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Milí spoluobčané a kulturní přátelé,
za okny nám mizí zdlouhavá zima a my můžeme pomalými 

krůčky vítat jaro. Příroda se začíná probouzet, a tak všechno 
bude zase veselejší. My na kulturním středisku doufáme, že 
už nás čeká co nejméně omezení a budeme vás moci tě-
šit kulturními akcemi. Věříme, že od jara už nás nečeká tolik 
opatření. Umění a kultura se začnou navracet ke svým divá-
kům a budou po karanténní hibernaci opět v rozpuku. Přesto 
bych kultuře nerad křivdil, protože toho zase tolik nenaspala 
– naopak se nestálé situaci související s pandemíí rychle při-
způsobovala. V Besedě vymýšlíme nové akce, které i nadá-
le umožňují kulturu nechat dýchat, přestože to vypadá, že i nadále pod 
rouškami.

Někdy je jaro také spojováno s jarní únavou, ale té my rozhodně pod-
lehnout nechceme. Činíme se s přípravou jarních akcí, na které vás sr-
dečně zvu a s nimiž bych vás rád seznámil.

Masky, tak se jmenuje výstava, která v zámeckých konírnách začala 
už v únoru, ale bude mít pokračování až do 17. března. Jde o výstavu fo-
tografií moravskobudějovického rodáka Vojtěcha Vlka, který nyní působí 
v Praze. Určitě stojí za zhlédnutí.

V pátek 11. března se v podvečerních hodinách prostory velkého sálu 
Městského kulturního střediska Beseda rozezní tóny skupiny Jarda Band. 
Stane se tak v rámci koncertu při svíčkách.

V polovině března máme v plánu promítání nové české pohádky s ná-
zvem Tajemství staré bambitky 2 a s hvězdným obsazením v podobě 
zpěváka Tomáše Kluse, herečky Kamily Janovičové či Ondřeje Vetchého.

Třetí měsíc roku zakončí přednáška Radovana Dlouhého “Od ovlivňo-
vání počasí k transhumanismu”. A kdo je Radovan Dlouhý? Po Sametové 
revoluci se přestěhoval do Spojených států, kde získal vysokoškolské 
vzdělání. Koordinoval rozvojové projekty v Ekvádoru a Mexiku. Byl také 
konzultantem OSN ve Vídni a od roku 2008 přednáší na katedře rozvo-
jových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Má 
nám zajisté co nabídnout, nemyslíte?

Měsíc duben začneme v sobotu devátého premiérovým 
“Jarním blešákem” na zámeckém nádvoří. Tak pojďte s námi 
vytvořit příjemnou atmosféru, vyklidit garáže, stodoly, půdy 
a dovézt své “poklady”. Přijďte je prodat, nebo je můžete tře-
ba s někým vyměnit. Točené pivo, grilovaná klobáska a další 
občerstvení zajištěno. Chystáme také Velikonoční výstavu, 
kde se budete moci přijít podívat na výrobky dětí nejen z ma-
teřských a základních škol.

Největší (troufnu si tvrdit) dubnovou “peckou” bude vy-
stoupení skupiny H.E.R. Jedná se o první české turné sku-
piny H.E.R., která propojuje propast mezi rokenrolem a elek-
tro – heavy popem. Od svého vzniku v roce 2011 odehráli 

tisíce koncertů v USA, ale i v Evropě. Jejich zpěvačka Monique Stafille je 
na podiu často přirovnávaná k Madonně či zpěvačce Debbi. V druhé po-
lovině dubna bude v zámeckých konírnách probíhat tradiční Chovatelská 
přehlídka trofejí a koncem měsíce zde začne výstava obrazů Jaroslavy 
Garšicové. Poslední dubnový den patří oblíbenému pálení čarodějnic 
na zámeckém nádvoří, kde všem k tanci i poslechu zahraje skupina Duha 
Band. Pivo bude točené, cigáro uzené a zábava náramná.

Týdny utečou jako voda a přehoupneme se do května. Druhý májový 
pátek budeme mít v Besedě koncert GUNS N’ ROSES Tribute revival. 
A to bude něco! Neděle 8. května patří všem maminkách, a tak plánujeme 
odpoledne právě pro ně. Uděláme si tady v Besedě takový workshop pro 
maminky, jehož obsahem workshopu bude péče a regenerace. Ve druhé 
polovině května vás pozveme na Ochutnávku jihomoravských vín. Usku-
teční se na zámeckém nádvoří, kde si užijeme odpoledne se sklenkou 
vína a poslechem cimbálové muziky.

Snad jsme se vám alespoň s některou z akcí trefili do vkusu a vy si 
takhle zjara uděláte na kulturu čas, přijdete si odpočinout a vychutnat ty 
sladké i tučné kulturní dobroty, ze kterých na léto do plavek určitě nepři-
berete…

Přeji vám všem krásné jarní dny se spoustou kulturních zážitků, pokud 
možno “z dílny” MKS Beseda.

Karel Nechvátal, ředitel MKS Beseda
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město informuje

schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
prostor, sloužících k podnikání a o do-
dávkách služeb do prostor sloužících 
k podnikání s nájemcem PLASTIMEX 
Prostějov, spol. s r.o.; předmětem ná-
jmu jsou prostory o výměře 318,66 m2 
situované v prvním nadzemním podlaží 
budovy č. p. 189 na ulici Husova; 
neschválila odkup stacionárních insta-
lací měřících zařízení včetně 2 ks slou-
pů na ul. Znojemská a Pražská od spo-
lečnosti CZECH RADAR a.s.; 
schválila zveřejnit záměr prodeje po-
zemků určených pro výstavbu II. eta-
py Shoppingu Moravské Budějovice 
předem určenému žadateli společnosti 
FMZ INVEST, s.r.o. Jedná se o po-
zemky p.č. 4204/74, p.č. 4201/13, p.č. 
4201/11, p.č. 4201/12, p.č. 4201/10, p.č. 

st. 3430, p.č. 4201/9, p.č. 4201/7, p.č. 
4201/8, p.č. 5204/1 a p.č. 4201/6 v k.ú. 
Moravské Budějovice;
projednala možnosti zhodnocení fi-
nančních zdrojů města Moravské Budě-
jovice a schválila zřízení zvýhodněného 
běžného účtu navázaného na reposaz-
bu ČNB sníženou o 1,0 %;
schválila prezentaci města v připra-
vované obrazové publikaci „Města 
a obce Vysočiny“ v rozsahu 1 strany A5 
za cenu 5 950 Kč vč. DPH;
schválila prezentaci města v připravo-
vaném magazínu Vysočina v rozsahu 
jedné strany za cenu 22 900 Kč bez 
DPH;
vzala na vědomí žádost zastupitelky 
města Mgr. Prokopové o financování 
pamětní desky moravskobudějovické-

mu rodákovi, režiséru a scénáristovi Ivo 
Novákovi (1918–2004), který natočil mj. 
filmy Léto s kovbojem, Fešák Hubert 
i televizní seriál Dynastie Nováků;
vzala na vědomí informace ředitelky 
Nemocnice Třebíč ke zřízení mobilního 
testovacího místa ve městě;
jmenovala společnou komisi pro oteví-
rání obálek s nabídkami a pro posou-
zení a hodnocení nabídek na veřejné 
zakázky malého rozsahu organizované 
odborem strategického rozvoje a in-
vestic pro rok 2022 v tomto složení – 
členové: Jaromír Klouda, Jan Kocáb, 
Ing. Petr Žák, Miroslav Beránek, Fran-
tišek Dostál; náhradníci: Bc. Jana Kie-
sewetterová, Ing. Eva Šafránková, 
PhDr. Zdeněk Janderka, Bc. Jana Tů-
mová, Ing. Jaroslav Doležal.

*  *  *

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice
Rada města na své 96. schůzi dne 17. ledna 2022 mj.:

Rada města na své 97. schůzi dne 31. ledna 2022 mj.:
souhlasila s přijetím finanční částky 
30 000 Kč od VODÁRENSKÉ AKCIO-
VÉ SPOLEČNOSTI, a.s. pro ZIKOS, 
příspěvkovou organizaci jako účelovou 
dotaci pro zaplacení užívání ledové 
plochy při bruslení dětí ze základních 
a mateřských škol v Moravských Budě-
jovicích v rámci projektu Děti do bruslí 
v období leden až březen 2022;
při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti TSMB s.r.o. vzala 
na vědomí záměr TSMB s.r.o. na poří-
zení nového vozidla na svoz odpadů 
vybaveného lisovací nástavbou, vyklá-
pěčem nádob, váhou pod vlastní ná-
stavbou a čtečkou RIFD čipů ze sváže-
ných nádob. Nové vozidlo by nahradilo 
dosluhující 12 let staré vozidlo a sou-
časně by vyhovovalo novým zákonným 
předpisům ohledně vážení odpadu;
schválila předložit žádost o dotaci 
z Fondu Vysočiny – Ekologická výcho-
va 2022, opatření 4.4. Péče o přírodu 
a krajinu Vysočiny – výsadba Aleje 
prvňáčků na pozemku p.č. 4214/1 v k.ú. 
Moravské Budějovice;
schválila poskytnutí dotace ve výši 
15 000 Kč pro spolek Život pro varhany, 

z. s.  Praha na festival Varhanní Vysoči-
na, který si klade za cíl představovat za-
jímavé varhany a místa Kraje Vysočina. 
Koncerty jsou určeny široké veřejnosti 
a vstupné na ně je dobrovolné. V na-
šem městě je koncert plánován na 2. 
října 2022. Na varhany v kostele sv. Jiljí 
zahraje prof. Jan Hora, který část života 
prožil v Moravských Budějovicích a loni 
oslavil 85. narozeniny; 
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci 
s omezujícími podmínkami týkající se 
pozemku p.č. 4204/4 v k.ú. Lažínky 
a souhlasit s omezujícími podmínkami 
uvedenými v čl. IV. této smlouvy. Jedná 
se o smlouvu s ČR – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových. 
Pozemek navazuje na pozemky města 
a je možné jej využít pro případnou sou-
vislou veřejnou účelovou komunikaci;
doporučila zastupitelstvu města neschvá-
lit výkupy pozemků v k.ú. Moravské Budě-
jovice od společnosti VIAGEM a.s. Praha, 
a to podíl 9/70 pozemku p.č. 5165 (v ex-
travilánu obce směrem na Litohoř) a id. ½ 
pozemku p.č. 1288 (pod hřbitovem);

projednala a uložila odboru strategic-
kého rozvoje zpracovat znalecký po-
sudek na ocenění částí pozemků dle 
záborového elaborátu a geometrický 
plán na oddělení částí pozemků na vý-
stavbu cyklostezky kolem toku Rokytky 
v k.ú. Moravské Budějovice a doporuči-
la zastupitelstvu města schválit záměr 
výkupu pozemků o celkové výměře cca 
2500 m2 (přesná výměra bude uvede-
na v oddělovacím GP) v k.ú. Moravské 
Budějovice od Tělocvičné jednoty Sokol 
Moravské Budějovice za účelem vybu-
dování cyklostezky kolem toku Rokytky;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit usnesení, kterým zastupitelstvo 
města svěří pravomoc radě města 
rozhodnout o účasti města v dražbě, 
ve veřejných soutěžích o nejvhodnější 
nabídku nebo jiných obdobných způso-
bech nabytí hmotných nemovitých věcí 
nebo práva stavby a na všech právních 
jednáních (úkonech) s tím souvisejících;
schválila a vydala Pravidla rady města 
Moravské Budějovice pro zadávání ve-
řejných zakázek č. 1/2022;
doporučila zastupitelstvu města, dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Podpořil Kraj Vysočina 
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město informuje
schválit zadání změny č. 4 Územního 
plánu Moravské Budějovice;
schválila smlouvu o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací s firmou 
CETIN, a.s., vlastníka sítě, v rámci re-
alizace projektu „Rekonstrukce uličního 
prostoru na ulici Žerotínova, Moravské 
Budějovice“;
schválila smlouvu o dílo „PD – Chod-
ník v podjezdu v ul. Husova, Moravské 
Budějovice“, uzavíranou s firmou PRO-
fi Jihlava spol. s r.o., jako zhotovitele, 
na vypracování kompletní projektové 
dokumentace pro stavbu chodníku 
(v místě podjezdu pod železniční tratí 
vybudování jednostranného chodníku 
na levé straně směrem od centra, který 
se bude napojovat na stávající chod-
níky za místní komunikací na ul. Polní 
a Za Tratí);

schválila předložit žádost o dotaci 
do programu Fondu Vysočiny – dotační 
titul Památky 2022 na obnovu střešní 
krytiny měšťanského domu č.p. 60 ul. 
Purcnerova. Obnova střechy proběhla 
před cca 23 lety a na části střechy (kte-
rá by se měla opravovat) byla použita 
původní krytina z celé střechy, která 
byla vytříděna;
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele služeb 
„PD – Rekonstrukce stravovacího pavi-
lonu ZŠ TGM, Moravské Budějovice“: 1. 
JPS J. Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec, 
2. SJ PROJEKT s.r.o. Kunžak, 3. STABO 
MB s. r. o. Moravské Budějovice;
vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky pří-
spěvkové organizace Základní škola 
Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 

933 a současně pověřila odbor kance-
láře starosty a školství organizací kon-
kurzního řízení;
vzala na vědomí zprávu Policie ČR, 
obvodního odd. Moravské Budějovice 
o stavu bezpečnosti a veřejného pořád-
ku v územní působnosti města Morav-
ské Budějovice a integrovaných obcí 
za období roku 2021;
vzala na vědomí předložení žádosti 
o dotaci z Fondu Vysočiny – dotační 
titul Sportoviště, klubovny a táborové 
základy 2022 na opravu oplocení spor-
tovního hřiště ZŠ Havlíčkova;
vzala na vědomí oznámení ZUŠ o po-
dání žádosti o dotaci z Fondu Vysoči-
ny – dotační titul Učební pomůcky 2022 
na pořízení laserového projektoru;
vzala na vědomí termín svolání zastupi-
telstva města na 7. 3. 2022.

