




1

úvodník, tiráž

Druhá schůze zastupitelstva města
(str. 2)

Valná hromada dobrovolných hasičů
(str. 10)

Gymnazisté opět v akci! 
(str. 22)

Foto na titulní straně Luboš Janoušek – Leden v zámeckém parku
Upozornění pro přispěvatele: uzávěrka č. 2 / 2023 je 10. 1. 2023.

MORAVSKOBUDĚJOVICKO • Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda a obcí Moravskobudějovického mikroregionu, periodikum územního samosprávného celku. Vydá-
vá MKS Beseda, příspěvková organizace, Purcnerova 62,676 02 Moravské Budějovice, lČ  00091758 nákladem 5 450 výtisků. Evidenční č.: MK ČR E 11632.
Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice. Šéfredaktor: Lubomír Janoušek (příjem článků), tel.: 732 981 141, e-mail: zpravodajmb@gmail.com. 
Příjem inzerce: Pavel Čírtek, tel.: 725 038 579, e-mail: redakce@besedamb.cz. Vzpomínky a blahopřání: TIC Moravské Budějovice, tel.: 603 207 511, e-mail: tic@besedamb.cz. 
Realizace: Jaroslav Kaláb, vydavatelství JARMARK, Slavíkovice, e-mail: jarmark.tisk@centrum.cz. Tisk: Triangl, a. s., Praha. 
Měsíčník Moravskobudějovicko je fi nancován z prostředků města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora.

Milí spoluobčané,
vítám vás v novém roce. Jsme zpět v „normálním 

životě“. Sváteční dny, kdy se čas tak trochu zasta-
vil, jsou za námi. Možná se vám podařilo zpomalit, 
navštívit přátele a rodinu, zhlédnout pohádky, odpo-
činout a načerpat síly. Možná jste bilancovali, dělali 
důležitá rozhodnutí a třeba máte naplánované nové 
životní kroky.

Vstup do nového roku je tak trochu křižovatka, 
na níž se rozhodujeme, na kterou cestu se vydáme. 
Půjdeme vyšlapanou pěšinou jako doposud? Nebo 
se vydáme do neznáma? Koho potkáme a jaké výzvy nás čeka-
jí? Které kopce, kaluže a výmoly budeme muset překonat? 

Pomalu si zvykáme, že krize střídá krizi, a tak je téměř jisté, 
že nás v roce 2023 čeká mnoho změn – co bylo včera, dnes 
neplatí a nikdo neví, co nás čeká za měsíc. Jsem přesvědčen, 
že v dobách, kdy jedna nejistota střídá druhou, jsou stále důleži-
tější lidské vztahy – být dobrým rodičem, férovým sousedem, mít 
ve svém okolí přátele, na které se mohu spolehnout. 

Klidně se můžeme vztekat na Facebooku, po-
mlouvat souseda v obchodě nebo nadávat v hospo-
dě. Stejně tak můžeme být prostě jen milí, upřímní, 
respektovat druhé a mít otevřené srdce. Prostě jen 
můžeme o špetku víc myslet na druhé než sami 
na sebe. Můžeme přijmout svůj díl odpovědnosti 
za město i planetu.

Nemusíme pořád růst, odevzdávat lepší výsled-
ky, vydělávat víc peněz, kupovat si dražší auto… 
Možná bude jen stačit, když si za rok řekneme, že 
rok 2023 byl prostě dobrý, že jsme si ho užili a jsme 
stále zdraví. A že se nám párkrát podařilo zachovat 

se správně a velkoryse. Tak jak to dělají princové v pohádkách.
Pokud v těchto dnech stojíte na křižovatce a rozhodujete se, 

kterou cestou se vydat, přeji vám, abyste na vaši cestu vykročili 
hrdě a s elánem. Přeji vám, abyste byli na vaší cestě trpěliví 
a podařilo se vám vše, co jste si předsevzali.  

A pokud jsou důležitá rozhodnutí teprve před vámi, přeji vám, 
abyste se rozhodli správně. Upřímně a srdcem. 

Jan Švaříček, místostarosta Moravských Budějovic

Vážené kolegyně a kolegové, 
milí občané mikroregionu,

na nedávné ustavující valné hromadě Moravsko-
budějovického mikroregionu bylo mimo jiné zvoleno 
nové vedení tohoto dobrovolného svazku obcí. Do-
stalo se mi té cti, že jsem se opětovně stala předsed-
kyní Moravskobudějovického mikroregionu. Jsem 
opravdu velice potěšena tím, že i nadále mohu z ti-
tulu své funkce spolupracovat se starosty okolních 
obcí – povětšinou se jedná o zkušené a úspěšné 
osobnosti. Ráda bych také poděkovala všem obcím za dosavad-
ní spolupráci při přípravě a realizaci společných projektů.

Vážené starostky, vážení starostové, vážení kolegové, chtěla 
bych vám touto cestou poděkovat za dosavadní čtyřletou spolu-
práci, dobře míněné rady, nápady a zkušenosti, kterými jste mě 
za tu dobu obohatili. V rámci čtyřletého období mého předsed-
nictví Moravskobudějovického mikroregionu se nám podařilo 
zrealizovat řadu pěkných projektů a výjezdů. Děkuji vám taktéž 
za vaši účast na nich. Těm, kteří již ve funkcích ve vedení obcí 
z nejrůznějších důvodů nepokračují, přeji, ať si splní své sny, 
na které třeba dříve neměli čas. Těm, co zůstávají a pokračují, 

stejně jako těm zbrusu novým, přeji do nového roku 
hodně zdraví, sil a energie pro další rozvoj jim svě-
řených obcí.

Gratuluji nově zvolené radě mikroregionu a těším 
se na spolupráci se všemi jejími členy, jakož i na spo-
lupráci s ostatními starostkami a starosty obcí sdru-
žených v našem dobrovolném svazku, který úspěšně 
funguje už více než dvacet let. Moravskobudějovický 
mikroregion chci i nadále směřovat jako servis pro 
starosty a ideální platformu pro řešení problémů, 
které mají přesah na minimálně čtyřiadvacet obcí. 

Naším plánem do nového roku je stále přispívat k tvorbě pro-
středí spolupráce mezi obcemi tam, kde je to možné a žádoucí. 
Věřím, že si každá obec z naší spolupráce a pomoci odnáší to, 
co právě potřebuje.

Vážené kolegyně a kolegové, občané všech obcí sdružených 
v Moravskobudějovickém mikroregionu, přeji vám ze srdce 
úspěšný nový rok 2023 a v něm pevné zdraví a hodně štěstí 
a lásky.

Jana Kiesewetterová, 
předsedkyně Moravskobudějovického mikroregionu
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město informuje

Z jednání a usnesení zastupitelstva města Moravské Budějovice

Bezesporu nejdůležitějším bodem pro-
gramu druhé schůze městského zastupi-
telstva byl ten s pořadovým číslem osm. 
Právě pod ním se skrývalo projednání 
a schválení návrhu vyrovnaného (jiný ani 
není možný) rozpočtu města na rok 2023, 
na jehož výdajové i příjmové straně fi gu-
rovala částka 233 mil. 806 tis. 
476 korun. Než se ovšem této 
problematice začali členové 
nejvyššího orgánu města vě-
novat, museli se v zasedací 
místnosti radnice, kde se jed-
nání v pondělí 12. prosince 
uskutečnilo, zabývat několika 
dalšími záležitostmi.

Schůzi v 16 hodin zahájil 
a po celou dobu řídil starosta 
Martin Ferdan (Bud.), který 
v úvodu konstatoval přítom-
nost dvaceti zastupitelů s tím, 
že chybí omluvený Michal 
Drexler (SOMB). Vzápětí složil 
nezbytný slib nový zastupitel 
Josef Růžička (KDU-ČSL), 
který se nemohl zúčastnit 
ustavujícího zasedání v říjnu 
2022. Po volbě společné návrhové a vo-
lební komise, ověřovatelů zápisu a urče-
ní zapisovatele se zastupitelé mimo jiné 
věnovali volbě předsedů a dalších členů 
dvou výborů – kontrolního a fi nančního. 
Předsedou kontrolního byl zvolen Josef 

Růžička, pro něhož zvedlo roku deva-
tenáct zastupitelů, když sám navržený 
se hlasování zdržel. Na post předsedy 
fi nančního výboru byli navrženi Zde-
něk Janderka (SNK) a Vlastimil Bařinka 
(SOMB). Protože Zdeňka Janderku pod-
pořilo všech dvanáct koaličních zastupite-

lů, hlasování o druhém adeptovi už bylo 
zbytečné.

Návrhu rozpočtu města na rok 2023 
se zastupitelé věnovali osm desítek mi-
nut. V diskusi napříč politickým spektrem 
byl jednoznačně nejaktivnější exstarosta 

zřídilo osadní výbory v místních čás-
tech Moravských Budějovic Jackov, 
Vranín, Lažínky a Vesce na období 
2022 – 2026 ve složení: Jackov – Martin 
Kučera (předseda), Patrik Szabo, Ja-
kub Svoboda, Miroslav Klimek, Richard 
Siebler; Lažínky – Miroslav Kratochvíl 
(předseda), Patrik Sobotka, Miroslava 
Svobodová, Jan Smetana, Štěpán Dvo-
řák, Vesce – Jiří Fouma (předseda), Jiří 
Holík, Zdeněk Motáček, Pavel Čurda, 
Milan Šíma; Vranín – Ing. Drahoslav 
Bastl (předseda), Zdeněk Svoboda, 

Vlastimil Bařinka, který podrobil návrh roz-
počtu poměrně ostré kritice a položil nej-
více otázek týkajících se mnohých kapitol. 
Nejen on, ale také všichni jeho tři přítomní 
kolegové z SOMB (Vladimír Čábel, Aleš 
Horák, Zbyněk Horák) rozpočet při hlaso-
vání nepodpořili, podobně jako Anna Pro-

kopová s Josefem Růžičkou 
(oba KDU-ČSL) a Petr Stej-
skal (ŽM). Pro rozpočet tak 
zvedlo ruku pouhých třináct 
zastupitelů, což je oproti po-
sledním letům opravdu ne-
zvykle nízký počet.

Po přestávce, která ná-
sledovala, se zastupitelé 
věnovali dalším sedmnácti 
bodům programu. Schvá-
lili například dotaci COOP 
družstvu HB pro prodejnu 
ve Vesci ve výši 180 tis. Kč, 
rozpočtové úpravy, rozbor fi -
nančního hospodaření měs-
ta k 31. 10. 2022 či středně-
dobý výhled rozpočtu města 
na roky 2024 – 2028.

Osmnáct minut po dva-
cáté hodině starosta Martin Ferdan poté, 
co všem zastupitelům a občanům popřál 
hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok, 
druhé zasedání městského zastupitelstva 
v tomto volebním období ukončil.

Luboš Janoušek

Ing. Lubomír Pokorný, Luboš Doležal, 
Antonín František a schválilo měsíční 
odměny předsedům ve výši 2 400 Kč 
a členům 1 200 Kč;
pro volební období 2022 – 2026 zvo-
lilo předsedou fi nančního výboru 
PhDr. Zdeňka Janderku a dalšími jeho 
členy Františka Dostála, Bc. Janu 
Kiesewetterovou, Jaromíra Kloudu, 
Ing. Vlastimila Bařinku, Ludmilu Neva-
řilovou a Mgr. Nikolu Smetanovou;
pro volební období 2022 – 2026 před-
sedou kontrolního výboru Ing. Josefa 

Novými předsedy kontrolního a fi nančního výboru byli zvoleni dva muži, kteří 
zaujali na jednání zastupitelstva místa vedle sebe: Josef Růžička a po jeho 
levici sedící Zdeněk Janderka.       Foto: Luboš Janoušek

Růžičku a dalšími jeho členy Ing. Jiři-
nu Veselou, DiS., Františka Chvátala, 
Ing. Evu Šafránkovou, Mgr. Vladimíra 
Čábela, RNDr. Věru Pánkovou a Ing., 
Bc. Michala Čekľovského;
schválilo rozpočet města Moravské Bu-
dějovice na rok 2023;
schválilo poskytnutí dotace ve výši 
180 000 Kč obchodní společnosti 
COOP družstvo HB na provoz prodejny 
ve Vesci;
schválilo materiální podporu k úpravě 
farního dvora a kostela, který se na-
chází v historické památkově chráněné 
části města;
schválilo „Závěrečnou zprávu 

Podpořil Kraj Vysočina 

777 720 165

komiks Mor. Bud jovice.indd   32 2.12.2022   11:09:24

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání v pondělí 
12. prosince 2022 mj.:

Rozpočet města na letošní rok prošel třinácti hlasy
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město informuje

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice

stavu v Domě s pečovatelskou službou 
a na vystoupení v Léčebně dlouhodobě 
nemocných a 12 000 Kč pro pana L. H. 
na akci pro děti Pohádkový les, která se 
již přes 20 let tradičně koná na Štědrý 
den;
schválila pořadí nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
na služby „PD – Oprava sociálního zaří-
zení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějo-
vice“: 1. JPS J. Hradec s.r.o.; 2. APA JH 
s.r.o.; 3. Martin Cakl, Jindřichův Hradec 
a smlouvu o dílo se společností JPS J. 
Hradec s.r.o. jako zhotovitelem – jedná 
se o zhotovení projektové dokumen-
tace. Její zhotovení je nutné z důvodu 
havarijního stavu sociálního zařízení 
ZŠ za účelem možné opravy v období 
letních prázdnin 2023;
schválila rozhodnutí o poskytnutí dota-
cí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
ve výši 1 869 447 Kč na akci „Moderniza-
ce dvou tělocvičen ZŠ Havlíčkova, Morav-
ské Budějovice“ a 13 971 737 Kč na akci 
„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Ha-
vlíčkova, Moravské Budějovice“. Dotace 

byly požadovány na rekonstrukci elektro-
instalace a výměnu podhledů v ZŠ;
schválila zveřejnit záměr města uzavřít 
dodatek k nájemní smlouvě s Českým 
střeleckým svazem, Sportovním stře-
leckým klubem Moravské Budějovice, 
kterým dojde k rozšíření předmětu ná-
jmu o podíl ve výši 1/8 na pozemku p. č. 
1221/18 o celkové výměře 154 m2 (podíl 
tedy činí 19 m2) v k. ú. Moravské Budě-
jovice;
revokovala usnesení č. RM-78/2021/27 
ze dne 14. 6. 2021 týkající se hasičské 
zbrojnice;
vzala na vědomí informace o čerpání 
FAOM k 15. 11. 2022, Výroční zprá-
vy o činnosti ZŠ TGM a ZŠ Havlíčko-
va za školní rok 2021/2022, zápis z 1. 
jednání pracovní skupiny Programu 
regenerace městské památkové zóny 
a zprávu o činnosti na dětském doprav-
ním hřišti v r. 2022;
schválila návrh programu 2. zasedání 
zastupitelstva města;
schválila poskytnutí fi nančního daru 
na akci KRAMPUS LAUF 2022 z FAOM 
ve výši 16 000 Kč pro Theatro ŠPELUŇ-
KA z. s.

uložila odboru organizačnímu ve spolu-
práci s městskou policií uzavřít smlouvu 
s asistentem prevence kriminality od 1. 
1. 2023 do 31. 5. 2023 a připravit žádost 
o dotaci na dílčí projekt „Moravské Bu-
dějovice – Asistent prevence kriminality 
2023“ v rámci programu Prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR na rok 
2023 na obsazení tří pozic asistentů 
v předpokládané výši 840 000 Kč s mi-
nimální spoluúčastí města 276 000 Kč 
na fi nancování projektu. Do vyhlášení 
výsledků schválení dotace bude jeden 
asistent prevence kriminality a mentor 
předfi nancován z rozpočtu na preven-
ci kriminality. V případě schválení do-
tace bude vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení dalších dvou pozic asis-
tentů prevence kriminality s nástupem 
od června do listopadu, v případě ne-
schválení dotace rada města rozhodne 
o dalším postupu;
schválila poskytnutí fi nančních darů 
z FAOM ve výši 9 000 Kč pro Základní 
školu a Praktickou školu Moravské Bu-
dějovice na akci Vánoční jarmark, vý-

Rada města na své 3. schůzi dne 22. listopadu 2022 mj.:

Rada města na své 4. schůzi dne 30. listopadu 2022 mj.:
schválila uzavření licenční smlouvy 
o veřejném provozování hudebních děl 
s Ochranným svazem autorským pro 
práva k dílům hudebním, z. s.;
projednala žádost STŘEDu, z. ú. Třebíč 
o druhé prodloužení termínu souhla-
su s ubytováním cizinců s dočasnou 
ochranou (váleční ukrajinští uprchlíci) 
v budově č. p. 189, ul. Husova a sou-

hlasila s prodloužením termínu tohoto 
ubytování do 31. 12. 2023;
schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
na akci „Rekonstrukce technické in-
frastruktury v lokalitě nám. Svobody“ 
uzavřené s fi rmou SATES ČECHY, s.r.o. 
jako zhotovitelem týkající se prodlou-
žení termínu dokončení stavby do 16. 
12. 2022, mj. z důvodu přeložky plyno-

vodu na ul. Jiráskova, kvůli které došlo 
ke zdržení o tři měsíce;
schválila ustanovení komise pro posou-
zení kvalifi kace uchazečů a hodnocení 
nabídek ve věci veřejné zakázky s ná-
zvem „Pořízení dvou osobních automo-
bilů pro pečovatelskou službu“ ve slo-
žení: Bc. Petr Punčochář, Ing. Vladimíra 
Pešková, Ing. Bohumil Horník.

