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VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč
Velká jarní soutěž Českého
rozhlasu Vysočina
Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin
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placená inzerce

úvodník, tiráž
Vážené čtenářky a čtenáři
zpravodaje!
Covid je na ústupu, kvetou krokusy, sněženky i bledule, jaro je tady... Toto období mám vždycky moc ráda.
Letos je bohužel poznamenáno válkou na Ukrajině.
Svůj úvodník tentokrát píšu ve stínu těchto událostí.
Prezident Vladimir Putin vyslal na svobodnou a nezávislou Ukrajinu své vojáky. Ruské jednotky 24. února začaly ostřelovat velká ukrajinská města. Konﬂikt si
již vyžádal lidské životy a raněné na obou stranách.
Politici v Česku i dalších zemích akt agrese jednomyslně odsoudili.
Londýn, EU i NATO uvalují na Rusko rozsáhlé sankce. My všichni
netrpělivě sledujeme zprávy. Nikdo nevíme, co bude...
Sedím nad klávesnicí a sleduji mimořádné vysílání ČT24 přinášející aktuální informace z postižených míst. Je to neskutečné. Prvním záběrům, které obíhaly sociální sítě, jsem nevěnovala až takovou pozornost, protože jsem si myslela, že to nemůže být pravda.
Od doby, kdy jsem zjistila, že se jedná o snímky z Ukrajiny, sleduji
aktuální dění na všech možných informačních kanálech. Je to děsivé. Jsme ve spojení s kolegyněmi starostkami a kolegy starosty
a řešíme koordinaci společné pomoci postiženým oblastem. Musíme
jednat rychle. Rychlá pomoc je totiž pomoc dvojnásobná. Už také
proběhla řada výzev k veřejným humanitárním a ﬁnančním sbírkám.
Jsem nesmírně potěšena, že se mezi námi vzedmula obrovská
vlna solidarity; že jsme se opět dokázali semknout a pomoci jako
již v minulosti několikrát, když naše země čelila následkům řádění
přírodních živlů. Prosím však o obezřetnost. Ze svých děr už také vylézají hyeny, jež dobrotu lidí zneužívají. Proto buďme opatrní na to,
kam svou pomoc směřujeme.
V hlavě se mi vrací vzpomínky na loňský červen, kdy na jižní Moravě řádilo tornádo. Svým rozsahem jsou tyto dvě události absolutně nesrovnatelné, ale mají i cosi společného. Společným prvkem
je pocit bezmoci a zmaru. Dívám se na to jak očima místostarostky
města, tak z pohledu matky. Ze záběrů současné zkázy na Ukrajině
opravdu mrazí.
Uvědomuji si, že především pro vás, kteří jste válku zažili na vlastní
kůži, není současná situace lehká. Nemilé vzpomínky a děsivé zážitky se vám jistě živě vybavují. My mladší jsme doposud válku znali
jen z vyprávění. Právě teď si ale všichni uvědomujeme, jak je děsivá.
Události, které probíhají nedaleko od našich hranic, mají psychický
dopad nejen na dospělé, ale i na děti. Přestože nesledují zprávy ani
nečtou komentáře na internetu, vnímají naši neverbální komunikaci,

projevy těla, prozrazující napětí v naší společnosti. Je důležité dát jim pocit bezpečí. Stejně jako dospělí prožívají
obavy, strach, smutek i nejistotu. Umí to vyčíst z našich
gest, výrazů i hovorů. Naslouchejme jim, dejme jim jistotu...
Jsou před námi Velikonoce, které znamenají, že láska
a život jsou silnější než smrt. „Veselé Velikonoce“ čteme
na spoustě přání k těmto dnům. Pokud však dovolíte,
budu vám přát raději radostné, protože radost je něco
hlubšího, hodnotnějšího a trvalejšího než veselí. Pravá
radost musí mít hluboké kořeny. A mně se zdá, že právě
velikonoční radost ukazuje hloubku svých kořenů.
Jarní období láká vyrazit ven, a proto je také nejvyšší čas začít
s dalšími opravami a rekonstrukcemi. O některých sice teprve jednáme, u jiných v letošním roce vyhlásíme výběrové řízení (např. bazén
ZŠ Havlíčkova), některé jsme už zahájili, další zahájíme už za několik
dnů, týdnů, jiné budou realizovány až v příštím roce. Plníme sliby,
rozjela se nám největší akce v podobě rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody. Jedná se o ulice Janáčkova,
Březinova, Jiráskova, Gymnazijní a náměstí Svobody. S realizací této
akce musíme všichni na nějakou dobu tzv. zatnout zuby, proto vás
prosím o shovívavost, ohleduplnost a dodržování dopravního značení. Obzvláště vás žádám o velkou trpělivost a pochopení při parkování. Jsme si vědomí, že to nebude lehké ani jednoduché.
V souvislosti s novým nákupním centrem směrem na Jemnici probíhá zpracování projektové dokumentace na výstavbu jednostranného chodníku v místě podjezdu pod železniční tratí na ul. Husova.
Jednou z novinek bude pumptrack. Stávající technicky zastaralá
svítidla budou nahrazena novými v rámci modernizace veřejného
osvětlení v ulicích Urbánkova, Husova, Miličova, Palliardiho, Čechova a Polní. Dále bude realizována 2. etapa MKS Beseda, elektroinstalace MŠ Fišerova. Probíhá projekční příprava a zpracování
územní studie další etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Mexiko. U MŠ Šafaříkova bude zastřešen vstup. Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci stravovacího pavilonu ZŠ TGM.
Nezapomínáme ani na místní části. Ve Vraníně budou vybudovány
inženýrské sítě pro tři rodinné domy, dále zde bude dokončeno veřejné osvětlení. Ve Vesci vznikne nové „Oranžové hřiště“. Doufejme,
že navzdory situaci nebude klesat zájem o výstavbu.
V úplném závěru mého úvodníku přeji všem, kterým začíná jarní
sezona, hodně zdaru ve veškerém snažení včetně toho na zahrádce. Přeji nám všem hezké a slunečné jarní dny bez jarní únavy.
Radostné Velikonoce!
Jana Kiesewetterová, místostarostka města
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Šestnáctá schůze městského zastupitelstva
V pondělí 7. března se ve velkém sále Besedy konalo další zasedání městského bazénu v ZŠ Havlíčkova, 2. část rekonzastupitelstva, a to s pořadovým číslem šestnáct. Nejvyšší orgán města se zde strukce MKS Beseda).
V závěrečné diskusi vzbudilo největší
sešel v kompletním složení, a tak mohl předsedající starosta Vlastimil Bařinka
hned v úvodu schůze konstatovat přítomnost všech třinácti zastupitelů a osmi pozornost vystoupení majitele moravskobudějovického hokejového klubu Petra
zastupitelek.
Zapisovatelkou jednání poté určil Moni- záměrů výkupu pozemků nebo rozboru Kolečkáře, který oznámil své rozhodnutí
nepokračovat jako šéftrenér mužského
ku Kocábovou, za členy návrhové komise ﬁnančního hospodaření města.
Větší debaty se odehrály především hokeje kvůli neshodám s ředitelkou přínavrhl dvojici Petr Stejskal (ZLB + ODS),
Jaromír Klouda (SOMB) a za ověřovatele kolem svěření pravomoci městské radě spěvkové organizace ZIKOS Miroslavou
zápisu Miroslavu Svobodovou (SOMB) rozhodnout o účasti města v dražbě či ve- Bendovou. Následující ne právě příjemnou debatu na toto téma
a Jaroslava Doležala (ZLB +
požadoval ukončit FrantiODS). Všichni čtyři navržení byli
šek Dostál (ZLB + ODS)
vzápětí schváleni, stejně dopads tím, že pokud se v ní
lo i hlasování o navrženém probude pokračovat, on nemígramu. Ten obsahoval celkem
ní v sále zůstat. Nedlouho
pětadvacet bodů, jejichž propoté také jednání zastupijednávání a schvalování zabralo
telstva opustil, neboť diskuněco málo přes čtyři hodiny.
se kolem zimního stadionu
Průběh březnového zasedání
neskončila.
se od těch předchozích příliš nePatnáct minut po dvacáté
lišil. Také tentokrát se v diskusi
hodině přišel na řadu bod č.
k několika bodům vyjadřovali ně25 – Závěr. Starosta Vlastikteří opoziční zastupitelé s více
mil Bařinka konstatoval, že
či méně zřetelnými narážkami
všechna usnesení byla řádna možnou korupci; mimo jiné
ně projednána a schválena.
i vyjádřením, že „ďábel je skryt Březnové schůze nejvyššího orgánu města se zúčastnilo všech jedenazastupitelům,
v detailu“. Mnohé body naopak dvacet zastupitelů.
Foto: Luboš Janoušek Poděkoval
procházely bez jakýchkoliv připomínek řejné soutěži v souvislosti s možným na- občanům a divákům kabelové televize
a schváleny byly jednomyslně. Stalo se bytím pozemků (schváleno jedenácti za pozornost a všem popřál příjemný zbytak například u schválení ﬁnanční spoluú- hlasy napříč politickým spektrem, když tek večera.
Luboš Janoušek
časti města při nákupu vozidla pro hasiče, „pro“ bylo sedm koaličních a čtyři opoziční
programu prevence kriminality, prodeje či zastupitelé) a rozpočtových úprav (oprava

Z jednání a usnesení zastupitelstva a rady města Moravské Budějovice
Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání v pondělí 7. března mj.:
Q

vzalo na vědomí pořízení dopravního
automobilu pro výjezdovou jednotku města zařazenou v kategorii JPO
II v celkové předpokládané ceně cca
1 500 000 Kč a přijetí účelové investiční dotace DA pro jednotku JPO II
na její pořízení z prostředků Ministerstva vnitra generálního ředitelství HZS
ČR v předpokládané výši 450 000 Kč.
Současně vzalo na vědomí, že město
Moravské Budějovice bude žádat Kraj
Vysočina o úhradu části spoluúčasti
z dotace ve výši 2/3 státní dotace max.
300 000 Kč. Dále schválilo doﬁnancování rozdílu mezi celkovou cenou před-

mětu plnění a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů s tím, že spoluúčast města při získání maximální částky
dotace z Kraje Vysočina je předpokládaná ve výši 750 000 Kč;
Q schválilo zadání změny č. 4 Územního
plánu Moravské Budějovice dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů;
Q svěřilo radě města pravomoc rozhodnout
o účasti města v dražbě, ve veřejných
soutěžích o nejvhodnější nabídku nebo
jiných obdobných způsobech nabytí
hmotných nemovitých věcí nebo práva

stavby a na všech právních jednáních
(úkonech) s tím souvisejících;
Q schválilo 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 městem Moravské Budějovice jako budoucí vlastník stavby,
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Třebíč, se sídlem v Třebíči, jako
investor a Povodí Moravy, s. p. Brno,
jako vlastník pozemku za účelem realizace stavby;



Podpořil Kraj Vysočina
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schválilo záměr výkupu pozemků dle
záborového elaborátu o celkové výměře
cca 2500 m2 v k. ú. Moravské Budějovice od Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice za účelem vybudování
cyklostezky kolem toku Rokytky s tím,
že kupní smlouva bude uzavřena pouze za podmínky požadavku dotátora
na vlastnictví výše speciﬁkovaných pozemků městem Moravské Budějovice;
Q schválilo záměr prodeje pozemku p. č.
1480/37 orná půda o výměře 906 m2
formou výběrového řízení za účelem výstavby garáží, přičemž podmínky výběrového řízení bude schvalovat rada města;
Q schválilo prodej pozemků p. č. 4201/7
Q

ostatní plocha silnice o výměře 1 083
m2, p. č. 4201/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 59 m2, p. č.
4201/10 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 198 m2, p. č. 4201/11
ostatní plocha ostatní komunikace
o výměře 606 m2, p. č. 4201/12 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 201 m2, p. č. 4201/13 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 28 m2,
p. č. 4204/74 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 248 m2, p. č. st.
3430 zastavěná plocha bez čp/če obchod o výměře 417 m2 (vše dle GP č.
3136 – 50525/2021), p. č. 4201/8 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 50

Q

schválila doplněný návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města Moravské Budějovice.

Q

schválila vyvěšení ukrajinské vlajky na budovu městského úřadu jako vyjádření podpory
svobodné a nezávislé Ukrajiny.

Rada města na své 99. schůzi dne 21. února 2022 mj.:
Rada města na své 100. schůzi dne 24. února 2022:

m2, p. č. 5204/1 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 244 m2 a p. č.
4201/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 115 m2 vše v k. ú. Moravské Budějovice společnosti FMZ INVEST, s.r.o
Praha 4 za kupní cenu 3 385 000 Kč dle
návrhu kupní smlouvy;
Q schválilo poskytnutí ﬁnančního daru
z FAOM ve výši 25 060 Kč pro Vendulu
Kopečkovou (Proﬁ aerobic team Moravské Budějovice) na zakoupení týmových mikin a závodních dresů;
Q vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Moravské Budějovice v oblasti poskytování informací
za rok 2021, výroční zprávu za rok 2021
– Stížnosti, čerpání z FAOM v roce 2021
k 31. 12. 2021, souhrn převodu nemovitých věcí za rok 2021, zprávu o činnosti
městské policie za rok 2021, zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní působnosti města
Moravské Budějovice a integrovaných
obcí za období roku 2021.

Rada města na své 101. schůzi dne 28. února 2022 mj.:
Q

Q

Q

Q

Q

Q

schválila zveřejnit záměr pronájmu prostor
sloužících k podnikání ve stavbě č. p. 25
na náměstí Míru;
nominovala do konkurzní komise na ředitelku/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova
365 zástupce města s hlasem poradním
PhDr. Zdeňka Janderku;
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, a v souladu s §
2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy Moravské
Budějovice, Havlíčkova ul. 933 a pověřila
vedoucí OKSŠ Ing. Kamilu Havlíčkovou
výkonem funkce tajemníka této komise;
schválila uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené mezi městem
Moravské Budějovice a obcemi Babice,
Blatnice, Bohušice, Cidlina, Častohostice,
Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil,
Hornice, Chotěbudice, Jakubov u Moravských Budějovic, Kojatice, Komárovice,
Láz, Lesná, Lesonice, Lhotice, Litohoř, Lukov, Martínkov, Meziříčko, Nimpšov, Nové
Syrovice, Rácovice, Radkovice u Budče,
Štěpkov, Třebelovice, Vícenice, Zvěrkovice a Želetava na úseku přestupků podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, měnícího Čl. III Úhrada
nákladů a Čl. IV Doba trvání smlouvy;
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
o výkonu přenesené působnosti – řízení
o přestupcích, mezi městem Moravské
Budějovice a městem Jemnice;
schválila podání žádosti o dotaci na zřízení elektronické úřední desky před budovou městského úřadu z Fondu Vysočiny
– programu Informační a komunikační
technologie 2022 – Podprogram A – Elek-

Q

Q

Q

Q

Q

tronické služby veřejné správy v předpokládané celkové výši 290 380 Kč o velikosti 55“ volně stojící v prostoru stávajících
úředních desek. Maximální možná dotace
z programu je ve výši 80 000 Kč. Rada
města v případě získání dotace schválila
převod ﬁnančních prostředků na doﬁnancování pořízení elektronické úřední desky
do výše pořizovacích nákladů;
revokovala usnesení č. RM-94/2021/23 ze
dne 7. 12. 2021 a vzala na vědomí podání
žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR podprogramu
Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli,
dotačního titulu 117d8220A „Podpora obnovy místních komunikací“ na realizaci
akce „Místní komunikace v prostoru nám.
Svobody, Moravské Budějovice“;
schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb
„Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě
nám. Svobody“: 1. Zdeněk Hagara, Moravské Budějovice, 2. Ing. Miroslav Bém,
Moravské Budějovice, 3. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč;
schválila pořadí cenových nabídek na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě
„Rekonstrukce technické infrastruktury
v lokalitě nám. Svobody“: 1. Ing. Jiří Sedláček, Třebíč, 2. Miroslav Hrabovský, Moravské Budějovice a předloženou příkazní
smlouvu s Ing. Jiřím Sedláčkem;
schválila smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VPI/
MJ/2022/00055, uzavíranou mezi městem
Moravské Budějovice, jako stavebníkem
a ﬁrmou CETIN, a. s., jako vlastníkem
sítě, v rámci realizace projektu „Parkoviště a chodník na ul. Šustova v Moravských
Budějovicích“;
schválila smlouvu o dílo „Územní studie
výstavby rodinných domů v lokalitě Mexiko“ s Ing. arch. Vlastimilem Novotným
na vypracování projektové dokumentace
ve stupni územní studie pro výstavbu ro-