Rada města na své 98. schůzi dne 11. února 2022 mj.:
schválila uzavření smlouvy o dílo 
na zpracování Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb pro území 
SO ORP Moravské Budějovice 2023 
– 2027 s firmou ACCENDO – Cent-
rum pro vědu a výzkum, z. ú., Ostrava 
– Hrabůvka, jako zhotovitelem, za jed-
norázovou úplatu 181 500 Kč včetně 
DPH a současně schválila přijetí dotace 
od Moravskobudějovického mikrore-
gionu ve výši 122 564 Kč včetně DPH 
na tento projekt;  
schválila přijetí účelové investiční do-
tace pro jednotku JPO II na pořízení 
dopravního automobilu pro výjezdovou 
jednotku města zařazenou v kategorii 
JPO II v celkové předpokládané ceně 
cca 1 500 000 Kč z prostředků Mini-
sterstva vnitra GŘ HZS ČR. Dotace 
činí maximum, tj. 450 000 Kč. Město 
bude žádat Kraj Vysočina o uhrazení 
části spoluúčasti z dotace ve výši 2/3 
státní dotace max. 300 000 Kč. Spolu-

účast města při získání maximální část-
ky dotace z Kraje Vysočina bude činit 
750 000 Kč. Zároveň doporučila zastu-
pitelstvu města schválit v tomto směru 
rozpočtovou úpravu;
schválila Program prevence kriminali-
ty města Moravské Budějovice na rok 
2022 – Bezpečnostní analýza;
projednala žádost společnosti House, 
Flat and Trading estate, spol. s r.o., 
Praha, schválila zveřejnit záměr pro-
deje pozemku p.č. 1480/37 orná půda 
o výměře 906 m2 v  k.ú. Moravské 
Budějovice formou výběrového řízení 
za účelem výstavby garáží na ul. Je-
chova (dle Územního rozhodnutí  č.j. 
VYST-4186/96, které nabylo právní 
moci 07.08.1996) a doporučila zastu-
pitelstvu města schválit tento záměr 
prodeje, přičemž podmínky výběrového 
řízení bude schvalovat rada města;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit poskytnutí finančního daru z FAOM 

ve výši 25 060 Kč pro V. K. (Profi aero-
bic team Moravské Budějovice) na za-
koupení týmových mikin a závodních 
dresů;
vzala na vědomí vnitřní předpis 
č.19/2022 o úplatě za předškolní vzdě-
lávání v Mateřské škole Moravské Bu-
dějovice ve školním roce 2022/2023;
schválila návrh programu 16. zasedání 
zastupitelstva města;
schválila přijmout nadační příspěvek 
ve výši 300 000 Kč od Nadace ČEZ 
na realizaci projektu „Oranžové hřiště 
Vesce“.

 Marie Růžičková, odbor kanceláře 
 starosty a školství

Ve čtvrtek 10. února se v myslibořickém středisku Diakonie ČCE uskutečnila oslava stých narozenin Boleslavy Achrerové, jejíž 
obsáhlé vzpomínky na život prožitý v Moravských Budějovicích jsme přinesli v únorovém vydání zpravodaje. Mezi celou řadou 
gratulantů nechyběla ani delegace z moravskobudějovické radnice tvořená starostou Vlastimilem Bařinkou, tajemnicí MěÚ Janou 
Špačkovou a matrikářkou Marií Janouškovou.

Foto: SDČCE

Svoz plastů ze žlutých 
popelnic

proběhne v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích

v úterý 15. března.
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V obřadní síni moravskobudějovické radnice proběhlo 
v pondělí 7. února slavnostní přijetí a ocenění děvčat z ae-
robikového klubu Profi aerobic team Moravské Budějovice 
za jejich dlouhodobě úspěšnou reprezentaci klubu i města 
po celé České republice. Pozvání přijala trenérka a zakla-
datelka klubu Vendula Kopečková společně s děvčaty ze 
závodní skupiny Terezou Chrástovou, Terezou Havlíčkovou 
a Anetou Havlíčkovou.

ných seminářích a cvičebních lekcích. Zkrátka za jejich úspěchy 
stojí pravidelný trénink a dlouhodobá a systematická fyzická pří-
prava. Zkušeností s aerobikem tato děvčata získala opravdu hod-
ně, a proto už taky vypomáhají s trénováním mladších děvčat.

Jak Vendula Kopečková sdělila, nejsou to jen tyto závodnice, 
které propadly kráse aerobiku. S velkým nadšením, zálibou i zdra-
vou motivací se aerobiku věnují všechny ostatní členky klubu. I ony 
začínají vyrážet na své první závody, mají možnost porovnávat své 
výkony s konkurencí a získávat tak cenné sportovní zkušenosti. 
A pokud budou na sobě pracovat, budou mít pevnou vůli a motiva-
ci sportovat, úspěchy se jistě brzy dostaví. Ostatně mladší děvčata 
již sbírají v soutěžích komerčního aerobiku svá první cenná i me-
dailová umístění.

Vlastimil Bařinka ocenil mladé sportovkyně ze jejich skvělá 
medailová umístění (Tereza Chrástová dosud získala 99 medai-
lí, Tereza Havlíčková 68 medailí a Aneta Havlíčková 26 medailí), 
kterých dlouhodobě dosahují a příkladně tak reprezentují svůj klub 
i město Moravské Budějovice. Trenérce, děvčatům a celému klubu 
Profi aerobic team popřál další skvělá umístění a úspěchy v aero-
biku, další nové členky nebo i členy, a především, aby tento sport 
i nadále bavil a všem přinášel radost z pohybu. Děvčata obdržela 
dárkové tašky, krásné květiny a společně velký čokoládový dort. 
Nechybělo závěrečné fotografování ani podepsání přítomných 
do kroniky města.

Kamila Havlíčková, odbor kanceláře starosty a školství

který jí patří za to, že (jak se uvádí ve zdůvodnění) „je laska-
vá, pokorná, trpělivá a velmi pozorná k druhým lidem. Ráda se 
účastní programu volnočasových aktivit, besed a výletů, pravi-
delně přichází na bohoslužby sloužené v domovní kapli“.

A právě tato žena se stala hlavní protagonistkou malé slavnos-
ti, která se ve společenské místnosti Domu sv. Antonína odehrá-
la první únorovou středu. Božena Dvořáková, která se narodila 
1. února 1928, zde totiž oslavila své 94. narozeniny. Gratulan-
tů se sešla celá řada, moravskobudějovickou radnici tentokrát 
zastupovaly tajemnice MěÚ Jana Špačková a matrikářka Marie 
Janoušková. Obě oslavenkyni popřály především hodně zdraví 
a předaly jí krásnou kytici, dárkový balíček a pamětní list.

Poté, co se se svými mnoha přáními připojili další gratulanti 
z řad spolubydlících a personálu domova, zaznělo tradiční mno-
hohlasé „Živijó, živijó“ a ke stropu vylétlo několik zátek od „bubli-
nek“. Před závěrečným fotografováním a společenským poseze-
ním se oslavenkyně podepsala do pamětní knihy města.

Pravidlo, že občanům Moravských Budějovic a jejich místních 
částí, kteří slaví devadesáté a vyšší narozeniny, gratulují zástup-
ci města osobně, platí již několik let. Podmínkou ovšem je nejen 
to, že o takové osobní blahopřání projeví samotní oslavenci či 
jejich blízcí zájem, ale také to, že tyto návštěvy umožní příznivá 
epidemiologická situace.

Luboš Janoušek

Jmenuje se Božena Dvořáková a od začátku roku 2020 žije 
v Domě svatého Antonína v Moravských Budějovicích. V polo-
vině ledna letošního roku zde získala titul „Babička roku 2021“, 

Ocenění závodnic Profi aerobic teamu Moravské Budějovice

Babička roku 2021 oslavila významné narozeniny

Oslavenkyni popřály také tajemnice MěÚ Jana Špačková a matrikářka 
Marie Janoušková, které si při této příležitosti a kvůli fotografování 
na chvíli sundaly roušky.               Foto: Luboš Janoušek

Starosta města Vlastimil Bařinka děvčata přivítal a společně se 
všemi přítomnými si vyslechl představení klubu a jeho činnosti. 
Slova se ujala trenérka Vendula Kopečková, která s velkým nad-
šením a současně pokorou vyprávěla o založení klubu v roce 2016 
a jeho začátcích. O tom, kde a jak klub funguje, jak se každý rok 
početně rozrůstá a přibývají další nové členky, což ji upřímně těší 
a je ráda, že i v dnešní době si děti nacházejí cestu ke sportování 
vůbec, a třeba právě k tak krásnému sportu jako je aerobik.

Profi aerobic team, který má od počátku své zázemí ve Fitness 
Moravské Budějovice, má dnes již více než 50 členek. Rozděleny 
jsou do tří výkonnostních skupin – od těch nejmenších až po nej-
starší členky závodní skupiny, z níž se závodů aktivně účastní Te-
reza Chrástová a sestry Tereza a Aneta Havlíčkovy. Děvčata mají 
za sebou nespočet tréninkových hodin, účastí na závodech v rám-
ci různých soutěží (závody vyhlašované v rámci FISAF, soutěž BAT 
či kutnohorská soutěž TOP TEN), ale také osobních účastí na růz-
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CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ
KRAJE VYSOČINA, O.P.S.

 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN
01. 03. 2022 05. 04. 2022 03. 05. 2022 07. 06. 2022
08. 03. 2022 12. 04. 2022 10. 05. 2022 14. 06. 2022
15. 03. 2022 19. 04. 2022 17. 05. 2022 21. 06. 2022

(vždy od 8:30 do 10:30)
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)

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

Od loňského roku platí nový zákon o odpadech, 
který nám výrazně zdražil skládkování, podporuje 
recyklaci a energetické využití odpadů. Zastupitelé 
našeho města proto schválili změny v obecní vyhláš-
ce a navýšili poplatek na 900 Kč/rok. Stále však bude 
možné uplatnit slevy na poplatníka – osvobozeny 
jsou děti do jednoho roku, osoby starší 80 let a v po-
řadí třetí narozené a další nezaopatřené dítě, které 
žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými sou-
rozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku max. 
26 let (zde je však nutno každoročně splnit ohlašovací povinnost).

V propočtu tedy zaplatíte o 20 Kč/měsíc víc než doposud, ale 
za 75 Kč/měsíc bude mít i nadále každý obyvatel města zajištěn 
kompletní odpadový servis – tedy vývoz popelnice s komunál-
ním odpadem, vývoz nádoby na plast a biodpad od domácnosti, 
využívání kontejnerů na separovaný odpad a úklid kolem nich, 
služby sběrného dvora na nebezpečný nebo objemný odpad, 
který je veřejnosti otevřen šest dní v týdnu, kompostárnu, svoz 
odpadkových košů z ulic, úklid černých skládek, dvakrát ročně 
svoz větví z ořezu stromů apod.

Město na odpadové hospodářství stále 
doplácelo a bude doplácet z rozpočtu mi-
liony korun ročně. Od roku 2018 se tento 
doplatek zvýšil o 1 007 196 Kč (viz. tabulka 
výdajů a příjmů na odpadové hospodářství 
města). Tato situace není bohužel dlouho-
době udržitelná. Jsme si vědomi toho, že 
zdražování není a nikdy nebude popu-
lární, nicméně je z dlouhodobého eko-
nomického hlediska nezbytné. Už nyní 
víme, že za 5 let budeme za tunu uloženého 
odpadu na skládku platit namísto stávají-
cích 800 Kč až 1850 Kč a cena bude stoupat i v dalších letech. Navíc, 
jak v průběhu let narůstá výše poplatku za skládkování, naopak klesá 
limit pro tzv. „třídící slevu“, pro občany i pro město samotné je tedy 
ideálním řešením omezit produkci odpadu a i nadále co nejvíce třídit. 
Vůbec nejlevnější je ale odpad ten, který vůbec nevznikne.