Rada města na své 5. schůzi dne 6. prosince 2022 mj.:
schválila změnu přílohy č. 1 Knihovního 
řádu Městské knihovny v Moravských 
Budějovicích – Ceník služeb a poplatků 
s platností od 1. 1. 2023;
schválila podání žádostí o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Odboru umění, litera-
tury a knihoven Ministerstva kultury ČR 
na projekt Z knihovny do školy, ze školy 
do knihovny a na projekt Do knihovny 
za kulturou i za poznáním. Spoluúčast 
města na projektu bude fi nancována 
z rozpočtu městské knihovny;
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky „Pořízení dvou osobních automobi-
lů pro pečovatelskou službu Moravské 
Budějovice“ (elektromobilů): 1. BS auto 
Brno, a.s. Brno, celková cena bez DPH 
1 611 900 Kč; 2. Nelegia s.r.o. Praha, 
celková cena bez DPH 1 899 000 Kč;

schválila žádost města o uplatnění 
slevy za uložení komunálních odpadů 
na skládce Petrůvky;
schválila poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 12 000 Kč pro Římskokatolickou 
farnost Moravské Budějovice na provoz 
věžních hodin v roce 2022;
schválila podpis Kupní smlouvy s akci-
ovou společností Prefa Brno na poříze-
ní čtyř betonových květináčů a čtyř be-
tonových laviček, které budou umístěny 
v prostoru tržnice u Billy;
vzala na vědomí dopis zaslaný prostřed-
nictvím pracovního týmu UKRAJINA 
na možnost uzavření dohody o zajištění 
ubytování v souvislosti s ozbrojeným 
konfl iktem na území Ukrajiny pro ob-
dobí od 1. 1. 2023 a schválila uzavření 
dohody o zajištění ubytování dle § 6d 

odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o někte-
rých opatřeních v souvislosti s ozbroje-
ným konfl iktem na území Ukrajiny vy-
volaným invazí vojsk Ruské federace, 
ve znění pozdějších předpisů s Mgr. Ví-
tězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
Kraje Vysočina a schválila i nadále vy-
užít prostory bývalé hasičské zbrojnice 
jako provizorní přechodné ubytování 
přílivu uprchlíků;
souhlasila s přerušením provozu Mateř-
ské školy Moravské Budějovice v obdo-
bí vánočních prázdnin od 23. 12. do 30. 
12. 2022;
schválila poskytnutí fi nančního daru 
na akci GMBproAdvent z FAOM ve výši 
5 000 Kč pro GMBproMB – studentský 
spolek při Gymnáziu MB.
Marie Růžičková,
odbor kanceláře starosty a školství 

a vyúčtování poskytnutého pří-
spěvku (dotace) z rozpočtu města Mo-
ravské Budějovice“ a doplacení dota-
ce ve výši 1 339 581 Kč pro Vodovody 
a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, 
Třebíč;
schválilo dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, určit 
místostarostu města Mgr. Jana Švaříč-
ka ke spolupráci s pořizovatelem při po-
řizování územně plánovacích podkla-
dů a územně plánovací dokumentace 
města Moravské Budějovice, a ve věci 
konzultačních vedoucího odboru stra-
tegického rozvoje a investic a zástupce 

vedoucího odboru výstavby a územní-
ho plánování;
schválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1808/2 orná půda o výměře cca 
26 m2 v k. ú. Moravské Budějovice pře-
dem určenému žadateli společnosti 
EG.D, a.s. Brno za cenu 800 Kč/m2.



4

město informuje

Důležité informace k lednovým prezidentským volbám
Organizace volebních dnů
Volba prezidenta České republiky bude probíhat ve dvou dnech, 

a to v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hod do 22:00 hod a v so-
botu dne 14. ledna 2023 od 8:00 hod do 14:00 hod. Případné dru-
hé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční 
v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 
28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky pro první kolo volby budou dodány do schránek 

voličům nejpozději v úterý 10. ledna 2023. Pro případné druhé kolo 
volby se hlasovací lístky do schránek voličům neroznášejí.

Hlasování ve volební místnosti
Ve volební místnosti po kontrole totožnosti voliče (předložením 

platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu) 
vstoupí volič do prostoru na úpravu hlasovacích lístků. Volič vlo-
ží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič 
musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací 
lístek, jinak je hlas neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požá-

dat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Požadavek na hlasování do přenosné volební schránky můžete 
již nyní nahlásit na telefon 568 408 309, ve dnech voleb pak na te-
lefon 568 408 311.

Druhé kolo volby prezidenta
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční 

většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve dru-
hém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního 
kola. Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola vol-
by obdrží voliči až ve volební místnosti.

Volební místnosti ve městě
 Okrsek č. 1 Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
 Voliči bydlící v ulici Alšova, Bezručova, Ciolkovského, Dopravní, 

Fibichova, Fišerova, Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře, Me-

xická, Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984, 1006, 
1027, 1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 1114, 1161, 1337, 1543, 
1544, 1577, 1579, 1646 – 1648, 1677, 1678), Wolkerova.

 Okrsek č. 2 Dům pečovatelské služby I, Chelčického čp. 904
 Voliči bydlící v ulici 1. máje, Funtíčkova, Heřmanická, Chelčické-

ho, Jaroměřická, Kozinova, Lázeňská, Lidická, Palackého, Praž-
ská (čp. 104 – 113, 115, 116, 128, 321, 914), Sokolská, Sušilova, 
Šustova.

 Okrsek č. 3 Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského 
sady čp.79

 Voliči bydlící v ulici Blahoslavova, Dobrovského, Fügnerovo 
nám., Havlíčkova, Janáčkova, Kollárova, Kosmákova, Mojmíro-
va, nám. ČSA, nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Peroutka, 
Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, Tovačovského 
sady, Veverkova, Žerotínova.

 Okrsek č. 4 Základní škola T. G. M., nám. Svobody čp. 903
 Voliči bydlící v ulici Březinova, Gymnazijní, Jiráskova, Šafaříko-

va, U Mastníka.
 Okrsek č. 5 Mateřská škola Husova čp. 485
 Voliči bydlící v ulici Husova, Jemnická, Komenského sady, Mili-

čova, Okružní, Palliardiho, Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379, 
475, 476), Větrná, Za Tratí.

 Okrsek č. 6 Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
 Voliči bydlící v ulici Hloužkova, Jechova, Komenského, Máne-

sova, Na Výsluní, Šindelářova (čp. 1259 – 1268), Zahradní (čp. 
1585 – 1705).

 Okrsek č. 7 Městská knihovna, Tyršova čp. 364
 Voliči bydlící v ulici Bří Čapků, Čechova, Lažínská, Myslbekova, 

Partyzánská, Pod Spravedlností, St. Slavíka, Šindelářova (čp. 
1706), Tyršova, U Vodojemu, Urbánkova (čp. 231, 386 – 389, 
616 – 619, 671, 870 – 874, 948, 1035, 1042, 1282), Zahradní (čp. 
1720 – 1726), Znojemská.

 Okrsek č. 8 Kulturní dům Jackov, čp. 16
 Voliči bydlící v obci Jackov.
 Okrsek č. 9 Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64
 Voliči bydlící v obci Lažínky.
 Okrsek č. 10 Kulturní dům Vesce, čp. 6
 Voliči bydlící v obci Vesce.
 Okrsek č. 11 Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53
 Voliči bydlící v obci Vranín.

Bc. Pavlína Prokešová,
referentka odb. organizačního

Ve středu 16. listopadu přivítali v obřadní síni městského úřa-
du starosta Martin Ferdan, místostarosta Jan Švaříček a krajský 
radní Karel Janoušek dvě dívky: Michaelu Holíkovou a Beátu 
Meschkovou.

Míša je zdravotní sestřička, nyní 
studentka všeobecného ošetřovatel-
ství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlí-
ně. Začátkem loňského července za-
chránila život muži, který zkolaboval 
při jízdě vlakem. Do příjezdu záchran-
né služby prováděla spolu s dalšími 
dvěma muži resuscitaci jeho srdce. 
Přivolaným záchranářům se násled-
ně podařilo muže zachránit.

Beáta Meschková je zákyní zá-
kladní školy a úspěšnou atletkou TJ 
Spartak Třebíč, její hlavní disciplínou 
je sedmiboj. Účastní se celostátních 
i mezinárodních atletických soutěží, 
kde se umísťuje na předních místech. Letos získala mimo jiné tři 
zlaté medaile, stala se mistryní Kraje Vysočina v běhu na 100 m, 
na mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou v kategorii 
starších žákyň získala 1. místo ve skoku dalekém a rozeběhla 

zde také vítěznou štafetu děvčat z TJ Spartak Třebíč.
Beátka je mladá a talentovaná sportovkyně. Závodní sezóna 

roku 2022 pro ni začala v dubnu a skončila v říjnu. Během celé 
sezóny se stále zlepšovala v jednotli-
vých disciplínách a vytvářela si nové 
osobní rekordy. Setkání s ní bylo pro 
nás inspirativní v tom smyslu, že mla-
dí a zkušení sportovci v našem městě 
dokáží vzbudit zájem o sport i mezi 
tou nejmladší generací. Míša, mladá 
sestřička, nám názorně předvedla, 
jaká je cena života a jak je důležité 
umět poskytnout první pomoc, neboť 
ona to zvládla na jedničku. Do její si-
tuace se může dostat kdokoli z nás 
a okamžik, kdy zachráníte lidský ži-
vot, se zcela jistě vryje do hloubi kaž-
dé duše. Proto jí za její počin patří 
velké poděkování.

Obě dvě děvčata obdržela z rukou starosty a místostarosty 
jako projev uznání dárek s kytičkou a nemohl samozřejmě chy-
bět ani podpis do pamětní knihy města.

Barbora Pokorná, odb. kanceláře starosty a školství

Vedení města přijalo na radnici M. Holíkovou a B. Meschkovou
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ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA

11. 01. 2023
08. 02. 2023
08. 03. 2023

(vždy od 9.00 do 16:00 hod.)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

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

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ
KRAJE VYSOČINA, O.P.S.

 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN
10. 01. 2023 14. 02. 2023 14. 03. 2023 11. 04. 2023
24. 01. 2023 21. 02. 2023 21. 03. 2023 18. 04. 2023
(vždy od 8.30 do 10.30 hod.)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 
904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Kontaktní osoba: Ivana Honsová
Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice 
(730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny 
na www.mbudejovice.cz

školou Moravské Budějovice. Na závěr návštěvy vystoupil dívčí 
taneční soubor s velmi pěknou pohybovou ukázkou. Spolupráce 
mezi ZUŠkami bude jistě velmi vítaným zpestřením tradičních 
oslav a aktivit obou měst.

Krátce nato jsme s primátorem města odjeli na prohlídku Ba-
ziliky Sedmibolestné Panny Marie, jedné z nejvýznamnějších 
církevních staveb na Slovensku. Průvodní slovo o historii Ba-
ziliky měl mladý duchovní, který nám velmi poutavě přiblížil její 
historii i dění kolem ní v průběhu několika staletí. Zajímavostí je 
jistě fakt, že Baziliku navštívil jak papež Jan Pavel II., tak také 
stávající hlava katolické církve František. O duchovním rozměru 
Baziliky v Šaštíně-Strážích svědčí mimo jiné rovněž významná 
návštěva Matky Terezy při její cestě do Čenstochové na území 
Polska.

Další program 
našeho pobytu po-
kračoval neformál-
ním setkáním s ro-
dinou Jaroslava 
Suchánka v rámci 
slavnostní večeře. 

Návštěva v Šaš-
tíně-Strážích zna-
menala důstojné 
zakončení jedné 
etapy naší spolu-
práce a zároveň 
připravila kroky 
k navázání spolu-
práce nové s bu-
doucím vedením 
tohoto slovenské-
ho města.

Zdeněk 
Janderka

Koncem listopadu odjel starosta Martin Ferdan spolu s radní 
Janou Kiesewetterovou a zastupiteli Miroslav Johnem a Zdeň-
kem Janderkou na přátelskou návštěvu do slovenského partner-
ského města Šaštín-Stráže. Cílem jejich cesty bylo především 
rozloučení s odstupujícím primátorem Jaroslavem Suchánkem, 
který po slovenských komunálních volbách v této funkci končí.

Program naší ces-
ty na Slovensko jsme 
doplnili o návštěvu 
Lanžhota, kde na tam-
ní základní škole pů-
sobí Milan Kocmánek, 
rodák z Moravských 
Budějovic, pedagog, 
významný kreslíř, hu-
morista, všestranná 
umělecká osobnost. 
Ve velmi pohodové 
atmosféře nás prove-
dl školou s moderními 
pracovišti, krásnou 
sportovní halou s tri-
bunou pro diváky, pro-

hlédli jsme si také venkovní hřiště s atletickým běžeckým oválem 
a vnitřním hřištěm s umělým povrchem. Sám Milan Kocmánek, 
který se ke svému rodnému městu stále hlásí, projevil velký zá-
jem navázat s námi do budoucna spolupráci. Přislíbil návštěvu 
Moravských Budějovic a potěšen byl i možností uskutečnit vý-
stavu vlastních kreseb v prostorách městského kulturního stře-
diska.

Cesta po krátké zastávce v Lanžhotě pokračovala na Sloven-
sko, město Šaštín-Stráže nás přivítalo mírně deštivým počasím. 
Náš program byl zaměřen na návštěvu Základní umělecké školy 
Jany Kociánové, kde nás spolu s primátorem Jaroslavem Su-
chánkem velmi srdečně přivítala paní ředitelka ZUŠ, představila 
nám školu a projevila zájem o spolupráci se Základní uměleckou 

Slavnostní přijetí bronzové medailistky
Ve středu 7. prosince přijali starosta Martin Ferdan a místostarosta Jan Šva-

říček druhou vicemistryni České republiky v Soutěžním Aerobicu Master Class 
(SAMC) ve věkové kategorii 14 – 16 let slečnu Anetu Havlíčkovou. Sympatická 
a skromná studentka moravskobudějovického gymnázia a členka Profi  aerobic 
teamu MB získala bronzovou medaili v říjnu na Mistrovství České republiky, 
které se konalo v Praze.

Této slavnostní události se zúčastnila i trenérka Profi  aerobic teamu MB 
Vendula Kopečková a Anetčina rodina. Bronzové medailistce oba představite-
lé města poblahopřáli k dosaženému úspěchu, ocenili ji za skvělou reprezen-
taci Moravských Budějovic a popřáli jí především pevné zdraví, další úspěchy 
ve sportu, studiu i v osobním životě.   –ruž–

Z krátké návštěvy Lanžhota ve škole u Mila-
na Kocmánka (na snímku třetí zleva).

Bazilika Sedmibolestné Panny Marie patří k nej-
významnějším církevním stavbám Slovenska.

Přátelská návštěva slovenského partnerského města
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pilot zapojit do boje, po porážce Francie 
odplul do Anglie. Do Royal Air Force (RAF 
– Královské letectvo) byl přijat 24. červen-
ce 1940.  Po absolvování výcviku byl při-
dělen k 313. československé stíhací peru-
ti. V roce 1942 již byl spolehlivým členem 
„třistatřináctky“. Svou první velkou bitvu 
zažil v neděli 12. dubna 1942. Jeho peruť 
měla doprovázet bombardéry při útoku 
na cíl ve Francii. Osudovým dnem se pro 
něj stal 18. listopad 1942, kdy se už jako 
držitel několika vyznamenání a britské 
hodnosti Flight Sergeant nevrátil z hloub-
kového útoku nad severozápadní Francií.

V rodném Jackově je zmíněn na pa-
mětní desce na památníku obětem druhé 
světové války. V roce 1947 byl in memo-
riam povýšen na poručíka a roku 1989 
na plukovníka. Obdržel dvakrát Českoslo-
venskou medaili za chrabrost a dvakrát 
Československý válečný kříž. Jeho jmé-
no je zapsáno také na památníku letců 
v Runnymede ve Velké Británii. Jaroslav 
Hloužek je považován za nejmladšího 

československého pilota 
druhé světové války ve služ-
bách RAF.

