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úvodník, tiráž
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
vážení příznivci města Moravské Budějovice!

Dnešní den, kdy píši tento úvodník, je pro mě tak trochu svá-
teční. Je to právě měsíc, co jsme my, noví zastupitelé „zased-
li ke stolu“ a je (a bude) jen na vás, abyste po nějakém čase 
zhodnotili naši práci. Co se nám podařilo, co vás potěšilo, co 
se naopak mělo udělat jinak, co vás případně třeba i pobouřilo. 

Rád bych touto cestou poděkoval nejen jménem 
svým, ale i jménem všech kandidátů sdružení Budě-
jováci za to, že jste přišli ke komunálním volbám, a vy-
jádřili tak svůj názor na složení zastupitelstva města. 
Především děkujeme všem, kteří jste dali hlas naše-
mu uskupení, čímž jste přispěli k zisku šesti mandátů 
Budějováků. Jsme otevřeni diskusím nad jednotlivý-
mi problémy a potřebám, které život ve městě dnes 
a denně přináší. Díky vašim hlasům má naše šesti-
ce možnost pracovat v zastupitelstvu, já navíc jako 
starosta; neváhejte se proto na mě – na nás kdykoli 
obrátit se svými názory nebo žádostmi o informace. 
Počet hlasů, které jsme obdrželi, je pro nás velkým závazkem 
a zároveň výzvou.

Zároveň chci touto cestou veřejně poděkovat celému zastupi-
telstvu za práci a činnost v uplynulém volebním období.

Mnozí občané se mě ptají, jak dlouho se bude muset jezdit ob-
jízdnými trasami. Jak se má člověk dostat autem tam či onam…  
A já se naopak ptám, komplikují nám probíhající stavby život na-
tolik, že to skutečně nemůžeme vydržet? Zkusme si uvědomit, 
že dostavět tyto prospěšné stavby je pro celé naše město velice 
důležité. Díky všem za trpělivost! 

Nastává zimní období a já bych vás chtěl požádat o součin-
nost při zimní údržbě. Silnic a chodníků neustále s rozvojem 
města přibývá a zaměstnanci společnosti TSMB se na všechny 
chodníky s mechanizací nedostanou. Vím, že to není vaše po-
vinnost, ale odmetení chodníků nám všem velmi pomůže. Také 
buďme ohleduplní k sobě navzájem, co se týče zaparkovaných 
automobilů. Pokud je nevhodně zaparkujeme, nebude moci pro-
jet technika, silnice se neposype a budou vznikat problémy.

Nezapomeňme, že je tu především adventní čas a s ním ty 
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Uvědomme si ale, že kouz-
lo Vánoc nespočívá ve štědrosti, nadbytku dobrých věcí a krás-
ně uklizeném bytě. Právě teď máme jedinečnou příležitost se 
alespoň na chvíli zastavit a popřemýšlet, jestli děláme vše, jak 
bychom si představovali. Stačí zapnout rádio nebo televizi či 
vejít do nákupního centra a nikdo nebude pochybovat, že Vá-
noce jsou za dveřmi. Čas, který milují děti i dospělí, plný lásky, 
radosti, smíchu a veselí. Ze všech stran se na nás valí reklamy 
na vánoční dárky. Ale proč to všechno? Copak Vánoce nejsou 
především svátky klidu a míru?  Co je ze všeho nejdůležitější? 
Nezáleží na množství dárků pod stromečkem ani na tom, kolik 
jsme za ně utratili. Důležité je to, že máme někoho, koho mů-
žeme obdarovat. Důležité je, abychom byli o Vánocích s těmi, 
které máme rádi, abychom byli spokojení, v pohodě a v klidu, 
abychom si ten společný čas pěkně užili. Abychom si odpočinuli 
a načerpali síly do nového roku. A až si budeme toho klidu a po-
hody užívat, zkusme vzpomenout i na ty, kteří z nejrůznějších 
důvodů podobné štěstí nemají. 

Když jsem byl malý, těšil jsem se na Vánoce snad už od září. 
A 5. prosinec byl den, který jsem měl taky hrozně rád. Přijde Mi-

kuláš! Dostanu nějakou sladkost, ovoce, a když to dobře půjde, 
když mě neodnese čert a Mikuláš zase nepozná, že jsem celý 
rok kromě zlobení nic jiného nedělal, bude v pytlíku třeba i ba-
nán! V nadílce jsem každý rok našel taky bramboru a kus uhlí 
od čerta. A jestli jsem se bál čerta? Toho se přece bojí všechny 
děti! Babička napekla pětadvacet druhů jako každý rok. Pamatuji 
si, že týden v kuse, po večerech nedělala nic jiného, než vá-
lela těsta, která jsem jí neustále uždiboval, tahala plechy plné 

rohlíčků z trouby a neustále mě měla za zadkem. 
Není nic lepšího než si nechat ještě teplý vanilkový 
rohlíček obalený v cukru rozpustit v ústech… Mohl 
jsem jen ty, co se zlomily, a tak jsem si jich vždycky 
musel nalámat o něco víc. Babička byla totiž šikovná 
kuchařka. Na Štědrý den ráno mě čekalo ohromné 
překvapení v podobě nazdobeného stromečku, kte-
rý hrál všemi barvami a celý byt voněl. V televizi byly 
od rána pohádky. To byl pro mě ohromný svátek! 
A taky ukrácení té strašlivě dlouhé doby, než přijde 
večer. Večeře v našem podání připomínala soutěž 
v rychlojezení. Nemohl jsem se dočkat. Potom dra-

matická chvíle, kdy se děda šel podívat, jestli náhodou… Slyším 
zvoneček! Utíkám ke stromku a naprosto vyjeveně koukám na tu 
nadílku. Zpíváme koledy a já se kochám z prskavek, žároviček 
a několika barevných baněk. Nádhera!

S dárky je v dnešní době problém. Spousta z nás totiž uvažuje 
tak, že čím větší fi nanční hodnotu bude dar mít, tím překvape-
nější bude obdarovaný. Opak bývá většinou pravdou a za týden 
si ani nevzpomeneme, co leželo pod stromkem. Přitom stačí tak 
málo – přemýšlet očima toho druhého, snažit se mu naslouchat 
a potěšit jej jakoukoli drobností, o které se vám zmínil třeba před 
půl rokem.

U dětí je to kapitola sama pro sebe. Neznají bídu, nedostatek, 
neznají ani očekávání, ale ani zklamání. A bez poznání těchto 
věcí už nikdy nezažijí Vánoce takové, jaké jsme znali my… Šťast-
né a veselé, tak trochu kouzelné a hlavně nezapomenutelné. 
Takže až budeme letos přemýšlet nad tím, co ještě pod strome-
ček dětem nadělit, zkusme jim nadělit hmotných věcí méně, wifi  
signál třeba alespoň na klíčové sváteční dny přerušit úplně a je-
jich zklamání kompenzovat novými vjemy a podněty. A důvod? 
Protože i nám krásné Vánoce udělali naši rodiče a prarodiče. 
Nenechali nás s hlavou ponořenou do kouzelné krabičky projít 
Vánocemi bez onoho kouzla. A věřte, že všechny typy mobilních 
telefonů vaše dítě zapomene dřív, než na každém z nich poprvé 
praskne displej, ale třeba společná návštěva zamrzlého rybníka 
na bruslích (a klidně i z bazaru) zůstane v paměti dnešních dětí 
vepsaná tak, jako ji máme ve svých vzpomínkách my. 

Přeji vám jménem svým, jménem města Moravské Budějovice, 
tj. rady a zastupitelů a jménem Městského úřadu Moravské Bu-
dějovice krásné a požehnané vánoční svátky naplněné láskou, 
štěstím, radostí a přátelstvím. V novém roce pak hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti, klidu a míru!  Moc vám přeji, abyste měli co 
nejvíce příležitostí k úsměvům. Abyste zažívali co nejvíce radosti 
i z drobných věcí a událostí a netrápili se tím, co neumíte či ne-
můžete změnit. Uvidíte, budete se cítit mnohem lépe.

A pokud budete mít nějaké trápení s tím naším městem, jsem 
vám, milí sousedé, plně k dispozici.

S úctou
Martin Ferdan, starosta
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město informuje

Z jednání a usnesení zastupitelstva města Moravské Budějovice

Starosta Vlastimil Bařinka (SOMB) usta-
vující zasedání zahájil s tím, že bylo vy-
hlášeno i svoláno v souladu s příslušnými 
paragrafy a konstatoval přítomnost dvaceti 
z jedenadvaceti zvolených členů městské-
ho zastupitelstva. Chyběl jen omluvený 
Josef Růžička (KDU-ČSL), který v té době 
pobýval v zahraničí. Vzápětí postupně a 
v abecedním pořadí všichni přítomní za-
stupitelé (patnáct mužů a pět žen) složili 
zákonem předepsaný slib, čímž mohli začít 
vykonávat svůj mandát.

Zapisovatelkou byla určená Barbora Po-
korná a ověřovateli zápisu zvoleni Drahoslav 
Bastl (ZLB) a Anna Prokopová (KDU-ČSL). 
Po schválení návrhu na doplnění progra-
mu o bod „Zastupování města v zájmových 
sdruženích právnických osob a dobrovol-
ných svazcích obcí ve volebním období 
2022 – 2026“, který podala Olga Honsová 
(ZLB) zastupitelé jednomyslně schválili pro-
gram ustavujícího zasedání. Dále bylo nut-
né zvolit návrhovou a volební komisi, což se 
také stalo, a to ve složení Zdeněk Janderka 

(SNK MB), Jiřina Veselá 
(ZLB) a Jaromír Klouda 
(Budějováci). Následu-
jící dění týkající se ur-
čení počtu uvolněných i 
neuvolněných radních, 
způsobu volby starosty, 
místostarosty a dalších 
členů městské rady i 
samotný průběh voleb 
opravdu fundovaně a 
bez v minulosti občas-
ných zádrhelů řídil Zde-
něk Janderka.

Zastupitelé pak 
postupně zvolili: sta-
rostou města Martina 
Ferdana (Budějováci), když pro něj hlaso-
valo osmnáct zastupitelů, nikdo nebyl proti, 
navržený se hlasování zdržel a Vlastimil 
Bařinka (SOMB) nehlasoval; místostaros-
tou města Jana Švaříčka (Za lepší Budějo-
vice) – pro bylo třináct zastupitelů, proti čty-
ři (Vlastimil Bařinka, Michal Drexler, Aleš 

Horák, Zbyněk Horák – Sdružení 
občanů Moravských Budějovic), 
zdrželi se Vladimír Čábel (SOMB), 
Zdeněk Janderka (SNK MB) a na-
vržený Jan Švaříček (ZLB); zbýva-
jícími pěti členy rady města Janu 
Kiesewetterovou, Evu Šafránko-
vou (obě Budějováci), Drahoslava 
Bastla, Olgu Honsovou a Tomáše 
Veverku (všichni ZLB). O všech 
pěti radních se hlasovalo společně 
– pro bylo čtrnáct zastupitelů, proti 
pětice z SOMB (Vlastimil Bařinka, 
Vladimír Čábel, Michal Drexler, 
Aleš Horák, Zbyněk Horák), zdržel 
se Zdeněk Janderka (SNK MB).

schválilo počet místostarostů města (1), 
počet členů rady města (7), počet dlou-
hodobě uvolněných členů zastupitel-
stva města (2), a to pro funkci starosty a 
místostarosty;
starostou města Moravské Budějovice 
zvolilo Mgr. Martina Ferdana, místosta-
rostou města Mgr. Jana Švaříčka, dal-
šími členy rady města Ing. Evu Šafrán-
kovou, Bc. Janu Kiesewetterovou, Ing. 
Drahoslava Bastla, Tomáše Veverku a 
Mgr. Olgu Honsovou;
zřídilo fi nanční výbor a kontrolní výbor 
zastupitelstva města a schválilo počet 

členů každého výboru na sedm;
v souladu se zákonem o obcích schvá-
lilo odměny neuvolněným členům za-
stupitelstva a členům výborů a komisí, 
kteří nejsou členy zastupitelstva;
pro volební období 2022–2026 pověři-
lo místostarostu Jana Švaříčka zastu-
pováním města v zájmovém sdružení 
právnických osob Rozvoj Třebíčska, v 
dobrovolném svazku obcí VODOVODY 
A KANALIZACE se sídlem v Třebíči a 
ve svazku obcí Cyklostezka Jihlava–
Třebíč–Raabs se sídlem v Jihlavě;
pro volební období 2022–2026 pověřilo 

starostu Martina Ferdana zastupová-
ním města v zájmovém sdružení práv-
nických osob Sdružení obcí Vysočiny 
se sídlem v Jihlavě a v zájmovém sdru-
žení právnických osob Sdružení pro 
výstavbu I/38 rychlostní komunikace po 
císařské silnici; 
pro volební období 2022–2026 pověřilo 
radní Janu Kiesewetterovou zastupová-
ním města v dobrovolném svazku obcí 
Moravskobudějovický mikroregion; 
pro volební období 2022–2026 pověřilo 
radního Drahoslava Bastla zastupová-
ním města ve svazku obcí Svazek obcí 
pro komunální služby se sídlem v Třebíči.

Zastupitelstvo města na svém ustavujícím v pondělí 24. října 2022 mj.:

Ustavující schůze nově zvoleného městského zastupitelstva
Starosta Martin Ferdan i místostarosta 

Jan Švaříček po svém zvolení poděkovali 
za důvěru a svým předchůdcům (starostovi 
Vlastimilu Bařinkovi a místostarostce Janě 
Kiesewetterové) předali velkou kytici.

Průběh ustavujícího zasedání byl po-
klidný až do chvíle, kdy Vlastimil Bařinka 
v diskusi u bodu 7, který se týkal i stanovení 
měsíčních odměn za výkon funkcí neuvol-
něných členů zastupitelstva, navrhl, aby se 

zastupitelé vzhledem k nejisté ekonomické 
situaci odměn vzdali. Jeho návrh označil 
Petr Stejskal (Živé město) za populistický 
a zároveň vyjádřil novému vedení města 
podporu. Po kratší debatě a následné pře-
stávce byl Bařinkův návrh na nulové odmě-
ny drtivou většinou hlasů odmítnut.

V závěrečné diskusi vyzval starosta Mar-
tin Ferdan zastupitele, aby do 15. listopadu 
navrhli členy kontrolního a fi nančního vý-
boru. V této souvislosti vyslovil Petr Stej-
skal přání, aby ve výborech měla většinu 
opozice, která tak bude mít šanci město 
kontrolovat. Vlastimil Bařinka poděkoval za 
podporu a hlasy ve volbách a popřál nové-
mu vedení radnice hodně energie i elánu.

Dvacet minut po devatenácté hodině sta-
rosta Martin Ferdan jednání ukončil poté, 
co všem přítomným poděkoval za pozor-
nost a bývalému vedení města za odvede-
nou práci. Ujistil, že udělá vše pro to, aby 
nezklamal projevenou důvěru.

Luboš Janoušek

V pondělí 24. října se ve velkém sále Besedy konala ustavující schůze nově 
zvoleného městského zastupitelstva Moravských Budějovic. Jednání přesně v 16 
hodin zahájil a prvních třicet minut řídil starosta Vlastimil Bařinka, který v 16.30 
hod. uvolnil židli předsedajícího svému nástupci na postu starosty Martinu Fer-
danovi. Než ovšem došlo k volbě nového starosty, místostarosty a zbylých pěti 
radních, bylo nutné absolvovat nezbytné procedury spojené s ustavující schůzí 
zastupitelstva. Její program obsahoval včetně „Zahájení“ a „Závěru“ celkem de-
vět bodů, přičemž ten nejdůležitější – „Volba starosty, místostarosty a členů rady“ 
nesl pořadové číslo 5.

Ustavující schůze zastupitelstva se konala ve velkém sále Besedy. 
Foto: Luboš Janoušek

Do nejvyšších funkcí ve městě byli zvoleni Martin Ferdan 
(vlevo) jako starosta a Jan Švaříček (vpravo) jako mís-
tostarosta.   Foto: Luboš Janoušek
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město informuje

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice

schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
ze dne 29. 4. 2022 na akci „Rekonstruk-
ce technické infrastruktury v lokalitě 
nám. Svobody“;

doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit prodej pozemku p. č. 2195/35 orná 
půda o výměře 39 m2 v k. ú. Moravské 
Budějovice panu P. V. z Mor. Budějovic 

né přenosné pokladničky, současně 
bude zřízen účet, na který bude možné 
po celou dobu sbírky zasílat fi nanční 
prostředky. Celá sbírka bude probíhat 
ve spolupráci s členy organizace Junák 
– český skaut, středisko Moravská Orli-
ce Moravské Budějovice, z. s.;
schválila nákup energií pro město Mo-
ravské Budějovice jako centrálního za-
davatele na Českomoravské komoditní 
burze Kladno a vysoutěžení dodavatele 
metodou Postupné Fixace Ceny (PFC) 
na období roku 2024 dle vývoje cen;
vzala na vědomí termín svolání 2. za-
sedání zastupitelstva města na 12. 12. 
2022.

Kdo šel v poslední době okolo mo-
ravskobudějovické radnice, určitě zde 
nepřehlédl novou elektronickou úřední 
desku, která je umístěna na chodníku 
přímo před hlavní budovou. Jsme rádi, 
že zastupitelstvo města na její zakou-
pení uvolnilo ještě v minulém volebním 
období potřebné fi nanční prostředky 
a projekt částečně hrazený z dotace 
se tak povedlo zrealizovat.