V roce 2021 byly náklady za zpracování a uložení odpadu na jed-
noho občana ve výši 1 322 Kč. Tato suma se vypočítává z celko-
vých nákladů vynaložených na zpracování a uložení odpadu. 
Do budoucna se dá očekávat, že se suma bude i nadále zvyšovat, 
protože udržet v provozu současnou frekvenci svozů odpadu a kon-
tejnerových stání, provoz sběrného dvora i mobilní svozy na kom-
postárnu při neustále se zvyšujících nákladech např. na mzdy, po-
honné hmoty a energie, nebude možné.

Na sociálních sítích se začaly porovnávat výše poplatků z jiných 
krajských měst. V tomto případě je ale důležité říci, že město od měs-
ta má zcela odlišné náklady. Odpadá jim např. podstatný výdaj jako 
je odvoz odpadu na skládku do Petrůvek, do Znojma, či do spalov-

ny do Brna. Srovnávat poplatky tedy tímto 
způsobem není adekvátní, ani objektivní. 
Museli bychom jít totiž do hloubky nákladů 
a struktury a šíře poskytovaných služeb, 
neboť v každé obci i městě jsou tyto hod-
noty výrazně odlišné. Podívejme se třeba 
na Brno. Má sice mnohem vstřícnější ce-
novou politiku vůči svým občanům a po-
platek za komunální odpad je schopno pro 
letošní rok ponechat ve výši 670 Kč, k je-
jich odpadovému systému je ale potřeba 
sdělit několik podstatných informací. So-

běstačný systém odpadového hospodářství, hustá síť sběrných dvo-
rů, vlastní dotříďovací linky a především spalovna! Díky činnosti své-
ho zařízení na energetické využívání odpadu prakticky město Brno 
„neskládkuje“ a to je klíčová úspora. Zatímco ve zbytku republiky 
končí na skládce až polovina komunálního odpadu, Brno ho 
umí zpracovat více jak z 97 %.

Malé shrnutí závěrem: v roce 2021 vynaložilo město na nakládá-
ní s odpady částku 10 131 280 korun. Do rozpočtu nám od společ-
nosti EKO-KOM bylo vráceno za třídění 1 099 000 Kč, celkem jsme 
tedy ještě zpracování odpadu zadotovali z našeho rozpočtu částkou 
4 365 041,20 Kč. Město by mohlo tuto částku zaplatit za občany ze 
svého rozpočtu, nezanedbatelný efekt spolupodílu občanů vidíme 
v možnosti investovat tyto prostředky do nových projektů ke zvyšová-
ní kvality života v našem městě. Pro naše peněženky je tedy důležité, 
abychom se maximálně snažili snížit objem směsného komunálního 
odpadu, ve vyšší kvalitě třídit a především předcházet vzniku odpadu. 
Všem, kteří kvalitně a pravidelně třídíte, moc děkujeme. Děkujeme 
i školám, neboť ekologická výchova ve výuce také přináší nový po-
hled na potřebu kvalitního a efektivního nakládání s odpady. – pak –

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
09. 03. 2022 13. 04. 2022 11. 05. 2022

08. 06. 2022
(vždy od 9:00 do 16:00)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018 (možnost objednat se předem)

Bližší informace odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice 
(730 598 198)

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

Šestnácté zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 7. března se uskuteční v pořadí šestnáctá schůze 
moravskobudějovického městského zastupitelstva v tomto vo-
lebním období. Přestože její kompletní program nebyl v době 
uzávěrky březnového vydání zpravodaje ještě znám, dá se před-
pokládat, že na členy nejvyššího orgánu města čeká jako již 
tradičně nejen projednání a schvalování nejrůznějších bodů, ale 
také bohatá diskuse.

Jednání by mělo proběhnout ve velkém sále Městského kul-
turního střediska Beseda od 16.00 hod. Jako vždy bude veřejné, 
a tudíž přístupné každému, kdo o to projeví zájem. –jek– 

Město trápí vysoké náklady na odpady
Rok Výdaje v Kč Příjmy z poplatků od ob-

čanů za odpad v Kč
Příjmy od

EKO-KOM v Kč
Doplatek město MB 

v Kč
2018 8 236 759,04 4 086 825,01 792 089,00 3 357 845,03
2019 8 962 933,00 4 125 612,87 817 270,00 4 020 050,13
2020 10 263 542,00 4 273 065,49 910 198,00 5 080 278,51
2021 10 131 279,58 4 666 659,38 1 099 579,00 4 365 041,20
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REKONSTRUKCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V LOKALITĚ NÁM. SVOBODY
– ul. Janáčkova, Březinova, Jiráskova, 

Gymnazijní a nám. Svobody
V letošním roce bude provedena rekon-

strukce technické infrastruktury v lokalitě 
nám. Svobody, která bude zahrnovat nám. 
Svobody, ul. Janáčkova (od křižovatky 

s nám. ČSA po křižovatku s ul. 1. máje), ul. 
Gymnazijní (od křižovatky s ul. Janáčkova 
za křižovatku s ul. Jiráskova), ul. Jiráskova 
a ul. Březinova (po křižovatku s ul. Jaro-
měřická) vč. propojení ulic Gymnazijní 
a Březinova (viz situace stavby).

Stavební práce budou spočívat v re-
konstrukci místních komunikací, kana-
lizace, vodovodu, veřejného osvětlení, 
kabelů VN a NN a umístění HDPE trubek 
v dané lokalitě. Předpokládané zahájení 
stavebních prací je v březnu 2022.

Dovolujeme si proto upozornit ob-
čany města a vlastníky dotčených 
nemovitostí, že do dané lokality 
nebude možné zajíždět, parkovat 
a bude také omezen pohyb chodců 
po staveništi. Přístup do nemovitostí 
pro chodce bude zajištěn.

O konkrétním termínu zahájení vý-
stavby, aktuálním dopravním omeze-
ní, svozu komunálního odpadu či o ji-
ných omezeních po dobu výstavby 
budou občané aktuálně informováni 
na webových stránkách města.

Žádáme občany i vlastníky nemo-
vitostí o shovívavost a dodržování 
dopravního značení. Za trpělivost, 
vstřícnost a ohleduplnost při prová-
děné rekonstrukci všem děkujeme.

Město Moravské Budějovice
Odbor strategického rozvoje 
a investic

Město Moravské Budějovice v letošním 
roce zahájí budování inženýrských sítí pro 
tři stavební pozemky v místní části a k. ú. 
Vranín, které jsou určeny pro výstavbu ro-
dinných domů. V rámci inženýrských sítí 
budou řešeny rozvody veřejného osvětle-
ní, nízkého napětí, STL plynovodu a ná-
sledně bude vybudována komunikace 
včetně odvodnění. Vodovod a kanalizace 
nebudou součástí inženýrských sítí.

V prostoru stávajícího podjezdu pod 
železniční tratí na ulici Husova v jihozá-
padní části města Moravské Budějovi-
ce dochází kvůli chybějícímu chodníku 
k časté kolizi automobilové, cyklistické, 
ale především pěší dopravy. Ke zvýšení 
bezpečnosti v dané lokalitě je v roce 2022 

Město připravuje prodej tří stavebních pozemků ve Vraníně

naplánována výstavba jednostranného 
chodníku v místě podjezdu pod železnič-
ní tratí, na levé straně směrem od cen-
tra, který se bude napojovat na stávající 
chodníky za místní komunikací na ul. 
Polní a Za Tratí. V současné době zadal 
odbor strategického rozvoje a investic 

MěÚ zpracování kompletní projektové 
dokumentace. Na základě zhotovené pro-
jektové dokumentace bude vybudován 
ucelený chodník, který přispěje ke zvýše-
ní bezpečnosti a ke komfortnímu pohybu 
pěších.

–osri–

Chystá se chodník v podjezdu na ulici Husova

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

úřední deska, kabelová televize, www.
mbudejovice.cz).

Odbor strategického rozvoje a investic

Radnice současně plánuje v letošním 
roce nabídnout všechny tři stavební po-
zemky k prodeji. O vyhlášení výběrového 
řízení na prodej 
pozemků a bliž-
ších podmín-
kách prodeje 
budou občané 
včas informo-
váni (zpravodaj, 
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Jaké bylo loňské nejoblíbenější chlapec-
ké jméno? V pomyslné tabulce obsadila 
v tomto směru první příčku jména Adam, 
Dominik a Jakub, když každé z nich mělo 
trojí zastoupení. Dvakrát se rodiče roz-
hodli pro následujících šest jmen: Filip, 
Jan, Matyáš, Sebastian, Tadeáš a Tobiáš. 
Po jednom zastoupení mají Albert, Alexan-
dr, Andrej, Antonín, David, Erik, Ferdinand, 
Filip, Jakub, Josef, Karel, Lukáš, Matěj, Mi-
chal, Nikolas, Ondřej, Petr, Šimon, Štěpán, 
Theodor, Tobias, Tomáš, Vilém.

Děvčat se narodilo méně a o první místo 
v oblíbenosti se dělí dvakrát zvolená jména 
Ema, Julie, Rozárie a Viktorie. Rodiče dále 
vybírali křestní jména Adéla, Amálie, Ane-
ta, Barbora, Beata, Dorothea, Ella, Eliška, 
Emanuela, Jolana, Klaudie, Leila, Liliana, 
Nela, Nicol, Nina, Sára, Stazie, Stela, Stel-
la, Štěpánka, Valentýna, Vanessa, Veroni-
ka, Zdeňka, Zuzana.

Obřady vítání nových občánků města 
se v roce 2021 (podobně jako v roce před-
chozím) kvůli epidemiologickým opatřením 
v souvislosti s šířením onemocnění co-
vid-19 nekonaly.

Knihy úmrtí obsahují celkem 176 matrič-
ních zápisů, což je o 26 méně než v roce 
2020. Z tohoto počtu bylo 93 žen a 83 
mužů, přičemž 47 zápisů úmrtí se týkalo 
občanů Moravských Budějovic.

V knihách manželství je zapsáno 48 
sňatků, což je stejně jako v roce 2020. 
Z celkového počtu uzavřených sňatků se 
jednalo v 19 případech o občana města 
Moravské Budějovice.

Manželství se uzavírala na různých 
místech našeho matričního obvodu. V ob-
řadní síni městského úřadu bylo uzavře-
no 25 sňatků, dva páry se rozhodly pro 
obřad na zámeckém nádvoří, sedm párů 
vstoupilo do společného života na ranči 

v Lažínkách. Svatební obřady se kona-
ly i v obcích Blatnice, Bohušice, Cidlina 
a Častohostice.

Církevní formou bylo uzavřeno jedenáct 
manželství, tedy stejně jako v roce 2020. 
Dva církevní sňatky byly uzavřeny ve Vel-
kém Újezdě v kostele sv. Petra a Pavla 
a v Moravských Budějovicích v kostele sv. 
Jiljí, další církevní sňatky hostily kostely 
v Babicích, Lukově, Jakubově u Mor. Budě-
jovic, Litohoři a v Nových Syrovicích.

Čtyřicet ženichů uzavíralo první sňatek 
a osm již mělo opakovanou zkušenost. 
U žen vstoupilo poprvé do manželství třicet 
sedm nevěst, jedenáct pak dalo šanci dal-
šímu manželství. Nejmladšímu ženichovi 
bylo 22 a nejmladší nevěstě 20 let. Naopak 
nejstaršímu ženichovi bylo 66 let a nejstar-
ší nevěstě 68 let.

Mezi snoubenci byl ve 37 případech star-
ší muž, největší věkový rozdíl vůči mladší 
ženě byl 12 let. Muži nejčastěji uzavíra-
li sňatek ve věku 30–40 let, u žen to bylo 
ve věku 22–30 let, což bylo podobné vě-
kové rozpětí jako ve statistice za rok 2020. 
Oproti roku 2020 však vzrostl průměrný věk 
novomanželů. U ženichů o jeden rok na 37 
let a u nevěst o dva roky na 34 let.

Marie Janoušková, matrikářka

Město Moravské Budějovice
Rada města Moravské Budějovice
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, 
ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace
Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres 
Třebíč se sídlem Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice.

Požadavky:
odborná kvalifikace, praxe a další předpoklady pro výkon čin-
nosti ředitele/ředitelky školy dle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,
znalost školské problematiky a školských předpisů,
organizační a řídící schopnosti,
občanská a morální bezúhonnost.

Písemně zašlete:
přihlášku (uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, kontaktní adresu, telefon, e-mail),

strukturovaný profesní životopis,
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), případ-
ně kopie dokladů o dalším vzdělání,
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe s uve-
dením pracovního zařazení a přesného časového vymezení,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců (originál, pří-
padně úředně ověřená kopie),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního 
místa ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely toho-
to konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu max. 5 stran A4.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ře-
ditelky: 1. srpna 2022.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, životopis, souhlas se zpracováním 
osobních údajů a koncepci rozvoje a řízení školy vlastnoručně po-
depište).
Přihlášku s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Kon-
kurz Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, 
okres Třebíč – NEOTVÍRAT“) doručte osobně nebo poštou v ter-
mínu do 15. března 2022 do 12 hodin na adresu: Město Moravské 
Budějovice, Odbor kanceláře starosty a školství, nám. Míru 31, 
676 02 Moravské Budějovice.