Připomínat si tyto důležité 
mezníky našich dějin je pro 
český národ obzvláště důle-
žité. V každém našem měs-
tě, velkém i malém, i v kaž-
dé vesnici stojí pomník, 
na němž jsou jména mužů, 
kteří odešli bojovat do válek 
a nikdy už se nevrátili. Tito 
muži nikdy nechtěli nosit 
uniformu, ale přesto splni-
li svoji povinnost a položili 
život za věci, kterým věřili. 
Připomínejme si je.

Barbora Pokorná

„Den válečných veteránů je dnem smí-
ření, kdy litujeme všech zmařených životů 
vojáků, ať už bojovali na jakékoliv straně, 
především však těch, kteří padli za ná-
rodní, osobní a politickou svobodu. Je ale 
také dnem poděkování českým vlasten-
cům, kteří padli v obou světových válkách 
a dalších konfl iktech minulého a tohoto 
století,“ uvedl místostarosta města Jan 
Švaříček.

Přesně o týden později uctil starosta 
Martin Ferdan spolu s plukovníkem v zálo-
ze Ing. Miroslavem Svobodou skromným, 
leč důstojným pietním aktem, památku 
letce Jaroslava Hloužka, pilota druhé svě-
tové války z Jackova, od jehož smrti uply-
nulo 80 let. Součástí tohoto 
aktu bylo i milé setkání se 
sestrou Jaroslava Hloužka, 
která doposud žije a těší 
se dobrému zdraví. ‚Jsem 
rád, že jsem si dnešním se-
tkáním mohl připomenout 
rodáka z Jackova a hrdi-
nu z druhé světové války, 
který miloval svou zem víc 
nežli svůj život, a proto šel 
za její svobodu bojovat,“ 
řekl moravskobudějovický 
starosta Martin Ferdan.

Jaroslav Hloužek se na-
rodil 27. května 1920. Krát-
ce po svých osmnáctých 
narozeninách se nechal 

dobrovolně odvést do armády. Nastoupil 
do vojenského leteckého učiliště a absol-
voval pilotní poddůstojnickou školu s vý-
borným prospěchem. Kariéru u vojska si 
však dlouho neužil. Po okupaci Českoslo-
venska byl z armády v březnu 1939 pro-
puštěn.

Jeho touhu bojovat za záchranu své 
vlasti to nijak neodradilo. Se svým kama-
rádem Blažejem Konvalinou z Blížkovic 
utekl do Polska, kde se v Krakově přihlá-
sil do československé vojenské jednotky. 
V září se spolu s jednotkou dostal do Ru-
munska a odtud na konci října do Francie. 
Tam byl 15. února povýšen na desátníka. 
Začínal u pěší jednotky a než se mohl jako 

Oprava chodníku je dokončena
V závěru roku 2022 byla provedena 

oprava chodníku v ulici Urbánkova, a to 
v úseku od křižovatky s ulicí Miličova po ro-
dinný dům č. p. 1282. Veškeré práce zajis-
tila společnost SATES ČECHY s.r.o., Telč, 
přičemž celkové náklady činily 964 tis. Kč 
bez DPH. Oprava zbývajícího úseku chod-
níku ve směru k ulici Znojemská proběhne 

po realizaci pokládky nízkého napětí v dal-
ší plánované etapě fi rmou EG.D, a.s.

Rozšíření osvětlení u podchodu
Město Moravské Budějovice rozšířilo 

veřejné osvětlení v ulici Fibichova, a to 
podél cesty k podchodu pod železnič-
ním tělesem. Výstavba nového osvětlení 
probíhala od června do října roku 2022 

Jak na lepší paměť aneb Když zapomínat, tak vesele

Středa 11. ledna 2023 v 15.00 hod.
MKS Beseda – sál Budivoj

Setkání s vedoucí Alzheimer poradny Vysočina Mgr. Marcelou Rýpalovou, která 
v Moravských Budějovicích vede již třetím rokem bezplatnou Alzheimer poradnu 
v prostorách Domu s pečovatelskou službou. Dozvíte se, jak se o svoji paměť starat, 
aby fungovala co nejlépe. Kdy může být zapomínání prvním příznakem závažné 
nemoci. A co dělat, když máme pocit, že nám stále někdo schovává naše věci.

Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni, tak nezapomeňte…

Odbor sociální MěÚ

Představitelé města uctili památku válečných veteránů včetně letce Hloužka
Místostarosta města Jan Švaříček si v pátek 11. listopadu položením květiny 

u Památníku věčné slávy připomněl a uctil památku všech válečných veteránů. 
Den válečných veteránů se celosvětově slaví právě 11. listopadu, Česká repub-
lika si tento významný den připomíná od roku 2001. Datum 11. 11. se odvíjí ode 
dne, kdy bylo v roce 1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem a na zá-
padní frontě tak skončily boje první světové války. Symbolem válečných vete-
ránů je květ vlčího máku, který ve velkém množství vyrostl právě na bojištích 
a hrobech vojáků padlých v tomto válečném konfl iktu.

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
a veškeré práce zajistila na základě vý-
sledku výběrového řízení fi rma Jan Ko-
cáb – ELKO, Blížkovice. Celkové náklady 
na rozšíření tohoto potřebného veřejné-
ho osvětlení, které přispívá ke zvýšení 
bezpečnosti v této lokalitě, dosáhly výše 
154 672 Kč bez DPH.

Nový plot v městském parku
V závěru listopadu 2022 skončila vý-

stavba nového oplocení mezi pozemkem 
velkého zámeckého parku ve vlastnictví 
města (území dětského hřiště) a pozem-
kem v soukromém vlastnictví. Původní 
zeď byla zdemolována, byly sejmuty 
ocelové plotové díly a poté také došlo 
k rekultivaci pozemku. Následně byla 
provedena výstavba nové ohradní zdi. 
Původní ocelové plotové díly byly zrepa-
sovány a vzápětí použity jako výplň no-
vého plotu. Veškeré práce zajistil Zdeněk 
Hagara z Moravských Budějovic, celkové 
náklady dosáhly výše bezmála 395 tisíc 
Kč bez DPH.
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Uplynulý rok se v Moravských Budě-
jovicích opravovalo náměstí Svobody 
a k němu přilehlé ulice. Nebudeme tvr-
dit, že rekonstrukce běžela jako po más-
le. Zajímá vás, proč je rekonstrukce ulic 
v této lokalitě nevydařená?

Je to jednoduché, na realizaci akce byl 
takový tlak, že nebyla zpracována 
prováděcí dokumentace. Už před 
dvěma roky jsme upozorňovali, že 
je třeba řádně připravit projekt, ide-
álně s architektem. Při této realizaci 
neměla stavební fi rma kóty, přesné 
rozměry, chyběly řezy důležitých 
prvků. Detaily se „vařily“ přímo 
na místě, za průběhu akce. Ptáte se, 
jak je tohle za peníze vás, daňových 
poplatníků, možné? Odpověď hle-
dejte u předchozího pana starosty. 

Zdědili jsme tuto problematickou 
akci těsně před dokončením a kaž-
dý týden jen opravovali vzniklé chy-
by a hledali nejlepší řešení. Chci 
poděkovat kolegům z investičního 
odboru, řešili desítky problémů 
a pro zdárné dokončení akce dělali 

první poslední. V současné době je již lo-
kalita otevřená veřejnosti a popelnice od-
vážíme v původním režimu. Prosíme vás 
ještě o opatrnost, stavební fi rma odstra-
ňuje poslední nedostatky a můžete se zde 
ještě setkat se stavební technikou.

Ulice bohužel ještě nejsou komplet-

ně hotové, chybí poslední krok. K tomu, 
aby mohlo být dílo zkolaudováno, musí 
být na jaře dodělány zpomalovací prahy. 
Toto je podmínka Dopravního inspekto-
rátu, na které nic nezměníme. Zpomalo-
vací prahy budou především v místech 
přechodů pro chodce a zásadně přispějí 

ke zvýšení bezpečnosti dětí 
v okolí školy. Nemusíte mít 
obavy, že se celá lokalita 
znovu uzavře. Stavební fi r-
mě jsme dali jasnou podmín-
ku, že zavře jen jednu ulici 
a až bude hotová, budou po-
kračovat na další.

Děkujeme, že jste byli 
trpěliví a přijměte omluvu 
za komplikace způsobe-
né stavbou a uzavírkami. 
Za nové vedení města slibu-
ji, že budeme věnovat řádo-
vě větší péči přípravě staveb 
a většinu případných problé-
mů doladíme již při přípravě.

Jan Švaříček,
místostarosta

Během listopadu 2022 se v Moravských 
Budějovicích na dva týdny uzavřela smu-
teční síň, aby mohla být zrealizována oče-
kávaná oprava jejích vnitřních prostor, která 
zahrnovala komplexní úpravu stěny smu-
teční síně, katafalku včetně osvětlení, inte-
riérových dveří, řečnického pultu, květinové 
výzdoby, nové dekorace a také ozvučení. 
Celkové náklady na zmíněné úpravy činily 
727 298 Kč.

V pondělí 28. listopadu jsme 
se pak slavnostně sešli spolu 
s několika členy kulturní komi-
se, radními a zástupci fi rem, 
které realizaci obnovy vnitřních 
prostor smuteční síně prová-
děly, a slavnostně ji společně 
otevřeli.

Určitě nám dáte za pravdu, 
že po její částečné obnově se 
volalo již několik let. Dlouho-
době se do objektu smuteční 
síně neinvestovalo, což se vý-
razně podepsalo na jejím stavu 
a vzhledu. Bylo už bezpodmí-
nečně nutné zajistit občanům 
odpovídající podmínky pro dů-
stojné rozloučení s jejich blíz-
kými. Vzniklo přirozené místo, 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří se na celkové proměně podíle-
li. Díky dokonalé spolupráci a souhře mohly 
být práce provedeny v tak krátkém časovém 
úseku a s tak dokonalým výsledkem.

Paní Veronika Koukalová z odboru fi -
nančního a obecního živnostenského úřadu 
si celý projekt vzala od začátku do konce 
za své a zařídila jeho realizaci; dá se říct, že 
do něj vložila část sebe. Poděkování patří 
rovněž Barboře Pokorné za celkovou spo-
lupráci na projektu a Mgr. Petře Salačové 
za vyhlášení veřejné zakázky. Největší po-
děkování však patří Aleši Dvořákovi z mo-
ravskobudějovické fi rmy ADinterier a jeho 
týmu, který se podílel na celkové proměně 
dveří, katafalku, vyrobil rámy na mecho-
vé obrazy, zařídil stavební práce, výmalbu 
a čištění podlah, bez něj bychom byli ztra-
ceni. Ozvučení pak zajistil Miroslav Krato-
chvíl a vkusnou květinovou výzdobu si vzala 
za své Václava Trojanová s manželem. Po-
děkování patří také členům kulturní komise, 
kteří se přišli na úpravách domluvit, jakož 
i Rostislavu Musilovi z pohřební služby, který 
nám vyšel vstříc a po dobu úprav zajistil ná-
hradní prostory na konání posledních rozlou-
čení. Ještě jednou velké díky všem. Věřím, 
že nový interiér smuteční síně je opravdu 
důstojným místem pro poslední rozloučení 
s nejbližšími.

Martin Ferdan, starosta

sjednocené barevně s čistými přírodními 
liniemi. Podle původního záměru mělo dojít 
pouze k vyřešení nevzhledného prostoru se 
závěsem, který dělil vstupní halu od smuteč-
ní síně. Po jednáních uskutečněných na půdě 
smuteční síně se přistoupilo k celkové úpravě 
interiéru tohoto prostoru a domníváme se, že 
výsledek je díky celkové komplexnosti prove-
dených prací velmi pozitivní.

Tříkrálová sbírka 2023
Stalo se již pěknou tradicí, že počátkem nového roku přichází do všech měst a obcí 

České republiky Tříkrálová sbírka. Její letošní dvacátý třetí ročník proběhne ve dnech 
1. až 15. ledna a (nejen) v Moravských Budějovicích ho organizuje Oblastní charita Tře-
bíč. Sbírka je zaměřená na pomoc nemocným, postiženým, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí ve všech obcích našeho okresu.

Peníze, které při sbírce vhodíte do zapečetěných pokladniček, budou skutečně po-
užity na pomoc lidem v nouzi jen v rámci okresu Třebíč. Chci tedy předem poděkovat 
všem, kteří koledníky laskavě přijmou a přispějí jakoukoliv částkou.

Ludmila Slabá

Rekonstrukce lokality náměstí Svobody je ve fi nále

Náměstí Svobody v první polovině června roku 2022. 
Foto: Luboš Janoušek

Smuteční síň se po zdařilých úpravách otevřela veřejnosti

Slavnostního znovuotevření smuteční síně se zúčastnili také 
starosta Martin Ferdan (vlevo) a místostarosta Jan Švaříček, 
kteří ve svých krátkých proslovech ocenili její novou podobu. 

Foto: Luboš Janoušek

SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 17. ledna,

v integrovaných obcích
v úterý 24. ledna.
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Pravidlo, že občanům Moravských 
Budějovic a jejich místních částí, 
kteří slaví devadesáté a vyšší naro-
zeniny, gratulují představitelé města 
osobně, platí již několik let. Podmín-
kou ovšem je, že o takové osobní 
blahopřání projeví samotní oslavenci 
(nebo jejich blízcí) zájem. V úterý 29. 
listopadu se tak poprvé ve své funkci 
vydal za třemi jubilantkami starosta 
Martin Ferdan. A byla to jeho pre-
miéra jako hrom! Nakonec totiž ne-
přál třem, ale rovnou čtyřem ženám 
ve věku od 92 do 98 let…

Nejdříve vedly starostovy kroky 
do Domu sv. Antonína, kde ve spo-
lečenské místnosti slavily své na-
rozeniny dvě moravskobudějovické 
občanky Marie Smrčková a Marie 
Trávníčková. Oběma Mariím, které 
se tradičně podepsaly do pamětní 
knihy města, Martin Ferdan popřál 
do dalších let především hodně 
zdraví a každé předal kytici, dárko-
vý balíček a pamětní list.

V místnosti ovšem seděla ješ-
tě jedna klientka DSVA, která také 
měla narozeniny a která se také 
jmenuje Marie – příjmením No-
váčková. V Domově bydlí dva roky, ale trvalé bydliště má stále 
v Hodově. Narodila se v Hroznatíně a je neteří armádního gene-
rála a československého prezidenta z let 1968 – 1975 Ludvíka 
Svobody. Rovněž v jejím případě se starosta připojil k celé řadě 
přítomných gratulantů na čele s ředitelem DSVA Petrem Žákem.

Další dopolední gratulaci starosta, jehož doprovázela matrikářka 

Petra Brabencová, absolvoval v bytě panelového domu v ulici Šafa-
říkova. Zde především pevné zdraví do dalších let popřál paní Lud-
mile Šálkové. Ani v tomto případě samozřejmě nechybělo předání 
kytice, balíčku a pamětního listu. A zbyl i čas na přípitek a krátké 
posezení u kávy a chlebíčků s oslavenkyní a jejími nejbližšími.

Luboš Janoušek 

Vítání adventního období, které při-
padlo na 27. listopadu, si mohli obyvatelé 
města po dvou letech, kdy byly programy 
rušeny či omezovány proticovidovými 
opatřeními, vychutnat opět v plném roz-
sahu. Ceny energií se pro město nemě-
nily, neboť je má zafi xované, proto jsme 
neplánovali na těchto akcích nijak šetřit. 
Navíc jsme přesvědčeni, že v Morav-
ských Budějovicích mají lidé především 
žít. Zvlášť poté, co nás v posledních le-
tech stále provázejí nějaké komplikace. 
Proto jsme chtěli hlavně dětem dopřát 
příjemné a radostné zážitky, které nelze 
přepočítávat jen na peníze.

Kromě klasického rozsvícení vánoč-
ního stromu a bohaté sváteční výzdoby 
jsme pro vás nachystali i doprovodné ak-
tivity, které pokračovaly celý advent. Ne-
chyběly tři neděle obohacené o advent-
ní koncerty a rozhodně jste nepřišli ani 
o štědrovečerní troubení z věže kostela. 
Nově jsme do programu zařadili adventní 
trhy s tvořivými dílničkami a živou hud-
bou, které se konaly poslední advent-
ní neděli. K vidění byla řada prodejců, 
kteří mohli prezentovat své ruční práce 
na řemeslných stáncích, uspokojeni byli snad i ti, co rádi mlsají; 
chybět samozřejmě nemohly ani nápoje všeho druhu včetně ob-
líbeného svařeného vína.