Q

Q

Q

Q

Q

dinných domů v lokalitě Mexiko;
schválila zadat vypracování Prohlášení
vlastníka budovy, kterým budou v bytovém domě na nám. ČSA č. p. 57 aktuálně vymezeny jednotlivé bytové jednotky
a nebytový prostor;
schválila zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 1371/1 orná půda o výměře 774
m2, p. č. 1371/2 orná půda o výměře 765
m2 a p. č. 1371/3 orná půda o výměře 838
m2 v k. ú. Vranín formou výběrového řízení
za účelem prodeje tří stavebních pozemků určených pro výstavbu tří rodinných
domů;
schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p. Brno
jako povinným ze služebnosti, na zřízení
služebnosti spočívající v umístění nového propustku DN 800 z betonových trub
v rámci stavby Polní cesty C4, C6 v k.
ú. Vranín na části zatížené nemovitosti parc. č. 1609 zapsané na LV 182 k. ú.
Vranín (ve vlastnictví Povodí Moravy, s.
p.) za jednorázovou úplatu v celkové výši
5 000 Kč bez DPH, přičemž právo věcného břemene bude zřízeno na dobu určitou,
a to na dobu existence stavby;
vzala na vědomí zápis z 1. jednání Komise prevence kriminality ze dne 9. 2. 2022
a informace k aktuální pomoci Ukrajině;
schválila vyhlásit v r. 2022 výběrové řízení
na zhotovitele díla „Rekonstrukce bazénu
ZŠ Havlíčkova“, včetně uzavření smlouvy
o dílo v r. 2022 s tím, že zahájení této rekonstrukce bude v r. 2023 za předpokladu ﬁnančního krytí v rozpočtu OSRI 2023
a dále schválila uvést v podmínkách výběrového řízení a smlouvě o dílo výhradu
investora ohledně jeho jednostranného
práva od smlouvy o dílo odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí a uplatnění náhrady
jakýchkoliv nákladů vzniklých na straně
zhotovitele a souvisejících s výběrovým
řízením a smlouvou o dílo na uvedenou
rekonstrukci.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství
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Stojíme za Ukrajinou a společně podporujeme její občany
O tom, jak dokážete být štědří, jsme se přesvědčili už v polovině loňského roku, kdy obce na jižní Moravě zasáhlo silné tornádo a spousta rodin se v té době ocitla ve velmi těžké situaci. Koncem února letošního roku, kdy ruská armáda zahájila rozsáhlý
letecký i pozemní útok na téměř sousední Ukrajinu, tomu nebylo
jinak. Bohužel v době, kdy vzniká tento článek, platí na Ukrajině
stále válečný stav a my jsme se na vlastní oči přesvědčili o tom,
že i v 21. století může být uskutečněn v Evropě agresivní výpad
jednoho státu proti druhému. Kdo z Ukrajiny neodešel včas, má
válku přímo před okny. Nikdo neví, jak dlouho bude tato situace
trvat, ovšem o tom, že je potřeba pomoci, jsme nikdo nepochybovali ani na chvíli. Málokdo se asi dokáže vžít do situace, kdy
máte strach o to, jestli vám zítra bude stát dům, jestli budou vaše
děti v bezpečí, zda půjde elektřina nebo jestli bude kde koupit
jídlo či léky.
A tak města, kraje, organizace, zkrátka my všichni – jsme začali pomáhat, nabízet uprchlíkům volné pokoje i celé byty, nakupovali jsme potraviny, hygienické a zdravotnické potřeby, deky,
ochranné prostředky a někdo přispěl ﬁnančně. Vždy, když se
stane podobná věc, je spousta organizací a lidí, kteří chtějí pomoci. Chvíli vyčkávají, jestli se něco bude dít, v případě že ne,
pustí se do realizace sami.
Taková je i Kateřina Kosíková, obyčejná máma dvou dětí, která nemá žádné vazby na Ukrajinu, přesto neváhala ani minutu, ničeho se nebála a šla do toho. Na sociálních sítích oslovi-

la veřejnost s možností pomoci občanům z Ukrajiny a hned se
zvedla vlna solidarity. Pomocnou ruku s organizací přiložil i pan
Doležal ze skautského střediska Moravská Orlice a již během
prvního dne jste do klubovny skautů a na moravskobudějovické výdejní místo scuk.cz darovali tolik věcí, že dodávka byla
naložená po strop. Dalším úkolem, který bylo potřeba vyřešit,
byl odvoz. Síla Facebooku je ale ohromná a Kateřina dokázala
zajistit dodávku i s dvěma řidiči. Teď už nezbývalo nic jiného, než
vyřešit vycestování na Ukrajinu. Ale i to se nakonec zdárně vyřešilo přes organizaci „Červený kříž“, který pro dodávku vystavil
povolení na průjezd na hraničním přechodu Ubla. Během desetihodinové cesty na hraniční přechod se cílová vykládka změnila
asi šestkrát, nakonec
se dodávka překládala
rovnou na kamion, který mířil do Kyjeva/Charkova. A i přesto, že byla
první cesta hodně náročná, dorazil náklad
zdárně do cíle.
Řidiči se krátce prospali a v úterý v pět
hodin ráno již nakládali
materiální sbírku v Třebíči, kterou uspořádala
tamní škola Otevřmysl, a poté věci ze sbírky, kterou uspořádalo
naše město v Turistickém informačním cen-
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tru v Moravských Budějovicích. Tato byla doručena a složena
ve vojenském skladu v Užhorodu. V pátek pak řidiči Jan Fiala
a Pavel Mícek vyrazili s nákladem humanitární pomoci do Ivano-Frankivsk (300 km od hranice UKR). Věci nakládali ve skladu
humanitární pomoci v Brně a to tak, aby jejich ložná plocha byla
využita stoprocentně.
Sbírku jsme nepozastavili a sklad Besedy se plnil každý den.
Už koncem týdne jsme věděli, že bude využita pro rodiny, které
jsou již ubytované po okolí našeho
města. Dorazily totiž na sociální
odbor našeho úřadu a dotazovaly
se na možnou pomoc. Z domovů odešly většinou jen s taškou
nebo kufrem. Odvozem materiálu na hranice tedy práce města
nekončí a vynaložíme maximální
snahu k tomu, aby vaše štědrost
pomohla lidem, kteří byli nuceni
opustit svůj domov a hledají bezpečné útočiště. Budou potřebovat
oblečení, jídlo, kontakt s úřady práce a my budeme připravení reagovat na jejich aktuální potřeby.
Závěrem mi dovolte poděkovat Kateřině Kosíkové, členům
skautského střediska Moravská Orlice (jmenovitě pánům Doležalovi a Rokoskému), řidičům Janu Fialovi a Pavlovi Míckovi,
přičemž pan Fiala je zároveň majitelem dodávky a hradil veškeré ﬁnanční náklady vynaložené na cesty, dobrovolníkům z Jaroměřic nad Rokytnou a našeho Turistického informačního centra
za vynikající organizaci sbírky a zapojení se ve volném čase
do pomoci Ukrajině. Největší poděkování však patří vám všem,
kteří jste do sbírky přispěli. Všem moc děkuji. Vaše solidarita je
neuvěřitelná! „Jsme s tebou Ukrajino!“
Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školství

město informuje

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Parkoviště u nádraží je hotové a začalo sloužit svému účelu
V březnu byla dokončena stavba nového parkoviště na ul. 1.
máje v Moravských Budějovicích, v těsné blízkosti vlakového
a autobusového nádraží. Občanům a návštěvníkům města je tak
nově k dispozici celkem 32 parkovacích stání, kdy 21 míst je kolmých (z toho dvě místa budou vyhrazena pro invalidy) a 11 míst
je řešeno podélným stáním. V rámci stavebních prací byla provedena rovněž demolice stávajícího domku, vybudována dešťová
kanalizace pro odvod vody z plochy parkoviště a stavba nového veřejného osvětlení. Práce na stavbě byly zahájeny v říjnu

Nové parkoviště v sousedství kolejí.

r. 2021 a jejich zhotovitelem byla společnost PELÁN stav s.r.o.,
Hrotovice. Celkové náklady dosáhly výše 4 075 000 Kč bez DPH.
Nové parkoviště lze využít v době realizace rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody, která s sebou nutně
přinese omezené parkovací kapacity v této části města.

Územní studie výstavby RD v Mexiku
Město Moravské Budějovice zahájilo v letošním roce projekční
přípravu další etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Mexiko
(viz snímek ÚP) a zadalo zpracování územní studie tohoto území. Územní studie poslouží k prověření a návrhu možností využití daného území a jeho prostorového uspořádání. Rovněž se
jedná o podklad pro zpracování navazujícího stupně projektové
dokumentace.

Foto: František Čábel

Modernizace veřejného osvětlení
Město investuje také v letošním roce do modernizace dalšího úseku veřejného osvětlení. Náhrada stávajících technicky
zastaralých svítidel novými svítidly s LED technologií bude realizována v oblasti napájené z rozvaděče RVO – Urbánkova,
tj. v ulicích Husova, Urbánkova, Miličova, Palliardiho, Čechova
a Polní. Nová svítidla budou instalována na stávajících stožárech
se stávajícími výložníky, nebo bez výložníků, a to v celé lokalitě
RVO. Práce budou probíhat od dubna nejpozději do října letošního roku. Veškeré práce zajistí na základě výsledku výběrového
řízení Jan Kocáb – ELKO, Blížkovice. Celkové náklady modernizace činí 1 492 334 Kč bez DPH.
Tato akce bude realizována s dotací ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období
2017–2021 Program EFEKT 2021 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Výběrové řízení na prodej stavebních
pozemků ve Vraníně
Město Moravské Budějovice vyhlásilo výběrové řízení
na prodej stavebních pozemků v k. ú. Vranín. Jedná se
o tyto pozemky určené k výstavbě rodinných domů:
Q
Q
Q

pozemek p. č. 1371/1 o výměře 774 m2,
pozemek p. č. 1371/2 o výměře 765 m2,
pozemek p. č. 1371/3 o výměře 838 m2.

Pozemky budou nabídnuty k prodeji ve výběrovém řízení,
které se bude konat ve středu 27. 4. 2022 v 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti v přízemí MěÚ Moravské Budějovice.
Pro účast ve výběrovém řízení je nezbytné předložit písemnou přihlášku, včetně úhrady stanovené kauce na bankovní
účet města, a to v termínu do 26. 4. 2022 do 15.00 hodin.
Vyvolávací cena byla stanovena ve výši 920 Kč/m2.
Bližší informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny
na Úřední desce MěÚ Moravské Budějovice před budovou
MěÚ a také na elektronické Úřední desce pod odkazem PRONÁJMY A PRODEJE.
Případné informace k výše uvedenému poskytne pracovnice odboru strategického rozvoje a investic Ing. Denisa Přibíková (dpribikova@mbudejovice.cz, tel. 568 408 306).

Tento neobvyklý přístroj byl po dva březnové týdny
k vidění na moravskobudějovickém náměstí Míru. Šlo
o měřící stanici na zjišťování kvality ovzduší a měření
koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků.
Foto: Luboš Janoušek
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Starosta města přivítal prvního občánka města roku 2022
Prvního občánka roku každoročně osobně vítají starosta nebo
místostarostka města mezi občany Moravských Budějovic. Také
v letošním roce tato slavnostní událost proběhla a ujal se jí starosta města Vlastimil Bařinka. V obřadní síni radnice jsme tak
mohli přivítat rodiče Nikolu Šťastnou a Karla Nechvátala, jejichž
dcera Liliana, narozená dne 4. ledna v třebíčské nemocnici, se
stala prvním občánkem města roku 2022.
Celá slavnostní událost proběhla v pondělí 28. února ve velmi příjemné atmosféře. Starosta města Vlastimil Bařinka
všechny přítomné srdečně přivítal, a především pak malou Lilianu Nechvátalovou.
Popřál jí pevné zdraví, spokojený a šťastný život. Ve svém proslovu se také zmínil
o původu a významu
jména Liliana. Zamyslil se nad významem
rodiny a rodinných
vztahů při výchově,
nad potřebou stálého projevu lásky a porozumění v životě každého člověka, stejně jako nad možností člověka moci svobodně
projevovat své názory.
Rodičům popřál, aby byli tím správným vzorem své dceři, neboť i podle něj se bude dále formovat její charakter; aby nikdy

nelitovali času stráveného se svojí dcerou, neboť tento čas posiluje vztah i důvěru dětí k jejich rodičům. A zdůraznil také, že odmalička je třeba děti vychovávat vždy s potřebnou péčí a láskou.
Na závěr slavnostního uvítání malé Liliany mezi občany Moravských Budějovic starosta města předal rodičům pamětní list
k narození jejich dcery, poukázku na poskytnutí ﬁnančního daru
v hodnotě 1 000 Kč, dětskou hrací sadu na pískoviště a přívěsek andílka z bílého zlata. Maminka obdržela krásnou květinu

a chybět nemohl tradiční závěrečný slavnostní přípitek a zapsání
zúčastněných do kroniky města.
Kamila Havlíčková, odbor kanceláře starosty a školství
Foto: Barbora Pokorná a Luboš Janoušek

Zhodnocení svozu plastových nádob od domácností za rok 2021
I v uplynulém roce probíhal pravidelný měsíční svoz plastových nádob od domácností. Průměrně se při každém svozu přistavuje 604 plastových nádob z 850 vydaných. Celkové náklady
města Moravské Budějovice za svoz plastových nádob od domácností za rok 2021 činily 287 212 Kč.
Co se s plastem dále po vyvezení děje?
Plasty ze žlutých kontejnerů se svážejí na třídící linku např.
do Třebíče - záleží, kde je volná kapacita (uložení odpadu stojí

město 1500 Kč/tunu), kde se dál roztřídí na plastové fólie, PET
lahve (podle barvy), dále tvrdé plasty (např. lahve od jaru, aviváž
apod.), měkké plasty, folie čiré a barevné nebo kelímky od jogurtů.
Tento odpad se následně recykluje. Zbytek tzv. výmět se downcykluje – vytvoří se z nich druhořadý plast používaný např. ve stavebnictví. Část se také použije jako alternativní palivo ve spalovnách.

Množství plastů vyvezených prostřednictvím nádob 240 l od domácností za rok 2021
Odpad

Plast

Termín svozu

19.01.2021

Množství
v tunách

Uložení
odpadu 1500
Kč/tuna

Počet nádob

Náklady
na svoz
32 Kč/nádoba

3,195

4 793 Kč

524

16 768 Kč

Plast

16.02.2021

2,597

3 896 Kč

563

18 016 Kč

Plast

16.03.2021

2,936

4 404 Kč

532

17 024 Kč

Plast

20.04.2021

3,405

5 108 Kč

637

20 384 Kč

Plast

18.05.2021

3,057

4 586 Kč

611

19 552 Kč

Plast

15.06.2021

3,086

4 629 Kč

629

20 128 Kč

Plast

20.07.2021

3,679

5 519 Kč

676

21 632 Kč

Plast

17.08.2021

2,760

4 140 Kč

595

19 040 Kč

Plast

21.09.2021

3,506

5 259 Kč

650

20 800 Kč

Plast

19.10.2021

2,596

3 894 Kč

571

18 272 Kč

Plast

16.11.2021

2,936

4 404 Kč

646

20 672 Kč

Plast

21.12.2021

3,140

4 710 Kč

612

36,893

55 340 Kč

Celkem

19 584 Kč
231 872 Kč

VÝZVA OBČANŮM
Společnost TSMB s.r.o. má stále k dispozici 150 ks 240 l popelnic na plast (k 31. 12. 2021 jich bylo vydáno již 850 ks), které
si mohou občané vyzvednout. V případě nedostatečné kapacity plastové nádoby, kterou máte v domácnosti, doporučujeme
občanům obrátit se na společnost TSMB s.r.o. a případně si vyzvednout další nebo po jejím naplnění využívat některé ze stanovišť
velkoobjemových kontejnerů.
Odbor kanceláře starosty a školství, ﬁnanční odbor
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Komunitní plán bude řešit potřeby lidí v oblasti sociálních služeb
V listopadu loňského roku jsme zahájili první jednání o přípravě nového Komunitního plánu, který bude řešit potřeby obyvatel
našeho města a blízkého okolí v oblasti poskytování a dostupnosti sociálních služeb. Jedná se o velmi důležitý dokument,
který bude upřesňovat směřování města Moravské Budějovice
a jeho blízkého okolí v oblasti rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit. Výstupem bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Moravské Budějovice
na období 2023–2027, který bude zpracován dle doporučené
Metodiky pro plánování sociálních služeb a v souladu s procesem plánování na území Kraje Vysočina. Na zpracování tohoto
dokumentu se podílí město Moravské Budějovice, město Jemnice a Moravskobudějovický mikroregion. Zpracovatelem je ﬁrma
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
Pro tvorbu nového plánu bude vytvořena organizační struktura, která bude zahrnovat Řídicí skupinu ve složení: Bc. Jana Kiesewetterová, Ing. Jana Špačková, Bc. Petr Punčochář a Mgr. Ive-

Jarní plošná deratizace
ve městě Moravské Budějovice
Na základě platnosti zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, je
v našem městě každoročně prováděna jarní deratizace.
V letošním roce se tato akce koná v termínu od 28. března
do 22. dubna 2022 a týkat se bude především kanalizační sítě,
škol, výroben, provozoven, obchodů a bytových i rodinných domů.
Upozorňujeme na to, že za rozsah skutečného provedení deratizace v jednotlivých objektech a zařízeních a s tím související
veškeré ﬁnanční náklady akce zodpovídají správci těchto zařízení dle řádně uzavřené a platné smlouvy, objednávky apod.
V případě požadavku na provedení deratizace v soukromých
objektech (zejména rodinné domy), lze jednotlivé žádosti uplatnit
na MěÚ Mor. Budějovice, odbor ŽP (Ing. Jana Škodová, DiS., tel.
568 408 383, 728 017 115) nebo přímo u pracovníků deratizační
ﬁrmy (tel. 739 754 821).
Další podrobnosti o jarní plošné deratizaci (plán deratizace
s rozdělením na jednotlivé ulice) jsou k nahlédnutí ve vývěsní
skříni MěÚ Mor. Budějovice, na webových a FB stránkách MěÚ
Mor. Budějovice, popř. na odboru životního prostředí MěÚ Mor.
Budějovice.
Odbor životního prostředí

ta Endlová. Dále pracovní skupiny složené ze zástupců města
Moravské Budějovice i poskytovatelů sociálních služeb. Cílem
procesu komunitního plánování je vytvořit systém sociálních služeb podle existujících a předpokládaných potřeb, v odpovídající
kvalitě a v souladu s místními speciﬁky. Budeme dbát na to, aby
byl proces komunitního plánování maximálně srozumitelný, otevřený a řešil problematiku všech skupin občanů, kteří v daném
území žijí.
Proces zpracování nového plánu je rozdělen do dvou etap.
V rámci 1. etapy, která bude probíhat do konce dubna 2022,
bude nejprve zpracována socio-demograﬁcká analýza správního obvodu ORP Moravské Budějovice, analýza poskytovatelů
sociálních služeb v území (nabídka sociálních služeb, přehled
kapacit a uživatelů sociálních služeb) a také SWOT analýzy mapující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s dalším
rozvojem sociálních služeb v území. Součástí budou také dva
průzkumy: první mezi starosty obcí v území a druhý mapující
potřeby uživatelů sociálních služeb. Ve 2. etapě, která proběhne
od dubna 2022 do konce srpna 2022, poté dojde k nastavení
vize, cílů, opatření a konkrétních aktivit souvisejících s poskytováním a dostupností sociálních služeb v území správního obvodu ORP Moravské Budějovice.
Součástí procesu zpracování nového plánu bude rovněž veřejné projednání tohoto dokumentu s občany. Finální podoba dokumentu bude projednána a schválena v příslušných orgánech
města Moravské Budějovice.
Odbor sociální MěÚ

