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POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem
Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

Moravské Budějovice
90.1 FM | 87.9 FM | R-VYSOC

Jaroslav Sapík

Naďa Konvalinková

placená inzerce

úvodník, tiráž
Jaký bude rok 2021?
Doufám, že pro většinu z nás už bude tento rok negativní na covid a pozitivní pro život. Věřím, že nastartujeme aktivity spojené s chutí žít svůj život a s tím vším se
poprat jednou provždy.
V roce 2021 se rozbíhá očkování proti tomuto onemocnění. Odborníci předpokládají, že ještě v úvodu
roku bude mnoho omezení. Podle nich bude rok 2021
rokem posledním, kdy bude koronavir zasahovat výrazným způsobem do našich životů.
Doufáme, že se všichni začneme vracet do běžného života. Určitě
to nepůjde hned a všude. Už dlouho žijeme s rouškami na obličeji.
Náš život je sešněrován častými omezeními. Musíme však vydržet.
Zdravotníci predikují, že i v tomto roce budou roušky naší součástí
vybavení v tom smyslu, že ji každý bude mít minimálně u sebe, i kdyby byla epidemická situace lepší a její nošení už nebylo zcela povinné všude. Doufají, že se roušky vrátí jen do zdravotnických zařízení,
především do nemocnic.
Už v pohádkách se praví: „Práce je lék na všechny chmury, které
nám přijdou na mysl.“ Proto je dobré něco dělat a stanovit si plány
a cíle, byť menší, ale důležité pro naše zdraví, pro zdraví celé společnosti.
Na našem úřadu jsme skončili s rozsáhlou opravou budovy radnice související s odstraněním vlhkosti, výměnou oken, novou fasádou a opravou vestibulu včetně sociálního zařízení. Naše radnice
(tvoří ji dvě budovy) je teď důstojným a pohledným stánkem v centru
města. V tomto roce nás čeká ještě výměna dvou kotlů. Dál se budeme věnovat druhé etapě elektronizace činností v rámci vládního
projektu modernizace veřejné správy. Toto lze uskutečnit jen za po-

moci ﬁnančních dotací. Zda se nám to podaří, zjistíme
v dalším období letošního roku.
V rámci omezeného provozu v období nouzového
stavu jsme zavedli opatření, která pomohla tomu faktu,
že jsme neměli žádnou agendu zcela nefunkční. Vzhledem k pandemii a onemocnění koronavirem jsme udrželi provozuschopnost všech agend po celou dobu pandemie. I když byl úřad zavřený pro veřejnost dle pokynu
vlády ČR, činnost úřadu se nezastavila. Vyřizovali jsme
správní řízení a zajišťovali vše, co bylo potřeba v chodu
našeho města a v činnostech, které nám ukládá zákon
o obcích. V mnohém jsme se poučili a získali s touto situací nouzového stavu hodnotné zkušenosti. Omezení ﬁnančních prostředků
nás také postihlo. Některé aktivity a nákupy musíme omezit a šetřit,
kde se dá.
Přesto však máme plány, jak věci a činnosti měnit k lepšímu v naší
práci. Čekají nás změny v daňovém balíčku, v zákonech a metodikách a v chodu veřejné správy vzhledem k dané situaci ve společnosti. Je toho hodně, co nás letos čeká.
Jaký tedy bude rok 2021? No přece takový, jaký si jej sami uděláme. Máme jednu velkou výhodu. Být šťastný se svým životem můžeme sami vyvolat, tento pocit si udržovat a rozvíjet. Člověk se může
radovat z maličkostí, prostých věcí, které nejsou samozřejmostí.
Jako jsou pocity spokojenosti, radost z prostého života a dobré vztahy s nejbližšími lidmi, kteří nás obklopují. Vytvářet tak lepší atmosféru ve společnosti, a to každý z nás.
Vážení čtenáři, přeji vám hodně optimismu a sil v tomto období.
Ať se vám daří a zima je pro nás všechny příznivá. Těšme se spolu
na jaro a lepší zprávy. Přeji všem hlavně pevné zdraví.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ Moravské Budějovice

Informace hejtmana Vysočiny k očkování proti nemoci covid-19
Vážení spoluobčané, alespoň v základních obrysech bych vám rád předal informace o postupu registrace a následné rezervace termínů v Centrálním registračním
systému pro očkování proti nemoci COVID-19. Pokud si přesto nebudete vědět rady
nebo vám nepomůže nikdo z mladší generace, využijte kdykoli od pondělí do neděle pomoc pracovníků krajem zřízené informační COVID linky. Na telefonním čísle
564 602 602 vám operátoři pomohou sedm dní v týdnu od 8 do 20 hodin. Personálně
byla sice linka posílena, ale i tak se vám může stát, že bude třeba telefonát opakovat. V prvních dvou hodinách spuštění systému 15. ledna jsme pomohli zhruba 150
osobám, rádi pomůžeme i vám. Pomoc s registrací je do budoucna určena všem,
prosím, využijte ji.
K samotnému očkování považuji za správné uvést, že Kraj Vysočina má do konce
března letošního roku přislíbené dodávky cca 40 tisíců očkovacích dávek značky
Pﬁzer/BioNTech, je však třeba počítat s tím, že očkovaná osoba musí dostat dávky
dvě. O dodávkách vakcíny jiného dodavatele zatím nemáme od ministerstva zdravotnictví žádné informace.
V lednu bylo veškeré úsilí očkovacích center na Vysočině směřováno k proočkování lékařů a zdravotníků nemocnic, seniorů v sociálních zařízeních a v dalších týdnech lékařů a zdravotníků v terénu. Zatím se bez problému daří všechny státem dodané očkovací látky pro Vysočinu proočkovat vždy ještě před dodáním další zásilky.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
Základní kroky registrace k očkování proti COVID-19
(platné pro všechny postupně se přihlašující skupiny spoluobčanů)
1 Otevřete si na Internetu webový formulář registrace.mzcr.cz.

2 Do formuláře zadejte číslo svého mobilního telefonu, na toto číslo vám přijde šestimístný kód (buďte trpěliví), který vložíte do formuláře. Tak bude ověřeno, že
funguje spojení systému s vaším mobilním telefonem. Na něj budou postupně
zasílány další informace.
3 Do formuláře pozorně vložte jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo pojištěnce,
zdravotní pojišťovnu.
4 V případě registrací od 1. února 2021 bude pravděpodobně nutno zatrhnout kolonky s diagnózou vašeho zdravotního stavu a další.
5 Vyberte preferované místo, kde chcete být očkováni (ideálně v blízkosti vašeho
bydliště). Prozatím jsou v nabídce k dispozici pouze očkovací místa v nemocnicích Kraje Vysočina – Nemocnice Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Nové Město
na Moravě a Pelhřimov. Potvrďte čestné prohlášení (pokud se nabízí).
6 Odešlete žádost.
7 Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, že patříte do aktuální skupiny očkovaných, přijde
na vámi zadané telefonní číslo druhý šestimístný kód (může dojít k časové prodlevě).
8 Poté, co vám SMS zprávou přijde druhý šestimístný kód, je správný čas na další
krok – rezervaci. Otevřete si stránku reservatic.com/ockovani, kde jako přihlašovací
údaj použijte právě druhý šestimístný kód, vyplňte požadované číslo pojištěnce.
9 Vyberete místo, den, čas očkování a potvrďte. O proběhlé rezervaci budete informováni přes SMS i přes mail (pokud jste ho při registraci zadali).
Termín pro aplikaci druhé dávky vakcíny se vám prostřednictvím SMS zprávy
nabídne automaticky za 21 až 28 dní ve stejný čas. Bude možné jej upravit.
Veškeré úpravy je možné konzultovat nebo provést prostřednictvím centrální informační linky
1221 nebo informační COVID linky Kraje Vysočina 564 602 602.
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Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 63. schůzi dne 8. prosince 2020 mj.:
Q schválila s účinností od 1. 1. 2021 nájemné

u všech nově přidělených bytů (tedy u všech
nově uzavíraných smluv o nájmu bytu) ve výši
95Kč/m2/měsíc z podlahové plochy bytu;
s účinností od 1. 1. 2021 nájemné u nově přidělených bytů (tedy u nově uzavíraných smluv
o nájmu bytu) v Domech s pečovatelskou službou ve výši 75 Kč/m2/měsíc z podlahové plochy
bytu; u všech nově uzavíraných smluv o nájmu
bytu bude zaneseno, že s účinností od 1. 2. 2022
a v dalších letech je pronajímatel oprávněn formou sdělení nájemci valorizovat nájemné o poslední známou míru inﬂace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí
kalendářní rok, jak bude tento ukazatel zveřej-

ňován Českým statistickým úřadem;
Q schválila podnikatelským subjektům podnikajícím v provozovnách ve vlastnictví města, že
bude promíjet nájemné po předložení individuální žádosti o prominutí nájemného, přičemž
nájemce má povinnost žádost odůvodnit,
Q schválila zveřejnit záměr města uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českým střeleckým svazem, Sportovním střeleckým klubem
Moravské Budějovice, kterým se mj. změní
a zaktualizuje stávající nájemní smlouva tak,
že předmětem pronájmu bude od 1. 1. 2021
dále také pozemek p.č. 1221/19;
Q schválila zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 25/1 v k. ú. Lažínky předem určenému

Rada města na své 64. schůzi dne 21. prosince 2020 mj.:
Q neschválila účastnit se projektu REVOLUTION

TRAIN (protidrogový vlak) ve městě Moravské
Budějovice v r. 2021 v předpokládané ceně
118 000 Kč;
Q vzala na vědomí informaci o přepočtu místního
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
Q schválila poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
12. 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Moravské Budějovice na chod a údržbu hodin
v roce 2020;
Q doporučila zastupitelstvu města schválit pro-

dej nově odděleného pozemku p.č. 4246/15
v k. ú. Moravské Budějovice (lokalita K Hoře)
předem určenému žadateli R. B., bytem Moravské Budějovice;
Q schválila dodatek č. 19 o závazku linkové veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
ke smlouvě č. 6/2005 ze dne 27. 12. 2004 uzavřené s BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice
týkající se autobusových spojů 790080 Moravské Budějovice – Budkov – Jemnice a 790090
Moravské Budějovice – Domamil;
Q vzala na vědomí výroční zprávy ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Havlíčkova za školní rok 2019/2020.

Rada města na své 65. schůzi dne 11. ledna 2021 mj.:
Q schválila smlouvu o nájmu pozemku p.č.

895/19 v areálu ZEASu ve vlastnictví Kraje
Vysočina pro potřeby autoškoly – pro zvláštní
jízdní úkony první části zkoušky z praktické jízdy motocyklů;
Q vzala na vědomí informace o výtěžku veřejné
sbírky na pomoc Adamu Koubovi a Elizabeth
Pohlové, který činil 141 040,31 Kč;
Q schválila uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českým střeleckým svazem, Sportovním
střeleckým klubem Moravské Budějovice týkající se mj. i rozšíření pronájmu pozemků o pozemek p.č. 1221/19 v lokalitě u letiště;
Q projednala žádost K. Č. a schválila zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 178/1
u novostavby rekreační chaty plánované

na pozemcích p.č. 178/4 a na p.č. 178/25 v k.
ú. Jackov předem určenému zájemci;
Q schválila vyhlášení poptávkového řízení
na zhotovitele Strategického plánu rozvoje
města Moravské Budějovice na období 2021+;
Q doporučila zastupitelstvu města souhlasit se
vstupem Rozvoje Třebíčska, zájmového sdružení právnických osob do Sdružení turistických oblastí České republiky, z. s., se sídlem
Sedlec-Prčice, Moninec;
Q vzala na vědomí informace o žádosti Rozvoje
Třebíčska o dotaci na MMR na marketingové
aktivity v cestovním ruchu.
Marie Růžičková, odbor kanceláře
starosty a školství

žadateli M. P., bytem Lažínky a doporučila
zastupitelstvu města schválit prodej této části
pozemku;
Q schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1000 Kč
rodičům narozených dětí v roce 2020 s trvalým
pobytem dítěte v době jeho narození ve městě
Moravské Budějovice a místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín i v případě, že
rodiče nepodali žádost o účast na slavnostním
aktu „Vítání dětí“ do 6 měsíců věku dítěte, pokud tuto žádost o příspěvek s uvedením čísla
účtu podají nejpozději do 31. 3. 2021;
Q schválila inzerci města Moravské Budějovice
ve Výletních novinách regionu Třebíčsko 2021
v rozsahu 1/4 strany tisku A3 za cenu 5 000 Kč
včetně DPH;
Q schválila harmonogram schůzí rady města
na 1. pololetí kalendářního roku 2021.