Tento informační kiosek patří k mo-
derním způsobům komunikace s obča-
ny našeho města. Jeho hlavní výhodou 
je přímé napojení na sekci webových 
stránek. Tím radnici odpadlo složité 
vyvěšování papírových dokumentů. 
Díky tomu budeme moci do budouc-
na odstranit kamennou úřední desku, 
kam bylo s ohledem na její omezenou 
kapacitu velmi problematické umís-
ťovat kompletní dokumenty, a přitom 
zachovat čitelnost textu. Jedním z pří-
nosů pro úřad je pak i úspora nákladů 
například s tisknutím dokumentů. 

Elektronická úřední deska je v sou-

ladu s platnou legislativou a všemi zá-
konnými povinnostmi. Samozřejmě je 
přístupná všem včetně občanů s hen-
dikepem (má jednoduché ovládání 
a předčítání textu), a to za každého po-
časí a v jakékoliv denní či roční době. 
Pro případ výpadku elektřiny je elek-
tronická úřední deska jištěna záložními 
bateriemi.

Na elektronické úřední desce na-
leznete vedle povinně zveřejňovaných 
materiálů i další funkcionality (naše 
webové stránky, stránky MKS Beseda, 
zimního stadionu a koupaliště či jízdní 
řády). Podkladem elektronické úřední 
desky a zároveň spořičem obrazovky 
jsou fotografi e dominant našeho měs-
ta.

Doufáme, že nová úřední deska zů-
stane stranou zájmu vandalů a bude 
sloužit nejen občanům Moravských 
Budějovic, ale i jejich návštěvníkům.

Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školstvíNovou úřední desku už si vyzkoušel i starosta Martin 

Ferdan.     Foto: Barbora Pokorná

U radnice byla umístěna nová elektronická úřední deska

Rada města na své 118. schůzi dne 17. října 2022 mj.:

Rada města na své 1. schůzi dne 2. listopadu 2022 mj.:
schválila pořízení celkového počtu 
36 ks kontejnerů pro město z dotace 
OPP ŽP přes společnost ESKO-T s.r.o. 
a zároveň schválila případnou spolu-
účast města při dofi nancování dotace;
souhlasila se zapojením ZUŠ Moravské 
Budějovice do grantové výzvy Piana 
do škol 2022;
ustanovila na období let 2022–2026 
Pracovní skupinu Programu regenera-
ce Městské památkové zóny Moravské 
Budějovice v počtu členů 10, a to: jed-
noho zástupce Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště 
Telč; jednoho zástupce Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, oddělení památkové 
péče; dva zástupce městského úřadu 
odboru výstavby a územního plánování 
– památkové péče; jednoho zástupce 
Biskupství brněnského, děkanství mo-
ravskobudějovického; jednoho zástupce 
Muzea řemesel Moravské Budějovice; 
jednoho zástupce města, jednoho zá-
stupce radních a zastupitelů města, dva 
zástupce politických sdružení;
jmenovala společnou komisi pro oteví-
rání obálek s nabídkami a pro posou-
zení a hodnocení nabídek na veřejné 
zakázky malého rozsahu organizované 
odborem strategického rozvoje a inves-
tic na období 2022–2026 v tomto slože-
ní: členové: Jaromír Klouda, Ing. Dra-
hoslav Bastl, PhDr. Zdeněk Janderka, 

Miroslav Beránek, František Dostál; 
náhradníci: Bc. Jana Kiesewetterová, 
Ing. Eva Šafránková, Mgr. Jan Švaříček, 
Bc. Jana Tůmová, Mgr. Olga Honsová;
schválila vyhlášení „Veřejné sbírky 
na pomoc Terezce a Matýskovi Schon-
bergerovým“ za účelem shromáždění 
fi nančních prostředků na terapie a vy-
bavení relaxačního koutku snoezelen 
pomůckami. Sbírka bude probíhat 
formou výběru fi nančních prostředků 
do pokladniček v době od 1. 12. do 29. 
12. 2022 s umístěním jedné poklad-
ničky v prostorách Městského úřadu 
Moravské Budějovice a zřízením jed-

(lokalita zahrádek u obchvatu směr Ko-
sová);
vzala na vědomí informace o výběro-
vém řízení na pracovní místo městský 
zahradník/zahradnice.

Rada města na své 2. schůzi dne 8. listopadu 2022 mj.:

schválila zveřejnit záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1808/2 orná půda o vý-
měře cca 26 m2 v k. ú. Moravské Budě-
jovice předem určenému žadateli spo-
lečnosti EG.D, a.s., ul. Lidická 1873/36, 
602 00 Brno a doporučila zastupitelstvu 
města schválit tento záměr;
neschválila rozhodnutí o výběru doda-
vatele Přemysl Veselý stavební a inže-
nýrská činnost s.r.o. Brno a Inženýrské 
stavby Brno, spol. s r.o. na stavební akci 
„Rekonstrukce MKS Beseda Moravské 
Budějovice II. etapa“ a ruší zadávací ří-
zení na tuto veřejnou zakázku z důvodu 
nedostatečného fi nančního krytí v roz-

počtu města na rok 2022;
vzala na vědomí informace o přípravě 
rozpočtu města na rok 2023;
pověřila přijímáním prohlášení snou-
benců o uzavření manželství (oddáva-
jící) při občanských sňatcích provádě-
ných matričním úřadem a pro provádění 
obřadu vítání občánků další členy za-
stupitelstva města: Zdeňka Janderku, 
Janu Kiesewetterovou, Michala Drexle-
ra, Jaromíra Kloudu, Evu Šafránkovou 
a Tomáše Veverku.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství
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Ve čtvrtek 20. října uspořádal odbor sociální MěÚ Moravské Bu-
dějovice v MKS Beseda již třetí ročník akce s názvem „Setkání po-
skytovatelů sociálních služeb s veřejností“, tentokrát s dodatkem 
„2022“. Zúčastnilo se jí dvanáct poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří své služby nabízejí občanům z Moravskobudějovického mik-
roregionu a okolí. Prezentovat je přijelo asi čtyřicet účastníků.

Dále se akce zúčastnili zástupci Střední školy řemesel a služeb 
Moravské Budějovice (obor Ošetřovatel), kteří si pro zpestření od-
poledne připravili ukázku první pomoci a nabízeli návštěvníkům 
bezplatné měření krevního tlaku. V rámci letošního setkání byla 
veřejnosti rovněž představena Náhradní rodinná péče, kterou 
prezentovaly pracovnice odboru sociálního. Zástupkyně Základní 
a Praktické školy v Moravských Budějovicích prodávaly velmi zda-
řilé výrobky svých žáků, o které byl jako vždy velký zájem. Ke stán-

jsme svého tatíčka Masaryka, prezidenta, co se nikdy nezprone-
věřil tomu, co říkal. Prezidenta, který dokonce navštívil naše malé 
městečko, neboť tu měl přítele ze studií, uznávaného archeologa 
Jaroslava Palliardiho. Přešlo mnoho desetiletí a kormidlo dějin 
naší republikou nemilosrdně cloumalo. Stojíme tu zase, jako naši 
předkové, němí hrdinové dnešní doby. Jen místo pušek a bajone-
tů stejně úporně zápolíme se složenkami, někdy s lidskou záští 
a hloupostí. Podobně, jako kdysi oni, se nyní snažíme vytvořit 
lepší budoucnost nás i našich dětí,“ zdůraznil starosta.

„28. říjen 1918 si pravidelně připomínáme u Památníku věčné 
slávy, symbolu padlých v obou světových válkách. Tato připomín-

ka má jeden velký symbolický smysl a význam. Opakovaně totiž 
máme na očích, že svoboda člověka i celé společnosti musí být 
často vykupována za cenu velkých obětí. Naléhavě si připomí-
náme, že to, co za něco stojí, nebývá zadarmo. A to je zřejmě 
i odkaz pro dnešní dobu. Cesta ke štěstí bývá často plná kamenů 
a výmolů. Pojďte prosím po ní společně s námi, budeme se snažit 
být vám nápomocni, aby ta budoucnost byla opravdu lepší,“ vy-
zval v závěru svého proslovu spoluobčany moravskobudějovický 
starosta Martin Ferdan.

Luboš Janoušek 

„Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, je mi velkou 
ctí, že vás dnes mohu přivítat na slavnostním pietním shromáž-
dění, které naše město uspořádalo při příležitosti 104. výročí 
vzniku samostatné Československé republiky. V kalendáři oslav 
máme jen málo státních svátků, na jejichž důležitosti a významu 
se shodne celá naše společnost, občané pravicového i levicové-
ho zaměření, občané ve městech i na venkově. Dvacátý osmý 
říjen však takovým svátkem bezpochyby je!“

Těmito větami zahájil ve čtvrtek 27. října starosta Martin Fer-
dan svůj slavnostní proslov u příležitosti připomínky 104. výročí 
vzniku Československa. Tradiční akce proběhla u Památníku 
věčné slávy v tradičním duchu, 
ale oproti minulým letům se pietní-
ho aktu zúčastnili dva nováčkové, 
kteří byli do svých funkcí zvoleni 
před třemi dny: starosta Martin Fer-
dan a místostarosta Jan Švaříček. 
A právě tato dvojice doprovázená 
dalšími dvěma radními Janou Kie-
sewetterovou a Tomášem Vever-
kou, městskými strážníky a hasiči 
položila k památníku věnec. Slav-
nostnímu aktu přihlíželo pět desí-
tek lidí, tedy o něco málo více, než 
tomu bylo v říjnu 2021. Ještě před-
tím se trojice Ferdan, Švaříček a Kiesewetterová krátce zastavila 
v horním zámeckém parku u „Stromu republiky“, kde na čtyřleté 
lípě obměnili trikolóru.

Starosta Martin Ferdan ve svém projevu připomněl útrapy 
spojené s válečným konfl iktem a poté se věnoval nejen období 
po skončení první světové války, ale i současnosti, když mimo 
jiné řekl: „Naše republika se rodila v bolestech. Každý se snažil 
z umírající monarchie urvat co největší kus. Rvali jsme se s Polá-
ky o Těšínsko a v Podunajské nížině čelili útoku Maďarské repub-
liky rad. Vše jsme naštěstí ustáli… Měli jsme být na co hrdí, měli 

kovému prodeji se připojili i další poskytovatelé sociálních služeb.
Příjemnou atmosféru tradičně doplnili žáci Základní umělecké 

školy Moravské Budějovice, kteří hudbou a zpěvem doprovázeli 
účastníky celé odpoledne. K dobré náladě přispělo i milé hudební 
vystoupení dětí z MŠ Jabula. Nejmenší účinkující byli odměněni 
malou pozorností. Celé setkání se neslo v přátelském duchu. Sa-
motní poskytovatelé sociálních služeb si vyměňovali pracovní zku-
šenosti a postřehy mezi sebou, ale především se ochotně věnovali 
zájemcům o jejich službu. Moravskobudějovickou akci vždy kvitují 
s povděkem, neboť setkání tohoto typu jim nikde jinde nenabízí.

Tímto děkujeme pracovníkům MKS Beseda za součinnost a vě-
říme, že v této tradici budeme pokračovat i v příštích letech.

Odbor sociální MěÚ

Cesta ke štěstí často bývá plná kamenů a výmolů

Setkání poskytovatelů sociálních služeb s veřejností

Návštěvníci říjnového setkání v prostorách Besedy se rozhodně nenudili, nabídka byla opravdu pestrá.               Foto: Luboš Janoušek
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Odbor strategického rozvoje a investic informuje

Přeložka plynovodu a přípojek
V ulici Jiráskova byly dokončené přeložky středotlakého 

plynovodu a přípojek. Stavební práce v souvislosti s rekon-
strukcí místní komunikace probíhaly od dubna a jejich zhoto-
vitelem byla společnost Vejtasa s.r.o., Třebíč. Celkové nákla-
dy prací dosáhly výše 1 mil. 598 tis. Kč bez DPH. Souběžně 
s těmito pracemi probíhalo rovněž budování inženýrských sítí, 
tzn. rozvody vysokého a nízkého napětí, veřejného osvětlení, 
pokládka trubek HDPE, rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
a následně také povrchu zdejší komunikace.

Pozor na změnu přednosti v jízdě!
Jak si jistě mnozí obyvatelé i návštěvníci Moravských Budějo-

vic všimli, pod stávajícím železničním mostem v ul. Husova byl 
vybudován chodník doplňující chybějící úsek pěší trasy podél 
silnice II/152. Součástí prací byla rovněž celková úprava zpev-
něných ploch komunikace a pěších tras včetně vazeb na okolní 
nemovitosti a komunikace. Práce probíhaly zejména v říjnu le-
tošního roku a zajistila je společnost SATES ČECHY s.r.o., Telč, 
přičemž celkové náklady činily 621 795 Kč bez DPH. 

V této souvislosti opětovně upozorňujeme veřejnost na změnu 
přednosti v jízdě, kdy nově platí, že přednost v jízdě mají řidiči 
jedoucí od kruhového objezdu! Na tuto změnu motoristy rovněž 
upozorňují zde umístěné značky.

Změna č. 4 ÚP Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice již druhým rokem pořizuje 

změnu č. 4 Územního plánu Moravské Budějovice (ÚP). Ob-
sahově doposud nejrozsáhlejší a nejkomplexnější změna ÚP 
zahrnuje tři desítky dílčích změn a z tohoto důvodu byla její 
příprava a projednávání časově náročnější. 

V letošním roce bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí (tj. vyhodnocení SEA) a byl tak splněn po-
žadavek Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství. V současné době začíná zákonný 
proces projednání fi nálního návrhu změny č. 4 ÚP. V návaz-
nosti na výsledek projednání bude změna č. 4 ÚP předložena 
ke schválení na zasedání zastupitelstva města. Dokončení 
prací a schválení změny č. 4 ÚP se předpokládá v 1. polovině 
roku 2023.

lukovská fi rma Jan Vidourek, s.r.o. s celkovými náklady ve výši 
664 622 Kč bez DPH.

Práce spojené s rozsáhlou opravou chodníku zajistila fi rma z Lukova. 
Foto: Luboš Janoušek

V ulici Husova byla v říjnu letošního roku provedena oprava 
chodníku, a to v úseku od křižovatky s ulicí Za Tratí směrem 
k okružní křižovatce. Práce spočívaly v odstranění původní 
dlažby, demontáži stávajících obrub, odtěžení původního mate-
riálu na pláň. Podloží bylo zhutněno, byly osazeny nové obruby 
a provedeny jednotlivé vrstvy konstrukce chodníku. Chodník byl 
následně opatřen zámkovou dlažbou. Veškeré práce zajistila 

Nová svítidla s LED technologií
V minulých týdnech úspěšně skončila modernizace veřejné-

ho osvětlení v oblasti rozvaděče RVO – Urbánkova, a to v uli-
cích Husova, Urbánkova, Miličova, Palliardiho, Čechova a Polní. 
Již technicky zastaralá svítidla byla nahrazena novými svítidly 

s LED technologií.
Tato akce byla realizo-

vána s dotací ze státního 
rozpočtu v rámci Státní-
ho programu na podporu 
úspor energie na období 
2017 – 2021, Program 
Efekt 2021 Ministerstva 
průmyslu a obchodu 
České republiky. 

Věříme, že tento 
krok výrazně přispěl 
ke zvýšení kvality života 
v této lokalitě a zároveň 
i ke zvýšení celkové bez-
pečnosti v Moravských 
Budějovicích. 

Chodník a osvětlení na ul. Dopravní
V říjnu letošního roku byly dokončeny stavební práce na vybu-

dování nového chodníku včetně odvodnění, nového veřejného 
osvětlení a úpravy okolních ze-
lených ploch na ulici Dopravní, 
a to v úseku od areálu TSMB 
s.r.o. po křížení komunikace 
s železniční tratí na Jemnici. 
V této části ulice chodník zce-
la chyběl a jeho vybudováním 
došlo k doplnění důležité pěší 
trasy pro chodce. Práce byly 
zahájeny v květnu letošního 
roku a jejich zhotovitelem byla 
společnost PELÁN stav, s.r.o., 
Hrotovice. Celkové náklady či-
nily 3 060 000 Kč bez DPH.

Nový chodník vede až k železniční 
trati.               Foto: Luboš Janoušek

Pěšky nyní dojdete ke kruhovému objezdu pohodlněji
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Lampionový průvod, položení 
věnce, slavnostní proslov, čes-
ká hymna a hudební vystoupení 
v podání moravskobudějovických 
muzikantů. To vše obnášela le-
tošní připomínka dvou sedmnác-
tých listopadů s letopočty 1939 
a 1989, která v Moravských Bu-
dějovicích proběhla ve čtvrtek 
17. listopadu u Památníku věčné 
slávy za opravdu velkého zájmu 
veřejnosti.