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

ředitele/ředitelky MKS Beseda,
příspěvkové organizace Města Moravské Budějovice
– místem výkonu práce je MKS Beseda, Purcnerova 62,
676 02 Moravské Budějovice
– jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
– platové podmínky dle platných právních předpisů
– nabízíme: zajímavou, zodpovědnou a kreativní práci,
aktivní účast na rozvoji kulturního života ve městě.
Předpoklady pro výkon funkce a výčet dokladů, které uchazeč
předloží, najdete na www.mbudejovice.cz a na úřední desce
MěÚ Moravské Budějovice.
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené
obálce, označené v levém horním rohu značkou výběrového
řízení a adresou odesílatele, osobně na Městský úřad Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice,
případně poštou na tuto adresu, ve stanovené lhůtě do 20.
4. 2022 do 12 hod. dle příslušného Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení.
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město informuje
Podpora a profesionalizace sociální práce Města Moravské Budějovice

Tento projekt je spoluﬁnancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a státního rozpočtu ČR.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015107
V závěrečném období realizace projektu Města Moravské Budějovice, který
si kladl za cíl profesionalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím profesního
rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí a tvorbu mezioborové platformy ke spolupráci
v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu, dále

aktualizaci vybraných standardů kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí
a tvorbu metodických standardizovaných
postupů při přímém výkonu sociální práce, pokračovala realizace všech klíčových
aktivit dle schváleného harmonogramu.
Zcela zásadním výstupem projektu je
právě probíhající proces ﬁnalizace inovovaných metodických postupů, ať už při
výkonu sociálně právní ochrany či při přímé sociální práce s dospělým klientem.
V souvislosti s implementací systemické
metody podpory klienta (dětského i dospělého) dochází k revizi dosud převážně uplatňované individuální sociální práce směrem k práci se systémem klienta.
Průvodním jevem této změny je i nastavení reﬂektované případové spolupráce

Městská knihovna uvedla první březnové úterý další díl cyklu LiStOVáNí, tentokrát
v podobě čtení z knihy Markéty Hejkalové s názvem U nás v Evropě. V ojedinělé kuchařské show, během které byl uvařen speciální euroguláš, excelovali Lukáš Hejlík
a Alan Novotný.
Foto: Luboš Janoušek

Zajímavou divadelní přednášku s názvem Senior bez nehod, která ovšem nebyla
určená výhradně seniorům, uspořádal v úterý 15. března Klub důchodců Moravské Budějovice v Besedě. Místem konání byl sál Budivoj, kde první dubnovou středu proběhne
další přednáška organizovaná KD, a to cestopisná.
Foto: Luboš Janoušek
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na poli mezioborové a multidisciplinární
platformy. Efektivní zavedení inovativních
metod sociální práce bylo i ve čtvrtém
období podpořeno akreditovaným vzděláváním sociálních pracovníků a supervizní
podporou. Vzdělávací témata reagovala
i na změny, které přinesla probíhající pandemie COVID 19, a to na osvojené sociální práce v online prostředí, na reﬂektování
významu časové osy podpory a vymezení
rolí aktérů podpůrného systému.
Zpracoval: odborný tým projektu

Chovatelská přehlídka
trofejí se koná již
popatnácté
Již XV. chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v našich honitbách
v uplynulém mysliveckém roce se uskuteční v moravskobudějovických zámeckých konírnách ve dnech 22. až 25.
dubna. Tradiční přehlídku opět zajišťuje Městský úřad Moravské Budějovice
ve spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem Třebíč ČMMJ, z. s., LČR, s. p.,
MKS Beseda a uživateli honiteb. Součástí akce budou doprovodné výstavy.
Širokou veřejnost zvláště zveme
na vystoupení Lukovských trubačů v sobotu 23. dubna se zahájením
v 10.00 hod. Součástí zahájení výstavy pro odbornou veřejnost 22. dubna
bude tématická přednáška. Návštěvníci
se mohou těšit i na prezentaci novinek
z oblasti loveckého vybavení a pomůcek. Tradičně využijí akci k prezentaci
myslivosti uživatelé honiteb a pozvaní
hosté. K vidění budou též výkresy dětí
zaslané do soutěže „TOULKY ZA ZVĚŘÍ TŘEBÍČSKA.“
Školní mládež budou v pracovní dny
na výstavě doprovázet lesní pedagogové. Výstava bude přístupna denně
od 8.00 do 16.00 hodin, v pondělí 25.
dubna do 12.00 hodin.
-ožp-

Chovatelská přehlídka trofejí vždy nabízí
zajímavé exponáty. Foto: Luboš Janoušek

ze společnosti

Masopustní karneval byl letos v námořnickém duchu
V masopustním čase ožily prostory
Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích veselým zpěvem a nezbedným dováděním masek. V úterý před Popeleční
středou přišly dopoledne do domova děti
z MŠ Jabula. Děvčátka a chlapci byli oble-

čeni v pěkných maskách a svým zpěvem
potěšili všechny naše obyvatele, kteří se
ke známým písním rádi přidali.
Od 14 hodin pak zněla domovem harmonika pana Josefa Veverky, který masky

z řad zaměstnanců a obyvatel doprovázel
celou budovou až do jídelny, kde následně začal ten pravý masopustní karneval.
V letošním roce probíhal v námořnickém

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2022–2023
I. fáze – vydávání žádostí na všech pracovištích MŠ (MŠ Husova, MŠ
Šafaříkova, MŠ Fišerova) – od 1. dubna do 30. dubna v době provozu MŠ (žádost, evidenční list i kritéria si můžete i stáhnout na www.
stránkách – www. msmoravskebudejovice.com)
II. fáze – příjem žádostí v době od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022.
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených
po 31. 8. 2017. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském
rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. 9. 2022, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.
Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je možné podání přihlášky pouze těmito způsoby:
1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu MŠ Moravské Budějovice, Fišerova 1340,
67602 Mor. Budějovice. (Lze osobně vhodit do schránky na této adrese nebo donést
osobně a předat zaměstnanci MŠ)
2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová schránka azpku4j)
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
Na žádosti nezapomeňte vyplnit preferované pracoviště a doložit potvrzení o řádném očkování dítěte od pediatra. (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
III. fáze – od 23. 5. do 3. 6. 2022 obdržíte písemné vyjádření o přijetí/nepřijetí dítěte
do MŠ a sdělení, na které pracoviště bylo dítě přijato. Nejpozději 30. 6. 2022 bude
zveřejněn seznam přijatých dětí dle evidenčních čísel, která vám budou sdělena.
Jakékoli dotazy vám rádi zodpovíme, neváhejte nás kontaktovat emailem – ms,nemcova@seznam.cz, tel. 568421401 nebo 734769261.
Bc. Jitka Němcová, ředitelka
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duchu a velkým zpestřením bylo vystoupení samotných obyvatel s písní Kocábka: „Já mám kocábku náram, náram, náram, kocábku náram, náramnou…“
Titul krále masopustu 2022 porota udělila dvěma známým postavičkám, pejskovi
a kočičce, kteří při svém vystoupení pekli dort (viz foto). A protože jim ho podle
krásného scénáře Josefa Čapka v závěru
povídky sní zlý pes, nechali se oba „králové“ rádi pozvat na výborné koblížky, které
napekly v kuchyni naše kuchařky. Všichni
účastníci masopustu si zdařilou akci náramně užili a už teď se těší, že se znovu
sejdou i příští rok.
Bc. Ludmila Čáblová
CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ
A NEDOSLÝCHAVÉ
KRAJE VYSOČINA, O.P.S.
DUBEN
12. 04. 2022
19. 04. 2022

KVĚTEN
03. 05. 2022
10. 05. 2022
17. 05. 2022
(vždy od 8:30 do 10:30)

ČERVEN
07. 06. 2022
14. 06. 2022
21. 06. 2022

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

Svoz plastů ze žlutých
popelnic
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proběhne v Moravských Budějovicích
a integrovaných obcích

v úterý 19. dubna.
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Velikonoce pohledem osmi moravskobudějovických zastupitelů
V souvislosti s blížícími se Velikonocemi jsme všech jedenadvacet moravskobudějovických zastupitelů požádali o odpovědi na následující anketní otázky:
1. Slavíte Velikonoce? Jaká je vaše nejoblíbenější velikonoční tradice?
2. Peče se u vás doma velikonoční beránek a umíte sami uplést pomlázku?
3. Zdobíte velikonoční vajíčka, nebo kupujete raději čokoládová?
4. Jak vzpomínáte na Velikonoce svého dětství?
Zde jsou odpovědi těch, kteří se do naší ankety zapojili:

neumím. Mám jednu historickou, kterou
na několik dní namočím do vody, aby
změkla a dámy tolik nebolela.
3. S dcerou budeme určitě zdobit. Protože
je ještě malá, tak letos asi jen barvami.
Jakmile povyroste, doufám, že budeme
i ručně malovat.
4. Pomlázka se ohýbá až k zemi pod tíhou
pentlí a s kamarády soutěžíme, kdo má
nejvíce vajíček, kdo má víc čokoládových
či obyčejných a kdo má nejhezčí pentli.
Miroslava Svobodová:
1. Jsme rodina, která slaví křesťanské svátky. Je to pro nás příležitost setkat se
s širší rodinou a přáteli, odpočinout, zastavit se a zapomenout na starosti všedního dne. Většinou tyto svátky prožíváme
doma s rodinou.
Nejoblíbenější tradice? Za mého dětství
jsme vždy na Velikonoce dostávali nějaký nový kousek oblečení, říkalo se, „aby
nás beránek nepokakal“. Tato tradice se
pro mě stala velice oblíbenou a snažila
jsem se ji vždy dodržovat i se svými dětmi.
2. Samozřejmě, že ctíme tradice, pečeme
beránka, mazanec, také držíme půst
na Velký pátek, barvíme vajíčka. Snažíme se tyto zvyky předat i dál našim dětem a vnoučatům.
3. Velikonoční vajíčka barvíme, ale vzhledem k mému výtvarnému umění jsou to
vajíčka jednobarevná s velikonoční nálepkou. To nic nemění na tom, že každý
koledník, který přijde na pomlázku, odchází s malovaným i čokoládovým vajíčkem.
4. Mé vzpomínky z dětství na Velikonoce
jsem si přenesla do svého současného
života. Jsou to ty výše zmiňované tradice
a setkání s rodinou a přáteli, vůně jara.
Takže každé Velikonoce se vracím zpět
do dětství.
Jan Švaříček:
1. Velikonoce si užíváme s rodinou a nejbližšími přáteli. Někdy jezdíme na chatu
a vychutnáváme klidné dny v přírodě.
V posledních letech jsme tradice trochu
zanedbávali. Už se moc těším, až malá
dcerka dospěje do věku, kdy z toho bude
mít rozum a tradice s ní opět budeme
dodržovat. Z tradic je mi poslední dobou
nejsympatičtější půst, který si na několik dní naordinuji, tělo se na jaře krásně
srovná a do žil se mi vlije čerstvá energie.
2. Beránky pečou téměř všichni – maminky,
babičky, tchyně. Doma se nám jich většinou sejde více a mnoho dní si je užíváme k snídani nebo kávě. Pomlázku plést
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bička našich synů. Pomlázku jsem nikdy
nepletl, ale letos se na to společně se synem chystáme.
3. Vajíčka zdobí moje manželka. Co si vybavuji, tak nejraději pomocí slupek z cibule. A dle mého jsou tato vajíčka nejkrásnější. Čokoládová vajíčka mají u nás
doma samozřejmě velkou oblibu, takže
dojde i na ně.
4. Nejprve jsem na pomlázku chodil se
svým tátou a následně již sám a nosil
domů vajíčka, která jsem si vykoledoval.
Ve vyšším věku ubývalo vajíček a přibývalo „panáčků“, ale vždy v rámci slušných
mezí.

Jiřina Jínová:

Olga Honsová:
1. Velikonoce si užíváme s rodinou jako
prodloužený víkend a děti mají prázdniny, tak je to pro mě především čas, který
trávíme v klidu společně.
2. Beránka peče moje skvělá tchýně a pomlázku plete se syny manžel. Já jejich
šikovnost zpovzdáli obdivuji.
3. Tradičně už od dětství pečeme s maminkou perníková vajíčka a zdobíme společně se sestrou a neteřemi. Občas pomáhají i mí synové, ale většinou jim u toho
dojde trpělivost.
4. Hezky. Zažívala jsem tradiční Velikonoce
na vesnici – hrkání, barvení vajíček, velký úklid, pomlázku, kolem poledne rozjařené spoluobčany mužského pohlaví
vracející se z koledy.

1. Dnes již Velikonoce beru jako prodloužené volno, které využiji k relaxaci. Nicméně, vnoučci přijdou se synem na pomlázku, to prostě musí být. A velikonoční
výzdoba, kterou vždy udělám, dodá domácnosti nádech jara.
2. Velikonočního beránka nepeču, spíše
koláče; pletení pomlázky byla u nás vždy
mužská záležitost, takže já pomlázku
plést neumím.
3. Dnes už kupuji raději čokoládová velikonoční vajíčka.
4. Na Velikonoce v dětství vzpomínám velmi ráda. Vyrůstala jsem na vesnici, kde
byl život trošku jiný a vše jsme prožívali
společně, velikonoční návštěvy chlapců v každém domě byly nezbytností.
Od rána se konaly přípravy, barvila se vajíčka, žehlily pentle, chystalo se pohoštění. Dodnes je na co vzpomínat a některé
vzpomínky jsou i nepublikovatelné. Legrace byla ale vždy.

Jaromír Klouda:
1. Velikonoce slavíme s rodinou tradičně.
Už teď se moc těším, až v letošním roce
poprvé vyrazím na pomlázku se svým
starším synem. Tato velikonoční tradice
je mi totiž nejmilejší.
2. Beránka vždy pekla má babička a nyní
v tomto pokračuje má maminka – ba-

Zdeněk Janderka:
1. Velikonoce slavíme stejně jako většina
populace v této na křesťanských základech postavené země. S rodinou a přáteli,
najdeme si čas na návštěvu hřbitova a zavzpomínání na tradice, které jsme jako
malí ctili.
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2. Beránka naposledy pekla moje babička
v krásné dvojdílné formě, jinak ovšem
koblihy a tzv. boží milosti (křehutiny), ty
k Velikonocům vždy patří.
3. Velikonoční vajíčka zdobíme, zpravidla
se barví přírodně v různobarevných cibulových slupkách a je pěkné, že předem
nevíte, jaký bude konečný výsledek.
4. Jako chlapci jsme se těšili na vrkání
(u nás v Nových Syrovicích se tomu tak
říká dodnes!). Jak pomalu odcházeli rodáci a ves se plní nově příchozími obyvateli, řada krásných tradic mizí, a to je
škoda. Tradice masopustu a průvody
masek s živou hudbou patřily neodmyslitelně k předvelikonočnímu času a vrkání
od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, to
bylo pro kluky a později i pro děvčata dobou skutečně slavnostní, stejně jako Boží
hod velikonoční a Velikonoční pondělí
s pomlázkou…

3. Velikonoční vajíčka doma barvíme. Nejraději máme ta přírodně barvená cibulovými slupkami. Jednu várku barvíme
ve slupkách žluté cibule, druhou várku
barvíme ve slupkách červené cibule.
V posledních letech už jsme ustoupili
od kupovaných barev. Na vajíčka děláme
obtisky květin a lístků, které na ně upevňujeme pomocí silonových punčoch. Potom uvaříme ve vodě s cibulovými slupkami. Je to tradiční metoda, kterou jsem
barvila velikonoční vajíčka již se svou
maminkou.
4. Většinu velikonočních tradic jsem převzala od svých rodičů. Já s maminkou
barvila vajíčka, pekla beránka, sela velikonoční osení do květináčů a pekla perníčky. Tatínek s mým bratrem pletli pomlázku. O Velikonocích jsme často jezdili
na různé výlety do přírody. Velikonoce
mám už od dětství velmi ráda.

Eva Šafránková:
1. Ano, Velikonoce slavíme s rodinou. Mám
je spojené s časem na rodinu, výlety
do přírody. Moje nejoblíbenější velikonoční tradice je určitě pečení a zdobení
perníčků s dětmi. Místo kupovaných sladkostí připravujeme domácí perníčky.
2. Ano, velikonočního beránka každoročně
pečeme. Pomlázku plete manžel se synem. Do toho se my děvčata „nepleteme“.

