.UDM9\VRþLnDYUiPFLSURMHNWX=GUDYê.UDM9\VRþLQDD0$Y\KODãXMH;IIIURþQtNakce VQi]YHP

ýISTÁ VYSOýINA

úklid veĜejného prostranství a pĜírody na VysoþinČ ve dnech 11. – 24. dubna 2022
7HUPtQSĜLKODãRYiQtQDDNFLDQDKOiãHQtVEtUDQpKRSURVWRUXdo 28. 2. 2022
3\WOHQDRGSDGEXGRXSRVN\WRYiQ\]GDUPDQDNRQWDNWQtFKPtVWHFKRNWHUêFKEXGHWHYþDVLQIRUPRYiQL
• Pouze u VLOQLF,,,D,,,WĜtG\PLPRREFH]DMLãĢXMHVYR]RGSDGNĤ .UDMVNiVSUiYDD~GUåEDVLOQLF9\VRþLQ\
9SĜtSDGČVEČUXRGSDGNĤYREFLVLQHMGĜtYHGRPOXYWHVEČUDVYR]VREHFQtP~ĜDGHP
$NFHQHQDKUD]XMHVYR]GRPiFtKRYHONRREMHPRYpKRRGSDGX
6EČUDVYR]RGSDGX]RVWDWQtFKSORFKMHQXWQpNRQ]XOWRYDWVMHMLFKYODVWQtNHP
Vzhledem k VLWXDFLRKOHGQČNRURQDYLURYpSDQGHPLHMHQXWQpVOHGRYDWDNWXiOQtQDĜt]HQtVWiWQtFKDNUDMVNêFKRGSRYČGQêFKRUJiQĤDĜtGLWVHpodle
nich. 'RSRUXþXMHPHVH]E\WHþQČQHVKOXNRYDWDFKRGLWYPHQãtFKVNXSLQNiFK
9tWiPHSRPRFNDåGpKRãNROSUDFRYQtNĤILUHPQH]LVNRYêFKRUJDQL]DFtREFtLMHGQRWOLYFĤ
(OHNWURQLFNêSĜLKODãRYDFtIRUPXOiĜDGDOãtLQIRUPDFHQDOH]QHWHQDwww.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
9tFHLQIRUPDFt2OGĜLFK6NOHQiĜoGERUUHJLRQiOQtKRUR]YRMHsklenar.o@kr-vysocina.czD3HWU+ROêodbor
UHJLRQiOQtKRUR]YRMHholy.p@kr-vysocina.cz, 564 602 538.

placená inzerce

úvodník, tiráž
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
určitě všichni víte, že únor je nejkratší měsíc v roce;
je posledním zimním měsícem; jednou za čtyři roky
má 29 dnů; je nejvhodnějším měsícem pro výsev prvních semínek pro předpěstování sazeniček... Pro naše
předky byl dobou masopustů, zábavy. Víte ale, proč
zrovna únor? Název měsíce je pravděpodobně odvozen od slovesa nořit se, jelikož právě v tomto období
taje led a do řek se noří ledové kry.
V únoru 2004, tedy přesně před 18 lety, vznikl fenomén s názvem Facebook, něco, bez čeho si dnešní
společnost nedovede svůj život představit. Podle vědců jsou ti, kteří
se často připojují k Facebooku, mnohem více ohroženi pocitem samoty a depresemi, než ti, kteří umí žít off-line. Napadlo vás někdy, že
i Facebook může být dobrým sluhou, ale špatným pánem?
Únor je období, kdy si stále ještě užíváme teplé čajíky, nějaký
ten grog, ke kterému chutná něco doma upečené. Mladí jej považují za měsíc zamilovaných, spojují si ho jen s Valentýnem. Přitom
v kalendáři nalezneme další zajímavé únorové dny, které si zaslouží
pozornost. K významným dnům patří, především pro věřící, 2. únor
– svátek Hromnic, který je připomínkou Ježíšova uvedení do chrámu čtyřicátý den po narození. Spravedlivý Simeon chlapce nazval
Světlem k osvícení národů a od 11. století se z tohoto proroctví začal dodržovat zvyk světit tento den svíčky zvané hromničky. Čtvrtý
únor je Světovým dnem boje proti rakovině, na který navazuje 11.
února Světový den nemocných. Tento den je zároveň svátkem svaté
Panny Marie Lurdské. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech
a uzdravila chudou a nemocnou čtrnáctiletou dívku. Lurdy se od té
doby staly poutním místem pro mnohé trpící a nemocné. Světový
den nemocných byl vyhlášen na popud papeže Jana Pavla II. v roce
1993.
Pro zamilované páry je velmi oblíbeným dnem 14. 2. svátek svatého Valentýna. Ačkoliv si mnozí myslí, že je to převzatý americký svátek, zasahuje až do dávnověku, kdy křesťanský mnich Valentýn tajně

a přes zákaz Říma oddával zamilované páry. A 14.
2. 269 (nebo 270 či 273 – přesný rok není znám) byl
mnich Valentýn za trest upálen za porušení zákazu.
Nejenom my, ale celý svět jsme vstoupili již do třetího roku, ve kterém do našich životů zasahuje covid-19.
Většina odborníků se domnívá, že ani letos epidemie
neskončí. Velké naděje však vkládají do vývoje léků,
které by mohly výrazným způsobem pomoci lékařům
při jeho léčbě. Podle nich ale proti němu je a nadále
také zůstane největším nástrojem očkování.
Minulý rok byly konec zimy a začátek jara vůbec těžkým obdobím epidemie. Přibývaly tisíce potvrzených
případů, nemocnice byly na hraně veškerých kapacit. Co hrozí v roce
2022? Odborníci tvrdí, že v současné době je největším nebezpečím
varianta omikron. Velmi rychle se šíří, takže hrozí výrazná epidemická vlna. Stále ještě nevíme, do jaké míry bude nebezpečná. Virus
zřejmě bude i nadále mutovat a objeví se nové varianty. Stejně tak
neustále mutují i jiné koronaviry, které obíhají v lidské populaci.
Do roku 2022 jsme vstupovali s tím, že oproti předchozímu roku
má lidstvo proti koronaviru silný nástroj v podobě očkování. Může se
v roce 2022 objevit ještě něco dalšího, co nám výrazným způsobem
pomůže v boji s epidemií? Dostupnost nových antivirotik zcela změní
způsob, jakým budeme proti epidemii bojovat. Základním principem
boje proti pandemii musí být multioborový přístup založený na vědeckých poznatcích a doporučeních špičkových světových odborných
institucí, nikoli na osobních názorech, preferencích či pozorováních.
Využijme tento klidný a někdy až ponurý únorový čas k přípravě
všeho, co v tomto roce chceme udělat. Naberme síly. Dovolme si
i nějaký den jen tak prolenošit. Odpočinek je také součástí tohoto
měsíce. Do nadcházejících dnů nám přeji pevné zdraví, hodně sil
a radosti. Nebojme se být šťastní!
Pomaloučku, polehoučku symbolicky pootevírám dveře pro nový
měsíc, který přinese první jarní dny... Mějte se pohodově a krásně.
Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ

Pomoc lidem, kteří bojují s nepříjemným růstem cen energií
S koncem minulého roku se některé z rodin mohly díky náhlému
a nečekanému ukončení činnosti řady ﬁrem dodávajících energie
do domácností ocitnout na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům
poslední instance s sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty. Lidé, kterým
po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek ﬁnančních prostředků na úhradu základních potřeb, mohou
požádat Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR) o některou ze sociálních
dávek. Pokud jste zálohy již zaplatili, ale teď vám nezůstávají peníze
na základní životní potřeby, můžete u příslušného pracoviště ÚP ČR
podle místa svého bydliště požádat o klasickou MOP (Mimořádnou okamžitou pomoc) například na nezbytný jednorázový výdaj.
ÚP ČR je schopen pomoci například s doplacením nájmu, pořízením
zimního oblečení pro vás nebo vaše děti apod.
S omezenou platností je možné požádat o dávku „MOP – vyúčtování DPI“. V tomto případě je ale podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli (nejpozději

do konce roku), od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh a byl mu
vyměřen nedoplatek, na který nemá dostatek vlastních prostředků.
Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje také na úpravě příspěvku na bydlení, která reaguje na rostoucí ceny na trhu energií
obecně. Zde je nutná součinnost ze strany Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, aby bylo možné stanovit parametry podpory.
Dávky jsou testované, je tedy třeba doložit potřebné doklady. Žadatel ovlivní rychlost vyřízení, pokud žádost vyplní správně a doloží
k ní všechny potřebné informace. V případě, že něco chybí, celý proces schvalování podpory se prodlouží. Úředníci a úřednice budou
žadatele kontaktovat telefonicky nebo emailem. Je proto důležité
zvedat telefony začínající na 900 nebo si po podání žádosti hlídat
svůj email. Pokud si nejste jistí, jak žádost vyplnit, nebojte se obrátit
na pracovníky ať už prostřednictvím bezplatné telefonní linky (call
centrum ÚP ČR: +420 800 77 99 00, e-mail: callcentrum@uradprace.cz), nebo osobně na příslušných pracovištích Úřadu práce ČR.
Barbora Pokorná, odbor kanceláře starosty a školství
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město informuje

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 95. schůzi dne 20. prosince 2021 mj.:
schválila poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 12 000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Moravské Budějovice na chod
a údržbu věžních hodin v roce 2021;
Q vzala na vědomí informace týkající
se provozních kontrol dětských hřišť
ve správě TSMB s.r.o.;
Q schválila zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stravovacího
pavilonu ZŠ TGM, přičemž projektová
dokumentace bude spoluﬁnancována
z investičního fondu příspěvkové organizace;
Qschválila přijmout podporu Státního fondu životního prostředí České republiky
na akci Výsadba uliční zeleně v Moravských Budějovicích. Stromy byly
vysázeny v ul. Lažínská, Tyršova, nám.
Svobody, Tovačovského sady a u fotbalového hřiště podél řeky Rokytky,
podpora činí 104 000 Kč;
Qdoporučila zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod stavby „Vodní nádrž
VN 2 (Jasan) a suchý poldr v k. ú. Vranín“ a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Q

městem Moravské Budějovice (jako
budoucí vlastník stavby), ČR – Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Třebíč
(jako investor) a Povodí Moravy, s. p.,
Brno (jako vlastník pozemku) za účelem realizace stavby Vodní nádrž VN2
(Jasan) v k. ú. Vranín na části pozemku
parc. č. 1609;
Q schválila smlouvu o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavíranou
mezi městem Moravské Budějovice,
jako stavebníkem a ﬁrmou GasNet,
s.r.o.., jako vlastníkem plynárenského
zařízení, v rámci stavby „Rekonstrukce
technické infrastruktury v lokalitě nám.
Svobody“;
Qschválila předložit žádost o dotaci na vybudování komunikace včetně odvodnění pro výstavbu rodinných domů v k. ú.
Vranín, a to do programu Podpora bydlení pro rok 2022, podprogramu Technická infrastruktura Ministerstva pro
místní rozvoj ČR;
Q schválila uzavřít dodatek ke smlouvě
o dílo mezi městem Moravské Budějo-

vice na straně objednatele a Urbanistickým střediskem Jihlava, spol. s r.o.,
na straně zhotovitele, za účelem vyhodnocení vlivu návrhu změny č. 4 Územního plánu města Moravské Budějovice
na životní prostředí (SEA);
Q vzala na vědomí žádost o zřízení mobilního testovacího místa pro antigenní
a PCR testy v Moravských Budějovicích
předloženou dne 8. 12. 2021 Mgr. Petrem Stejskalem a pověřila vedení města ve spolupráci s odborem organizačním prověření dalších možností zřízení
mobilního testovacího místa v Moravských Budějovicích;
Q vzala na vědomí informace o měření
kvality ovzduší v Moravských Budějovicích Centrem dopravního výzkumu Brno. Bližší informace naleznete
na webových stránkách https://monitoringpau.cz/. Měřící stanice bude umístěna na nám. Míru před radnicí;
Q schválila zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání ve stavbě č.
p. 189 na ulici Husova (stávajícím nájemcem je společnost ZEPO).
Marie Růžičková, odbor kanceláře
starosty a školství

Znáte člověka, který by si zasloužil ocenění Kraje Vysočina?
Mezi nové tradice, které budou jistě spojovány s novodobou historií Kraje Vysočina, patří i objevování a představování příběhů výjimečných a mimořádných
lidí. V případě Kraje Vysočina jde o slavnostní ceremoniál udělování ocenění
v podobě dřevěné, skleněné nebo kamenné medaile. V kalendáři nejdůležitějších
společenských akcí regionu ﬁguruje od roku 2008.
Dřevěná medaile je určena pro mladé
talenty. Tedy pro lidi, kteří se neostýchají najít si své místo ve společnosti, mají
dobře našlápnuto v umění, vědě, věnují
se moderním technologiím nebo se zapojili do mimořádných projektů, jež obohatili
vlastními nápady a mají tak potřebu měnit
svět v dobrém slova smyslu.
Skleněné medaile jsou určeny těm, kdo
jednorázovým činem nebo svojí dlouholetou
prací přispěli významně k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Tito zkušení, moudří
a tvůrčí lidé už v rámci společnosti zanechali
znatelnou stopu a jejich práce společnosti
zásadně prospěla nebo ji ovlivnila.
Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určena tomu, kdo

se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Je
udělována za celoživotní práci, nepřehlédnutelné úspěchy, ale i za výjimečné počiny.
Říkáte si, že znáte osobu, která by si
zasloužila ocenění kraje v některé z jeho
podob? Žije ve vaší blízkosti mimořádný
člověk, který je pro své okolí vzorem a jeho
práce, aktivity, činy, koníčky jsou natolik výrazné, že bychom o nich měli v kraji
vědět? Často může jít o velice nenápadné
a skromné lidi, kteří své úspěchy sdílejí jen
se svým okolím, a my bychom jim, pokud
nám pomůžete, rádi věnovali zaslouženou
pozornost. Dejte nám o nich, prosím, vědět.
Jak to udělat? Kontaktujte kteréhokoli krajského zastupitele a požádejte ho o předlo-

Pokračují práce na změně č. 4 ÚP
Město Moravské Budějovice zahájilo v roce 2021 proces pořizování změny č. 4 Územního
plánu Moravské Budějovice (dále ÚP), jejímž zpracovatelem je Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o.
Po průběžném projednání a schválení rozsahu pořizované změny (cca 30 dílčích změn)
byl v říjnu 2021 zpracován návrh zadání změny č. 4 ÚP, který byl následně v průběhu listopadu veřejně projednán v rámci zákonného procesu. Na základě tohoto projednání byl Krajským úřadem Kraje Vysočina vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tj. vyhodnocení SEA). Zadání změny č. 4 ÚP bude předloženo ke schválení
na nejbližším zasedání moravskobudějovického městského zastupitelstva. Dokončení prací
a schválení změny č. 4 ÚP se předpokládá ve 2. polovině letošního roku.
Odbor strategického rozvoje a investic

2

žení nominace. Seznam krajských zastupitelů je k dispozici na www.kr-vysocina.
cz. Doporučení pro udělení krajského nejvyššího ocenění je možné realizovat prostřednictvím členů krajského zastupitelstva
i z úrovně starostů a starostek měst a obcí.
Jménem vedení kraje i krajských zastupitelů děkuji za veškeré návrhy, které
nám poskytnete, a to ideálně do poloviny
března. Všechny doručené nominace ještě
musí posoudit výbor pro udělování medailí.
Jeho členové z návrhů vyberou a doporučí
konkrétní osoby krajskému zastupitelstvu
ke schválení.
Podobu letošního ročníku udílení ocenění Kraje Vysočina máte ve svých rukou.
Jména, která budou předložena výboru pro
udělování medailí, budou hlavně od vás,
protože kraj jste i vy. Díky za pomoc.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina

SVOZ PLASTŮ
ZE „ŽLUTÝCH POPELNIC“
bude i v roce 2022 v Moravských Budějovicích a integrovaných obcích probíhat každé třetí úterý v měsíci, tedy:
15. února
15. března
19. dubna
17. května
21. června
19. července
16. srpna
20. září
18. října
15. listopadu
20. prosince

město informuje

Přivítání nového roku se letos obešlo bez ohňostroje
K městům, kde letos oﬁciálně přivítali nový rok bez ohňostroje, se přiřadily
také Moravské Budějovice. Tradiční akce
s přípitkem se ovšem za účasti občanů
a představitelů města na náměstí Míru
u Památníku věčné slávy uskutečnila,
a to v sobotu 1. ledna. Zúčastnily se jí dvě
stovky lidí všeho věku, které krátce po 18.
hodině pozdravili jménem města místostarostka Jana Kiesewetterová a radní
Zdeněk Janderka.
„Krásný večer 1. ledna 2022! Dovolte
mi, abych vás tu všechny přivítala – dnes
skromně, bez ohňostroje a podobných
efektů. Jsme tu proto, abychom si připomněli, že přichází nový rok, věřme, že
bude krásný a šťastný,“ řekla v úvodu svého krátkého vystoupení místostarostka
s tím, že hodně záleží na lidech, jaký si ho
udělají; jestli k sobě budou hodní, kamarádští, bez záště a pokorní, jestli budou
pravdomluvní. „Chtěla bych všem popřát
štěstí, zdraví, rodinnou pohodu a nám věřícím, ať nám k tomu dopomáhá Bůh,“ vy-

slovila své přání ke spoluobčanům Jana
Kiesewetterová.
Na její slova vzápětí navázal radní
Zdeněk Janderka. Připomněl dlouholetou
tradici novoroční akce v centru města,
kdy se lidé vždy 1. ledna v podvečerních
hodinách setkávají na náměstí, pozdraví
se a popovídají si s přáteli. „Startujeme
do nového kalendářního roku, který nám
– jak všichni doufáme – přinese lepší
zážitky, než jaké nám přinesly dva předchozí roky. Doufáme, že se nám podaří

překonat pandemii a vnést mezi lidi dobrotu, lásku, smířlivost a přátelství… Také
já bych vám chtěl popřát pevné zdraví,
hodně štěstí, hodně pracovních úspěchů a pohody po celý rok 2022,“ prohlásil
v závěru svého proslovu Zdeněk Janderka, který poté vyzval přítomné ke společnému přípitku nejen na zdraví, ale také
na úspěšný rok 2022.
Na závěr komorního přivítání nového
roku zazněla z reproduktorů česká hymna.
Luboš Janoušek

Slavnostní předání výtěžku veřejné sbírky rodičům Nikolase
Ve středu 12. ledna
proběhlo v obřadní síni
MěÚ Moravské Budějovice slavnostní předání
výtěžku veřejné sbírky
na pomoc nemocnému Nikolasi Ježkovi
z Panenské u Jemnice.
Sbírku každoročně pořádá město ve spolupráci s místními skauty
a skautkami. A právě
jejich přínos celé akci
je stěžejní. Jsou to vždy
skauti, kteří vytipují potřebnou rodinu z Moravských Budějovic či okolí, v níž vyrůstá
nemocné dítě, a snaží se ji touto cestou
podpořit.
Již v minulých letech se skauti na město obrátili s žádostí o organizační zajištění a uspořádání veřejné sbírky ve městě
na pomoc rodině, která ji potřebuje a jistě
ocení. V loňském roce se touto stala rodina Nikolase Ježka z obce Panenská.
V rodině vyrůstá čtyřletý chlapeček trpící

Krom symbolického šeku v celkové vybrané částce předal starosta města rodičům Nikolase
dárkovou tašku, mamince krásnou květinu. Malý Nikolas měl
upřímnou radost z plyšové hračky
a interaktivní čtecí knížky. Rovněž přítomným skautům starosta
města osobně za jejich práci poděkoval a předal jim květinu a dárkovou tašku. Nechybělo společné
fotografování ani podepsání přítomných do pamětní knihy města.
Kamila Havlíčková,
odbor kanceláře starosty
a školství
spastickou triparézou. Léčba nemoci si
vyžaduje též pobyt v neurorehabilitačním
centru. A právě na jeho úhradu bude dle
sdělení rodičů výtěžek sbírky použit.
Sbírka na pomoc nemocnému dítěti
se koná vždy koncem roku. Loni se tato
uskutečnila ve dnech 1. až 28. prosince
a celková vybraná částka na pomoc Nikolasovi činila 181 161,57 Kč. Částka je to
opravdu úctyhodná a dosud největší, co
se vybrala. Všem dárcům tak patří veliké
poděkování, které bychom touto cestou
velice rádi zprostředkovali také od rodiny
Nikolase Ježka. Rodiče upřímně moc děkují všem dárcům a přispěvatelům sbírky
za jejich ﬁnanční pomoc!
Věříme, že vybrané ﬁnanční prostředky
alespoň zčásti pomohou malému Nikolasi
v jeho léčbě a poslouží tak té správné věci.
Je moc dobře, že si lidé stále dokáží vzájemně pomáhat, že zkrátka nezapomínají
na druhé a potřebné. I proto starosta města Vlastimil Bařinka v rámci slavnostního
předávání výtěžku sbírky ocenil také dlouhodobou práci a činnost skautů, kteří se
snaží pomáhat všude tam, kde je to třeba.

Vítání občánků
Také pro letošní rok schválili radní
města poskytnutí příspěvku ve výši
1 000 Kč rodičům dětí narozených
v roce 2022 (podmínkou je trvalý pobyt
dítěte v době jeho narození ve městě
Moravské Budějovice a místních částech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín). Příspěvek obdrží i v případě, že
nemají zájem o účast na slavnostním
aktu „Vítání dětí“, nebo není možné ho
vzhledem k epidemiologickým opatřením uskutečnit. Podmínkou však je, že
zákonný zástupce dítěte podá na matriku (či podatelnu úřadu, případně vhodí do poštovní schránky MěÚ) žádost
s uvedením svého čísla účtu nejpozději do 31. 3. 2023. Žádost lze nalézt
na webových stránkách města.
Rodiče dětí narozených v roce 2021
mají možnost si o tisícikorunový příspěvek zažádat ještě do 31. března
2022.
–bap–
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Skatepark je v současné době mimo provoz
Upozorňujeme veřejnost, že podle provozního řádu je možné zařízení skateparku u moravskobudějovického koupaliště
využívat v období od 1. dubna do 31. října.
A to i v případech, že je pak venku hezky
a chtěli byste v něm trávit svůj volný čas.
Skatepark je bohužel v současné době
v havarijním stavu, a proto do doby rozhodnutí o dalším postupu prosíme zejména mládež, aby prvky a celkový prostor
ve skateparku nevyužívala.
V polovině prosince loňského roku
proběhlo společné jednání se zástupcem společnosti Dirty Parks s. r. o. –
Pumptracky a Bikepark panem Tomášem

Kudrnáčem, který již vyhotovuje návrh
budoucího pumptracku a dalších doplňkových prvků na stávajícím místě u koupaliště. Jednání byli přítomni také pracovníci
odboru strategického rozvoje a investic
MěÚ Moravské Budějovice, radní Zdeněk
Janderka a jako zástupci veřejnosti dva
mladíci využívající skatepark. Dále jsme
vyvolali ještě jednání se společností Mystic Constructions, s.r.o., která skatepark
doposud opravovala a nabízí také zajímavá projektová řešení.
Třetí varianta, která ze společného
jednání vyvstala a město oslovila už jen
z důvodu lepšího a příjemnějšího prosto-

ru – je vznik pumptracku na kurtech pod
sokolovnou. Ta je však časově zdlouhavější (bylo by potřeba nechat udělat architektonickou studii, která by zapracovala
umístění skateparku do studie, kterou má
již TJ Sokol na rekonstrukci celého areálu
sokolovny hotovou) a také dořešení ﬁnancování, případně výkup pozemku.
Pokud bude mít jeden z navržených
projektů úspěch u veřejnosti, udělá radnice vše pro to, aby si již v létě letošního roku mohla mládež začít užívat nový
a moderní prostor. V opačném případě by
se musela vydat cestou zřízení většího
zařízení na kurtech, ovšem s delší časovou realizací.
–bap–

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ
A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE
VYSOČINA, O.P.S.
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
1. 2. 2022
1. 3. 2022
5. 4. 2022
8. 2. 2022
8. 3. 2022
12. 4. 2022
15. 2. 2022
15. 3. 2022
19. 4. 2022
(vždy od 8.30 do 10.30 hod.)
Dům s pečovatelskou službou,
Chelčického 904,
Moravské Budějovice
Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413
(možnost objednat se předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice (730 598 198)
Skatepark v sousedství koupaliště se momentálně nachází v neutěšeném stavu.
Foto: Barbora Pokorná

Informace pro občany, kteří se dostali do režimu
dodavatele poslední instance (DPI)
Vážení občané,
na město Moravské Budějovice se obrátila společnost E.ON Energie, a.s. s žádostí o pomoc při dořešení problematiky DPI pro občany. Jedná se o pomoc zákazníkům, kteří nereagují na e-maily, dopisy ani sms, ve kterých je společnost žádá
o dořešení tzv. „režimu DPI“, do kterého se dostali ukončením působnosti společností Bohemia Energy, Kolibřík energie a dalších menších dodavatelů.
Tito zákazníci musí vyřešit nové smlouvy u dodavatelů do konce dubna, jinak
může dojít k odpojení jejich elektroměrů a plynoměrů. Úzce spolupracují s distributorem E.GD.
Snažíme se tímto způsobem pomoci společnosti a občanům, kteří se do této situace dostali. Společnost E.ON Energie, a.s, nabízí pomoc svého zástupce, který těmto občanům vysvětlí problematiku a nutnost uzavřít novou smlouvu. Pokud budete
mít zájem, můžete rovnou u společnosti E.ON Energie, a.s, uzavřít smlouvu, můžete
samozřejmě využít i ostatní dodavatele, jde především o poskytnutí informace co
největšímu počtu občanů, kteří nemají tento problém ještě vyřešený.
Pokud tedy odebíráte elektřinu nebo plyn v režimu dodavatele poslední instance
(DPI), bude pro vás ve středu 9. února od 10.00 do 13.00 hod. ve velké zasedací
místnosti městského úřadu k dispozici zástupce společnosti E.ON Energie,
a.s., který vám se vším pomůže. Odpoví na případné dotazy či nejasnosti a když
budete mít zájem, můžete rovnou uzavřít i novou smlouvu mimo režim DPI.
Odbor organizační MěÚ

4

Změna termínu vyhrazena,
případné změny zveřejněny na
www.mbudejovice.cz

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
7. 2. 2022 (pondělí)
9. 3. 2022 (středa)
13. 4. 2022 (středa)
11. 5. 2022 (středa)
8. 6. 2022 (středa)
(vždy od 9.00 do 16.00 hod.)
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

město informuje
Investiční akce města Moravské Budějovice realizované v roce 2021
Dotace,nadační
a finanční
příspěvky
tis. Kč

Název akce

Podíl
města
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Poznámka

AKCE S DOTACÍ ČERPANOU V R. 2021
Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku
(do nádvoří a štít do parku)
Oprava šindelové střechy bašty fary

606

862

1 468

104

21

125

Modernizace dvou tělocvičen ZŠ TGM
Oranžové hřiště Lažínky
Úprava povrchů místních komunikací Jackov
Rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu Jackov
Projektová dokumentace - Restaurátorský průzkum
a záměr na obnovu historických maleb v budově zámku
Projektová dokumentace - Cyklostezka kolem Rokytky

1 908
300
3 511
100
11

2 407
218
2 629
223
8

4 315
518
6 140
323
19

175

274

449

Celkem akce s dotací čerpanou v r. 2021

6 715

6 642

13 357

Dotace Ministerstva kultury
Dotace Ministerstva kultury. Celkové
náklady 208 tis. Kč, příspěvek Římskokatolické farnosti 83 tis. Kč
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Příspěvek Nadace ČEZ
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj
Dotace Kraje Vysočina
Dotace Kraje Vysočina
Dotace Kraje Vysočina,
dokončení v roce 2022

AKCE REALIZOVANÉ V R. 2021
Výměna oken ZŠ a PŠ Dobrovského 11
Chodník, lávka a VO u Polikliniky, Tovačovského sady
Výměna výtahů v BD ul. Komenského 1511, 1512, 1513
Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží
Rekonstrukce ul. Gagarinova - chodníky a povrchy
Oprava cesty Vranín - průtah obcí
Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Partyzánská
Rekonstrukce venkovních schodišť ZŠ Havlíčkova
Rozšíření veřejného osvětlení k. ú. Vranín
Výměna kotlů v budově č.p. 30
Oplocení proti vletu ptáků na zimní stadion
Stavební úpravy ZUŠ Havlíčkova - rozšíření učeben
Oprava chodníku spojovací uličky Havlíčkova
Lavičky v městském parku a u zimního stadionu
Celkem akce realizované v r. 2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 443
6 312
3 776
3 630
2 621
902
872
399
398
378
264
195
184
148
26 522

6 443
6 312
3 776
3 630
2 621
902
872
399
398
378
264
195
184
148
26 522

Dokončení v roce 2022
Společná akce s KSÚS Vysočiny

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŘÍZENÉ V R. 2021
Rekonstrukce TI v lokalitě nám. Svobody
Rekonstrukce bytu č.pop. 57
Rekonstrukce uličního prostoru na ul. Žerotínova, Moravské Budějovice
Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží

0
0
0

272
189
176

272
189
176

0

107

107

Celkem projektové dokumentace pořízené v r. 2021

0

744

744

OSTATNÍ ČINNOSTI HRAZENÉ V R. 2021
Strategický plán rozvoje města MB na období 20222027
Změna č. 4 Územního plánu Moravské Budějovice
Údržba a výsadba zeleně
Chodníky
Doplnění dopravního značení
Celkem ostatní činnosti hrazené v r. 2021
Prodej staveb a pozemků v r. 2021
Výkup staveb a pozemků v r. 2021

0

168

168

0
179
0
0
179
0
0

60
89
120
32
469
12 085
1 628

60
268
120
32
648
12 085
1 628

Práce pokračují v roce 2022

Odbor strategického rozvoje a investic
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Studentky představily svůj projekt revitalizace letního kina
V první polovině ledna navštívily místostarostku Janu
Kiesewetterovou čtyři studentky prvního ročníku Gymnázia
a SOŠ Moravské Budějovice, oboru Veřejnosprávní činnost,
aby jí představily projekt „Revitalizace letního kina a okolí“,
se kterým se přihlásily do oblíbené středoškolské soutěže
„Navrhni projekt“. Vyzkoušely si, jaké to je, navrhnout, připravit a následně i obhájit vlastní projekt s podporou evropských fondů. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Letos se koná jubilejní desátý ročník a soutěžní
projektové záměry mohli studenti zasílat do 31. ledna 2022.