Klub důchodců působící při MKS Beseda má za sebou další povedenou akci, k jejímuž 
zdaru přispělo ve čtvrtek 27. ledna také velice příznivé slunečné počasí. Zimní vycház-
ku na Kosovou účastníkům v cíli zpestřilo opékání špekáčků a popíjení skvělého červe-
ného svařáku.                  Foto: Luboš Janoušek.

Rok 2021 a několik zajímavých údajů z matriky

Výměna snubních prstýnků bývá jedním ze 
znaků uzavření sňatku. Foto: Luboš Janoušek

V roce 2021 přibylo do Moravských Budějovic narozením 79 dětí, z toho 44 chlap-
ců a 35 děvčat. Na svět děti přicházely v různých městech naší republiky, přičemž 
nejčastěji se tak dělo v Třebíči (58 x) a ve Znojmě (13 x). Zbývajícími třemi místy 
narození nových moravskobudějovických občánků se staly Jihlava (5), Praha (2) 
a Jindřichův Hradec (1).
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město informuje

dva zástupci komunistů a páni zastupitelé Žák 
a Janderka.

Má cenu 900 Kč na občana jiné město v re-
publice? Ano, má – Bruntál. S nadsázkou tak 
můžeme konstatovat, že naše ceny za dopad 
jsou doslova „bru(n)tální“. Přesvědčte se sami 
v provedené analýze cen za odpady ve 219 
městech ČR na stránkách www.skrblik.cz – 
analýza má název Poplatek za svoz komunál-
ního odpadu 2022: Přehled cen pro 219 měst.

Jakousi mantrou při zvyšování poplatku 
za odpad v Moravských Budějovicích se stal 
argument, že občané málo třídí. Je to však 

skutečně pravda? Naše město je tak jako řada 
dalších měst a obcí zapojeno do systému spo-
lečnosti EKO-KOM. Tato společnost zajišťuje 
odbyt vytříděných odpadů a za to městům vy-
plácí finanční odměnu v závislosti na objemu 
vytříděných surovin. Zjistil jsem, kolik peněz 
obdrželo naše město od EKO-KOMU za od-
pad v rozmezí let 2018–2021, a příjmy zobrazil 
v grafu č.2.

Čísla hovoří jednoznačně. Od roku 2018 ob-
čané města třídí lépe a více a město tak od fir-
my EKO-KOM dostává stále větší peníze jako 
odměnu za třídění. Za to patří díky většině ob-

čanů, kteří třídí poctivě, bez nich 
by tyto peníze do rozpočtu města 
nepřišly. Paradoxem je, že čím více 
lidé třídí, tím větší mají roční po-
platky za odpad.

A teď si položme několik otázek. 
Proč dokážou jiné radnice vybírat 
od občanů nižší platby za odpady 
při stejné či lepší kvalitě odpadové 
služby? Co dělají jiná města lépe, 
že poskytují lidem odpadové služ-
by za nižší ceny? Proč se u nás 
cena za odpady zvedla tak razant-
ně, když občané stále více a kvalit-
něji třídí a město za to dostává rok 
od roku více peněz coby odměnu 
od firmy Eko-kom?

Odpovědi již nechám na vás, vá-
žení občané.

Petr Stejskal, 
opoziční zastupitel

Z důvodu špatné epidemiologické situace 
v jarním období roku 2021 byl první den pro-
vozu letní sezóny 2021 stejně jako v roce 2020 
posunutý, a to na úterý 15. června. Léto 2021 
nepatřilo k těm teplejším, a proto byla návštěv-
nost areálu oproti předchozím letům téměř po-
loviční. Celkem navštívilo letní koupaliště více 
než 16 tisíc návštěvníků.

Na koupališti probíhají každý rok akce, 
ke kterým už neodmyslitelně patří také Morav-
skobudějovický triatlon. Další ročník tohoto zá-
vodu se konal v neděli 29. srpna. Termín závo-
du byl tentokrát posunutý na konec prázdnin, 
a to z důvodu omezujících podmínek pořádání 
sportovních závodů v měsíci červnu.

Provoz zimního stadionu byl zahájený 
v pondělí 20. září 2021. Stejně jako v před-
chozích zimních sezónách se plynule rozběhl 
další ročník Městské ligy v hokeji. Celkem se 
přihlásilo 30 týmů. Muži z hokejového spolku 
Moravskobudějovický HOKEJ hrají svá mis-
trovská utkání v Krajské lize mužů Vysočiny 
2021/2022. Mládežnický hokejový spolek HC 
Žihadla Moravské Budějovice – mládež, z.s. 

má téměř 80 mladých hokejistů. Mistrov-
ská utkání hrají ve svých kategoriích star-
ší a mladší žáci a žáci 3. a 4. třídy, a to 
v zápasech v rámci Kraje Vysočina.

Ve své činnosti pokračuje i ve školním 
roce 2021/2022 na našem zimním stadio-
nu sportovní kroužek Bruslařská škola, 
který organizuje DDM Budík. Děti ve věku 
4–7 let na ledě bruslí 2 x týdně. Kapacita krouž-
ku byla již tradičně zcela naplněna. Bruslařská 
škola je velice oblíbená a každoročně přivede 
na stadion spoustu nových malých hokejistů 
a bruslařek.

Od října 2021 rovněž pokračujeme v kur-
zech bruslení pro děti mateřských a základ-
ních škol v rámci projektu Děti do bruslí. Tento 
školní rok se ho účastní následující mateřské 
a základní školy: Mateřská škola Mor. Budě-
jovice, Mateřská škola JABULA (viz foto), Zá-
kladní škola Havlíčkova Mor. Budějovice, Zá-
kladní škola TGM Mor. Budějovice, Základní 
škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokyt-
nou, Mateřská škola Jemnice, Základní škola 
Jemnice, Mateřská škola Blížkovice, Mateřská 

Mám pro vás dvě zprávy – ta první je zdánlivě 
dobrá. Jsme jako město první v Kraji Vysočina! 
Tou horší zprávou je, že moc pyšní na toto „pr-
venství“ jako občané města nebudeme, neboť 
si je všichni velice draze platíme.

Máme totiž nejdražší platbu za odpady 
na občana ze všech měst Vysočiny! A celkově 
patříme mezi obce s velmi vysokými poplatky 
v rámci celé republiky. Prošel jsem si odpado-
vé vyhlášky obcí v našem kraji i jinde a sestavil 
z nich přehledný graf č. 1, který ukazuje výši 
poplatků za odpady v Moravských Budějovicích 
v porovnání s městy v našem regionu a ve spá-
dově blízkých městech Jihomoravské-
ho kraje.

I druhé největší město republiky 
Brno či nám blízké Znojmo, tedy měs-
ta s rapidně jinými – mnohem vyššími 
náklady na odpady mají vstřícnější 
cenovou politiku vůči svým občanům. 
Zajímavé je i to, že například okresní 
město Žďár nad Sázavou drží již čtyři 
roky poplatek za odpady na ceně 580 
korun. Oproti tomu vládnoucí zastu-
pitelé v našem městě za posledních 
šest let navýšili cenu odpadů pro ob-
čany téměř na dvojnásobek – z původ-
ních 480 Kč na nynějších 900 Kč, tedy 
o 420 Kč celkem! V roce 2022 v Bu-
dějovicích každý občan zaplatí 900 
korun na jednoho člena domácnosti. 
V případě čtyřčlenné rodiny tak dáte 
do městské kasy 3 600 korun. Rozhod-
lo o tom 12 z 21 zastupitelů – osm po-
litiků starostovského sdružení SOMB, 

škola a Základní škola Kravsko, Mateřská ško-
la Jaroměřice nad Rokytnou.

Touto cestou bych chtěla velice poděko-
vat za spolupráci společnosti VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která i ve škol-
ním roce 2021/2022 poskytla nemalé finanč-
ní prostředky na úhradu ceny ledové plochy 
za všechny mateřské a základní školy z Mo-
ravských Budějovic, Jaroměřic nad Rokytnou 
a Jemnice.

Všem příznivcům bruslení, hokeje a ná-
vštěvníkům letního koupaliště děkujeme za je-
jich návštěvu v obou našich areálech.

Ing. Miroslava Bendová, 
ředitelka letního koupaliště  a zimního 
stadionu, ZIKOS, příspěvková organizace

Rok 2021 v příspěvkové organizaci ZIKOS

Draze zaplacené „prvenství“ aneb Když platíš víc, než musíš

Během neočekávané „covidové přestávky“ v provozu zimního stadionu v obdo-
bí leden až březen 2021 jsme se pokusili vlastními silami opravit celkové oplocení 
areálu letního koupaliště. Již několik let jsme plánovali rekonstrukci místy již vel-
mi poničeného původního plotu areálu a tato oprava se povedla. Pevně věřím, že 
byla jeho oprava pro všechny návštěvníky našeho letního areálu viditelná na první 
pohled.



Ve středu 2. února proběhlo v Besedě další promítání historických fotografií 
s fundovaným doprovodným komentářem jejich sběratele Františka Lustiga. Ten je 
zároveň předsedou moravskobudějovického Muzejního spolku, který tuto akci zor-
ganizoval. K vidění zde byly snímky z nejrůznějších období, mezi nimi i ty, které vidíte 
na této straně věnované hlavně těm, kteří se do sálu Budivoj první únorovou středu 
nemohli dostavit.

V sále Budivoj byly k vidění historické 
fotografie Moravských Budějovic

ze společnosti
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zachované vzácné cechovní předměty, 
puškařské a hodinářské výrobky a mnoho 
dalších. Druhá část expozice nabízí deset 
dílen v masných krámech. Součástí řeme-
sel jsou různé úkoly pro děti a zvídavé.

Druhá expozice „Příběh města a zám-
ku“ přibližuje historii Moravských Bu-

Na co se může návštěvník těšit? Mu-
zeum nabídne dvě stálé expozice. První 
z nich, „Řemesla a živnosti jihozápadní 
Moravy“, ukazuje bohatou řemeslnou tra-
dici zdejší oblasti i s jejími zvláštnostmi. 
Součástí expozice je například pilnikář-
ská, ševcovská nebo perleťářská dílna, 

Co je to vlastně muzeum, jaké sbírky 
má, co je depozitář? To jsou otázky, které 
zodpoví první ze série pěti přírodověd-
ných výstav v Muzeu řemesel Moravské 
Budějovice. Výstava představí fascinující 

svět živé i neživé přírody, jak jej doku-
mentují jedinečné sbírky Muzea Vysočiny 
Třebíč. Návštěvníkům umožní nahlédnout 
do rozmanitého světa botaniky, zoologie 
a geologie.

Mechy, lišejníky, řasy, cévnaté rostliny, 
bezobratlí a obratlovci se sbírají, určují, 
evidují a ukládají ve společném depozi-
táři na Kosmákově ulici v Třebíči. Herbář 
muzea čítá úctyhodných 70 000 položek 
a patří mezi naše nejstarší sbírky. Naproti 
tomu entomologické preparáty se začaly 
systematicky shromažďovat teprve kon-
cem 90. let 20. století. V muzeu je uložen 
materiál především ze zástupců řádu 
brouci, vážky a dvoukřídlí. V podsbírce 
zoologické, kterou tvoří převážně der-
moplastické materiály ptáků a savců, je 
dále menší kolekce ptačích vajec, hnízd 
a taktéž doplňková sbírka konchylií (mušlí 
a lastur) z celého světa.

Doklady neživé přírody jsou v Muzeu Vy-
sočiny Třebíč členěny do podsbírky petro-
grafické, mineralogické a paleontologické. 
Petrografická a mineralogická podsbírka 
je budována především jako regionální 

kolekce se zaměřením na oblast 
jihozápadní Moravy. Ve sbírkách 
našeho muzea je z evropského hle-
diska výjimečná kolekce českých 
a moravských vltavínů. Paleontolo-
gická podsbírka, která má necelých 
90 položek, byla vytvořena z příleži-
tostných přírůstků a zahrnuje ukáz-
ky z celého území ČR.

Na výstavě budou prezentová-
ny předměty dosud veřejnosti ne-
zpřístupněné, předměty, které se 
po celé roky „skrývají“ v depozitáři 
muzea. Návštěvníkům se představí 
zástupci ze všech přírodovědných 
oborů, proto z důvodů pestrosti je-

jich zastoupení na výstavě byl účelně zvo-

len název „Křížem krážem depozitářem“. 
Výstava bude otevřena v sobotu 2. dubna.

Jana Jelínková, 
přírodovědné pracoviště 
Muzea Vysočiny Třebíč

Otvíráme muzeum! Nabídne dvě stálé expozice
Po náročné generální modernizaci expozic a zázemí se Muzeum Moravské 

Budějovice otevírá pro veřejnost od soboty 2. dubna 2022. Stane se tak téměř 
po sto letech od zřízení Krajinského (okresního) muzea v Moravských Budějovi-
cích, které vzniklo koncem dubna 1922.

dějovic a zdejšího šlechtického sídla. 
Návštěvník se seznámí s městem jako ta-
kovým a s lidmi, kteří přispěli k bohatému 
životu a rozvoji nebo proslavili Moravské 
Budějovice ve světě. V další části navazu-
jí zámecké prostory inspirované dobový-
mi fotografiemi z přelomu 19. a 20. století, 
kdy na zámku žili manželé starohrabata 
Salmovi.