Vlastimil Bařinka:
1. Velikonoce patří k nejstarším svátkům
vůbec a pro křesťany je to také jedno
z nejvýznamnějších období roku. Pro
mě tento svátek představuje možnost
věnovat více času svým blízkým i sobě.
Odpočívám, nebo cestuji, čtu knihy, navštívím svoji maminku, ale samozřejmě

vyrážím i na tradiční velikonoční pomlázku.
2. Beránek u nás na velikonoční tabuli samozřejmě nechybí. Do velikonoční nádivky pak moje žena přidává podle tradice
kopřivy nebo čerstvé bylinky. Pomlázku
si pletu sám. Naučil mě to můj tatínek a já
to učil svého syna. Pokaždé, když tuto
tradici dodržuji, tak na ně vzpomenu.
3. Vajíčka, která symbolizují vítání nového
života, zdobí moje žena tradičně a přírodně cibulovými slupkami. Díky této metodě dostanou překrásný odstín a každé
vajíčko je originál.
4. Na Velikonoce z dětství mám krásné
vzpomínky. Prožíval jsem je jako mladý muž v rodném Uherském Ostrohu se
svou partou kamarádů. Velikonoční mrskačka po spolužačkách a známých byla
hezkou tečkou za jarními svátky. Byly to
pro mne úžasné chvíle. Scházeli jsme se
celá rodina, chlapci pletli pomlázku a maminka pekla jidáše a mazanec. Na velikonočním stole nechybělo osení a krásná
malovaná vajíčka. Byla to moc hezká
doba a mrzí mě, že celá řada dnešních
dětí už takové zážitky nemá. Užili jsme si
spoustu legrace a zároveň se toho hodně
naučili od svých rodičů a prarodičů.
-zpr-

Valná hromada Muzejního spolku Moravské Budějovice
však obsahoval i jeden neoﬁciální bod
v podobě gratulace a přípitku na zdraví jubilantovi Janu Nekulovi u příležitosti jeho
březnových kulatých narozenin.
Ještě než se naplno rozběhl program
valné hromady, byla za novou členku
spolku všemi deseti přítomnými jednomyslně schválena žadatelka o členství Blažena Achrerová.
Po stejně jednomyslném schválení
programu přednesl zevrubnou a detailní
zprávu o činnosti za rok 2021 předseda
František Lustig. Připomněl několik málo
akcí, které spolek v minulém roce pl-

Pohled na předsednický stůl.
Foto: Marie Berková

Účastníci valné hromady připili na zdraví jubilantovi Janu Nekulovi (úplně vpravo).
Foto: Marie Berková

ném omezení organizoval či se na nich
nějakým způsobem spolupodílel s tím,
že i počet schůzek spolku byl proto loni
mnohem menší. Poté, co všech jedenáct
přítomných členů spolku zprávu o činnosti
za rok 2021 schválilo, následovaly zprávy
o ﬁnančním hospodaření a revizní komise, které postupně přednesly Jana Kiesewetterová a Anna Prokopová.
V závěrečné diskusi, do níž se zapojili
také hosté, se převážně hovořilo o plánech
na letošní rok. Zatímco Antonín Podhrázký
coby předseda Muzejního spolku Jemnice
popsal činnost, aktivity a plány tohoto občanského sdružení, ředitel MVT Jaroslav
Martínek hovořil o průběhu rekonstrukce
muzejních prostor a expozic v moravskobudějovickém zámku, která se bohužel
neobešla bez problémů a komplikací.
-jek-

Celkem sedm bodů obsahoval program
valné hromady Muzejního spolku Moravské Budějovice, která se uskutečnila
ve středu 2. března v sále Budivoj MKS
Beseda. Přesně v 17.00 hod. ji zahájil
a poté také řídil předseda spolku František Lustig, který přivítal všechny přítomné včetně několika hostů, mezi nimiž byli
i zástupci spřízněného spolku z Jemnice
a ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav
Martínek. Hned poté všichni přítomní uctili
symbolickou minutou ticha památku jedenácti členů spolku, kteří stáli před třiceti
lety u jeho zrodu. Úvod valné hromady
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Tak zajdeme k Fikarům na ten dobrý guláš!
V lednovém čísle zpravodaje jsme se v závěru příspěvku o hotelu a restauraci Komzák loučili neurčitou větou: „Můžeme třeba zajít tam, kde podávali dobrý
guláš“. A kam za ním? No, přeci k Fikarům…
Již v důchodovém věku, při cestách z rodné vísky do města, to byla častá věta mého
otce, která mi utkvěla v paměti. Pro něj to
bylo stále „u Fikarů“, i když tam již neprodávali železo a koloniální zboží, ale guláš
a třeba i zmrzlinu. Po ukončení prodeje původního sortimentu zavedeného Fikarovými
zde následně provozovala Jednota bufet,
kde dlouhá léta „šéfoval“ kolektivu žen pan
Zdeněk Čára.
Mě samotného zaujalo příjmení Fikar, tak
jako např. Záboj, nebo Komzák. To byl důvod podívat se na jejich život a činnost v Moravských Budějovicích. Fikarovi byli dalšími
z mnoha, kteří nepatřili mezi starousedlíky,
ale přišli do našeho města za podnikáním.
Proč asi? Možná se jim tento kraj a s ním
město moc líbilo…
Pojďme se krátce projít historií domu čp.
56 (dnes čp. 58) a seznámit se s jeho majiteli,
co provozovali za činnost, čím se živili. Dalo
by se říci, že domy na tzv. Dolním i Horním
náměstí stojí na původních parcelách, snad
mimo novostaveb (např. budova spořitelny).
V námi sledovaném období byla hlavní náplní obživy majitelů domu čp. 56 obchodní
živnost, což trvá i v současné době.
Pro základní přehled zcela postačí vrátit
se časem do počátku 19. století. Od roku
1791 vlastní dům Jan Prixl. Dalším v řadě
majitelů po Janu Prixlovi je Karel Pokorný,
obchodník s obuví. Karel v roce 1831 uzavírá sňatek s Josefou, dcerou hrnčířského
mistra Vojtěcha Vydry a do roku 1839, kdy
kupují dům čp. 56, žijí v Horní Vísce čp.
189. Po dvaceti letech „hospodaření“ rodina
Pokorných dům v roce 1859 prodává a stěhují se na čp. 38 (město). Zde také Josefa
24. 3. 1872 umírá. Karel ji přežije o necelé
dva roky.
Rokem 1859 se stává majitelem Jan Smetana, kožešník a měšťan budějovický se svojí
ženou Terezií, která pochází z roku Komorníků, kteří před 100 lety dům čp. 56 vlastnili.
Jan se narodil 5. dubna 1825 v sousedním
domě čp. 57, kde jeho otec Martin Smetana
obchodoval s kožešinami a tuto živnost později převzal po otci i Jan. S Terezií (nar. 13.
10. 1828) se brali 30. ledna 1855, její otec
Matěj Komorník vlastnil v Podolí na čp. 55
pekařství.
Smetanovi vlastnili dům téměř 40 roků.
Jan umírá náhle 21. května 1895 ve věku
70 let na ochrnutí plic. Terezie přežila svého
muže o 21 roků, zemřela na čp. 39 dne 18.
srpna 1916. Smetanovi vychovali dva syny
a pět dcer. Pozůstalostí po Janu přechází
nemovitost 25. 10. 1895 na vdovu Terezii.
Hodnota byla stanovena na 2 555 zlatých,
děti byly vyplaceny.
Můžeme se domnívat, že se rodina rozhodla dále živnost neprovozovat. Terezie
Smetanová dům čp. 56 se všemi právy a závazky 18. července 1896 prodává za 6 600
zlatých Juliovi a Hedvice Hájkovým.
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Cesta životem rodiny Hájkovy je
velmi rozmanitá. Julius se narodil
v Počátkách 12. dubna 1855 v rodině
kupce Františka Hájka, kupcem byl
i jeho děd. Františkova žena a Juliova matka Marie pocházela též z Počátek, byla dcerou mlynáře. I Julius
zůstal věren kupeckému povolání.
Do Moravských Budějovic přišel
v roce 1879 a při sčítání obyvatel
v roce 1880 je zapsán u domu čp. 34.
Nevíme, jakým způsobem mu
vstoupila do života jeho budoucí choť
Hedvika, ale stalo se skutečností, že
do stavu manželského vstoupili 13.
června 1887 v Brně u sv. Janů (minorité). Hedvika se narodila 17. října
1865 ve Znojmě, zapsána v matrice
u sv. Kříže jako Hedwig Magdalena
Franziska Richter. Otec Martin byl
pekařem a pocházel z Lipničky, tehdy okres Ledeč. Matka Františka byla
dcerou „nadlesního“ Josefa Šibicha
na panství ve Višňovém. V době Dům čp. 56 na Horním náměstí.
Foto: archiv Fr. Lustiga
sňatku (1887) je rodina v Mikulovicích (něm. Niklowitz), kde otec Hedviky pro- blíže nesledoval. Za zmínku ještě stojí, že se
ve městě usadil i Juliův bratr Dominik.
vozuje „pečení chleba“.
Ještě se krátce zastavme u Hedviky HájRokem sňatku 1887 jsou již oba Hájkovi
v Moravských Budějovicích a až do koupě kové. Určitě prožila pestrý život. Jen ve zkratdomu čp. 56 žijí na čp. 33. Rok po zakoupení ce její životní milníky. Narodila se ve Znojnemovitosti se Hájkovi rozhodli od základů mě, žila v Mikulovicích, možná v Brně, tam
dům přestavět, určitě proto, že již jejich pod- se i provdala, stěhovala se s manželem
nikání ani stavu rodiny nevyhovoval (pře- do Mor. Budějovic, ve věku 40 let ovdověla,
stavbu navrhl a plány dodal stavbyvedoucí okresní úřad v Horšovském Týně potvrzuje
Leopold Svoboda) O tom nám více řekne v roce 1930 její vystoupení z katolické církve
zápis z jednání představených města, cituji a svoji životní pouť ukončila ve věku 88 roků
29. září 1953 v Českém Brodě…
doslovně:
Od smrti Julia Hájka uběhlo čtrnáct roků
a dům čp. 56 mění opět majitele. Kupní
Protokol:
sepsán dne 12. března 1897 u předsta- smlouvou ze dne 23. dubna 1929 získal nevenstva města Mor. Budějovice ve stavební movitost za cenu 200 000 Kč další obchodzáležitosti p. manželu Julinu a Hedviky Háj- ník Jan Fikar, poslední majitel do zabrání
živnosti státem (počátek padesátých let min.
kových.
století). Dohodli se o splacení celé částky
Předmět:
títo manželé zamýšlí ve svém vlastním do 15. července 1929. V srpnu 1929 postudomě č. 56 v Mor. Budějovicích v přízemí puje Jan Fikar svojí manželce Kristině poa ve sklepých přestavby dle přiloženého lovinu domu čp. 56 a odevzdává ji do jejího
plánu provésti a I. poschodí pozustávajíc ze vlastnictví. Důvod je jasný, Kristina (nebo její
dvou světnic, kabinetu a kuchyně, pak kryté rodina?) se podílela na koupi domu částkou
100 000 Kč.
pavlače a záchodu postaviti…
Co víme o Fikarových? Není toho moc,
Dále pokračuje „Protokol“ připomínkami co se dalo zjistit a co je veřejně dostupné.
radnice, sousedů a konečný souhlas s pře- Rodina Jana Fikara přišla do našeho města
stavbou byl vydán 3. dubna 1897. Stavba po roce 1921, nejsou totiž zapsáni v sčítarychle pokračovala a již 28. května 1898 cích operátech z tohoto roku. S jistotou je
žádají manželé Hájkovi radnici o povolení zaznamenáváme až rokem 1929 při koupi
nemovitosti čp. 56, ale moh(dnes bychom to nazvali
li přijít do M.B. i dříve. Bývá
kolaudací) k obývání nově
uváděn i rok 1923. Toto dapostaveného domu, což
tum se mi však nepodařilo
se stalo. Do chodu rodiny
ověřit.
i podnikání zasáhla 23. října 1905 Juliova náhlá smrt.
Jan se narodil 24. dubna
Jelikož Julius nezanechal poslední vůli, pře- 1891 v malé obci Petrkov, patřící do farnosti
šel majetek postupní smlouvou na vdovu Havlíčkův Brod. Jeho otec Josef (*14. 2. 1865
Hedviku a děti. Potomky Hájkových jsem v sousedních Michalovicích) se do rodiny Be-
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ránkových v Petrkově přiženil 1. července
1890. Tak jako Fikarovi v Michalovicích
i Beránkovi v Petrkově vlastnili větší „polní hospodářství“.
Jan byl prvorozený, dále poznáme
jeho pět sourozenců, Marii, Františku,
Růženu, Annu a Antonína. Proti tehdejším zvyklostem (mohlo to být i jinak)
nepřevzal Jan po otci hospodářství, ale
vydal se tzv. do světa. Možná ho již tehdy zlákala obchodní činnost. V roce 1910
ho nacházíme na soutoku Labe s Vltavou, ve věnném městě českých královen, Mělníku. V tomto městě je zaznamenána přesně jeho činnost – „obchodní
příručí a úředník v obchodě koloniálním
zbožím a železářství“, to ve věku pouhých devatenácti let. Této činnosti zůstal věren i po příchodu do Moravských
Budějovic. Jeho odbornost ho zařadila
mezi solidní obchodníky, kteří budovali Dům čp. 58 v dobách SD Jednota.
Dům čp. 58 v současnosti.
Foto: Luboš Janoušek
svůj podnik na zdravých základech ku Foto: archiv Fr. Lustiga
prospěchu budoucí hospodářské prosperity, ve které pokračoval i jeho syn Josef.
o některé si požádali původní majitelé, případ- ti investovali a udělali z ní prosperující obPo válce přišla padesátá léta, Fikarovi ně podléhaly restitucím. To se týkalo i nemo- chod, jakým je známá „ANKA“. Je zajímavé,
byli nuceni obchodní činnost ukončit. Živ- vitosti na náměstí ČSA čp. 58 (dříve 56), která že se v této budově obchod provozoval více
nost byla znárodněna, dosazena nucená od roku 1990 přešla po čtyřiceti letech zpět jak 200 roků – obuv, železo, guláš, zmrzlina,
správa…
do vlastnictví rodiny Fikarových. Potomci Jana hedvábí…
Bližší informace o rodině Jana Fikara se Fikara neměli zřejmě zájem jít ve stopách
Pokud si půjdete v suterénu této budovy
mi bohužel nepodařilo zjistit. Např. kde a kdy svých předků, proto nemovitost na podzim koupit do vinotéky lahvinku červeného, nepřese oženil (známe pouze jméno jeho ženy), roku 1992 prodali manželům Elišce a Bedřichu hlédněte na stěně originální vývěsní štít fy JAN
kolik měl potomků a nakonec kdy a jak opus- Němcovým z Moravských Budějovic.
FIKAR, který Němcovi našli při rekonstrukci
tili město. Jeho potomci žijí údajně v Brně.
Přiznávám, že obdivuji odvahu a elán lidí, střechy a půdních prostor. Oceňuji, že štít neRok 1989 přinesl mimo jiné i zvrat v majet- kteří se po roce 1989 pustili do podnikání skončil „pod kotlem“, jak se to mnohdy u nás
kových poměrech, např. Jednota se rozhodla a vydrželi do dnešní nelehké doby. To se historickým artefaktům stává…
neprovozovat dále restaurace a pohostinství, týká i Němcových, kteří do této nemovitosJiří Gráf