Michala Kuštová a Anežka Natálie Bauerová pod vedením pedagožky Ing. Lenky Šprinclové vytvořily studii, která vedení města
velmi kladně oslovila. Při realizaci projektu s dívkami spolupracovala ﬁrma INEX Moravské Budějovice, s. r. o., která vytvořila
předběžný cenový odhad realizace. K jednáním byl přizván také
architekt MěÚ Zdeněk Svoboda, který je autorem samotného
návrhu.
Projekt upravuje prostor letního kina a jeho přilehlých ploch
tak, aby tvořil ucelený komplex s již navrženou revitalizací dolní
části městského parku. Hlavním cílem je vytvořit především pří-

Soutěž se skládá
ze dvou kol. V regionálním kole probíhají
online
prezentace,
v rámci kterých týmy
odpovídají na dotazy
poroty. Do celostátního kola postupují dva
nejlepší týmy z regionálního kola, které se
setkávají na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR v Praze. Vítězný
tým získává nejen hodnotné ceny pro každého včetně učitele, ale
zejména cenné zkušenosti, díky kterým se
v budoucnu neztratí.
Autorky zmíněného
projektu Martina Kalašová, Klára Kavanová,
jemné prostředí pro lidi, kteří by zde mohli trávit svůj volný čas
procházkami podél řeky Rokytky, využívat skatepark pro svoje
sportovní aktivity, případně plánovanou cyklostezku podél Rokytky k výjezdům do okolí. Prvotním cílem však je uvést znovu
do provozu letní kino s pódiem, které by mohlo být využíváno
k různým účelům, např. školami k předávání vysvědčení, k divadelním představením, ale také k významným setkáním a oslavám
s představiteli města apod. U vchodu z ul. Peroutka je navrhována horolezecká stěna, na zatravněné ploše by děvčata chtěla
zřídit skatepark. Mezi schodištěm letního kina a touto sportovní
plochou zamýšlí kavárnu s krytým venkovním posezením. Hlediště letního kina by bylo nepatrně zkráceno, aby pod ním mohla
vzniknout volná plocha určená k tanci. Lavičky by zde byly umístěny volně a byly by instalovány pouze v případě potřeby.
Hlavní motto autorek projektu je „Člověk bez představivosti
nemá křídla“. A je třeba konstatovat, že tomuto týmu tedy rozhodně představivost nechybí! Samotný projekt vedení města
velmi oslovil, a proto doufáme, že se děvčatům v soutěži bude
dařit a jejich snahu hodnotící komise patřičně ocení.
Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školství
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Nejen o tom, jak vznikla myšlenka Coffee to Help
Na sklonku roku 2021 se konal už 8. ročník události, která téměř neodmyslitelně patří k atmosféře předvánoční doby v Moravských Budějovicích. Letošní ročník sbírky z kavárny Coffee
to Help pro Nikyho překonal svým úspěchem představy všech
zúčastněných vybranou částkou 181 161 korun. Co je ovšem
podstatné z akce jako takové – kde se vlastně vzala myšlenka
tohoto projektu a jak daleko sahají jeho úspěchy?
Všechno začalo z nápadu dvou skautek ze 4. oddílu Slunečnice. Vždycky si přály vlastnit kavárnu, a když to nešlo celé hned,
tak aspoň na nějaký čas v roce. Prodávat kávu, a přitom pomáhat
ostatním – to byl ideální způsob, jak projekt provést, navíc v souladu s myšlenkou skautského hnutí a nadchnout pro něj ostatní.
První děti, pro které byly vybrané peníze určeny, sháněly
skautky samy. Vyptávaly se, kdo by potřeboval pomoci a na základě toho potom vytvořily a organizovaly sbírky v jednotlivých
letech. Časem vypomohla Raná péče z Třebíče, která děti spojuje se skautským projektem dodnes.
Za poslední léta přesahuje „dočasná“ kavárna čím dál více
za hranice Moravských Budějovic. V roce 2015 se naše skautky staly laureátkami ceny Gratias Tibi, kterou pořádá organizace Člověk v tísni. Ceny jsou každoročně udíleny mladým lidem
za činy občanské aktivity. Coffee to Help se také dostalo do výběru pěti nejlepších projektů MŠMT Brána k druhým. Hlavním
cílem soutěže je přímo podle vyjádření ministerstva
„Hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky
v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež“.
V minulém ročníku 2020, kdy kvůli přísným opatřením proti šíření koronaviru byla kavárna omezena jen
na výdejní okénko, stánek v podchodu u zámku a rozvoz
po okolí auty dobrovolníků, se vybrala rekordní částka
141 040 korun. A nyní, tedy o rok později, vzrostla tato
částka o dalších, neuvěřitelných 40 000 Kč.
Do činnosti kavárny se každoročně zapojuje čím dál

více kamarádů a rodičů našich skautů, skautek, vlčat, světlušek
i benjamínků, kterým patří velký dík za jejich výrobky k prodeji a domácí cukroví, které rozšiřují sortiment kavárny. Roverům
a vedoucím oddílů, kteří posunuli činnost z klubovny i na náměstí, kde prodávají vánoční punč. A spoustě příznivců, kteří rozšiřují informace o Coffee to Help mezi své známé, vyvěšují letáky
ve svých obcích nebo s železnou pravidelností si udělají čas zajít
si za námi na kávu. Děkujeme rovněž realizačnímu týmu MAP
II v ORP Moravské Budějovice, který také
v tomto ročníku podpořil rozjezd kavárny Coffee to Help.
V době, kdy tento článek vychází, už je kavárna dávno uklizena zpět do krabic na půdě
klubovny a čeká na další advent. A skauti se
vrátili po Vánocích ke své činnosti i s dávkou
nadšení a optimismu, kterou poslední ročník
kavárny přinesl.
Vendula Karásková

Ukončení roku se SPCCH Moravské Budějovice
Bohužel i uplynulý rok 2021 byl pro naše členy stejně jako pro
ostatní spoluobčany rokem, kdy se nemohla konat řada akcí.
Naše organizace v září uspořádala výlet do Znojma, kde jsme
měli vycházku po starém městě s výkladem zkušeného průvodce. Tento výlet jsme ve Znojmě – městě vína samozřejmě zakončili degustací ve vinném sklepě jednoho vinařství.
Od září byly pořádány turnaje v bowlingu, které jsme ukončili 14. prosince velkým turnajem s předáváním cen pro nejlepší
hráče posledního dne a nejlepší celkové bodové skóre. V turnaji
nejlepšího hráče celkem se na 1. místě se 166 body umístil pan
Ladislav Klobouček, 2. místo se 160 body obsadila paní Růžena
Hučková a 3. místo se 141 body obsadila paní Jitka Kudláčková.

Tříkrálová sbírka 2022

Ve hře poslední den na body ve třech kolech zvítězila paní Jitka Kudláčková s 323 body, na 2. místě se umístila paní Růžena
Hučková s 317 body a 3. příčku místě obsadil pan František Burian s 309 body. Všem gratulujeme a přejeme všem zúčastněným
do dalšího klání spoustu dobré nálady, pohody a úspěchů.
Také nás navštívila parta čertů, kteří tropili neplechu…
V novém roce 2022 přejeme všem našim členům a všem občanům spoustu zdraví, pohody, úspěchů v životě a ať se nám
všem splní všechna naše přání.
Pro rok 2022 máme každý sudý týden v úterý od 14.00 do 15.00
hodin trénování bowlingu v Bowling Sport Baru Moravské Budějovice. Na duben bude opět připraveno bowlingové utkání.
Na dny 17. až 24. září 2022 je naplánovaný tradiční pobyt
v lázních Luhačovice. Zápis a platba se bude konat na výroční
členské schůzi.
Jana Růžičková

Ve dnech 1. až 16. ledna proběhla Tříkrálová sbírka, kterou
i v Moravských Budějovicích a okolí opět organizovala Oblastní charita Třebíč. Cílem této tradiční charitativní akce bylo
jako vždy získání ﬁnančních prostředků na pomoc nemocným,
postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí ve všech obcích našeho okresu.
V samotných Moravských Budějovicích se letos během šestnácti lednových dní vybralo 169 803 Kč, v Lažínkách 17 950 Kč
a ve Vraníně 10 120 Kč. Občané Jakubova pak přispěli částkou
35 388 Kč.
Peníze, které jste při sbírce vhodili do zapečetěných pokladniček, budou skutečně použity na pomoc lidem v nouzi jen v rámci
okresu Třebíč, a proto mohou někdy pomoci komukoli z vás.
Chci tedy poděkovat všem, kteří koledníky laskavě přijali a přispěli jakoukoliv částkou. A samozřejmě také všem malým koledníkům a vedoucím skupinek za jejich obětavou pomoc při sbírce.
Ludmila Slabá, místní asistent Tříkrálové sbírky

7

ze společnosti

Pamětnické vzpomínky na časy dávno minulé

velký stůl pro štamgasty – stále se o něco
přeli. Ferdovi jsme daly tři koruny a konvičky a on nám je donesl plné z kuchyně, kde
se ta dobrota vařila. Potom jsme s plnými
konvičkami šlapaly dolů z kopečka... Moc
jsme se na polévku těšily. Mamince se to
nelíbilo; říkala, co to máme za dítě, na rajskou se šklebí a drštkovou sní. Ale já si pochutnávala na polévce s jedním rohlíkem
– tatínek měl slaný, ten já ještě nesměla.
Jednou na zpáteční cestě nás doprovázel pejsek, který šel za vůní polévky.
Alena mu chtěla dát nudličku dršťky z polévky, to mu bylo málo, pes na nás skočil a obě nás povalil. Polévku jsme měly
všude, asi jsme křičely, pes si pochutnával. Tatínek přiběhl, otřepal z nás dršťky,
vzal konvičky, nás posadil na plot u Duš-

ků a sám šel pro novou polévku. Polévka
z nás tekla a šlapaly jsme domů. Co říkaly
maminky, si dovedete představit.
Pro maso jsem s rodiči chodila také
k Šrámkům. A já jsem vždycky dostala
od pana Šrámka malý páreček, který měl
připravený pro „malé zákazníky“.
Naší další radostí bylo Šplíchalovo pole
– měli jsme od pana Šplíchala dovoleno, když bylo sklizeno, po strništi běhat
a pouštět draky – to bylo nebe plné draků!
Soupeřili jsme, čí drak měl největší oči,
zuby, jazyk. Chodily sem i děti z města.
Pečené brambory, ohníčky – to bylo něco!
Na to se nezapomíná! Ve vzpomínkách
mi vyvstává též pěšinka kolem gymnázia.
Jedenkrát týdně jsme s Alenou chodily
po ní nahoru do sokolovny, kde nás cvičila
Adina Ležáková z Heřmanic.
Nedaleko od nouzáků je Heřmanský
kopec, tehdy lom, kde se už nepracovalo.
Tam si postavil, v době zrání třešní, boudu sadař, který vykupoval ovoce. A v noci
sad hlídal se psem. Ráno trhal třešně, odvážel je, a navečer, kolem páté hodiny, je
v lomu prodával 1 kg za 1 Kč.
Teď, když je zima, vzpomínám
na klouzačku – od gymnázia dolů až na jaroměřickou silnici, na saních. To bylo radosti! My malí, neškoláci – jsme jezdili dopoledne i odpoledne, kdy se přidávali i školáci.
A zase bylo tolik dětského smíchu!
Když jsem začala chodit do 3. třídy, stěhovali jsme se na náměstí do domu vedle
spořitelny. Na nouzáky jsem nezapomínala, ale ve škole bylo již víc učení a nové
kamarádky. Editka Friedová – bydlela
„na schůdkách“ – spolu jsme kamarádily od 1. třídy až do 1. měšťanky. Pak se
přistěhovala Boženka Dvořáková, později
provdaná Kepináčová. A Mařenka, provdaná Licková.
Děti z náměstí neměly blízko žádné hřiště, a tak chodily na valy, do parku a hlavně
do nové sokolovny. Vzpomínám na krásné
nádvoří a sokolníka Karpíška, který nás
proháněl. Dopoledne si válcem srovnal
hřiště, ale když v poledne spal, nádvoří
bylo naše. To byl rej – bosí, skok do dálky, míčové hry, honička. Ke druhé hodině
jsme se pomalu vytráceli, pan Karpíšek se
probouzel a musel znovu válcovat.
S tatínkem jsem chodívala na Konvíz

Nouzáky pohledem z dnešní Gymnazijní ulice.