Účastníky přivítal starosta Mar-
tin Ferdan, který ve své krátké 
zdravici zdůraznil význam obou 
sedmnáctých listopadů. Všem 
přítomným občanům poděkoval 
za jejich účast na vzpomínkovém 
setkání a v závěru je vyzval k jis-
tému patriotismu: „Ať se kdokoli 
nehezky vyjadřuje o Moravských Budě-
jovicích, nedejme je! Mějme to tu rádi 
a k Budějovicím se hlasme. Jsou naším 
společným domovem tak, jako vždy byly 
také našim předkům. Minulost sice ne-
změníme, ale můžeme se z ní poučit.“

Hlavní projev v délce necelých tří minut 
pronesl místostarosta Jan Švaříček: „17. 
listopad 89. Den, kdy byl poražen totalit-
ní režim a začala naše cesta ke svobo-
dě. Uběhlo již 33 let. Kristova léta. Věk, 
ve kterém je člověk dospělý, vyzrálý 
a zkušený. A je tedy možná na čase se 
ptát, zda je dospělá i naše společnost 

a zda je naše demokracie vyzrálá. Možná 
ano… A možná to chce ještě hodně práce 
pro každého z nás.

Již 33 let žijeme ve svobodném státě. 
Co ale ve skutečnosti svoboda pro vás 
znamená? Svoboda například znamená, 
že máme možnost volby, že se můžeme 
rozhodovat „podle své vůle“. Co si dáme 
ráno k snídani, kam pojedeme na dovole-
nou, co budeme dělat o víkendu. Pro mě 
osobně je svoboda mimo jiné také velká 
zodpovědnost. Odpovědnost za můj ži-
vot, moji rodinu, moje okolí. Odpovědnost 
za své chování i rozhodování. Můžeme 

za sebe nechat rozhodo-
vat někoho jiného, to jistě. 
Já se však raději rozhoduji 
sám, svobodně. A přirozeně 
někdy se rozhoduji špatně 
a nesu i za to následky. To 
k životu v demokracii patří.

Svoboda jde ruku v ruce 
s kultivovanou diskuzí. Jsem 
přesvědčen, že demokracie 
potřebuje aktivní a odvážné 
občany, potřebuje vás, kteří 
si vážíte odlišných názorů, 
dokážete o problémech dis-
kutovat a dokážete svůj ná-
zor změnit. Pokud budeme 
umět spolu mluvit, pokud 
budeme umět respektovat 
druhé, můžeme být skutečně 
svobodná společnost. Bude-

me se sice lišit v konkrétních názorech, 
ale budeme se shodovat na základních 
principech a hodnotách. Pojďme se ba-
vit o tom, co můžeme každý z nás denně 
udělat, aby se nám společný život v na-
šem městě dařil. 

Přeji vám, aktivním občanům, abyste si 
dokázali stát za svými názory a současně 
dokázali respektovat názory odlišné. Hýč-
kejme si svobodu a dělejme každý den 
drobné krůčky k tomu, aby naše demo-
kracie byla zítra vyzrálejší a dospělejší, 
než je dnes.“

Luboš Janoušek

dit na ulici, protože je nechtějí. Řešení je 
přitom tak jednoduché… 

Vždyť kastrace je menší zákrok 
a uzdravovací proces koček je rych-
lý a v naprosté většině naprosto bez 
komplikací. Kočka je již druhý den 
schopna normálního pohybu (u ko-
courů je to je ještě jednodušší). Kas-
trace může být provedena v které-
koliv době, to znamená i v době, kdy 
kočka čeká koťátka. Může se to zdát 
necitlivé, ale vzhledem k obrovské-
mu počtu toulavých a opuštěných 
koček, kterým se každým rokem 
rodí spousta mláďat, je doporučo-
váno kočky raději kastrovat i v době 
jejich březosti než riskovat, že naro-

zená koťata budou bez domova, strádat 
hladem a nemocemi na ulici. Znovu tedy 
prosíme – zavolejte v pracovní dny na od-
bor ŽP (568 408 383), kde se domluvíte 
na termínu kastrace.

–ožp–

vykastrovat čtyřicet koček v rámci kast-
račního programu, do kterého je zapojen 

spolek Kapka pro tlapky, se kterým odbor 
spolupracuje. Bohužel nechtěných koťat 
zde museli řešit mnohem víc. Protože ka-
ždá obec má povinnost se o toulavá zvířa-
ta postarat, musí i moravskobudějovická 
radnice všechna nalezená koťátka ošet-
řovat, socializovat, a hlavně udávat do ro-
din. Podařilo se tak vychovat přes čtyři 
desítky nechtěných koťat. Obnáší to ale 
velké úsilí celého odboru, pracovní víken-
dy a večery, kdy je třeba koťatům zajistit 
náležitou péči. A je to vlastně zbytečné 
a stojí to nemalé peníze, když pracovníci 
odboru ŽP suplují činnost nezodpověd-
ných občanů, kteří koťátka neváhají vyho-

Opět prosíme občany, kteří mají doma 
kočky a nechtějí koťata anebo se stara-
jí o toulavé kočky, KASTRUJTE!!! 
V rámci Moravských Budějovic (včet-
ně jejich částí) se můžete obrátit 
na odbor životního prostředí MěÚ, 
který potřebnou kastraci zařídí, a to 
zdarma.

Útulky i příslušné spolky jsou pře-
plněné, nikde nechtějí toulavé kočky 
brát a začíná být velký problém rov-
něž s umístěním koťátek. Navíc mezi 
občany kolují různé pověry včetně té, 
že kastrované kočky nechytají myši. 
Což ovšem v žádném případě není 
pravda! Dokonce ani tloustnutí a zle-
nivění není po kastraci běžné (hor-
mon estrogen, který způsobuje zvýšení 
přirozené touhy v těle kočky, koluje v jejím 
těle pouze v době páření a jeho vymize-
ní po kastraci by nemělo způsobit žádné 
změny chování oproti době, kdy páření 
neprožívá).

Vykastrované kočky se tedy chovají 
stejně jako ty ostatní, pouze jejich kas-
trací zjednodušíte život sobě i jim. Mezi 
toulavými kočkami se množí různé ne-
moci, kočky zbytečně trpí a stejně tak je 
určitě nepříjemné, když se v některých 
lokalitách ve městě po vašich zahradách 
prohání nechtěná zvířata. Odboru životní-
ho prostředí se za poslední rok podařilo 

SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 20. prosince,
v integrovaných obcích
v úterý 27. prosince.

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 Hlavní projev pronesl místostarosta Jan Švaříček. 
Foto: Luboš Janoušek

Kastrované kočky myši chytají. Opak je pouhá pověra

 Ilustrační foto: Luboš Janoušek
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Podpořil Kraj Vysočina Podpořil Kraj Vysočina 

777 720 165

Druhé zasedání
zastupitelstva

V pondělí 12. prosince se ve velké za-
sedací místnosti radnice uskuteční druhá 
schůze moravskobudějovického měst-
ského zastupitelstva v novém volebním 
období. Hlavním bodem programu toho-
to zasedání bude – jak už ostatně bývá 
v měsíci prosinci každého roku zvykem 
– projednání a schválení rozpočtu města 
na následující rok. Jednání, které začíná 
v 16.00 hod., je jako vždy veřejné, a tudíž 
přístupné každému, kdo o to projeví zá-
jem.   –ja–

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ 
A NEDOSLÝCHAVÉ

KRAJE VYSOČINA, O.P.S.
PROSINEC
06. 12. 2022
13. 12. 2022

(vždy úterý od 8:30 do 10:30)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, 

CHELČICKÉHO 904, 
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se 
předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Mo-
ravské Budějovice (730 598 198)

Změna termínu vyhrazena, případné změ-
ny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
 Středa 14. 12. 2022  (od 9:00 do 16:00)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Marcela Rýpalová – vedoucí poradny
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018 (možnost objednat se předem)
Bližší informace: odbor sociální MěÚ Mor. Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Program prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR 2022

Moravské Budějovice 
– Asistent prevence kriminality 2022

V rámci projektu Programu prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR město Moravské Budějovice v roce 2022 navázalo 
na zkušenosti se zřízenou pozicí Asistenta prevence kriminali-
ty a zažádalo o projekt s názvem Moravské Budějovice – Asi-
stent prevence kriminality 2022 pro město Moravské Budějovi-
ce. Projekt byl MVČR schválen a probíhal po celý letošní rok. 
Na realizaci projektu získalo město dotaci ve výši 290 000 Kč, 
přičemž spoluúčast města na projektu činí 96 600 Kč. Hlavní 
náplní práce asistenta prevence kriminality je především po-

chůzková činnost po městě, a to zejména v místech, která 
jsou považována za riziková z hlediska kriminality a nedodr-
žování veřejného pořádku. Při svých pochůzkách upozorňuje 
na vzniklé problémy, neoprávněné zábory pozemků, nutné oře-
zy stromů, problémy s mládeží a spolupracuje s organizacemi 
ve městě a upozorňuje prostřednictvím mentora nebo přímo 
na vzniklé problémy. Při svých pochůzkách reaguje na případ-
né podněty občanů a informace předává městské policií a pří-
slušným odborům městského úřadu.  –org–
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Téměř dvouletý projekt „Na Heřmany“ se úspěšně blíží ke své-
mu konci. Když jsme na jaře 2021 začínali, měli jsme 400 000 Kč 
dotaci od Nadace Via a před sebou hodně práce. Nejdříve jsme 
uspořádali dvě setkání s moravskobudějovickou veřejností, 
na kterých si lidé sami rozhodli, co konkrétně na kopci chtějí. 
Následovala spolupráce s architektem, brigády, na které přišlo 
překvapivě mnoho lidí, přestože počasí nebylo vždy přívětivé. 
Potom jsme pokračovali broušením a umístěním laviček, insta-

lací ohniště a spoustou dalších věcí. A jak jsme na tom teď? 
Na Heřmanském kopci jsou krásné lavičky, nové veřejné ohniště 
a čerstvě vysázená třešňová alej. Tu jsme sázeli první listopado-
vou neděli na veřejné brigádě. Svůj strom si přišlo zasadit přes 
sto lidí – rodiny, skupiny přátel i jednotlivci. Celkem je kolem ces-
ty na kopec 31 nových třešní.

Rádi bychom tímto článkem poděkovali fi rmě Ferrum, která 
nám vyrobila kovové díly k uchycení laviček. Děkujeme. A hlav-

ně děkujeme vám všem, kteří jste se za-
pojili, přišli na setkání nebo na brigády 
a pomohli vytvořit krásný kout Moravských 
Budějovic, kam budete chodit rádi vy, vaše 
rodiny a budoucí generace, třeba v máji 
dát si pusu pod rozkvetlou třešní, v červnu 
natrhat třešně nebo kdykoliv jen tak pose-
dět u ohně a na vyhlídce.

Jako součást poděkování všem a zá-
roveň jako zahájení sezóny plánujeme 
na jaře 2023 uspořádat na kopci komunitní 
setkání spojené s kulturní akcí.

Na závěr velká prosba. Ještě pár týdnů 
na vyhlídku v horní části Heřmanského 
kopce prosím nechoďte. Vyseli jsme tam 
novou trávu, která potřebuje čas, aby dob-
ře vzešla a od jara nám všem dělala ra-
dost. Za tým Na Heřmany Olga Honsová

V úterý 1. listopadu oslavil své 93. narozeniny pan Karel Doč-
kal. Mezi gratulanty, kteří mu toho dne ve společenské místnosti 
Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích popřáli přede-
vším pevné zdraví, byli také moravskobudějovický místostarosta 
Jan Švaříček a matrikářka Marie Janoušková.

Foto: Luboš Janoušek

odborníků, chodí s dětmi na terapie a speciální vyšetření. Také 
s nimi jezdí na výlety a plnohodnotně využívají čas ke správné-
mu duševnímu i tělesnému rozvoji Terezky a Matýska. 

Jelikož je tento ročník jubilejní, chceme ho ozvláštnit, udělat 
speciální. Čeká tedy na vás (i na nás) spousta novinek. Může-
te se těšit například na vernisáž krásných obrázků od dětí i do-
spělých a jejich následný prodej. Také připravujeme koncert, 
o kterém se více dozvíte na našich facebookových a nových 
webových stránkách kavárny kavarna.orlicemb.cz. Přidáváme 
také dětský koutek pro malé návštěvníky. Další letošní novinkou 
bude návštěva kouzelníka Harryho, který vás doslova okouzlí 
a návštěvu kavárny zpříjemní. Můžete se těšit na náš kavární 
časopis Kávové Zrno, prodej rukodělných výrobků našich členů, 
jejich rodičů a přátel našeho střediska a projektu Coffee to Help. 
A samozřejmě také na spoustu dobrot!

Pro ty z vás, kteří k nám zavítají jen na otočku, máme připra-
vené výdejní okénko. Pokud zatoužíte po něčem z naší nabídky, 
ale nemůžete přijít, tak jídlo přijede za vámi s naším kurýrem. Po-
kud není šance, že za námi zavítáte nebo nejste fanoušci slad-
kého, ale přesto byste chtěli pomoct, můžete Terezku a Matýska 
podpořit fi nančním darem na speciální účet, který najdete opět 
na našich stránkách. 

Už teď se na vaši návštěvu moc těšíme a za příspěvky předem 
děkujeme!  Monika Netíková – Moni

Máme radost, že vás letos můžeme pozvat na jubilejní desá-
tý ročník charitativní kavárny Coffee to Help, kterou již tradič-
ně pořádáme my, moravskobudějovičtí skauti. Naše klubovna 
se v tento kouzelný předvánoční čas promění ve dnech 14.–18. 
prosince na pět dní v kavárnu. Letošní ročník věnujeme souro-
zencům Terezce a Matýskovi, které mají v pěstounské péči jejich 
prarodiče.

Terezka je šestiletá holčička. Velmi veselá, snaživá a spole-
čenská, pilně se připravuje na vstup do školy. To jí však znesnad-
ňuje porucha pozornosti (dyspraxie) a opožděný vývoj řeči. Ma-
týsek na jaře oslaví páté narozeniny, avšak vývojově je na úrovni 
zhruba osmnáctiměsíčního dítěte. Lékaři mají podezření na po-
ruchu autistického spektra. Maty komunikuje pouze neverbálně 
a stále se učí základním sebeobslužným činnostem a navštěvuje 
třídu pro děti s PAS (poruchou autistického spektra) ve speciál-
ní MŠ. Prarodiče se svými vnoučaty pravidelně navštěvují řadu 

Na Heřmanském kopci už jdeme do fi nále!

Cestu na kopec nyní zdobí tři desítky třešní, které zde byly vysázeny v neděli 6. listopadu. 
Foto: Luboš Janoušek

Jubilejní desátý ročník charitativní skautské akce



Fotoohlédnutí za říjnovou posvícenskou sobotou
ze společnosti
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mučeni a také odsouzeni k vysokým trestům, k těm nejkrutějším 
patřilo jedenáct poprav. Tři z odsouzených na smrt byli právě 
místní faráři P. Jan Bula, P. Václav Drbola a P. František Pařil.

Druhé vzdělávací odpoledne patřilo Petru Honsovi, který 
na své cyklistické pouti navštívil severozápad naší republiky. 
Postupně na kole putoval krásnými městy, kde jako poutník pře-

devším navštívil chrámy 
a starobylé baziliky. Své 
cestovní zprávy oboha-
coval zajímavými foto-
grafi emi z navštívených 
míst.

Říjnový program 
v Domě svatého Anto-
nína ještě doplnil jeden 
výjimečný hudební zá-
žitek. Do Moravských 
Budějovic totiž zavíta-
li brněnští umělci Jan 
Řezníček (viola) a Jan 

Král (klavír). Díky jejich uměleckým schopnostem ve společen-
ské místnosti DSVA zazněly skladby G. F. Händela, J. S. Ba-
cha, A. Pärta, A. Dvořáka a F. Schuberta. Po ukončení koncertu 
vděční obyvatelé odměnili oba umělce zaslouženým potleskem.

Bc. Ludmila Čáblová

V moravskobudějovickém Domě sv. Antonína pokračovala 
Akademie třetího věku také v říjnu, kdy byly pro zdejší obyvate-
le připraveny dvě další přednášky. V rámci té první do domova 
zavítala paní Věra Machovcová z Bolíkovic, která je pamětnicí 
tragických babických událostí v roce 1951. Jako desetiletá dívka 
navštěvovala základní školu a ve své paměti má stále uložený 

závěr školního roku, kdy pan řídící učitel Kuchtík nestihl svým 
žákům napsat vysvědčení. Děti si ho měly vyzvednout později 
ve škole během prázdnin. Život obyvatel obce ale změnil jeden 
osudný večer. Při střelbě v místní škole o život přišli tři lidé. Za-
tčeny byly desítky lidí. Ve vykonstruovaných procesech byli lidé 

Další vydařenou akci zorganizoval začátkem listopadu Klub důchodců působící při MKS Beseda Moravské Budějovice. Jak už 
napovídal její název („Zamykání Hory“), šlo o výlet k jeskyni v Lukovské hoře, kde si účastníci mohli také opéct špekáčky.

Foto: Luboš Janoušek

Tradiční rozvážení Betlémského světla v režii skautů
V sobotu 17. prosince budou skauti tradičně rozvážet 

Betlémské světlo – plamínek putující jako symbol naděje 
– po celé České republice. Toho dne si ho dopoledne bu-
dou moci zájemci vyzvednout na vlakové trase Okříšky–
Znojmo (spoj č. os 24809) přímo od skautských kurýrů. 
Ti budou světlo předávat lidem na nádražích na každé 
ze zastávek od Okříšek až do Znojma.

V následujících dnech bude Betlémské světlo k dispo-
zici na moravskobudějovické faře a ve skautské klubov-
ně během charitativní kavárny Coffee to Help.