Procházky městem zpříjemnily ozdo-
bené stromy na náměstích ČSA a Míru 
a u kostela sv. Jiljí. Děkujeme všem mo-
ravskobudějovickým školám i školkám, 
Domu sv. Antonína, DDM Budík a spol-
kům, které se každoročně do tohoto zdo-
bení zapojují.

Letošní rok jsme pokračovali v podobě 
vánočně dekorovaného foto pointu umís-
těného u kostela, ve kterém jste si mohli 
pořídit fotografi e a sdílet pravou vánoč-
ní atmosféru z našeho města se svými 
nejbližšími nebo přáteli na sociálních 
sítích. U kostela nechyběla již tradiční 
Ježíškova kancelář a celkovou atmo-
sféru dotvářel ručně vyřezávaný betlém 
u vánočního stromu. Nový rok jsme pak 
společně přivítali ohňostrojem a společ-
ným přípitkem.

Ještě jednou děkujeme všem, kte-
ří nám pomohli a udělali maximum pro 
to, abychom vytvořili krásné a důstojné 
adventní prostředí s pravou vánoční at-
mosférou. Doufáme, že když jste vyra-
zili na podvečerní procházku městem, 
koupili jste si něco teplého na zahřátí 
ve stánku u Špeluňky, napsali jste svá 

tajná přání do Ježíškovy kanceláře, nasáli jste do sebe kousek 
toho pravého vánočního ducha a cítili se příjemně.

Barbora Pokorná, odbor kanceláře starosty a školství

Čtvero gratulací během jediného dopoledne

Návštěvou starosty byla potěšená 
Ludmila Šálková.

Nejdříve starosta popřál Marii Nováčkové. Kytici dostala také Marie Trávníčková.

I Marie Smrčková se podepsala do pamětní 
knihy města.

Moravskobudějovický advent dýchal tou pravou 
vánoční atmosférou i odpovídající výzdobou

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru pro-
běhlo za obrovského zájmu veřejnosti. Stovky lidí 
při té příležitosti přivítal a krásný adventní čas jim 
popřál starosta Martin Ferdan.
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Nastává nejmasivnější rozšíření datových schránek. Podnikatelé 
si od 1. ledna 2023 budou muset zvyknout na to, že s nimi úřady 
začnou komunikovat výhradně elektronicky. Datovou schránku ale 
dostanete, i když nepodnikáte: stačí, abyste třeba podali daňové při-
znání online nebo požádali o řidičák přes bankovní identitu.

Datovou schránku musí od ledna 2023 používat živnostníci, po-
vinné začaly být i pro zbývající právnické osoby, které si ji dosud 
nemusely zřídit – jde hlavně o zájmové spolky, společenství vlast-
níků jednotek (SVJ), nadace nebo obecně prospěšné společnosti. 
Zpozornět by ale měli i nepodnikatelé. Stát totiž automaticky založí 
datovou schránku také všem občanům, kteří s ním kdykoliv od 1. 
ledna 2023 začnou komunikovat přes svou elektronickou identitu. To 
znamená, že se připojí ke službám takzvaného eGovernmentu (ty-
picky k Portálu občana a podobně) prostřednictvím bankovní identi-
ty, eObčanky s čipem, služby Moje ID, mobilního klíče eGovernmen-
tu, I.CA s čipovou kartou nebo údajů NIA ID. Stát totiž předpokládá, 
že kdo zvládne tento krok, je dostatečně informačně gramotný na to, 
aby zvládl i obsluhu datové schránky. Občan se o zřízení datové 
schránky dozví v okamžiku přihlášení přes Národní bod pro auten-
tizaci a identifi kaci (NIA), případně i zprávou do e-mailu (pokud ho 
zadá).

Všem podnikajícím fyzickým osobám (kromě těch, které už 
se dříve zapojily dobrovolně) a zbývajícím právnickým osobám 
vznikne datová schránka mezi 1. lednem a 31. březnem 2023. 
O zřízení se postará stát, budoucí majitelé datovek si tedy nemuse-
jí nic aktivovat nebo něco hlásit. Přístupové údaje jim po zřízení 
schránky budou doručeny poštou. Při doručování přístupových 

údajů se počítá s fi kcí doručení (fi kce doručení – pokud adre-
sát doporučené zásilky není zastižen, je zásilka uložena na poš-
tě a ve schránce adresáta zanechána výzva k jejímu vyzvednutí 
ve lhůtě deseti dní a poučení o tom, že zásilka bude považována 
za doručenou uplynutím desátého dne i v případě, že si zásilku ad-
resát nevyzvedne). Datová schránka bude zpřístupněna přihlášením 
nebo opět fi kcí – tj. nejpozději desátým dnem po dni doručení přístu-
pových údajů. Zneplatnění přístupových údajů a požádání o nové je 
možné na kontaktních místech Czech POINTu nebo s využitím elek-
tronické identity. Datové schránky zřízené ze zákona nelze zru-
šit, ani znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek 
dojde až s účinností ke dni výmazu ze zákonem stanovené eviden-
ce (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), 
tzn. nikoli na žádost. Výhodou datových schránek je možnost bez-
platné komunikace s úřady na dálku a možnost seznámit se s větši-
nou dokumentů od orgánů veřejné moci poslaných danému subjektu 
(výjimku představují dokumenty, které technicky nelze zasílat dato-
vou zprávou nebo případy, kdy konkrétní právní předpis vyžaduje 
jiný způsob doručení).

Naopak nevýhodou datových schránek je, že přijaté zprávy ucho-
vávají pouze 90 dní, pro trvalé uložení zpráv je nutné je uložit na jiné 
uložiště nebo využít službu „Datový trezor“, která je však zpoplatně-
ná v závislosti na počtu archivovaných zpráv.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.moje-
datovaschranka.cz, nebo na infolince 954 200 200.

Barbora Pokorná,
odb. kanceláře starosty a školství

Komu je podpora určena?
Vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objek-
tů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou
Podmínky:
1) žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žá-

dosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo
2) žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti 

o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral 
po celou dobu)

3) žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt 
před 12. 9. 2022

Na co můžete získat podporu?
1) Zateplení fasády – podpora ve výši max. 6.000 Kč/běžný metr
2) Zateplení střechy – 
 kompletní opatření – 
 podpora ve výši max. 

120.000 Kč
3) Zateplení stropu pod 

půdou – kompletní opatření – podpora ve výši max. 50.000 Kč
4) Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem 

– kompletní opatření – podpora ve výši max. 60.000 Kč
5) Výměna oken – jeden kus výplně (jeden stavební otvor) – pod-

pora ve výši max. 12.000 Kč/1 ks
6) Výměna vchodových dveří – jeden kus dveří – podpora ve výši 

max. 18.000 Kč/1ks
POZOR – maximální možná výše podpory může být až 100 % ná-
kladů, maximálně však 150 000 Kč na projektovou žádost/1 rodinný 
dům
Jak na to – co vás čeká?
1) Jste oprávněný žadatel, tedy splňujete podmínky programu
2) Máte zřízenu identitu občana
3) Jste vlastníkem bankovního účtu
4) Máte ujasněno, jaká opatření na úspory tepelné energie budete 

realizovat
5) Kontaktujte podpůrného pracovníka ze sítě poradců a to 

buď EKIS TŘEBÍČ – Nad Zámkem 1072/6, Třebíč, Vladimír 
Novotný, euroenergo@euroenergo.net, 733373505, nebo 
pracovníky MAS Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Bu-
dějovice, Robert Kubala, Martina Kršňáková, nzul@masro-
kytna.cz, 608750076 nebo 725736230

a. Doporučujeme v první fázi zaslat e-mail se svými kon-
taktními údaji a pracovník ze sítě poradců vás zpětně 
telefonicky zkontaktuje a dohodne si termín schůzky 
v nejlepším případně přímo u vás doma, případně v kan-
celáři pracovníků ze sítě poradců, vždy dle vašich možností

b. Pro předložení žádosti musíte obdržet Odborný posu-
dek zpracovaný pracovníkem ze sítě poradců, který 
je povinnou přílohou žádosti – posudek se vyhotovuje 
na základě šetření na místě realizace a součástí posudku 
je fotodokumentace současného stavu před realizací opat-
ření

c. Pokud nemáte zřízenu identitu občana a je to pro vás ná-
ročný úkol, pracovník ze sítě poradců vám s tímto pomůže

d. Pokud nemáte zku-
šenosti s prací s elektro-
nickou žádostí pro před-
ložení projektu AIS SFŽP 
a jeho následné administ-

race, pracovník ze sítě poradců vám s tímto pomůže
e. Po ukončení realizace projektu, vyzvete pracovníka ze sítě 

poradců (stejného co s vámi zpracovával žádost), který 
provede kontrolu na místě realizace, jak realizace proběh-
la, vystaví Zprávu a potvrzení o realizaci opatření a zkont-
roluje dodržení parametrů technického řešení opatření pro 
úspory tepelné energie a zároveň provede kontrolu doda-
vatelských faktur a dokladů, že tyto faktury jsou uhrazeny, 
a to bankovním převodem

f. POZOR – od podání žádosti o dotaci máte na realiza-
ci 12 měsíců, do této doby musíte doložit, že vybraná 
opatření jsou realizována

d. Dotace je poskytována předem
h. Realizaci můžete zajistit dodavatelským způsobem/na-

jmout si odborníky či svépomocí
Vaše nejbližší kontaktní místo poradenského pracoviště je MAS 
Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Budějovice, Robert Ku-
bala, Martina Kršňáková, nzul@masrokytna.cz, 608 750 076 nebo 
725 736 230

Martina Kršňáková, 
Poradenské pracoviště MAS Rokytná, o. p. s.

Datové schránky pro OSVČ i nepodnikatele. Nová povinnost je tady

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – LIGHT
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Budějovic Martin Ferdan či 
starosta okrsku č. 24 a mo-
ravskobudějovický radní 
Drahoslav Bastl.

Po nezbytných úvodních 
formalitách se poté, co pří-
tomní uctili povstáním a sym-
bolickou minutou ticha pa-
mátku členů, kteří se tohoto 
jednání nedožili, slova ujal 
starosta sboru Vladimír Rů-
žička. Mimo jiné připomněl, 
že SDH Moravské Budějovi-
ce má momentálně 113 řád-

ných členů (56 
mužů, 18 žen, tři 
dorostence, pět dorostenek, 
31 mladých hasičů a Florián-
ků – dětí do šesti let). Dále 
se zevrubně po jednotlivých 
měsících věnoval činnosti 
sboru v roce 2022 s tím, že 
zprávy o činnosti v letech 
2020 a 2021 jsou zájemcům 
k dispozici. Vyjmenoval celou 
řadu aktivit moravskobudějo-
vických dobrovolných hasičů 
včetně účastí na soutěžích, 
brigádách či při pořádání růz-
ných společenských akcí pro 

Na neobvyklém místě, ale s tradičním 
programem, se první prosincovou sobotu 
konala v Budivoji, což je sál MKS Bese-
da, výroční valná hromada Sboru dob-
rovolných hasičů Moravské Budějovice, 
přičemž od té předchozí (uskutečnila se 
6. 12. 2019) uplynuly skoro na den přesně 
kvůli koronavirovým omezením tři roky. 
Také tuto skutečnost připomněl v úvo-
du své obsáhlé zprávy o činnosti sboru 
v uplynulém období jeho starosta Vladimír 
Růžička. Jeho zprávu si spolu s ostatními 
hasiči vyslechli i hosté, mezi nimiž ne-
chyběli například starosta Moravských 

děti i dospělé. Zdůraznil neutěšený tech-
nický stav „staré hasičárny“, kvůli němuž 
se v jejích prostorách nemohla prosincová 
valná hromada uskutečnit.

Vladimír Růžička neopomněl ani sku-
tečnost, že na podzim byl Janě Vlasákové 
udělen titul „Zasloužilá hasička“, který jí 
měl být předán v Přibyslavi 26. října. Což 
se ale nestalo, neboť krátce předtím oce-
něná žena utrpěla úraz, po kterém násle-
dovala operace kolene. Slavnostního aktu 
se tak nemohla zúčastnit. Ocenění jí proto 
předal až na valné hromadě člen výkon-
ného výboru Okresního sdružení hasičů 
Třebíč Bohumír Benáček.

Po vystoupení starosty sboru následo-
valy přednesy dalších zpráv – výjezdové 
jednotky, o činnosti mládeže a sportov-
ního družstva, o hospodaření a revizi. 
Zvoleni byli delegáti na lednovou výroční 
valnou hromadu okrsku č. 24 (Hana Jaro-
šová) a na okresní konferenci (Vladimír 
Růžička).

Ještě před závěrečnou diskusí, do níž 
se zapojila většina hostů, proběhlo pře-
dání ocenění a medailí několika členům 
SDH Moravské Budějovice.

Luboš Janoušek

Hned v úvodu měsíce 
prosince začaly padat z ob-
lohy velké sněhové vločky 
a z nebeské brány vykročil 
sv. Mikuláš navštívit zemi. 
V doprovodu andílků puto-
val přes obláčky a za velký-
mi černými mraky se k nim 
připojili i darební čerti…

Taková skupinka přišla 
i v úterý 6. prosince do mo-
ravskobudějovického Domu 
sv. Antonína. Svatý muž 
s družinou nejprve procházel Domovem 
a postupně navštěvoval a žehnal obyva-
telům na lůžkách a obdaroval je malou 
nadílkou.

Následně pak vešel do stacionáře, kde 
byl uvítán adventním zpěvem „Ejhle, Hos-
podin přijde“. Pozdravil všechny přítomné 
a byl potěšen zprávou, že si obyvatelé pro 
něj připravili překvapení. 

Celý měsíc totiž pilně cvičili pohádku 
O slepičce a kohoutkovi a s hudebním 
doprovodem paní Mgr. Jany Brancuzské 
tento krásný příběh předvedli. Sv. Mikuláš 
s andílky rád nadělil obyvatelům balíčky, 
přidal požehnání a každému popřál krás-
né prožití adventního času. 

Po tomto milém setkání se svojí druži-
nou z domova odcházel s příslibem, že 
za rok se sem zase rád vrátí.

Bc. Ludmila Čáblová

Výroční valná hromada hasičů na netradičním místě

Zprávu o činnosti SDH Moravské Budějovice přednesl jeho 
starosta Vladimír Růžička.               Foto: Luboš Janoušek

Vladimír Růžička gratuluje k významnému titulu Janě Vlasáko-
vé.                Foto: Luboš Janoušek

Mikulášská nadílka a pohádka v Domě sv. Antonína

inzerce
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ra Olivy. Křtitelnici, řečnický pult, kříž 
a věčné světlo autor citlivě zakomponoval 
do stávajícího interiéru.

Následně se všichni přítomní členové 
spolku vydali na komentovanou prohlídku 
rozsáhlých prostor kostela. Exkurze byla 
zakončena občerstvením s šálkem kávy 
či čaje ve společenské místnosti, kterou 
mohou farníci využívat pro rodinné oslavy.

Závěr výjezdního zasedání členů mu-
zejního spolku s bohatou diskuzí a chut-

Poslední zasedání Muzejního spol-
ku Moravské Budějovice v roce 2022 se 
uskutečnilo v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Před kostelem, který byl cílem prosinco-
vého setkání, předseda spolku František 
Lustig schůzi zahájil a seznámil přítomné 
členy a další hosty s připraveným progra-
mem. Poté se skupina na výzvu faráře 
přesunula do lavic zrekonstruovaného 
kostela sv. Markéty. Zde si všichni pří-
tomní vyslechli poutavé vyprávění pana 
faráře Tomáše Holcnera (viz foto) o histo-
rii vzniku kostela, jeho majitelích, smyslu 
a cíli, kterého chtěl zakladatel a mece-
náš Petr Adam dosáhnout. Upozornil nás, 
že do kostela byl umístěn nový obětní stůl, 
ambon a křtitelnice od sochaře Otma-

Klub důchodců Moravské Budějovice uspořádal v úterý 6. prosince ve velkém sále Besedy po dlouhé koronavirové pauze „Miku-
lášské posezení“ s hudbou, tancem a občerstvením. Oblíbená akce, jejíž součástí je vždy předávání dárečků, se opět vydařila, a to 
nejen díky přítomnosti Mikuláše, sličného anděla a tří nezbedných čertů.

Foto: Luboš Janoušek

nou večeří proběhl v restauraci Opera. 
S přáním příjemného prožití blížících se 
vánočních svátků a všeho dobrého do no-
vého roku 2023 předseda Lustig schůzi 
ukončil.

Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo 
se na zdárné akci podíleli, především 
paní Heleně Peschové za zprostředková-
ní a panu faráři za zajímavé a obohacující 
vyprávění.