Město získalo
nejvyšší ocenění
Město Moravské Budějovice má výbornou ﬁnanční kondici. Na základě vyhodnocení statistických a ekonomických ukazatelů v letech 2015–
2019 se tak může pochlubit nejvyšším oceněním.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR mu
v rámci hodnocení ﬁnanční kondice měst udělilo
hodnocení v kategorii ,,A“. Díky tomu se v Moravských Budějovicích daří investovat do oprav,
staveb a také do dalších projektů, jež přispívají
k rozvoji města a růstu životní úrovně.
K ověření ﬁnančního zdraví využívá Benchmarkingovou iniciativu měst, založenou v roce 2005,
jejímž jsme členem. Používá data z veřejně přístupných informačních systémů Ministerstva ﬁnancí ČR.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ
Moravské Budějovice

Podpořil Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
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Investiční akce města Moravské Budějovice,
které byly realizované v roce 2020
Dotace,
nadační
a ﬁnanční příspěvky,
tis. Kč

Název akce

Podíl
města
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Poznámka

Akce s dotací čerpanou v r. 2020
Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku
(uliční strana a štít ke kostelu)

1 150

1 785

2 935

Finanční příspěvek Ministerstva
kultury ČR

Modernizace VO ve městě - RVO Šafaříkova, Myslbekova
a nám. Míru

1 310

1 377

2 687

Dotace Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR

Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova

11 434

1 312

12 746

Finanční příspěvek Státního
fondu dopravní infrastruktury

Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova

2 027

1 503

3 530

Dětské hřiště v městském parku

350

468

818

Nadační příspěvek Nadace ČEZ

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Lažínky

127

227

354

Dotace Kraje Vysočina

50

9

59

16 448

6 681

23 129

Krizová pomoc COVID
Celkem akce s dotací čerpanou v r. 2020

Dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ČR

Nadační příspěvek Nadace ČEZ

Akce realizované v r. 2020
Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko

0

48 824

48 824

Oprava budovy radnice

0

4 743

4 743

Rekonstrukce bytu č. 26, nám. Míru

0

2 094

2 094

Parkovací stání ulice Partyzánská

0

1 889

1 889

Rekonstrukce bytu č.p. 57, Moravské Budějovice

0

1 512

1 512

Nákup LED osvětlení ledové plochy (zimní stadion)

0

1 282

1 282

Zastávkový přístřešek na ul. Tyršova

0

109

109

Demolice dvou ramp u garáží, U Vodojemu

0

99

99

Vchodové dveře pro služebnu městské policie

0

55

55

Celkem akce realizované v r. 2020

0

60 607

60 607

Dokončení akce z roku 2019

Projektové dokumentace pořízené v r. 2020
Stavební úpravy ZŠ Havlíčkova - rozšíření učeben ZUŠ

0

192

192

Modernizace městského parku a areálu letního kina

0

138

138

Lávka přes řeku Rokytku u Polikliniky, Tovačovského sady

0

137

137

Zastřešení vstupu do školky ul. Šafaříkova

0

59

59

Parkoviště a chodník na ul. Šustova

0

30

30

Modernizace VO RVO ul. Urbánkova

0

27

27

583

583

Celkem projektové dokumentace pořízené v r. 2020

Akce z roku 2019

Ostatní činnosti hrazené v r. 2020
Údržba a výsadba zeleně
Chodníky
Doplnění dopravního značení

157

157

1 286

1 286

47

47

Celkem ostatní činnosti hrazené v r. 2020

1 490

1 490

Prodej staveb a pozemků v r. 2020

2 933

2 933

Výkup staveb a pozemků v r. 2020

1 020

1 020

3

město informuje

Jak budou vypadat Budějovice v roce 2030?
Dost pravděpodobně stejně jako v roce
2021. Město nemá žádnou vizi, jak se
chce rozvíjet. A tak “pouze” opravuje ulice
nebo vyměňuje veřejné osvětlení. Mě tento přístup štve, myslím si, že každá zásadnější investice ve veřejném prostoru má
zlepšit váš každodenní život. Proto jsem
v prosinci na zastupitelstvu navrhoval architektonickou studii na náměstí Svobody
(před školou T. G. M.). O co šlo?
Na náměstí Svobody se v blízkých letech budou měnit všechny sítě (odpady,
voda, elektřina). Nabízela se šance tento
prostor drobně nebo zásadně vylepšit.
Představte si, že by park navazoval bezprostředně na školu. Děti by do něj přímo
vcházely, mohly by si tam hrát, učit se nebo
odpoledne čekat na rodiče. Představte si,
že jedete jednosměrkou dolů okolo Bílého
domu a pokračujete do Březinovy ulice

na Jaroměřice – musíte autem udělat pořádné esíčko. A přitom by silnice mohla mít
mnohem jednodušší tvar. Na náměstí by
se mohla zvýšit bezpečnost pro chodce,
určitě by se našla i nová parkovací místa.
Studie, ve které bychom dostali návrhy
nové podoby náměstí, by stála 250 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že celá rekonstrukce
náměstí bude stát desítky milionů Kč, je to
dobře investovaná částka. Bohužel vedení města pořízení studie zamítlo. Na zastupitelstvu jsme vyslechli desítky důvodů, proč to nejde, a tak se budou opět jen
měnit chodníky a světla za jiné.
Je škoda, že se vedení
města nedívá dál než jeden či dva roky dopředu.
Na velké, smysluplné projekty, které mohou změnit
náš život k lepšímu, po-

třebujete vizi, strategii a odvahu. To vše
bohužel na radnici v Budějovicích postrádám.
Líbí se mi, že menší projekty se daří
a je na nich vidět, že jim lidé z investičního odboru věnují péči. Příkladem je třeba
nová krytá autobusová zastávka u bowlingu, za jejíž elegantní provedení si zaslouží pochvalu. To se opravdu povedlo.
Milí spoluobčané, věřím, že se i v Budějovicích jednou dočkáme větších projektů,
které budou náš život zlepšovat. Rozvíjejme město pro spokojený rodinný život!
Jan Švaříček, Za lepší Budějovice

Pohled z druhé strany
Jak budou vypadat Moravské Budějovice v roce 2030, si bez obligátní křišťálové
koule můžeme těžko představit. Ale rozhodně to bude město, ve kterém se za posledních dvacet let udělalo pro kvalitu života jeho občanů tolik jako nikdy před tím.
Šéfredaktor zpravodaje nás požádal, zda
bychom občanům v rámci jednoho čísla
zpravodaje nepřinesli také názor stávajícího vedení města, abychom diskusi zbytečně neprotahovali na několik měsíců…
Zde je tedy naše reakce a argumentace:
QArchitektonická studie v předpokládané
ceně kolem 250 000 Kč nebyla zamítnuta
stávajícím vedením města, ale členy zastupitelstva města, když její zpracování
podpořilo jenom devět zastupitelů, dva
byli proti a deset zbylých se hlasování
zdrželo. Rozhodli tedy městští zastupitelé a vzhledem k dalším souvislostem je

Přišly dvě desítky
podnětů ke změně
Ke dni 31. 12. 2020 byl ukončen termín pro sběr návrhů a podnětů ke změně
územního plánu města Moravské Budějovice (dále ÚP). Do uvedeného data obdržel odbor strategického rozvoje a investic
dvě desítky podnětů, u kterých v současné době probíhá odborné posouzení
a hodnocení za účelem jejich zahrnutí/
nezahrnutí do 4. změny ÚP. Výsledný seznam dílčích změn bude následně předán
projektantovi ke zpracování, ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina
bude rovněž prověřena možnost pořízení
změny ÚP tzv. zkráceným způsobem.
V návaznosti na tyto nezbytné kroky
bude následně vlastní pořízení 4. změny ÚP schvalovat moravskobudějovické
městské zastupitelstvo.
–OSRI–
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to dobře. Za daných okolností, kdy se každoročně
o cca 12 % zvedají ceny
ve stavebnictví, si rozumný hospodář odklad plánované obnovy infrastruk- Březinova ulice vždy patřila a stále patří ke klidnějším lokalitám
tury nedovolí.
Moravských Budějovic.
Foto: Luboš Janoušek
Q Co by asi tak řekli obyvatelé Březinovy ulice (mimochodem re- Těch pro příští léta bude mnohem méně,
lativně poklidné části města), kdybychom tudíž neodkládejme pod tlakem zájmonaplnili snahu udělat z ní hlavní průtah vých skupin plánované a připravené inod Třebíče do města? Hlukem z dopravy vestice. Protože čím dříve se nám je poby byly dotčené nejen rodinné domy, ale daří zrealizovat, tím více ušetříme.
také léčebna dlouhodobě nemocných.
QVše, co realizujeme a připravujeme k realizaci, vychází z naplňování zákona o obQ Opoziční lídr neargumentuje. Útočí nečistými prostředky a tvrdí, že vedení měs- cích. Také my si přejeme, aby Moravské
ta chybí vize dalšího rozvoje. Podíváme-li Budějovice byly zdravým a živým městem.
se na poslední dekádu v životě města, Přejeme si, aby to tak bylo i do budoucna,
přičemž usilujeme o klidný a spokojený žimusíme konstatovat pravý opak!
vot seniorů, rodin i dětí a naplňování jejich
Q Stávající vedení Moravských Budějovic
uplatňuje vlastní vizi, nejdříve se ovšem životních potřeb.
Rada města Moravské Budějovice
muselo vyrovnat s obnovou dlouho zanedbávané infrastruktury města za předchozího vedení. Zbývá zhruba 20 ulic
a s nutnou obnovou infrastruktury budeme hotovi.
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v souvislosti s šířením onemocQ Klíčové investice do základních škol,
léčebny dlouhodobě nemocných, zámku, nění covid-19 se slavnostní akt vítání dětí
také kostela sv. Jiljí, městského kulturního v Moravských Budějovicích v roce 2020
střediska, koupaliště, zimního stadionu, nekonal.
Schválený příspěvek bude poskytnut
obnovy dětských hřišť, veřejného osvětlení, obnovy ulic a chodníků ukazují, že rodičům dětí narozených v roce 2020
vizi máme. Kdo řekne, že tomu tak není, s trvalým pobytem dítěte v době jeho
narození ve městě Moravské Budějovice
je zřejmě hluchý a slepý.
a místních částech Jackov, Lažínky, VesQProti tomu opoziční populistické vize se
opíraly o líbivé a nereálné sliby vracení ce a Vranín, a to i v případě, že rodiče nepeněz za popelnice, snižování daně z ne- podali žádost o účast na slavnostním aktu
vítání dětí do šesti měsíců věku dítěte,
movitosti a další nekoncepční nápady.
pokud tuto žádost o příspěvek s uvedeQNapadá vás, z čeho by asi kritici ty smělé vize architektonických studií chtěli pla- ním čísla účtu, na který má být příspěvek
tit? Argumenty „zavřeme Besedu, zimák zaslán, podají nejpozději do 31. března
2021. Tu mohou rodiče dětí odevzdat buď
a koupaliště“ už totiž poněkud vyčpěly.
osobně na matrice či podatelně úřadu,
QVize nesmějí být jenom velkými a nerealizovatelnými sny. Na ně musí navazo- nebo vhodit do schránky městského úřavat plánování a příprava realizace. Ta je du (u vchodu do budovy).
Matrika
ovšem podmíněna dostatkem prostředků.

Vítání občánků

město informuje, ze společnosti

Vánoční a novoroční čas v Domě sv. Antonína
Byl to čas pohody, klidu a míru. Přestože současná situace není vůbec příznivá,
všichni jsme se snažili, aby
naši obyvatelé tuto dobu prožili co nejlépe. Díky jedné nám
nakloněné ﬁrmě se 22. prosince ve společenské místnosti
plnila přání obyvatel a každý
odcházel od vánočního stromečku s hezkým dárkem.
Ani Štědrý den se nijak
moc nelišil od těch předešlých. Ve 14 hodin se rozezněly tóny z harmoniky pana
Josefa Veverky a z domovní
kaple vycházel průvod andílků
s Ježíškem. Za zvuku koled
andělská družina procházela
domovem, aby všem zpříjemnila tento sváteční den a při-

Platba poplatků v době
nouzového stavu
Jednoduše shrnuto: teď jenom
elektronicky a nespěchá to. Takže
jak na to?
Poplatky za odpady i za psy mají
splatnost až 31. března. Je tedy dost
času, prosíme vás, osobně na úřad
nyní kvůli poplatkům nechoďte.
Pokud ale i přesto chcete mít svou
povinnost splněnou, lze všechny poplatky platit převodem z účtu.
Známky k označení popelnice si
vyzvednete po ukončení mimořádných opatření, nebo vám je v naléhavých případech – především seniorům – doručíme do místa bydliště.
Platí ale, že po dobu trvání nouzového stavu a souvisejících opatření
nebude TSMB s.r.o. nové známky
kontrolovat a odpad bude vyvážet.
Zároveň vás žádáme, abyste si
před případnou návštěvou úřadu
zavolali na tel. 568 408 349 (Bc. Tereza Kolářová) a další postup si telefonicky domluvili.
Děkujeme za pochopení.
Úhrada bankovním převodem
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek za psy
– číslo účtu: 19-222711/0100
– variabilní symbol: lze zjistit na tel.
čísle: 568 408 349, emailem: tkolarova@mbudejovice.cz
nebo
z loňského dokladu o úhradě.
POZOR: více poplatníků = více
samostatných plateb s různými
variabilními symboly.

pomenula příchod narození Ježíše Krista.
S velkým zájmem se obyvatelé domo-

va hned v úvodu nového roku účastnili
večerních projížděk autem rozsvícenými městy našeho okolí.
Krásně osvětlená náměstí Moravských Budějovic, Jaroměřic nad
Rokytnou i Třebíče v nás
zanechala nezapomenutelný zážitek.
Všichni v DSVA si přejeme, aby tato současná
nepříznivá doba co nejdříve pominula a mohli
bychom se společně setkat například u dobrého
kafíčka v naší antonínské
kavárně.
Bc. Ludmila Čáblová