Do rozvozu se zapojí rovněž jaroměřický oddíl Jeleni. 
Ti Betlémské světlo umístí v Jaroměřicích nad Rokytnou, 
kde bude k dispozici v kostele sv. Markéty a u betléma 
na náměstí. Více informací můžete najít i na interneto-
vých stránkách www.orlicemb.cz nebo na www.betlem-
skesvetlo.cz.

Petr Rokoský – Pardál

Volnočasový program pro seniory v Domě sv. Antonína
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Lípy měli Češi rádi odjakživa. V parných 
dnech jim poskytovaly příjemný stín, z lipo-
vého dřeva dokázali vytvářet nádherné so-
chy, kolébky i rakve, aleje lip lemovaly cesty 
k domovům a dlouhověkost těchto stromů 
(až 1 000 let) dávala národu naději na lepší 
zítřky. Lípu také už od dob obrození pova-
žujeme za svůj národní strom.

Před čtyřmi lety, když jsme slavili 100. vý-
ročí naší státnosti, celé Česko sázelo lípy 
– památné národní stromy. I u nás v Žele-
tavě jsme si „Lípu svobody“ zasadili před 
zdejším kulturním domem. V letošním roce 

Přivítání osmi nových občánků Nových Syrovic

Nádherné slunečné počasí provázelo 
Martinské trhy, které se konaly v sobotu 
12. listopadu v Častohosticích. 
Panovala zde velmi příjemná, 
dalo by se říci, že už skoro 
vánoční atmosféra. Přes pa-
desát drobných i větších regi-
onálních živnostníků se sešlo 
v Prokešově stodole a přijelo 
nabídnout své výrobky. My si 
tak měli možnost vybrat ori-
ginální dárky třeba už na Vá-
noce pro své nejbližší nebo 
i něco dobrého pro sebe.

Nouze o samé dobroty 
a krásné věci rozhodně ne-

na tuto tradici navázali místní sokoli a roz-
hodli se, že na Sokolské zahradě, která je 
v jejich vlastnictví, vysází pět mladých lipek.

Samotná výsadba proběhla v pátek 21. 
října od 16.00 hodin, ale jámy byly v tvrdé 
půdě vyhloubeny malým bagrem už přede-
šlý den. Díky propagaci akce se na Sokolské 
zahradě sešlo asi padesát Želetaváků včet-
ně dětí a ihned se všichni zapojili do práce. 
Na místo se navozilo vše potřebné: kvalitní 
ornice, sazenice lip, barely s vodou, nářadí, 
kůly a ochranné pletivo. Na koho nezbyly 
lopaty, chopil se hrabiček a pomáhal shra-

bat spadané listí do velkých hromad. Děti 
měly za úkol náš národní strom nakreslit. 
Poté byly výkresy zalaminovány a každé 
dítě si vybralo stromek, na který svůj obrá-
zek přivázalo. Tím se stalo patronem nově 
vysazené lipky, která spolu s ním bude růst 
a sílit. Rostoucí hromady listí využily děti 
ke hrám a skákání. Když se práce chýlila 
ke konci, opekli si účastníci akce špekáček. 
Ale to už se stmívalo a velcí i malí brigádníci 
se přesunuli do zdejšího kina na pohádku 
za odměnu „Tajemství staré bambitky 2“.

Hlavním přínosem této akce je bezespo-
ru vysazení mladých stromků tam, 
kde už v minulosti byly. Podařilo se 
tak snad zachránit charakter Sokol-
ské zahrady, kde vždy bylo množ-
ství listnatých stromů. Ty původní 
(lípy, kaštany, javory a akáty) ov-
šem mají víc než 100 let. Mnohé už 
nejsou v dobré kondici a potřebují 
nahradit novými. Věříme, že nově 
vysazené lipky budou dalším gene-
racím skýtat příjemný stín dalších 
100 let, a třeba i déle.

Tento projekt vznikl za přispění 
„KOUS Vysočina“.

Olga Nováková

byla! Na stáncích jsme mohli najít napří-
klad zabijačkové speciality, grilované ryby 

a maso, sladké i slané dobroty nebo do-
konce i něco ostřejšího na zahřátí. A mno-

ho a mnoho dalších nádherných 
produktů. Pevně věřím, že každý 
měl možnost vybrat si podle svého 
vkusu i přání.

Velké poděkování patří jak pro-
dejcům, tak i návštěvníkům za je-
jich milou společnost. Těšíme se 
na vás na dalších kulturních ak-
cích v naší obci. Ta nejbližší se 
bude konat už v neděli 4. prosince, 
kdy se v Častohosticích setkáme 
se svatým Mikulášem a jeho do-
provodem.

Tereza Buličková

 Želetavští sokolové sázeli na Sokolské zahradě lípy

O brigádníky a jejich šikovné ruce nebyla v Sokolské zahradě nouze, ruku k dílu přiložili malí i velcí. 
Foto: Šárka Švejdíková

Martinské trhy nabídly návštěvníkům bohatý sortiment

Martinské trhy proběhly za krásného slunečného počasí. 
Foto: Blanka Mácová

V sobotu 22. října proběhlo tradiční při-
vítání nových občánků Nových Syrovic. 
Tentokrát měl starosta 
obce Oldřich Svoboda 
přivítat jedenáct dětí, ale 
na poslední chvíli bohu-
žel tři děti onemocněly. 
Ovšem i tak se celá za-
sedací místnost obecní-
ho úřadu ve 14 hodin za-
plnila rodiči s nebližšími 
příbuznými. 

Slavnostní uvítání zpě-
vem a básněmi zahájili 
svým vystoupením chlap-
ci a děvčata z místní zá-
kladní školy pod vedením 

paní učitelky Renaty Brychtové. Násle-
doval projev starosty obce, kde závěrem 

popřál dětem, aby měly rády svoje rodi-
če, kteří jsou pro ně vzorem. Následoval 

podpis do knihy narozených dětí, 
předání kytičky mamince a malý 
dárek dětem. Místostarosta obce 
František Dubský jednotlivé rodi-
če s dětmi vyfotografoval, a než 
akce skončila, všem byly předány 
krásné fotografi e na jistě neza-
pomenutelný zážitek. A na úplný 
závěr samozřejmě nemohlo chy-
bět ani společné foto. Můžete se 
podívat… 

–svo–
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Rekonstrukce veřejného 
osvětlení přinese úspory

Během letošního roku proběhla rekon-
strukce veřejného osvětlení v Dědicích. 
Práce se prováděly především z důvodu 
přemístění elektrického vedení do země 
a rušení sloupů nízkého napětí, na kte-
rých bylo upevněno veřejné osvětlení. 
Výměna za úspornější LED osvětlení 
přinese do obecního rozpočtu úsporu 
za elektrickou energii v dalších letech. 
Rekonstrukce vyšla na cca 2 080 000 Kč, 
byla realizována fi rmou ZMES Třebíč 
a výkopové práce pro ZMES prováděla 
fi rma Krátký Heraltice.

Je nutno zmínit, že celá realizace byla 
provedena s velkou precizností, bez zby-
tečného nepořádku po vesnici a vždy bylo 
vše řádně upraveno zpět do původního 
stavu. Tímto by obec Dědice chtěla podě-
kovat za odvedenou precizní práci, která 
by měla být pro ostatní fi rmy příkladem.

Veronika Růžičková

V předvečer státního svátku si jakubovští ob-
čané připomněli 104. výročí vzniku samostatného 
Československého státu. Po 19. hodině se vydal 
lampionový průvod od obecního úřadu na náves 
k památníkům obětí obou světových válek. Zde 
na jejich počest zastupitelé položili věnce. Zazněla 
státní hymna, po níž následoval slavnostní proslov 
v podání místostarostky Hany Dračkové. Na závěr 
slavnostního setkání večerní oblohu rozzářil barev-
ný ohňostroj, který potěšil hlavně nejmenší.

Eva Šrámková

a děti v roztomilá strašidla. Zaměstnanci 
školy nám připravili opravdu pestrý pro-
gram. Paní kuchařky se blýskly hororovou 
svačinkou, v dobrém slova smyslu. Upek-
ly nám skvělé muffi ny, které si děti samy 
nazdobily. Po přidání několika gumových 
pavouků byl výsledek dokonalý. Paní asis-
tentky se postaraly o bohatý program. Děti 
měly za úkol například co nejrychleji pro-
měnit spolužáka v mumii nebo se trefi t ješ-
těrkou do připraveného cíle. Žáci se těchto 
aktivit zhostili s upřímným pobavením.

Třešničkou na celém dopoledni byla 
návštěva tajemné věštkyně Jolandy, která 

V přítmí pátečního večera 21. října se 
mohly všechny (nejenom) litohořské děti 
vydat se zatajeným dechem na stezku pl-
nou strašidel, dýní a světýlek, která byla 
připravena na místní školní zahradě. Svě-
telná cestička dovedla každého odvážliv-
ce vždy na stanoviště s připraveným úko-
lem. Po splnění všech úkolů obdržely děti 
jako odměnu za odvahu malou čarodějni-
ci. Během strastiplné stezky byly odmě-
něny i malou sladkostí. Na závěr si všichni 
(velcí i malí) opekli špekáčky, zahřáli se 
teplým čajem a svařákem a spokojeně od-
cházeli domů.

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli 
vydlabanou dýní. Účast byla hojná a reak-
ce zúčastněných velmi pozitivní. To nás 
těší, děkujeme.   Mgr. Romana Kabelková

se nám usadila v mateřské školce. Po po-
čátečním strachu opouštěly děti její temné 
doupě s úsměvem na rtech. Aby také ne, 
vždyť Jolanda jim z karet a věštecké koule 
předpověděla samé krásné věci.

Obrovské díky patří všem nepedago-
gickým zaměstnancům školy, kteří se 
nám postarali o zázemí a občerstvení. Zá-
roveň děkujeme za krásné soutěže paním 
asistentkám. Věříme, že si halloweenské 
dopoledne užily nejen paní učitelky, ale 
hlavně děti.

Bc. Vladimíra Nesibová, 
ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Konec října nepřináší pouze dušičkové 
počasí, ale i svátek Halloween, na který 
se těší hlavně děti. Ani v Nových Syrovi-
cích tomu nebylo jinak. V úterý 25. října se 
naše škola proměnila ve strašidelné dou-
pě, paní učitelky v nadpřirozené bytosti 

Halloweenské dopoledne si užily děti i paní učitelky

Jakubovská oslava 140. výročí vzniku Československa

Dýňová stezka (nejen) pro litohořské děti
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nám zahrál pan Jiří Virgl. V tento podve-
čer se nejen zpívalo, ale taky jedlo a klá-
bosilo (až do ranních hodin).

O necelý týden později jsme se zapo-
jili do „Císařského posvícení“ 
v Moravských Budějovicích, 
kde se konala vernisáž výsta-
vy obcí mikroregionu. O pre-
zentaci naší vesničky se po-
starala místostarostka Petra 
Dubská za pomoci starosty 
Martina Chalupy. Myslíme si, že 
se nám to povedlo a můžeme 
být na naši vesničku právem 
hrdí. Všem děkujeme za krás-
nou zpětnou vazbu a pochvalu.

V rámci posvícení
V sobotu 8. října proběhlo v klubovně 

od 17.00 hodin posvícenské posezení 
s harmonikou. K poslechu, ale i k tanci 

Obec Láz přispěla částkou de-
set tisíc korun na sportovní aktivity 
dětí – konkrétně se její fi nanční dar 
týkal projektu „Děti do bruslí“. Sta-
rosta Martin Chalupa u příležitosti 
podpisu darovací smlouvy s ředi-
telkou Mateřské a Základní školy 
v Nových Syrovicích Mgr. Ivanou 
Vodákovou řešil mimo jiné moderní 
vybavení školy, celkovou koncepci 
rozvoje a samozřejmě mimoškolní 
aktivity a sportovní kroužky. Na zá-
věr proběhla prohlídka jednotlivých 
tříd základní i mateřské školy.

Tradiční pochod při příležitosti syrovického posvícení se pravidel-
ně koná vždy v polovině října. Tentokrát se akce, připravená zastu-
piteli a pracovníky obce, uskutečnila třetí říjnovou sobotu. Ten den 
sice od rána pršelo, ale jako zázrakem se před 14. hodinou situace 
přece jen zlepšila. Navzdory nepříznivému počasí se na hrázi ryb-
níka sešlo pětatřicet nadšenců, kteří zde na uvítanou dostali malou 
štamprličku na zdraví.

Účastníci, někteří s kočárky či pejsky, se vydali směrem na De-
šov, dále lesem až k Lusthausu, kde na všechny čekalo malé občer-
stvení v podobě opečené klobásky, teplého čaje a kávy. Všichni se 
pak shodli na tom, že 15. října prožili krásné podzimní odpoledne. 

Oldřich Svoboda, starosta

Pochod po Graselově stezce deštivé počasí nepřekazilo

Také desátý měsíc letošního roku byl v Lázu pestrý

Vítání nových občánků
V sobotu 22. října jsme v místní klu-

bovně přivítali nejmladší občany Lázu, 
Matyáše Filipského, Lilien Procházkovou 
a Lauru Jeřábkovou. Paní místostarost-
ka Petra Dubská rodiče s dětmi přivítala 
a pan starosta Martin Chalupa přednesl 

slavnostní řeč. Do života dětem popřál 
zdravíčko, radost, chuť k životu a trpělivé 
a hodné rodiče. O recitaci se postaraly 
děvčata Ivana Dubská a Adéla Dubská. 
Následovalo předání kytice, věcného 
daru a podepsání se do kroniky.

Dýňobraní a lucerničkový 
průvod

Poslední říjnový víkend v Lázu patřil dý-
ňobraní. V pátek 28. října proběhlo setká-
ní na návsi, kam děti přinesly vydlabané 
dýně, které následující týden zdobily ná-
ves společně s vyrobenými lucerničkami 
od dětí z klubu Lázáček. Za každodenní 
rozsvěcování děkujeme paní Veronice 
Sosnarové. Jakmile jsme doladili veške-
rou výzdobu, bylo vše připraveno na so-
botní průvod.

V sobotu před šestou hodinou večerní 
se před klubovnou začala shromažďovat 
různá strašidla. Kdo chtěl, mohl svůj kos-
tým ještě dovršit malováním na obličej, 
o což se postarala slečna Žaneta Molta-
šová, která malovala po celou dobu akce; 
tímto ji velmi děkujeme. Hned po setmě-
ní jsme se společně vydali tmou jen se 
svými svítícími lucerničkami. Doprovázely 
nás strašidelné skřeky, které tomu dodaly 
tu správnou atmosféru. Nemluvě o mlze, 
která se právě v ten správný čas nad Lá-
zem rozprostřela. Trasu nám zpříjemnil 
každý, kdo si nějak vyzdobil dům světel-
nou dýní nebo lucernou. Bylo to opravdu 
pěkné zpestření a moc našim občanům 
děkujeme za zapojení se. Po průvodu 
jsme se sešli v klubovně, kde děti dostaly 
odměnu v podobě jedlých pavouků. A pro 
největší odvážlivce byla připravena ještě 
stezka odvahy, které se nakonec zúčast-
nili i ti nejmenší. Za překonání strachu do-
stal každý párek v rohlíku a čaj na zahřátí. 
A to byla tečka za vydařeným podveče-
rem.

Příspěvek na bruslení

Andrea Sosnarová
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Druhý ročník meziříčské drakiády se 
uskutečnil v pátek 28. října odpoledne 
na Stráňkách. I když nám počasí nebylo 
úplně nakloněno, účast byla velmi pěkná. 
Začala padat mlha, větříku se do práce 

moc nechtělo, a tak někteří draci „lenošili“ 
v trávě.

Vytrvalost dětí i rodičů byla ovšem ob-
divuhodná, takže se nakonec podařilo 

dostat všechny draky do vzduchu. Na ob-
loze létali menší i větší draci, ale také měli 
různé tvary s krásnými obrázky zvířátek, 
pohádkových bytostí a superhrdinů. Děti 
se opravdu vyřádily. Pro velké i malé byla 

připravena polní kavárna, kde si všichni 
mohli dopřát teplé i studené nápoje. Vel-
kou pochvalu si zaslouží rovněž rodiče, 
babičky a dědečkové, kteří se trpělivě 

snažili i přes nepřízeň počasí dětem po-
moci dostat draky na oblohu.

Při běhání za draky všem vyhládlo, pro-
to nemohlo chybět ani oblíbené opékání 
vuřtů. Když se děti dostatečně posilnily, 

byly odměněny různobarevný-
mi lampiony. Po setmění byla 
pro děti připravena „Straši-
delná stezka odvahy“. Aby se 
caparti mohli vydat na straši-
delné dobrodružství, seřadili 
se do dvojic se zářícími lampi-
ony. Na prvním stanovišti če-
kal na děti jednooký zombie, 
který je nasměroval na úzkou 
pěšinku vedoucí k perníkové 
chaloupce, kde nesměla chy-
bět zlá ježibaba. Na dalším 
místě byli připraveni dětem 

pomoci Křemílek a Vochomůrka. Na zá-
věr stezky dětičky trošku prohnalo straši-
dlo s maskou z Vřískotu.

Poděkování patří všem účastníkům, 
kteří se navzdory podzimnímu počasí ne-
nechali odradit a strávili s námi příjemný 
den. Velké díky také patří těm, kteří se 
na přípravách akce podíleli.

Alena Pelánová
Pochmurný a zamlžený podvečer 

svátečního dne 28. října se v Jakubově 
nesl v duchu tajemného podzimu. Děti si 
v místním Sportclubu za pomocí rodičů 
vykrajovaly dýně. Ty si pak odnesly domů 
a zapálily v nich (jako symbol odehnání 
zlých duchů) svíčky. Dále se děti věnovaly 
výtvarným dílnič-
kám, kde si vyzkou-
šely svoji zručnost 
a kreativitu.

V průběhu večera 
se také nad fi nskými 
špalky opékaly špe-
káčky a popíjelo se 
svařené víno. Večer 
vyvrcholil strašidel-
nou stezkou odvahy, 
na které jste mohli 
potkat kata, hejka-
la, děsivého klauna 
nebo vodníka. Celá 

Podzimní tvoření 
s dětmi 

v Častohosticích
Páteční deštivé odpoledne bylo 

jako stvořené pro to, abychom se sešli 
s dětmi a jejich rodiči v našem kultur-
ním domě. Cílem bylo vyrobit si pár 
krmných závěsných koulí a šišek pro 
ptáčky na zimu. Atmosféra byla velmi 
příjemná a projevila se i na všech tvá-
řích. Děti i rodiče si vyrobili a potom 
také domů odnesli své krásné výtvory. 
Nebyla zde ovšem ani nouze o něco 
dobrého a teplého do bříška.

Moc všem děkujeme za účast. A zá-
roveň pevně věříme, že se takto bude-
me potkávat i do budoucna, abychom 
tak společně pořádně oživili kulturní 
a společenský život v naší obci.

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat dvěma ženám: Žanetě Samkové 
a Blance Komendové za zajištění vy-
nikajícího občerstvení, které samy na-
pekly.

Tereza Buličková

Vítání dvou nových cidlinských občánků

akce byla zakončena dětskou minidisko-
tékou.

Soudě podle kladných ohlasů se tato 
akce bude určitě opakovat a možná se 
stane tradiční, tak jako již mnohé další ob-
líbené akce v Jakubově.

Pavlína Fantová

Druhý ročník meziříčské drakiády

Podzimní odpoledne pro děti

Strašidelná stezka odvahy s mnoha nadpřirozenými bytostmi… 
Foto: Jitka Vejvodová

První listopadový víkend byl v Cidlině 
ve znamení slavnostního vítání občán-
ků. Starosta obce Libor Veselý a mís-
tostarostka Jana Štefl íčková společně 
přivítali ve společenském domě dva nové 

občánky naší obce, holčičky Olgu a Va-
lerii (na snímku), které se narodily v roce 
2022. Slavnostní okamžik zpříjemnili žáci 
ZŠ a MŠ Lesonice, a to recitací básniček 
a pěknými písničkami.

Obě holčičky obdržely od obce 
Cidlina pamětní zlatý přívěsek 
ve tvaru hodin, který ukazuje přes-
ný čas a datum jejich narození. Dále 
dostaly kočárky s panenkami. Ro-
diče se podepsali do pamětní kni-
hy obce a rovněž si odnášeli kvě-
tinové dary a pamětní listy na tuto 
významnou událost. Nechyběl ani 
přípitek šampaňským a gratulace. 
Vítání občánků pokračovalo spo-
lečným posezením s pohoštěním.

 Kamila Veselá
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V pátek 28. října, v den 
státního svátku, jsme si také 
v Lukově připomněli 104. 
výročí vzniku samostatné 
Československé republiky. 
Oslavu zahájil starosta obce 
Jan Vidourek, který přivítal 
přítomné občany a seznámil 
je s programem. Následova-
lo žehnání nového obecního 
úřadu panem farářem Milo-
šem Mičánkem z moravsko-
budějovické farnosti.

Poté se zastupitelé obce, 
členové zásahové jednotky 
SDH Lukov a občané vy-
dali průvodem ke kostelu 

Ve večerních hodinách v den státního svátku 28. října si obča-
né Martínkova připomněli tradičním lampionovým průvodem kolem 
návsi vznik samostatné Československé republiky. Po setmění se 
začali lidé scházet před obecním úřadem, děti (ale i dospělí) rozžehli 
své lampiony a vyšlo se směrem k pomníku obětem 1. světové války.

Slavnostní ráz celé akci dodávaly i stejnokroje členů místního 
sboru dobrovolných hasičů a vzpomínkový věnec v barvách triko-
lory umístěný u pomníku připomínajícího oběti války z řad martín-
kovských občanů. Největší radost z celého slavnostního večera 
přirozeně měly malé děti. Dětské ručičky nesly pestré lampiony, ať 
již s klasickou svíčkou nebo led světýlkem. Cestou zářily typická slu-
níčka, harmoniky, fotbalové míče či duchové a netopýři. Ani jeden 
lampion letos neshořel, proto byly děti oceněny drobnou sladkostí. 
Po proslovu starosty Josefa Svobody si snad i ony uvědomovaly vý-
znam této vzpomínkové akce.

Jitka Vyplašilová

Na martínkovské oslavě samozřejmě nemohly chybět ani děti se svými 
lampiony.                     Foto: Lenka Dufková

Poté, co oslavu zahájil starosta Jan 
Vidourek, požehnal novému obecní-
mu úřadu farář Miloš Mičánek. 

Foto: Roman Potěšil

(zemřel v Novém Městě 
na Moravě 8. října 2022 v po-
žehnaném věku 96 let)

Jenerálovi pocházeli z Ves-
ce, odkud přišli v roce 1894 
do Lázu. Jaroslavův otec An-
tonín (nar. 1895) měl spolu 
s manželkou Františkou (nar. 
1898) malé hospodářství. Mat-
ka Františka pocházela z Vra-
nína, č. p. 46, jejím otcem byl 

František Bastl. Jaroslav byl prvorozeným potomkem, narodil se 
5. října 1926 v Lázu, č. p. 4, po něm následovali ještě tři souro-
zenci.

Obecnou školu vychodil v Nových Syrovicích a ve studiu po-
kračoval dalších osm roků na reálném gymnáziu v Moravských 
Budějovicích. Po maturitě absolvoval na brněnské technice ně-
kolik semestrů se zaměřením na účetnictví a ekonomiku. V Pra-
ze v chrámu Panny Marie před Týnem uzavřel v srpnu 1963 
sňatek s Marií Votýpkovou z Moravských Budějovic. O rok poz-
ději se jim narodil syn Pavel, který vystudoval lékařskou fakultu 
a v současné době pracuje jako chirurg v nemocnici v Novém 
Městě na Moravě.

Pan Jaroslav se v produktivním věku věnoval ekonomice, 
nejprve jako účetní na ONV v Moravských Budějovicích, dále 
například v Pacově a ve Znojmě. V „účtařině“ pokračoval v míst-
ním domově důchodců. Posledním místem, kde pracoval před 

odchodem do důchodu, byla funkce vedoucího účetnictví v Jiho-
moravských drůbežářských závodech.

Od mládí miloval literaturu, přírodu a toužil poznávat cizí kraje. 
Založil a vedl v Lázu skautský oddíl. S láskou a trpělivostí se 
věnoval mládeži, na kterou měl pozitivní vliv. Vedl ji k odvaze, 
poslušnosti a dobrým mezilidským vztahům. Zábavnou formou 
ji Jaroslav učil poznávat nejen přírodu, ale například i národní 
dějiny či zálesácké dovednosti. Hochy vedl také k tomu, aby 
denně vykonali alespoň jeden dobrý skutek. Tito jeho svěřenci 
na něho vždy s láskou vzpomínali, a ti žijící dodnes vzpomínají, 
jako na dobrého člověka, se kterým prožili neopakovatelné a ne-
zapomenutelné chvíle.

Byl silně věřícím člověkem, což dokládá jeho činnost v jihlav-
ském společenství Salesiánů Dona Bosca. Jeho oblibu studia 
dokládá i znalost několika cizích jazyků, včetně světového es-
peranta. V pokročilém věku rád vypomáhal při liturgických obřa-
dech. To mu na stáří přinášelo velkou radost a vnitřní uspokoje-
ní. Vlastně se mu splnilo to, po čem celý život toužil – duchovně 
pomáhat.

Velký dík mu patří za sepsání a vydání dvou kronik, jejichž ob-
sah se vztahuje k rodnému Lázu. Druhá kronika s názvem Kniha 
o rodné obci byla vydána k pětistému výročí obce v roce 1998 
a je uložena na Obecním úřadu v Lázu.

V roce 2007 se se ženou Marií (zemř. 2016) trvale přestěhovali 
do Nového Města na Moravě, kde žije jejich syn Pavel s rodinou.

Jeho dlouhý a plodný život stojí za tichou vzpomínku.
Miroslav Veith

Vzpomínka na Jaroslava Jenerála, rodáka z Lázu

V rámci oslavy vzniku republiky proběhlo žehnání úřadu
sv. Jana Křtitele, kde byly položeny věnce k pomníku padlých 
z 1. sv. války a pamětní desce významného lukovského rodáka 
P. Jana Buly.

Pro všechny pří-
tomné bylo připrave-
no malé občerstvení 
a nechyběl ani ohňo-
stroj na závěr slav-
nosti.

Děkujeme R. D. 
Miloši Mičánkovi, 
členům SDH Lukov, 
přítomným zastupi-
telům a především 
občanům za hojnou 
účast.

Blanka Potěšilová

Položení věnců proběhlo jako vždy důstojně 
a za přítomnosti lukovských hasičů. 

Foto: Roman Potěšil

Rozzářené lampiony a dětské oči připomněly vznik Československa
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V neděli 23. října se po dvouleté pauze konalo v jakubovském kul-
turním domě setkání občanů starších 60 let. Po úvodním přivítání vy-
stoupily starší děti z mateřské školy s pásmem pohybových skladeb 
Vltava a Námořnická rozcvička. Následně starosta Jakubova sezná-
mil přítomné s děním v obci za uplynulý rok i se získanými dotacemi 
a investičními akcemi. Po drobném občerstvení ještě všichni setrvali 
v sále kulturního domu v družném hovoru.

Foto: Miroslav Kabelka

Záložka do knihy spojuje školy
Už druhým rokem se naše škola účastní mezinárodního projektu 

s názvem „Záložka do knihy spojuje školy“, který svým odborným 
vedením zaštiťují Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pe-
dagogická knižnica v Bratislavě. Cílem projektu je podpora čtenářů 
a inspirace zajímavými knižními tituly. Žáci českých a slovenských 
škol vytváří tematické záložky ke svým oblíbeným knihám a poté si 
je vyměňují se spolužáky vzájemně.

Letošní téma bylo „Můj příběh čeká na tvé přečtení“. My jsme zá-
ložky rozdělili tematicky po ročnících. Šesťáci měli naprostou vol-
nost – libovolný tvar záložky a obrázek své oblíbené knihy; často se 

objevovali draci, princezny a krteček. Sedmáci vytvářeli šifrovací ko-
lečko, do kterého skryli název své oblíbené knihy. U nich pak velice 
„frčely“ knihy s dobrodružnou tématikou. Osmáci si vyvolili svoji oblí-
benou knihu a vytvářeli záložku ve stylu loutky, štítek lepili na špejli. 
Deváťáci poté tvořili záložku formou sprejerských tagů.

Záložky, které se nám vrátily, byly velice pestré, každý si v nich 
našel tu svoji oblíbenou.           Jitka Vyplašilová, ZŠ Domamil

Ani jsme se nenadáli a po létu je tu podzim. Je to nejbarevnější 
období roku, kdy se koruny stromů zbarví do krásných odstínů 

podzimních barev. V Mezi-
říčku jsme se nechali těmito 
barvami inspirovat a popus-
tili jsme uzdu naší fantazie.

U čekárny vás tak s úsmě-
vem přivítají kukuřičáci, které 
jsme vyřezali z dřevěných 
desek. Slečnu jsme ozdobili 
červenou mašlí a kavalíra 
cylindrem. Abychom potěšili 
i ty nejmenší, nechali jsme 
se inspirovat oblíbeným Hal-
loweenem. Pode dvorem 
na všechny dýchne straši-
delný hřbitov, který je osví-
cen lucerničkami a vyřezá-
vanými dýněmi. Na jednom 
náhrobku sedí černá kočka 
číhající na pavoučka, kte-
rý má na druhém náhrobku 
kouzelnou pavučinu.

Před obecním úřadem (viz foto) vám na rozloučenou posvítí bli-
kající oranžová lucernička, kterou drží malovaný tříhlavý strašák. 
Vytvořili jsme ho z dýní, které jsme naskládali na sebe. Namalo-
vali jsme obličeje a dozdobili listím a okrasnými dýněmi.    –pel–

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě uspořádala 
ve středu 12. října „Knihovnickou slavnost“, na které oceňovala ne-
profesionální knihovnice a knihovníky obecních knihoven v Kraji Vy-

Svatomartinský lampionový průvod 
v Nových Syrovicích

Ve čtvrtek 10. listopadu se konal již třetí ročník lampionového prů-
vodu. Necelé tři stovky účastníků se sešly před budovou základní 
školy, odkud se vydal průvod obcí 
kolem zámku a rybníka zpět do ško-
ly. Cestou na účastníky čekalo pře-
kvapení, které zorganizovala obec 
Nové Syrovice, v podobě světelné 
show skupiny MAGNIS – fi re & light 
performance. Po návratu na školní 
pozemek čekalo na všechny ob-
čerstvení v podobě horkých nápojů 
a svatomartinských rohlíčků.  Pro 
děti byly připraveny hry, stezka 
odvahy a sladká odměna.  Všich-
ni účastníci dostali také tyčinku 
od sponzora akce fi rmy Bombus 
Energy. Na bezpečnost celé akce 
dohlíželi hasiči z místní jednotky 
SDH. Všem, kteří se na akci podí-
leli, děkujeme a těšíme se na další 
ročník.      

–jf– 

Knihovna Nové Syrovice má titul „Knihovník Vysočiny 2022“
sočina. Do nominací se dostala také knihovna z Nových Syrovic. 
Již tato nominace byla signálem, že práce všech zúčastněných jde 
správným směrem. Na zmíněné slavnosti pak knihovna získala titul 
„Knihovník Vysočiny 2022“. Ocenění předávali náměstek hejtmana 
Roman Fabeš, zástupci města Havlíčkův Brod, Sdružení místních 
samospráv a krajské knihovny. Slavnosti se účastnila Ivana Vodáko-
vá a starosta obce Oldřich Svoboda, kteří ocenění převzali.

Knihovny i v těch nejmenších obcích se za poslední roky velmi 
proměnily. Už nejsou jen místem, kde se půjčují knihy, ale staly se 
centry společenského dění, místy setkávání a vzdělávání. To vše je 
cílem i naší knihovny v Nových Syrovicích.

Poděkování za prestižní ocenění tedy patří všem čtenářům a pod-
porovatelům této knihovny.       Mgr. Ivana Vodáková

Výzdoba inspirovaná podzimními barvami
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Na vyhlášenou strašidelnou stezku se v Želetavě vydávají děti 
z širokého okolí a náležitě si ji užívají i jejich rodiče. Vždyť každý 
se někdy rád trochu bojí. Letos se 15. října mohli účastníci této 
akce na dvoukilometrové trase a na patnácti stanovištích osobně 
setkat s víc než třiceti mírumilovnými i děsivými strašidly. Nejpr-
ve je do říše strašidel přivítal bledý duch, cestou potkali černého 
rytíře, kostlivce, oživlou mrtvolu v rakvi, šíleného pátera, asi pět 
vlkodlaků, lesní vílu a další blíže nepopsatelné mátohy. Ve sta-
rém sklepení v Sádkách pomáhali čarodějnicím s ingrediencemi 
do čarodějné polévky a s čerty si zahráli karty. Aby na dlouhé, 
svíčkami spoře osvětlené stezce nikdo nezabloudil, o to se po-
staral dobrácký ponocný s bílou paní. V cíli cesty v předsálí 
kulturního domu přivítala malé odvážlivce pavoučí žena a tlupa 
čarodějnic, která pro poutníky připravila malé občerstvení.

Každým rokem počet účastníků této akce vzrůstá, a to s se-
bou nese i jisté těžkosti pro organizátory. Nelze na trasu pustit 
všechny najednou, to by se zcela ztratil smysl této akce, a pokud 
se startuje po čtyřech minutách, čeká se na startu hodinu i víc. 
Letos se akce zúčastnilo téměř 200 dětí a přibližně stejný počet 
dospělých. Aby si dobu před startem (od 18.00 hodin) zpříjemnili, 
připravili pro ně pořadatelé různé aktivity a také malé občerstve-
ní v teplém předsálí KD.

Všechny děti na startu dostaly světelný náramek a balíček 
s drobnými dárky. Kdo ve zdraví prošel všemi nástrahami straši-
delné cesty, mohl se v cíli (opět předsálí KD) občerstvit a za vy-
plnění krátkého dotazníku získal perníkového ducha. A kdo vy-

držel až do 22.30 hod., zažil i hromadný vpád všech strašidel 
z řad členů Sokola, SDH a jejich příznivců, bez nichž by se tato 
akce, ale i další společenské akce, které tato parta nadšenců 
v Želetavě pořádá, neuskutečnila.