Marie Berková

V moravskobudějovických zámeckých 
konírnách před nedávnem skončila cha-
ritativní výstava Nadi Procházkové s ná-
zvem Obrazy života. A nyní se už přesně 
ví, jaký byl její výtěžek. Ten činil přesně 
59 137 Kč a tato částka putuje prostřed-
nictvím organizace Haima na Kliniku dět-
ské onkologie FN Motol v Praze.

„Z výstavy máme obrovskou radost, 
peníze využijeme na rekonstrukci her-
ny a školky na onkologickém oddělení 
malých dětí. Tráví v nemocnici spoustu 
času a chceme, aby i navzdory náročné 
léčbě měly možnost si jít pohrát a rozví-
jet se stejně jako jejich vrstevníci. Jsme 
moc vděčni, že díky paní Procházkové 
z Moravských Budějovic a všem návštěv-
níkům výstavy můžeme zlepšit situaci ne-
mocných dětí a věříme, že jí v budoucnu 
poděkují osobně,“ uvádí Eva Vopičková 
Fučíková, místopředsedkyně organizace 
Haima.

Součástí slavnostní vernisáže výstavy 
obrazů byl také křest nové knihy znojem-
ské spisovatelky Petry Dvořákové. „Mo-
ravské Budějovice mám moc ráda a mám 
velikou radost, že právě tady jsem moh-
la pokřtít svou novou knížku s názvem 
Zahrada. A dvojnásobnou radost mám 
z Nadiny fantastické práce, která přináší 
velkou pomoc onkologickým dětem,“ říká 
autorka Zahrady.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří 
přišli podpořit dobrou věc. A stejně ráda 
můžu slíbit, že touto výstavou to určitě ne-
končí, pomáhat budu dál,“ dodává Naďa 
Procházková, jejíž obrazy tolik pomohly 
dětem z onkologie. –ped–

Moravskobudějovický muzejní spolek byl opět na cestách

Obrazy života pomohly dětem z onkologie

Naděžda Procházková (se skleničkou) a Petra 
Dvořáková na vernisáži obrazů a křtu knížky 
Zahrada v zámeckých konírnách. 

Foto: Pavel Čírtek
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Zasloužené ovace sklidili v sobotu 26. listopadu ve velkém sále Besedy členové amatérského Divadelního souboru při Domu 
kultury Krupka. V klasické divadelní hře bratří Mrštíků Maryša totiž podali všichni ochotníci skvělé výkony. Kdo si toto představení 
nechal ujít, může opravdu litovat…                Foto: Luboš Janoušek

Celkem patnáct bodů obsahoval pro-
gram ustavujícího jednání valné hromady 
Moravskobudějovického mikroregionu, 
kterou hostil ve čtvrtek 24. listopadu sa-
lonek restaurace Bowling Sport Bar v Mo-
ravských Budějovicích. 
Zasedání dvou desítek 
zástupců obcí sdružených 
v tomto dobrovolném svaz-
ku se jako hosté zúčastnili 
radní Kraje Vysočina Karel 
Janoušek a starosta Mo-
ravských Budějovic Martin 
Ferdan.

Jednání zahájila a poté 
také řídila předsedkyně 
svazku Jana Kiesewette-
rová, která byla na čtvrteč-
ní valné hromadě do této 
funkce opět jednomyslně 
zvolena. Účastníci valné 
hromady se stejně jedno-
značně shodli na novém místopředsedo-
vi, jímž se stal starosta Jakubova Miroslav 
Kabelka. Ten na tomto postu vystřídal 
bývalého starostu Domamile Radka Men-
číka, který už v podzimních komunálních 

volbách nekandidoval. Několik změn 
nastalo rovněž ve složení sedmičlenné 
rady mikroregionu, jejímiž zbývajícími 
členy byli postupně zvoleni Marie Vláčilo-
vá (Častohostice), Jan Vidourek (Lukov), 

Radek Malý (Želetava), Alena Pelánová 
(Meziříčko) a Oldřich Svoboda (Nové Sy-
rovice).

Bez problémů poté proběhla i volba 
nové kontrolní komise, do níž předsedky-

ně svazku navrhla trojici mužů – starostů 
Lázu, Lesné a Cidliny – Martina Chalupu, 
Iva Jeřábka a Libora Veselého. Prvního 
z nich pak všichni přítomní zvolili předse-
dou této důležité komise.

V dalším průběhu jed-
nání účastníci valné hro-
mady mimo jiné schválili 
pravidla rozpočtového 
provizoria pro rok 2023, 
které bude platit do schvá-
lení rozpočtu na tento rok, 
členský příspěvek ve výši 
120 Kč na jednoho obyva-
tele obce, plán inventur či 
podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu ži-
votního prostředí (Podpora 
prevence vzniku odpadů 
z jednorázového nádobí 
nebo jednorázových oba-
lů). Valná hromada Morav-

skobudějovického mikroregionu naopak 
neschválila žádost Oblastní charity Třebíč 
o dofi nancování sociálních služeb za rok 
2022.

Luboš Janoušek

„Půjdem spolu do Bet-
léma, Nesem vám novi-
ny...“ znělo z úst zpěváčků 
ze ZŠ Domamil v neděli 
4. prosince na návsi před 
betlémem u domamil-
ského kostela. Svátečně 
k nám promluvil nový sta-
rosta obce Lukáš Kisela, 
popřál všem příjemné 
svátky vánoční. Poděko-
val za dlouholetou práci 
pro obec odcházejícímu 
starostovi Radku Menčí-
kovi, který v čele zastupi-
telstva stál neuvěřitelných 
28 let.

Počasí nám moc nepřá-
lo, ale zimu jsme zahnali 

připraveným svařákem a děti 
nealkoholickým punčem, 
moc děkujeme kuchařkám 
ze školní kuchyně i za chut-
né perníčky. Po rozsvícení 
stromečku dál svítila dětská 
očka, netrpělivostí i trošič-
ku strachem, jestli Mikuláš 
s andělem udrží na uzdě 
rozdováděné čerty. Všech-
no dobře dopadlo, nikoho si 
čerti neodnesli, děti dostaly 
od Mikuláše balíčky, pocho-
pitelně za básničku. Tímto 
za děti děkuji všem, kteří se 
na tomto obdarovávání již 
několik let podílejí.

Věra Pelikánová

Ustavující valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu

Účastníky valné hromady s některými novinkami z Kraje Vysočina seznámil kraj-
ský radní Karel Janoušek.             Foto: Luboš Janoušek

Rozsvícení vánočního stromu a poděkování bývalému starostovi

Nový domamilský starosta (vlevo) děkuje svému předchůdci za dlouholetou práci 
ve prospěch obce.          Foto: Vít Bláha
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V pořadí již 18. betlém krášlí jakubovskou náves. Najdete v něm celkem 26 postav vyrobených ze sena v životní velikosti. Po-
stavy na místo pod vánoční smrk umístili zaměstnanci obce. O jejich naaranžování a oblečení se postaraly šikovné místní ženy, 
které jim tentokrát ušily i nové šaty. První betlém byl v Jakubově postaven již v roce 2005 a čítal tehdy pouze šest postav: svatou 
rodinu a tři krále. V dalších letech postupně přibývala různá zvířátka: volek s oslíkem nebo beran s ovečkami. Zatím největším 
„exponátem“ je velbloud. Betlém se také rozrůstal o další postavy, např. anděla, ovčáka, ponocného, několik muzikantů, rybáře, 
mlynáře a selku s dětmi. Všem kolemjdoucím bude dělat radost až do Hromnic.   Foto: Miroslav Kabelka

V podzimním čase, přesněji v září, nás 
v Domově navštívili psí přátelé ze společ-
nosti Sirius Třebíč, která se věnuje canis-
terapii. Milými a vítanými společníky byli 
pejsci Conny – bílý trpasličí pudl a Devon 
– čivava dlouhosrstá, díky nimž klienti 
mohli zavzpomínat na své psí kamarády, 
které měli doma. Ještě v září jsme oslavili 
85 let od založení Domova. Oslava to byla 
radostná a veselá. V odpoledních hodi-
nách nám zahrála v jídelně kapela Hor-
ňanka, jedlo se, pilo se, tančilo se, zpívalo 
se, zkrátka všichni se dobře bavili.

Poslední společnou podzimní akcí 
bylo vystoupení paní Bastlové 
z Jemnice, která nám svojí hrou 
na harmoniku a zpěvem zpří-
jemnila dušičkové období.

Přestože je už za námi jedno 
z nejkrásnějších období v roce, 
období plné radosti, lásky, roz-
jímání, naděje a vzpomínek, 
budou se dozvuky příjemně 
stráveného času, v příjemné 
atmosféře s příjemnými lidmi 
linout chodbami našeho Domo-
va ještě několik dní. Je to pře-
devším díky aktivitám a akcím, 
které se v Domově v tuto dobu 
konaly.

Přípravy na Vánoce probí-
haly se vším všudy. Na oddě-
leních se peklo cukroví, uklí-
zelo se, zdobily se stromečky 
do jednotlivých pokojů. Na spo-
lečné akce bohatý předvá-
noční čas odstartoval příchod 
Mikuláše s jeho družinou. Do-
movem se tak rozléhalo nejen 
cinkání řetězů a hudrání čertů, 
ale také zpěv klientů a přednes 
básniček. Klienty tato návštěva 
potěšila a za zasloužené balíč-
ky dobrot od Mikuláše srdečně 
děkovali.

Podstatu adventu, tedy za-
čátek liturgického roku, období 
čtyř neděl před 25. prosincem, 

jsme si mohli připomenout díky společným 
adventním zpěvům za doprovodu kláves, 
na které nám přišla zahrát a společně si 
zazpívat paní Blažena Bastlová z Jemni-
ce. Další příjemnou chvilku jsme strávili 
ve společnosti paní Šťastné z Moravských 
Budějovic, která nás potěšila pásmem 
vánočních písní. Známé písně jsme si tak 
mohli zplna hrdla s radostí zazpívat.

Úsměvy na rtech všem v předvánoční 
čas také vykouzlily děti ze Základní a Ma-
teřské školy v Třebelovicích, které přijely 
našim klientům předvést své připravené 
vánoční vystoupení.

Dříve než nadešel ten kouzelný čas 
Štědrého večera, ozdobili jsme společně 
vánoční stromeček na jídelně Domova. 
Na zdobení se aktivně podíleli i klienti. Je-
jich snaha byla oceněna obdivnými pohle-
dy všech přítomných. Společné posezení 
u stromečku jsme si pak zpříjemnili tradicí 
rozkrajování jablíček, zpěvem koled, dob-
rým pitím a ochutnávkou cukroví.

Samotný Štědrý den doprovázela vá-
noční hudba, koledy, vřelé úsměvy, las-
kavé pohledy a byl zakončen slavnostní 
večeří při slavnostně prostřené tabuli při 
plápolajících plamenech svíček.

Po vánočních svátcích nás čekala 
ještě jedna společná akce roku 2022, 
a to oslava silvestra. Příjemnou at-
mosféru a dobrou náladu obstaral 
pan Holík, který zajistil hudební do-
provod. Podávalo se drobné občers-
tvení a pití, které by při vítání nové-
ho roku nemělo na stolech chybět. 
Do nového roku jsme si pak všichni 
společně popřáli především hodně 
zdraví a nyní již budeme očekávat, 
co si pro nás rok 2023 připravil.

Eliška Ševčíková, 
aktivizační pracovnice

Podzim a zima v Domově sv. Anežky Velký Újezd

ZIMA
Zima je bílá nevěsta
s kyticí ledových květů,
a v závoji mlhou utkané
ukrývá tajemství věků.
Když se však spojí s vichřicí,
jsou ohroženy střechy domů.
A cesty sněhem zaváté
s kmeny vyvrácených stromů.
Umí však být i laskavá,
když nefouká, slunce svítí.
A pod peřinkou sněhovou
pospává jarní kvítí.

Autorka: p. Jana, 
klientka Domova Velký Újezd
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zovat, že v Lázu máme samé hodné děti. 
Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy 
a všudypřítomná vůně punče. Na závěr 
nás překvapili „lázáčtí krampusáci“, kte-
ré dovezl sám pan Lucifer na pekelném 
traktoru a hrozivé fréze. Nejen dětem, ale 
i dospělým tito čerti připomněli, jak asi vy-
padá opravdové peklo plné ohně a síry. 
Dle ohlasů považujeme akci za vydaře-
nou, děkujeme všem zúčastěným a těší-
me se zase příště.

Andrea Sosnarová

Vítání nejmladšího občana

V sobotu 12. listopadu 2022 jsme v míst-
ní klubovně přivítali nejmladšího občana 
Lázu – Lukáše Vrátného. Paní místosta-
rostka Petra Dubská rodiče s Lukáškem 
přivítala a pan starosta Martin Chalupa 
přednesl slavnostní řeč. Do života Lukáš-
kovi popřál zdravíčko, radost, chuť k živo-

tu a trpělivé a hodné rodiče. O recitaci se 
postarala děvčata Ivana Dubská a Adéla 
Dubská. Následovalo předání kytice, věc-
ného daru a podepsání se do kroniky.

Svatý Mikuláš i krampusáci
Nadílka od sv. Mikuláše s anděly a zlo-

bivými čerty nepochybně patří k předním 
českým tradicím. Tato tradice je poctivě 
dodržována i v naší vesničce. Na úvod 
akce předvedly své taneční vystoupení 
malé děti se svými maminkami z klubu 
Lázáček společně s dalšími ka-
marády. Poté už všichni vyčkávali 
na příchod svatého Mikuláše s an-
děly a neposednými čerty. Nejprve 
se všechny děti musely zúčastnit 
podrobné kontroly na váze hříchů, 
podle toho prošly přes Lucifera 
až ke svatému Mikuláši. U něj se 
pochlubily naučenými říkankami 
a básničkami a za odměnu dostaly 
od andílků balíček dobrot a ovoce. 
Dle Mikulášovy štědrosti lze usu-

Na poslední víkend měsíce listopadu při-
padl počátek doby adventní, času rozjímá-
ní a příprav na nadcházející Vánoce. Snad 
v každé obci je dnes zvykem nazdobit vá-
noční strom, veřejné prostranství a celkově 
se tak nějak předem pochlubit povedenou 
vánoční výzdobou; a to ještě dříve, než při-
jdou samotné vánoční svátky.

Také naše malá obec Zvěrkovice byla 
dávno vtažena do víru těchto nových zvyk-
lostí. A proto jsme v sobotu 26. listopadu 
2022 v odpoledních hodinách v kulturním 
domě uspořádali akci s názvem „Rozsvě-
cování vánočního stromu“. Na začátek bylo 
připraveno ve vnitřních prostorách obecní-
ho sálu vystoupení místních dětí s pásmem 

písní a básní. Mohu za sebe říci, že to byl 
moc hezký zážitek. Poté za dětmi přišel 
na jeviště Mikuláš s andělem a obdaroval 
je adventním kalendářem. Následně jsme 
společně vyšli ven, kde proběhlo posvěcení 
adventního věnce a nazdobeného vánoč-
ního stromu. Potřebný duchovní rozměr to-
muto aktu dodal přizvaný host – kaplan Voj-

těch Libra z Moravských Budějovic.
Následovalo slavnostní rozsvícení 

stromu a okolní výzdoby. Kdo chtěl, 
mohl zůstat venku, nebo se mohl vrá-
tit zpátky do kulturního domu. Tam 
bylo k dispozici občerstvení plné růz-
ných chutí a vůní – každý si vybral 
dle libosti. Zdálo se mi, že přátelská 
atmosféra se dala všude doslova 
„krájet“, a tak celá akce pokračovala 
do brzkých večerních hodin. Na zá-
věr chci poděkovat všem obětavým 
pomocníkům s přípravami a realizací 
akce, a že jich bylo opravdu mnoho. 
Takže všem jedno velké a upřímné 
DĚKUJI!

Libor Nečesal

První adventní neděli jsme se v Meziříčku sešli v docela hoj-
ném počtu v 17 hodin u místní čekárny. Starostka Meziříčka 
Alena Pelánová přítomné přivítala a popřála všem krásný ad-
ventní čas, který by měl být dobou klidu, rozjímání a dobrých 
skutků. Ale také časem odpočinku, který si každý z nás zaslou-
ží. Dětem popřála trpělivost při čekání na Štědrý den a bohatou 
nadílku. Jakmile se rozsvítil stromek, rozzářily se i oči dětiček, 
které netrpělivě očekávají příchod Ježíška. A protože listopa-
dový večer byl chladný, bylo pro dospěláky připraveno něco 
ostřejšího pro zahřátí a horký čaj pro děti. Než jsme se rozešli 
do svých domovů, ještě jednou jsme si popřáli klidný adventní 
čas, plný radosti a lásky.