Foto: archiv F. L.

Budu vám vyprávět vzpomínky 100 let staré. Jsou od mojí kamarádky, paní
učitelky, která žila ve svém dětství v nouzákách (v Moravských Budějovicích),
kde se v roce 1922 narodila. Její vzpomínky sahají do dětského věku 4–6 roků.
Nechejme ji tedy vyprávět o době, kdy byly v ul. Jiráskova tři domy zvané nouzáky a naproti vila učitele Filipského, který měl syna Zdeňka a dceru Evu. Nad nimi
později postavili svůj dům Venhodovi, jejich dcera si vzala později prof. Macháta.
Vedle z druhé strany bydleli manželé Sekerovi, naproti byla studna, kam chodily
celé nouzáky pro vodu. Směrem k městu byla vila Kleplova, měli tři dospělé děti.
Dál byla vila advokáta dr. Nováka, jejich synové se jmenovali Arne a Ivo. Vedle
bydlela vdova Černá s dcerou Marií, učitelkou. Na konci ulice je dodnes velká
zahrada, která patřila řediteli Duškovi – jejich dcera Drahuška byla provdaná Lakosilová (vila zůstala v majetku rodiny po další generace).

Takto kdysi vypadala Jiráskova ulice.

„Krátce po mém narození se narodila
Alena Kmentová (budoucí učitelka Černá)
– v té době bylo v nouzákách hodně dětí
(1921 – 23), ze žertu někteří lidé nazývali
ulici Čápov. Za každým domem byl kousek zahrádky (jsou tam dodnes), oplocené tyčkovým plotem. Za zahradami bylo
širé pole až ke hřbitovu – patřilo statkáři
Šplíchalovi (kterému se říkalo špekulant).
V pěti letech jsme měly svou povinnost – začaly jsme chodit ke Šplíchalům
(Tyršova ul.) pro mléko – každý den po 5.
hodině bylo podojeno a my děti šlapaly
s konvičkou. Šplíchalovi měli dceru Albínu, Mařenku, Jana, Lidušku a Toníka.
Mařenka nám vždycky nalévala mléko,
Jeník chodil v rajtkách a vysokých botách
s bičíkem – na koni jezdil po dvoře nebo
po poli. Toník si z nás dělal legraci – volal, Mařenko, pojď dávat mlíčko, jsou tu
kalupinky z nouzáků. Na zpáteční cestě
na nás čekal jeden z našich tatínků u Duškova plotu, konvičky byly těžké, tatínkové
se střídali.
Další povinnost byla v sobotu – chodily
jsme večer v šest hodin pro dršťkovou, tu
vařili na bráně u Šrámků. Jeden z tatínků
na nás zase čekal. U Šrámků vařili „celý
kotel dršťkovky“ a její vůně byla cítit až
do nouzáků. U Šrámků jsme chodily rovnou do šenku, druhé dveře byly do řeznictví. Do šenku vedly tři schody, nalevo
byl pult, za ním Ferda, na sobě jaknu
a na hlavě pleskatou čepici. Napravo byl
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na ryby, také za Háj do strže, kde teče
Rokytná mezi loukami, a tam jsme chytali
raky a okouny. V Háji rostly houby modráci, které byly vynikající pochoutkou.
Na Dušičky jsem s tatínkem chodila
do gymnazijního parku rozsvítit svíčku
na památku padlých v první světové válce. V kapli sv. Jana Nepomuckého byly
otevřené mřížové dveře, v pozadí černá látka a na tabuli vystavené fotograﬁe
všech hasičů, kteří již umřeli. Tam jsme
také zapálili svíčku a pokračovali jsme
na hřbitov. Každou neděli jsme chodili
do kostela (do nedělní školy) do modlitebny na náměstí. Ten dům patřil manželům
Čermákovým – evangelíkům, majitelům
velkoobchodu i maloobchodu, kteří své
prostory dávali církvi k dispozici (dnes
„rozšířená radnice“). Každou neděli jsme
chodili také do kina na pohádku za 1 Kč –
tam bylo plno budějovické drobotiny.
Moje mládí je spojeno s okupací a velice smutnou vzpomínkou na odsun Židů
– také Friedovi, celá rodina, i naše milá
kamarádka Editka, museli do odsunu. Já
jsem po ukončení školy ve Znojmě šla studovat do Brna do učitelského ústavu, Boženka musela pomáhat v obchodě (Dvořákovi měli na Podolí koňské řeznictví).

Pamětnice Boleslava Achrerová (vlevo)
s ředitelkou Domova Myslibořice Michaelou
Grmelovou.
Foto: Blanka Veselská

Přišlo osvobození, Editku jsme marně
čekali, nevrátila se z koncentráku s celou rodinou. Já jsem nastoupila své první
místo v Čáslavi, Boženka se vdala. Kamarádka Alena chodila do gymnázia. Za rok
jsem se vdala já a odešla jsem na Znojemsko, kde jsme s manželem strávili většinu našeho společného života, narodily
se nám dvě děti. Do Moravských Budějovic jsem jezdila navštěvovat rodiče a také
jim pomáhat ve stáří.
S příchodem důchodu se dostavěly pa-

neláky na Šafaříkově ulici, tam jsme se
nastěhovali a byli jsme zase blízko u nouzáků. Cestou kolem jsem si často říkala,
jakpak tam lidé bydlí, jestli jsou tam spokojeni tak, jako jsme bývali my.
Po smrti mého manžela zemřela
po čase i Boženka Kepináčová, a zůstaly jsme jen s Alenou Černou, která se
ke konci života přestěhovala do Domu sv.
Antonína. Chodila jsem ji tam navštěvovat
každou neděli. Zemřela ve svých 90 letech. Tam také žije se svojí „stovkou“ moje
další kamarádka Mařenka Licková.
V té době jsem já ještě jezdila k dětem
na chatu, do Brna i do Čech. Když ubylo sil, odstěhovala jsem se v 97 letech
do Domova v Myslibořicích, kde je krásný lesopark. Užívám si stále procházek,
posezení na lavičce, mými kamarádkami
jsou knížky, křížovky a vzpomínky.
Poslední moje přání je, aby můj popel
i s popelem rodičů a manžela byl rozsypán na loučce v Moravských Budějovicích, byly bychom kamarádky zase blízko
pospolu a kousek od nouzáků. Kéž Pán
Bůh dá!“
Vzpomínky Boleslavy Achrerové,
rozené Chalupníkové,
zapsala Yvona Švaříčková

Zemřela významná česká malířka Bedřiška Znojemská
V sobotu 18. prosince 2021, ve věku 93 let, zemřela malířka Bedřiška Znojemská, vlastním jménem Božena Krejčová, rozená Fritzová. Tato žena vstoupila
do povědomí lidí z Moravskobudějovicka především díky své galerii a meditační křížové cestě s rozhlednou Aničkou v Jiřicích u Moravských Budějovic.
Byla jednou z obětí komunistické perzekuce. I přes násilné ukončení jejích
studií na lékařské fakultě totalitním režimem, přes veškeré další životní útrapy se
nikdy nevzdala svého snu „být malířkou“.
A její sen se jí více než naplnil. Vystavovala po celém světě, ve Švýcarsku, Anglii,
Itálii, Francii, Kanadě, USA, Španělsku,
Německu a dalších zemích.
U nás byla pro Bedřišku Znojemskou
zlomová výstava „Setkání“ v roce 2008
v pražské Národní galerii. Za své dílo získala ve světě i v České republice mnoho
ocenění, zlomovými byly pro ni dvě zlaté
medaile z mezinárodní výstavy talen-

Začátek meditační křížové cesty.

tů ve Stockholmu. Prestižním bylo pro
malířku převzetí svatovojtěšské stříbrné
medaile od pražského arcibiskupa Dominika Duky v katedrále sv. Víta, a to za její
spirituální výtvarné dílo. Toto uznání bylo
pro malířku důležitým předělem, kdy mohla udělat čáru za mnohaletou uměleckou
etapou, obdobím, kdy se se svým manželem věnovali ilegálně sakrálnímu umění.
A její dílo bylo veřejně přijato nejen v těchto kruzích.
Bedřiška Znojemská se narodila 2. 6.
1928 ve Znojmě. Dlouhé roky žila v Praze
a ve svém ateliéru neúnavně a s mimořádnou pozitivní energií každodenně pra-

Foto: Luboš Janoušek

covala až téměř do svých posledních dnů.
I přes svůj úctyhodný věk byla stále v kontaktu se svými příznivci z uměleckých
i přátelských kruhů. Její obrazy malované
v duchu romantického symbolismu či se
sakrálním podtextem jsou součástí mnoha veřejných i soukromých uměleckých
sbírek u nás i po celém světě.
Významným prvkem malířky byla v posledních letech malba obrazů speciální
technikou, kterou si umělkyně nechala patentovat a kterou si vzala s sebou
do uměleckého nebe.
-tz-
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Katka Houserová tuší, že dno už bylo. Snad…
Tu energii by jí mohl
kdekdo závidět. Jak paradoxní. Nemít i v místnosti
zakryté vlasy, člověk by
ani nepoznal, že se léčí
s rakovinou. A to v pouhých 28 letech. „Už teď
plánuju, co všechno budu
dělat a zařizovat, až se
uzdravím,“ říká důrazně.
Seznamte se: Katka Houserová, založením podnikavá optimistka.
Že jsou mnohým z vás
jméno či obličej povědomé? Aby ne. Do propuknutí nemoci na jaře 2021
pracovala „na place“ prestižní restaurace zámku
v Dukovanech. A vyučila Před nemocí.
se v oboru kuchař-číšník
Foto: archiv K. Houserové
ve Střední škole řemesel
a služeb Moravské Budějovice. S tou nyní bude
spolupracovat počátkem
února u příležitosti Světového dne boje proti rakovině. Žáci budou prodávat
teplé nápoje před budovou polikliniky v Tovačovského sadech. Katka –
pokud jí to zdravotní stav
dovolí – je přijde podpořit.

důvěřivosti zneužil tehdejší přítel. Splácí kvůli
němu – a své hlouposti,
jak říká – statisíce. A ona
to zvládá s entuziasmem
sobě vlastním. V práci
na ni hodně spoléhali,
protože věděli, že pod její
taktovkou bude všechno
tip ťop. Do toho se řadu let
musela vnitřně srovnávat
s těžkou nemocí nejmladšího bratra, k němuž má
velmi blízko. Od narození
prodělával léčbu vzácného druhu nemoci. Nádory
měl ve střevech a na plicích. V zaměstnání ji to
nesmírně bavilo, práci
brala jako lék na problémy. „V dubnu 2021 doktoři
řekli, že je bráška zdravý.
A v květnu jsem do toho
spadla já.“

Jak přišlo peklo
Katka v té době plánovaně hubla. Když šla
cvičit do posilovny, při
zvedání činky jí skrz tkáň
prsního svalu vyhřezla velká, na omak tvrdá
boule. Lékaři konstatovali
agresivní typ nádoru, rostl
poměrně dlouho, asi rok.
Když se to nasčítá…
Dařilo se mu ukrýt pod
„Můj základní vzkaz?
svaly a tukem. Katce poAť ani velmi mladé ženy
stupně odebrali obě prsa,
nepodceňují samovyšet- Krásné vlasy šly při léčbě dolů.
ření prsou, návodů na inFoto: archiv K. Houserové nová operativně vymodelovali z tkáně, kterou vzali
ternetu je spousta. Ať
pravidelně chodí na preventivní prohlídky na břiše. Zažila dreny, bolest, jizvy, chena gynekologii a tam absolvují vyšetření moterapie, návaly, zvracení, zažívací obtílékařem, zda v prsou nemají podezřelý že… Krabice léků, vnitřní propady a naděnález,“ vyzývá. „A ještě něco bych chtěla je… Za týden zhubla i osm kilo.
„Zachránili mě skvělí lékaři na Žlutém
zdůraznit. Je dobré poslouchat své tělo,
kopci v Brně. Kolik já tam viděla velmi mlamít ho ráda. Nepřepínat se zbytečně.“
Loni touto dobou měla dlouhé blond dých holek s rakovinou prsu, mě opravdu
vlasy, hlavní zaměstnání a brigády. Po- zaskočilo,“ konstatuje. Vždycky všechny
třebovala peníze, protože před časem její v nemocnici překvapovala životaschop-

Katka Houserová dnes. Foto: Hana Jakubcová

ností. Smyslem pro humor ve chvílích, kdy
mnohý jiný by se nezmohl na slovo. Když
neobvykle brzy po těžké operaci začala
zkoušet chodit, lékaři nevycházeli z údivu.
Čas jen do 35 let
Vypráví, jak jí doktoři narovinu sdělili, ať
si stihne pořídit dítě do pětatřiceti, protože
jí potom operativně odstraní ženské orgány. Vzhledem ke genetické výbavě jí totiž
hrozí zhoubné bujení i tam.
Kdo je jí oporou? Maminka, žijící
v Martínkově, nejmladší bratr, dvě kamarádky, které se střídaly, když potřebovala
doprovod do Brna na chemoterapie, jež
velmi špatně snáší. Na oddělení onkologie se sblížila s několika pacientkami, jsou
v kontaktu a podporují se.
Katka teď vítá jakékoli rozptýlení – procházky, focení, učí se anglicky, peče.
Proto ráda přijala nabídku, zúčastnit se
únorové akce se svou bývalou moravskobudějovickou střední školou, na kterou má jen hezké vzpomínky. „Já nebyla
žádná nadprůměrná žačka. Učila jsem se
normálně, občas se ﬂákala jako ostatní,
občas bylo zlobení, ale s mírou. To až člověk školu opustil, musel dospět a v práci
pořádně zabrat. Naplňuje mě dělat s lidmi
a pro lidi, aby byli spokojení. Jak já se těším, až zase budu řešit i jiné věci než tuhle
nemoc!“
Hana Jakubcová

Skauti opět pomohli rozzářit domovy
Betlémské světlo je plamínek, který putuje jako symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozvážejí a roznášejí po celé České republice.
V sobotu 18. prosince
jsem měl poprvé možnost
se takovým ,,kurýrem“ stát
i já. S několika dalšími
skauty jsme se v osm hodin
ráno setkali v krojích na vlakovém nádraží v Moravských Budějovicích. Poté
jsme projeli trasu Okříšky
– Znojmo, kde na každé
vlakové stanici čekali lidé,
kteří si chtěli plamínek napálit a odnést domů.

10

Když jsme se vrátili zpátky do Moravských Budějovic, bylo třeba světlo donést
na místní farnost a do Domova svatého
Antonína.

Na této tradici se mi líbí, že světlo z Betléma putuje asi 2 500 kilometrů k nám
do Moravských Budějovic a spojuje lidi
napříč Evropou.
Jakub Dvořák

ze společnosti, z mikroregionu

Začátek letošního roku v Domě svatého Antonína
V prvním týdnu nového roku mohli obyvatelé Domova sv. Antonína v Moravských
Budějovicích navštívit výstavu betlémů
v moravskobudějovickém kostele. Ve čtvrtek 6. ledna otec Miloš Mičánek otevřel našim obyvatelům kostel a všechny příchozí
pěkně přivítal. Byl mile překvapený velkým

počtem návštěvníků. Do místního chrámu
sv. Jiljí se vypravilo jedenadvacet seniorů, většinou už odkázaných na vozík nebo
podpůrné chodítko. S dojetím vzpomínali
na dobu, kdy sami přicházeli na bohoslužby a ve vánočním čase přiváděli svoje děti
a později vnoučata k jesličkám s Ježíškem.

S končícími vánočními svátky je spojována krásná církevní tradice, kdy obcházejí všechna obydlí tři postavy s korunkami
na hlavách a zpívají píseň o třech králích.
Na dveře píší svěcenou křídou K+M+B,
aby v domech zůstalo zachováno štěstí
a Boží požehnání. Také v letošním roce
tato malá skupinka při svých obchůzkách v úterý 11. ledna navštívila Dům sv. Antonína. Koledníci
vcházeli do jednotlivých pokojů
obyvatel a dle zvyku notovali populární popěvek ,,My tři králové
jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“ Ke známému textu
se obyvatelé nadšeně přidávali
a s radostí malým koledníkům přispěli na pomoc potřebným.
Bc. Ludmila Čáblová

Jednala rada Moravskobudějovického mikroregionu
Celkem čtrnácti programovými body se zabývala rada Moravskobudějovického mikroregionu, jejíž členové se sešli
ve středu 12. ledna v kanceláři místostarostky Moravských
Budějovic a zároveň předsedkyně tohoto dobrovolného svazku obcí Jany Kiesewetterové. Ta také celé bezmála dvouhodinové jednání, na němž nechyběl ani tajemník mikroregionu
Jaroslav Kunst, zahájila a řídila.
z rozpočtu svazku
na ﬁnancování sociálních služeb v roce
2022 i pravidla pro
poskytování
těchto
dotací
poskytovatelům a zařízením
sociálních
služeb.
Z pravidel mimo jiné Lednová schůze rady mikroregionu se uskutečnila v kanceláři moravvyplývá, že žádosti skobudějovické místostarostky Jany Kiesewetterové.
o ně se budou přiFoto: Luboš Janoušek
jímat od 15. února
do konce března letošního roku. Radní ručili schválit zpracování Střednědobého
rovněž projednali a valné hromadě dopo- plánu sociálních služeb ORP Moravské
Budějovice na léta 2023–2027 s tím, že
na jeho ﬁnancování by se mohl v případě
zájmu podílet poměrnou částkou v přepočtu na jednoho obyvatele také Jemnický mikroregion.
V případě žádostí Domu sv. Antonína Moravské Budějovice a třebíčského
spolku Vrátka o ﬁnanční příspěvky na zakoupení speciálního automobilu pro vozíčkáře, resp. myčky nádobí, se členové
Ve středu 12. ledna zavítal do Komárovic velvyslarady mikroregionu shodli na tom, že obě
nec Indické republiky Shri Hemant H. Kotalwar, ježádosti by se měly po doplnění bližších
hož doprovázeli vedoucí kanceláře Shri DCD Dass
informací deﬁnitivně řešit až v rámci koa pracovnice sekretariátu indické ambasády v Pranečného rozhodování o dotacích všem
ze Anežka Matyášová.
poskytovatelům sociálních služeb.
Vzácnou návštěvu, jejíž hlavní protagonista se
Účastníci lednové schůze rady Mov Komárovicích objevil během šesti měsíců již poravskobudějovického mikroregionu se
druhé, přivítali před obecním úřadem a pamětní síní
rovněž podrobně věnovali problematice
Vincence Lesného starosta obce Bohumil Šuckrdle,
ﬁnancování autobusové dopravy na tramístostarostka obce Radana Möllerová, členové zase Telč – Moravské Budějovice – Brno,
stupitelstva a vedoucí představitelé místních spolků.
kterou by měl podle jejich názoru v tomto
Při loňské červencové návštěvě H. Kotalwara dosměru podporovat také Kraj Vysočina.
mluvil starosta Bohumil Šuckrdle s panem velvyslan–jek–
cem možnost výroby a umístění busty R. Thákura
(dokončení na str. 12)
Poté, co radní jednomyslně schválili
navržený program zasedání, věnovali se
postupně jednotlivým bodům, přičemž
v případě většiny z nich jejich deﬁnitivní
schválení podléhá až valné hromadě Moravskobudějovického mikroregionu. Její
konání je naplánováno na úterý 8. února
a pokud to případná vládní opatření neznemožní, uskuteční se toho dne od 15.00
hod. ve velké zasedací místnosti moravskobudějovické radnice.
Rada mikroregionu tak například této
únorové valné hromadě doporučila schválit uvolnění částky 1 mil. 300 tis. korun

Indický velvyslanec předal
Komárovicím bustu
slavného básníka
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z mikroregionu
Indický velvyslanec předal Komárovicím
bustu slavného básníka
(dokončení ze str. 11)
v pamětní síni V. Lesného v Komárovicích. Rabíndranáth Thákur,
(Rabindranath Tagore) byl bengálský básník, prozaik, dramatik,
hudební skladatel, malíř a pedagog, propagátor nezávislosti Indie a indického kulturního dědictví, hlasatel sbližování Východu
a Západu, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1913. Stal
se prvním neevropským držitelem této ceny. Byl velkým přítelem
Vincence Lesného, rodáka z Komárovic. Vincenc Lesný, indolog
Karlovy university, nebyl jen teoretickým odborníkem; dvakrát si
zajel do Indie, aby ji poznal z vlastní zkušenosti, a přes rok pobýval v slavném Śántinikétanu u Rabíndranátha Thákura. Poznal
dokonale prostředí, v němž tento básník žil a pracoval. A vžil se
do bengálské kultury a literatury tak, že sám velký básník mu vydal toto vysvědčení: „Je přímo zázračné, jak jste v krátkém čase
vnikl v srdce bengálského jazyka a v mé spisy.“
Po červencovém jednání v Komárovicích byla výroba busty
zadána do Indie a nyní 12. ledna 2022 ji oﬁciálně předal pan velvyslanec Kotalwar obci Komárovice s tím, že je busta prozatím
umístěna v pamětní síni V. Lesného. Zároveň byla také domluve-

na možnost umístit bustu R. Thákura a V. Lesného před budovu
obecního úřadu před pamětní deskou V. Lesného.
Závěrem příjemné návštěvy, jejíž součástí bylo představení kulturních a kulinářských zvyklostí severní Indie, se všichni
shodli na tom, že slavnostní odhalení busty proběhne v srpnu
letošního roku.
–šuc–

Závěr starého a začátek nového roku v Martínkově
Kvůli zpřísněným hygienickým opatřením neproběhly Vánoce
a navazující doba prázdnin v Martínkově tak, jak tomu bývalo
v dřívějších letech. Vloni se ale po roční pauze opět uskutečnil
štědrovečerní průvod obcí, takzvané „Békání“. Vánoční koncert
místního pěveckého sboru Jordán byl velmi netradiční: místo
v zaplněném kostele se v sobotu 25. prosince sešlo několik desítek obyvatel na návsi, aby si zde společně zazpívali pár nejznámějších koled.
Neuskutečnily se však obvyklé vánoční turnaje ve stolním tenise a badmintonu. Ti, kdož splňovali platné podmínky účasti,
se ve středu 29. prosince zúčastnili veřejného bruslení v Moravských Budějovicích, které organizoval Sokol Martínkov.
Sokol je též pořadatelem silvestrovského výšlapu na nejvyšší
bod katastru obce, na který se v poslední den loňského roku

Novoroční výšlap
Již po čtrnácté se uskutečnil první den v novém roce 2022
tradiční Novoroční výšlap do okolí Jakubova. Asi šest desítek
nadšenců se po obědě sešlo u jakubovského obecního úřadu, odkud vzápětí všichni vyrazili na čtyři kilometry dlouhou
zdravotní procházku, která se po dlouhém období hojnosti
určitě hodila. Nejprve si prošli novou výstavbu v obci a pak
vyrazili na bývalou Riviéru u rybníku Vidlák. Zde byl připraven oheň na opékání špekáčků, posezení a polní kuchyně
s čajem a punčem. I díky pěknému počasí se celá novoroční
akce velice vydařila.
Text a foto: Miroslav Kabelka

Vánoční zpívání na návsi.

vydalo celkem 67 občanů. Také první společná akce roku 2022
byla pod hlavičkou Sokola. Martínkovská skupina čítající téměř
50 osob se v sobotu 8. ledna zapojila do tradiční akce pořádané
náčelnictvem Sokolské župy plk. Švece a třebíčskou jednotou,
kterou je již od roku 1971 novoroční výstup na Mařenku.
Josef Pléha, starosta obce

Martínkovští na Mařence.
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Foto: Vít Bláha

Foto: Blanka Veselská

z mikroregionu

Tradiční setkání na návsi a procházka do lesa
Určitě se mnou budou mnozí souhlasit, že nejkrásnější na Vánocích je také setkávání s lidmi, na nichž nám záleží; s lidmi,
které máme rádi. Na Štědrý den bývá v Lázu tradiční setkání
na návsi. Nejinak tomu bylo 24. prosince 2021, kdy se svými nádhernými koledami nás přivítali trubači z Veselé partyje. Následovalo vystoupení kamarádů z Lázu s vánočními písničkami, které
dotvořily krásnou atmosféru a vlastně jsme i zapomněli, že nám
chybí sníh. Na závěr jsme si popřáli bohatého ježíška a odebrali
se do svých domovů užít si s rodinou štědrovečerní večeři.

V pondělí 27. prosince (tedy bezprostředně po vánočních
svátcích) jsme se vydali na zdravotní procházku do lesa, kde
jsme společně naplnili krmelce lesní zvěře. Každý ze zúčastněných nesl zvířátkům na přilepšenou nějakou dobrotu, ať už
to byla jablka, kaštany nebo obilí. Pro účastníky bylo u krmelce
přichystané posezení a chybět samozřejmě nemohl ani ohýnek
na opékání špekáčků. Do krásného mrazivého počasí se vydalo
osmapadesát nadšenců a čtyři psi. Už teď se těšíme na podobné akce v závěru letošního roku!
Andrea Sosnarová

Vánoční zpívání v Dešově se opravdu vydařilo
Dvacátý třetí prosinec je den, na který si v Dešově pravidelně
plánujeme vánoční zpívání. Tradice byla narušena v roce 2020,
kdy nám epidemická situace toto setkání nedovolila uskutečnit.

vě již tradičně umocňuje vystoupení hudební skupiny s poněkud
netradičním názvem „Náš“. Je to vynikající pěvecký a instrumentální soubor s dívčím obsazením, který se představil s téměř hodinovým programem, ve kterém zazněly známé i méně známé
koledy a vánoční písně. Pravidelně se začíná v Malém Dešově
a následně se vystoupení přesune do Velkého Dešova. Zpočátku mrazivé počasí se 23. 12. 2021 nakonec umoudřilo a nám se
opět vydařil jeden krásný předvánoční večer.
Jan Sigmund

Novoroční ohňostroj v Meziříčku

Také tentokrát jsme do poslední chvíle nevěděli, jak přísná protiepidemická nařízení budou, a proto jsme organizaci závěrečného adventního dne roku 2021 nechali až na poslední chvíli.
K Vánocům neodmyslitelně patří stromeček, dárky, ale i správná vánoční atmosféra, která začíná prvním adventním dnem
a u nás vrcholí závěrečným vánočním zpíváním. To nám v Dešo-

A je tady rok 2022, který jsme u nás v Meziříčku přivítali
ohňostrojem. Sešli jsme se první den nového roku ve večerních hodinách na zdejším hřišti. Všechny přítomné přivítala
starostka obce a ocenila příležitost oslavit vstup do roku 2022
společně. Spoluobčanům poděkovala za aktivní přístup k rozvoji Meziříčka a popřála jim především hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.
Tímto setkáním jsme
si připomněli, jak vzácné chvíle to jsou, když se
všichni společně alespoň
na malou chvíli sejdeme,
zapomeneme na každodenní starosti a necháme
se unést kouzelnou chvílí
okamžiku, kdy zazní první
rána, na obloze se objeví
první záblesky, které osvítí
skoro celé nebe. Okamžik,
kdy se dětem rozzáří oči,
s údivem ztichnou a pozorují kouzelné světelné
záblesky na temné obloze.
Pevně věřím, že se
všem Meziříčským slavnostní novoroční ohňostroj líbil, že to byl pro nás
všechny příjemný vstup
do nového roku.
Alena Pelánová
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Neorganizovaný výstup želetavských turistů na Mařenku
Sokolové z župy plk. Švece letos naplánovali novoroční výstup na horu Mařenku až na sobotu 8. ledna. Nepříznivý vývoj pandemie koronaviru však už podruhé ovlivnil organizaci tohoto tradičního výšlapu. Stejně jako loni, ani letos se
organizovaný pochod nekonal. Zájemci ho mohli absolvovat jen jako soukromou
vycházku.
U nás v Želetavě se tím však prakticky staršímu účastníku ze Želetavy bylo 80
nic nezměnilo. Stejně jako v předchozích let a nejmladší malá Zuzanka brzy oslaví
letech se asi na pětikilometrovou túru vy- jeden rok.
Jako každý rok jsme se pozdravili se
daly jednotlivé skupiny a rodiny víceméně odděleně. Někdo šel rychleji, ti starší starými známými z několika dalších soa také např. jedna maminka s kočárkem, kolských jednot. I v pozitivní atmosféře
šli pomaleji, ale všichni zdárně dosáh- však byla znát únava z dlouhé pandeli cíle ještě před polednem. Ze Želetavy mické situace. A právě proto je důležité
a místních částí (Bítovánky, Horky) se na- v této emočně vypjaté době udělat pokud
konec na Mařence sešlo kolem 60 turistů. možno co nejvíc k utužení vztahů. Pěší tuCelkem zde však bylo odhadem kolem ristika a setkávání v přírodě je k tomu ta
400 lidí všech věkových kategorií. Nej- nejlepší cesta.

Před odchodem na Mařenku.

Jako vždy byl největší problém sehnat
v cíli cesty aspoň většinu přítomných Želetaváků ke společnému focení. Někteří
si opékali špekáčky, další šplhali na rozhlednu, ačkoliv byla mlha a nebylo vůbec
nic vidět a někteří nechtěli čekat, protože
už jim byla zima.
Udělat společné foto i s naším sokolským praporem se nakonec přece jenom
podařilo a po tradiční ochutnávce slivovice ze všech koutů Třebíčska se známý
kopec postupně vylidnil a všichni účastníci spokojeni sami se sebou, že po tom
vánočním přejídání něco pro sebe udělali,
se zimní krajinou vydali ke svým domovům.
Olga Nováková

Želetavská výprava v cíli.

Advent v ZŠ a MŠ Nové Syrovice byl plný zážitků
Poslední měsíc roku 2021 jsme si tradičně jaksepatří užili. Advent jsme patřičně přivítali, a to jak zpěvem či poslechem
koled, tak také vánoční výzdobou. Každý
den jsme prožívali tu pravou vánoční atmosféru. Rozbalovali jsme úkoly z adventního kalendáře a při jejich plnění jsme
se seznamovali se spoustou tradic a zvyků, které znali už naši prarodiče.
Děti ze základní školy i předškolní děti
z MŠ si v naší školní kuchyni upekly perníčky, které si ozdobily a odnesly domů
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a mohly tak potěšit své rodiče. Všichni
chlapci a děvčata ze základní i mateřské
školy nacvičili vánoční pásmo a za svou
snahu byli odměněni sladkostmi od pana
starosty Oldřicha Svobody.
Zavítal k nám i svatý Mikuláš, který
za spoluúčasti anděla a čertů svou přítomností děti potěšil a samozřejmě je
i odměnil. V naší krásné nové hale jsme
mohli nejprve navštívit fotokoutek s tématem pekla, poté nechybělo ani nebe,
kde si děti mohly odpočinout na peřinách

a polštářích s nebesy a hvězdami nad
hlavou. Svoji šikovnost také děti předvedly i při výtvarné činnosti a vytvořily
tak zimní galerii umístěnou na plotě před
školou.
Zážitků bylo opravdu mnoho, nálada
radostná a vánoční. Pevně věříme, že
jsme si to všichni užili a do nového roku
vkročili s úsměvem na tváři.
Monika Havelková, MŠ

z mikroregionu

Tři králové se opět vydali do ulic v Lažínkách

Všichni si určitě vzpomenou, že loňská Tříkrálová sbírka se konala netradičním způsobem. Letos už naštěstí mohli
Tři králové vyjít s pokladničkami, křídou
a cukříky opět do ulic, aby pomohli dobré věci. V Lažínkách se navzdory mrazivému počasí dvě skupinky dětí vydaly

od domu k domu, aby mohly
popřát všem zdejším obyvatelům v novém roce vše dobré
a křídou napsat nápis K + M +
B 2022.
Většinu lidí asi napadne, že
jde o iniciály králů Kašpara,
Melichara a Baltazara, ale není
tomu tak. Se zkratkou K + M
+ B se totiž můžete setkat jen
v České republice. V zahraničí je to C + M + B a znamená
to Christus Mansionem Benedicat, což v češtině znamená
Kristus požehnej tomuto domu.
Za odměnu si pak děti přinesly sladkou koledu a dobrý
pocit, že mohou pomoci dobré
věci. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky na Moravskobudějovicku včetně částky získané v Lažínkách najdete
v tomto vydání zpravodaje na jiném místě.
Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem zúčastněným i těm, kdo přispěli do charitativních pokladniček.
Miroslava Svobodová

Do želetavských ulic se po roční odmlce vrátili Tři králové
Po roční pauze se letos obyvatelé Želetavy mohli opět osobně setkat s tříkrálovými koledníky. Do ulic vyrazili už v pátek
7. ledna a další skupiny hned následující
sobotu a neděli. V Želetavě obcházely domácnosti čtyři skupiny koledníků a v míst-

Tříkrálová sbírka tradičně proběhla
také v Lázu. Skupině zdejších koledníků se při ní podařilo vybrat krásných
14 370 korun. Poděkování patří koledníkům a zejména každému, kdo do kasičky v Lázu přispěl. Každému, komu není
lhostejný život lidí, co neměli v životě
zrovna štěstí.
Foto: Andrea Sosnarová

Tříkrálová sbírka
ve Vícenicích

ních částech (Bítovánky, Šašovice, Horky)
chodily koledovat další tři skupinky Tří
králů s doprovodem.
Je to krásná tradice. Pomáhá lidem,
kteří pomoc opravdu potřebují a děti chodí opravdu rády, protože budí zaslouženou pozornost například ze strany řidičů
kolem projíždějících automobilů. Lidé
za volanty aut koledníky povzbuzují troubením a oni jim naopak z legrace žehnají.

Foto: Blanka Konvalinová

Kolik peněz se u nás v Tříkrálové sbírce
vybralo letos? Zatímco v minulých letech
to bylo vždy pod 50 000 Kč, letos měli
koledníci pokladničky doslova nacpané –
vybrali neuvěřitelných 66 380 Kč!
Olga Nováková

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…,“ slova této
známé koledy zněla v sobotu 8. ledna
Vícenicemi. Do obce se totiž po roční
pauze vrátili Tři králové, aby přinesli lidem radost a boží požehnání. Děti, převlečené za mudrce Kašpara, Melichara
a Baltazara, postupně navštívily dům
od domu a společně vykoledovaly pro
Oblastní charitu Třebíč částku v hodnotě 9 890 Kč.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat jak koledníkům, tak především vám
dárcům. Děkujeme, že jste nový rok
2022 začali dobrým skutkem.
Kateřina Svobodová
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Želetavský zpravodaj vychází už rovných padesát let
Nevím, kdy přesně začal vycházet zpravodaj v Moravských Budějovicích, ale ten
želetavský vyšel poprvé přesně před padesáti lety v únoru 1972. Byl cyklostylovaný
a v čele redakčního kroužku stál tenkrát pan František Bílek, který řídil vydávání až
do roku 1977. Další tříleté období se snažila překlenout zdejší knihovnice paní Jiřina
Mangoldová občasnou přípravou a vytištěním dalších několika čísel. Poté se s pravidelným vydáváním Želetavského zpravodaje (ŽZ) začalo od 1. 12. 1980. Redaktorem byl
nejprve pan Jaroslav Musil a od května 1985 do konce roku 1990 připravoval zpravodaj
pan Bohumil Vrána.

i kroniku obce. A co už v dnešních zpravodajích bohužel nenajdeme? Např. program
želetavského kina, které přestalo promítat
v roce 1995 a také zprávy o tom, kdo se narodil, kdo měl svatbu, kdo oslavil své kulaté narozeniny včetně věku oslavence a kdo např.
daroval svoji krev. Teď už takové informace
ve zpravodaji z důvodu ochrany osobních dat
nenajdete.
Nejen úvodník, ale celý obsah ŽZ byl v 70.
a 80. letech poplatný době. V únoru nesměla
chybět připomínka vítězství pracujícího lidu,
v listopadu se zase nesmělo zapomenout
na VŘSR, uvádělo se, který kombajnér sklidil
nejvíc hektarů obilí atd. Mě zaujala zprávička
ze srpna roku 1973, která také dost vypovídá o době, ve které jsme žili (tedy aspoň my
starší) a ani nám nepřišlo, že je něco špatně:
Důchod v naší obci
V naší sloučené obci pobírá důchod 419
našich občanů, kterým je vyplácena měsíční částka ve výši 338.519 Kč. Zamysleme se
nad tímto číslem a uvědomme si, jaké obrovské prostředky vynakládá naše socialistická
společnost v oblasti sociálního zabezpečení!

Želetavské zpravodaje dříve.

S nástupem nového režimu zajišťoval vydávání zpravodaje obecní úřad. V té době vycházel však jen dost sporadicky. Některý rok
nevyšel vůbec (1993, 1998 a 2003), neboť se
nenašel nikdo, kdo by se této náročné práci
soustavně věnoval. Posuďte sami: Od roku
1984 tiskla ŽZ tiskárna v Telči. Na každém
čísle se tehdy podílelo asi 20 přispěvatelů, 4–5 fotografů, 6 písařek, 2 redaktoři a 2
korektoři. Podle fotograﬁí jihlavská tiskárna
zhotovila tzv. štočky a v Telči se pak podle
dodaných rukopisů sázelo, lámalo a tisklo.
Internet tenkrát neexistoval, a tak se s rukopisy jezdilo za technickým redaktorem
do Vílance a s korekturou do Telče. Dovoz
vytištěných zpravodajů z tiskárny do Želetavy zajišťovala většinou želetavská sýrárna.
Poté pracovnice MNV zpravodaje distribuovaly do prodejen v celé sloučené obci. Zpravodaje se rozesílaly i nejstarším želetavským
občanům do domovů důchodců a povinné
výtisky na odbor kultury ONV, Okresnímu
kulturnímu středisku Třebíč a redakci tehdejší
Jiskry. Do rukou čtenáře se ŽZ dostal přibližně po 3–4 týdnech ode dne, kdy byl rukopis
odeslán. Ale v té době už se sháněly příspěvky do dalšího čísla, aby se zase za dva měsíce dostalo na pulty prodejen. Za skvělou úroveň Želetavského zpravodaje se koncem 80.
let umístila tiskárna v Telči na II. místě mezi
tiskárnami podniku Pardubice.
Za 50 let vyšlo v Želetavě celkem 174 čísel zpravodaje a všechny jsou zájemcům
k dispozici v naší obecní knihovně. V prvních
třech letech vycházel každý měsíc a pak různě. V 80. letech vycházel průměrně 6 x ročně, od roku 1991 do roku 2010 průměrně 1
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x ročně. Se změnou vedení v městysi v roce
2010 se ustálil roční počet výtisků ŽZ na čtyřech číslech.
V čem se lišil ŽZ ve svých počátcích
od toho dnešního? Po obsahové stránce
se zas tak nelišil. Také obsahoval zprávy
z radnice (tehdy MNV), informoval o činnosti
místních organizací i o chystaných akcích.
Nechybělo připomenutí historie obce, významných událostí i významných rodáků.
Zpravodaj dříve i dnes informoval o všem, co
se jeho tvůrcům zdálo zajímavé, takže se dá
říct, že vždy by celkem kvalitně mohl nahradit

Želetavské zpravodaje současnosti.

Autor už však „zapomněl“ vypočítat, že
průměrný důchod tehdy činil 800 Kč. To už
tak hezký obrázek o vynaložených prostředcích nedává. A takových zajímavých a někdy
dost úsměvných zpráviček najdeme ve starých zpravodajích plno. Ale i ty vypráví leccos o době a životě v našem městečku.
V současné době se o co největší kvalitu
ŽZ starají tři obětavé ženy: dvě učitelky místní ZŠ a já (také bývalá kantorka). Příprava
zpravodaje je opravdu náročná práce, to jistě
potvrdí každý, kdo někdy něco podobného
dělal. Při jeho tvorbě se nedají počítat hodiny, a tak si přejme, aby nám síla, odhodlání
a nápady ještě nějaký čas vydržely a aby ŽZ
vycházel ještě aspoň dalších 50 let.
Olga Nováková

z mikroregionu, z kultury

Zimní pohybové aktivity: bruslení a výšlap
Zimní období, a především závěr roku
sice bývají spojené s jistým klidem a prostorem na odpočinek, ale také přinášejí
více času na společné aktivity, což platí
mimo jiné rovněž v Častohosticích. Přes
veškerá nařízení a přijatá proticovidová
opatření jsme společně s SDH Častohostice zajistili společné bruslení na zimním
stadionu v Moravských Budějovicích.
Zatímco první termín pohybu na ledové
ploše byl v předvánočním čase 19. prosin-

ce, na druhé bruslení jsme se sešli těsně
po vánočních svátcích 27. prosince 2021,
kdy většina z nás možnost pohybu ráda
přivítala. Po oba dny se nás na ledě sešlo
opravdu dost.
Závěr roku 2021 jsme 31. prosince pěkně oslavili společným výšlapem. Sraz
účastníků byl u častohostického vánočního stromu, odkud jsme po nezbytném
fotografování vyrazili do Lázu
(kolem Vondrouškova mlýna).

Dále jsme pokračovali přes Láz k lesu
a nabrali směr Nové Syrovice do tamní
restaurace. Po řádném občerstvení a načerpání sil jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Bezmála třináctikilometrovou
trasu jsme zvládli v pohodě a dobré náladě, k čemuž přispělo i příjemné, téměř
jarní počasí.
Marie Vláčilová

Turnaj TJ Lukov ve stolním tenise s výborným gulášem
Po dvouleté odmlce proběhl v areálu
TJ Lukov vánoční turnaj mezi hráči reprezentujícími Lukov v krajském
a okresním přeboru. Protože
tentokrát nebyla z důvodu vládních opatření zařazena kategorie
neregistrovaných hráčů, o vítězství se mohli poprat pouze registrovaní pingpongáři. Turnaj byl
rozdělen na dvě části: dvouhra
a čtyřhra.
Začátek klání byl stanoven
na osmou hodinu ranní. Při prezentaci se nahlásilo celkem jedenáct sportovců. Nejprve se
odehrály základní skupiny, poté
následovaly čtyřhry. Finálová
část turnaje začala ve 13 hodin.

Celý turnaj provázela dobrá vánoční
nálada okořeněná výborným gulášem.

Po sportovní stránce nutno dodat, že
všechny zápasy měly vysokou úroveň
s notnou dávkou emocí.
První tři místa v jednotlivcích
dle očekávání obsadili hráči „A“
týmu hrajícího krajský přebor I.
třídy. Dvojice pro čtyřhru pak byly
určeny losem, takže neměly předem jasného favorita.
A jak vánoční turnaj v Lukově
dopadl? Dvouhra: 1. Zdeněk Vrzal, 2. Ondřej Konvalinka, 3. Jan
Vidourek mladší.
Čtyřhra: 1. Radek Švanda – Pavel Šplíchal, 2. Ladislav
Švanda – Kamil Šplíchal, 3. Jan
Vidourek mladší – Jan Václavek.
Kamil Šplíchal

Vojtěch Vlk a jeho výstava s názvem MASKY
Od 25. února do 17. března bude v moravskobudějovických zámeckých konírnách k vidění výstava fotograﬁí s názvem
Masky. Jejich autorem je moravskobudějovický rodák Vojtěch Vlk, který už tři desítky let žije v Praze. Věnuje se především
portrétní fotograﬁi a je mimo jiné i autorem
knihy TranSpiRituals, mapující světová
náboženství a jejich rituály.
Jarní lockdown roku 2021 představoval
pro všechny umělce novou výzvu. Řada
z nich se na čas ocitla bez možností galerijní prezentace, inspirativních setkává-

ní i přímých zakázek. O samotě či úzkém
kruhu nejbližších se však často otevřel
prostor pro ztišení a zcitlivění vůči jemnějším (vizuálním) podnětům.
Vojtěcha Vlka jeho jarní cesta zavedla
zpět do pražského ateliéru, kam si během
postupného rozvolňování zval své přátele
a známé, aby vstoupili do rituálu fotograﬁe se zakrytou tváří a realizoval (dosud
neukončený) soubor lidských ﬁgur v papírových maskách. Součástí této výstavy
budou i tyto zajímavé fotograﬁe s papírovými maskami. Tvorbu vlastní masky

tentokrát nechal přímo na portrétovaných,
z nichž každý dostal k dispozici list tónovaného papíru. Každý měl možnost úpravy dle vlastního cítění, do hry vstupoval
i prvek náhody a společenské konvence.
Do jaké míry si kdo přál zůstat za maskou
ukrytý, záleželo zcela na něm.
Vernisáž výstavy fotograﬁí Vojtěcha
Vlka začne v zámeckých konírnách v pátek 25. února v 18.00 hod. O hudební
produkci se postarají Pavel Szabó, Patrik
Szabó a Petr Hos.
–luk–
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Děti malovaly vánoční přání pro seniory
Vánoce mohou být pro některé klienty domovů pro seniory obdobím, kdy pociťují smutek, neboť nemusí mít to štěstí
setkat se osobně se svými nejbližšími. A když už, tak kvůli
koronavirové pandemii například v omezeném režimu.

Předání krásných vánočních přání od dětí proběhlo v úterý
21. prosince 2021. Jelikož byla v této době pro návštěvy zpřísněna opatření, odevzdala jsem je u vchodu a klientům dvou
domovů (Dům sv. Antonína Moravské Budějovice a Domov sv.
Anežky ve Velkém Újezdě) byla poté předána na jejich vánočních besídkách.
Děkujeme touto cestou všem dětem
a jejich učitelkám, které se i v závěru roku
2021 do výroby vánočních přání zapojily
v tak hojném počtu. Jednalo se zejména
o děti z MŠ Fišerova, Šafaříkova a Husova
Moravské Budějovice, MŠ Jabula Moravské Budějovice, ZŠ a MŠ Nové Syrovice,
ZUŠ Moravské Budějovice, ZŠ a MŠ Domamil, ZŠ a MŠ Třebelovice, ZŠ a Prš
Dobrovského Moravské Budějovice. Přáníčka byla nádherná a většina z nich byla
i s věnováním. Udělali jste malou radost
sobě, ale ohromnou radost někomu jinému.
Zároveň mi v tomto příspěvku dovolte
poděkovat všem, kteří se seniory každý
den pracují a pečují. Mají náš velký obdiv.
Je to nesmírně náročná a důležitá práce.
Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školství

Malé fotoohlédnutí za adventním a vánočním časem
Čtyřmi snímky se ještě vracíme do prosince minulého roku
– do času adventu a Vánoc. Tři fotograﬁe zachycují aktéry Adventních koncertů v kostele sv. Jiljí (12. 12. – ZUŠ) a ve velkém
sále Besedy (19. 12. – Pavel Szabó a hosté), čtvrtá pak vznik-
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la před půlnocí 24. 12., kdy se z věže moravskobudějovického
kostela linuly během tradičního Štědrovečerního troubení tóny
koled a vánočních písní v podání hrajícího a tentokrát i zpívajícího kvintetu MK.
Foto: Pavel Čírtek a Luboš Janoušek

ze školství, z kultury

Sportovec, jemuž ztráta zraku pomohla najít smysl života
V únoru se v MKS Beseda uskuteční
přednáška muže, který ztratil zrak, ale neztratil chuť do života. To dokazuje nejen
svými sportovními úspěchy, ale také nezdolným optimismem. Jmenuje se Ondřej
Zmeškal a pochází z Nového Telečkova
na Třebíčsku. Absolvoval triatlonového
Ironmana, běžel maraton na Velké čínské zdi, přeběhl napříč Českou republiku
a v sedle tandemového kola zdolal jako
první nevidomý sportovec celou trasu nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de
France.
Když ve svých dvaceti letech přišel
o zrak, místo truchlení nad hrozným osudem začal pomáhat ostatním lidem, pro
které je dnes živoucí motivací „proč to nezabalit“ a jít dál.
Ondra si rád dává výzvy a má proto samozřejmě i vize do budoucna, kdy chce
nejen pracovat sám na sobě, k čemuž patří překonávat své sportovní limity a hranice, ale také motivovat svým příběhem širokou veřejnost. V tomto roce by rád vydal
ﬁlmový fotodokument a knihu ze slavného
cyklistického závodu Tour de France.
Do moravskobudějovické Besedy zavítá v úterý 22.února a odvypráví nám zde
svůj příběh. Příběh člověka, který v životě
zažil situace, které ho mohly zlomit, ale
nezlomily. Ondřej Zmeškal totiž pokračuje
v tom, co má rád a co ho naplňuje. Přijďte
si ho poslechnout…
Kristýna Lukášová

KROK – naše
pomoc s přípravou
k přijímacím
zkouškám
Konec února je pro mnohé mladé lidi
spojen s velkým životním rozhodnutím.
Do prvního března se totiž podávají přihlášky ke studiu na středních školách.
Žáci i jejich blízcí řeší důležitou otázku:
Kam po ukončení základní školy? Tento
krok určuje jejich další profesní zaměření. Situace v dnešní covidové době je
však pro veřejnost trochu nepřehledná.
Pojďme si tedy připomenout alespoň to
nejdůležitější.
(dokončení na str. 23)

Klub důchodců působící při MKS Beseda Moravské Budějovice uspořádal
v úterý 11. ledna v sále Budivoj přednášku
Antonína Buličky s názvem „To nejlepší
z národních parků USA“. Zkušený moravskobudějovický cestovatel seznámil během dvou hodin šest desítek přítomných
se svými bohatými zážitky z putování napříč Spojenými státy americkými.
Foto: Luboš Janoušek
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Ježíšek v ZŠ TGM naděloval také zvířátkům
V úterý 14. prosince 2021
proběhla v parčíku před Základní školou T. G. Masaryka
v Moravských Budějovicích
akce „Rozsvícení vánočního
stromečku“. Členové kroužku
Tereza se setkali s moravskobudějovickými občany, kteří
přišli v opravdu hojném počtu.
Nejdříve zazpívali starší členové kroužku vánoční píseň
Zima v lese od kapely Trubači Markazíni. Poté předvedly
své pásmo básniček mladší
děti. Následovalo vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů.
Své pásmo předvedly také
děti z hudebního kroužku
Rozinky – zahrály několik vánočních koled během toho,
co členové ekokroužku zdobili stromeček. Mimo jiné i lojovými koulemi, které vyrobili naši druháci.
V pátek 17. prosince jsme jako každý rok vybírali peníze na ochranu mořských želv. Letos jsme utvořili hned
tři skupinky: skupinka dětí z prvního
stupně koledovala se svým pásmem
básniček na druhém stupni. Mladší děti
z druhého stupně (žáci 6. až 8. tříd) ko-

ledovaly v 1. až 3. třídách s pohádkou
O želvě a opičce. Naši nejstarší členové (9. C) koledovali ve 4. až 7. třídách
s tzv. Abecedou Vánoc, která popisuje
vánoční tradice a zvyky, a s písní Zima
v lese. Naši členové celkem vybrali
přes 6 500 Kč. Všem děkujeme za příspěvky!
Táňa Dohnalová, 9. C, kroužek Tereza

Přeji všem zdraví i dobrou
životní perspektivu
Letošní zima se už
přehoupla do své druhé poloviny. Do následujících měsíců roku
2022 bych všem rád
popřál pevné zdraví
i dobrou životní perspektivu.
A
dětem,
které
opouštějí deváté ročníky základních škol,
nechť se ve spolupráci s rodiči podaří
správně vybrat další studium.
Období krize a hospodářského
propadu země zpravidla ještě víc
odhalují, jaké obory nabídnou práci
vždycky. Stačí v dnešní covidové situaci na internetu zabrousit na nabídky
zaměstnání. Šikovný řemeslník nebo
středoškolák s technickým vzděláním
se neztratí. A ještě zabezpečí rodinu.
Já vím, řeknete si, že ze mě mluví
má profese.
A tak to vyjádřím jinak: přeju všem,
aby studovali a pak pracovali v oboru,
jenž je opravdu baví, nabízí slušnou
výplatu i stabilní zájem ﬁrem a zákazníků.
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Co letos čeká naši
školu, tedy Střední
školu řemesel a služeb
Moravské Budějovice?
Do ﬁnální fáze spěje oprava hlavní, více
než sto let staré budovy v Tovačovského
sadech. Na podzim se
ukáže v celé své kráse.
Vnímáme to jako pozitivní čerstvý vítr v období, kdy se odevšud valí hlavně negativní zprávy.
I nás postihla řada omezení, některé akce kvůli nařízením vlády, jež dbá
na bezpečnost účastníků, odpadly
a my se je budeme snažit nahradit,
pokud to bude možné. Mám na mysli
třeba tradiční setkání s bývalými zaměstnanci, kteří jsou již v důchodu.
Jsme rádi, že se nám podařilo uskutečnit například Dny otevřených dveří
a zvědavým zájemcům ukázat, co můžeme nabídnout.
Není toho málo a my už se těšíme
na nové žáky.
Tomáš Dolejský,
ředitel SŠŘS Mor. Budějovice

Sňatky
ve IV. čtvrtletí 2021
Radek Ježek
Mor. Budějovice
Kateřina Zikmundová Mor. Budějovice
Radek Malý
Ladislava Kličková

Jakubov u M. B.
Jakubov u M. B.

Martin Lapeš
Mor. Budějovice
Zuzana Procházková Mor. Budějovice
Matrika

Opustili nás:

Josef Šimka
Božena Dohnalová
Jiří Havelka
Jindřiška Durdová
Ing. Ivo Formánek
Aleš Krafka
Marie Bořecká
Karel Láznička
František Vlaha
Františka Ferdanová
Josef Peca
Jarmila Indrová
Ing. Stanislav Balík
Marie Špačková
Věra Čurdová
Karel Janderka

1946
1957
1943
1932
1951
1963
1929
1949
1924
1937
1957
1924
1927
1948
1933
1949

Dešov
Dědice
Lažínky
Lukov
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Lukov
Mor. Budějovice
Vranín
Želetava
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Štěpkov
Radkovice u Budče
Nové Syrovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil
inzerce

společenská kronika
Vzpomínky
Žít je tak složité
a umřít je tak
prosté...
Dne 16. 2. 2022
uplyne sedm
smutných let,
kdy nás navždy
opustila paní
Věra Dvořáková
S láskou
vzpomínají děti s rodinami.

Čas míjí, vzpomínky zůstávají.
3. 2. uplyne 15 let,
co nás opustila
paní Anna
Růžičková
z Moravských
Budějovic.
S úctou a láskou
vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

A za vše, za vše
dík, za lásku,
jaká byla, za život,
jaký byl . . .
Dne 19. února uplyne 12. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Libor Šrámek
z Mor. Budějovic.
S láskou stále
vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina.

Dne 2. února 2022 uplynou 3 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Vlasta Valová z Třebelovic, která by
letos 17. ledna oslavila 90. narozeniny.
V tentýž den 17. ledna 2022 uplynulo
27 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Josef Vala z Třebelovic, který by v letošním roce 14. 7. oslavil 91. narozeniny.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají
syn Josef s manželkou Marií, vnuk Jan
a Josef s rodinami.

Dne 13. 2. 2022
si připomeneme
9. 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.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,
nezapomene.
Dne 25. února
uplyne sedmé
smutné výročí
od úmrtí paní
Boženy
Juránkové
z Mor. Budějovic.
S láskou vzpomínají manžel Antonín
a dcery Marcela a Iva s rodinami.

Strach ze života
roste, když se mu
vyhýbáme - pokud
se ale pokusíme
žít, strach a obavy
zeslábnou…
Dne 9. února 2022
tomu bude 11 let,
co nás opustil
milovaný syn,
bratr a vnuk Jindřich Kovář z Nových
Syrovic. S láskou stále vzpomínají
rodiče, sestra a prarodiče.

Dotlouklo srdce
drahé maminky,
odešlo na věčnost
spát. Maminko zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.
Dne 2. 2. 2022
uplyne 1. smutný
rok kdy nás opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička paní Eva Kocábová.
S láskou vzpomíná
manžel, dcera a synové s rodinami.

Kdo tě znal,
vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 5. února 2022
uplynou 4 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.

Chtěl jsi tu být,
smát se a užívat....
Dne 2. ledna
uplynou 4 roky,
kdy nás náhle
opustil pan
František
Radkovský
z Moravských
Budějovic
(rodák z Hostimi).
S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera Katka s rodinou.
Redakce měsíčníku Moravskobudějovicko se hluboce omlouvá za pochybení,
které se stalo při uveřejnění vzpomínky
na pana Františka Radkovského z Mor.
Budějovic.
Ve vzpomínce jsme chybně uveřejnili, že
od jeho úmrtí uplynou letos v lednu tři roky
místo čtyř roků.
Přijměte prosím naši omluvu.

Pět smutných roků,
odvál čas a smutný
měsíc je tu zas.
Vzpomínka
na Tebe stále bolí,
ale zapomenout
nedovolí.
Dne 4. února 2022
uplyne 5 roků
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.

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

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal ....
Dne 14. února uplyne 11 smutných let
od úmrtí pana
Karla Suchého
z Mor. Budějovic.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.
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ze sportu

Úspěšný vstup Proﬁ aerobic teamu MB do nového roku
První lednovou sobotu se uskutečnil aerobikový závod jednotlivců v Kutné Hoře, který pro nás znamenal šťastné vkročení
do nového roku 2022. Doufáme, že se
i zbytek roku ponese v podobném duchu
a udržíme si tak svou pozici v popředí
mezi nejúspěšnějšími kluby České republiky.
Umístění závodnic v proﬁ skupinách:
Adinka Zikmundová – 1. místo (kat. 3–4
roky), Viktorka Roušalová – 2. místo (kat.
3–4 roky), Terka Havlíčková – 2. místo
(kat. 14–17 let), Terka Chrástová – 3. místo (kat. 14–17 let), Anetka Havlíčková – 5.
místo (kat. 14–17 let), Klárka Lujcová – 6.
místo (kat. 25 a více), Natálka Peterová
– 7. místo (kat. 5–6 let), Michalka Jenerá-

lová – 7. místo (kat. 7–8 let), Justýnka Šenkyplová – ﬁnále (kat.
3–4 roky), Sárinka Chvátalová – ﬁnále (kat. 3–4 roky), Eliška Peterová – ﬁnále (kat. 3–4 roky).
Umístění závodnic v neproﬁ skupinách: Soﬁnka Poláčková – 1. místo (kat. 7–8 let), Kristýnka Nesibová – 2. místo (kat. 5–6 let), Ellenka
Tesařová – ﬁnále (kat. 5–6 let), Lucinka Radová – ﬁnále (kat. 5–6 let),
Emička Chvátalová – ﬁnále (kat.
5–6 let).
Všem závodnicím děkujeme
za skvělou reprezentaci a jejich rodinám za podporu!
Vendula Kopečková,
trenérka

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
Hromniční výstup na Tašky

MDŽ na Sádku

Turistický oddíl zve všechny příznivce na již tradiční Hromniční výstup na Tašky, který se uskuteční v sobotu 5. února. Sraz
bude na vlakovém nádraží v 10.15 hod. Vlakem se přesuneme
do Šebkovic a odtud se budeme pěšky vracet přes Holý kopec
a Svatého Víta zpět do Moravských Budějovic. Délka trasy je cca
14 km. Na trase bude rozdělaný oheň. Proto buřty na opékání
s sebou!
Aktuální informace o konání akce budou na www.mbsokol.cz.

Vydejte se s námi o prvním březnovém víkendu na pohodový
výlet, připojit se mohou i méně zdatní turisté, senioři a rodiče
s dětmi. Sraz v sobotu 5. března v 10.15 hod. na vlakovém nádraží. Odtud vyrazíme vlakem směr Okříšky.
Trasu si každý může vybrat podle své kondice. Odpočinková
verze vede z nádraží Kojetice na Moravě na vinici Sádek a zpět,
má délku 4 km a vede po asfaltových cestách. Zvládnou ji i nejmenší děti a je vhodná i pro kočárky. Zdatnější turisté mohou
jet vlakem až do Starče a po značených lesních cestách dorazí
do stejného cíle, odkud cesta vede zpět k vlakové zastávce v Kojeticích na Mor. V tomto případě činí délka trasy 9 km.
Ať už si vyberete jakoukoliv trasu, vracet se budeme společně
vlakem z Kojetic na Mor. s odjezdem v 15.19, případně o dvě
hodiny později, tedy v 17.19 hod.
TJ Sokol

Kdo vystoupí na Tašky, objeví zde tento kříž…

Foto: Luboš Janoušek

Mezi účastníky oblíbeného lednového výstupu na Mařenku
byli rovněž turisté z Moravských Budějovic. Na nejvyšším vrcholu Třebíčska se většina z nich zúčastnila společného fotografování. Mnozí také navzdory mlhavému počasí vystoupali na zdejší rozhlednu, která tentokrát nenabídla žádné skvělé pohledy
do blízkého či vzdáleného okolí.
Foto: C. M.
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různé

KROK – naše pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám
(dokončení ze str. 19)
Stále platí, že každý žák si může
podat dvě přihlášky na vybrané maturitní obory. V letošním roce již neplatí žádné další úlevy, a tak se v rámci
přijímacího řízení na většině středních
škol zohledňuje výsledek centrálně
zadávaných jednotných přijímacích
zkoušek z matematiky a z českého
jazyka a prospěch z obou pololetí 8.
ročníku a z prvního pololetí 9. ročníku
ZŠ (respektive 6. a 7. ročníku u přijímacího řízení na šestileté gymnázi-

um). Samotné přijímací zkoušky se potom konají v termínu 12. a 13. dubna pro
zájemce o čtyřleté studijní obory a 19.
a 20. dubna pro uchazeče o studium
na víceletém gymnáziu.
Také Gymnázium a SOŠ Moravské
Budějovice se snaží pomoci s přípravou žáků na tuto velkou zkoušku a již
tradičně ve škole pořádá pro zájemce
přípravný kurz z českého jazyka a matematiky, tzv. KROK k přijímacím zkouškám. V loňském roce musel kurz probíhat on-line, ale věříme, že letošní rok

umožní jeho prezenční podobu.
První lekce by měla odstartovat
v úterý 22. 2. 2022. Krok je určen nejen zájemcům o studium na naší škole, ale všem, které státem zadávaný
test letos čeká. Stačí se jen přihlásit
na našich webových stránkách, kde
se zájemci dozví nejen o dalších aktivitách, které pro budoucí středoškoláky pořádáme, ale i o aktuálním dění
na této moravskobudějovické střední
škole.
Mgr. Květa Bretšnajdrová

Senioři stále přicházejí o značné ﬁnanční prostředky
Kriminalisté na Vysočině prověřují několik případů velice závažného podvodného
jednání, jehož obětí se stali senioři, kteří
kvůli své důvěřivosti přišli o značné ﬁnanční prostředky. Podvodníci na seniory útočí
telefonicky a využívají k tomu legendy falešného vnuka případně jiné blízké osoby.
Telefonáty se týkají seniorů, kteří používají
pevnou telefonní linku. Skutečnosti, že senioři vymyšleným příběhům podvodníků
většinou uvěří, nahrává bohužel součas-

ná doba, kdy kvůli pandemické situaci
dochází k výraznému omezení sociálních
kontaktů, a to i v rámci rodiny.
V době mimořádných opatření souvisejících s onemocněním covid-19 děti tak
často nenavštěvují své rodiče či prarodiče, a to může mít za následek pocit osamělosti a nepotřebnosti. A právě to vše
nahrává podvodníkům, kteří navíc spoléhají na to, že senior v radosti z kontaktu,
byť jen telefonického, svého příbuzného

hůře pozná po hlase a bude mu chtít okamžitě pomoci, aniž by si důkladně ověřil
sdělené informace. Scénář podvodu pod
legendou falešného vnuka nebo falešného syna bývá ve všech případech útoků
velice podobný. Senior je často hovorem
natolik překvapen, že v rámci hovoru pachateli sám sdělí skutečné jméno svého
vnuka, čímž pachateli výrazně usnadňuje
jeho podvodný úmysl.
(dokončení na str. 24)

Maraton Jana Buly
datum:
místo:
prezentace:
start:

26. 2. 2022
Orlovna Moravské Budějovice, Chelčického 885
od 8:30 hod.
od 10:00 hod. – 50, 100, 200, 600 m,
pomalejší běžci maraton
v 10:00 hod. – 42 195 m
v 11:00 hod. – 42 195 m
v 11:15 hod. – 1 000, 2 000, 5 275 m

kategorie:
50 m
benjamínci
50 m
atletická školka
100 m
minipřípravka
200 m
přípravka
600 m
mladší žákyně a žáci
1 000 m
starší žákyně a žáci
2 000 m
dorostenky, dorostenci
5 275 m
junioři, juniorky
5 275 m
lidový běh ženy, muži

r. 2017 a mladší
r. 2015–2016
r. 2013–2014
r. 2011–2012
r. 2009–2010
r. 2007–2008
r. 2005–2006
r. 2003–2004
bez rozdílu věku

42 195 m

muži A
muži B
muži C
muži D
muži E

r. 2002–1983
r. 1982–1973
r. 1972–1963
r. 1962–1953
r. 1952 a starší

42 195 m

ženy A
ženy B
ženy C
ženy D
ženy E

r. 2002–1988
r. 1987–1978
r. 1977–1968
r. 1967–1958
r. 1957 a starší

Speciální kategorie: kněží, hendikepovaní
Trasa závodu: 50, 100, 200 a 600 m na ul. Chelčického
1 000 m a 2 000 m mají otočky na trase hlavního závodu
5 275 m od orlovny do Lukova /otočka u sochy anděla/ a zpět
maraton 8 kol
Občerstvení: v prostoru startu a cíle
Ceny: první tři v kategorii, všichni maratonci pamětní medaile
Startovné: maraton 200 Kč, členové Orla 150 Kč,
kratší tratě 50 Kč, členové Orla 20 Kč, domácí členové Orla 0 Kč
Organizuje: Orel jednota Moravské Budějovice, tel. 607438787
www.orelmb.cz
Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 775939005 jasch@centrum.
cz
Zajištění závodu (vč. provozu zázemí v Orlovně) i samo
jeho konání bude záviset na aktuálně platných opatřeních
vlády a ministerstva zdravotnictví. Před datem konání sledujte informace na www.orelmb.cz!
Závodí se na silnici za běžného provozu, účastníci startují
na vlastní nebezpečí.
Běh podpořily: Město Moravské Budějovice,
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

23

různé
Senioři stále přicházejí o značné ﬁnanční prostředky
(dokončení ze str. 23)
V posledních dnech se ale podvodníci
uchylují k mnohem závažnějšímu jednání,
kdy seniorovi zavolá jménem vnuka například „ošetřující lékař z nemocnice“ s tím,
že vnuk se při nehodě zranil v obličeji, má
sešitou tvář, překousnutý jazyk, a proto
nemůže dobře mluvit. Seniorovi může
také zavolat falešný právník, který údajnou vnukovu dopravní nehodu řeší a požaduje peníze na mimosoudní vyrovnání.
Kriminalisté se v posledních dnech setkali s těmito smyšlenými případy:
Podvodník sdělil seniorce, že její syn
měl dopravní nehodu, při které zezadu
narazil svým vozidlem do jiného vozidla,
ve kterém cestoval manželský pár. Vzadu
v autě sedělo malé dítě, které v důsledku
autonehody utrpělo zranění. Volající uvedl, že zraněný je také její syn a kvůli natrženému jazyku špatně mluví. Po seniorce
chtěl podvodník 300 000 korun na mimosoudní vypořádání s rodinou, která je
nehodou poškozená. Peníze chtěl převést
bezhotovostně na účet.
Další volající podvodník se představil
seniorce jako lékař, který ošetřuje jejího
zraněného syna v nemocnici po autonehodě, a také požadoval zaslání částky
300 000 korun na mimosoudní vyrovnání
způsobené nehodou. Po prvotním kontak-

tu předal telefon na „syna“, který po nehodě špatně mluví kvůli poranění v obličeji.
Podvodník důchodkyni do telefonu tvrdil, že je lékař ošetřující jejího zraněného
vnuka, který leží na kapačkách a potřebuje co nejrychleji peníze na mimosoudní
vyrovnání po zaviněné dopravní nehodě.
Na pevnou telefonní linku volal neznámý muž, který se vydával za vnuka s tím,
že se dostal do blíže nespeciﬁkovaných
problémů a po starší ženě požadoval zapůjčení ﬁnanční hotovosti ve výši 350 000
korun. Pro peníze si měla na domluvené
místo přijít „vnukova“ známá.
Údajný vnuk se z určitých důvodů často nemůže osobně dostavit na místo, aby
si peníze vyzvedl, proto posílá svého
„kamaráda“, který na místo přijede často
vozidlem taxi. Nezřídka se stává, že tento
„kamarád“ následně předává peníze ještě přes dalšího prostředníka s cílem znesnadnění případné identiﬁkace. Bohužel
není výjimkou, že důvěřivý senior ve velké
obavě o osud svého příbuzného peníze cizímu člověku skutečně předá. Podvodníci
v poslední době požadují často také převedení peněz bezhotovostně, tedy z účtu
na účet. A podvodně vylákané částky dosahují přitom i několika stovek tisíc korun.
Při páchání tohoto druhu trestné činnosti došlo v poslední době k výrazné

změně v chování pachatelů. Své potenciální oběti začali kontaktovat také v noční dobu, v týdnu i o víkendech, přičemž
vyžadují vydání ﬁnanční hotovosti nebo
převody peněz rovněž v jakoukoliv dobu.
Seniory podvodníci také navádějí k tomu,
aby v případě, že nemají potřebný obnos
doma, došli peníze vybrat z účtu v bance nebo aby přímo v bance zadali příkaz
k jejich převodu.
Jak se správně chovat, abychom se
nestali obětí podvodníků, kteří se snaží
získat naše peníze?
Pokud takový hovor přijmete, co nejrychleji jej ukončete s tím, že si všechno
sami ověříte.
Po ukončení hovoru zavolejte svému
skutečnému vnukovi, synovi nebo osobě,
která potřebuje vaši pomoc, a sami si tak
ověřte, zda vám opravdu tato osoba volala a vyžadovala od vás nějakou pomoc.
Zavolejte však na telefonní číslo, které
na něho máte uložené, ne na číslo, ze
kterého vám bylo voláno, protože to byste
se dovolali znovu stejnému podvodníkovi! Případně se okamžitě spojte s dalším
příbuzným a požádejte ho, aby všechno
ověřil. Pokud si už domluvíte předání peněz, ihned o tom informujte Policii České
republiky na tísňové lince 158. Je veliká
pravděpodobnost zadržení pachatele při
předání peněz ze strany kriminalistů. A nikdy nepředávejte žádné peníze cizím osobám – tedy lidem, které neznáte.
Neváhejte oznámit Policii České republiky na linku tísňového volání 158 i případy, když vás někdo připravil podvodným
jednáním o peníze. V žádném případě
není důvod se za to stydět.
–KŘPČR–

SUDOKU
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Moravské Budějovice

Hromniční výstup na Tašky
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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.

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

sobota 5. 3.

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.

Moravské Budějovice

MDŽ na Sádku
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na pohodový výlet na Sádek. Vhodné i pro rodiče s dětmi a méně zdatné turisty. Sraz účastníků v 10.15 na vlakovém nádraží. Více informací
uvnitř zpravodaje.
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