Nutno dodat, že se všichni pořadatelé také královsky bavili, 
což byla odměna za hodiny strávené v noci a za stálého mrho-
lení v podzimní přírodě. Ještěže bylo poměrně teplo. Dík patří 
i sponzorům akce, jimiž byly fi rma TIRAD Šašovice a městys 
Želetava.

Olga Nováková

Syrovické maminky uspořádaly spolu s obcí v místní soko-
lovně v Nových Syrovicích pro své děti podzimní tvoření. Zde 
byly pro malé šikulky připraveny nejrůznější materiály, jako 
například barevné listy stromů, plody dubů, kaštanů, šípky, 
mech, větvičky či látky, ze kterých pak děti za pomoci ma-
minek vytvářely nejrůznější skřítky, výzdobu na stůl a hrdě 
pak svoje výrobky odnášely domů. Sešlo se zde přes čtyřicet 
opravdu šikovných dětí, kterým se tato akce velmi líbila.

A vypadá to na začátek vznikající tradice, protože další akce 
je již pro děti připravena při adventním jarmarku. Tentokrát pů-
jde o tvoření s přívlastkem vánoční. 

Oldřich Svoboda

Čtvrteční říjnový podvečer před státním svátkem jsme si v Dě-
dicích zpříjemnili setkáním rodičů a dětí. V kulturním domě si 
děti vyrobily netopýří masku a dychtivě čekaly, až se setmí. Ven-
ku na ně čekala stezka na téma „Lektvar splněných přání“. Děti 
si musely zapamatovat ingredience, které se do lektvaru musí 
přidat a splnit úkoly se strašidelnou tématikou. Největším zážit-
kem pro ně bylo strašidlo uprostřed louky a putování se svítilnou 
v podzimním pochmurném počasí. V cíli všechny zúčastněné vy-
hlížela čarodějnice a společně dokončili lektvar. V areálu u ryb-
níka si děti společně pohrály a opekly špekáčky. Věříme, že se 
malým odvážlivcům jejich tajná přání vyplnila a budeme se těšit 
na další setkání.

Od října, kdy se rodiče začali scházet, už dědické děti stihly 
vyrobit podzimní draky a během listopadu proběhla opičí dráha, 
malování zimních sušenek i zpívání koled, které děti předvedou 
na tradiční vánoční besídce, na kterou se těší nejen jejich ba-
bičky.

Touto cestou bychom rádi pozvali všechny občany a přátele 
obce na koncert žáků ZUŠ Moravské Budějovice, který se v dě-
dickém kulturním domě uskuteční v neděli 18. prosince se začát-

Strašidelná stezka pokaždé baví děti i dospělé

Strašidelná stezka bavila také pořadatele celé akce.   Foto: Pavel Tesař

 Dědická „strašidelná“ akce se opravdu vydařila.    Foto: Radek Růžička

Největším zážitkem bylo strašidlo uprostřed louky
kem v 16.00 hod. Přijďte si s námi užít poklidnou předvánoční 
atmosféru!

Veronika Růžičková

Podzimní tvoření jako začátek vznikající tradice
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Hasičský sál hostil v úterý 
8. listopadu další díl oblíbe-
ného cyklu scénických čtení 
LiStOVáNí, tentokrát pod ná-
zvem „Už je tady zas“. Knihou 
Timura Vermese o probuzení 
Adolfa Hitlera a jeho objeve-
ní se v současném Německu 
„listovali“ Lukáš Hejlík a Alan 
Novotný, z jehož ztvárnění 
Vůdce diváky občas mrazilo 
v zádech. Akci opět uspořá-
dala Městská knihovna Mo-
ravské Budějovice.

Foto: Luboš Janoušek

Již šestnáctý ročník „Výstavy fotofandů“ 
hostily moravskobudějovické zámecké 
konírny od pátku 11. do neděle 20. listopa-
du. Své snímky zde jako obvykle prezen-
tovali fotonadšenci z Moravských Budějo-
vic a blízkého okolí. Letos jich vystavovalo 
patnáct: Tibor Andrejkovič, Lenka Bastlo-
vá, Antonín Bulička, Pavel Čírtek, Karel 
Diviš, Ondřej Doležal, Luboš Janoušek, 
Lenka Jarolímová, Roman Kudláček, 
Květa Lujková, Eliška Mandátová, Karla 
Nixová, Magdalena Nixová, Jan Švaříček 
a Aneta Žákovská. K vidění bylo celkem 
221 fotografi í různých formátů – 154 ba-
revných a 67 černobílých.

Vernisáž tradiční výstavy proběhla 
za velkého zájmu veřejnosti v pátek 11. 
listopadu. Úvodního slova se na rozdíl 
od minulých let ujal jeden z vystavujících 
fotofandů a zároveň místostarosta Mo-
ravských Budějovic Jan Švaříček, který 
tentokrát nahradil dlouholetou a na této 
pozici velice osvědčenou Drahomíru Br-
zobohatou. V závěru svého proslovu se 
zmínil o svých pocitech z fotografi í: „Fo-
tografování je tak trochu o vyprávění pří-
běhů. Když stojím před fotkou, která mě 
baví, vždycky tam nějaký příběh vidím, 
nebo si ho alespoň představuji. Ptám se 
sám sebe, proč mě ta fotka vlastně baví. 

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem rad-

ním, zastupitelům, členům orgánů za-
stupitelstva i rady města, zkrátka všem, 
kteří se společně podíleli na rozvoji 
Moravských Budějovic v minulém vo-
lebním období.

Velké díky patří panu Vlastimilu Ba-
řinkovi za dlouhých 16 let ve funkci sta-
rosty města, jakož i paní místostarostce 
Janě Kiesewetterové za reprezentaci 
města a Moravskobudějovického mik-
roregionu.

Pracovníci MKS Beseda 
Moravské Budějovice

Něco tam je, a já nevím 
co. Možná emoce, mož-
ná oči, možná více stínů 
než světel, možná příběh 
fotografovaného člověka, 
možná nálada fotogra-
fa ve chvíli, kdy mačkal 
spoušť, možná něco ne-
vysloveného. Prostě to 
tam je a ta fotka mě baví.“ 
V závěru pak popřál všem 
návštěvníkům vernisáže, 
aby viděli co nejvíce fo-
tografi í, které je chytnou 
a budou z nich mít dobrý 
pocit.

O hudební část pro-
gramu vernisáže se jako vždy postaralo 
kytarové duo Smeták and Smiďák (Radek 
Smetana a Petr Hos), které ještě doplnil 

neméně skvělý hráč na bonga Milan Ma-
chát.

–jek–

Tradiční výstava nabídla více než dvě stě fotografi í

Úvodní slovo tentokrát měl Jan Švaříček. 
Foto: František Hruška

Návštěvníci vernisáže u jednoho z dvou desítek výstavních panelů. 
Foto: Luboš Janoušek
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Téměř dva roky probíhala rozsáhlá re-
konstrukce budovy Střední školy řemesel 
a služeb Moravské Budějovice, která spo-
čívala ve výměně střechy, opravě někte-

rých nosných konstrukcí, výměně oken 
za dřevěná, vymalování vnitřních prostor 
a odstranění špatné omítky a nanesení 
nové vhodné omítky (včetně barevného 
odstínu) pro tuto historickou budovu v ul. 
Tovačovského sady. Během rekonstrukce 
se díky zřizovateli Kraji Vysočina a fi rmě 
Starkon a.s. podařilo ve stanovené lhůtě 
vyřešit i další opravy, které by školu vzá-
pětí stejně čekaly, takže bylo efektivnější 
provést je při jedné akci. Tímto se poda-
řilo jako vícepráce opravit rozvody vody 
a svislé kanalizace v objektu, který byl 
už delší dobu ve špatném stavu a v jehož 
části došlo i k havárii. Pro kompletní opra-
vu kanalizace zbývalo opravit vodorovnou 
část v suterénu budovy, což se také po-
dařilo novou stavební akcí provedenou 

fi rmou ESTING s.r.o. V horním patře se 
pomocí víceprací podařilo opravit celé pa-
tro a tyto práce spočívaly ve vybudování 
nové elektroinstalace, osvětlení a nových 

Mlhavé podzimní dny jsme si v MŠ Hu-
sova zpříjemnili v úterý 18. října akcí pro 
rodiče a děti s názvem „Skřítek ve školce“.

Nejprve rodiče s dětmi vytvořili úvodní 
stránky svého vlastního portfolia, do kte-
rého jsou v průběhu školního roku zařa-
zovány všechny výkresy a pracovní listy 
dítěte a které si na konci školního roku 
každý odnese domů. Děti například vy-
barvovaly narozeninový dort, pomocí pro-
vázku určovaly svou výšku, prozradily své 
oblíbené jídlo, pohádku, hračku či písnič-

ku a na titulní stranu nalepily svoji fotku.
V jídelně paní kuchařka připravila vý-

borné občerstvení spojené s ochutnáv-
kou oblíbených tradičních svačinových 
pomazánek.

Na chodbách školky jsme mohli obdi-
vovat nádherné – do detailu propracova-
né – podzimní skřítky, které děti vytvořily 
doma s pomocí rodičů a přinesly do MŠ. 
Věříme, že si při tvoření užili všichni chvíle 
plné pohody a zábavy. Mnozí skřítci z pře-
dešlých let se stali dle vyprávění rodičů 

památečními a zdobí pokojíky či chodby 
dodnes. Jeden z letošních skřítků měl 
i úžasný funkční dýňový domeček, lavič-
ku, košík s houbami, další se dokázal i hý-
bat, jiný byl vytvořený jen pomocí papíru 
a listí… A všichni byli opravdu kouzelní!

Děkujeme rodičům za čas věnovaný 
dětem a všem přejeme krásný zbytek 
podzimu.

Hana Tafl ířová, 
MŠ Husova

Všichni skřítci ve školce byli opravdu kouzelní!

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy školy
omítek. Zbývala chodba, kterou jsme ne-
chtěli nechat v původním stavu, proto ji 
za využití vlastních fi nančních prostředků 
a za pomoci svých zaměstnanců zajistila 
sama škola.

Ofi ciální otevření zrekonstruované bu-
dovy se uskutečnilo ve středu 16. října 
za účasti řady hostů, mezi nimiž nechyběli 
zástupci zřizovatele školy Kraje Vysočina 
radní Jan Břížďala a Karel Janoušek, kte-
ří také spolu s ředitelem SŠŘS Tomášem 
Dolejským přestřihli pásku poté, co budo-
vě požehnal kněz Miloš Mičánek. Slav-
nostní akce spojené mimo jiné i s pro-
hlídkou opraveného objektu se zúčastnili 
rovněž starosta Martin Ferdan a místosta-
rosta Jan Švaříček, ředitelé moravskobu-
dějovických škol a představitelé realizační 
fi rmy STARKON, a.s.

Soňa Matoušková

Před slavnostním přestřižením pásky zrekon-
struované budově požehnal Miloš Mičánek. 

Foto: Luboš Janoušek

O třebíčskou Didactu, což je již tra-
diční veletrh vzdělávání a pracovních 
příležitostí, bývá pokaždé velký zájem 
a každoročně ho navštíví více než tisí-
covka lidí. Především o řemeslo má zá-
jem stále více fi rem a v tomto směru se 
už zvyšuje rovněž poptávka ze strany 
rodičů žáků devátých tříd.

Stejně jako v loňském roce se také le-
tos na Didactě v Třebíči sešly převážně 
školy z Kraje Vysočina, ale objevily se  
i některé ze sousedních regionů. Zástup-

ci Střední školy řemesel a služeb Moravské 
Budějovice zde široké veřejnosti prezento-
vali studijní zaměření školy, podávali infor-
mace nejen o studiu, ale také o budoucím 
uplatnění absolventů na trhu práce. Zájem 
ze strany uchazečů byl obrovský, o čemž 
svědčila vysoká návštěvnost lidí u stánku 
moravskobudějovické SŠŘS, kterou pre-
zentovali učitelé odborného výcviku, žáci 
maturitního oboru Mechanik – seřizovač, 
učebního oboru Kuchař – číšník a Ošet-
řovatel. Zájemcům zde ochotně názorně 

Moravskobudějovická SŠŘS 
se prezentovala na Didactě
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Běstvinka aneb Žáci, zpozorněte!
Svým příspěvkem bych se chtěla podělit se svým zážitkem a otevřít tuto možnost 

dalším žákům. Běstvinka je tábor organizovaný zábavnými učiteli a odborníky ve svém 
oboru, kteří se i přes své povolání umí vžít do dítěte. Celý tábor se odehrával v Krušno-
hoří, kde nás obklopovala nádherná příroda a skvělý kolektiv. Akce začala ve čtvrtek, 
kdy se každý z účastníků musel dostavit do Osvinova. To je malá osada, která rozděluje 
Krušné a Doupovské hory.

V pátek nám organizátoři připravili čtyři zajímavé projekty a provedli nás nejbližším 
okolím Ohře a hor. Celou sobotu jsme věnovali celodennímu pochodu (cca 25 km) přes 
novou přírodní rezervaci Nebesa. Následně jsme došli na zříceninu Himlštejn. Nedělí 
jsme tábor ukončili a za sebe mohu říct, že na tenhle tábor nikdy nezapomenu.

Také bych chtěla touto cestou poděkovat mé třídní učitelce Ivaně Sedláčkové a sa-
mozřejmě mým ro-
dičům, kteří mi vše 
umožnili. Hlavně ale 
vřele doporučuji ten-
to tábor žákům, kteří 
mají pozitivní vztah 
k přírodě a rádi po-
znávají nové lidi: „Ne-
boj se, a jakmile se 
naskytne příležitost, 
chop se jí. Na to fakt 
nikdy nezapomeneš!“

Anna Bulíková, 
žákyně ZŠ TGM

Naše další cesta směřovala k Tibe-
ře, nad kterou se vypíná Andělský hrad, 
útočiště papežů a původní Hadriánovo 
mauzoleum. Přes Most andělů, na kte-
rém jsme obdivovali místa známá z fi lmu 
Andělé a démoni, jsme podél řeky došli 
na nejznámější římské náměstí, Piazza 
Navonna. Náměstí s několika fontánami 
je srdcem této části města. Člověk si zde 
sedne k šálku kávy nebo s kornoutem 

O podzimních prázdninách 
jsme se vydali na poznáva-
cí zájezd do Itálie. Cesta byla 
docela náročná, protože trvala 
přibližně 16 hodin, ale nebylo to 
nic, co by se nedalo zvládnout. 
Do Říma jsme dorazili v pátek 
v osm hodin ráno a hned jsme 
přesedli na metro, které nás 
dopravilo do Vatikánu. Navští-
vili jsme baziliku sv. Petra a vy-
stoupali na kopuli. Překrásný 
výhled na celý Řím umožnila 
nejen výška kupole, ale také krásné slu-
nečné počasí. Ve vatikánském chrámu 
i na jeho nádvoří je neustále co obdivo-
vat – Berniniho kolonádu, obelisk nebo 
pestrobarevné uniformy papežské gardy. 
Samozřejmě jsme potřebovali také chví-
li vlastního volna, abychom udělali fotky, 
koupili suvenýry nebo ochutnali nějakou 
italskou dobrotu.

například předvedli tre-
nažér svařování, 3D tis-
kárnu, přípravu nápojů 
i některé ošetřovatelské 
úkony, a to včetně zá-
chrany kojence (samo-
zřejmě na fi guríně).

Tato akce byla 
po všech stránkách vel-
mi zdařilá. Uchazečům 
o studium v mnohém 
napomohla a snad jim 
i ulehčila rozhodování 
při výběru školy či stu-
dijního zaměření.

–sšřs–

sladké zmrzliny a pozoruje te-
pající život římské metropole.

Navečer jsme opět nased-
li na metro a dopravili jsme 
se na konečnou stanici, kde 
na nás čekal autobus a my se 
přemístili asi 50 km jižněji. Zá-
zemí nám poskytl malý rodinný 
hotel; a ačkoli nám naše paní 
učitelka před odjezdem říkala, 
že Italové jedí málo, opak byl 
pravdou. Na hotelu na nás če-
kala večeře o třech chodech, 

těstoviny, maso a zelenina a na závěr 
sladká tečka. Všeho bylo dost, vše z míst-
ních surovin a všem chutnalo.

Druhý den jsme měli naplánovaný výlet 
do Pompejí, který byl velmi zajímavý. Již 
po cestě bylo vidět dominantu oblasti, sop-
ku Vesuv. V Pompejích jsme strávili větši-
nu dne, areál jsme prošli s profesionálním 
průvodcem, tak jsme nemuseli bloudit 
a viděli jsme vše důležité. Cestou zpět 
jsme měli prohlídku nejstaršího kláštera – 
kláštera Montecassino. Krásné zachovalé 
mozaiky v kryptě sv. Benedikta byly půso-
bivé a místo opět poskytlo krásný výhled 
do malebné krajiny. Těžko si představíme, 
že právě na tomto místě se v době druhé 
světové války sváděly tvrdé boje.

Třetí a zároveň poslední den našeho 
zájezdu jsme strávili opět v Římě. První 
zastávkou byla návštěva bazilik sv. Jana 
v Lateránu a Panny Marie Sněžné, její vý-
zdoba tvořená zlatem dovezeným Kryšto-
fem Kolumbem z první výpravy do Ameri-
ky nás uchvátila. V Římě, věčném městě, 
které psalo dějiny antiky, nelze vynechat 
Koloseum a Fórum Romanum. Na Kapito-
lu jsme se „pozdravili“ s kapitolskou vlčicí 
a pak už jsme se ponořili do lidmi přepl-
něného středu města. Prošli jsme kolem 
Památníku sjednocení na Benátském ná-
městí, dále k Panteonu. Abychom mohli 
hodit minci do Fontany di Trevi, bylo třeba 
se k ní probojovat, ale i to jsme zvládli. 
Poslední památkou byly tzv. Španělské 
schody. Díky termínu a krásnému počasí 
byly všude zástupy lidí, a tak když jsme 
scházeli do metra, viděli jsme, že se naše 
učitelky tváří ustaraně. Oddechly si, až 
když jsme všichni nastoupili do našeho 
autobusu na zpáteční cestu z Říma.

Výlet byl náročný, ale za tři dny jsme 
stihli všechny základní památky, a navíc 
Pompeje a klášter Montecassino. Pro vět-
šinu z nás byl tento zájezd prvním setká-
ním s Itálií a myslím si, že se budeme chtít 
do této země či města rozhodně ještě vrá-
tit. Tentokrát jsme cestovali s třebíčskou 
CK, které děkujeme za organizaci, za-
jištění dopravy a ubytování a paní Martě 
Vondráčkové za informace a průvodcov-
ské služby. Co víc jsme si na naší cestě 
mohli přát? Krásné letní počasí, ale žádná 
úmorná vedra, dobré jídlo a skvělá zmrzli-
na, příjemní spolucestující a krásné měs-
to. Arrivederci Roma!

Prokop Klimeš, 
student gymnázia

Studenti Gymnázia a SOŠ poznávali památky Itálie
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Svátek Halloween si žáci Základní ško-
ly Havlíčkova ul. připomněli v hodinách 
anglického jazyka ve všech ročnících nej-
různějšími formami. Menší děti soutěžily, 
zpívaly, osvojovaly si jednoduchou slovní 
zásobu týkající se tohoto svátku, luštily 
křížovky a hádanky. V některých třídách 
probíhaly i oslavy v nejrůznějších straši-
delných kostýmech někdy i s malým ob-
čerstvením. Hravou formou se děti sezna-
movaly s tradicemi tohoto svátku. Starší 
žáci o nich konverzovali, četli nebo tvořili 
projekty.

Někteří žáci 9. ročníku pomohli učitel-
kám 1. tříd připravit a realizovat zábavnou 
část projektového dne „Halloween – cesta 
za pokladem“ v tělocvičně při plnění úkolů 
od čarodějnice Elvíry.

Kromě toho ve škole proběhla velká 
„Dýňová soutěž“, do které se zapojilo pět 
desítek žáků. A tak se 31. října ve vstup-

Možná si někteří z občanů Moravských 
Budějovic a okolí všimli, že kolem silnice 
k lesu Kosová vzniká v období posledních 
deseti let alej listnatých stromů. 
V rámci akce „Alej prvňáčků“ ji 
vysazovali rodiče se svými dětmi 
z prvních ročníků ZŠ TGM Mor. 
Budějovice. Původní myšlenku 
výsadby nadnesl pan Pavel K. 
Novák, který doložil i fotografi i 
obrazu malíře Šindeláře dokazu-
jící, že zde již před sto lety rostly 
třešně a švestky. V letošním roce 
se podařilo prodloužit alej od le-
síka Remízek až k památnému 
stromu v oblasti Kosové. Stro-
my vhodně rozdělují velké lány 
zemědělských plodin, poskytují 
stín i ovoce pěším i cyklistům 
putujícím k rybníku Hrachovec 
a slouží k úkrytu zvířat i ptáků.

Jak letošní výsadba probíhala? Nejpr-
ve pracovníci Technických služeb Mor. 

skupin. Naše třída 7. A dostala zajímavé-
ho a veselého průvodce, který nás celou 
dobu toleroval, zaujal svým výkladem 
a vyslechl naše všetečné dotazy, kterých 
zrovna nebylo málo. Zajímali jsme se hlav-

ně o oponu. Tu nám však kvůli bezpečnos-
ti nemohli nakonec ukázat. Zkrátka měli 
jsme smůlu. Postupovali jsme do pod-
zemí k základním kamenům, kterých je 
celkem třináct. Dále jsme vyšli do galerie 

a odpočinkové místnosti. 
Pak jsme se dostali přes 
všechna ostatní patra až 
na střechu Národního diva-
dla s velice hezkým a pou-
tavým výhledem na Prahu.

Nakonec nás čekala 
dlouhá procházka zpět 
na nádraží, kde už nás 
netrpělivě vyhlížel řidič 
autobusu. Unavení a plní 
zážitků z našeho hlavního 
města Prahy jsme se spo-
kojeně vraceli domů.

Matěj Menšík, 7. A

Před návštěvou Národního divadla nás 
čekal zajímavý program. Postupně jsme 
totiž navštívili Národní muzeum, cestou 
přes Václavské náměstí jsme si na Sta-
roměstském náměstí prohlédli orloj (viz 
foto), občerstvili se 
u Karlova mostu a poté 
už vyrazili na samotnou 
prohlídku vnitřních pro-
stor budovy Národního 
divadla.

Zpočátku se diva-
dlo prezentovalo jako 
chudá stará budova. 
Ale po vstupu do hledi-
ště jsme si uvědomili, 
jak je divadlo honosné 
a krásné. Všem nám 
bralo doslova dech. Byli 
jsme rozděleni do dvou 

Budějovice připravili 25 jam na zasázení 
stromků. Přišel den D – pondělí 24. října 
2022. Zaměstnanci odboru životního pro-

středí MěÚ pod vedením Jany Škodové 
vyložili stromky a pan zahradník Vladislav 

Vejtasa vysvětlil rodičům a jejich dětem, 
jak správně postupovat při výsadbě. 
A šlo se na věc. Rodiny si vybraly vhod-

ný stromek, tatínci zatloukali 
kůly a děti s maminkami sypaly 
zeminu. Nakonec stromky po-
řádně zalili. A nových 25 ovoc-
ných stromků zdobí okolí Mo-
ravských Budějovic. Poslední 
švestku vysadili pod dohledem 
odborníka společně organizá-
toři akce Jana Škodová z od-
boru životního prostředí, Jana 
Hanáková ze ZŠ TGM Mor. 
Budějovice a pan Pavel Kryštof 
Novák (viz foto).

Děkujeme všem 35 dětem, 
jejich rodičům a prarodičům 
a třídním učitelkám Janě Čer-
né, Olze Zejdové a Ivě Tafl ířo-
vé.

               –haj–

Jak reagovat na změny klimatu? Sázejte stromy!

Halloween si připomněli různými způsoby a dýňovou soutěží
ní hale „sešlo“ padesát nádherně vydla-
baných dýní od žáků 1.–6. ročníků, kteří 
doma sami, nebo za pomoci svých rodičů 
dýně vyzdobili a přinesli do školy. Vítězo-
vé, o kterých rozhodli žáci v hlasovací an-
ketě na Edookitu a menší děti přímo hla-
sováním ve škole, byli odměněni dýňovou 
medailí, diplomem a sladkou odměnou.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
rodičům a dětem, kteří se do soutěže 
s chutí zapojili a vytvořili opravdu krásné 
dýně. Děkujeme a vítězům (1. místo – B. 
Křivanová, 4. B, 2. místo – Z. Kočí, 2. B, 3. 
místo – J. Vojtěch 4. B) moc blahopřejeme.

–zš–

Exkurze 7. ročníků ZŠ Havlíčkova do Národního divadla
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Od roku 2004 jsme jako Základní škola TGM Moravské Budějovice zapojeni 
v projektu GLOBE. Což je mezinárodní projekt, ve kterém žáci zkoumají pří-
rodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí školy. V projektu, který vznikl 
v USA, je nyní zapojeno 123 zemí celého světa. V ČR je 130 GLOBE škol, v nich 
pracuje 3 600 žáků.

města) a Tajný lesík (o vysazování stro-
mů). Třídenní setkání bylo dost náročné, 
střídaly se přednášky a diskusní debaty 
o změnách klimatu nebo nových meto-
dách výzkumu. Nejvíce nás potěšilo, že 
ve sbornících projektu GLOBE za rok 

Ukrajinské maminky na neděli 6. listopadu připravily ve spolupráci s Nadací Via 
a DDM Budík ochutnávku ukrajinských jídel. Boršč, vareniky, pelmeně a další specia-
lity, to byla jídla, která provoněla v nedělním odpoledni školní kuchyňku i přilehlé pro-
story ZŠ Havlíčkova. Pořadatele velice potěšil obrovský zájem, a tak v době největšího 
náporu návštěvníků rádi otevřeli další ochutnávkovou místnost.

Foto: Vladimír Čábel

K – centrum Noe 
se představuje

K – centrum Noe je jediné zařízení 
Oblastní charity v Třebíčí, které na okre-
se Třebíč vyhledává a pracuje s aktiv-
ními a problémovými uživateli návy-
kových látek. Poskytuje převážně tzv. 
Harm reduction služby, jejichž cílem je 
snižování zdravotních a sociálních rizik 
a ochrana veřejného zdraví. Snažíme 
se o omezení škodlivosti užívání drog 
formou distribuce sterilního zdravotního 
materiálu a testováním na infekční ne-
moci jako je HIV nebo žloutenky. Mohou 
se na nás obracet také rodiče či blízcí 
uživatelů, kteří se potýkají s problemati-
kou užívání drog a alkoholu u svých dětí 
či rodinných příslušníků. Těm nabízíme 
rodinné či individuální poradenství a te-
rapii. V rámci propojenosti služeb spolu-
pracujeme s ostatními subjekty v systé-
mu péče o závislé. Klientům pomáháme 
zprostředkovat léčbu nebo dáváme do-
poručení na další navazující služby. 
Úzce spolupracujeme s Poradnou pro 
gambling Kraje Vysočina či Doléčova-
cím centrem Třebíč. Terénní pracovník 
je v této lokalitě k dispozici pravidelně 
každý týden. Služby jsou poskytovány 
zdarma a anonymně. Adresa našeho za-
řízení je Hybešova 10, 674 01 Třebíč, tel. 
568 840 688. Kontakt na terénního pra-
covníka pro tuto lokalitu: 776 158 489.

–noe–

2020 i 2021 byly fotografi e našich žáků 
na akcích GLOBE Games v Humpolci 
a v Kadani. Po diskusi o projektech žáků 
náš projekt Tajný lesík dostal nejvíce 
ocenění účastníků konference. Konfe-
rence se zúčastnilo celkem 83 účastníků 
z dvaceti evropských zemí. Setkali jsme 
se se starými známými, se kterými jsme 
spolupracovali v rámci projektu Tree ring 
a navázali i nové kontakty a spolupráci – 
budeme spolu s dětmi z místní školy po-
zorovat a fotografovat oblaka.

Seznámili jsme se s novými tématy 
– například se sledováním mikroplastů 
ve vodě, s hydrologickými měřeními i po-
rovnáním teplot různých druhů povrchů. 
Všichni dohromady jsme se pobavili při 
společenském večeru s tancem a navští-
vili jsme přírodní park Biokovo. Vrátili jsme 
se domů unaveni, ale plni dojmů.

Naši žáci začali připravovat příspěvek 
na mezinárodní on-line konferenci pod 
názvem Chamomille hills. Téma našeho 
příspěvku koresponduje s tématem roku, 
kterým je spolupráce s místní komunitou.

Jsme rádi, že můžeme naše badatelské 
úspěchy sdílet s dalšími na mezinárodní 
úrovni a že naše činnost má významný 
dopad na životní prostředí našeho města.

Jana Hanáková a Romana Průšová, 
ZŠ TGM

ZŠ TGM na setkání evropských GLOBE učitelů v Chorvatsku

V letošním roce jsme byli vybráni, aby-
chom reprezentovali Českou republiku 
na setkání evropských GLOBE učitelů 
v chorvatské Omiši. Připravili jsme si 
plakáty o našich projektech Heřmánko-
vé kopce (zkoumání biodiverzity v okolí 
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Opustili nás:
Františka Maleňáková 1947 Mor. Budějovice
Božena Jarošová 1928 Mor. Budějovice
František Ullreich 1951 Mor. Budějovice
Arnošt Vrbka 1934 Jakubov
Ludmila Tomanová 1946 Mor. Budějovice
Jan Musil 1955 Mor. Budějovice
Ludmila Boudarová 1944 Mor. Budějovice
Růžena Burianová 1943 Velký Újezd
Jaroslava Mácová 1937 Mor. Budějovice
Marie Šimečková 1931 Mor. Budějovice
Růžena Urbánková 1932 Mor. Budějovice
Stanislav Žák 1944 Mor. Budějovice
Alena Pavelková 1941 Mor. Budějovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Vzpomínky

Blahopřání

Přestalo tlouci
srdce tvé znavené, 
nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Odešel jsi, nezná-
mo kam, vzpomín-
ka po tobě, zůstane 
nám.
Dne 25. prosince 
2022 uplyne 

dlouhých a smutných 8 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek a dědeček 
pan Pavel Bloudíček z Vícenic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Marie a dcery s rodinami.

Nebylo Ti dopřáno 
s námi být, nebylo 
léku, abys mohl žít. 
Kdo tě v dobrém
vzpomene, kdo Tě 
měl rád, nikdy ne-
zapomene. 
Dne 19. 12. 2022 
vzpomeneme 

35. výročí, kdy od nás odešel náš drahý 
manžel, tatínek pan 
Vlastimil Jaša z Moravských Budějovic. 
Stále vzpomíná manželka Emílie, dcery 
Monika, Soňa a syn Milan s rodinami. 

Dne 16. prosince vzpomeneme 25. výročí 
od úmrtí paní Františky Němcové a dne 
19. července jsme vzpomněli 53. výročí 
úmrtí jejího manžela pana Jiřího Němce, 
kováře a podkováře z Moravských Budě-
jovic. S láskou a úctou vzpomíná 
vnuk Martin. 

Jen kytičku na hrob 
Ti můžeme dát 
a pokojný spánek
Ti přát. Utichly
kroky, umlkl hlas, 
ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 8. 12. tomu
bude smutných 
10 let, co nás 

navždy opustila milovaná dcera, vnučka 
a sestřenice Romanka Puklická.
Se zármutkem stále vzpomíná maminka, 
dědeček a babička z Komárovic, 
tety, strejdové, sestřenice a bratranec. 
Kdo jste ji znal zavzpomínejte s námi.

Přichází chvíle
nadevše hezká,
kulaté výročí sla-
víš dneska,
proto Ti přejeme 
hodně sil, 
abys ve zdraví 
dlouho s námi žil.
19. 12. oslaví 
krásné 80. naro-
zeniny pan 

Ladislav Poláček z Nových Syrovic.
Do dalších let přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti. 
Manželka, dcera a syn s rodinami, 
Zdeněk, Mikola.

Dne 16. 12. 2022 
uplyne rok od úmrtí 
pana Ing. 
Ivo Formánka. 
S láskou a úctou 
vzpomíná 
manželka a děti 
s rodinami. Všem, 
kdo vzpomenou 
s námi, děkujeme.

Dne 8. 12. 2022 
uplyne 1 rok, 
kdy nás opustila
paní 
Marie Kopečná 
z Horek.
S láskou vzpomíná 
manžel Oldřich.
Kdo jste ji znali 
a vzpomene si,
děkuji.

Je to již pět dlou-
hých let, co opustil 
jsi tento svět. Smut-
no a prázdno je 
nám tady bez tebe, 
odešel jsi nám příliš 
brzo do nebe. Ode-
šel jsi velmi mlád,
život jsi měl tolik 
rád. V srdci tě stále 

máme, každý den na tebe vzpomínáme.
Dne 2. prosince uplyne již 5. rok, kdy se 
navždy srdce zastavilo našeho bratra, 
syna, strýce a kamaráda 
Josefa Venhody z Litohoře. 
S láskou vzpomínají 
sestry Lenka, Pavla, rodiče a příbuzní.

Dne 7. 12. 2022 
uplyne 100 let 
od narození 
Josefa Čurdy 
z Jakubova. 
S láskou a úctou
vzpomíná 
rodina. 

Dne 10. 12. 2022
uplyne 20 let 
od doby, co nás na-
vždy opustila paní 
Alena Kocábová. 
S láskou stále 
vzpomíná celá 
rodina. 

Dne 27. listopadu
uplynul první rok
od náhlého
odchodu našeho
milovaného tatínka, 
manžela, dědečka
a pradědečka, 
pana Roberta
Musila. Je těžké 
vůbec najít slova,

která by vyjadřovala, jak moc nám chybí. 
Tatínku, ty jsi byl anděl už na zemi. 
V našich srdcích zůstáváš navždy. 
Man želka Marie a dcera Andrea s rodinou.
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Dne 17. 12. vzpo-
meneme 4. výročí 
úmrtí naší milované
dcery, manželky,
maminky a sestry 
paní 
Jitky Boráňo vé. 
Za tichou 
vzpo mínku 
děkujeme. 

Žádný čas není tak 
dlouhý, aby dal 
zapomenout.
Dne 11. prosince
uplyne 15 roků, 
co nás navždy 
opustil pan 
Karel Tříletý 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera Edita rodinou, sourozenci s rodi-
nami a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. 