Vánoční výzdobu v Meziříčku již tradičně tvoří betlém, který 
jsme umístili pod sýpku. Vedle betlému letos nově přibyl krásný 
anděl a adventní věnec.    -pel-

Dvakrát z Lázu

Rozsvěcování vánočního stromu začalo v kulturním domě

Čas klidu, rozjímání a dobrých skutků v Meziříčku



15

z mikroregionu

V listopadu a prosinci zaznamenali ob-
čané Babic několik společenských aktivit, 
které oživily jinak vcelku poklidný život 
obce. V pátek 18. listopadu se setkali se-
nioři z Lesonic, Cidliny a Babic od 18.00 
hodin v Kulturním domě Tomáše Kuchtíka 
v Babicích. Nálada v sále byla od počátku 
výborná nejen díky skvělé hudbě v podá-
ní Jana Noska, ale také vystoupení dětí. 
Mnoho se vzpomínalo, probírala se sou-
časná krize naší společnosti, ale nad vším 
vládla dobrá nálada ze setkání. Atmosféra 
byla skvělá, o čemž svědčí skutečnost, že 
se mnozí senioři loučili až v časných ran-
ních hodinách.

O týden později, v sobotu 26. listopadu, 
se sešlo početné shromáždění občanů 
Babic při tradičním zahájení adventu, roz-
svícení vánočního stromku a zažehnutí 
první svíce na adventním věnci. Starost-
ka Babic Petra Černá přivítala přítomné 
a ve svém projevu připomněla vše, co se 
za poslední rok v Babicích událo. Admi-
nistrátor římskokatolické farnosti Babice 
Lubomír Říhák promluvil o době adventní, 
lásce a naději a požehnal adventní věnec, 
betlém a vánoční strom. Následovalo sou-
sedské posezení v kulturním domě při vý-

borném svařáku a kávě.
V sobotu 3. prosince 

byla připravena Miku-
lášská besídka s disko-
tékou pro děti ve spo-
lupráci s třebíčským 
divadlem Ampulka. 
Kolem půl páté přišel 
mezi děti Mikuláš v do-
provodu anděla a dvou 
čertů. Děti po odříkání 
básničky či odzpíváni 
písničky byly odměně-
né dárkovým balíčkem 
z rukou Mikuláše.

V ten samý den 
od 18.00 hodin rozsvě-
covali na návsi vánoční 
strom také obyvatelé 
Bolíkovic. Po rozsvícení stromu se ode-
brali občané k bohatému občerstvení.

V Babicích v té chvíli pokračovalo přá-
telské posezení pro dospělé. Po době 
covidové jako by se lidé nemohli nasytit 
volnosti a možnosti se scházet a užívat si 
radosti ze vzájemné pospolitosti.

Na poslední den roku 2022 byl připra-
ven již tradiční výstup na Tašky, kde se 

vždy setkávají občané Babic, Lesonic 
a Šebkovic.

Všechny uvedené aktivity organizuje 
ve spolupráci s obcí také SDH Babice. 
Všem, kteří se na přípravě výše zmíně-
ných akcí podíleli, patří obrovské poděko-
vání za práci ve prospěch občanů – zdar-
ma, bez nároku na odměnu…

Václav Kovář

17. listopad – tedy Den boje za svobo-
du a demokracii – slaví již několikátým 
rokem v Martínkově a Jakubově 
po svém, a to pochodem na hra-
nici katastrů obou obcí. Ve čtvr-
tek 17. listopadu 2022 se tato 
akce uskutečnila už podeváté. 
Ale počasí jí příliš nepřálo, chví-
lemi dokonce pršelo. To byl asi 
hlavní důvod toho, že z Martín-
kova na pochod vyrazila jen 
dvacítka občanů, takže jakubov-
ští účastníci měli opět mírnou 
převahu. Na místě setkání si lidé 

z obou blízkých obcí nejen popovídali, ale 
také opekli přinesené špekáčky a ochut-

nali svatomartinské víno. Na cestu zpět 
se vydali účastníci pochodu po menších 

skupinkách, které domů dorazily až 
po setmění.

V době, kdy se už pomalu zapo-
míná na to, co vlastně v tento den 
slavíme, jsou všechna takováto se-
tkání důležitá a mají velký význam. 
Věříme, že si snad v tomto roce na-
jde tento tradiční pochod více pří-
znivců a uskuteční se za mnohem 
přívětivějšího počasí.

Blanka Veselská

Listopadové a prosincové společenské dění v Babicích

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Lesonice na listopadovém setkání senio-
rů v babickém KD Tomáše Kuchtíka.        Foto: Pavel Zikmund

Tradičnímu Pochodu 17. listopadu počasí vůbec nepřálo

Ve středu 30. listopadu jsme se vydali 
z Domamile na exkurzi do Vídně. První 
zastávka byla ve Vojen-
ském muzeu, kde jsme 
si prohlédli různé zbraně, 
obrazy, uniformy i velké 
tanky z dějin Rakouska. 
Dále jsme se zastavili 
u domu, který se nazývá 
Hundertwasserhaus, což 
je zajímavě postavený 
dům. Nemá totiž rovné 
nebo dokonce nějakým 
způsobem pravidelné li-
nie. Fasáda obsahuje 
velké množství pestrých 
barev a dům je jak zvenčí, 
tak i uvnitř porostlý zelení.

Poslední zastávka byla 
v centru města. Připravo-
vali jsme se na výšlap až 
k radnici, kde probíhaly 

trhy, na které jsme se všichni těšili. Mezi-
tím jsme navštívili katedrálu svatého Ště-

pána, která byla moc krásná. Dále jsme 
procházeli kolem Hofburgu, což je sídlo 

prezidenta v Rakousku. Ces-
tou jsme viděli několik koní 
zapřažených do krásných 
kočárů, které vozily turisty. 
Nakoukli jsme i do míst, kde 
jsou ustájeni lipicáni. Šli jsme 
také kolem památníku Marie 
Terezie. Kousíček od toho už 
byla radnice, kam jsme míři-
li. Na trzích jsme si to všich-
ni užili. Potom jsme si prošli 
noční Vídeň, nejvíce nás 
uchvátilo osvětlení stromů. 
Poté jsme jeli autobusem 
domů. Všechno se mi tam 
líbilo.

Petra Dvořáková, 
žákyně 8. ročníku 
ZŠ Domamil

Náš zajímavý školní výlet do vánoční Vídně

Domamilští výletníci na návštěvě vídeňského muzea.            Foto: Jana Hejlová 
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Oděné v bílém obešly barborky dům od domu, obyvatele ometly pe-
routkou a podarovaly třešňovou větvičkou. O dva dny později očeká-
valy ve svých domovech příchod Mikuláše s doprovodem především 
děti. Setkání s čerty budilo respekt, přece jen měli na starosti symbo-
lické trestání a strašení neposlušných dítek. Zato Mikuláš s andělem 
ocenili odříkané básničky či písničky a děti za jejich snahu obdarovali 
sladkostmi. Ani tentokrát z Lesné žádný hříšník do pekla neputoval, 
a tak se mohli všichni v klidu těšit na nejkrásnější svátky v roce.

Marcela Havelková

Po roce plném překotných událostí nadešel advent a ním čas vybí-
zející ke zklidnění. Na znamení, že Vánoce jsou za dveřmi i na Lesné, 
se první adventní neděli uskutečnilo tradiční rozsvěcení vánočního 
stromku. Vlastní rozsvícení odstartovaly děti a po jejich „tři, dva, jed-
na“ se tentokrát netradičně rozzářily na návsi stromky dva. Velký smrk 
před kapličkou totiž dorostl do takových rozměrů, že už ho nebylo jed-
noduché nazdobit, proto převzal pomyslné žezlo jeho mladší nástup-
ce rostoucí poblíž. A protože ve dvou se to lépe táhne, nazdobili jsme 
k němu ještě jeden stromek stojící přímo před kapličkou.

Další program podvečera už byl zcela tradiční 
– po krátkém proslovu pana starosty se o chvilku 
později chladným večerem nesly tóny koled, které 
přítomné dokonale naladily na vánoční notu. Kdo si 
doteď nástup adventu neuvědomoval, závěrečná 
písnička o tom, že „Vánoce, Vánoce přicházejí“, ne-
mohla nechat nikoho na pochybách, že tyto svátky 
opravdu nejsou daleko. Proti zimě byl pro účastníky 
připravený teplý čaj, který při podvečerním klábose-
ní na návsi příjemně zahříval, a tak není divu, že se 
mnohým ani nechtělo domů.

Na začátku prosince se na Lesné dodržují ještě 
další tradice – 5. 12. prochází obcí Mikuláš a v před-
večer svátku sv. Barbory obchází stavení barborky. 

Barborky v bílém chodily na Lesné dům od domu

Mikulášská nadílka
Tradiční mikulášské nadílky jsou v očekávání všech dětí. 

V Častohosticích jsme se sešli v neděli 4. prosince u Prokešo-
vy stodoly, kde bylo přichystáno „nebe i peklo“. Před stodolou 
hlavně děti vyhlížely příjezd Mikuláše a jeho družiny. Za zvuku 
rolniček se objevilo spřežení a z kočáru vystoupili Mikuláš, an-
dělé a také několik čertů. Společně jsme se přesunuli do po-
myslného pekla. Zde družinu přivítala čertice, která má obecní 
děti na starosti a vyzvala Mikuláše k nadílce. Krásně vyzdobe-
ná stodola, vůně svařeného vína, nadílka pro děti a opečené 
vuřty jistě všem zpříjemnily prosincovou adventní neděli.

-vla-

Mikulášská nadílka v Častohosticích se dětem líbila. 
Foto: Blanka Mácová

V závěru právě uplynulého roku jsme se už nemuseli bát, že oslavu 
adventu naruší pandemie a akce se mohla uskutečnit přesně tak, jak 
ji organizátoři ze Sokola a SDH naplánovali – to znamená i s pravým 
nefalšovaným peklem a vánočním tvořením v sále u Kacetlů. Příchod 
adventu jsme tedy oslavili tradičně 1. 
adventní neděli. Už po 15. hodině se 
začalo zaplňovat prostranství na ná-
městí u vánočního stromu, který zde 
umístili a světelným řetězem nazdobili 
zaměstnanci městyse. Počasí bylo 
na tuto dobu nezvykle vlídné, a komu 
přece jen byla při čekání na slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu zima, 
mohl se zahřát u několika ohňů nebo 
v sále u Kacetlů. O zahřátí „zevnitř“ se 
i letos postaral „Dobrý duch Vánoc“ se 
svým košíkem plným butylek s výživ-
ným obsahem. Letos měl želetavský 
„Duch Vánoc“ rafi novanou podobu 
vánočního stromu blikajícího barevnými světly a moc mu to slušelo.

Děti byly většinou zvědavé, jak to vypadá v pekle. Tam však moh-
ly po jednom, a tak se před pekelnou bránou vytvořila notně dlouhá 
fronta. Ještěže mohly děti do pekla vstoupit s rodiči. Neměly se však 
čeho bát. I když čerti měli k dispozici váhu decimálku k vážení těžkých 
hříchů, tentokrát peklo žádnou dušičku neuchvátilo. Za to, že se pekla 

nebály, dostaly děti z košíku od Mikuláše a anděla lentilky a lízátka.
Že od plnění vánočních přání je tu Ježíšek, to ví každé malé dítě. 

A aby se přání dostalo až na patřičná místa, je tu Ježíškova pošta. Svá 
tajná přání si děti přivázaly k balonkům získaným od jiné bandy čertů 

a ještě před setměním je hromadně vy-
pustily do výšin za Ježíškem. A protože 
u toho asistovali rodiče, je jisté, že vět-
šina přání bude splněna.

Tentokrát se v Želetavě na vítání 
adventního času sešly asi čtyři stovky 
lidí. Je to totiž vítaná příležitost nejen 
pro děti, ale i pro dospělé, setkat se tu 
s přáteli a sousedy, připít si na zdraví 
a popovídat si. Překvapením pro pořa-
datele byl zájem i mnoha přespolních 
návštěvníků. Vánoční punč, horký čaj, 
bramborák, topinka či palačinka po-
mohly zpříjemnit čekání na ten správný 
okamžik, kdy hlavní aktéři – děti rozsví-

tily vánoční strom a odstartovaly tak přípravy na nejkrásnější svátky 
roku. Za doprovodu pozounu si všichni společně zazpívali několik vá-
nočních písní a tím defi nitivně do Želetavy vstoupil předvánoční čas 
plný pohody a veselí.

Za podporu této akce děkujeme sponzorům: fi rmám Želetavská 
kamna a TIRAD.    Olga Nováková

Tradiční přivítání adventu v Želetavě za doprovodu pozounu
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xační zahradě opět zářil osvětlený zahradní altán a k celé klid-
né atmosféře chyběly snad už jenom sněhové peřiny. Nesmím 
zapomenout na projev starosty Libora Veselého a na hudební 

doprovod, kdy na trubku zahrál 
místní občan Zdeněk Máca.

Kromě výzdoby naší malé 
obce se konala i tradiční ob-
chůzka Mikuláše, čerta a andě-
la, kteří nadělovali ve všech do-
mech něco sladkého, a to nejen 
dětem, ale i dospělým. Každý 
občan pak dostal i kalendáře 
a PF magnetku s fotografi emi 
Cidliny. Setkání v době adventu 
jsme završili společným pose-
zením v místním společenském 
domě s dobrým občerstvením.

-kav-

Těšení se na dárečky a na příchod Ježíška pro děti nebo pří-
prava na vánoční svátky pro nás dospělé? Každá věková katego-
rie má na dobu adventní úplně jiný úhel pohledu. Ale jedno nás 
spojuje všechny: Máme vánoční 
čas a samotné Vánoce moc rádi! 
V Cidlině je doba adventní krás-
ným obdobím. Na většině domů 
se vždy objevují vánoční věnce 
či nazdobené truhlíky na oknech 
a do tmavé noci září venkovní 
osvětlené stromky a dekorace.

První adventní víkend se 
na návsi společně sešli občané 
a přátelé naší obce a rozsvítili 
na velkém adventním věnci první 
svíčku. V tento večer se rozzářil 
i obecní vánoční strom a velký 
Ladův betlém poblíž požární ná-
drže (na snímku). V obecní rela-

Tradiční setkání občanů Martínkova bez rozdílu věku hostila 
druhou listopadovou sobotu zdejší sokolovna. A přesto, že byl 
mezi některými účastníky poměrně velký věkový rozdíl, nikomu to 
nevadilo. Pro příchozí bylo nachystáno drobné občerstvení v po-
době chlebíčků, luxusních koláčků a výběr alko i nealko nápojů. 
K poslechu a tanci zahrála známá kapela Kalíšci. Tančilo se a zpí-
valo do pozdních večerních hodin…              Foto: Vít Bláha

Rozsvícení jakubovského 
vánočního stromu

První adventní neděle je v Jakubově již od roku 2005 neod-
myslitelně spjata se slavnostním rozsvícením vánočního stromu 
a představením nového betlému. Nejinak tomu bylo v neděli 27. 
listopadu 2022. Celý program zahájily děti ze základní školy 
pod vedením svých učitelek, které zazpívaly písničky s advent-
ní a vánoční tématikou. Následně s krátkou zdravicí vystoupil 
pan farář Tomáš Mikula a starosta Jakubova Miroslav Kabelka. 
A pak přišlo to, na co netrpělivě čekaly všechny děti – odpočí-
távání rozsvícení vánočního stromu. Ten je nejvyšším přirozeně 
rostlým vánočním stromem v okolí. Jeho výška je odhadována 
na 25 metrů a je na něm instalováno přes sedm desítek barev-
ných LED žárovek.     –obú–

V Jackově pro radost
V závěru října se u nás v Jackově uskutečnil lampionový prů-

vod, který jsme uspořádali v rámci stmelování kolektivu jak do-
spělých, tak dětí při příležitosti uctění památky zesnulých. Jelikož 
venku přituhovalo, tak pro děti byl připraven teplý čaj s perníčky 
a pro dospělé horký punč. Akce se náramně vydařila a sešlo se 
nás opět mnoho jako pokaždé.

Jelikož si v Jackově rádi děláme radost, hostíme kamarády, zná-
mé a bavíme své děti, uspořádali jsme 5. prosince Mikulášskou 
besídku a k rozsvěcení stromečku přizvali Drahu Urbánkovou 
s její báječnou partou a Pavla Szabó, aby nám zahráli na kytary 
a stromeček rozsvítili. Děti se ke zpívání přidaly a ve vzduchu byl 
cítit předvánoční čas. Pak přišli Mikuláš, anděl a čert, aby dětem 
dali balíčky. K občerstvení byly čertí perníčky, horký punč a čaj. 
Akce se velmi vydařila a již se těšíme na další…  -ak-

Setkání v době adventu zakončili společným posezením
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Třetí adventní neděli vystoupil v kostele sv. Barbory v Často-
hosticích pěvecký soubor Jordán z Martínkova. Svým koncertem 
navodil příjemnou a poklidnou atmosféru. Návštěvníci si domů 
odnesli hezké vzpomínky a nevšední zážitek především díky 
profesionálním výkonům dospělých i dětských členů martínkov-
ského souboru.