Součástí muzea jsou i nově zrekonstru-
ované výstavní prostory, v nichž je umís-
těna na sezónu přírodovědná výstava Kří-
žem krážem depozitářem.

Náročná rekonstrukce a modernizace by 
se neuskutečnila bez finanční podpory In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu Muzea II, Ministerstva pro místní roz-
voj, Krajského úřadu Kraje Vysočina a bez 
stavebních úprav realizovaných vlastníkem 
objektu, Městem Moravské Budějovice.

Muzeum je otevřeno od 2. dubna do 30. 
října každý den kromě pondělí od 9:00 
do 17:00. Ve dnech 2. a 3. dubna mají ná-
vštěvníci vstup zdarma.

Petr Beránek
Dvě stálé muzejní expozice ukazují bohatou řemeslnou tradici a přibližují historii Moravských 
Budějovic.                  Foto: Jiří Čurda

Výstava s názvem Křížem krážem depozitářem

Panel ENTOMOLOGIE.             Foto: Josef Prodělal ml.

Panel MINERALOGIE.       Foto: Lukáš Křesina

Kapitánem prvního týmu se stal pan Vác-
lav Veselý a vedením týmu druhého byla 

zvolena paní Kristina 
Luftová. Ta se netajila 
tím, že tuto hru vůbec 
nezná a jako takovou ji 
ve svých 95 letech zkou-
ší hrát poprvé. S velkým 
nadšením postupně hrá-
či přicházeli na startova-
cí čáru, ze které hodem 
bowlingovou koulí se 
snažili shodit co nejvíce 
kuželek. V průběhu tur-
naje všichni borci nejen 
se zaujetím hráli, ale 
také bedlivě sledovali 

Ve čtvrtek předposledního lednového 
týdne mohli obyvatelé Domova sv. Anto-
nína v Moravských Bu-
dějovicích díky manže-
lům Plichtovým navštívit 
místní sportovní a pohos-
tinské centrum Bowling 
Sport Bar. V zábavném 
sportovním dopoledni 
deset soutěživých senio-
rů bylo ve dvou automo-
bilech dovezeno na par-
koviště před budoucí 
kolbiště.

Na místě se hráči roz-
dělili na dva týmy a ob-
sadili obě hrací dráhy. 

Sportovní aktivity našich seniorů
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mikroregionu na ně uvolnili 1 mil. 
300 tis. korun a schválili pravidla 
pro financování dotací na tyto 
služby. V případě žádostí Domu 
sv. Antonína Moravské Budějo-
vice a třebíčského spolku Vrátka 
o finanční příspěvky na zakou-
pení speciálního automobilu pro 
vozíčkáře (DSVA) a myčky nádobí 
(Vrátka) souhlasili s návrhem rady 
mikroregionu, aby se obě žádosti 
definitivně vyřešily až v rámci ko-
nečného rozhodování o dotacích 
všem poskytovatelům sociálních 
služeb.

Mezi dalšími body programu valné 
hromady figurovalo například rozhodnutí 
o výši členských příspěvků obcí Morav-
skobudějovického mikroregionu (110 Kč 
na jednoho obyvatele) na rok 2022, roz-
bor finančního hospodaření svazku za rok 
2021 či zaslání dopisu na Krajský úřad 
Kraje Vysočina žádajícího o finanční pod-
poru autobusové dopravy na trase Telč – 
Mor. Budějovice – Brno.

Účastníci valné hromady se mimo jiné 
shodli i na tom, že ani v letošním roce se 
soutěžní akce s názvem „Obec našim dě-
tem“ neuskuteční.

Luboš Janoušek

Moravskobudějovický mikro-
region bude také v letošním roce 
hospodařit s vyrovnaným rozpoč-
tem, kde na straně příjmů i výdajů 
figuruje částka ve výši 2 mil. 694 
tis. 413 Kč. Jednomyslně o tom 
rozhodli účastníci valné hromady 
tohoto dobrovolného svazku obcí, 
která se uskutečnila ve velké za-
sedací místnosti moravskobudě-
jovické radnice v úterý 8. února. 
Projednání a schválení rozpočtu 
na rok 2022 bylo jedním z nejdů-
ležitějších bodů programu únoro-
vého zasedání.

Dvě hodiny trvající jednání zahájila 
a poté také tradičně řídila předsedkyně 

Po vánočním odpočinku, po rozloučení 
se se starým rokem, jsme opět vkročili plni 
optimismu, očekávání a plánů do nového 

roku, roku 2022. Každý nový rok přináší 
i naději v běžnou školní docházku, škol-
ní výlety, exkurze, kulturní akce a běžný 

život, který pro nás býval samozřej-
mostí. Všichni si přejeme, aby se co 
nejdříve vrátil zpátky.

Děti se snažíme vést k pozitivnímu 
myšlení, veselí a radosti – samozřej-
mě to vše spojené s plněním úkolů 
a daných povinností k zodpověd-
nosti. A jak jinak děti různým situa-
cím naučit, než že si je samy proži-
jí. Naše předškolní děti si začátek 
ledna opravdu užily. Nacvičily pás-
mo na téma Tři králové. Vystoupení 

Začátkem měsíce února oslavila 
v Nimpšově paní Anna Růžičková 80. 
narozeniny. Vychovala dvě děti, od kte-
rých má sedm vnoučat a šest pravnou-
čat. K jejím zájmům patří pletení a luštění 
křížovek. Do dalších let jubilantce popřáli 
zástupci obce zdraví, pohodu, klid a do-
statek životního optimismu.

Foto: Tomáš Růžička

mikroregionu a místostarostka Morav-
ských Budějovic Jana Kiesewetterová, 
která po nezbytných úvodních formalitách 
v podobě zahájení a schválení navržené-
ho programu předložila devatenácti účast-
níkům valné hromady k posouzení návrh 
rozpočtu na rok 2022 ve znění, jež na své 
lednové schůzi schválila rada svazku. 
Stejně hladce a jednoznačně jako rozpo-
čet prošel schvalovacím procesem rovněž 
následující bod týkající se střednědobého 
výhledu rozpočtu Moravskobudějovické-
ho mikroregionu na roky 2023–2025.

Přítomní zástupci obcí také rozhodli 
o výši částky určené na financování so-
ciálních služeb v roce 2021. Z rozpočtu 

svoje i cizí výsledky a vzájemně porovná-
vali aktuální bodové zisky.

Tato vynikající sportovní disciplína 
všechny skvěle motivovala a zároveň 
zúčastněné hráče bavila a patřičně poba-

vila. Vyhrát ovšem mohl jen jeden tým, 
a to ten s největším počtem poražených 
kuželek. Z vítězství se nakonec radovali 
hráči kolem kapitána Veselého, kterým 
se jich podařilo shodit 124. Tým paní 

Luftové porazil 103 kuželky. Nejlep-
ším hráčem celého bowlingového 
turnaje se stala paní Marta Cafour-
ková, která pro vítězné družstvo 
shodila 41 kuželek. Po závěrečném 
vyhlášení výsledků byla pro hráče 
připravená „hranolková“ odměna.

Závěrem tohoto příspěvku mi do-
volte poděkovat rodině Plichtových, 
za pohoštění během sportovního 
turnaje i za pravidelné poskytnutí 
bowlingové herny obyvatelům naše-
ho domova.

Bc. Ludmila Čáblová

Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu

Rozpočet mikroregionu na letošní rok schválili účastníci valné 
hromady jednomyslně.     Foto: Luboš Janoušek

Jednání, které řídila Jana Kiesewetterová, se 
aktivně účastnil také tajemník svazku Jaroslav 
Kunst.        Foto: Luboš Janoušek

Tři králové v MŠ a ZŠ Nové Syrovice doplnily pěknými kostýmy, vyprávěním, 
zpíváním koled. Vyrobily dary, které po-
dle příběhu byly do Betléma přineseny. 
Vystoupení zhlédli jak dospělí, tak děti 
a všem se velice líbilo. Předškoláci sklidili 
zasloužený úspěch.

Pevně věříme, že většina zúčastně-
ných podstatu tohoto svátku pochopila, 
a že charitativní činnost už pro ně nebude 
jen cizí slovo. Skoro celý rok máme před 
sebou a určitě to bude období jen toho 
dobrého.

Monika Havelková, učitelka MŠ
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V pátek 1. dubna oslaví své význam-
né životní jubileum pan Jan Šenkypl 
z Kojatic. Muž, který je od roku 1950 
členem Sboru dobrovolných hasičů Ko-
jatice, v němž po dlouhá léta vykonával 
funkci starosty, tento den oslaví své 90. 
narozeniny.

K mnoha gratulantům se už teď 
v předstihu připojují všichni kojatičtí 
zastupitelé a členové SDH. Panu Janu 
Šenkyplovi děkují za jeho dosavadní 
práci a do dalších let přejí hlavně hodně 
zdraví a životního elánu.

Do nového roku 2022 jsme vykročili se 
soutěživým elánem. Hned v lednu, stejně 
jako každý rok, se konal turnaj v Člověče, 
nezlob se. Je to oblíbená hra našich kli-
entů. Vždy panuje dobrá nálada. Soutěž 
je napínavá od samotného začátku a ví-
těz je nejistý až do konce. Pro všechny 
účastníky je pokaždé připravena sladká 
odměna. 

Pravidelností se stala i návštěva zá-
chranné stanice Ikaros, s jejími zvířecí-
mi kamarády. Klienti si je mohou zblízka 

I přes nepříjemnou covidovou situaci 
se letos v naší obci uskutečnila Tříkrálová 
sbírka. V sobotu 15. ledna chodily tři sku-
pinky dobrovolníků z řad dětí s kasičkou 
dům od domu, aby zazpívaly koledu a po-
přály „…štěstí, zdraví, dlouhá léta…“. Po-
časí se letos velmi vydařilo, takže ačkoliv 
se nám obec stále rozrůstá, byla sbírka 
za necelé tři hodiny hotová. Občané Ja-
kubova byli v této nelehké době velmi 
štědří, přispěli na dobrou věc a někteří 
dali dětem navíc za koledování ještě slad-

prohlédnout a některé i pohladit, což činí 
velice rádi.

Co nás vždy pohladí na duši, jsou nád-
herné písně v podání harmonikářky Bla-
ženky Bastlové. Jezdí k nám pravidelně, 
jak se lidově říká „již nějaký ten pátek“. 
Potěší písní, ale i vlídným slovem a po-
hlazením. Ač se to nezdá, je to nejen hu-
dební, ale i fyzický výkon. Celé dopoled-
ne s harmonikou na hrudi obchází klienty, 
hraje jim jejich oblíbené písničky. Dokáže 
vykouzlit úsměv na tváři a zlepšit náladu. 

Velké poděkování patří jak Třem krá-
lům a jejich doprovodu za realizaci sbírky, 
tak všem občanům za jejich příspěvky. Ať 
vykoledované peníze pomohou na tom 
správném místě!

Marcela Havelková

zvesela vyhrával klarinet. Skupinka 
koledníků byla letos navíc posíle-
na o zpěváčky, kteří popěvkem přáli 
„štěstí, zdraví“ do každé navštívené 
domácnosti.

V průběhu odpoledne postupně pro-
šli celou obcí – za písničku a drobný 
dárek se jim kasička poměrně rychle 
plnila finančními příspěvky, aby po ofi-
ciálním rozpečetění mohla ze svých 
útrob vydat krásných 4 813 Kč. Ve srov-
nání s předchozím rokem byla letošní vy-
braná částka o více než tisícikorunu vyšší. 
Symbolické tříkrálové požehnání „K + M + 
B 2022“ nad vstupními dveřmi každého na-
vštíveného domu tak jako by naznačovalo, 
že zde stále ještě žijí lidé dobré vůle.

Za to jí od nás patří velké díky. Jsme rádi, 
že ji máme.

Ilona Nováková, aktivizační pracovnice

Lyžařský kurz na Šumavě se opravdu vydařil
Od 16. do 22. ledna se třicet žáků Základ-

ní školy Domamil zúčastnilo lyžařského kur-
zu na Šumavě. Sraz byl 
v sobotu na vlakovém 
nádraží v Moravských 
Budějovicích, vlak nám 
jel v 10.23 hod. Celko-
vě jsme třikrát přestu-
povali, ale cesta ubí-
hala velmi rychle, ani 
jsme se nenadáli a už 
jsme byli v Železné 
Rudě na faře, kde jsme 
měli zajištěné ubyto-
vání. Vytáhli jsme lyže 
a lyžáky z auta a šli 
do kuchyně, kde jsme 
se rozdělili do pokojů.

První den na sjezdovce probíhal tak, že ti, 
kteří neuměli lyžovat, šli rovnou na „mamlas“ 

a zkušenější na kot-
vu. Vyjeli jsme nahoru 
a po jednom jsme sjíž-
děli, abychom se rozdě-
lovali do skupin (1, 2). 
Lepší skupina šla rovnou 
na sedačkovku. První 
den většina přežila; ov-
šem až na některé výjim-
ky, které skončily v křoví.