Nad syrovským
hřbitovem tichý 
vánek věje.
Tobě věčnou píseň 
k Tvému spánku
pěje. Ty, Eliško, tiše 
spíš, domů se už
nevrátíš.
Dne 2. prosince 
vzpomeneme 

20. výročí, kdy od nás ne čekaně odešla 
naše milovaná Eliška Slabá z Lázu. 
S láskou stále vzpomínají rodiče, bratr, 
sestra, prarodiče a celá rodina. 

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál, 
však v našich srd-
cích žiješ stále dál.
Těžké bylo loučení, 
těžší je bez tebe žít. 
Láska snad smrtí 
nekončí, v srdcích 
tě navždy budeme 
mít.

Dne 18. prosince 2022 vzpomeneme 
již 16. smutné výročí úmrtí naši drahé 
manželky, maminky, babičky a prababičky 
paní Marie Holíkové.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera 
a synové s rodinami, vnuci a pravnuci.

V prosinci, v čase
Vánočním  si připo-
meneme smutné 
8. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan 
Rostislav Hanák.
S láskou vzpomíná 
celá rodina.

Roky nikdy neza-
staví svůj zběsilý 
cval, vzpomínka 
na Tebe však bude 
navěky žít dál.
Dne 8. 12. 2022 
uplyne již 10 let od 
chvíle, kdy nás na-
vždy opustila naše 
milovaná dcera 
a vnučka 

Romanka Puklická. S láskou stále vzpo-
mínají tatínek Luděk Puklický a babička 
Božena Puklická. Kdo jste Romanku znali, 
prosíme, vzpomeňte s námi. 

Jak smutno je bez 
Tebe, jak dlouhý je 
nám čas, jak rádi 
bychom Tě spatřili 
a slyšeli Tvůj hlas. 
Loučit ses nestihla, 
tolik jsi chtěla žít, 
milovat nás a mno-
ho toho ještě říct. 
Pro Tebe přestaly

hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě 
nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe 
vzpomínat. 
Dne 1. prosince uplyne druhý smutný rok, 
kdy nás opustila paní 
Zdeňka Ondráková z Dolních Lažan. 
S láskou vzpomíná manžel Pavel s dcera-
mi Pavlínou a Veronikou, sestra Miroslava 
s rodinou a ostatní příbuzní. 

Srdce tvé dotlouk-
lo, nebyl to sen,
v životě zůstala
prázdnota jen.
Čas však nakonec 
všechny rány zhojí,
děti a láska život
radostí opět naplní.
Dne 13. 12. 2022
uplynou 3 roky 

ode dne, kdy nás nečekaně opustil 
mi lovaný manžel a tatínek, skvělý kama-
rád, uznávaný odborný lékař a velký 
mora vskobudějovický patriot pan 
MUDr. Josef Salač.
V lásce a úctě vzpomínají manželka 
Petra s dcerkami Terezkou a Kristýnkou.

Navždy se oči 
zavřely a srdce
přestalo bít, 
krutá nemoc 
zvítě zila, musela jsi
odejít.
Dne 28. listopa du 
2022 jsme vzpo-
mněli  již 21. smut-
né výročí úmrtí naši 

drahé maminky, manželky, babičky, ses-
try a dcery paní Jitky Lovicarové.
Za tichou vzpomínku děkují 
manžel, synové Honzík a Martin s rodina-
mi, sourozenci s rodinami a tatínek.

Vydal ses cestou, 
jíž chodí každý 
sám, jen dveře 
vzpomínek jsi
nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi
nám v životě byl,
za každý den, 
jenž jsi pro nás žil.
Dne 30. prosince 

s bolestí v srdci vzpomínáme 10. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan 
Jaroslav Šafrata z Kojatic. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S úc-
tou a láskou vzpo míná celá jeho rodina. 

Odešel, jak si to
osud přál, v našich
srdcích i ve vzpo-
mínkách zůstává
dál. 
30. 12. 2022 
by oslavil 
45. naroze niny 
Vitoušek Kara fi át,
který nás 

po tragické nehodě v červenci 1985
navždy opustil. S láskou vzpomíná 
maminka Hana a sestry Iveta, Lenka 
a Hana s rodinami. 
Za tichou vzpomínku na něj děkujeme.

9. prosince uplynul
rok s krásnými 
vzpomínkami
na paní Jarmilu 
Palečkovou. 
Zůstáváš v našich 
srdcích a s velkou
úctou a láskou 
vzpomínáme. 
Mirka a Aleš 

s rodinami. Mnohokrát děkujeme.

Kdo ho znal, měl ho 
rád, uměl pomoci, 
potěšit i rozesmát.
Dne 13. prosince
uplyne čtvrtý smut-
ný rok, kdy nás
opustil pan 
MVDr. František 
Svoboda.
S láskou vzpomí-

nají manželka a dcery Marie, Hana a Eva 
s rodinami.

Dne 6. 12. 2022 
uplyne třetí smutný 
rok, co nás navždy 
opustil pan Jiří Žák 
z Mor. Budějovic.
S láskou a úctou
stále vzpomíná
celá rodina. 
Všem, kdo jste jej 
znali a vzpomenete 
s námi, děkujeme.
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11 km. Po cestě plánujeme rozdělání ohně. Buřty s sebou! Sraz 
účastníků je na vlakovém nádraží v Moravských Budějovicích 
v 9.30 hod. Předpokládaný návrat je s odjezdem ve 14.01 hod. 
ze Šumné, pro případné opozdilce přesně o dvě hodiny později.

Vánoční Kosová
Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční vánoční 

pochod na Kosovou, který se uskuteční v pondělí 26. prosince. 
Sraz v 10.00 hod. u vlakového nádraží, odkud pojedeme autobu-
sem do Rácovic. Odtud se budeme pěšky vracet přes Kosovou 
zpět do Moravských Budějovic. Délka trasy je 12 km. Občerst-
vení bude nachystáno na kiosku na Kosové. U kiosku bude také 
rozdělán oheň, můžete si opéct vlastní špekáčky.

Novoroční výstup na Mařenku
Rádi bychom vás pozvali na novoroční výstup na Mařenku, kte-

rý se tradičně uskuteční na začátku roku, a to v sobotu 7. 

Mikulášské sportování
Také v letošním roce dorazí Mikuláš se svým doprovodem 

do sokolovny. Přijďte nasát předvánoční atmosféru v pátek 2. 
prosince od 16.00 hod. Na velkém sále máme pro děti připra-
vené sportovní aktivity, výrobu vánočních dekorací a zdobení 
perníčků. Pro rodiče, prarodiče, tety, strýčky a další plnoleté 
účastníky máme nachystaný výtečný vánoční punč, tak nejez-
děte autem a přijďte raději pěšky.

Adventní Šimperk
Vydejte se v sobotu 3. prosince s turisty z moravskobudějo-

vického Sokola načerpat energii na zvládnutí předvánočního 
shonu na nenáročný pochod prosincovou přírodou. Vyjdeme 
z nádraží v Olbramkostelu a po nenáročné trase se zastávkou 
u zříceniny Šimperk ho ukončíme na Šumné. Délka trasy je asi 

Co se děje a chystá v moravskobudějovickém Sokole

inzerce
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Nízkoprahový klub eMBečko je sociální služba pro lidi ve věku 
od sedmi do dvaceti let z Moravskobudějovicka a Jemnicka. Tzv. 
„nízkoprahovost“ zajišťují následující zásady: bezplatnost, mlčenli-
vost, anonymní využívání a dobrovolnost. Klub je pro děti a mládež 
bezpečným místem, kde mohou najít zázemí, ale také získat podpo-
ru a pomoc při těžkostech a různých „životních kotrmelcích“, které je 
v době dospívání provázejí. 

Pracovníci fungují jak ambulantně (na klubu), tak i v terénu. Do klu-
bu chodí děti a mládež trávit volný čas a vést rozhovory s pracov-
níky o tématech, která je zajímají. V terénní formě pracovníci chodí 
do jejich přirozeného prostředí, jako jsou například parky, ulice či 
nádraží, kde s nimi mluví o tom, o čem sami chtějí, a řeší s nimi jejich 
nepříznivé sociální situace. Úkolem pracovníka, který chodí do te-
rénu, je také vyhledávat a kontaktovat skupiny či jednotlivce, kteří 
jsou stylem svého života více ohroženi negativními sociálními jevy, 
a následně jim nabídnout pomoc. 

Tým pracovníků klubu eMBečko od letošního září doplnili dva noví 

členové a je tak v plném počtu čtyř pracovníků. Ti poskytují sociál-
ní službu v Moravských Budějovicích čtyřikrát do týdne od pondělí 
do čtvrtka (od 14.00 do 18.00 hod.), každou středu odpoledne se 
pohybují v terénu v Moravských Budějovicích a Jemnici. Tým klubu 
eMBečko je aktivní i na sociálních sítích, především na Facebooku 
a na Instagramu, kde sdílí aktuální informace pro své klienty a také 
různá preventivní témata, která mladé lidi zajímají. Na sociálních sí-
tích také nabízí pro své klienty pomoc a podporu prostřednictvím 
komunikace na chatu.

A co tým pracovníků v nejbližší době chystá zajímavého? Na pro-
sinec je naplánovaná akce s názvem „Vánoční klub“. Bude se konat 
v klubu eMBečko (Husova 189, Moravské Budějovice) v úterý 20. 
12. od 14.00 do 18.00 hodin. „Záměrem této akce bude vytvořit pro 
klienty předvánoční setkání, kde si mohou vyzkoušet různé vánoční 
zvyky a tradice. Cílem také bude pro tento den otevřít klub všem, 
kteří se chtějí do klubu podívat a nakouknout, jak to tam chodí a fun-
guje. Tímto bychom tedy chtěli pozvat všechny děti a mladé lidi,“ zve 
do klubu Veronika Tesařová, sociální pracovnice NZDM eMBečko.

–emb–

V neděli 23. října proběhlo v Praze Mistrovství České republiky v zá-
vodní kategorii SAMC, kam se z postupových závodů podařilo nomi-
novat čtyřem našim členkám. Po dlouhých sedmi 
letech se na nás opět usmálo štěstí a s obrovskou 
radostí mohu předat štafetu své svěřenkyni Anet-
ce Havlíčkové, která si splnila svůj velký sportovní 
sen a stala se druhou vicemistryní České repub-
liky ve věkové kategorii 14–16 let! Slzy dojetí se 
mísily s obrovskou radostí a musím říct, že jsem 
na Anetku velmi pyšná, protože za jejím úspě-
chem stojí léta náročných tréninků, disciplína, po-
kora k trenérovi a v neposlední řadě neuvěřitelná 
motivace sportovce jdoucího si za svým cílem.

Jen krůček od stejné radosti skončila Anetčina 
sestra Terka Havlíčková, která se umístila těsně 
pod „bednou“ vítězů na 4. místě v kategorii 17 
a více let. Výsledek je to více než perfektní, ale 
každý sportovec ví, že trochu zamrzí, když me-
daile proklouzne těsně mezi prsty. O výsledcích 
soutěže rozhodovala vícečlenná odborná porota, 
přičemž všichni porotci zapsali Terku na vítězné 
pozice až na jednoho, což jí výrazně uškodilo 
a připravilo o cennou medaili. Takový je ale náš 
sport, jehož pravidla respektujeme. Věříme, že 

Terezka se na startovní plochu postaví i za rok a bude mít příležitost 
znovu zabojovat, protože vždy byla jedním z našich nejžhavějších želí-

zek v ohni. Na 6. místě se v kategorii 17 a více let 
umístila Terka Chrástová a do fi nálové patnáctky 
se probojovala v kategorii 8–10 let Michalka Je-
nerálová.

Zdá se, že letošní sezona je pro naše svěřenky-
ně mimořádně úspěšná, neboť na slavnostním vy-
hlášení stabilně nejúspěšnějších závodnic druhé 
nejváženější soutěže v aerobiku SAMC LIGY byly 
23. října oceněny tři naše závodnice. V kategorii 
17 a více let si i letos obhájila Terka Chrástová 
titul absolutního vítěze a získala znovu 1. místo. 
Terka Havlíčková v téže kategorii vybojovala 2. 
místo. V kategorii 14–16 let se Anetka Havlíčková 
umístila na 2. příčce.

Děvčatům ještě jednou touto cestou moc gra-
tulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci. 
Více informací o nás naleznete na facebookovém 
profi lu: Profi  aerobic team MB.

Vendula Kopečková, trenérka

Aneta Havlíčková je druhou vicemistryní České republiky!

Druhá vicemistryně České republiky Aneta 
Havlíčková.                                   Foto: PAT

Klub eMBečko zve na prosincové předvánoční setkání

inzerce

inzerce

ledna 2023. Sraz bude v 10.00 hod. před sokolovnou, od-
kud autobus účastníky odveze do Bítovánek. Odtud pak půjdeme 
trasou vedoucí na vrchol Mařenky. Turisté, kteří budu chtít šetřit 
síly na samotný výstup, se mohou nechat odvézt přímo pod Ma-

řenku. Zdatnější jedinci se mohou na samotném vrcholu pokochat 
výhledem z rozhledny. Výlet zakončíme rozděláním ohně, kde si 
budete moci opéct vlastní buřty. Zpět pojedeme společně auto-
busem.

Karolína Plačková, TJ Sokol
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různé

SUDOKU
o ceny

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.

Vylosovaný výherce získává vstupenku na Tra-
vesti show Techtle mechtle konané 28. 1. 2023 
v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat výsled-
né číslo ve zvýrazněném řádku) se svým kontak-
tem doručte do Turistického informačního cen-
tra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS 
Beseda), a to nejpozději do 13. prosince. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Marii Kalábové 
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 3. 12.      Moravské Budějovice 

Adventní Šimperk
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na předvánoční pochod na zřícenu Šimperk. 

Sraz účastníků v 9.30 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

neděle 18. 12.         Lukov místní fara

Vánoční koncert v Lukově
Lukovský pěvecký sbor pod vedením paní Heleny Bartesové vás srdečně zve na vánoční kon-
cert, který se koná v neděli 18. prosince 2022 v 15.00 hodin ve společenském sále místní fary. 

Drobné občerstvení je pro účastníky připraveno.

pondělí 26. 12.     Moravské Budějovice 

Vánoční Kosová
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na tradiční vánoční pochod na Kosovou. Sraz 

účastníků v 10.00 na vlakovém nádraží. Více informací uvnitř zpravodaje.

sobota 7. 1. 2023     Moravské Budějovice 

Novoroční výstup na Mařenku
Vydejte se s moravskobudějovickými turisty na Mařenku, kde se sejdou sokolové a jejich příznivci 

ze širokého okolí. Odjezd účastníků v 10.00 od sokolovny. Více informací uvnitř zpravodaje.

U motorových vozidel s maximální pří-
pustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg 
musí být zimní pneumatiky umístěny 
na všech kolech vozidla a hloubka dezé-
nu hlavních dezénových drážek nebo 
zářezů musí být nejméně 4 mm. Vozidla 
s maximální přípustnou hmotností převy-
šující 3 500 kg musí mít zimní pneumatiky 
umístěny na všech kolech hnacích náprav 
s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů 
musí být nejméně 6 mm. Každý řidič má 
odpovědnost nejen vůči sobě, ale také 
k ostatním účastníkům silničního provozu, 
a proto za nepříznivých podmínek by měl 
v zimních měsících vyjíždět s vozidlem 
pouze na zimních pneumatikách, neboť 

zimní pneumatika má při nízkých 
teplotách rozdílné vlastnosti než 
pneumatika letní.

Při silničních kontrolách se po-
licisté v rámci běžného výkonu 
služby v zimním období zaměřují 
především na komunikace, kde 
by mohly letní pneumatiky ohro-
žovat bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Po zkušenostech z předešlých 
let a ze statistiky dopravních nehod totiž 
dobře vědí, kde řidiči s nevyhovující zimní 
výbavou častěji havarovali nebo úplně za-
blokovali provoz.

U dopravních nehod, při kterých by 
měla nepřítomnost zimních pneumatik 
přímý vliv na vznik nebo průběh dopravní 

nehody, musí policisté 
přihlédnout při šetření 
k této skutečnosti. Při 
dopravní nehodě se 
zapisuje do protokolu 
o dopravní nehodě také 
informace o použitých 
pneumatikách na zú-
častněných vozidlech. 
Tento protokol se pak 
předá České kanceláři 
pojistitelů.

Policisté mohou řidi-
čům, kteří nebudou re-
spektovat nařízení o po-
užití zimních pneumatik, 

uložit v příkazním řízení pokutu ve výši 
až dva tisíce korun. Pokud by řidič jízdou 
na nevhodných pneumatikách ohrožoval 
bezpečnost a plynulost silničního provo-
zu, mohou policisté zakázat řidiči další 
jízdu s tímto vozidlem.

V souvislosti s používáním zimních 
pneumatik je zapotřebí řidiče upozornit 
na skutečnost, že dopravní značka „Zimní 
výbava“ zůstává stále v platnosti. Obce 
tak mají stále možnost umístit ji na svém 
území. Na místech, kde se objeví, musí ři-
diči k jízdě v období od 1. listopadu do 31. 
března užít k jízdě vozidlo pouze se zimní-
mi pneumatikami.

–křpčr–

Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu
Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje použití zim-

ních pneumatik při jízdě na všech silnicích na území České republiky. 
Řidič je povinen na vozidle užít zimní pneumatiky v období od 1. listopa-
du do 31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, 
ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové 
jevy předpokládat.
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