Svoz kontejnerů na plast bude i v roce 2021 v Moravských Budějovicích probíhat
každé třetí úterý v měsíci, tedy:
16. února
16. března
20. dubna
18. května
15. června
20. července 17. srpna
21. září
19. října
16. listopadu
21. prosince

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
10. 02. 2021
17. 03. 2021
(vždy od 9:00–16:00)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel:
561 111 323
mob: 733 629 018
(možnost objednat se předem)
Bližší informace Odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ
KRAJE VYSOČINA, O.P.S.
ÚNOR
02. 02. 2021
09. 02. 2021
16. 02. 2021

BŘEZEN
02. 03. 2021
09. 03. 2021
16. 03. 2021

DUBEN
06. 04. 2021
13. 04. 2021
20. 04. 2021

(vždy od 8:15 do 11:00)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904,
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
E-mail: ivana.honsova@cnn-vysocina.cz
Bližší informace Odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz
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rok 2020

Ohlédnutí za prapodivným rokem 2020
Máme za sebou další (tentokrát přestupný) rok se zajímavým
letopočtem tvořeným dvojkami a nulami. Jaký byl? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku si přirozeně každý odpoví po svém.
Hodnocení i v tomto případě závisí na úhlu pohledu a celé řadě
nejrůznějších faktorů. Ale rozhodně to byl rok velice prapodivný,
plný všelijakých omezení, zákazů a příkazů. Přesto se toho v průběhu dvanácti měsíců a 366 dnů i v Moravskobudějovickém mikroregionu odehrálo poměrně hodně. Připomeňme si proto některé z událostí, o nichž na svých stránkách informoval zpravodaj.
LEDEN
V Moravských Budějovicích uvítali příchod nového roku tradičně první lednový večer v centru
města. Krátký proslov měl starosta Vlastimil Bařinka, který si
ještě před oblíbeným ohňostrojem na zdraví připil s místostarostkou Janou Kiesewetterovou,
radním Zdeňkem Janderkou
a tajemnicí městského úřadu Janou Špačkovou.
Ve stejném čase přivítali rok
2020 také v Želetavě, kde tato
akce proběhla 1. ledna teprve
podruhé (celkem pošestnácté).
Svařené víno pro dospělé a čaj
pro děti připravili tamní zastupitelé. Podobně jako v Moravských Budějovicích byla hlavní
atrakcí večera ohňová show.
První lednovou sobotu se uskutečnil v pořadí již padesátý sokolský výšlap na nejvyšší vrchol Třebíčska Mařenku. V poledne zde
zazněly sokolská i česká hymna
v podání kněžického sokolského
smíšeného sboru. Mezi několika
stovkami účastníků nechyběli
vyznavači zdravého pohybu z našeho regionu, k nejpočetnějším
patřily skupiny z Mor. Budějovic,
Martínkova či Želetavy.
Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů ve Vraníně proběhla vcelku hladce, bez
zádrhelů a komplikací. Účastníci
mimo jiné zvolili nový výbor sboru, svůj post starosty bez problému obhájil Drahoslav Bastl.
Sbírka na pomoc Kamilce Jurkové z Jaroměřic nad Rokytnou
vynesla 132 973 Kč. Slavnostní předání symbolického šeku
s touto částkou proběhlo v obřadní síni moravskobudějovické
radnice, kde rodiče a sourozence holčičky spolu se skautkami
přijal starosta Vlastimil Bařinka.
Velký sál Besedy vyprodal Zdeněk Izer, který tentokrát pobavil
nadšené publikum svým novým
pořadem s názvem Na plný coole. Populární bavič své vystou-
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turnaj se uskutečnil ve sportovní
hale SK Jihlava.

pení plné vtipů a parodií obohatil
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.

Hasičský ples v Častohosticích
zpestřila nejen bohatá tombola,
ale také půlnoční překvapení
připravené několika dobrovolníky z řad hasičů. Muži předvedli
sexy tanec na židlích a ženy
v pánském převlečení oslnily
stepařským umem. O hudební
složku se postarala dačická skupina Stonožka.

Do Želetavy poprvé zavítal Divadelní soubor Jana Lišky při TJ
Sokol Třešť, aby zde sehrál pohádkový příběh Josefa Horáčka
nazvaný O čertovském křesle,
který pobavil všechny generace.
Skvělé herecké, pěvecké a taneční výkony dětských i dospělých ochotníků byly odměněny
dlouhým potleskem.

Druhý ples Žihadel, který se konal v prostorách moravskobudějovické Besedy, se opravdu
vydařil. Ve velkém sále k tanci
hrála skupina Genetic, v Budivoji rytmickou hudbou rozpohyboval těla tanečníků DJ Rudys.
K pohodové atmosféře přispělo
rovněž vystoupení děvčat Proﬁ
aerobic teamu Mor. Budějovice.

V rámci Tříkrálové sbírky bylo
skupinkami koledníků vybráno
v Mor. Budějovicích 141 280 Kč,
v Jakubově 22 212 Kč, v Lažínkách 13 045 Kč, v Lázu 11 415 Kč,
v Lesné 3 720 Kč, ve Vraníně
7 830 Kč a v Želetavě a blízkém
okolí 49 043 Kč. Akci opět organizovala Oblastní charita Třebíč.

V Domě sv. Antonína se uskutečnil pátý domovní ples, jehož tématem byla tentokrát myslivost.
V náležitě vyzdobený taneční sál
provoněný jehličím se proměnila
jídelna, v níž byly k vidění lovecké trofeje i vypreparovaná drobná zvířata. Příjemnou náladu
svým muzicírováním navodil Jiří
Tržil st., seniorky z TJ Sokol Mor.
Budějovice předvedly sportovní
pohybovou aktivitu s míči.

Sál „staré hasičárny“ hostil třetí
lednovou neděli výroční valnou
hromadu okrsku č. 24 Moravské Budějovice. Zprávu o činnosti za rok 2019 přednesl jeho
starosta Drahoslav Bastl, mezi
hosty nechyběli např. starosta
Okresního sdružení SHČMS
v Třebíči Miroslav Ježek či moravskobudějovická místostarostka Jana Kiesewetterová. Ta jménem města poděkovala všem
dobrovolným hasičům za dobře
odvedenou práci a činnost vykonávanou ve prospěch občanů.
Čtvrtý ročník projektu Děti
do bruslí pokračoval na moravskobudějovickém zimním stadionu
druhou částí. Do kurzu se tentokrát zapojili chlapci a děvčata
z těchto škol: ZŠ TGM, MŠ Jabula,
MŠ Mor. Budějovice, MŠ Jaroměřice n. Rok. a ZŠ Blatnice. Vzhledem ke stále se zhoršujícím klimatickým podmínkám je pro hodně
dětí absolvování podobných kurzů
jedinou možností naučit se správným základům bruslení.
Studentky Gymnázia a SOŠ Mor.
Budějovice obsadily v krajském
kole Florbal Challenge středních škol třetí místo. „Bronzový“

Moravskobudějovičtí běžci se
neztratili ani v dalším ročníku Třebíčského běžeckého poháru, který
sestává ze čtrnácti závodů na tratích od jednoho do deseti kilometrů. Při lednovém vyhlašování nejúspěšnějších závodníků v klubovně
atletického stadionu v Třebíči poháry převzali Lenka Jičínská (1.
místo v kategorii žen nad 45 let),
Jaroslav Černý (3. v kategorii nad
70 let), Petr Jičínský (3. mezi čtyřicátníky), Pavel Klusáček (3. mezi
šedesátníky) a Bedřich Němec (3.
mezi padesátníky).
ÚNOR
Osmá schůze městského zastupitelstva trvala rovných dvě
stě minut, z nichž čtyřicet procent zabrala závěrečná diskuse.
Emoce doprovázely rovněž bod
s pořadovým číslem 13, kdy se
projednávala žádost jednoho
spolku o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na rekonstrukci areálu
rodného statku Josefa Mašína
v Lošanech.
O možném obnovení autobusové linky Dačice – Jemnice – Mor.

I.

Budějovice – Hrotovice – Brno
jednali na radnici starostové několika dotčených obcí se zástupcem dopravní společnosti, která o provozování spoje na této
trase projevila zájem. Účastníci
jednání se mj. shodli na tom, že
obnova tohoto zrušeného spoje
je nezbytná.
Letošního prvního občánka Mor.
Budějovic Viléma Bouchala, který na svět přišel 3. ledna v třebíčské porodnici, slavnostně mezi
občany města přivítala v obřadní
síni radnice místostarostka Jana
Kiesewetterová. Tradičního aktu,
jehož součástí bylo i předání
dárkové tašky s hračkami, zlatého přívěsku a poukazu v hodnotě 1 000 Kč, se spolu s rodiči
Annou a Alešem Bouchalovými
zúčastnil také jejich prvorozený
syn Hynek.
V jakubovském kulturním domě
se uskutečnilo vítání deseti nově
narozených dětí. Rodičům k narození šesti holčiček a čtyř chlapečků poblahopřál starosta Jakubova Miroslav Kabelka, který
jim tlumočil přání zástupců obce,
aby jejich děti vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí. Maminky dostaly květinu a tatínkové si odnášeli pro své ratolesti nákladní
automobil Tatra v modré, či růžové barvě, případně kočárek
s panenkou.
Pravidlo, že občanům Moravských Budějovic slavícím devadesáté a vyšší narozeniny
gratulují zástupci města osobně,
pokud o to projeví oslavenci či
jejich blízcí zájem, bylo využito
v Domově sv. Antonína. K 94. narozeninám sem Anežce Nemeškalové přišla gratulovat místostarostka Jana Kiesewetterová,
kterou doprovázela Barbora Pokorná z odboru kanceláře starosty a školství městského úřadu.
Tradiční vepřové hody v Lukově
přilákaly na zdejší Vlachovku
davy návštěvníků. Během první
únorové soboty se zde snědlo či
prodalo 550 jitrnic, 530 jelit, 90 kg
tlačenky, 80 kg klobás a několik
desítek masových a paštikových
konzerv. K příjemné atmosféře
přispěla svojí hudební produkcí
osvědčená countryová skupina
Grýn.
V kulturním domě v Dešově proběhly premiérové zabijačkové
hody, jejichž cílem bylo uspořá-
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dání společenské akce hlavně
pro místní občany. Ceny byly
lidové, řízky obrovské, výpečky
obzvlášť vypečené, jitrničky výborné a pivo jako křen. Návštěvníci vydrželi při dobrém jídle
a pití až do nočních hodin.
Muzejní spolek v Mor. Budějovicích připravil ve spolupráci
s MKS Beseda přednášku s názvem Lidové kroje na Moravskobudějovicku od roku 1900.
Přednášející Anna Prokopová
na ní posluchače přivítala v sále
Budivoj chlebem a solí. Součástí programu bylo i vystoupení
martínkovského folklórního souboru Džbán.
Program členské schůze Moravskobudějovického mikroregionu,
která se uskutečnila za účasti zástupců devatenácti obcí sdružených v tomto dobrovolném svazku v Lukově, obsahoval celkem
třináct bodů. Jednání proběhlo
ve velice věcném duchu, přítomní se mj. shodli na výši členských
příspěvků, poskytnutí ﬁnančního
daru MAS Rokytná i na přípravě
vydání stolního kalendáře mikroregionu na rok 2021.
Dětský karneval připravený
v Martínkově místními ochotnými ženami přilákal do sokolovny
desítky účastníků všeho věku,
především však do masek převlečených školáků a předškoláků. O dobrou zábavu se staral
diskžokej, na parketu se objevil
i velký dinosaurus.
Pyžamové dopoledne a masopustní odpoledne během jediného dne si užili v domamilské mateřské škole. Zatímco dopolední
pyžamová párty patřila výhradně předškolákům, odpoledního
programu se zúčastnili i rodinní
příslušníci a přátelé domamilské
školky.
V pořadí již padesátý druhý dětský karneval proběhl v dešovském kulturním domě za velké
účasti dětí i dospělých. Rej
skřítků, princezen, zvířátek a postaviček z ﬁlmů doprovázely
písničky vybrané DJ Rudysem.
Tradičně obrovský úspěch měla
bohatá tombola, v níž vyhrával
každý druhý lístek.
Dva martínkovské folklórní soubory se zúčastnily Krojovaného
plesu v Rouchovanech. Soubor
Martínek předvedl na motivy

lidových písní vystoupení Veselá zvířátka, Džbáneček vedle
pásma Cestičko blódivá zařadil
i ukázku Moravské besedy.

pela Kiss, ukončil svoji dlouhou
pouť obcí v kulturním domě,
kde se všichni přítomní bavili až
do pozdních nočních hodin.

V rámci obecní brigády v Jackově byl u silnice pokácen a odstraněn strom, který byl nebezpečný
pro projíždějící automobily. Někteří z brigádníků se navíc ještě
iniciativně pustili do sbírání odpadků kolem silnice.

Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice se zúčastnila soutěže v programování
a seřizování s názvem Řemeslo
Vysočiny 2020 ve Žďáře nad Sázavou. Školu zde úspěšně reprezentovali Tomáš Fiala (1. místo)
a Jakub Kývala (5. místo), kteří
tak obsadili skvělé druhé místo
v soutěži družstev.

Tulácký masopust uspořádaný
v sále „staré hasičárny“ moravskobudějovickými dobrovolnými
hasiči se opravdu vydařil. Mnozí
návštěvníci přišli oděni do stylového oblečení a skupina Tuláci
hrála jako vždy skvěle. Nechyběla ani bohatá tombola a chutné
občerstvení.
Masopustní průvod, který prošel
Lázem, tvořilo šest desítek masek všech generací. Do kroku
a k dobré náladě vyhrávala místní kapela Veselá partyje. V každém domě na účastníky čekalo
občerstvení, nechyběla ani domácí pálenka.
Také v Bítovánkách se masopustní dění velice vydařilo. Bujaré veselí se vesničkou neslo
od rána až do pozdních nočních
hodin. Průvod čtyřiceti masek
vedli dva sliční muzikanti. V každé chalupě bylo připravené pohoštění včetně nezbytných koblížků.
Dobrovolní hasiči ze Šašovic
uspořádali v želetavském kulturním domě Hasičský ples s hudební skupinou Stonožka a bohatou tombolou. O týden později
už na „domácí půdě“ zorganizovali neméně vydařený masopust.
Průvod čtyřiceti masek prošel
vesnicí, tančilo se a zpívalo.

Popoledním masopustním průvodem, který vyšel od kulturního
domu, začalo a o několik hodin
později na stejném místě (ale už
uvnitř) vyvrcholilo masopustní
veselí na Lesné. Masek byly čtyři desítky a představovaly pestrou směsici postav a činností.
Do kroku i tance vyhrávala živá
hudba, po celé odpoledne voněly po vsi dobroty z pojízdné
udírny.
Maškarní průvod obcí a večerní
bál uspořádali v Komárovicích
členové tamního Sokola. Nechyběli například farář a mnich, indiánský synek Malý Buvol a jeho
otec Kašlavý Buvol, prezidenti
Putin a Trump či tři Tyranosauři.
Na bále hrála k tanci a poslechu
skupina Family.
Dvaatřicet masek napočítali
před začátkem masopustního
průvodu v Nových Syrovicích,
postupem času přibylo dalších
deset. Za hudebního doprovodu
Doubravanky nachodili účastníci

I.

kolem čtrnácti kilometrů. Závěrečná zábava v místní restauraci
se protáhla do večerních hodin.
Již podesáté se v Mor. Budějovicích zásluhou orelské jednoty
konal maraton, posedmé připsaný lukovskému rodákovi, knězi
Janu Bulovi. K hlavnímu závodu
se sjelo 45 mužů a devět žen
z různých koutů republiky, ale
také ze Slovenska a Rakouska.
Jedním z běžců byl i starosta
Orla a poslanec Stanislav Juránek z Brna.
Tradiční soutěže mladých
hasičů ve štafetě dvojic „O moravskobudějovického
rytíře“
se v tělocvičně ZŠ Havlíčkova
zúčastnilo ve třech kategoriích
celkem dvacet sedm družstev
včetně čtyř družstev Floriánků.
Sedmý ročník soutěže opanovali
mladí hasiči z Markvartic.
BŘEZEN
První březnovou neděli praskal jakubovský kulturní dům
ve švech. Mateřská a základní
škola zde pořádala dětský karneval, na němž se sešlo osm
desítek dětí a více než stovka
dospělých. Zatímco děti tancovaly a soutěžily, rodiče si sváteční odpoledne zpříjemnili šálkem
kávy a domácím zákuskem.
V Meziříčku zorganizovali druhé
setkání seniorů, které přivítala
starostka Alena Pelánová. K příjemné atmosféře slavnostního
odpoledne přispěly zejména
vzpomínky a příběhy účastní-

(pokračování na str. 8)

V úterý před Popeleční středou
prošel centrem Moravských
Budějovic
pohřební
průvod
s nebožkou Basou buďovskou,
kterou na márách nesla čtveřice statných funebráků. Tradiční
akce
moravskobudějovického
Klubu důchodců vyvrcholila
ve velkém sále Besedy, kde byla
basa slavnostně pochována.
Masopustní veselí v Jakubově
měli jako obvykle pod palcem
zdejší dobrovolní hasiči. Pestrý
průvod, v němž nechyběli piráti,
princezny, kovbojové, kosmonauti či legendární rocková ka-

Přivítání prvního občánka roku 2020 na moravskobudějovické radnici.
Místostarostka Jana Kiesewetterová a Anna, Aleš, Hynek a Vilém Bouchalovi.
Foto: Luboš Janoušek
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(pokračování ze str. 7)
ků. Všechny přítomné ženy pak
u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen obdržely
květinu.
Více než dvouhodinovou porci klasického humoru a satiry
nabídli ve velkém sále Besedy
dvěma stovkám návštěvníků členové Českého divadelního spolku z Vídně. Skvělým způsobem
zde v perfektní češtině sehráli
divadelní představení Zdravý
nemocný.
Celkem sedm bodů obsahoval
program valné hromady Muzejního spolku Moravské Budějovice, která se uskutečnila v sále
Budivoj MKS Beseda. Zprávu
o činnosti přednesl jeho předseda Václav Kovář. Mezi hosty tradičně nechyběli zástupci podobných spolků z Jemnice a Třeště,
jakož i ředitel Muzea Vysočiny
Třebíč Jaroslav Martínek.
Neobvyklý den zažili školáci
ze čtvrté a páté třídy Základní
školy v Nových Syrovicích. Měli
možnost vyzkoušet si roli učitelů
a před tabulí kladli svým spolužákům otázky a zadávali jim
úkoly.
Výroční členská schůze moravskobudějovické
základní
organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami proběhla ve velkém sále Besedy druhé březnové úterý. Její členové
zejména hodnotili uplynulý rok
a představili plány na rok 2020.
Akce, které se jako hosté zúčastnili také starosta Vlastimil Bařinka
a vedoucí sociálního odboru MěÚ
Petr Punčochář, byla vzhledem
k nastávajícím opatřením kvůli
pandemii koronaviru na dlouhou
dobu v Besedě poslední.

Poté, co se koronavirus rozšířil
do všech krajů země, vyhlásila
vláda nouzový stav. Okamžitě
začal pravidelně zasedat krizový
štáb města. K větší informovanosti občanů Moravských Budějovic se informace začaly zveřejňovat v systému MOBISYS.
Neuvěřitelným způsobem se
rozběhlo šití i distribuce roušek.
Rada města schválila prominutí
nájemného podnikatelským subjektům podnikajícím v provozovnách v budovách ve vlastnictví
města. Podmínkou bylo předložení žádosti s patřičným zdůvodněním.
Městská rada rovněž schválila vyhlášení veřejné sbírky
na pomoc dobrovolníkům při
pořizování a výrobě ochranných prostředků v souvislosti
s šířením nemoci covid-19. Peníze šlo vkládat do pokladničky
v MKS Beseda, případně posílat
na speciální účet.
Také ve Střední škole řemesel
a služeb Moravské Budějovice
se začaly ve velkém šít roušky.
Dobrovolníci z řad pedagogů
a provozních pracovníků si přivezli šicí stroje, nůžky, nitě, bavlněný materiál a s chutí se pustili
do práce.
O den dříve, než to nařídila vláda,
rozhodla jakubovská obecní rada,
že lidé mohou do místního obchodu a obecního úřadu pouze s rouškami. Zároveň vyzvala občany
k šití těchto ochranných pomůcek.
Do šití roušek se pustili dobrovolnice a dobrovolníci rovněž
v Častohosticích, Nových Syrovicích, Martínkově či Domamili.
Ochrany dýchacích cest tak obdrželi všichni tamní občané.

Pochovávání Basy buďovské patří k nejoblíbenějším akcím Klubu
důchodců v Moravských Budějovicích.
Foto: Luboš Janoušek
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Navzdory
protikoronavirovým
opatřením začala oprava sociálního zařízení kulturního domu
v Jakubově. Obec při ní využila
dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny.
Premiéra hry Lakomec se v MKS
Beseda kvůli vládním opatřením
proti šíření nemoci covid-19 nekonala. Přitom byl o představení
souboru Theatro Špeluňka velký
zájem, v předprodeji byly vyprodány tři čtvrtiny sálu.
Začala rozsáhlá rekonstrukce
technické infrastruktury v Mexiku. Týkala se místních komunikací, kanalizace, vodovodu,
veřejného osvětlení, kabelů VN
i NN v ulicích Mexická, Fišerova,
Gagarinova, Wolkerova, Ciolkovského a Pražská.
Proﬁ aerobic team Moravské
Budějovice byl nucen ukončit
závodní sezónu o tři měsíce dříve, než měl v plánu. Přesto stihl
na závodech nasbírat pět desítek medailí.
DUBEN
V lese na Kosové byla nalezena
rezavá roznětka dělostřeleckého
granátu. Jak se po příjezdu brněnských pyrotechniků ukázalo,
šlo o funkční roznětku. Pyrotechnik ji odvezl v bedně vyložené pytli s pískem k bezpečné likvidaci.
Začala distribuce dezinfekce mezi
občany Moravských Budějovic
a integrovaných obcí, kde ji zajišťovali členové osadních výborů.
Bylo zřízeno stálé výdejní místo,
kterým se stalo TIC v Besedě.
V polovině měsíce dosáhl počet roušek, které v moravskobudějovické Besedě vyrobila
parta kolem Patrika Holíka, čísla

I.

2 000. Místo, kde byli lidé zvyklí
trávit čas na kulturních či společenských akcích, se změnilo
na velkou krejčovskou dílnu.
Městská rada doporučila městskému úřadu prominutí poplatku
za umístění předzahrádek na veřejných prostranstvích. Podmínkou je ovšem žádost provozovatele.
Na kontě veřejné sbírky za účelem získání ﬁnancí na pomoc
nemocnicím a dobrovolníkům při
pořizování a výrobě ochranných
prostředků, kterou vyhlásila moravskobudějovická radnice, neustále přibývaly peníze.
V Martínkově uspořádali dobrovolnou sbírku ovoce, sladkostí,
buchet a dalších dobrot pro personál třebíčské nemocnice. Ty byly
krátce před Velikonocemi předány
tiskové mluvčí a vrchní sestře infekčního oddělení nemocnice.
Po vzoru jiných obcí se i v Jakubově velikonoční hrkání odehrávalo netradičně. Začátek společného hrkání ohlásil vždy signál
v místním rozhlase. Někdo se
této činnosti věnoval v roušce
před domem, jiný bez, ale na své
zahradě.
Podobně se zachovali také například v Lázu. I tato vesnička se
připojila k tradičnímu velikonočnímu hrkání třeba na balkonech
a na zahradách.
Rovněž v Častohosticích se hrkalo jednotlivě. Do této činnosti
se zapojili lidé všeho věku, dětmi
počínaje a příslušníky spíše starší generace konče.
Rozeběhly se práce související
s modernizací sportovního hřiště

Dětský karneval v jakubovském kulturním domě se vydařil.
Foto: Barbora Kabelková
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v areálu Základní školy Havlíčkova ul. Moravské Budějovice.
Město na tuto modernizaci získalo více než dvoumilionovou
státní dotaci.
Členové Vlastivědného a okrašlovacího spolku Domamil se
rozhodli přece jen se zapojit
do vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušené akce
s názvem Čistá Vysočina, a to
maximálně ve dvojicích či individuálně.
Firma STABO MB s.r.o. dokončila obnovu budovy moravskobudějovického zámku, která byla
rozdělena do dvou etap. Mimo
jiné došlo k odstranění několika
původních dřevěných podlah
a jejich nahrazení keramickou
dlažbou.
V Lesné se pustili do rekonstrukce podlahy v místním kulturním
domě, která byla po mnoha letech v doslova havarijním stavu.
Práce vzhledem k opatřením zajišťovaly dvoučlenné týmy složené z řad členů obecního zastupitelstva a SDH.
Do Želetavy se po deseti letech
vrátili čápi. Na komíně sladovny
bývalého pivovaru totiž hnízdili
naposledy v roce 2010.
V mnoha obcích včetně například Babic, Cidliny či Jakubova
si tradici čarodějnic připomněli alespoň postavením větší či
menší máje, případně zorganizováním čarodějnické stezky,
na kterou se děti mohly vydat
individuálně.
KVĚTEN
Starosta Moravských Budějovic
Vlastimil Bařinka předal oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí znojemské nemocnice tři
desítky ochranných štítů vyrobených SŠŘS na 3D tiskárně, kterou této škole věnovala radnice.
Sedmdesáté páté výročí konce
2. světové války si ani v Moravských Budějovicích nemohli
připomenout tak, jak by si toto
půlkulaté jubileum určitě zasloužilo. Věnec k Památníku věčné
slávy položili starosta Vlastimil
Bařinka a místostarostka Jana
Kiesewetterová bez obvyklých
ceremonií a proslovů.
Moravskobudějovičtí skauti uctili
památku padlých ve světových

válkách osmého května na hřbitovech v Moravských Budějovicích, v Dešově a v Jaroměřicích
nad Rokytnou.
V Častohosticích vznikla nová
lokalita Jihozápad, určená pro
výstavbu
rodinných
domů.
Všech devět nových míst už bylo
zájemcům prodáno.
Dešov se mohl pochlubit novou knihobudkou, která vznikla
v prostoru autobusové čekárny.
Ta tím získala nejen nový svěží
vzhled, ale také další zajímavý
způsob využití.
Po výstavbě splaškové kanalizace a vodovodu byly v Jakubově
vyasfaltovány první dvě místní
komunikace. Šlo o silnice vedoucí ke kostelu, kde výstavba
kanalizace rok předtím začala.
V těsné blízkosti štěrkové plochy
v horní části martínkovské návsi
začala zemními pracemi výstavba zastřešeného posezení, které hodlají v Martínkově využívat
například při zdejších hodech či
štafetovém maratonu.
Rada města schválila demolici
dvou montážních ramp na ulici
U Vodojemu, neboť neodpovídaly současným předpisům nejen z hlediska bezpečnosti. Obě
rampy odstranila ﬁrma Šibor
stavby, s.r.o.
Firma z Blížkovic, která zvítězila
ve výběrovém řízení, se pustila do modernizace veřejného
osvětlení v patnácti ulicích Moravských Budějovic. Na akci se
městu podařilo získat dotaci ze
státního rozpočtu v rámci programu na podporu úspor energie.
Začala rozsáhlá rekonstrukce
bytu ve druhém podlaží v domě
č. p. 26 na náměstí Míru v Moravských Budějovicích, během
níž dojde mimo jiné ke změně
dispozice místností i zateplení
podlah a stropů.
Na Den matek nezapomněli
v Domě svatého Antonína v Moravských Budějovicích, kde si
také připomněli Mezinárodní den
ošetřovatelství. Vedení domova
poděkovalo sestřičkám za obětavost, nasazení a práci v nelehké době.
Želetavští sokolové využili možnosti
pořádání
sportovních

a společenských akcí do padesáti účastníků a vyrazili do jarní přírody po stopách místních
pověstí. V cíli cesty u „Vlachova
kamene“ si opekli přinesené
špekáčky.
V Lázu uspořádali vydařené
čarodějnické odpoledne, které
na hřišti zorganizovaly místní
ženy převlečené za čarodějnice.
Program zpestřilo vystoupení
žongléra, nechyběla ani ukázka
hasičské techniky.
Dětský večer s ohněm proběhl v Častohosticích, kde spojili
dvě tradiční akce (pálení čarodějnic a oslavu Mezinárodního
dne dětí) do jedné. Pro děti připravili několik soutěží, vzplála vatra, došlo i na opékání špekáčků.
ČERVEN
Devátá schůze moravskobudějovického městského zastupitelstva se vzhledem k protikoronavirovým opatřením uskutečnila
ve velkém sále Besedy. Na projednání všech bodů programu
potřebovali členové nejvyššího
orgánu města šest a půl hodiny.
V Moravských Budějovicích začaly stavební práce na rekonstrukci mostu mezi ulicemi K Háji
a Havlíčkova, a to za úplné uzavírky pro pohyb chodců a průjezd vozidel.
První červnovou neděli se
v Martínkově konal fotbalový
„srandamač“ mezi svobodnými
a ženatými. Svobodní roli favorita nenaplnili a ženáčům podlehli
7 : 10.
V centru Moravských Budějovic
se sešli na protestní akci proti
předsedovi vlády A. Babišovi
členové a příznivci celostátního
hnutí Milion chvilek pro demokracii. Účastníci setkání zhodnotili počínání premiéra a jeho
vlády v čase epidemie.
Želetavští sokolové absolvovali
svůj tradiční červnový výlet, při
kterém na kolech najeli 33 kilometrů. Mimo jiné navštívili také
Rajhrad, kde si prohlédli i část
tamního kláštera.
Město Moravské Budějovice rozšířilo svoji působnost též
na platformu Instagram, kde
jsou k vidění historické i aktuální
fotograﬁe včetně uvedení nejrůznějších zajímavostí.

I.

Jednání valné hromady Moravskobudějovického mikroregionu
hostil salonek restaurace Grand.
Přítomných sedmnáct zástupců
obcí projednalo všech sedmnáct
bodů programu včetně závěrečného účtu svazku a výsledku
přezkoumání jeho hospodaření
za rok 2019.
U rybníka v Komárovicích proběhly tradiční a velice oblíbené
rybářské závody. Vedle závodníků přilákaly i hodně diváků,
takže udírna jela na plné obrátky
a obsluha u výčepu se prakticky
nezastavila.
Do Moravských Budějovic zavítal padesátičlenný cyklistický
peloton, který na náměstí Míru
přivedl na svém historickém vysokém kole několikanásobný
mistr světa a ČR Josef Zimovčák. Město se tak stalo místem
jedné z mnoha zastávek akce
Cyklotour 2020 nadačního fondu
Na kole dětem.
Šedesát výletníků všeho věku
včetně třiadvaceti dětí z Lesné
se vydalo na šestikilometrovou
trasu tradičního předprázdninového výšlapu za pokladem.
Děti truhlu s pokladem objevily,
příjemnou tečku za aktivně strávenou sobotou udělalo večerní
posezení ve stínu pergoly.
Krnčická pouť se oproti pesimistickým předpovědím nakonec
přece jen konala. Zvládla se také
oprava tamní kaple, kde mši svatou sloužil odcházející farář Ladislav Hubáček.
Na Horkách slavili pouť k sv.
Antonínu z Padovy, patronu této
obce. Kvůli vyhlášeným omezením se konala jen mše svatá
ve zdejší kapli.
V Želetavě dokončili nákladnou
revitalizaci místního hřbitova,
která byla zahájena už v roce
2019. Náklady se vyšplhaly
na 1,1 mil. korun.
V jakubovském kulturním
domě dokončili rozsáhlou opravu sociálního zařízení. Zhotoveny byly nové rozvody vody,
topení i elektro, nové moderní
obklady vybraly místní zastupitelky.

Ohlédnutí připravil
Luboš Janoušek
(Dokončení příště)
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Skautská kavárna byla jiná, přesto úspěšná
Nejprve jeden důležitý údaj. Výtěžek z prosincové skautské akce s názvem
COFFEE TO HELP činí neuvěřitelných 141 040 Kč.
„Tyjooo, tak to je neskutečný! Úžasný!
Skvělý! Tolik a za těchto podmínek? Nechápu.“ Tak přesně takto reagovaly naše
skautky, když se dozvěděly, kolik se letos
celkem podařilo vybrat peněz pro Adámka a Elizabethku v naší kavárně. A jak

Starosta Moravských Budějovic Vlastimil
Bařinka (vpravo) a skaut Lukáš Brhlík se symbolickými šeky a částkami určenými pro rodiče
dětí, jimž byl věnován letošní ročník sbírky
Coffee to Help. K oﬁciálnímu předání, jak bývá
v tomto případě zvykem, tentokrát nemohlo
z pochopitelných důvodů dojít.
Foto: Barbora Pokorná

Pozvání

na divadelní představení
Srdečně vás zveme na naše divadelní představení s názvem Záskok, které
by se mělo uskutečnit v pátek 19. února
od 18:00 hodin v prostorách DDM Budík
v Moravských Budějovicích.
Co se stane, když se skautské ochotnické divadlo rozhodne oslavit sto let
svého střediska divadelní hrou? Podíváme se na příběh kočovné divadelní
společnosti, kterou potká nečekaný problém. Jediný, kdo je dokáže zachránit, je
legendární herec Martin Doležal. Dokáže zachránit divadelní představení, nebo
bude úkol nad jeho síly?
Vystoupí zde naši nejtalentovanější:
Martin Doležal – Ropík, Petr Beránek
– Vlk, Adam Šplíchal – Hadam, Vojtěch
Brhlík – Schwanz, Jakub Dračka – Kuba,
Šimon Šplíchal – Saimon.
V případě nemožnosti uskutečnění
z důvodu vládních nařízení vás budeme informovat na webových stránkách
www.orlicemb.cz.
Monika Netíková
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reagovaly maminky dětí? „Paráda, ani nevím co říct, tolik jsem opravdu nečekala.
Obrovské DÍKY! Už mi dokonce peníze
přišly i na účet, až jsem se lekla, jestli to
vůbec můj účet je…“ (maminka Elizabethky). „Popravdě jste mi vyrazila dech. Vůbec by mě nenapadlo, že se v této těžké
době podaří vybrat tolik peněz. Moc si
vážíme vaší pomoci!“ (maminka Adámka).
Za nás skautky a skauty můžu říct,
že jste vy vyrazili dech nám. Vzhledem
k současné situaci jsme dlouho rozmýšleli, jestli kavárnu vůbec pořádat. Měli jsme
obavy, jestli dokážeme pro děti potřebné
peníze vybrat. Jak se ukázalo, obavy byly
zbytečné. Chtěli bychom opravdu moc
a moc poděkovat vám všem, kteří jste
nás navštívili, zakoupili si něco dobrého
k jídlu a pití, udělali si radost zakoupením
nějakého výrobku nebo si nechali dovézt
zákusky až domů. Děkujeme také všem,
kteří nám rok co rok pomáhají tuto akci
uskutečnit.
Letošní kavárna byla jiná, přesto úspěšná. Stejně jako mnozí z vás si ani my neumíme advent v našem městě bez naší
kavárny představit. Proto se každý rok
s nadšením znovu pouštíme do její organizace. Protože věříme tomu, že tato akce

Díky všem, kteří jste si u nás něco zakoupili...
Foto: Petr Rokoský

má smysl. Za osm let fungování kavárny
jsme s vaší pomocí pomohli jedenácti
nemocným dětem a vybrali celkem přes
630 000 Kč. A věřte, že pro rodiče nemocných dětí je to ﬁnanční pomoc opravdu
veliká. Ještě jednou velké DĚKUJEME
a těšíme se zase za rok.
Lucie Škodová

Skauti roznášeli Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který
putuje napříč Evropou jako symbol míru
a přátelství. Plamínek, který k nám v prosinci dorazil již po jednatřicáté, skautští
kurýři každoročně rozvážejí a roznášejí
po celém Česku.
Letos tomu nebylo i přes aktuální situaci jinak. Již tradičně se této hezké tradice
ujali moravskobudějovičtí skauti (viz foto
Petra Rokoského) z roverského kmene.
Tento malý plamínek již předem převzali
v Brně od místních skautů. O pár dní poz-

ději ho rozvezli na jejich klasické trase.
Tedy z Mor. Budějovic do Okříšek, poté
do Znojma, kde si ho převzali mimo jiné
i znojemští a jevišovičtí skauti. Po návratu
do rodného města bylo světlo rozneseno
také do Domu sv. Antonína a na místní faru. Bylo krásné vidět na všech vlakových zastávkách spoustu upřímných
úsměvů a radostných očí, kterých ani letos neubylo a rozzářily tak den nejen nám.
Děkujeme všem, kteří si Betlémské
světlo vyzvedli a šířili ho dál.
Adéla Nesnídalová

z mikroregionu

Jakubov má stromy v dalekém Izraeli
Obec Jakubov dostala netradiční dar. koslovenských emigrantů, kibucu Sarid a vzkříšení odkazu se v současné době
Stromy v Izraeli. Paní Zdenka Havlíková, v údolí Jezreel na severu Izraele. Osad- podílí několik organizací a skupin, dobmanželka jakubovského rodáka Ladislava níci vysadili na třináct tisíc sazenic stromů rovolníci i odborníci. Postupná revitalizaHavlíka, se jako štědrý dárce zúčastnila jako dar k 80. narozeninám našeho první- ce a obnova lesa zabere desítky let. Ale
projektu na obnovu Masarykova lesa v Iz- ho československého prezidenta Tomáše rozhodně stojí za to. Nežádoucí stromy
a keře z náletů musely být
raeli. S paní Havlíkovou
odstraněny a les celkově
má obec Jakubov velmi
vyčištěn. Na obnově a péči
srdečné vztahy. Tato
o dřeviny se podílejí i studáma pravidelně poddenti brněnské Mendelovy
poruje jakubovské stuuniverzity. Masarykův les
denty. A neustále nás
se složením druhů stromů
všechny
překvapuje
a rostlin od našich lesů liší.
svou dobrosrdečností
Nalezneme zde cypřiše, olia štědrostí, nejen v obvovníky, halepské borovice
lasti podpory vzdělání.
nebo karoby s lusky svatoV červnu loňského roku
jánského chleba (z kterých
si paní Havlíková spolu
se vyrábí náhražka čokos dalšími dárci převzala
lády).
pamětní certiﬁkát z ruDíky Českému výboru
kou izraelského velvyŽidovského národního fonslance Daniela Merona
du a ﬁnanční pomoci dárců
v jeho pražské rezidentento les neupadl v zapoci.
Paní Zdenka Havlíková je čtvrtá zprava, stojí vedle českého premiéra.
Společně s děkovFoto: http://www.kkl-jnf.cz mnění a znovu ožívá, aby
se stal místem odpočinku,
ným certiﬁkátem získala paní Zdenka Havlíková symbolicky Garrigue Masaryka. Tento dar byl symbo- relaxace, ale hlavně připomínkou historie.
i několik stromů v Masarykově lese v Izra- lickým poděkováním českých židů a čes- Finanční dary posloužily k vybudování
eli. Deset těchto stromů se rozhodla v loň- koslovenských emigrantů za prezidentovy zpevněných lesních cest, laviček, pamětních kamenů s informacemi o historii
ském roce darovat i Obci Jakubov. Další zásluhy v boji proti antisemitismu.
Izraelský Masarykův les však na dlou- lesa v anglickém a hebrejském jazyce.
stromy darovala i svým známým, např.
předsedovi Senátu ČR Miloši Vystrčilovi. há léta upadl v zapomnění. Dlouhých Návštěvníci se tak dozví o historii lesa
Díky těmto dárcům a jejich ﬁnanční pod- devadesát let si žil svým životem bez a vztahu k České republice.
péče a odborných omlazovacích zásahů.
Eva Šrámková
poře Masarykův les znovu ožívá.
Původní Masarykův les byl založen Původní složení lesa bylo zapleveleno
v roce 1930 poblíž osady bývalých čes- náletovými dřevinami. Na obnově lesa

Želetavské zimní radovánky v době koronavirové
Když počátkem ledna zasypaly sněhové vločky Vysočinu, nebylo s dětmi doma
k vydržení. Nejprve vyrostli sněhuláci
různých velikostí na nejednom želetavském dvorku, a když se vyvedlo počasí,
nahradily lyžaře na zdejší sjezdovce děti
na saních a bobech, neboť provoz lyžařského vleku byl zakázán. Státní orgány
tak dosáhly přesného opaku zamýšleného. Dalo by se říct, že na svahu bylo snad
ještě víc lidí, než kdyby byl spuštěn vlek.
Samozřejmě málokdo měl roušku a povinné rozestupy také nikdo příliš neřešil.

Na druhou stranu je to pochopitelné.
Lidé už to doma nemohou vydržet. Děti
přece potřebují pobyt na čerstvém vzduchu. Nemohou sedět dlouhé týdny zavřené doma.
Když v lednu uhodily mrazy a předpověď
slibovala stálé počasí, začali místní hasiči
polévat plochu na Sokolské zahradě, aby
zde pro děti připravili bezpečné kluziště.
Kluziště na Sokolské zahradě si budují Želetaváci už od poloviny padesátých let, ale
ne každou zimu jsou vhodné podmínky.
V letošním roce se to ale podařilo.

Sjezdovku zaplnily děti se sáňkami a boby. Chybět zde ovšem nemohli ani dospělí.

Sněhová peřina v okolí Želetavy a bílá
stopa v ní vylákala k pobytu na čerstvém
vzduchu také nejednoho běžkaře. V této
nelehké době je to snad nejbezpečnější
zimní sport. Na běžkách se vládní opatření dodržovat dají. Všichni ale běžky nemají.
Dá se říct, že je na zodpovědnosti každého, aby se choval ohleduplně k jiným,
dodržoval rozestupy a vybral si sport, při
kterém neohrozí ostatní.
Olga Nováková

Foto: Olga Nováková
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Tichá noc – tentokrát bohužel až moc...
Tichá noc, jedna z nejznámějších vánočních koled. Když ji její autoři Joseph
Mohr a Franz Xaver Gruber o Štědrém
večeru roku 1818 poprvé uvedli, probíhaly Vánoce jinak, než jsme tomu zvyklí
v dnešní době. Její tóny a text jsou ale
i dnes symbolem této tajemné noci oslavující narození Ježíše Krista.
Předvánoční shony a nákupní šílenství
vídané v posledních letech příliš nekorespondují se svátky klidu, pohody a rodin.
Vánoce roku 2020 však byly v mnohém
jiné. Díky protiepidemiologickým opatřením byly omezeny veřejné akce, všem
bylo doporučováno vynechat vzájemné
návštěvy a trávit sváteční čas pokud možno ve svých domovech. Samozřejmě, že
tím částečně utrpělo ono sváteční kouzlo.
Na „půlnočních“ bohoslužbách bylo místo

Domamilská pošta
v novém kabátě
Další obecní budova v Domamili v novém. Ke konci roku 2020 byla dokončena
obnova budovy pošty. Již dříve na celé
budově byla vyměněna střešní krytina
a začalo se s některými úpravami. V loňském roce jsme pokračovali. Na severní
straně budovy byly provedeny venkovní
omítky včetně fasády, ze severní a jižní
strany budovy byly opraveny římsy pod
střechou. Vnitřní prostory dostaly nové
omítky včetně výmalby. Dále se dokončila oprava elektroinstalace s nainstalováním svítidel, zásuvek a vypínačů.
Na nový betonový podklad byla provedena pokládka podlahy z dlaždic a obklad
soklíků. Touto opravou došlo ke zlepšení
stavu a vzhledu budovy a byly vytvořeny
nové skladové prostory pro potřeby obce.
Akce byla spoluﬁnancována z dotačního titulu Kraje Vysočina – Fond Vysočiny, dotační program Obnova venkova
Vysočiny 2020.
Marie Štecová
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zaplněných kostelů možno spatřit pouze
hrstku věřících, kteří se vešli do limitu
účastníků stanoveného vládou.
Nejen v Martínkově nebylo slyšet
hřmotný zpěv „Nám, nám, narodil se“,
ale jen tiché sólo varhanice doprovázené
ztlumeným elektronickým nástrojem, namísto dunivého zvuku varhan se zapojením všech dostupných rejstříků. Tradiční
štědrovečerní průvod obcí „békání“ se
po dlouhých desetiletích nekonal. Do tmy
se neozývaly zvuky petard a další zábavní pyrotechniky, nebyl slyšet hlahol těch,
co se občas během oslav příchodu Ježíška poněkud zapomenou v restauracích
a posilněni alkoholem se pod rouškou tmy
vracejí do svých domovů. Místo vánočního koncertu martínkovského pěveckého
sboru Jordán jsme seděli doma na gaučích. Nekonal se vánoční turnaj ve stolním
tenise ani badmintonu, pro všechny sportovce zůstala sokolovna uzavřena.
Ani akci posledních let, silvestrovský
výšlap, pořadatelská sokolská jednota
vloni neorganizovala. Přesto krásné slunečné počasí posledního dne roku vylákalo k procházce na nejvyšší bod katastru
obce téměř 90 občanů všeho věku, kteří
se na toto místo průběžně dostavovali
během celého dne. Večer ovšem místo

tradičních společných večerních oslav příchodu nového roku bylo možno zvolit buď
spánek, nebo papuče u televize. Nejen
štědrovečerní noc byla tentokráte tichá až
moc.
Josef Pléha, starosta

Tradice novoročních výšlapů
v Želetavě porušena nebyla
Na Nový rok v roce 1970 vystoupil cí či jinou lihovinou. Mlhavé počasí sice
Jiří Herzán s nově založeným oddílem neslibovalo daleký výhled, přesto si věttáborníků Sokola Třebíč na vrchol hory šina turistů neodpustila výstup na zdejší
Mařenky, aby vzbudil snahu všech zú- rozhlednu.
Aby byla fotka do sokolské kroniky, byli
častněných dosahovat po celý rok nejlepších výkonů. Od té
doby nebyla tato tradice porušena. Až v letošním roce z důvodu
vládních opatření musel pořadatel (Sokolská
župa plk. Švece) tuto
hromadnou akci zrušit. Ovšem vycházky
jednotlivců do přírody
zrušeny nebyly, a tak
se stalo, že se tak trochu pokoutně a po skupinkách vypravili první lednovou sobotu
na Mařenku turisté ze
Želetavy.
Úsměv, prosím! Aby byla památka do sokolské kroniky…
Novoroční výstupy
Foto: Olga Nováková
Želetaváků na Mařenku už mají také svoji tradici. Nejvyšší vr- želetavští sokolové tak trochu nuceni pochol třebíčského okresu navštěvují od za- rušit vládní nařízení a chviličku zapózovat
ložení zdejšího turistického oddílu v roce i se svým praporem.
S uspokojením, že tradice porušena
1979. Letos se nás tam i přes ne úplně
ideální počasí sešlo ze Želetavy přes tři- nebyla, vracely se pak postupně skupinky
cet. A nebyli jsme sami. Postupně se vr- (většinou rodiny) zimní přírodou ke svému
chol kopce zaplnil i skupinkami z dalších domovu.
Olga Nováková
obcí okresu. Došlo i na opékání špekáčků a nezbytnou vnitřní dezinfekci slivovi-
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Kantoři, kteří v krizi vynikli, dostali od kraje ocenění
Celkem 48 učitelů středních škol
na Vysočině v závěru loňského roku
ocenila krajská rada. Mezi nimi i Renátu
Stručovskou a Petra Helešice ze Střední
školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS). Kantorům se dostalo
poděkování a ﬁnanční podpory za mimořádné pracovní nasazení při distanční
výuce v kalendářním roce 2020 v období
pandemie koronaviru. Krajští radní u učitelů hodnotili inovativní přístup i pomoc
kolegyním a kolegům ve výjimečné době.
„Osobně si velice vážím aktivního
přístupu řady pedagogů, kteří byli v počátku epidemiologické krize aktivní při
nastavování parametrů distanční výuky Krajský radní pro školství na Vysočině Jan Břížďala
a pomáhali ji svým žákům a kolegům osobně v Moravských Budějovicích poděkoval dvětechnicky i metodicky zvládat,“ uvedl ma kantorům SŠŘS. Na snímku zprava: Jan Břížďala,
Petr Helešic, Renáta Stručovská, Tomáš Dolejský.
Jan Břížďala, krajský radní pro oblast
Foto: SŠŘS
školství, mládeže a sportu, informatiky
a komunikačních technologií. Renátě
osobně při návštěvě moravskobudějovické
Stručovské a Petru Helešicovi pogratuloval školy v pátek 8. ledna.

Rada kraje před koncem roku vyzvala
ředitele středních škol, jichž je kraj zřizovatelem, aby vytipovali konkrétní jména
nejaktivnějších pedagogů. „Oba mnou
navržení – paní Stručovská z oboru Ošetřovatel i matematikář pan Helešic – se
velmi snažili, což předvedli ve svých výstupech. Dostávali jsme na ně rovněž
dobrou zpětnou vazbu od rodičů. Jsem
rád, že je ve sboru máme,“ konstatoval
ředitel SŠŘS Tomáš Dolejský.
Kraj rozdělil mezi všech 48 oceněných
učitelů na Vysočině částku 240 tisíc korun plus odvody. „Zapojilo se celkem 30
škol zřizovaných krajem. Ředitelé mohli
na odměnu navrhnout až dva kantory
– 12 škol navrhlo pedagoga jednoho,“
doplnila krajská mluvčí na Vysočině Eva
Neuwirthová.
–jak–

Prosinec v Základní škole a Praktické škole Dobrovského
Téměř celý loňský rok se nesl ve znamení dodržování vládních opatření, což
znamenalo vzdát se spousty akcí, které
na naší škole pořádáme. Adventní čas

však probíhal ve znamení tradic, o které
jsme nemohli naše nejmladší žáky ochudit. Tři kolegové, převlečeni za Mikuláše,
anděla a čerta, obcházeli třídy 1. stupně.
Kniha hříchů jim prozradila, které děti byly
hodné a které si zaslouží pokárání a musí
slíbit, že se polepší. Básničky čerty obměkčily a Mikuláš naděloval všem žákům
balíčky s ovocem a sladkostmi. Poslední
den před vánočními prázdninami prožili
žáci ve svých třídách u rozsvíceného stromečku, cukroví, poslechu koled a rozdávali si vzájemně se spolužáky dárečky.
S radostí se celá naše škola zapojila
do akce Městského úřadu v Moravských
Budějovicích Děti malují seniorům. Žáci

se snažili namalovat co nejhezčí obrázek
nebo přáníčko a napsat krátký pozdrav
či dojemný osobní příběh. Děti při práci
vzpomínaly na své babičky a dědečky
a rozhostila se velmi příjemná atmosféra.
Akce otevřela srdce našich žáků a upřímně přáli všem seniorům hlavně hodně
zdraví a také aby nebyli o Vánocích sami.
Po domluvě s odborem životního prostředí jsme se zapojili do vánoční výzdoby stromů. Pět stromů uprostřed náměstí
zpestřilo množství různých druhů andělů,
zvonků, hvězdiček a zimních ptáčků.
V průběhu prosince probíhaly postupně
pro všechny třídy školy velmi zajímavé besedy o ježcích a křečcích. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života těchto
zvířátek, o jejich rozmnožování, stravě,
přezimování a mnoho dalšího. Přednášky
o zvířatech z naší přírody zábavnou a hravou formou se spoustou aktivit, fotograﬁí
a videí si žáci mohli užít díky naší kolegyni
Kamile Böhmové. Je majitelkou Osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata a má

bohaté zkušenosti se zachraňováním
zvířat. Své zkušenosti a znalosti předává
na přednáškách ve školách a školkách.
Naši žáci viděli živého křečka a ježka,
prohlédli si jejich příbytky, potravu a seznámili se také s péčí o handicapovaná
zvířata. Na tyto besedy navazuje další
činnost v hodinách přírodopisu, českého
jazyka či výtvarné výchovy, kdy žáci vymýšlejí tematické básničky, čtou články
o křečkovi nebo ježkovi, luští křížovky,
malují tato zvířátka a mnoho dalšího. Budeme se těšit na besedy o dalších zvířátkách.
Mgr. Brigita Špičáková

Nadílka v Lázu
Rok 2020 nám neumožnil uspořádat
mikulášskou nadílku tradičně jako každý rok na návsi, ale i přesto všechno
jsme děti o tuto tradici nechtěli ochudit.
A tak, když nemohly děti za Mikulášem
na náves, vyrazil Mikuláš s čerty za dětmi k nim domů. Všechny děti, které byly
doma a řekly básničku či zazpívaly písničku, dostaly mikulášskou nadílku. A že
takových šikovných dětí v Lázu máme!
Nezapomněli jsme ani na starší občany, kterým příchod Mikuláše udělá vždy
radost. Věříme, že tento rok už bude
lepší a my se budeme moct sejít na společných akcích.
–ped–
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Základní škola TGM převzala další titul EKOŠKOLA
Ve čtvrtek 21. ledna převzali zástupci ZŠ TGM Moravské Budějovice titul
EKOŠKOLA. Titul se nám podařilo získat
po tříletém úsilí, kdy jsme se aktivně věnovali tématům ODPADY, VODA, ENERGIE,
PROSTŘEDÍ ŠKOLY, DOPRAVA, ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL, BIODIVERZITA a JÍDLO A SVĚT. Každý měsíc jsme se setkávali u kulatého stolu – žáci, učitelé i správní
zaměstnanci – a řešili jsme společně problémy ekologizace chodu naší školy.
Podařilo se nám společně mnohé –
zlepšit vybavení chodeb pro aktivní využití o přestávkách, sázet stromky a stát se
jejich patrony, oslovit v kampaních Chytrá
láhev a Šetrný boxík spolužáky s problémem snižování odpadu ve škole, využívat
školní přírodní zahradu nejenom k výuce, ale také ke komunitnímu setkávání
a spoustu dalších věcí. Pokud se zajímáte
o dění v naší ekoškole, navštivte webové
stránky školy a podívejte se na výstavu
kalendářů pod názvem Rok v naší ekoškole.

Ekotým Základní školy TGM Moravské Budějovice.

V současnosti je škola v souvislosti s koronavirovou krizí pro většinu žáků
uzavřena, ale děti z ekorady nezahálejí
– účastní se online konference o změně

Foto: ZŠ

klimatu a promýšlejí, jak s tímto tématem
osloví spolužáky i učitele.
Jana Hanáková, ekotým ZŠ

Aniž museli, pomáhali i v nemocnicích
Myslibořice, Hostim, ale také Jindřichův Hradec nebo dokonce Chomutov. To jsou místa, kde dosud v pečovatelských domech či v nemocnicích
dobrovolně pomáhali zvládnout situaci s covidem-19 žáci oboru Ošetřovatel ze Střední školy řemesel a služeb
Moravské Budějovice (SŠŘS). Zapojilo se jich dohromady deset.
„Pro představu – při své dobrovolnické činnosti byli ještě schopní stíhat
distanční výuku. Přišli z práce a usedli
k počítačům, aby nezameškali učivo.
Považuji to za nevšední a dospělý přístup, velmi si jich za to vážím,“ zdůraznil ředitel SŠŘS Tomáš Dolejský.
Všech deset žáků dostane oﬁciální
pochvalu ředitele školy. Ti, kteří vyví-

jeli dobrovolnickou činnost nejdéle, pak
obdrží i ﬁnanční dar.
Kdo z žáků se zapojil a kde? 3. ročník:
Ivana Velebová (peč. Hostim), Michaela Piskurová (peč. Myslibořice), Simona
Březinová (Nemocnice Znojmo), Monika
Šeregélyová (peč. Znojmo); 2. ročník:
Simona Doležalová (peč. Myslibořice),
Michaela Slepánková (peč. Jevišovice),
Adéla Kudžová (peč. Třebíč); 1. ročník:
Denisa Lakyová (Nemocnice Chomutov), Lenka Dvořáková (peč. Velký Újezd)
a František Blecha (Nemocnice Jindřichův Hradec).
–jak–
Ředitel SŠŘS Tomáš Dolejský udělí desítce
žáků oboru Ošetřovatel pochvalu.
Foto: Archiv školy

Ekonomická olympiáda probíhá online
Již pátý ročník Ekonomické olympiády se i letos těší velké oblibě ze strany učitelů a středoškoláků. Do školních
kol se zapojilo celkem 339 škol z celé
České republiky, své znalosti z ekonomie a ﬁnancí prověřilo 15 552 studentů. Průměrná úspěšnost v testu byla
49 %.
Školní kola Ekonomické olympiády, jejímž organizátorem je Institut ekonomického vzdělávání (INEV), se konala online
formou od 23. 11. do 4. 12. 2020. Studenti
měli možnost zjistit, jak se orientují v oblastech týkajících se mikroekonomie,
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makroekonomie, ﬁnanční gramotnosti,
dějin ekonomického myšlení, mezinárodní ekonomie i aktuálního dění a hospodářské politiky.
A jak se dařilo našim studentům?
Do soutěže se zapojilo 43 studentů předposledního a posledního ročníku gymnázia a veřejné správy. 28 z nich překonalo
v testu hranici 49% a nejlepší z nich, Ngoc
Duc Nguyen a Kristýna Černá, dosáhli 84% úspěšnosti testových úloh. Díky
úspěšným řešitelům bude mít naše škola
„želízka v ohni“ i v kole krajském.
Vzhledem k současné situaci spoje-

né s pandemií covid-19 se krajská kola
budou konat opět online, testování proběhne 16. března a na 18. března je naplánovaná online konference, která se
zaměří na aktuální témata. Z krajských
kol postoupí nejlepších padesát studentů
do červnového celonárodního ﬁnále, které by se mělo uskutečnit již fyzicky v České národní bance. Nejlepší soutěžící pak
mají jedinečnou příležitost zúčastnit se
slavnostního mezinárodního ﬁnále.
Mgr. Ilona Lovicarová,
Gymnázium a SOŠ
Moravské Budějovice

ze sportu

Moravskobudějovický hokej hlásí předčasný konec sezóny
To, co si každý hokejový fanoušek
v říjnu při nástupu druhé vlny pandemie
koronaviru uměl představit jen stěží, se
bohužel stalo v uplynulých dnech realitou. Ač všichni očekávali několikatýdenní pauzu a následně pokračování
s určitými omezeními, naše hokejová
sezóna je nyní fakticky u konce. Vyjma
Extraligy a 1. ligy je v naší zemi nyní
už mizivá šance, že by se cokoliv dalšího ještě mohlo rozběhnout v nejbližších týdnech. Dne 1. 1. 2021 tak došlo
k nevyhnutelnému rozhodnutí, kdy
byl ukončen provoz zimního stadionu
v Moravských Budějovicích pro sezónu 2020/2021. Obnovení provozu nelze
očekávat dříve než v září 2021.

Petr Kolečkář, hlavní trenér, manažer a šéf klubu MB HOKEJ, se podělil
o svůj pohled na aktuální dění i další
podstatné věci:

mě spolu s fanouškovskou podporou tím
největším hnacím motorem do další činnosti. Rychle se dal dohromady tým, který
má jak kvalitu, tak charakter. I když není
vyloučeno, že někteří nebudou v MB pokračovat, se všemi hráči ze současného
kádru počítám předběžně i na příští sezónu a o svou šanci dostat se do sestavy zabojují i některé nové tváře. Co se
týká soutěže, tam platí, že pokud zůstane zachována struktura soutěží Českého
hokeje, hodláme i příští sezónu zahájit
v Krajské lize Jihomoravského a Zlínského kraje.“
K rozpočtu klubu
„Přestože náš nový klub vznikal za velmi netradičních a hektických okolností
na přelomu srpna a září loňského roku,
povedlo se dát dohromady rozpočet klubu tak, aby byly vytvořeny dostatečné
podmínky pro velmi důstojné fungování
na úrovni Krajské ligy.
Zásadním pro další fungování klubu
bude samozřejmě správné vypořádání ﬁnančních prostředků, které poskytlo
v rámci „Smlouvy o podpoře a spolupráci“
město Moravské Budějovice. Tato dohoda
obsahuje mechanismy, jak se vypořádat
se situací, kdy činnost hokejového klubu
nemůže být realizována během celé či některých částí sezóny. Správné vyúčtování
poskytnuté ﬁnanční podpory pak bude
samozřejmě základem i pro novou žádost
o podporu na další sezónu.
Neméně důležitou součástí je také
podpora našich sponzorů. I když pandemie zasáhla mnoho sektorů, ve kterých
realizují svou činnost ﬁrmy a podnikatelé
z našeho regionu, přislíbenou podporu hodlá většina našich partnerů dodržet. Důležitým úkolem v nadcházejících
měsících bude samozřejmě adekvátně

R. Alexa a M. Bazala se radují ze vstřeleného
gólu.
Foto: Leoš Linduška

chtějí podporovat kvalitní hokej v Mor. BuK aktuální situaci
dějovicích a reprezentaci našeho města
„Když byl v polovině listopadu předstaa regionu.“
ven systém PES, svitla naděje, že v režimu stupně 3 bude moci být sezóna obnoK fanouškům
vena a dohrána, byť s omezeními. Tvrdá
„Jeden domácí zápas, 330 sedících
realita ze začátku prosince, kdy se ukázav rouškách, vyprodáno. Kdo by to byl řekl,
lo, že masový sport je na okraji vládního
že tohle bude konečný rezultát pro letošní
zájmu, však ukázala, že tomu tak není.
sezónu. Život a hokej píšou někdy neuvěI přes jistou pachuť z křivdy, kdy pro hořitelné příběhy. Nikdy bych si nepomyslel,
kej znamenal stupeň 3 něco jiného, než
že budu běhat s papírem po tribunách
bylo původně avizováno, jsme se pustili
stadionu a pomáhat vymýšlet a měřit, kam
po pauze do tréninků v omezeném počtu
dáme na tribunu vyrobit lavice, aby z těch
hráčů dle opatření vlády. Brzy však bylo
míst bylo aspoň nějak vidět, protože stát
jasné, že to je jen takové drobné nadechbude na hokeji zakázáno. O to větší renutí. Na posledním ledě 17. 12., v předvespekt patří všem fanouškům, že i v komčer opětovného uzavření vnitřních sporplikovaných podmínkách přišli v maximáltovišť, jsme tak už tušili, že jde o hodně
ním počtu a že dodržením všech opatření
brzkou rozlučku se sezónou.
nám vytvořili to pravé domáNení ještě vyloučeno, že
cí prostředí. Show na ledě
by v případě, že se pandei s prodloužením jim snad byla
mická situace výrazně zlepší
odměnou, leč s trochu hořkým
nejpozději na přelomu únonájezdovým koncem…“
ra/března,
Jihomoravský
hokej vypsal pro zájemce
Poděkování a přání
z naší ligy určitou krátkodobou soutěž spíše turnajo„Za celý hokejový klub MB
vého formátu. Nicméně už
HOKEJ bych chtěl poděkovat
bychom nemohli hrát v MB,
za veškerou podporu v hekkde nebude led, a tak bych
tické době roku 2020 a v přednaše případné přihlášení
časně utnuté sezóně. Celé
do takové soutěže musel velmoravskobudějovické hokejomi pečlivě zvažovat. Navíc
vé rodině, tedy všem hráčům,
z veřejně dostupných zdrojů
trenérům, fanouškům, členům
je zřejmé, že za první čtvrtrealizačního týmu, sponzoletí roku 2021 bude proočkorům a představitelům města
váno max. 10 % obyvatel ČR,
přeji v novém roce hlavně
což nevěstí rapidní zlepšení M. Procházka (uprostřed) před brankou soupeře, za ním R. Mikeš.
hodně zdraví. Pevně věřím,
situace v avizovaném termíFoto: Leoš Linduška že téměř devět měsíců bude
nu.“
dostatečně dlouhou dobou
na to, aby se dal svět do poprodloužit platnost těchto sponzorských řádku natolik, že si další hokejovou seKe kádru a odehraným zápasům
„To, jak jsme se jako hokejové mužstvo smluv s ohledem na aktuální situaci. Mou zónu budeme moci užít naplno a v celé
realizovali ve třech přípravných a čtyřech snahou bude prohloubit spolupráci a také parádě, jak jsme byli zvyklí.“
ostrých zápasech na ledě, je vlastně pro oslovit potenciální další partnery, kteří
–mbh–
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různé, ze společnosti
Záchrana kostela svaté Markéty
v Jaroměřicích nad Rokytnou
Zhotovitelem projektu „Záchrana
kostela svaté Markéty v Jaroměřicích
nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny“ je společnost ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o.
Cena projektu cca 113 mil. Kč zahrnuje pořízení projektové dokumentace,
zpracování žádosti o dotaci, zajištění výběrového řízení, archeologický průzkum,
stavební práce, restaurování, technický
dozor investora, autorský dozor, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a další činnosti.
Do 30. 6. 2020 farnost na krytí vlastního podílu ﬁnancování získala od dárců
a podporovatelů projektu více než 6 mil.

Kč. V této částce je zahrnuta i dotace
ve výši 0,6 mil. Kč od Nadace ČEZ a 1,5
mil. Kč poskytnutá městem Jaroměřice
nad Rokytnou. Na splnění podílu vlastního ﬁnancování musí farnost shromáždit
ještě téměř 12 mil. Kč.
Děkujeme za poskytnutí jakéhokoliv
ﬁnančního daru na krytí vlastního podílu
ﬁnancování projektu. Pomůžete zvelebit
krásné město a zachránit farní kostel –
Chrám svaté Markéty, barokní perlu Vysočiny!
Pro potvrzení daru k daňovým účelům kontaktujte Lenku Žákovou – tel.:
728 613 286; e-mail: llenkazakova@seznam.cz.
–far–

Blahopřání
Rok po roce léta
běží, zastavíš je
ale stěží,
nedělej si z toho
nic, že Ti je zas
o rok víc,
hodně štěstí,
hodně zdraví,
když je co,
tak ať se slaví.
Dne 12. 1. 2021 oslavil pan
Josef Říha z Lažínek
své krásné 94. narozeniny.
Blahopřeje manželka Marie,
dcera Marie a syn Josef s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
13. února 2021
by se dožil 60 let
MVDr.
Radovan Opršal.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Všem, kteří si
vzpomenou s námi,
děkujeme.

Opustili nás:
Vlasta Doležalová
Božena Cvaková
Vladimír Pecka
Alois Houserek
Pavel Novotný
Stanislav Bartušek
Jaroslava Bajglová
Růžena Nejerálová
Věra Vítámvásová
Jiřina Slámová
Libuše Večeřová
Iva Parmová
Pavel Urbánek
Stanislav Máca
Eva Čosová
Zdeněk Plaček

1935
1960
1954
1929
1954
1952
1943
1941
1939
1940
1931
1938
1952
1940
1950
1953

Mor. Budějovice
Kojatice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Kojatice
Nové Syrovice
Mor. Budějovice
Komárovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Litohoř
Martínkov
Komárovice
Vesce

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil
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vzpomínky
Toník Durda nar. 15. 3. 1958,
zemřel 10. 2. 1980. Už je to 41 let.
Nelze zapomenout.
Dne 5. 8. 2020 odešel na věčnost jeho
tatínek a můj manžel
Antonín Durda.
Významných narozenin už se nedožil.
V mém srdci však mají oba stále své místo. Prosím o tichou modlitbu.
Maminka a manželka.

Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci,
poctivost v duši...
Dne 29. 1. 2021 uplynulo 6 roků, co navždy
odešla ve věku nedožitých 90 let paní
Milada Vydrová.
Zavzpomínejte s námi.
Dcera Miluška a syn Ruda s rodinou.

Občas chceme,
aby se sny staly
skutečností
a skutečnost
byla jen sen…
Dne 4. 2. 2021
by oslavil
70. narozeniny pan
Miroslav Rojík z Meziříčka
a 11. 12. 2020 to bylo 12 let, co nás opustil.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Neplačte drazí,
že odešel jsem
spát, jak pokynul
mi osud.
Ve věčné noci se
mi bude zdát... že
žiji s Vámi dosud.
Dne 9. února 2021
uplyne 10 let,
kdy nás opustil
milovaný syn, bratr a vnuk
Jindřich Kovář z Nových Syrovic.
S láskou stále vzpomínají
rodiče, sestra a prarodiče.

Hvězdičkám na
nebi svou bolest
žalujeme,
kytičku vzpomínek
na hrob Ti
darujeme.
Vše jsi tu zanechal,
co jsi měl rád,
zaplakal každý,
kdo Tě měl rád.
Dne 4. února 2021 uplynou 4 smutné roky
od úmrtí pana
Oldřicha Černého z Komárovic.
S láskou vzpomíná
manželka Milada, dcera Ivana s rodinou,
syn Olin s rodinou a syn Pavel.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 27. 1. 2021
uplynuly tři smutné
roky, co nás navždy
opustil pan
Jan Sigmund
z Dědic.

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal…
Dne 14. února
uplyne deset
smutných let
od úmrtí pana
Karla Suchého z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

V životě se loučíme
mnohokrát,
ale s maminkou
jen jednou.
Kdybychom si oči
vyplakali,
její se už
neohlédnou...
Dne 30. ledna
by se dožila 80 let
naše maminka a babička, paní
Marie Linhartová
z Moravských Budějovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
námi. S láskou a úctou stále vzpomínají
děti s rodinami.

Tolik jsi milovala
život a s námi
chtěla jsi být,
ale osud byl tak
krutý a nenechal
Tě žít.
Dne 18. 2. vzpomeneme 17. výročí
úmrtí, kdy nám navždy odešla milá
manželka, maminka, babička a teta, paní
Marie Kučerová z Mor. Budějovic.
Stále vzpomínají manžel, synové
František, Jiří a Pavel s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 19. února tomu bude 30 let,
co nás opustil pan
Antonín Svoboda z Želetavy
a 14. května uplyne 5 let od úmrtí paní
Anděly Svobodové z Želetavy.
S láskou vzpomínají dcery a synové
s rodinami.

S láskou a úctou
stále vzpomínají
dcery
Jana a Růžena s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky
v srdci žijí dál.
Dne 5. února 2021
uplynou 3 roky,
kdy nás opustil
náš bratr, pan
Bohumír Přibyl.
S láskou vzpomínají sourozenci
Josef, Jiřina a Zdeněk s rodinami.
Všem, kdo jste jej znali a vzpomenou
s námi, děkujeme.

Dne 1. 2. 2021
uplynou 2 roky,
co nás navždy
opustila paní
Ludmila
Dvořáková
a dne 8. 2. 2021
uplyne 6 let
od úmrtí pana
Jiřího Dvořáka.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 13. 2. 2021
si připomeneme
8. smutné výročí
úmrtí pana
Zdeňka Svobody
z Moravských
Budějovic.
Není dne,
kdy bychom na něj
nevzpomněli.
Všem známým a přátelům za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Každý z nás má
vzpomínku,
která se potichu
vyroní z našich očí
a stéká po tvářích...
Dne 16. 2. 2021
uplynulo šest
smutných let,
kdy nás navždy
opustila paní
Věra Dvořáková.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
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ze sportu

Sokolovnu čeká významná rekonstrukce
Nový rok s sebou přináší i nové výzvy. V moravskobudějovickém Sokole
jsme si vytyčili vcelku vysokou metu
– pouštíme se do klíčové rekonstrukce
naší sokolovny.
Současná sokolovna byla postavena podle projektu pražského architekta
Františka Krásného v letech 1927 až 1930
na místě hospodářského dvora ze 17. století. Během let prošla dílčími rekonstrukcemi, které nebyly vždy kvalitní a poznamenaly tvář budovy.
Současný technický stav objektu je dlouhodobě nevyhovující, ve špatném stavu je
strop na velkém sále i veškeré rozvody
vody a elektřiny, šatny nevyhovují současným standardům a problémem je i vytápění budovy. V brzkých letech se navíc
uvolní spodní patro sokolovny sloužící jako
fotbalové kabiny, které také potřebuje rekonstrukci. Této příležitosti chceme využít
a zásadně změnit kompozici celé sokolovny. Také bychom ji chtěli více otevřít i pro
nesokolskou veřejnost holdující sportu.
Naší vizí je postavit moderní šatny se
zázemím, společenskou místnost pro
rodiče, kteří čekají na své děti, vytvořit
důstojné zázemí pro tenis a vybudovat
zcela nový cvičební sál. Zkrátka chceme
vytvořit moderní sportoviště odpovídající
současným trendům a zároveň vrátit sokolovně její původní krásu. Bude to sice
běh na dlouhou trať, ale my se na ten závod těšíme.
Mnoho otázek však zůstává stále nevyřešených a rádi bychom znali váš názor.
Proto hledáme schopné lidi, kteří mají
chuť pustit se do této práce s námi. Chcete se podílet na nové tváři sokolovny? Napište na lojdova@mbsokol.cz a připojte se
do týmu, který bude mít celou rekonstrukci na starosti.
Tereza Lojdová,
Sokol Moravské Budějovice

Zveme všechny na Hromniční výstup na Tašky
Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční Hromniční výstup na Tašky, který se uskuteční v sobotu 6. února
2021. Sraz bude na moravskobudějovickém vlakovém nádraží v 10.15 hod.
Vlakem se přesuneme do Šebkovic
a odtud se budeme pěšky vracet přes
Tašky, Holý kopec a Svatého Víta zpět
do Moravských Budějovic. Délka trasy
je zhruba 14 km.
Na trase bude rozdělaný oheň, proto
buřty na opékání s sebou!
Aktuální informace o konání akce budou na www.mbsokol.cz.
Tereza Lojdová,
TJ Sokol Mor. Budějovice
Z pochodu na Tašky v roce 2017.
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Foto: Luboš Janoušek.
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různé

Podvodníci se vydávají za lékaře i americké vojáky
Ve virtuálním prostředí na nejrůznějších sociálních sítích nebo internetových seznamkách se pohybují podvodníci, jejichž jediným cílem je podvodným způsobem
získat peníze od důvěřivých lidí. Pod rouškou naprosté anonymity, kdy si tito pachatelé vytvoří vlastní neexistující identitu, přitom útočí především na city svých obětí. Ženám nabízejí například seznámení s nezadanými charismatickými americkými vojáky
nebo lékaři, kteří působí v zahraničních misích a touží po klidném životě. V některých
případech k podvodnému vylákání peněz využívají různé legendy, například že se
ocitli ve složitých zdravotních nebo životních situacích, a hrají tak na city důvěřivých
lidí, kteří jsou ochotni pomoci zcela neznámým lidem.

Policisté opětovně varují před seznamováním se prostřednictvím internetu. Při
komunikaci v prostředí internetu je nutné
být zvláště opatrný a velice ostražitý. Anonymita internetu totiž umožňuje pachatelům jednoduše vyhledávat potenciální
oběti a bez nutnosti jakéhokoliv osobního
kontaktu poměrně rychle a hlavně účinně
mohou lákat z těchto obětí peníze. V rámci komunikace mohou pachatelé směřovat
své žádosti o zaslání ﬁnančních prostředků na různé zahraniční bankovní účty,
nebo prostřednictvím služeb na přepravní
společnosti.
Příkladem může být případ z nedávné
doby, který prověřují policisté na Vysočině. Dotýká se osudu ženy středního věku,
která postupně zaslala údajnému americkému vojákovi ﬁnanční částku blížící se
dvěma milionům korun. S tímto mužem
komunikovala přes Skype. Aby mu mohla
v jeho údajně tíživé situaci pomoci a posílat mu postupně požadované peníze,
které po ní pod různými záminkami lákal,
dokonce se zadlužila.
Příběhy podvedených žen, ale v některých případech také mužů, mívají stejný
nebo velice podobný scénář. Na začátku

všeho je cizinec, který ženě pošle prostřednictvím sociální sítě žádost o přátelství, kterou žena přijme a naváží spolu
komunikaci. Ženě pak postupně vypráví
svůj životní příběh například amerického
vojáka nebo lékaře, který působí v zahraniční misi. Později vylepší komunikaci nevšedními zážitky z bojiště nebo zprávou
o pohádkovém zbohatnutí, které ho náhle
potkalo a postupně přidává také různé
fotograﬁe. V některých případech ženě
dokonce slibuje vztah, který by mohl být
završen sňatkem. Poté pod různými smyšlenými záminkami láká ze ženy peníze,
které si nechává posílat na nejrůznější zahraniční účty. Ženě například vypráví, že
má vysoký žold a z něj našetřené peníze,
které potřebuje pro jejich společný život
převést do České republiky a potřebuje
uhradit různé poplatky související s převodem.
Jiný příběh vypráví voják, který byl
zraněný v zahraniční misi, dostal vysoké
odškodnění a peníze potřebuje poslat
do Česka. Po ženě požaduje zasílání různých částek na poplatky, převody a další
nejrůznější smyšlené záminky. Vždy se
ale jedná o podvodné jednání.

Na závěr přidáváme jasné varování: Pokud jsou virtuální přátelství na sociálních
sítích nebo online seznamkách zatěžována ﬁnančními požadavky, peníze nikomu
za žádných okolností neposílejte a najděte si raději jiné přátele, u kterých není problém ověřit, že jsou skuteční. Ušetříte si
tím nejen velké osobní zklamání, ale také
hodně peněz.
O daném tématu je potřeba hovořit.
Apelujeme tedy rovněž na rodinné příslušníky a známé osob bez partnera, ať
s nimi tuto záležitost proberou s upozorněním nepodléhat citovým sdělením neznámých osob skrze sociální sítě, řádně si
vše prověřit a chovat se obezřetně.
Sociální sítě se vyznačují obrovskou
anonymitou a je potřeba se učit s informacemi pracovat v každém věku.
–KŘPČR–
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Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
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Hromniční výstup na Tašky
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na )romniční pochod na horu Tašky
u Šebkovic. Sraz účastníků v 10.15 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř Zpravodaje. Aktuální informace o konání akce na www.mbsokol.cz.
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V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
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Vylosovaný výherce získává kalendář Moravskobudějovického mikroregionu na rok 2021.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní schránky MKS Beseda Mor. Budějovice,
Purcnerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do
12. hodin, 12. 2. 2021. Vítěze budeme informovat
telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Jelínkovi z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Moravské Budějovice.
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