Foto: Blanka Mácová

K času Vánoc patří i další kulturní akce, a proto jsme si již po-
patnácté poslechli vánoční zpívání v kostele, které se v Litohoři 
koná na Štědrý den. Tentokrát byl sbor složený pouze z dospě-

lých pod taktovkou Mgr. Františka 
Sobotky. Velmi děkuji těm, kteří 
věnují svůj volný čas, a to nejen 
na Štědrý den, ale i hodiny stráve-
né nacvičováním!

Dny zimních prázdnin se obec 
litohořským dětem pokusila vyplnit 
i dalšími aktivitami, jako je např. 
veřejné bruslení na zimním sta-
dionu v Moravských Budějovicích. 
Dnešní děti si zimních radovánek 
příliš neužijí, a tak se jim alespoň 
takto snažíme vyplnit aktivní prožití 
volných dnů. Silvestrovský pochod 
završil kulturní akce loňského roku. 

Po výšlapu si účastníci poseděli u dobrého jídla a pití.
Ráda bych do nového roku popřála všem občanům Morav-

skobudějovického mikroregionu hodně zdraví, štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů! Mým osobním přáním je, aby rok 2023 byl 
pro nás všechny klidnější, než byl ten právě uplynulý…

Hana Bustová, starostka Litohoře

Po dvouleté pauze jsme se opět mohli vrátit k tradičnímu roz-
svícení vánočního stromu. Litohoř už po léta zdobí přírodní smrk 
před základní školou, který má výšku 18 m, je ozdoben třemi tisí-
ci LED svíčkami s hvězdou, která 
září do dáli. Společně s betlémem 
(na snímku) je dominantou vánoční 
výzdoby obce. Tentokrát se sešel 
rekordní počet dětí a dospělých, 
abychom společně přivítali vá-
noční čas. Děti poslaly svá přání 
Ježíškovi a společně jsme si po-
slechli pár vánočních písní. Poča-
sí nám přálo. Naše pozvání přijal 
i kněz litohořské farnosti pan fa-
rář Tomáš Mikula, který požehnal 
adventní věnec. Společně jsme 
se pak zahřáli dobrým svařákem 
a teplým čajem.

Adventní jarmark se tentokrát 
konal v sokolovně

Po odmlce, kdy se z důvodu covidových opatření nemohly konat 
nejrůznější akce, znovu obec Nové Syrovice ve spolupráci s míst-
ními ženami a základní školou uspořádala ve dnech 18. a 19. lis-
topadu již devátý ročník adventního jarmarku. Po zkušenostech 
z minulých let jsme jej přesunuli do místní sokolovny.

A že to byl opravdu dobrý tah, jsme poznali hned na samém 
úvodu. Celá sokolovna se ve čtyři hodiny odpoledne zaplnila 
návštěvníky nejen 
z řad rodičů, kteří se 
přišli podívat na vy-
stoupení svých dětí, 
ale i koupěchtivých 
návštěvníků, kte-
rých se zde za oba 
dny nakonec vy-
střídalo na 850. 
V přísálí maminky 
uspořádaly tvořivé 
dílničky, kde si děti 
mohly na místě vy-
robit a ihned odnést 
domů betlém či adventní dekoraci se sněhuláčkem. O tuto činnost 
byl velmi velký zájem. Hostům byl nabízen vánoční punč či cukro-
ví, které upekly naše ženy.

Šlo o velice zdařilou akci, kde výtěžek ze vstupného byl celý vě-
nován jako příspěvek na 1. dětský ples, který v Nových Syrovicích 
hodláme uspořádat v sobotu 21. ledna.                Dana Peřinková

Ježíškovi a společně s andílkem ho vhodili „v nebi“ do andělské 
schránky. Nechybělo ani občer-
stvení s perníčky a dětským pun-
čem. Celou Andělskou poštu děti 
uvedly zpěvem koled a předne-
sem básniček. Koledy a pohádka 
Anděl páně všechny naladily na tu 
pravou vánoční atmosféru. Než 
jsme se rozloučili před vánočními 
svátky, navštívil nás ve školce Je-
žíšek. Přinesl nové hry, stavebnice 
a hračky, které budou děti využívat 
v dalším období docházky do naší 
školky. 

Věra Sedláková, 
ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Období adventu je vždy časem tajemna, očekávání, klidu 
a především těšení se na jeden 
z nejkrásnějších svátků v roce – 
Vánoce. Tento předvánoční čas je 
v naší školce vyplněn rozmanitým 
a kouzelným programem. Na začát-
ku adventu se jako každoročně děti 
nejvíce těšily na Mikuláše, který při-
šel společně s andělem a čertem. 
Děti zazpívaly a zarecitovaly připra-
vené písničky a básničky a za od-
měnu dostaly dárek s překvapením.

Další adventní aktivitou byla An-
dělská pošta, což byla vánoční díl-
na, kde chlapci a děvčata společně 
s rodiči vyráběli andílka, psali dopis 

Adventní čas v MŠ s Mikulášem, koledami a pohádkou

Čas vánoční v Litohoři a přání občanům mikroregionu
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Když se zastupitelé v Lázu v roce 2021 
rozhodovali, jak využít jeden zchátralý 
obecní objekt, tak výstavba nové hasičské 
zbrojnice byla jasnou volbou. S tím, že část 
stodoly bude využita jako garáž a nově 
bude vybudovaná zasedací místnost se 
zázemím. Po vytvoření projektu a naceně-
ní stavby, která by mimo jiné spolkla skoro 
celý roční rozpočet obce, jsme se rozhodli 
postavit si hasičárnu sami. Krok to byl za-
jisté odvážný a přiznám se, že jsem měl 
zpočátku mírné obavy.

Vše začalo demolicí stávající poloroz-
padlé budovy. Tempo bylo vražedné – tři 

víkendy a na zemi se ocitlo 460 tun suti. 
Parta pracovitých hasičů, spoluobčanů 
a přátel obce s obrovským nasazením pl-
nila zadané úkoly a vše klapalo, jak mělo. 
Veškerou suť jsme nechali rozdrtit a vytří-
dit z ní použitelnou zeminu. Vzniklé frakce 
poslouží na opravy polních cest. Mohu 
tedy s radostí prohlásit, že všech 460 tun 
původní stavební suti využijeme.

Po letní přestávce jsme se vrhli na stav-
bu samotnou. Od října se každý víkend 
scházela pracovní skupina a vše začalo 
nanovo. Akce „Z“, kterou já osobně znám 
pouze z vyprávění nebo z fi lmů pro pa-

mětníky, se stala realitou. 
Nevídané nasazení všech, 
kteří ve svém volném čase 
tráví stovky hodin na stav-
bě, mě nepřestávalo udi-
vovat. Onen dobře nama-
zaný stroj se zastavil až 
10. prosince 2022. Už bylo 
na čase si oddychnout 
a strávit trochu času s ro-
dinami.

A co že jsme to tedy 
zvládli? Před koncem 
roku před námi stála hru-
bá stavba – včetně vnitř-

ních příček, zateplený strop, přivedené 
inženýrské sítě. Nová hasičská zbrojnice 
dostala konkrétní obrys. Pokud jsem měl 
na začátku celé akce mírné pochybnosti 
či obavy, tak po roce musím říci, že s tako-
vou partou už se nebojím jít do čehokoliv.

Přátelé, vy všichni, kteří jste strávili 
na stavbě kus svého času, si zaslouží-
te poděkování. Nebojím se říci, že to, co 
jsme zatím zvládli, nám může kdejaká 
vesnice ba i město závidět. Taktéž děku-
ji všem ženám „zásobovačkám“ za jejich 
vynikající obědy a svačiny.

Milá parto, máte můj upřímný obdiv 
a obrovské poděkování.

Tohle je vesnice. Tohle je LÁZ.
Martin Chalupa, starosta

Kdysi byly Akce „Z“, dnes jsou akce „Lázáci sobě“…

se v pivovarském sále (dnes sýrárna), kte-
rý byl vybaven novými křesly. Brzy však 
už němé fi lmy neuspokojovaly náročnost 
diváků, a proto byla v roce 1933 poříze-
na za 26 000 Kčs zvuková aparatura. 
Byla to velká událost pro celé okolí, když 
uvážíme, že vůbec poprvé se v Českoslo-
vensku promítal zvukový fi lm před pou-
hými čtyřmi roky (1929 – Lucerna Praha). 
V roce 1945 bylo dekretem prezidenta 
republiky kino zestátněno. Promítalo se 
však dál – v pivovarském sále a pak v Ko-
palově hospodě (dnes vietnamská pro-
dejna na Znojemské ulici) a od jara 1962 
v nově zbudovaném kině.

S příchodem barevných televizorů 
a videopřehrávačů do domácností už ne-
byl o projekci v kině zájem. V současné 
době – tedy po 27 letech – však dochází 
ke znovuobjevení kouzla veřejného promí-
tání. Tohoto trendu využili členové Sokola 
a SDH k obnovení zatím nepravidelného 
promítání v našem kině. První vlaštovkou 

bylo zkušební promítnutí 
pohádky „Tajemství staré 
bambitky 2“ za odměnu pro 
účastníky brigády na Sokol-
ské zahradě (vysázení lip) 
koncem října. A protože se 
tento počin setkal s pozitiv-
ním ohlasem, bylo rozhod-
nuto, že Sokol a SDH budou 
s nepravidelným (ale už 
ofi ciálním) promítáním v na-
šem kině pokračovat.

To by ovšem nebylo mož-
né bez řádné registrace, 
kdy je pořadatelům tato 
činnost schválena a kinu je 

přiděleno číslo. Přehrávání fi lmů je možné 
formou DVD, MP3 a MP4 na plátno přes 
projektor. Distributor si též určuje cenu 
vstupného. Minimální vstupné na dět-
ské představení je stanoveno na 80 Kč 
a na fi lm pro dospělé 120 Kč. Půjčovné 
činí 50 % ze vstupného a dále je třeba ješ-
tě zaplatit 1 % Ochrannému svazu autor-
skému (OSA) a další 1 % Státnímu fondu 
kinematografi e (SFK). Po každém promí-
tání se také vždy musí vyplnit výkaz, který 
udává počet diváků a cenu vstupenky.

Když byly všechny náležitosti vyříze-
ny, mohlo se začít s občasným veřejným 
promítáním. Díky vstřícnému postoji ve-
dení městyse a slušné propagaci se naše 
kino opět po letech zaplnilo. Stalo se tak 
v neděli 20. listopadu, kdy pořadatelé pro-
mítli převážně dětským divákům pohádku 
„Mimoni 2 – Padouch přichází“. Pravda 
– zpočátku byly problémy se zvukem. Ty 
však tolerantní publikum využilo k zakou-
pení občerstvení v předsálí kina a nijak 
nedávalo najevo jakoukoli nespokojenost. 
Účast na tomto prvním představení byla 
hojná (cca 120 diváků) a zdá se, že byli 
všichni spokojeni. Další naplánované 
představení proběhlo v neděli 18. prosin-
ce, kdy naše kino uvedlo novou českou 
pohádku „Největší dar“.

V příštím roce mají v kinosále probíhat 
plánované opravy elektroinstalace. Po-
kud to však okolnosti dovolí a zájem ve-
řejnosti neochabne, „Kino Želetava“ bude 
dál zvát malé i velké diváky na novinky 
z naší i světové kinematografi e.

Olga Nováková 
a Blanka Konvalinová

V Želetavě se ale promítalo už za 1. 
republiky. Nejprve jsme byli odkázáni 
na kočující společnosti, které promítaly 
němé fi lmy různé úrovně. Ve 20. letech 
20. století projevili snahu o zbudování 
kina v Želetavě místní sokoli. V roce 1926 
byla podána žádost o koncesi a o dva 
roky později byl pořízen promítací přístroj 
a začalo se s promítáním fi lmů. Promítalo 

Plakáty s tímto nadpisem ve vitríně 
našeho kina jsme my starší naposled 
viděli v září 1995, kdy bylo pro malou 
návštěvnost želetavské kino zavřeno. 
Dostavěno bylo před šedesáti lety 
na jaře roku 1962 a dlouholetým ve-
doucím zde byl pan Leopold Čurda.

Listopadové promítání bylo určené především dětským divákům.
Foto: Olga Nováková

Kino Želetava uvádí…
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zazněla slova z úst pana starosty 
doprovázená požehnáním věnce 
a přáním na příjemné rozjímání 
od pana faráře.

Program byl připraven i pro nej-
menší občánky Martínkova. U vel-
kého stolu na obecním úřadě stihli 
ještě napsat své dopisy s přáním pro 
Ježíška. Všechny jsme pak zabalili 
do krásné krabice s tím, že je kou-
zelnou poštou doručíme do nebes. 
V závěru se rozsvítil obecní strom 
a ohlásil kouzelnou dobu čekání 
na Vánoce (nejen v Martínkově).

Jitka Vyplašilová

Začátek letošního adventu v Martínkově
Již tradičně se na první neděli 

adventní v Martínkově rozsvě-
cuje nejen velký vánoční strom 
v parčíku na návsi, ale i prv-
ní svíčka na adventním věnci, 
který se nachází před obecním 
úřadem. Tentokrát se tedy sešli 
občané již 27. listopadu o půl 
čtvrté odpoledne. Pro zájem-
ce byl připraven vánoční punč 
a čaj. Na úvod (viz foto Víta 
Bláhy) se rozezněly vánoční pís-
ně a koledy v podání dětských 
členů martínkovského pěvec-
kého sboru Jordán. Hned nato 

První polovina školního roku v ZUŠ Moravské Budějovice
Výtvarný obor

Zatímco si všichni ještě užívali posled-
ní prázdninové dny, v Bechyni proběhlo 
úvodní setkání stipendijního programu 
MenART, a to konkrétně skupiny výtvarní-
ka a hudebníka Milana Caise, do níž byla 
vybrána i naše žákyně Klára Kováříková. 
V prostorách gotického kláštera, ve kterém 
sídlí místní ZUŠ, jsme prožili velmi podnět-
ný víkend naplněný uměním a tvůrčí atmo-
sférou a odvezli si odsud silné zážitky.

Brzy po začátku školního roku na sebe 
akce výtvarného oboru nenechaly dlouho 
čekat, a tak se už 1. října 2022 otevřely 
dveře naší školy i učebny v rámci Dne ote-
vřených ateliérů na Vysočině. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout nově zrekonstruova-
né prostory školní chodby, která se pro-
měnila v galerii absolventů výtvarného 
oboru, a čekalo na ně i promítání souboru 
animovaných fi lmů, jež vytvořili naši žáci. 
Přímo na místě byla i řada pilných studen-
tů pracujících na individuálních projektech 
na našem sítotisku.

V měsíci říjnu také úplně poprvé promí-
tal náš školní fi lmový klub, který odstar-
toval svůj pilotní ročník. Na výběru fi lmů 
spolupracujeme s mezinárodním progra-
mem fi lmové výchovy CinEd, který zpří-
stupňuje evropské fi lmy dětem a mladým 
divákům ve věku od 6 do 19 let. Českým 
partnerem projektu je Asociace českých 
fi lmových klubů. Film Modrý tygr byl krás-
nou sondou do světa dětské imaginace 
i silným zážitkem pro všechny přítomné.

Podzimní měsíce se pak nesly pře-
devším přípravou na přijímací zkoušky 
na střední školy, ale i výtvarnými cykly 
reagujícími na kreslířskou výzvu inktober 
2022. Druhá polovina listopadu s sebou již 
tradičně přinesla téma nadcházejících vá-
nočních svátků v podobě barevných pas-
telů či reprodukcí slavných obrazů s téma-
tem Narození páně či Klanění tří králů.

Konec kalendářního roku ale přinesl 
také úspěchy na poli uměleckých soutěží. 
Naše (dnes už bývalá) žákyně Bára Lez-
nová se umístila na výborném 2. místě 
v celostátní soutěžní přehlídce animova-
ných fi lmů žáků základních uměleckých 
škol „Oskárek“ v kategorii Krátký animo-

vaný fi lm jednotlivců ve věku 13 – 18 let. 
V soutěži byla zastoupena svým trailerem 
k fi lmovému klubu naší ZUŠ, který vytvo-
řila v předchozím školním roce.

Začátek adventního období jsme si 
na pobočce v Jemnici zpříjemnili uspořá-
dáním workshopu ve vázání adventních 
věnců. Věnce jsme vyráběli z nejrůznějších 
druhů přírodnin, ale hlavně bez použití tav-
né pistole. Někteří si dokonce úplně sami 
vyrobili i korpus a některé věnce budou 
po skončení svátků plně kompostovatelné.

Jako již poněkolikáté jsme také měli 
možnost účastnit se vánoční výzdoby na-
šeho města. Letos se ale nejednalo o zdo-
bení v klasickém slova smyslu. Umělecká 
instalace s názvem Pocta Christovi, jež 
je odkazem k tvorbě jednoho z nejzná-
mějších umělců tohoto i minulého stole-
tí, rozvířila místní vody i internetové toky. 
Na naše poměry se jedná o počin jistě vel-
mi neobvyklý, o to víc nás velmi mile pře-
kvapily pozitivní reakce, kterých opravdu 
nebylo málo, stejně jako vstřícný přístup 
vedení města. Stromy, které kolemjdoucí 
míjeli mnohdy bez povšimnutí, se tak staly 

Hudební obor
Zdá se to nedávno, kdy jsme začínali 

nový školní rok a už jsme v jeho polovině. 
Během této doby naši žáci a učitelé prožili 
mnoho krásných hudebních zážitků, a to 
jak v běžné výuce, tak také na různých 
akcích a koncertech. Hned 
v září jsme vystoupením na-
šich žáků zpříjemnili verni-
sáž prodejní výstavy obrazů 
Nadi Procházkové. Moc rádi 
jsme tuto akci podpořili, pro-
tože výtěžek z prodeje obra-
zů putoval na pomoc onkolo-
gicky nemocným dětem.

V říjnu náš pěvecký sbor 
Kapky přivítal nové občánky 
města při slavnostním se-
tkání na moravskobudějo-
vické radnici. V rámci oslav 
„Císařského posvícení“ naši 
žáci účinkovali na vernisá-
ži tradiční výstavy, kde se 
prezentují obce Moravsko-

budějovického mikroregionu. Při setkání 
poskytovatelů sociálních služeb s veřej-
ností, které se konalo v MKS Beseda, 
jsme hudebně provázeli účastníky akce 
celým odpolednem.

Umělecká instalace na náměstí Míru. 
Foto: Luboš Janoušek

diskutovanými objekty veřejného prosto-
ru. Stačilo je jen zakrýt...

Vystoupení v zámeckých konírnách na vernisáži výstavy, na kte-
ré se prezentovaly obce Moravskobudějovického mikroregionu. 

Foto: Pavel Čírtek
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Listopad se již nesl v duchu pří-

prav na předvánoční dobu. V Jemnici jsme 
se podíleli na hudebním doprovodu při roz-
svěcování hned dvou vánočních stromů. 
Na Podolí zazpíval náš jemnický pěvec-
ký sbor pásmo vánočních koled a bohatý 
kulturní program při rozsvěcování stromu 
před Informačním centrem zahájil žesťo-
vý soubor. Každoročně žáci a učitelé naší 
školy vystupují na koncertě 1. adventní ne-
děli v kostele sv. Stanislava v Jemnici.

V prosinci jsme pro vás připravili Vánoční 
koncert v MKS Beseda a Adventní koncert 
v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovi-
cích. Byli jsme moc rádi, že v obou přípa-
dech přišlo opravdu hodně diváků, kteří 
vytvořili velice krásnou a příjemnou atmo-
sféru. S naším vánočním programem jsme 

zavítali i do nedalekých Dědic, kde jsme vy-
stoupili v místním kulturním domě. Vánoční 
čas ukončíme v neděli 8. ledna Tříkrálovým 
koncertem v kulturním domě v Jemnici.

V průběhu celého školního roku se ko-
nají také různé kulturní akce v koncertním 
sále v budově naší školy. Každý třídní uči-
tel minimálně jednou za pololetí uspořádá 
„koncertík“ žáků ze svojí třídy. Pro některé 
malé muzikanty je to úplně první veřejné 
vystoupení, kde předvedou své hudební 
umění před spolužáky a rodiči.

Aby naši žáci měli ten správný vzor 
ve svém pedagogovi, všichni naši učitelé 
se profesně zdokonalují. Ať už v pedago-
gické oblasti, kde se účastníme různých 
školení, setkání kolegů z jiných škol, 
workshopů, atd., tak i v umělecké oblasti – 

aktivně vystupujeme na koncertech naší 
školy nebo na jiných koncertech. Několik 
pedagogů si zvyšuje své vzdělání na vy-
sokých školách v tuzemsku i v zahraničí 
– Filozofi cká fakulta Masarykovy univer-
zity v Brně, Pedagogická fakulta Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích, 
Janáčkova akademie múzických umění 
v Brně (studijní stáž na Hochschule für 
katholische Kirchenmusik und Musikpä-
dagogik v Regensburgu), Universität für 
Musik und darstellende Kunst ve Vídni.

Někteří se zúčastňují i různých hudebních 
soutěží. V září se v mezinárodní soutěži Le-
oše Janáčka v Brně v oboru varhany na 3. 
místě umístil Jan Kopřiva a v říjnu získal 1. 
cenu Dan Šotkovský v interpretační decho-
vé soutěži Pardubické dechy.           –zuš–

Na jaře jsme na stránkách zpravodaje in-
formovali o úspěchu týmu mladých historiků 
z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice, 
kteří obsadili v krajském kole soutěže neče-
kané 1. místo. Po tomto úspěchu pokračoval 
studentský tým ve složení Jiří Fryč, Tomáš 
Fryč a Marek Řepa v další pečlivé přípravě 
na fi nále třicátého ročníku této soutěže. Téma 
znělo „Cesta do pekel a zpět“ a bylo zaměře-
no na období 2. světové války v Evropě.

Ve dnech 23. a. 24. listopadu 2022 se 
do Chebu sjely více než dvě stovky gymna-
ziálních studentů ze všech koutů republiky 
i ze sousedního Slovenska. Chebské klání 
se totiž během let vypracovalo na suverén-
ně největší studentskou vědomostní soutěž 
v tuzemsku. Samotnému chebskému fi nále 
předcházejí oblastní kola, která probíhají 
ve všech 22 krajích napříč oběma republi-
kami. Do krajských kol se tentokrát zapojilo 

rekordních 327 českých a slovenských gym-
názií, z toho do Chebu postoupilo nejlepších 
75 tříčlenných týmů. Chebské klání je výjimeč-

né i tím, že do přípravy samotných soutěžních 
testů se zapojuje řada předních historiků, letos 
to byl například Jan Rychlík z Filosofi cké fa-
kulty Univerzity Karlovy nebo Roman Holec 

z bratislavské Univerzity Komenského. Kro-
mě nich se chebského fi nále osobně účast-
ní řada známých osobností, tentokrát mimo 
jiných fotbalová legenda Antonín Panenka.

A jak se tedy našim studentům vedlo? 
V této opravdu silné a vyrovnané konkurenci 
obsadili skvělé 7. místo. Kromě tohoto oceně-
ní si kluci domů odvezli věcné ceny, krásné 
zážitky a v neposlední řadě i mnoho nádher-
ných historických knih a DVD. Věřím, že tato 
zkušenost byla pro studenty opravdu neza-
pomenutelná, a za jejich výkon ji moc děkuji, 
protože vím, kolik je za ním vynaloženého 
času a samostatné práce.

Dokladem toho, že nás to společně, i s mo-
derní historií, stále baví, je fakt, že už se za-
čínáme připravovat na další ročník. Tak třeba 
o nás ještě uslyšíte.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

Úspěch v dějepisné soutěži českých a slovenských gymnázií

Úspěšný tým ve složení (zleva) Marek Řepa, 
Jiří Fryč a Tomáš Fryč před začátkem soutěže. 

Foto: archiv školy 

obrázku), hrajeme pexesa (s abecedou), 
máme různé karty s písmenky. Později se 
děti učí číst a psát. Starší děti si zopakují 
abecedu, ale převážně už ji znají z anglic-
kého jazyka. Později se začínají učit z učeb-
nic, které jsou určené pro výuku češtiny 
jako druhého jazyka.

Díky vybavenosti školy můžeme procvi-
čovat i online na PC či noteboocích. Po zby-
tek dne jsou ve své kmenové třídě, kde mu-
sejí zvládat běžné učivo daného ročníku. 
Některé z dětí navštěvují i školní družinu. To 
napomáhá lepší adaptaci dětí do českého 
kolektivu třídy.

Se začátkem nového školního roku za-
čala v Základní škole Havlíčkova ul. znovu 
probíhat výuka dětí z ciziny. V nové jazy-
kové učebně probíhá výuka několika dětí 
z Ukrajiny a z Vietnamu. Děti se v této tří-
dě učí češtinu jako druhý jazyk. Cílem tedy 
je, aby se děti dokázaly dorozumět ve své 
kmenové třídě s českými kamarády, ale 
také s pedagogy. Většinou má každé dítě 
dvě hodiny intenzivní podpory (češtiny) 

denně.
Mladší žáci se nejdříve učí abecedu 

a rozšiřují si slovní zásobu, aby se lépe 
začlenili. Výuka probíhá většinou hravou 
formou. Využíváme k ní různé didaktické 
pomůcky. Skládáme vějíře (slova podle 

V novém školním roce nám začala s vý-
ukou vypomáhat ukrajinská asistentka, kte-
rá pomáhá dětem s překladem učiva, aby 
lépe porozuměly. Navštěvuje i školní druži-
nu, ve které se dětem také věnuje. Je u žáků 
velice oblíbená a s jejím příchodem se žáci 
úplně rozzářili. Řeší i komunikaci s rodiči 
a další věci, které se týkají těchto dětí.

Doufáme, že tato činnost bude pro žáky 
z cizích zemí přínosem a brzy se všichni 
plně začlení do českého kolektivu a najdou 
si spoustu nových kamarádů, s nimiž budou 
plynně komunikovat v českém jazyce.  
Andrea Paculová

Výuka několika dětí z Vietnamu a Ukrajiny

Vánoce… chutnají po medu, voní sko-
řicí a vanilkou a pořád jsou stejně kouzel-
né, jako by byly první. Protože ony první 
jsou. Každý rok jsou něčím výjimečně, 
okouzlující a tajemné. My, učitelé a žáci 
ze Základní školy a Praktické školy v Mo-
ravských Budějovicích, jsme začali “žít vá-
nočně“ už na začátku listopadu a snažili 
se, aby se vše podařilo na výbornou.

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v 15 ho-
din se otevřely zámecké konírny pro vás. 

Úvodní slovo pronesla již tradičně ředitel-
ka školy Miroslava Zvěřinová a také hosté, 
kteří přijali pozvání. Následovalo pásmo 
vánočních písniček a básniček, které se 
s našimi žáky naučil pan učitel V. Malina. 
V úvodu se, již tradičně, nakrojil vánoční 
dort, který návštěvníci ochutnali. Tímto byl 
Vánoční jarmark 2022 ofi ciálně zahájen.

Po slavnostním zahájení se lidé přesu-
nuli do hlavního sálu, kde byly nachystané 

Vánoční jarmark se vrátil. A opět se vydařil!

(dokončení na str. 22)
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Poté, co přípravy adventních trhů v roce 
2021 zhatil lockdown, pustil se studentský 
klub GMBproMB do příprav historicky prv-
ních gymnazijních adventních trhů s ještě 
větším nadšením! Nemalá skupina studentů 
napříč všemi ročníky moravskobudějovické-
ho gymnázia začala již od listopadu inten-
zivně plánovat podobu trhů s názvem GMB-
proADVENT. Bylo nutné vyrobit a přichystat 
všechny produkty, vyzdobit park před ško-
lou a zorganizovat průběh celého odpoled-
ne. A jelikož v adventní dobu myslíme hlav-
ně na potřebné, rozhodli jsme se veškerý 
výdělek z trhů věnovat spolku Kapka pro 
tlapky, který pomáhá zvířatům v nouzi.

A konečně v sobotu 10. prosince 2022 
se park Miloslava Kršky před gymnáziem 
rozzářil vánočními světýlky a zaplnil stánky. 

Krom sněhu nechybělo k vánoční 
atmosféře takřka nic. Návštěvníci 
se mohli podél hlavní cesty zastavit 
celkem u deseti stánků. Připraveny 
byly teplé alkoholické i nealkoholic-
ké nápoje, párky v rohlíku, domácí 
cukroví, vánoční ozdoby, zdobené 
hrnečky a svíčky či originální vý-
robky z 3D tiskárny. Za zvuků vá-
nočních koled a písní bylo možné 
se ohřát u košů s ohněm nebo se 
vyfotit ve vánočním fotokoutku.

První gymnazijní trhy byly také 
příležitostí pro nově začínající 

projekt školní televize. Těšit se tak může-
te na krátkou videoreportáž, kterou budou 
v budoucnu následovat další videa z podob-
ných školních akcí.

Na závěr bychom rádi poděkovali MKS 
Beseda, Muzejnímu spolku v Mor. Budějovi-
cích, TJ Sokol, městu Moravské Budějovice, 
panu Kalendovi, panu Pešlovi a všem rodi-
čům, kteří pomohli při přípravě této zdařilé 
akce. Mile nás překvapil velký zájem obča-
nů města, kteří přišli s rodinami i kamarády 
načerpat předvánoční atmosféru. Jsme rádi, 
že projekty, které pro vás ve školním klubu 
vytváříme, mají úspěch a pomáhají oživit 
dění v Moravských Budějovicích.

Daniel Pavlíček

GMB opět v akci! Tentokrát proADVENT

„Čertí rojení“ na Masaryčce místo „Čertění“ v ulicích

stánky s více jak 40 druhy cukroví, výrob-
ky, které vyráběli učitelé i žáci v hodinách 
pracovního vyučování, domácí vánočka, 
punč, adventní věnce a svícny, sněhuláci 

ze dřeva, čepice, perníčky, drobné deko-
rační předměty, betlémy, výrobky z kera-
miky a další a další vánočně laděné vý-
robky. Výběr byl opravdu bohatý.

Mgr. Jaroslav Micek

Vážení spoluobčané,
po dlouhé covidové přestáv-

ce jsme se rozhodli pokračovat 
v naší tradici, a to v pořádání 
Vánočního jarmarku. V této 
nelehké době jsme vše při-
pravovali s obavami, zda nás 
přijdete opět podpořit jako 
v předchozích letech. Věřte, že 
jsme byli opět mile překvapeni. 
Největší odměnou a podporou 

v naší práci je právě vaše účast. Velice 
jsme také ocenili návštěvu našich hostů 
z řad nově zvolených zástupců politické re-
prezentace Kraje Vysočina, který je zřizo-
vatelem školy, i zástupců města Moravské 
Budějovice. Náš jarmark přišel navštívit ná-
městek hejtmana Vladimír Novotný, radní 
pro oblast školství Jan Břížďala, radní pro 
oblast správy majetku Karel Janoušek, sta-
rosta města Moravské Budějovice Martin 
Ferdan s místostarostou Janem Švaříčkem.

Vážení spoluobčané, jménem všech 
zaměstnanců vám chci poděkovat za vaši 
přízeň a podporu. Přeji vám hlavně pevné 
zdraví a vše dobré v novém roce.

Mgr. Miroslava Zvěřinová,
ředitelka ZŠ a PrŠ

Začátkem prosince se jednoho páteč-
ního odpoledne v tělocvičně ZŠ T. G. Ma-
saryka vyrojilo téměř sto malých čertíků! 
Protože teď celý dlouhý rok budou sedět 
u kotlů a přikládat, bylo nutné těla protáh-

nout a rozpohybovat. Dováděli, skákali 
v pytlích, prolézali tunelem, přenášeli mí-
ček na lžičce, zdobili perníčky, lovili mince 
v mouce a plnili spoustu dalších zapekli-
tých úkolů. Ty pro ně připravily paní vycho-
vatelky společně s žáky 8. a 9. ročníků. 
Po projití všech stanovišť byly čertíkům 
sladkou odměnou balíčky, jejichž obsah 
vlastnoručně napekly paní vychovatelky, 
a jablíčka od fi rmy ZEMKO. Tímto moc dě-
kujeme za spolupráci!

Čertovským hravým odpolednem jsme 
změnili tradici „Čertění“, která k naší ško-
le do nedávna patřila v podobě průvodu 
a koledování malých čertů v ulicích města. 
Tak zase za rok, na čertěnou!

Mgr. Dagmar Tichá

Základní škola Havlíčkova ul. v předvánočním čase
Předvánoční čas jsme si ve škole hod-

ně užili. Nejprve všechna oddělení školní 
družiny slavnostně zahájila adventní čas 

zpíváním písniček u vánočního stromečku, 
který se v tento čas poprvé rozzářil. