodinné soužití platí, že by ka-
ždý člen měl mít své místo, které je jeho a kde 
se cítí dobře a také by měl mít čas jen sám pro 
sebe. Pandemie ještě více umocnila problémy, 
které v rodinách byly, proto je potřeba jim vě-
novat pozornost a řešit je. Bez aktivní účasti se 
samo nic nevyřeší. Prvotním předpokladem je 
si uvědomit, že má rodina ve vztazích nějaký 
problém. „Psychicky zdravého jedince může kri-
zová situace jako je pandemie posílit, ale exis-
tuje spousta rodin a lidí, na kterých těžká doba 
zanechala následky. Každý si může do budouc-
na odnést něco pozitivního, jen je potřeba se 
na to podívat z jiného úhlu pohledu,“ míní Marie 
Freiwaldová.

Říct si o pomoc není žádná slabost
O pomoc se na Psychocentrum obracejí 

manželé i partneři, kterým se nedaří řešit své 
problémy. Pro některé je těžké říct si o pomoc, 
ale je to krok, který jim může pomoci zachránit 
vztahy v rodině. Často pomůže i to, že je ně-
kdo vyslechne a případně nasměruje. Vedle 
úzkostných a depresivních stavů se objevuje 
ztráta motivace, vyčerpanost, dlouhodobá úna-
va, ztráta chuti do života, často také porucha 
příjmu potravy. Podle ředitelky Psychocentra 
se všichni snaží, aby se od prvního kontaktu 
klienta uskutečnila konzultace co nejdříve, vět-
šinou do tří týdnů. Pomáhají rodinám i párům 
se zvládáním těžkých sociálních situací, jako 
je například ztráta blízkého, ztráta zaměstnání, 
rozvod nebo rozchod, změny zdravotního sta-
vu, ale třeba také vyčerpání ze života. Aby tyto 
těžké situace nezanechaly dlouhodobé násled-
ky na psychice a ve vztazích, je potřeba je řešit. 
A člověk na to nemusí být sám.

-psc-V úterý 14. prosince předváděl v gymnazijním parku své umění 
Jaroslav Pecháček z ateliéru Abakuk. Několikanásobný rekordman 
v řezání motorovou pilou zde během několika hodin vytvořil z kmene 
pokáceného jasanu sochu, která zkrášlí nově vznikající přírodní za-
hradu.        Foto: Luboš Janoušek

Pandemie zasáhla i do rodinných a partnerských vztahů

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.

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zjistili, že v souvislosti s pandemií covid-19 
vzrostl vloni výskyt duševních onemocnění u dospělé populace v Česku téměř na 30 %. Do-
pad je znatelný i v mezilidských vztazích, s problémy se potýkají rodiny, manželské i part-
nerské páry. Přitom mohou pomoci odborníci, například ti z Psychocentra – manželské 
a rodinné poradny Kraje Vysočina, p. o.
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