100. výročí úmrtí notáře Jaroslava Palliardiho z Moravských Budějovic
12. března 2022 uplynulo sto
let od úmrtí notáře Jaroslava
Palliardiho, významné osobnosti politického a kulturního
života nejen v Moravských
Budějovicích, ale na celé jižní
a jihozápadní Moravě. Proslul
rovněž ve vědeckých archeologických kruzích.
Jméno Jaroslava Palliardiho
rezonovalo Evropou na počátku 20. století. Je proto nesnadné shrnout na několika řádcích
jeho důležité počiny. Narodil se v právnické
rodině JUDr. I. Palliardiho v Telči 10. 2. 1861.
Po absolvování právnických studií na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze zahájil
praxi v notářské kanceláři národního buditele Jana Vlka ve Znojmě. Pracoval nezištně pro uvědomělé národní cítění celý život.
Uskutečnil první významné archeologické
výzkumy v areálu znojemského hradu, objevil tu r. 1888 malovanou keramiku z mladší
doby kamenné, zachraňoval archeologické
nálezy v okolí, např. v Hodonicích a na mnoha dalších nalezištích. Krátce působí jako
notář ve Vranově n/D a r. 1898 se stává
okresním notářem v Moravských Budějovicích. Archeologická i politická práce notáře
Jaroslava Palliardiho vrcholí právě zde.
Důležitá byla spolupráce s F. Vildomcem,
řídícím učitelem v Boskovštejně, který pro
něho vedl archeologické práce na Moravsko-

budějovicku, Jaroměřicku, Hrotovicku a nejvýznamnější výzkumy
na hradišti Starý Zámek u Jevišovic (1909-1916). Zde stanovil
následnost archeologických kultur pozdní doby kamenné a u Boskovštejna chronologii mladší
doby kamenné. Notář Jaroslav
Palliardi uveřejnil tuto následnost
archeologických kultur mladší
a pozdní doby kamenné r. 1914
v jedné ze svých stěžejních studií
„Die relative Chronologie der jüngeren Steinzeit in Mähren“, kterou předložil
záměrně v němčině. Velmi důležité výsledky
své práce tak zpřístupnil odborné veřejnosti
v Evropě.
Uvedené výročí bylo důstojně vzpomenuto konáním velkého mezinárodního symposia „Centenary of the Jaroslav Palliardi´s
Neolithic and Aeneolithic relative chronology“, které se záměrně uskutečnilo v reprezentativním historickém sále Besedy v Moravských Budějovicích, působišti notáře
Jaroslava Palliardiho, ve dnech 15. – 18. 9.
2014 pod záštitou rektora Univerzity Hradec
Králové a hejtmana Kraje Vysočina v úzké
spolupráci s vedením a pověřenými zastupiteli města Moravské Budějovice. Notáři
Jaroslavu Palliardimu byla při té příležitosti
slavnostně odhalena pamětní deska na budově bývalého hejtmanství politického okresu, kde měl notářskou kancelář a kde vytvořil

v pěti místnostech unikátní archeologickou
sbírku. Byl tehdy rovněž jmenován čestným
občanem in memoriam. Mezinárodního archeologického sympozia v Moravských Budějovicích se zúčastnili přední evropští archeologové z České republiky, Chorvatska,
Maďarska, Německa, Polska, Slovenska,
Slovinska a Švýcarska.
Vedle notářské praxe a archeologického bádání intenzivně pracoval ve prospěch
českého národa jako starosta západomoravské župy Sokola. Založil společně s pokrokovými spolupracovníky týdeník Naše
noviny. Stál v čele výboru pro založení českého gymnázia v Moravských Budějovicích
v r. 1911, kterému udělil nemalou ﬁnanční
nadaci pro nadané studenty. Zasadil se
o vybudování sokolovny ve městě r. 1913.
Byl vůdčím hybatelem v době vzniku samostatného Československa r. 1918. Občané
jej zvolili prvním předsedou Okresního národního výboru. Výčet aktivit notáře Jaroslava Palliardiho je však mnohem bohatší.
Notář Jaroslav Palliardi nepochybně stále
patří k velmi významným osobnostem evropské archeologie a významným představitelům čestného občanského života nejen
Moravských Budějovic, ale i jižní a jihozápadní Moravy. Jeho záslužná práce nesmí
být proto zapomenuta.
Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.,
Katedra archeologie, FF,
Univerzita Hradec Králové
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Vydařený komárovický masopust skončil s ranním kuropěním
Po loňském roce, kdy Komárovicemi procházel minimalizovaný průvod asi osmi masek
(důvodem byla tehdy panující
opatření proti koronaviru) se
letošní masopust vydařil. V sobotu 5. března v 15 hodin vyrazil za doprovodu kapely pana
Veverky od místní sokolovny
průvod pětadvaceti masek
včetně kobyly a slona.
V pestrém průvodu se objevily různé masky, které se
proháněly obcí společně s kobylou a pomalu se vlekoucím
slonem, který se snad rychleji
rozešel jen za sličnou slečnou. Kobyla ovšem řádila jak
utržená z řetězu, zastavovala
projíždějící auta, aby byl vybraný patřičný mýtný poplatek
za průjezd obcí. V domácnostech se tradičně podávaly
maskám koblihy, chlebíčky,
tlačenka a klobásky a k zapití
stejně tradičně slivovice, pivo
a svařák. V podvečer se prů-

vod propracoval do sokolovny, kde
za účasti místních občanů a návštěvníků z okolí se masky všem
představily. Do sokolovny se dostavil i slon se svojí promenádou.
Jako obvykle i tentokrát bylo vrcholem odpoledne zabití kobyly,
která se za zvuků smuteční hudby
pohybovala pod taktovkou kočího
do doby, než obdržela několik dobře mířených ran do hlavy a padla.
Masky si pak zatančily a vše se připravovalo na večerní maškarní ples.
I tady se promenádovalo několik
masek. Po půlnoci se vylosovala
bohatá tombola a s ranním kuropěním se letošní ples zdárně zakončil.
Děkujeme touto cestou všem
sponzorům, kteří darovali věcné
ceny do tomboly a děkujeme maskám za účast v průvodu. Pořadatelé z TJ Sokol Komárovice věří, že
v příštím roce opět v duchu tradic
bude uspořádán další masopustní
rej, na který všechny v předstihu
zveme.
TJ Sokol Komárovice

Sbírka na sprchovací lehátko pro Domov sv. Anežky
Pomozte zajistit sprchovací lehátko
paní Marušce a dalším klientům Domova sv. Anežky ve Velkém Újezdu, který
provozuje Kongregace milosrdných sester sv. Františka. Nadační fond sester

františkánek „Aby dobro mohlo růst“ se
rozhodl 18. února založit sbírku na tuto
hygienickou pomůcku určenou pro mytí
a převoz klientů. Lůžko umožňuje vykoupat bezpečně všechny klienty, kteří jsou

Sláva karnevalu a tomu litohořskému zvlášť!
Také v naší litohořské školičce nesměl chybět koncem února tradiční KARNEVAL.
Ráno do školky dorazily nejenom děti, ale i víly, nejrůznější zvířátka, rytíři, Anna
s Elzou, Karkulka s opravdovou bábovkou a spousta dalších nápaditých masek.
Tanec, smích, dovádění a zábavné soutěže nás provázely celé karnevalové dopoledne. Na děti čekaly tradiční masopustní koblížky, klaunská ovocná svačinka, balonky a drobné odměny za splněné soutěže. Všichni jsme si karnevalové dopoledne
opravdu moc a moc užili.
Velká pochvala a klaunský diplom za krásnou masku, který dostaly všechny děti,
patří i rodičům, kteří si dali opravdu letos záležet a dětem nachystali moc hezké
masky.
Jana Chvátalová, vedoucí učitelka
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zcela imobilní, a manipulace s nimi je
velice obtížná. Sprchovací lůžko stojí 68
tisíc korun.
Přispět můžete na https://www.donio.
cz/pomozte-ziskat-sprchovaci-luzko-pro-myti-prevoz-senioru nebo na nadační
účet 2501391301/2010, variabilní symbol 11022022. Na sbírkovém portálu Donio můžete přispívat do 19. dubna. Poté
můžete nadále přispívat na účet nadačního fondu.
Elektrické bateriové lehátko umožňuje
snadnější mytí a převoz imobilních klientů. Kola dovolují najetí přímo nad lůžko,
a tak bezpečně a snadno přesunout klienta na sprchovací lehátko. Díky sklopení bezpečnostních postranic je klient
velmi lehce a bezpečně umístěn z lůžka
přímo na matraci sprchovacího lehátka,
bez nutnosti zvedání klienta ošetřujícím
personálem. Ihned po přesunu klienta
na lehátko jsou postranice opět zajištěny.
Lehátko má také výhodu, že lze nastavit
nejefektivnější, pohodlnou pracovní výšku.
Ve Velkém Újezdu mají na třech odděleních k dispozici pouze dvě sprchovací lůžka. „Jedno oddělení si sprchovací
lůžko tedy musí půjčovat po domluvě z jiného, což je sice realizovatelné, ale hůře
koordinovatelné v rámci plánování. Ještě
jedno sprchovací lůžko by bylo pro klienty
i personál Domova velkým pomocníkem.
Chtěli bychom, aby každé oddělení mělo
k dispozici své lehátko,“ říká ředitelka Domova sv. Anežky Jana Šrámková.
V současné době žije v Domově sv.
Anežky Velký Újezd celkem 102 klientů.
-don-

z mikroregionu

Masopustní průvod v režii lukovských hasičů
V sobotu 26. února se v Lukově uskutečnil
masopustní průvod obcí pořádaný sborem
dobrovolných hasičů. Masopustní průvod
jsme se rozhodli upořádat i přes částečné
obavy, zda ho bude možné realizovat z důvodu případných vládních opatření, která
nás postihla v uplynulých dvou letech.
Sraz masek a následný průvod byl jako již
tradičně od Vojtěchů v devět hodin dopoledne, počáteční účast masek nevypadala moc
optimisticky, ale po krátkém časovém zdrže-

ní z důvodu organizace se nakonec v průvodu veselilo patnáct členů SDH a dalších
osmadvacet občanů z Lukova o okolí. Velice
sympatická byla hojná účast z řad dětí.
Masopustnímu veselí v letošním roce
přálo i počasí, teplota po celý den sice naplňovala období, ve kterém se masopust pořádá, nicméně vítr ani déšť se veselí nezúčastnily. Dlouhý sedmihodinový průvod jako
obvykle zakončený v areálu TJ na Vlachovce dopadl úspěšně, poděkování patří všem

obyvatelům obce za průběžné občerstvování účastníků průvodu, obzvláště vhod přišly
teplé nápoje pro děti.
Hodnocení vydařené akce probíhalo
v areálu TJ ještě dlouho do noci, čímž dokonale naplnilo význam a poselství masopustu. Na závěr si dovoluji pozvat na další
tradiční akci v Lukově, kterou organizuje
sbor dobrovolných hasičů – pálení čarodějnic na konci dubna.
Václav Částek, velitel jednotky SDH

Sbírku pro Ukrajinu zorganizovali také v Želetavě
Život každého z nás přináší situace, které jsou složité, smutné a obtížně překonatelné. V tu chvíli hledáme a potřebujeme pomoc svého okolí. Tu nyní hledá i Ukrajina.
Země nepříliš vzdálená od naší republiky, jejíž obyvatele jsme léta zvyklí potkávat
při jejich pracovních aktivitách v našem bezprostředním okolí. Země nyní napadená
Ruskem, statečně se bránící vojenské agresi. Je povinností civilizovaného světa poskytnout pomoc. Pro ty, kteří statečně brání svoji vlast i ty, které válka v jejich zemi
donutila vydat se na cestu Evropou do oblastí, kde se mohou cítit bezpečně. Je těžké
vcítit se do toho, co tito lidé prožívají. Byli přinuceni opustit svoje domovy a hledat pro
sebe a svoje blízké pomoc v okolních zemích.
Jedním z míst, kde se této pomoci dočkali, je i Hospodářský dvůr v Bohuslavicích, kde se v prvních březnových týdnech
zabydlely skupiny běženců, převážně seniorů, žen a dětí. Jejich počet v příštích
dnech může vystoupat k hranici 300 osob.

T.J. Sokol Želetava třídí v Bohuslavicích.
Foto: Blanka Konvalinová

Těmto konkrétním lidem pomáhá i sbírka
organizovaná v Želetavě.
Během dvou dnů (středa 2. a čtvrtek
3. března) jsme dokázali shromáždit potraviny, balené nápoje, léky i zboží běžné
denní potřeby, předat vše v Bohuslavicích a zajistit odvoz části sbírky na Ukrajinu hned ve čtvrtek večer. Těší nás, že
mnoho obyvatel Želetavy a okolních obcí
přivezlo také individuálně do Bohuslavic
svůj osobní příspěvek na pomoc uprchlíkům. První kolo sbírky bylo velmi úspěš-

Odvoz sbírky zajistil SDH Želetava.

né. Ujistilo nás o tom, že osudy lidí nám
nejsou lhostejné a že dokážeme pomoci
těm, kteří to v tuto chvíli potřebují nejvíc.
Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili jakýmkoliv způsobem.
Válka bohužel stále trvá a uprchlíci potřebují pomoc i nadále. Organizaci sbírky
převzal úřad městysu Želetava a ve spolupráci s dobrovolníky tato akce stále pokračuje. Bližší informace jsou dostupné
na webových stránkách Želetavy.
Naše speciální poděkování si zaslouží:
Potraviny RUBL s. r. o. za prostory a organizaci při pořádání sbírky, městys Želetava
za informování obyvatel o konání sbírky
a převzetí její organizace, T.J. Sokol Želetava za dvoudenní pomoc při třídění sbírky
v prostorách HD Bohuslavice, SDH Želetava za nakládku a odvoz sbírky do Bohuslavic, Želetavská lékárna za darování léků
pro děti i dospělé, BEL Sýry Česko a. s.
za poskytnutí obalového materiálu.
Heda a Bohumil Dohnalovi

Foto: Bohumil Dohnal
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Další rekonstrukce místní komunikace v Martínkově
V únoru začala další etapa oprav místních komunikací
v Martínkově. Navazuje přitom na práce provedené v letech
2018 a 2020, takže po jejím dokončení budou nové všechny

cesty v centru obce kolem rozsáhlé návsi. Práce byly zahájeny
odstraněním starých a osazením nových obrubníků. Ty je totiž
potřeba vyměnit z důvodu změn spádových poměrů nové silnice
a zvýšení její nivelety. Výměny se
rovněž dočkají uliční vpusti. Došlo
již k předláždění chodníku a připravuje se zřízení odstavné plochy pro
osobní automobily naproti budově
prodejny a pohostinství.
Podle smlouvy o dílo by celá rekonstrukce měla být hotova do konce května. Vzhledem ke stávajícímu
postupu prací a s vyhlídkou jarního
počasí se ovšem dá předpokládat,
že to zřejmě bude o něco dříve.
Josef Pléha, starosta

Tradiční setkání častohostických seniorů při hudbě
Zastupitelstvo obce Častohostice uspořádalo pro občany důchodového věku již tradiční posezení při hudbě. Akce se konala
v sobotu 5. března od 16 hodin. Setkání minulý rok nevyšlo kvůli

opatřením, a tak jsme oprávněně očekávali, že to naši senioři
po dvou letech zcela jistě pořádně rozjedou.
K poslechu a tanci hrála skupina Jarabáček, která přijela až ze
Žďáru nad Sázavou. Muzikanti předvedli hodně ze svého řemesla. Kromě klasického stylu hudby překvapili hrou na pilu,
dudy nebo také na cimbál. Návštěvníkům se výkon hudebníků samozřejmě líbil, některým stačilo jen si s nimi zazpívat,
jiní téměř protančili střevíce.
Kromě hudby si rovněž užívali dobrého jídla. Začali zákuskem a kávou, protože i v tomto věku je potřeba si osladit
život. Následovala večeře v podobě řízku s bramborovým
salátem. Žízeň zaháněli točeným pivem, vínem nebo vodou.
Tou se samozřejmě šetřilo a tolik se jí nevypilo. Dá se říct,
že zbyla jenom voda a ostatní tekutiny se do poslední kapky
zkonzumovaly.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že se zase za rok
ve zdraví sejdeme.
Lukáš Nesiba

Masopustní veselí s bohatou tombolou a pojízdnou udírnou
Ten, kdo byl první březnovou sobotu na Lesné, viděl věci nevídané a zažil věci nevšední. Mohl úplně klidně potkat na návsi
krokodýla. Anebo třeba medvědy či krtka, který ve své rozvernosti počechral nejeden anglický trávník. Mohl si zahrát curling
s olympijskými vítězi. Mohl odjet s pokutou, protože dopravní
policista byl krutopřísný a jeho radar neomylný. Nebo si mohl
odnést nové rukavičky „šité z kůže bez éček“, protože rukavičkář Kája se celé odpoledne
činil. A co teprve zlatý hřeb
odpoledne: výlet za hranice
všedních dnů v podobě letu
balónem s CK Lesná Tour –
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to byl jistě nezapomenutelný zážitek! Však taky šly vyhlídkové
lety na dračku – v koši balónu jste se mohli vznášet nad Vysočinou, Alpami nebo Tatrami…
To vše se odehrálo v rámci tradičního masopustu, který pořádá místní sbor dobrovolných hasičů. Začátek akce byl v jednu
po obědě u kulturního domu, kde se ještě v rychlosti vyladily
detaily kostýmů a po společné fotograﬁi mohl průvod masek vyrazit napříč obcí. Téměř pět desítek dětí a dospělých se na jedno
odpoledne převtělilo do zvířat, superhrdinů a různých postav nejen z pohádek a příběhů. Masopustní průvod postupně obcházel
jednotlivá stavení, kde na masky čekalo od domácích drobné pohoštění. Neodmyslitelnou součástí masopustu byla rok od roku
bohatší
tombola
a klobásky z pojízdné udírny. Do kroku
i tance všem zvesela vyhrávala kapela
Mustafo, která pokračovala v hudební
produkci i později
v kulturním domě,
kde masopustní veselí pokračovalo až
do večerních hodin.
Marcela
Havelková

z mikroregionu

Cidlinští občané se moc těší na nový vodovod
Naše malá obec Cidlina se potýká již delší dobu s nedostatkem pitné vody. I když mají téměř všechny domy a chalupy v Cidlině vlastní studny, je v době sucha vody opravdu málo, a to nehledíme na kvalitu této vody, která není vůbec dobrá.
Zastupitelstvo obce Cidlina se spojilo s obcí Lesonice a již
před pár lety jsme společně připravili projekt nazvaný Vodovod
Lesonicko, který přivede pitnou vodu i do Cidliny. V lednu 2022
započaly stavební práce na vodovodu, kdy celkový rozpočet je
plánován na 48 milionů korun bez DPH. Realizaci samotného
vodovodu mírně zkomplikovala pandemie koronaviru.

Nyní je již položený tzv. přivaděč z budoucího vodojemu z Babic do Cidliny. Díky tomu je dočasně uzavřena cesta, zkratka
z Cidliny do Babic. Vždy jednou za 14 dní se konají kontrolní dny,
kterých se účastní zástupci stavební ﬁrmy, zástupci obcí Cidlina,
Lesonice, Babice a také pracovníci „vodovodů a kanalizací“. Dokončení celé stavby vodovodu a první průtok vody do Cidliny je
v plánu v polovině roku 2023.
Libor Veselý

Škola Domamil získala titul
„Matematický talent“!
Domamilská škola získala jako jedna z devíti škol v České
republice titul „Matematický talent“ v mezinárodní matematické soutěži Speedmath. Pokud získáte v soutěži Speedmath
více jak 3 000 bodů, můžete získat diplom. Škola může získat
diplom „Matematický talent“, pokud má alespoň tři žáky, kteří
mají více jak 4 400 bodů, v tabulce nejlepších výkonů.
A naše škola tento speciální diplom díky šikovným dívkám
získala! K titulu se propočítaly Tereza Neshybová, Petra Vejrostová, Simona Slámová a Petra Dvořáková. Terka navíc
skončila na skvělém druhém místě v celkovém celostátním
pořadí. Děvčatům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Vojtěch Klimeš, 9. ročník

Do humanitární sbírky se zapojili i obyvatelé Dešova
V současné době se snad už nenajde nikdo, kdo by se nějakým způsobem nepodílel na pomoci válkou zasažené Ukrajině.
Do humanitární pomoci se ve dnech 7. a 8. března také zapojili
obyvatelé Dešova. Institut pro křesťanskou kulturu farnost Velký
Újezd a farnost Kdousov ve spolupráci s řeckokatolickou farností
u sv. Josefa v Brně a obcí Dešov uspořádaly sbírku, do které
mohli občané nosit věci z předem určeného seznamu. Mezi hlav-

ní položky patřily zejména přikrývky, trvanlivé potraviny, oblečení pro děti a veškeré zdravotní a hygienické potřeby.
Již první den bylo jasné, že solidarita dešovských občanů
s válkou trpícími ukrajinskými lidmi bude veliká. Vstupní chodba
obecního úřadu se zcela zaplnila věcmi materiální pomoci a bylo
mnoho těch, kteří přispěli rovněž dary ﬁnančními. Všem, kteří se
do sbírky zapojili, moc děkujeme.
-sig-
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Cidlina pomohla Ukrajině ﬁnančně i materiálně
Dění ve světě nenechává chladným ani
nás, občany a chalupáře Cidliny. Nemůžeme toho pro Ukrajinu udělat mnoho, ale
můžeme přidat svůj hlas pro poctivost,
pravdu a soucit proti nespravedlnosti, lhaní, útlaku a chamtivosti,
která se na území Ukrajiny bohužel odehrává.
A také můžeme pomoci
materiálně i ﬁnančně.
Zastupitelstvo obce
Cidlina
odsouhlasilo
(a následně zaslalo)
na pomoc Ukrajině 50
tisíc korun ze svých ﬁnančních
prostředků.
Také byla v obci vyhlášena materiální sbírka
na pomoc uprchlíkům,
kteří k nám přicházejí z Ukrajiny. Občané
i chalupáři mohli přinést

trvanlivé potraviny, základní věci z hygienických potřeb, spacáky, karimatky, deky
nebo nabíječky či omalovánky i pastelky
pro děti. V neděli 6. března se v cidlinském kulturním domě vybralo těchto po-

třebných věcí v celkové hodnotě téměř 40
tisíc korun.
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní
k osudům jiných a do naší sbírky přispěli.
Libor Veselý

Také Vesce pomáhá Ukrajině

Všichni víme, co se děje na Ukrajině.
Každý z nás chce, aby tato agrese co
nejdříve skončila. Ale než to všechno
skončí, tak mnoho lidí v této zemi potřebuje opravdu jakoukoliv pomoc. Každý se
k tomu postavil po svém. Někteří vyrazi-

li pro občany Ukrajiny, kteří
opouští svou zem s jedním zavazadlem. Jiní pro ně zařizují
ubytování nebo pořádají sbírku věcí, které jsou potřeba jak
v bojových řadách, tak i pro
civilní potřebu.
I my jsme právě takovou
sbírku udělali. Obyvatelé Vesce darovali oblečení pro děti,
vodu, jídlo, věci na spaní,
spacáky, karimatky a mnoho
dalšího, co se určitě bude hodit. Jménem
obce chci poděkovat všem, kdo cokoliv
daroval, ať už do naší sbírky nebo mimo ni.
Jsme s vámi.
Надія помирає останньою.
Bc. Veronika Tvrdá

První březnovou středu se v budově
Obecního úřadu v Lázu uskutečnila sbírka
na pomoc Ukrajině. Dárci nosili především
spací pytle, ložní prádlo, oblečení, volně
dostupné léky, pleny pro děti, hygienické
potřeby a trvanlivé jídlo. Sešlo se toho
opravdu hodně a obrovské poděkování
patří všem, co přispěli.
Foto: Andrea Sosnarová

V březnu proběhl další tradiční masopust v Lázu

Účastníci tradičního lázáckého masopustu.
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Foto: Andrea Sosnarová

Rej masek a nejrůznějších
převleků procházel naší vesničkou v sobotu 5. března. Před
obecním úřadem se hodinu
po poledni sešlo přes čtyřicet
masek a další se přidávaly
v průběhu. Celý průvod doprovázela kapela Veselá partyja.
Zakončení proběhlo v klubovně, kde se hodovalo do ranních
hodin. Děkujeme všem aktivním účastníkům za dodržování
této nádherné lázácké tradice.
S poděkováním samozřejmě
nemůžeme zapomenout také
na všechny obyvatele naší vesničky, kteří opět přichystali vynikající občerstvení.
Andrea Sosnarová

ze školství

Projekt „Mise nový parčík“ nabírá na obrátkách
Od začátku roku 2022 jsme ohledně parčíku před naší školou udělali spoustu věcí. Už dlouho chceme změnit jeho
vzhled, ale až letos jsme se tomu začali plně věnovat. Otázkou, jak by měl podle našich představ parčík vypadat, jsme
se zabývali při pobytu na škole v přírodě, která se koná každoročně pod názvem Bílou stopou Chaloupek. Studovali
jsme materiály, vytvářeli plánky z přírodnin, modely posezení do relaxační zóny a návrhy jsme společně posuzovali
a hodnotili. Také jsme si zahráli, jak by to mohlo vypadat na schůzi obyvatel města, kteří řeší využití parčíku. Inspirovali
jsme se i okolím SEV Chaloupky a diskutovali s Ing. Martinem Křížem.
Vzhledem parčíku jsme se zabývali i mimo akci Chaloupky.
V úterý 1. března jsme k nám do kroužku pozvali paní Škodovou a paní Hlávkovou z městského úřadu a dali jsme dohromady
ﬁnální vzhled. Navrhujeme parčík uzavřít výsadbou domácích listnatých
keřů, vydláždit přístupovou
cestu a umístit sem pítka
a budky pro ptáky. Ondra
donesl návrh na výrobu
hmyzího hotelu, který plánujeme vyrobit ve školních
dílnách. Chceme sem vrátit i motýly, proto navrhujeme vysadit motýlí keře
a doplnit je domečkem pro
ně. Nápad jsme dovezli
z expedice po Chorvatsku
a Slovinsku.
Snažíme se také zvýšit počet ptáků v parčíku,
a proto jsme tam umístili
krmítko a pozorovali jsme, kolik ptáků tam přiletí. Náš badatelský projekt se jmenuje Mise nový parčík a řešíme v něm otázky,
zda se změní počet ptáků v parčíku, když jim upravíme životní
podmínky (budky, krmítka, keře). Samozřejmě doufáme, že se
náš parčík stane oázou pro živočichy. O projektu jsme se radili
s ornitologem Petrem Bartesem. Poradil nám, kam máme umístit budky, aby nám hnízdili ptáci, poskytl nám spoustu informací
o ptáčcích na Moravskobudějovicku a slíbil nám další spolupráci.
Parčík se už teď využívá pro učení dětí v přírodě. Jeho výhodou je blízkost škole a nevýhodou, že park slouží občas k venčení psů a majitelé nechávají ležet exkrementy na trávě. Chceme
proto umístit do prostoru tabulku, která by upozornila na tento
problém. A co se zde učíme? Třeba matematiku – osmáci si zopakovali látku o rovinných obrazcích a řešili praktické úlohy –
kolik keřů vysázet nebo kolik dlažby bude potřeba k vydláždění
cesty. Sedmáci si zkoušeli pracovat s plány a deváťáci plánovali
vytvoření provázkového bludiště. Pravidelně sem chodíme pozorovat ptáky a rašení pupenů na stromech a keřích, menší děti
využívají trávník ke svým hrám a relaxaci. Proto jsme napláno-

vali další místo k sezení z přírodních materiálů a vyhlásili soutěž
modelů s tímto námětem. Spolupracovat budeme se SOŠ Dvořákova Znojmo a jejich zahradníci přislíbili pomoc při realizaci
výsadby.
Snažíme se trávit v parčíku co nejvíce času, a tak
jsme uspořádali soutěž
Snídaně pro kosa, ve které
měli žáci poznat ptáky podle obrázku. Soutěž měla
velký úspěch a oslovila
žáky celé školy. Plánujeme
takových akcí uspořádat
více. Do budoucna bychom
chtěli zakopat v parčíku
časovou schránku pro budoucí generace. Inspiraci budeme hledat v muzeu a chceme se poradit
i s pracovníky archívu.
Doufáme, že se náš návrh nového parčíku bude
líbit a naše změny budou sloužit k tomu, aby se v našem městě
lépe žilo.
Za kroužek Tereza Jana Dohnalová, Táňa Dohnalová, Ondřej
Doležal

Krajské kolo Ekonomické
olympiády online
Ekonomická olympiáda je (jak už název napovídá) soutěž ve znalostech z ekonomie a ﬁnancí. Olympiáda vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické
olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická
olympiáda je největší soutěží v ekonomii a ﬁnancích v ČR.
Školní i krajská kola proběhla v jednotlivých školách online. Do soutěže se zapojili také studenti Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice. Čtyři nejlepší řešitelé školního kola – Matěj Havelka (4. A), Josef
Bláha (4. A), Martin Kosmák (4. A) a Nguyen Ngoc Huy (2. A) měli
možnost poměřit své ekonomické znalosti s dalšími čtyřiceti studenty Kraje Vysočina v krajském kole. A nezklamali! V silné konkurenci
obsadili dvě místa v první desítce – šesté a deváté. Za příkladnou
reprezentaci školy děkujeme. Prokázali zájem o ekonomická témata
i schopnost orientovat se v aktuálním společenském dění.
Mgr. Ilona Lovicarová, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
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Ohlédnutí za prvním čtvrtletím
aneb Kultura znovu ožívá

O vládních opatřeních pomalu nevíme, a tím pádem opět začínáme kulturně žít. Od Nového roku se nám podařilo v Besedě uspořádat již několik povedených akcí a mnoho dalších se
chystá. Nikomu z nás se už nechce sedět doma, a tak musíme
dohnat „kulturní“ čas, o který jsme kvůli době covidové přišli.
V letošním roce jsme začali přednáškami. Pan František
Lustig v Budivoji uspořádal promítání historických fotograﬁí
se svým fundovaným komentářem. Podobné akce mají u nás
ve městě velkou oblibu, a tak se určitě můžete těšit na další
návaznost. V měsíci únoru nás také navštívil rodák z Nového
Telečkova Ondřej Zmeškal. Publikum bylo díky jeho příběhu
nejen dojato, ale také příjemně pobaveno jeho vtípky a nadhledem, který má k životu. Kdo z vás přednášku navštívil, už zná
příběh o Ondrovi, který přišel o zrak, ale i přesto je plný životního optimismu a inspirací pro ostatní. S Ondrou jsme navázali
další spolupráci, v květnu má být premiéra jeho ﬁlmu mimo
jiné také o zvládnutí Tour de France a jiných překážek, takže
bychom ho rádi v Besedě znovu viděli.
V únoru a březnu probíhala v zámeckých konírnách výstava známého a úspěšného fotografa Vojtěcha Vlka s názvem
„Masky“. Výstava započala vernisáží, která nás překvapila hojným počtem návštěvníků. Přišli se podívat nejen fanoušci tohoto fotografa, amatérští fotografové, ale také jeho přátelé a rodina, neboť Vojtěch pochází právě z Moravských Budějovic.
Ačkoliv ve své kariéře fotil i hvězdy Hollywoodu, nezapomněl
na své rodiště. Výstava byla v pátek 18. března zakončena dernisáží spojenou s přednáškou a promítáním.
Poslední únorovou neděli se v Besedě sešly děti nejen z našeho města, ale také z blízkého okolí, konal se zde totiž karne-

Vojtěch Vlk na vernisáži výstavy svých fotograﬁí.
Foto: Luboš Janoušek

Z „Koncertu při svíčkách“ se stala taneční zábava.
Foto: Pavel Čírtek
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val. Sál doslova praskal ve švech. Princezen, princů, čarodějů,
zvířátek nebo nadpřirozených bytostí byla plná Beseda. Děti
i rodiče se skvěle bavili, vždyť bylo co nabídnout. Užili jsme
si výtvarný i dětský koutek, občerstvení včetně cukrové vaty
a popcornu, krásnou vzpomínku v podobě fotek jsme si udělali
ve fotokoutku či malování na obličej. Bylo to odpoledne plné
zábavných aktivit a soutěží, kterým provázeli dva veselí klauni
– moderátor Mirda (Miroslav Kratochvíl) a DJ Kája (Karel Nechvátal). Bavili děti svými vtípky, písničkami nebo tanečky. Paní
učitelky z MŠ Fišerova Michaela Lukášová a Jana Vrátná zpestřily nedělní odpoledne tím, že děti vzaly do Ledového království a do Besedy dorazily v pohádkových kostýmech princezny
Elsy a sněhuláka Olafa. Dětská radost byla vidět na tváři každého dítěte. Celé nedělní odpoledne se zpívalo, tančilo, bavilo,
ale hlavně smálo! A jak jsme to zakončili? Největší balónkovou
diskotékou, která kdy v Besedě byla. Vzduchem lítaly desítky
balónků. Tímto bychom za celý tým MKS Beseda chtěli všem
poděkovat, nejen pomocníkům, kteří nám s organizací pomohli,
ale zejména každému z vás, kteří jste na karneval dorazili.
Další povedenou akcí byl 11. března „Koncert při svíčkách“
se skupinou Jarda Band. Návštěvníci si ji náramně užili, když
se z původně plánovaného klidného pátečního večera při svíčkách stala vlastně tak trochu očekávaná taneční zábava.
Všechny nás zasáhla válka na Ukrajině a i občané
Moravských Budějovic mohli nějakým způsobem přispět
(o humanitární sbírce se
píše na jiném místě zpravodaje). Ve středu 16. března
se v Besedě konal beneﬁční
Koncert pro Ukrajinu, jehož
celý výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil
27 440 Kč, putoval na účet
Člověka v tísni a jeho sbírku SOS Ukrajina. Děkujeme
účinkujícím, tedy skupině
Like-it a Základní umělecké
škole Moravské Budějovice pod vedením Ivany Šotkovské. Poděkování patří O dobrou náladu účastníků karnetaké Jiřímu Čechovi a jeho valu se starali moderátor Mirda
Czechsystemu za bezplat- a DJ Kája. Foto: Kristýna Lukášová

Velký sál Besedy byl při únorovém karnevalu plný.
Foto: Pavel Čírtek
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V první části beneﬁčního koncertu se představili žáci a pedagogové
ze Základní umělecké školy Moravské Budějovice. Foto: Pavel Čírtek

né ozvučení a nasvícení. Ochranný svaz autorský (OSA) nám
odpustil veškeré autorské poplatky. A velké poděkování samozřejmě patří všem návštěvníkům, kteří přišli ve středu 16. března do Besedy ﬁnančně podpořit dobrou věc.
Pro milovníky pohádek jsme ve čtvrtek 17. března připravili
opravdovou lahůdku v podobě promítání dlouho očekávaného

Vystoupení populární kapely Like-it si užívali zejména mladí návštěvníci beneﬁčního večera.
Foto: Pavel Čírtek

ﬁlmu s názvem Tajemství staré bambitky 2.
Věřme, že nepříjemná covidová doba se všemi omezeními je už za námi, že se budeme moci bez obav zase vídat
na dalších akcích v Besedě!
Kristýna Lukášová, MKS Beseda

Půjdeš mi za svědka?
Divadelní komedie s tímto názvem se objeví „na prknech“
moravskobudějovické Besedy nedlouho po její české premiéře.
Stane se tak ve středu 4. května večer, kdy se na jevišti představí Daniela Šinkorová, Karel Zima, Jarmil Škvrna a zpěvačka
Yanna. O čem tato komedie bude? O mnohdy neuvěřitelných
vztazích mezi lidmi… Mam pozve na svoji svatbu s Lili, se kterou
již dvanáct let chodí, za svědka svého nejlepšího přítele Toma.
Toho několik let neviděl, protože mu Lili zakázala se s ním stýkat,
neboť kdysi opustil jejich kamarádku. Tom přijde a s ním i jeho
nová mladá přítelkyně Jasmine. A nestačíme se divit!
-luk-

Americká skupina zahájí turné
v Moravských Budějovicích
HER, tak se jmenuje americká skupina, která vystoupí
v moravskobudějovické Besedě v úterý 19. dubna. Překlenuje propast mezi rokenrollem a elektro-heavy-popem.
Tam, kde mnozí další selhali, HER rychle posunuli svou
hudební věrohodnost směrem k naprosté dokonalosti.
Tato skupina stojí na sexy, otevřeně smýšlející a vášnivé zpěvačce jménem Monique. Monique pochází z New Yorku, kde
byla v rodném Soho obklopena uměním. V New Yorku také začala její láska k hudbě, neboť již ve věku pouhých 13 let vystupovala v legendárním klubu CBGB (zde hrával s Patti Smith třeba
Ivan Král, ale také zde vystupovali Ramones, Iggy Popp a Blondie). Monique Stafﬁle a její kytarista a výkonný producent Caleb
Sherman spojili síly v Brooklynu, odkud brzy zahájili své vítězné
světové tažení. První album s názvem „Revolution“ vyšlo v roce
2016, následovalo “Chain Reaction“ v roce 2017 a poté album
„Black and White“ v roce 2021.
Od svého vzniku v roce 2011 k dnešnímu dni odehráli HER tisíce koncertů v USA i v Evropě, tráví měsíce na dlouhých turné
v Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Švýcarsku a Francii. Jejich zpěvačka je vzhledově přirovnávána k ženě Stevena Tylera
(Aerosmith), na pódiu pak k odvážnější Madonně či Debbie Harry z legendárních Blondie.
V Moravských Budějovicích zahájí HER své turné po České
republice a po Slovensku.
-luk-
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Lyžařský kurz „Masaryčky“ se vydařil a splnil účel
Lyžařské kurzy mají v ZŠ TGM
Moravské Budějovice dlouholetou
tradici. Loni se vlivem covidové
pandemie lyžařský výcvik nemohl
uskutečnit, proto letos proběhl nejen u žáků 7. ročníků, ale vynahradili si to i žáci 8. ročníků. Kurzu se
v lednu a v únoru celkově zúčastnilo
59 lyžařů a 31 snowboardistů, kteří
pod dozorem zkušených instruktorů
zdolávali svah ve Ski areálu Šacberk u Jihlavy. Jak je v naší škole
zvykem, kurz probíhal formou denního dojíždění na svah vždy tak, aby žáci stihli ještě školní oběd.
Žáci byli velice šikovní a chtěl bych je pochválit za dodržování pravidel FIS. Oproti ostatním školám přítomným v areálu se

MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

pořádá ve dnech 26.4.–28.4.2022
na všech svých pracovištích
(MŠ Fišerova, MŠ Šafaříkova, MŠ Husova)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
V tyto dny si můžete vždy v době
od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 15.30
přijít prohlédnout prostory a zařízení škol.
Průvodcem vám budou kvaliﬁkovaní pedagogičtí
zaměstnanci jednotlivých zařízení,
kteří vám zodpoví i případné dotazy.
Na návštěvu široké veřejnosti, rodičů i jejich dětí se těší
kolektiv MŠ Moravské Budějovice.
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chovali velice slušně. Troufám si říct, že
po týdenním kurzu nezůstal nikdo zklamaný, ať už z řady pokročilých lyžařů,
kteří se ve své technice zdokonalovali,
nebo úplných začátečníků, kteří se teprve na snowboardu a lyžích učili jezdit.
Další fotograﬁe naleznete na webových
stránkách školy.
Mgr. Marek Černý,
učitel a instruktor

Základní škola M. Budějovice, Havlíčkova ul. 933
Základní škola TGM M. Budějovice, nám. Svobody 903

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích
oznamují, že zápis dětí narozených od 01.09.2015
do 31.08.2016 a těch, které měly v minulosti odklad začátku
povinné školní docházky, se bude konat
v pátek 29. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hod.
a v sobotu 30. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem.
S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte
a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Další podrobnosti zjistíte na www stránkách škol.
Těšíme se na shledanou.
Mgr. Miloš Březina,
ředitel ZŠ TGM

František Dostál,
ředitel ZŠ Havlíčkova ul.

ze školství, ze sportu

Ideathon 2021 – soutěž o nejlepší nápad!

Ve dnech 25. a 26. února se v Bystřici nad Pernštejnem konal první ročník
krajské soutěže určené pro studenty
středních a vysokých škol s názvem Ideathon. Jedná se o soutěž, ve které dvou
až čtyřčlenné týmy hledají inovativní řešení vybraného problému, výzvy. Volí si
ze tří oblastí: digitalizace a modernizace
ve středoškolském vzdělávání, ekologie
– s důrazem na šetrný životní styl a udržitelný rozvoj a IoT technologie v pracovním
a studijním prostředí. Své návrhy musí
studenti vymyslet a zformulovat během
24 hodin a následně si je obhájit v diskuzi
s komisí složenou z odborníků. Aby byli
úspěšní, musí prokázat, že jejich návrh je
nejen přínosný, ale také řešitelný současnými technologiemi.
Moravské Budějovice v této soutěži zastupoval Ondřej Vytiska, student 1. roční-

ku Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice, se svým kamarádem Janem Štorkem,
studentem Střední průmyslové školy Třebíč. Pro svoji práci si zvolili ekologické
téma a o tom, že jejich návrh byl zajímavý,
svědčí vynikající 2. místo, které v dané
kategorii obsadili. A co si o své účasti
v soutěži myslí Ondřej Vytiska? „Soutěž
nás obohatila o cenné zkušenosti. Dostali
jsme se do společnosti lidí se stejnou záli-

bou v ekologii, kteří nás podpořili v našem
nápadu. Já i Honza jsme si celou soutěž
moc užili a doufáme, že to nebyla naše
poslední.“
Tímto velkým úspěchem ale jejich snaha nekončí. Oba studenti se rozhodli, že
se pokusí uvést svoji představu v život.
Dobrý nápad tu je, tak snad se jim ho podaří i uskutečnit.
Květa Bretšnajdrová

Proﬁ aerobic team MB slaví další úspěchy
Kutnohorská série závodů odstartovala
3. října 2021 a 27. února 2022 se konalo
slavnostní vyhlášení výsledků. Celkem
bylo realizováno šest jednotlivých soutěží,
ze kterých jsme si přivezli čtyřicet (!) medailí a ze kterých se závodníkům sčítaly

body dle dosažených umístění v určitých
věkových kategoriích. Na závěr celé soutěže bylo oceněno deset nejúspěšnějších
klubů a také deset závodnic každé skupiny. A protože se jedná o prestižnější soutěž, kde si tradičně poměřují síly aerobičky z celé České republiky, doufali jsme, že
naše holky prodají, co umí, že obhájí svá
postavení mezi top závodnicemi. Svěřenkyně Proﬁ aerobic teamu MB nezklamaly
a vracely se domů s vynikajícími závěrečnými výsledky.
Kategorie 3–4 roky: Viktorka Roušalová 1. místo, Adinka Zikmundová 2. místo,
Eliška Peterová 3. místo, Sárinka Chvátalová 6. místo, Beátka Dubská 9. místo.

Kategorie 5–6 let: Kristýnka Nesibová
5. místo, Lucinka Radová 7. místo, Natálka Peterová 10. místo.
Kategorie 7–8 let: Michalka Jenerálová
10. místo.
Kategorie 14–17 let: Terka Havlíčková 1.
místo, Terka Chrástová 2. místo, Anetka
Havlíčková 5. místo.
V konkurenci 35 klubů jsme obsadili 2.
místo a podařilo se nám tak obhájit stříbrný pohár z minulého roku. Všem našim
závodnicím děkujeme za vynikající reprezentaci a jejich rodinám za podporu!
Podrobnější informace o nás naleznete
na Facebooku: Proﬁ aerobic team MB.
Vendula Kopečková, trenérka

Výprava vlčí smečky

„Zlatá“ Viktorie Roušalová
a „stříbrná“ Adina Zikmundová.

Jednu noc strávili členové smečky vlčat (název skautského oddílu mladších členů
od 6 do 11 let) v klubovně v Moravských Budějovicích. Vlčata si po polovině skautského roku vyzkoušela pokročilé úkoly patřící do schopností mladších členů Junáka. Celý
blok schůzek završený tímto přespáním byl motivován dlouhodobým příběhem o tajemné čtvrti města Smyčky nápadně připomínající foglarovská Stínadla.
Výprava byla zahájena běžnou schůzkou jako každý pátek od 16.00 hod. Na ní účastníci schůzky prošli okolí klubovny na ulici Blahoslavova, v němž se skrýval klíč k šifře, která vedla k pokladu ﬁktivního archeologa Kincla, uschovaného na tajném místě
v Moravských Budějovicích. Nalezením klíče k šifře pomocí buzoly a mapy zakončili
svoji činnost účastníci schůzky. Ta vlčata, která zůstávala až do rána, dále šifru luštila
(dokončení na str. 24)
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Výprava vlčí smečky
(dokončení ze str. 23)
a pomocí ní vyhledávala body na mapě
města, na kterých potom při plnění náročnějších fyzických úkolů a hádanek hledala
vytoužený poklad. I když pátrání trvalo až
dlouho do noci, bylo neúspěšné.
Až ráno, když se vlčata z výpravy probudila a začala s přípravou snídaně, zjistila, že se během noci ztratil jeden z účastníků výpravy. Při důkladném prohledání
celé klubovny nakonec došlo nejen k jeho
záchraně, ale také byl nalezen přímo
na půdě klubovny týdny hledaný Kinclův
poklad. Výprava tak nakonec byla zakončena úspěšně.
Vendula Karásková

Blahopřání
Dne 1. května
oslaví své 95. narozeniny paní
Květoslava
Plačková.
Hodně zdraví
a spokojenosti
přejí syn Karel
s rodinou, dcera
Květa, vnoučata,
pravnoučata a prapravnoučata.

V dubnu oslaví společných 55 let
manželé Karpíškovi z Lesonic.
Když si muž a žena řeknou ano, ne vždy
jim láska vydrží. Vy jste to však dokázali, svůj život štěstím naplnili.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci
zvony znějí a spolu s námi štěstí. Lásku, zdraví přeji. Všechno nejlepší
do dalších společných let!
Přeje dcera Jana s rodinou.

inzerce

Blahopřání

Spolu kráčet životem, to je cesta daleká,
bok po boku jeden druhému býti a tolik
lásky rozdávati, to je pohled, při kterém
klobouk se smeká. V měsíci dubnu
oslaví manželé Urbánkovi životní jubilea. Marie 80 let a Stanislav 85 let.
Vše nejlepší, pevné zdraví a nadcházející krásná léta plná úsměvů přejí
synové Pavel, Jaroslav a Stanislav
s rodinami.

Dne 3. dubna
oslaví své
85. narozeniny
paní Anna
Jakubová
z Moravských
Budějovic.
Do dalších let
hlavně hodně
zdravíčka, štěstíčka a lásky přeje
manžel Václav, synové Milan a Václav
s rodinou a dcera Eva s rodinou.

Opustili nás:
Josef Pelikán
Václav Bouda
Jiří Sedlmajer
Jaroslav Ferdan
Marie Fialová
Klára Nesnídalová
Jaroslav Melkus
Petr Doležal
Josef Regentík
Libuše Krouchalová
Leopold Švejda
Božena Kapinusová
Marie Adamová
Zdeňka Cvaková
Bohumil Boček
František Stašek
Karel Škvařil
Pavel Poláček
Mgr. Marie Václavková
Blažena Mottlová

1943
1932
1958
1950
1938
1936
1933
1947
1930
1940
1937
1925
1923
1932
1931
1941
1940
1942
1950
1938

Mor. Budějovice
Třebelovice
Nové Syrovice
Štěpkov
Mor. Budějovice
Šebkovice
Lukov
Mor. Budějovice
Nové Syrovice
Lukov
Mor. Budějovice
Láz
Láz
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Lesonice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Litohoř
Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil
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Vzpomínky
Kdo v životě ztratil
to nejdražší, ví, kolik bolestí a smutku
v srdcích zůstává.
Samota teď jde
cestou bolu,
jež vodí nás za
Tebou k Tvému
hrobu.
Dne 10. dubna 2022
vzpomeneme 2. smutné výročí od úmrtí
pana Jaroslava Součka.
S láskou vzpomínají
manželka Věra, syn Jaroslav s rodinou,
dcera Věra s rodinou a syn Vladislav
s rodinou.

Navždy se oči
zavřely a srdce
přestalo bít,
krutá nemoc zvítězila, musel jsi
odejít.
Dne 20. dubna 2022
vzpomínáme
4. smutné výročí
od úmrtí pana
Vlastimila Kanavala. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Věra, dcera
Markéta s přítelem Pavlem a vnoučkem
Matyáškem, syn Radim, maminka,
sestra a ostatní příbuzní. Všem, kdo vzpomenete s námi, děkujeme.

Dne 21. března 2022
jsme vzpomenuli
bohužel nedožitých
90. narozenin našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana
Františka Daňhela
z Nových Syrovic,
dlouholetého
zaměstnance Československých státních drah. S láskou
a úctou vzpomíná syn František s celou
svojí rodinou v Mor. Budějovicích.
Těm, kdo vzpomenuli a vzpomínají
s námi, upřímně děkujeme.

Byl jsi plný života,
proto se s Tebou
bylo tak těžké
rozloučit.
Děkujeme za to,
že jsi byl, ve svých
srdcích Tě stále
budeme mít.
Dne 4. 4. 2022 je
to již 8 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr, bratr a strýc, pan
Jindřich Pavliš.
Za všechny, kdo ho měli rádi, s láskou
stále vzpomínají manželka Irena, dcera
Kamila a Michaela s rodinami.

společenská kronika

Dne 5.dubna uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás opustila paní Adéle Kosmáková
a 24. května uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás opustil pan Miloslav Kosmák.
S láskou vzpomíná celá rodina.

To, že se rána
zahojí, je jen zdání,
v srdci bolest
zůstává a vzpomíná...
Dne 7. dubna 2022
uplyne 8 smutných
let, kdy nás opustil
náš milovaný syn
Milan Němec
z Mor. Budějovic.
S láskou stále vzpomínají rodiče s celou
rodinou. Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ho znali, děkujeme.

Dne 14. března
uplynul 1 rok,
kdy nás opustil pan
Josef Horák.
S láskou a úctou
vzpomíná
zarmoucená rodina.
Děkujeme všem
za tichou
vzpomínku.

A za vše, za vše
dík, za lásku,
jaká byla,
za život jaký byl...
Dne 8. 4. 2022
uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás
opustil pan
František Mrvka
z Moravských
Budějovic. S bolestí v srdci a láskou stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcera
Božena s rodinou a zeť Jan s rodinou.

Kdo znal,
vzpomene,
kdo měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 20. dubna
2022 by oslavil
80. narozeniny pan
Jan Tvrdý
z Mor. Budějovic
a 27. června 2022
uplyne 14 smutných let, co nás navždy
opustil. Nikdy nezapomene
dcera s manželem.

Scházíš nám,
ale v srdcích
a vzpomínkách
zůstáváš...
Dne 29. 4. 2022
vzpomeneme již
18. smutné výročí,
kdy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, tatínek pan
Libor Cihlář
z Moravských Budějovic. S láskou
vzpomínají manželka, dcera, syn a celá
rodina. Za vzpomínku s námi děkujeme.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád,
nezapomene.
Dne 22. března
uplynul rok od úmrtí pana Luboše
Bureše ze Županovic. Stále vzpomínají manželka
Anna, syn Luboš,
dcera Anna a dcera Simona s rodinami.

Neplačte a nechte
mne klidně spát,
i bez slz je možno
vzpomínat.
Nebylo mi dopřáno
déle s vámi být,
nebylo léku,
abych mohla žít.
Dne 9. 4. 2022
uplyne druhý
smutný rok od úmrtí paní Aleny Teplé
z Horek. S láskou vzpomínají
synové Vladimír, Roman, František
a Radomír s rodinami a bratr s rodinou.

Žádný čas není tak
dlouhý, aby nám
dal zapomenout.
V našich srdcích
jsi stále s námi.
Dne 17. dubna
vzpomeneme sedmé smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Jaroslava
Bastlová z Moravských Budějovic.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Jaromír, syn Jaromír
a dcera Lenka s rodinami.

Dne 10. dubna 2022
uplynou 2 roky,
kdy nás opustil
pan
Zdeněk Petrů
z Krnčic.
10. května by oslavil 60. narozeniny.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Co osud vzal,
to nevrací,
i když nám srdce
krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám
nedovolí.
Dne 29. dubna 2022
uplyne rok, co nás
navždy opustil pan
Josef Říha z Lažínek. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Vydali jste se cestou, již chodí každy sám,
jen dveře vzpomínek jste nechali dokořán.
Dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, jenž jste pro nás žili.
Dne 9. 4. 2022 uplyne 7 let od úmrtí tatínka pana Jana Jenerála z Vícenic.
4. 7. 2022 tomu budou 3 roky, co nás
opustila maminka paní Marie Jenerálová
z Vícenic. S láskou a úctou vzpomínají
a za všechno děkují dcery Marie, Lída,
Jana a syn Josef s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Je to pět let, co nás navždy opustili manželé Kloudovi z Moravských Budějovic.
Dne 18. 4. 2022 si připomeneme úmrtí
paní Marie Kloudové a dne 13. 5. 2022
úmrtí pana Ladislava Kloudy. Není dne,
kdy bychom na ně nevzpomněli.
Všem známým a přátelům za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 21. 4. 2021
vzpomeneme první
smutné výročí úmrtí Pavla Herota,
básníka, malíře,
výtvarníka, herce
amatérského divadla, regionálního
badatele, sběratele
čehokoliv a dobrého člověka. S úctou vzpomínají strýc
Josef, sestřenice Markéta a Lenka s rodinami, přátelé a pracovníci Městského
kulturního střediska Beseda.
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Co se chystá v moravskobudějovickém Sokole?
Duben pro zdraví
V měsíci dubnu jsme pro vás
připravili cvičení za zvýhodněnou
cenu. Akce se týká členů Sokola
i veřejnosti. Více informací naleznete na www.mbsokol.cz.
Jóga pro děti
Přihlaste svoje děti na tříměsíční kurz jógy pod vedením Zuzany
Kuchařové. Lekce jsou pro děti od 5 do 9 let a budou probíhat
každé úterý od 15.00 do 16.00 hod. Startujeme 5. dubna, přihlašovat se můžete na našem webu. Kapacita míst je ale omezena.
Vysočina v pohybu
V týdnu od 25. do 29. dubna jsou pro vás ﬁtness lekce u nás
v Sokole zcela zdarma! Přijďte si společně s námi zasportovat
a udělat tak něco pro své zdraví. Je jen na vás, kterou lekci si
vyberete. Rozvrh cvičení naleznete na našem webu www.mbsokol.cz
Čistá Vysočina
Letos se opět zapojíme do akce Čistá Vysočina. Přijďte
ve čtvrtek 21. dubna v 16.00 na nádvoří sokolovny a pomozte
nám s úklidem areálu a okolních ulic. S sebou si vezměte dobrou
náladu a špekáčky, které si tradičně společně po práci opečeme.

Workshop – Dech, diastáza, pánevní dno
Trápí vás diastáza, vypouklé bříško, máte problémy s inkontinencí? Chcete si osvojit správné pohybové návyky, cvičit efektivně a bez bolesti? V sobotu 23. dubna od 9.00 do 12.00 hod. se
můžete zúčastnit workshopu, který pro vás připravila naše cvičitelka Jana Valíčková. Kapacita kurzu je omezena. Přihlašovat se
můžete prostřednictvím našeho webu.
Okolo Ochozu
Vydejte se s námi v sobotu 23. dubna na výlet vonící jarní přírodou. Sraz v 10.15 hod. na vlakovém nádraží. Odtud vyrazíme vlakem do Jaroměřic a dále budeme pokračovat pěšky přes Ohrazenice, Dvorek a Lažínky zpět do Moravských Budějovic. Délka
trasy je 15 km. Na trase bude možnost opéct si špekáčky. Pochod
zakončíme posezením a občerstvením v Bowling sport baru.
Expediční kamera
Expediční kamera je ﬁlmový festival, který již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné ﬁlmy z mezinárodní
i domácí produkce. Letos poprvé se můžete Expediční kamery
zúčastnit u nás v Kině Sokol. Promítání jsme rozdělili do dvou
termínů: 28. dubna a 19. května vždy od 18.00 hod. Jaké ﬁlmy
můžete zhlédnout v první dubnové projekci, naleznete na našem
webu www.mbsokol.cz.
Karolína Plačková, TJ Sokol

Maraton Jana Buly načal druhou desítku
Po roční pauze zaviněné epidemickou situací se Moravské Budě- z Orla Židenice ve vynikajícím čase 21:17 před Radkou Grec z vyšjovice mohly 26. února opět stát dějištěm řádného, již jedenáctého, kovského Orla, bronzovým umístěním a tradičně výborným časem
ročníku Maratonu Jana Buly pořádaného zdejší orelskou jednotou 23:25 se prezentovala moravskobudějovická sokolka Pavla Bartošona trati mezi orlovnou na Chelčického ulici a Lukovem. V něm je vá, s bramborovou medailí se tentokrát musela smířit Lenka Jičínská
obrátka tradičně umístěna u sochy anděla pár desítek metrů pod z domácí orelské jednoty. Potlesku se pak za úspěšně dokončený
rodným domem kněze, jehož jméno závod nese a jehož smrt v roce závod dočkali z našeho města či okolí také orelka Anežka Kotrbová,
1952 má na svědomí komunistický režim. Vzhledem k situaci dru- Anna Szabó z Oponešic, Eva Šrámková z Jakubova a Kristýna Barhým dnem probíhajícího zbabělého útoku „Stalinových pohrobků“ tošová za Sokol Mor. Budějovice.
Dvaačtyřicetikilometrová vzdálenost poskládaná z osmi návštěv
na Ukrajinu byly u prezence připraveny stužky v modrožlutých barvách, které si běžci mohli připnout ke startovnímu číslu jako výraz Lukova čekala na maratonce, startující opět ve dvou vlnách v 10
a v 11 hod. Vybaveno požehnáním moravskobudějovického faráře
podpory napadené zemi.
Tradiční součástí běžeckého programu byly závody dětí na tra- Miloše Mičánka a na trať posláno výstřelem ze startovní pistole v rutích od 50 do 600 metrů, které většinou s nadšením absolvovalo 97 kách starosty zdejší orelské jednoty Petra Žáka zápolilo s narůstající
dívek a chlapců. Z tohoto potěšujícího počtu se na start postavilo únavou 22 mužů a tři odvážné ženy. Poměrně nízká teplota okolo
36 mladých nadějí z našeho města, dále po dvou z Nových Syrovic 5°C běžce ani tak netrápila jako spíše nepříjemný severozápadní
a Martínkova a po jedné z Litohoře a Lukova, čtyři zástupce pak vítr. Ten maratoncům síly ubíral, povzbuzování lukovského masovyslal atletický oddíl v Jemnici. Budiž to důkazem, že zdejší orelské pustního průvodu s nadšenými dětmi, jímž opakovaně v jednotlivých
kolech probíhali, jim naopak energii dodávalo.
závody mohou sehrávat důležitou roli při motivaci
Také letos to byl závod s mezinárodní účasdětí k pohybu, tak oslabené dvěma covidovými
tí, když nástrahy trati překonávalo rovněž
roky. Dalších dvacet běžkyň a běžců soupeřilo
pět běžců z Rakouska a dva ze Slovenska.
v kategoriích staršího žactva, dorostu a juniorů,
Vítězství moravskobudějovického maratonu
a to na tratích 1 000, 2 000 a 5 275 m, mezi nimi
však zůstalo v České republice, neboť natavšak výrazně převládali hosté oproti dvěma dožení cílové pásky si časem 3:11:29 zasloužil
mácím účastníkům.
Michael Vaněček z Vlachova Březí startující
Vedle hlavního závodu bývá nejsledovanějším
ve čtyřicátnické kategorii. Po něm cíle dosálidový běh bez rozdílu věkových kategorií, a to
hl vítěz padesátnické kategorie Ondřej Pouč
na trati 5 275 m. Mezi 29 muži vítězství obhájil
z Vyškova (3:13:52) a nejrychlejší třicátník Miopět ve skvostném čase 17:40 reprezentant buchal Tůma ze Vsetína (3:18:16), jen pár vteřin
dějovických orlů Lukáš Nevařil před židenickými
před nejrychlejším šedesátníkem Romanem
orly Lukášem Souralem a Stanislavem Juránkem
Tománkem ze Slavičína (3:18:48); neobsazeml., z moravskobudějovických běžců cílem prona nezůstala ani kategorie sedmdesátiletých
běhli také Jan Forman, Ondřej Vozdecký, Jan
vytrvalců zásluhou Jana Dolejše ze Sokola
Karlík, Aleš Bouchal, Josef Tichý a Miloslav Pizúr.
Unhošť (6:24:42). Mezi ženami se z vítězství
V poli běžců se jako obvykle neztratili ani orelští
radovala Kateřina Kamenická z Orla Židenice
funkcionáři, starosta celostátního Orla Stanislav
ve výborném čase 3:49:20 před Hanou BreJuránek st. v barvách jednoty Starý Lískovec
burdovou z Maraton klubu Kladno (4:36:56),
a starosta Kubišovy župy David Kovář z Telče.
která se do Moravských Budějovic vrací opaAni tentokrát nechyběl mnohonásobný účast- Moravskobudějovičtí maratonci v cíli –
kovaně a i v 60 letech podává pozoruhodné
ník, osmdesátiletý Josef Holý. Šestnáctičlennou Jaroslav Scherrer, Irena Zelená a Petr
výkony. Třetí z trojlístku žen, které si vysloužistartovní listinu žen ovládla Lenka Jančaříková Jičínský.
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ze sportu, různé
ly obdiv diváků, úspěšně královskou trať završila Irena Zelená z domácího Orla, která se tak stala první úspěšnou moravskobudějovickou pokořitelkou zdejšího maratonu. Vedle ní cíle dosáhli ještě
dva zástupci moravskobudějovické orelské jednoty: Petr Jičínský
(3:35:49 – 2. mezi padesátníky) a Jaroslav Scherrer (4:46:51). Závod
se zároveň běžel jako mistrovství Orla v maratonu a i v tomto srovnání byli domácí maratonci úspěšní, když nejvyšší a bronzový stupeň
obsadili Petr Jičínský a Jaroslav Scherrer, mezi něž se vklínil Martin
Šerák z Orla Obřany, o zlato a stříbro mezi ženami se pak podělily
Kateřina Kamenická a Irena Zelená.

Celou akci tradičně podpořily město Moravské Budějovice, Kraj
Vysočina a Jihomoravský kraj, rozrostl se rovněž počet sponzorských ﬁrem. Kompletní výsledky lze nalézt na stránkách www.
orelmb.cz, na facebookové stránce moravskobudějovického Orla
jsou pak i fotograﬁe ze závodu. Doufáme, že po útlumu sportovní
činnosti se s odcházející epidemií dočkáme zase zvýšené běžecké
aktivity a že budeme moci přivítat více milovníků zdravého pohybu
z Mor. Budějovic a okolí na orelských běžeckých akcích, třeba srpnovém Běhu P. Václava Drboly do Babic a zejména pak na tradičním
listopadovém Půlmaratonu P. Václava Kosmáka.
Petr Jičínský

Rybník „Mladoňovice“ v k. ú. Mladoňovice na Moravě

Žádost o vydání společného povolení byla podána v dubnu 2020.
Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení bylo vydáno
v červnu 2020. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost
KOINVEST, s.r.o. Třebíč. Nádrž byla zkolaudována v lednu r. 2022.
Účel užívání nádrže – zadržování vody v krajině, retence a extenzivní chov ryb. Druh nakládání s vodami – akumulace povrchových vod. Hráz tvoří především zemina vytěžená v zátopě. Zdrojem
vody je vodní tok Bihanka. Vlastní zátopa má objem stálého nadržení vody 1 130 m³, a objem celkového ovladatelného prostoru je
až 3 935 m³. Plocha vodní hladiny je v tomto případě 1,24 ha. Délka
vzdutí při maximální hladině je 81 m.

Minimální zůstatkový průtok byl stanoven
ve výši 18 l/s. K ověření slouží měrná nádoba
v odtokové šachtě nádrže. Nádrž byla zařazena
z hlediska TBD do IV. kategorie.
Stavba je členěna na tyto objekty: prostor
zátopy, zemní hráz, výpustné zařízení-požerák,
bezpečností přeliv-průleh.
Součástí zátopy je litorální pásmo (min. 10 %
plochy). Ostatní břehy jsou ve sklonu 1 : 4. Hráz
je údolního typu, zemní, homogenní. Délka koruny hráze 48 m, šířka koruny hráze 3 m, max.
výška v koruně 3,2 m. Návodní líc je zpevněn
záhozem z lomového kamene a uložený na štěrkopískovém ﬁltru.
Šachta požeráku je betonová, uzavřená o rozměrech 135 x 155 cm.
Odtok z šachty je z betonového potrubí o délce 14,5 m. Bezpečnostní přeliv je umístěn v pravé části hráze a je dimenzován na Q20 při
přepadové výšce až 80 cm. Šířka přelivné hrany je 11,5 m.
K nádrži se dostanete pěšky po proudu lesní cestou kolem říčky
Bihanky kolem bývalého (?) skautského tábora, jižně od silnice Hornice–Dobrá Voda.
https://mapy.cz/letecka?x=15.6634785&y=48.9885972&z=18
Odbor životního prostředí MěÚ
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různé

V boji proti drogové kriminalitě může pomoci každý
V případech užívání drog je osud samotného uživatele téměř stejný. Představuje
velmi nebezpečný a někdy dokonce i smrtící příběh dané osoby. Na počátku užívání
drog se cítí osoba dobře. S prohlubující se
závislostí se ale zvyšuje i množství užívané
drogy, a to je stále více ﬁnančně nákladné.
Uživatelé drog získávají na počátku peníze
prodejem vlastních věcí, následně prodávají věci svých příbuzných nebo kamarádů.
Poté začínají peníze získávat prodejem věcí,
které odcizí, přičemž páchají zejména majetkovou trestnou činnost. Následuje opuštění místa bydliště, ať už dobrovolné, nebo
nucené ze strany okolí.
Uživatel drog pak žije v nevyhovujících
podmínkách nejčastěji s dalšími narkomany,
trpí různými kožními či infekčními nemocemi, peníze na drogy získává pácháním trestné činnosti nebo prostitucí. Do této fáze se
člověk dostane velmi lehce, pokud má sla-

bou vůli nebo si chce například odpočinout
od společnosti tím, že začne užívat ilegální
drogy slabšího charakteru jako je třeba marihuana, která je ve společnosti velice rozšířená. Později osoba přechází ze slabší drogy, která již nemá uspokojivý účinek, k droze
silnější, ať už na látky typu amfetamin, metamfetamin, opiáty nebo kokain.
S drogami začínají nejčastěji experimentovat lidé mladší osmnácti let, v mnoha případech již osoby útlého věku. Je tedy velmi
důležité, aby byli zejména rodiče všímaví
a včas signály nasvědčující tomu, že jejich
dítě drogy užívá, rozpoznali a nepodceňovali. Pokud takové podezření získají, mohou o radu požádat pracovníky kontaktního
a poradenského centra pro osoby ohrožené
drogovou závislostí nebo se obrátit přímo
na policisty. Samozřejmě platí stejná výzva
i pro kamarády nebo příbuzné případného
uživatele drog. Ve většině případů přichází

Poděkování
Celý Beseda tým by chtěl ze srdce poděkovat dnes již bývalému řediteli městského kulturního střediska Karlu Nechvátalovi. Za Karlem navždy zůstane obrovský
kus kulturního života v našem městě, ve funkci ředitele Besedy bude nenahraditelný
a vždy naším ředitelem zůstane. Děkujeme Ti za Tvé vedení. Věříme, že Tvé rozhodnutí je správné a přejeme Ti do Tvé nové životní etapy jen to nejlepší. Těšíme se, že
se budeme potkávat na kulturních akcích, kde si to už budeš jen užívat.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
duben

Moravské Budějovice

nám. ČSA a nám. Míru

Velikonoční výzdoba
Netradičním způsobem si díky výrobkům dětí z mateřských škol, základních škol, DDM Budík,
Domu sv. Antonína a ZUŠ Moravské Budějovice zpříjemníme prostory na obou náměstích.

neděle 17. 4.

Martínkov

Velikonoční zábava Martínkov
Přijměte pozvání na Velikonoční zábavu do Martínkova. V neděli 17. dubna 2022, začátek od 20
hodin, hudba: James Blond.

čtvrtek 21. 4.

Moravské Budějovice

drogová závislost tak rychle, že si uživatel
ještě dlouho poté co ji získá, myslí, že má
situaci pod kontrolou. Poté, co si svoji závislost připustí, už není prakticky schopen s ní
sám bojovat.
V boji proti drogové kriminalitě může každý občan pomoci svojí všímavostí. Pokud
mají lidé informace o osobách, které drogy
vyrábějí a distribuují, případně o místu, kde
k výrobě drog dochází, měli by je sdělit policistům. Využít mohou linku 158. Signálem,
že v domě či bytě k výrobě či distribuci drog
dochází, může být například nepřiměřeně
vysoký počet osob, které do bytu docházejí v jakoukoli dobu, podezřelé osoby, které
se v blízkosti domu nebo na společných
chodbách pohybují nebo bezúčelně zdržují,
nepřirozený zápach nebo častý ruch uvnitř
bytu v noční době.
U konkrétního člověka je několik znaků,
pomocí kterých lze užívání drog rozpoznat.
Nejvýraznější jsou změny životního stylu.
Uživatel drog bývá v noci vzhůru, naopak
ve dne může dlouho spát. Velmi často a bezdůvodně se u něho střídají nálady a prudké
výbuchy emocí. Je unavený a podrážděný,
nebo naopak hlučný a bez zjevné příčiny
rozjařený. Mění stravovací návyky, jí velmi
málo a snižuje se jeho tělesná váha. Přestává dbát o osobní hygienu. V neposlední řadě
je z něho cítit zápach po chemikáliích.
Policejní orgány evidují celou řadu trestné činnosti spojené s užíváním návykových
látek. Jedná se zejména o zneužívání návykových látek při řízení motorových vozidel.
Řidič, který jede ve stavu, který si přivodil
užitím návykové látky, je nebezpečný nejen
sám sobě, ale především svému okolí.
-křpčr-

SUDOKU
pro volnou chvíli
8 4

Čistá Vysočina
Pojďte společně s námi uklidit nádvoří sokolovny a okolní ulice. Sraz účastníků je na nádvoří
sokolovny v 16.00. Více informací uvnitř zpravodaje.

sobota 23. 4.

Moravské Budějovice

sokolovna

Workshop - diastáza, pánevní dno
Naše cvičitelka Jana Valíčková pro vás přichystala workshop, který bude zaměřený na správné
a efektivní cvičení oblasti břišních svalů a pánevního dna. Více informací uvnitř zpravodaje.

sobota 23. 4.

Moravské Budějovice

Okolo Ochozu
Moravskobudějovičtí turisté nás tentokrát zavedou na výlet do jarní přírody v okolí nedalekého Ochozu. Sraz účastníků v 10.15 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

25. 4. - 29. 4

Moravské Budějovice

kino sokol

Expediční kamera
Nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce můžete zhléEnout
u nás v Kině Sokol. Více informací na našich stránkách www.mbsokol.cz a uvnitř zpravodaje.
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POZOR! Dnešní sudoku je nesoutěžní!

Vysočina v pohybu
Moravské Budějovice

9

sokolovna

Přijďte si v posledním dubnovém týdnu zacvičit do sokolovny. Všechny fitness lekce jsou zcela
zdarma! Více informací uvnitř zpravodaje.

čtvrtek 28. 4.

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.
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