Druhý den zůstala třetí 
a čtvrtá skupina na sva-
hu déle, první a druhou 
skupinu čekalo zase ve-
černí lyžování, které bylo 
opravdu dobré. Po dobu 

V první polovině ledna letošního roku 
proběhl napříč republikou 22. ročník Tří-
králové sbírky. Pro koledníky i dárce před-
stavuje tato akce unikátní příležitost začít 
nový rok dobrým skutkem. Po loňské covi-
dové pauze oprášili Kašpar s Melicharem 
a Baltazarem svoje koruny a v sobotu 8.1. 
vyrazili se zapečetěnou kasičkou konat 
dobré skutky i na Lesné. A protože s mu-
zikou jde všechno lépe, do kroku i do noty 
jim k tomu koledování stejně jako minule 

Začátek letošního roku v Domově sv. Anežky

kou odměnu. Někde na koledníky 
čekal i teplý čaj, cukroví či buchta. 
Celkem bylo vybráno 35 388 korun, 
což je nejvíce v historii sbírky v naší 
obci! Děkujeme všem organizáto-
rům a hlavně těm, kteří přispěli.

Hana Dračková

Jakubovští koledníci letos vybrali 
do kasiček rekordní částku. 

Foto: Hana Dračková

Tříkrálová sbírka v Jakubově byla letos rekordní

Za písničku a drobný dárek se kasička rychle plnila
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Byla to knihovna sokolská a její knižní 
fond sestával z darů členstva. Půjčovalo 
se v měšťanské škole každou neděli od-
poledne. Po zrušení Sokola za II. světové 
války měly být knihy ze sokolské knihovny 
odeslány ke zničení do Jihlavy. Tehdy se 
tři odvážní lidé domluvili a nejlepší knihy 
tajně ukryli na půdu nad školní tělocvič-
nou, kam nebyl odnikud přístup. Dostali 
se tam tak, že rozebrali kousek střechy.

Knihovna byla umístěna postupně 
na šesti různých místech. Z měšťanky se 
stěhovala do obecné školy, pak do zrušené 
Vlčkovy prodejny textilu na náměstí, dále 
do patra na radnici. V roce 1990 se pře-
stěhovala do nově vybudovaného areálu 
na horní straně náměstí. V těchto krásných 
a důstojných prostorách si však dlouho 
nepobyla, neboť zde došlo k vlastnickým 
změnám a pro knihovnu to znamenalo za-
tím poslední stěhování. Od roku 1996 je 
opět na radnici – tentokrát však v přízemí.

V loňském roce se naše knihovna zú-
častnila akce „Odlož mobil v knihovně“. 
Jak jsme dopadli? Nechybělo mnoho 
a získali jsme 1. místo (a tím i 5 000 Kč) 
v kategorii obcí do 1 500 obyvatel. Vlast-
ně jsme si prvenství po právu zasloužili. 
V naší knihovně se totiž sešlo 45 vyslou-

žilých mobilů. Ve zmíněné kategorii 
však zvítězila Červená Řečice, kde 
čtenáři odevzdali jen 34 starých mo-
bilů. Jak je to možné? Jednoduše 
– na stránkách městyse je uvede-
no, že Želetava má včetně místních 
částí 1 528 obyvatel. Tento údaj ale 
už dávno neplatí, protože nás ubý-
vá. Nyní žije v našem městysi podle 
údaje ze Želetavského zpravodaje 
z prosince 2021 jen 1 461 obyvatel. 
To ale příslušná komise zřejmě nevěděla, 
a tak nás zařadila do kategorie nad 1 500 
obyvatel, a tam už jsme neměli šanci. Ale 
úplně zkrátka jsme nepřišli. Sto vylosova-

Návrat k pravidelnému cvičení je však 
v želetavském Sokole jen velmi pozvolný. 
Covidové restrikce tento sektor výrazně 
zasáhly a na dlouhou dobu úplně utlumily. 
Vždyť ze čtyřiadvaceti pandemických měsí-
ců jsme mohli ve vnitřních prostorách cvičit 
jen asi šest. Přestože od letošního 10. února 
padla většina omezení, cvičenky se do dvou 
místních tělocvičen 
zrovna nehrnou. Lidé 
jsou nemocní, nebo 
v karanténě a někteří 
mají stále ještě opráv-
něné obavy vyrazit 
mezi lidi.

Za víceméně sym-
bolický poplatek je 
možné si v lekcích po-
řádaných místním So-
kolem společně za-
cvičit na BOSU nebo 

lyžařského kurzu jsme plnili každý večer 
úkoly – například v úterý jsme se snažili do-
stat co nejvíce vrstev oblečení na jednoho 
člena týmu.

Třetí den jsme po lyžování šli do environ-
mentálního muzea, ve kterém jsme se do-
zvěděli o historii lyžování a Železné Rudě. 
Čtvrtý den bylo velmi přívětivé počasí, jen 
sjezdovka byla namrznutá, což nebylo úpl-
ně ideální. Večer nás čekala soutěž v pojí-
dání čokolády v lyžařském vybavení na čas.

Pátý den jsme měli převážně volné jízdy 
a všichni už byli na Špičáku. Večer jsme se 
balili a proběhlo vyhlášení soutěže, kterou 
vyhráli BÍLÍ TYGŘI Z DOMAMILE, odměnou 
byla velmi chutná fidorka.

V sobotu jsme jeli domů, ráno jsme vyra-
zili na vlak. Cesta utíkala ještě rychleji než 
předtím a zanedlouho jsme byli doma. Ly-
žák jsme si krásně užili, DĚKUJEME!

Matěj Karásek, Vojtěch Klimeš

O knihovně, která se v Želetavě několikrát stěhovala

Vzpomínka na akci „Odlož mobil v knihovně“. 
Foto: Olga Nováková

Želetavská knihovna se nachází v přízemí radnice.
Foto: Olga Nováková

ných výherců získalo reprezentativní kniž-
ní publikaci od Kraje Vysočina a mezi nimi 
byli i tři Želetaváci!

Olga Nováková

Po covidové pauze se želetavské ženy 
a děti pozvolna vrací ke cvičení

absolvovat posilující cvičení Pilates s činkami 
a dalším náčiním. Koho bolí záda, může si je 
napravit při lekcích zdravotního cvičení.

Sokol v Želetavě již tradičně organizu-
je i cvičení rodičů s dětmi. I zde však malí 
cvičenci naplňují tělocvičnu jen sporadicky, 
přestože letošní zima zatím mnoho vyžití 
v zimních sportech nenabídla. Věříme, že se 

obě místní tělocvičny 
dětmi i dospělými cvi-
čenci opět brzy naplní 
a že důvodem, proč se 
především děti zatím 
nevrátily k organizova-
né sportovní činnos-
ti, není ztráta zájmu 
o sport, která jde ruku 
v ruce se zálibou v po-
čítačových hrách.

Olga Nováková

První čs. knihovnický zákon z roku 1919 stanovil povinnost zřizování ve-
řejných knihoven ve všech obcích, aby zpřístupňovaly občanům naučné 
i zábavné čtení. V Želetavě však vznikla první veřejná knihovna už o deset 
let dříve v roce 1909. 
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Vepřové hody v Lukově se jako obvykle vydařily

venkovní prodej vepřových laskomin v po-
době jitrnic, jelit, tlačenky, uzeného masa, 
klobás, paštiky a masových konzerv. 
Po zkušenosti z předchozích ročníků po-
řadatelé nabídku co do počtu zvýšili, ale 
stejně se po většině sortimentu poměrně 
rychle zaprášilo. Do prodeje přitom na-
bídli šest stovek jitrnic a stejný počet jelit, 
padesát tlačenek, sto kusů uzeného masa 
či osmdesát kilogramů klobás.

Každý, kdo se rozhodl strávit nějaký čas 

Po dvouleté odmlce způsobené loňskou 
nepříznivou epidemiologickou situací se 
do Lukova na Vlachovku opět vrátila tra-
diční a oblíbená únorová akce pořádaná 
zdejší TJ Sokol. Vepřové hody sem v so-
botu 5. února přilákaly zhruba dvě stovky 
návštěvníků. Někteří přišli jen nakoupit, 
ale většina z nich také hlavně posedět, 
pojíst, popít, pobavit se…

Všeho se jim dostalo měrou vrchovatou. 
Hody začaly úderem 14. hodiny, kdy začal 

ve vnitřních prostorách Vlachovky, roz-
hodně nelitoval. K jídlu si zde mohl vybrat 
z celé řady zabijačkových pochutin včetně 
dvou druhů polévek. K příjemné a poho-
dové atmosféře přispěla od čtvrté hodiny 
odpolední svojí hudební produkcí oblíbe-
ná countryová skupina Grýn. Také bez ní 
už si asi lze tradiční únorovou lukovskou 
akci jen těžko představit.

Luboš Janoušek
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Tříkrálová sbírka 
v Meziříčku

Tříkrálová sbírka je největší dobročin-
nou sbírkovou akcí v roce. Je svátkem 
solidarity a také jedinečnou příležitostí 
vkročit do nového roku dobrým skutkem. 
Do jejího průběhu se samozřejmě zapoji-
la i naše obec Meziříčko.

Letos dobrovolníci vyrazili od domu 
k domu v sobotu 15. ledna, aby přinesli 
lidem radost a boží požehnání. Za od-
měnu koledníci dostali od dárců různé 
sladkosti a poděkování za koledu. Pro 
Oblastní charitu Třebíč vykoledovali 
krásných 3 180 korun.

Děkujeme všem, kteří otevřeli své 
dveře i srdce, přispěli do kasičky a přijali 
od koledníků boží požehnání.

Alena Pelánová

Obecní úřad ne-
chal koncem minulé-
ho roku zdigitalizovat 
čtyři obecní kroniky 
Martínkova. K dis-
pozici přitom ale bo-
hužel neměl kroniku 
z let 1968 až 1973 
a ani kroniku mapu-
jící období od roku 
1988 do roku 1997. 
Obě knihy se údajně 
ztratily během ně-
které výstavy, mar-
tínkovský OÚ dokon-
ce nabízí odměnu 
za informace vedoucí k nalezení těchto 
knih. Provedená digitalizace velmi usnad-
ní pátrání v bohaté historii obce pro po-
třeby příprav výstav nebo publikací o obci 
a činnosti místních spolků. Také umožní 
snadnější sepsání historie v jednotlivých 
letech pro publikování na internetových 
stránkách obce.

Nahlédneme-li například do zápisů 
bývalého řídícího místní školy Ignáce Ko-
vaříka z doby před sto lety, můžeme se 
například dozvědět, že hned na začátku 
roku 1922 sehráli žáci martínkovské ško-

ly divadelní před-
stavení s názvem 
„Štědrý večer po pěti 
letech“ včetně infor-
mací o obsazení rolí 
ve hře. Dále tehdejší 
kronikář mimo jiné 
informuje o skuteč-
nosti, že jarní práce 
na polích přeruši-
lo na konci března 
1922 vydatné sně-
žení, nebo že žáci 
místní školy posbíra-
li na jaře 5 217 hnízd 
bource morušového.

Dále jsou v kronice popsány spory 
v obci týkající se odběru vody před far-
ní budovou. Farní studnu totiž využívaly 
i škola a vedlejší domek a spor se dostal 
až k okresnímu hejtmanství. To rozhod-
lo, že pumpa musí být obnovena a odběr 
vody umožněn všem, kteří si ji odebírali 
i dříve. Ke školní docházce se v září 1922 
do místní školy přihlásilo celkem 99 žáků, 
z toho bylo 54 chlapců a 45 děvčat. Je-
denáct martínkovských dětí navštěvovalo 
školy v okolí.

Josef Pléha, starosta

MDŽ na Sádku
Vydejte se s námi o prvním březno-

vém 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 

Martínkov už má svoje obecní kroniky 
v digitální podobě

Co se děje v moravskobudějovickém 
Sokole

vyrazíme vlakem směr Okříšky. Trasu si 
každý může vybrat dle své kondice. Od-
počinková verze vede z nádraží Kojetice 
na Moravě na vinici Sádek a zpět, má dél-
ku 4 km a vede po asfaltových cestách. 

(dokončení na str. 16)

První z nich – Snídani pro kosa – jsme při-
pravili instalací do parčíku před školou. Spo-
jili jsme ji s akcí ornitologického svazu Ptačí 
hodinka a použili materiály z jejich webových 
stránek. Na kmeny stromů jsme zavěsili fo-
tografie ptáků, kteří byli při sčítání ptactva 
označeni za nejčastější návštěvníky krmí-
tek. Úkolem soutěžících bylo poznat ptáč-
ky a doplnit jejich druhové i rodové jméno. 
Pro mladší děti jsme zajistili komentované 
prohlídky a starší soutěžili po jednotlivých 
ročnících. Pár perliček z poznávačky: „Sý-
korka s modrými pírky se jmenuje modřinka, 
se zelenými …zelinka???“ (Správně zvonek 
zelený.) „Ježíšmarjá, já poznám jenom kosa 
– vono je jich tolik?“

Pro velký zájem jsme nechali soutěž v par-
číku až do konce února. Doufáme, že v příš-
tím roce budou výsledky ještě lepší a že jsme 

přispěli k tomu, aby veřejnost věnovala ptac-
tvu více pozornosti.

Po pololetních prázdninách vyrazilo osm-
náct členů kroužku Tereza na další tradiční 
akci Bílou stopou Chaloupek. O lyžování 
na běžkách nebylo ani řeči – pršelo, fouka-
lo a občas i padaly ledové krupky. Přesto 
jsme překonali šest kilometrů do vesničky 
Zašovice a ubytovali se na mléčné farmě. 
Hráli jsme zde různé hry, vyráželi na výlety 
v okolí a pracovali na projektu Mise nový 
parčík. Podařilo se nám vytvořit modely, plá-
ny i makety odpočinkové zóny. Zkusili jsme 
si i komunitní plánování ve městě – jak by 
to asi mohlo vypadat. Další den dopoledne 
jsme navštívili farmu a pozorovali jsme kozy, 
ovce, krávy a jiná zvířata. Z výrobků místní 
mlékárny nám nejvíce chutnaly svěží sýry 

Co dělají mladí ekologové v zimě? Určitě nespí!
Během měsíce ledna se na ZŠ TGM Mor. Budějovice konaly dvě větší akce. Jed-

nalo se o akce tradiční, které opakujeme každý rok, ale kvůli koronavirové situaci již 
dva roky nebyly. O to více jsme se na ně těšili a trochu jsme jejich podobu upravili.

a taky kakao z čerstvého mléka bylo pros-
tě mňam! Večer jsme jako první diváci viděli 
film ŠKOLNÍ LESÍK, na jehož natáčení jsme 
se podíleli. S panem Martinem Křížem, ve-
doucím ekologického střediska Chaloupky, 
jsme diskutovali problémy lesíka, který jsme 
v loňském roce vysadili ve Chvalaticích. 
Ukazoval nám lesík vzniklý přirozeným nále-
tem. Bylo v něm 15 druhů dřevin. Příroda má 
prostě velkou sílu…

Pobavili jsme se při nočních hrách Oči zví-
řat a Světlušky a trochu se báli při bloudění 
v opuštěné krajině bez lesa s pár suchými 
pahýly na obzoru. Bylo nám líto, když jsme 
ve středu vzali batohy na ramena a museli 
se vrátit do civilizace (a do školy). Děkujeme 
paním učitelkám Janě Hanákové a Romaně 
Průšové a pracovníkům SEV Chaloupky, že 
jsme mohli tyto krásné tři dny prožít.

Členové kroužku Tereza 
při ZŠ TGM Moravské Budějovice
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Opustili nás:

Božena Kopcová 1920 Domamil
Peter Rajz 1970 Kojatice
Radovan Karásek 1972 Rácovice
Karel Kabelka 1941 Jakubov
Květoslava Novotná 1931 Nové Syrovice
Libuše Pospíšilová 1930 Mor. Budějovice
Jan Nevoral 1935 Vranín
Vlasta Klimešová 1946 Želetava
Bohuslav Sláma 1949 Martínkov
Antonín Tesař 1937 Mladoňovice
Dagmar Braunová 1942 Mor. Budějovice
Marie Michalová 1925 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Zvládnou ji i nejmenší děti a je vhodná 
i pro kočárky. Zdatnější turisté mohou jet 
vlakem až do Starče a po značených les-
ních cestách dorazí do stejného cíle, od-
kud cesta vede zpět k vlakové zastávce 
v Kojeticích. Délka trasy je 9 km. Ať už si 
vyberete jakoukoliv trasu, vracet se bu-
deme společně vlakem z Kojetic v 15.19, 
případně v 17.19 hod.

K pramenům Jevišovky
Další turistický pochod, na který by-

chom vás rádi pozvali, vede k pramenům 
Jevišovky. Uskuteční se v sobotu 26. 
března a sraz účastníků bude v 10.00 
hod. u koupaliště. Odtud se pěšky vydá-
me přes Kosovou k pramenům Jevišovky. 
Na trase bude rozdělaný oheň, proto si 
vezměte buřty na opékání s sebou. Ná-
vrat zpátky bude autobusem z Budko-
va v 15.30 a v 17.00 hod. Délka trasy je 
17 km. Aktuální informace o konání akce 
budou zveřejněny na www.mbsokol.cz

Karolína Plačková, TJ Sokol

Dne 27. ledna
oslavil své 
93. narozeniny
náš tatínek, 
dědeček 
a pradědeček
pan Karel 
Polenda 
z Lesné. 
Do dalších let 

mu přejí hodně štěstí a zdraví 
dcera Marie a syn Karel s rodinami.

Dne 22. března 
oslaví své 80. na-
rozeniny paní 
Růžena 
Nováková 
z Moravských 
Budějovic. 
Přejeme do dal-
ších let jen to
nejlepší – pevné

zdraví, štěstí, pohodu, hodně radosti 
a spokojenosti: syn Miroslav s manžel-
kou, čtyři vnučky s rodinami a pravnou-
čata Marek, Simonka a Ondrášek.

Vzpomínky

Blahopřání

Kdo znal, vzpome-
ne, kdo měl rád, 
nikdy nezapomene. 
Dne 27. března 
uplyne 14 let ode
dne, kdy nás 
navždy opustila 
naše milovaná 
maminka, babička 
a prababička, paní 

Marie Nečesalová z Krnčic. 
S úctou a láskou vzpomíná 
dcera Marie s celou rodinou.

Žádný čas není tak 
dlouhý, aby dal za-
pomenout. Zemřel 
jsi příliš brzy, ta cit-
livá rána se zahojí, 
ale smutek a žal se 
vždy připojí. Ode-
šel jsi bez slůvka 
rozloučení.
Dne 8. března 2022 

vzpomeneme nedožitých 55 let našeho 
syna a bratra pana Radka Böhma z Mo-
ravských Budějovic, který tragicky zahy-
nul dne 24. srpna 1986. 
S bolestí v srdci vzpomínají rodiče, bratr 
Petr s rodinou, syn Radek, Hana s man-
želem a rodiny Petrova, Braunova, Čepe-
lákova.

Tvůj hlas se ztra-
til, úsměv vítr vzal, 
ruka už nestiskne...
23. března 2022
uplynou 3 roky, 
co odešel pan 
Hubert Plavec 
z Moravských 
Budějovic. 
Nečekaně, náhle. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou zarmoucená rodina a přátelé. Děkuje-
me všem, kteří vzpomínají s námi.

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

a navždy opustil náš drahý tatínek, bratr, 
dědeček, strýc a známý pan 
Jaroslav Jenerál z Mor. Budějovicích.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou děti Zuzana s rodinou, Ja-
roslav, Miroslava a Terezka, sestra Marta 
s rodinou a vnoučata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Veselý a plný života 
jsi byl, když jsi nás 
náhle opustil. 
Ta rána v srdci stá-
le bolí a zapome-
nout nedovolí. 
Těžko se s Tebou
loučilo, těžké je bez 
Tebe žít, láska však 
smrtí nekončí, 

v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 18. března vzpomeneme již 11. smut-
né výročí, kdy nás náhle opustil náš dra-
hý tatínek, dědeček, pradědeček, strýc 
a známý pan 
Jaroslav Jenerál z Mor. Budějovic. 
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcera Marta s rodinou, 
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomeňte s námi, děkujeme.

Odešel jsi, 
jak si to osud přál, 
v našich srdcích 
i ve vzpomínkách
zůstáváš dál. 
31. ledna to bylo 
20 let, co nás 
navždy opustil náš
drahý syn 
Martinek Zadražil, 

22. března by oslavil své 27. narozeniny. 
S láskou vzpomínají maminka, sourozen-
ci Martina, Petr, Jitka s rodinou, Iva s ro-
dinou a Miroslav s rodinou.

Co se děje v Sokole
(dokončení na str. 15)
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Večer, když slunce
zemi opustilo, 
Tvé srdce se 
navždy zastavilo,
ta rána stále bolí 
a zapomenout 
nedovolí.
Poslední sbohem 
jsi nám nestačil 
dát a my Tobě 
poděkovat. 

Dne 19. března vzpomeneme 5. smutné 
výročí, co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček pan 
Karel Kříž z Moravských Budějovic. 
S láskou vzpomíná rodina.

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál,
však v našich srd-
cích žiješ stále dál.
Těžké bylo loučení, 
těžké je bez Tebe 
žít, láska smrtí ne-
končí, v srdci Tě 
navždy budeme mít.
Dne 21. března

vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička paní 
Marie Tučková z Mor. Budějovic.
S láskou vzpomínají manžel Antonín, 
syn Antonín, dcera Dagmar s rodinou, 
sestra a bratři s rodinami.

Dne 7. 3. 2022 uply-
ne 5 let od chvíle, 
Kdy nás navždy
opustila paní 
Božena Švejdová 
z Mor. Budějovic.
S láskou stále
vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

27. 3. 2022 
uplyne 25 let 
od úmrtí 
Ing. architekta 
Jiřího Nováka.
S láskou vzpomíná 
jeho rodina.

Od života pro sebe 
nic jsi nežádal,
vše jen pro své děti 
a rodinu, své zlaté 
srdce celé jsi nám 
dal, věčný klid dejž 
Bůh Ti v odměnu.

Dne 31. března 
si připomeneme 

9. smutné výročí úmrtí pana 
Ladislava Roupce z Vícenic. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera s rodinou a vnoučata s rodinami.

Navždy se zavřela
kniha Tvého života,
zůstaly jenom krás-
né vzpomínky 
a prázdnota.
Dne 6. března 2022 
vzpomeneme šesté 
výročí úmrtí pana 
Františka Švejdy. 
S láskou vzpomínají

manželka, syn, dcera, vnučky 
a pravnučky.

Dne 30. 3. 2022 
uplynou 4 smutné
roky, co nás navždy 
opustil pan 
Josef Žádník 
z Mor. Budějovic. 
S láskou stále 
vzpomínají 
manželka Marie 
a děti s rodinami. 

Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 24. března 2022 
uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy nás
navždy opustil 
nečekaně náš 
drahý manžel, otec, 
dědeček, bratr 
a kamarád pan
Zdeněk Pěchota.
Stále vzpomíná 
rodina a kamarádi.

Dotlouklo srdce tvé 
znavené, uhasl oka 
svit, budiž Ti drahý 
tatínku, za všechno
dík. Dne 13. března
uplyne 15 let 
od chvíle, co nás
navždy opustil pan 
Jan Bartuněk 
ze Zvěrkovic. 

S láskou a úctou stále vzpomínáme. Dce-
ra Dáša s rodinou, vnoučata a pravnouča-
ta. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nezemřel jsem, 
jen jsem daleko. 
Vím, že budu stále
žít v srdcích těch,
kteří mě milovali 
a stále s láskou
vzpomínají.
Dne 29. března 2022 
vzpomeneme 
nedožitých 55 let

našeho syna, bratra, strýce a vnuka pana 
Oldřicha Čepeláka z Moravských 
Budějovic, který tragicky zahynul 4. lis-
topadu 1990. Za tichou vzpomínku všem, 
kdo ho znali a vzpomenou s námi, děkují 
rodiče, sestry Hana a Eva s rodinami.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, 
nezapomene.
Dne 10. března
uplynou 2 roky 
od úmrtí paní 
Jany Tesařové 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou vzpomínají manžel Jan, synové 
Jan a Josef a dcera Hana s rodinami.

Kdo poznal Tě, 
ten měl Tě rád,
uměla jsi pomoci, 
potěšit, rozesmát. 
Takoví lidé by 
neměli umírat. 
Dne 21. 3. 2022
uplyne rok, kdy nás 
náhle opustila paní 
Olga Kolářová.

S láskou vzpomínají 
manžel František, dcera Pavla s rodinou 
a dcera Renata s rodinou. 

Dne 24. března si
připomeneme 
2. smutné výročí
úmrtí pana 
Bohuslava 
Smrčky.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Byl jsi plný života,
tvá mysl plná snění 
a nikdo z nás se ne-
nadál, jak rychle se 
vše změní. 
Utichly kroky i Tvůj 
hlas, vzpomínky 
na Tebe, tatínku 
zůstávají v nás. 
Dne 3. března by

oslavil náš milovaný tatínek pan Miroslav 
Zadražil 64. narozeniny a 21. dubna 
to bude smutných 5 let, co nás navždy 
opustil. S láskou vzpomínají
manželka, děti Martina, Petr, Jitka s rodi-
nou, Iva s rodinou a Miroslav s rodinou.

28. 3. 2022 vzpo-
meneme již 25. vý-
ročí úmrtí pana 
Bohuslava 
Janderky, 
ředitele školy v. v. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi! 
Manželka, synové 
a vnuci.



18

ze školství, různé

dne cestou do Brna 
na Žlutý kopec, kam 
si jela domluvit další 
chemoterapie.

Zároveň téhož dne 
ráno došlo v ředitelně 
naší školy k předání 
finančního daru Katce 
z rukou Barbory Živné, 
zástupkyně Oblastní 
charity Třebíč. Tato 
organizace zastřešila 
sbírku mezi sportovci 
třebíčského fitka Octa-
gon, které zaujal Kat-
čin příběh poté, co ho 
naše škola uveřejnila.

Děkujeme všem fajn 
lidem!

Hana Jakubcová, 
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

My jsme se Katku rozhodli podpořit symbolicky v období, kdy 
se připomíná Světový den boje proti rakovině. Ve čtvrtek 3. února 
naši budoucí kuchaři – číšníci celé dopoledne podávali za dobro-
volný příspěvek teplé nápoje před moravskobudějovickou polikli-
nikou v Tovačovského sadech. Výtěžek byl určený právě Katce, 
neboť se jí každá koruna hodí, jak už to u onkologických pacientů 
bývá. V nejbližší době ji například čeká nezbytný zákrok u zuba-
ře, po chemoterapii má poničenou zubní sklovinu.

Vybralo se krásných 21 882 korun! Přišly za námi dát si něco 
pro zahřátí v chladném dni třeba maminky s kočárky. Ale i lidé, 
co se vydali na procházku nebo k lékaři na polikliniku. Katka byla 
z pro ni nečekaného zájmu dojatá. Stavila se za námi dopole-

Už jen pár týdnů zbývá do hlavního termínu dobrovolnické 
akce Ukliďme svět, kterou už 30. rok u nás koordinuje Český 
svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín pro jarní akce Ukliďme 
svět je stanoven na 26. března. Po dvou letech, kdy větší dob-
rovolnické akce značně omezovala koronavirová pandemie, se 
konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech útlumu pomoc 
dobrovolníků potřebuje! Místní akce Ukliďme svět lze ovšem ko-
nat během roku kdykoliv.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky jako součást světové kampaně 
Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 
1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se 
každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se 
kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 
2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliď-

Pomohli jste. A my vám všem srdečně děkujeme

Ve čtvrtek 3. února se za dobrovolný příspě-
vek podávaly před poliklinikou teplé 
nápoje.  Foto: Hana Jakubcová

Když můžeme, pomůžeme. Tím spíš, že se jedná o naši 
bývalou žákyni oboru Kuchař – číšník. Řeč je o Katce Hou-
serové z Martínkova, jejíž životní příběh zpravodaj přinesl 
před měsícem. Katka onemocněla rakovinou. A protože 
je od přírody energická žena, k léčbě i k budoucnosti při-
stupuje aktivně, byť je to mnohdy velmi těžké. Stejně jako 
k řešení problémů, které se jí v životě nastřádaly. A to je 
na ní sympatické.

Dobrovolnická akce s názvem Ukliďme svět slaví 30 roků

Nadšení. Tak lze stručně popsat emoce, které zavlád-
ly ve Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice 
(SŠŘS) ve středu 9. února poté, co dorazily zprávy o úspěš-
ném startu čtvrťáků maturitního oboru Mechanik – seřizo-
vač v krajském kole jejich oborové soutěže. 

Tomáš Doležal a Patrik Daňhel skončili druzí jako družstvo v silně 
obsazeném klání odborných dovedností Řemeslo Vysočiny 2022, 
obor mechanik seřizovač – CNC programování. Tomáš Doležal pak 
obsadil druhou příčku i v absolutním pořadí, kdy se vklínil mezi dva 
domácí borce. Akce se uskutečnila v prostorách VOŠ a SPŠ Žďár 
nad Sázavou. Celkově čtvrtý Patrik Daňhel pak ztrácel na medailo-
vou pozici jen 0,97 bodu. „Skvělé, obrovská gratulace,“ sdělil klukům 
po návratu ředitel SŠŘS Tomáš Dolejský, sám zaměřením strojař.

Na řadě je Chomutov
Příprava na soutěž v oboru, který vůbec nepatří k jednoduchým 

(o to cennější jsou vavříny), se odehrála pod taktovkou učitele od-
borných předmětů Karla Dočkala. Neskrýval radost 
z úspěchu svých svěřenců. A už prý přemýšlí, co dál. To-
máš Doležal si totiž zajistil účast v celostátním kole, které 
se uskuteční koncem března v Chomutově. „Půjde opět 
o programování, měření a samotnou výrobu obrobku. Po-
díváme se samozřejmě, co se dělalo v minulých ročnících, 
jaká například byla náročnost,“ poznamenal kantor.

A v čem se ve Žďáru soutěžilo? Hlavním tématem bylo 
frézování. Účastníci museli vytvořit řídicí program podle 
výkresové dokumentace. Dále měli provést měření vy-
braných rozměrů na zadané součástce. Čekaly je rovněž 
výpočty otáček a řezných podmínek. „Trochu jsem ztratil 
body na měření, z toho se teď poučím. Že skončím druhý, 
jsem nečekal ani omylem a při vyhlašování výsledků mi 
spadla brada. Netušil jsem to do poslední chvíle,“ popsal 

příjemné překvapení Tomáš, kterého krom přípravy na Chomutov 
čeká ještě učení na maturitu a přijímačky na VUT Brno, Fakultu strojní.

Škola uspěla i minule
Připomeňme, že moravskobudějovická střední škola zaznamenala 

v této soutěži krásný úspěch i v posledním konaném ročníku před 
dvěma lety, když kvůli covidu se loni nesoutěžilo. Žák oboru Mecha-
nik – seřizovač Tomáš Fiala tehdy postupoval do celostátního kola 
z první příčky v kraji. Republikové finále se však už kvůli pandemii 
neuskutečnilo.

Soutěž odborných dovedností Řemeslo Vysočiny 2022, obor me-
chanik seřizovač – CNC programování se konala pod záštitou kraj-
ského radního i pro oblast školství Jana Břížďaly. Celou akci zašti-
ťuje Cech KOVO ČR. V Chomutově se klání jmenuje České ručičky 
a žďárské kolo bylo jeho dílčí součástí na nižší úrovni.

Hana Jakubcová

Cinklo tam stříbro. Strojaři z Mor. Budějovic to dokázali!

Na fotografii vlevo soustředěný Patrik Daňhel (v popředí), vpravo Tomáš Doležal a po jeho 
levici Karel Dočkal.              Foto: Karel Dočkal a Hana Jakubcová
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Ke konci ledna, kdy probíhá registrace členů v celém skaut-
ském hnutí, si středisko Moravská Orlice může říct: Rosteme! 
A za posledních 10 let dokonce o polovinu všech členů. I přes ne-
příznivé podmínky, které panovaly v počátku roku 2021 pro tradič-
ní fungování skautských oddílů, je členská základna opět o něco 
vyšší. Moravskobudějovické skautské středisko Moravská Orlice 
má k 31. 1. 2022 celkem 152 členů. To je o 52 více než v roce 2012.

V osmi registrovaných oddílech v našem středisku skautuje 111 
dětí a 31 dospělých. Sedm oddílů funguje v Moravských Budějovi-
cích a od loňského září zahájil svoji činnost i oddíl mladších členů 
Jeleni v Jaroměřicích nad Rokytnou. Celý okres Třebíč čítá více 
než 1 100 skautů rozesetých v sedmi střediscích. To vše i přes to, 
že část minulého roku nemohl probíhat plnohodnotný program, je 
možné díky skvělým a obětavým vedoucím, kterým patří velké po-
děkování za přípravu programu „na dálku“ na jaře 2021, vydařené 
letní měsíce naplněné tradičními tábory a podzimní schůzky a vý-
pravy. Za projevenou důvěru, přízeň a podporu děkujeme také 
všem rodičům.

Petr Rokoský

me svět není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci 
především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, 
ale také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky vůbec vznikají.

Jako každý rok, budou i letošní jarní úklidy doprovázet již tra-
diční fotografické soutěže. První z nich má název „Před a po“ 
a spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem 
úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží 
je „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru fanta-
zie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou 
mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho je pro letošek 
připravena také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci 
nebo jen o tom, jak se třídí u vás doma.

Pravidla soutěží zájemci najdou na stránkách www.uklidme-
svet.cz.     –čsop–

Skautů je o polovinu více
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Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

sobota 26. 3.      Moravské Budějovice 

K pramenům Jevišovky
Další pochod turistů z Moravských Budějovic vás zavede k pramenům Jevišovky. Sraz účastníků 

v 10.00 u koupaliště. Více informací uvnitř zpravodaje.

sobota 5. 3.      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 a na www.mbsokol.cz.

pátek 4. 3.       Moravské Budějovice Havlíčkova 684

Citlivý řez ovocných stromů - školení zdarma
Přijďte na školení, na kterém se dozvíte vše o řezu ovocných stromů. Pátek 4. 3. 2022, od16 do 18 
hodin, na adrese Havlíčkova 684, M. Budějovice - přímo u přechodu pro chodce u ZŠ Havlíčkova. 

Pořádá Za lepší Budějovice.

SUDOKU

POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

pro volnou chvíli

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

Zřejmě se už chystáte na jarní řez ovoc-
ných stromků. Přemýšleli jste nad tím, zda 
používáte vhodné nářadí, zda umíte rány 
na kůře ošetřit? Zajímáte se o současné 
trendy? Využijte naši nabídku bezplatné-
ho školení „Citlivý řez ovocných stromků“. 

Přijďte a RNDr. Jan Trávníček, MSc. vám 
vysvětlí zásady, které je dobré při řezu 
dodržovat, a tím stromům prodloužit život. 
Školení se uskuteční v pátek 4. března 
v době od 16.00 do 18.00 hod., na adrese 
Havlíčkova 684, Mor. Budějovice přímo 

u přechodu pro chodce u ZŠ Ha-
vlíčkova.

„Společně projdeme odpovědi 
na otázky, které mi lidé v zahra-
dách a sadech nejčastěji poklá-
dají, a přidáme k nim i vaše dota-
zy,” říká Jan Trávníček a dodává: 
„Přineste svoje nůžky, poradím 
vám, zda jsou pro stříhání vhod-
né.” Máte konkrétní dotaz k va-
šemu stromku? Pošlete nám jej 
předem na svaricek@zabudejo-
vice.cz a školitel si připraví radu 
přímo pro vás. Na zeleni v na-
šem městě nám opravdu záleží.

Srdečně zve Jan Švaříček, 
pořádá Za lepší Budějovice.

Na konci ledna jsme se se smečkou vl-
čat (chlapecký oddíl pro věkovou kategorii 
6–11 let) z Moravských Budějovic vydali 
na celovíkendovou výpravu 
na Velký Újezd. Je to malá ves-
nice asi 13 kilometrů od Budě-
jovic a až na kostel a faru tam 
najdete jen kolem pěti domků 
a domov pro seniory. O to láka-
vější jsou okolní lesy s rybníky 
mezi stromy a klikatými lesními 
cestami.

V pátek večer jsme z lesa 
moc neviděli, přijeli jsme až po-
sledním večerním autobusem 
přímo před újezdskou faru, kte-
rá byla na příští dva dny naším 
obydlím. Pro pár chlapců to bylo 
dokonce poprvé, co na tak dlou-
ho nocovali jinde než doma.

V sobotu ráno jsme vyrazili do zasně-
ženého terénu. V lese si vlčata (členové 
skautského oddílu mladších chlapců) 

zkusila nakreslit vlastní mapu a podle ní 
se v neznámém prostředí orientovat, roz-
dělat oheň na sněhu bez použití papíru 

a vzhledem k tomu, že bylo 
sněhu dost, tak jsme si posta-
vili i malou sněhovou pevnost, 
o kterou se svedla řada bitev. 
Tma stále přicházela dříve, než 
nám bylo milé, takže po ces-
tách lesem jsme se na odpo-
ledne vrátili na faru. Večer vy-
plnila hra naší vlastní divadelní 
hry o tom, co jsme na výpravě 
všechno zažili, se zpíváním tá-
borových písniček, jako trénink 
na léto.

A kromě cest do přírody 
všichni, i mladší členové od-
dílu, se podíleli celou dobu 
na chodu výpravy. Některá jíd-
la dokázali připravit zcela sami 

jen za malé pomoci vedoucího, projevili 
velkou samostatnost při vedení skupinky 
lesem, a dokonce i při přípravě a vysvět-
lování některých her.

V neděli ráno po náročném balení a ně-
kolika nehodách při úklidu a balení spacá-
ků, které se ukázalo pro vlčata jako nej-
větší výzva, jsme se rozjeli všichni domů. 
Velmi spokojení s tím, že i když všechno 
se naplánovat nedá, naši první dlouhou 
výpravu od začátku covidové epidemie 
jsme zvládli.

Vendula Karásková

Prořezáváte správně ovocné stromky?

První výprava skautské 1. smečky Sirius

6 7 4 8
9 4 5
4 3 6
3 4 2

5 6
8 7 5

9 3 4
3 4 6

2 5 1 3
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Hledáme 
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•  údržbář výrobních technologií 
(28–36 000 Kč)

•  řidič vysokozdvižného vozíku  
(28–30 000 Kč)

• strojník suché strany (28–36 000 Kč)

•  specialista/ka obchodu a podpora 
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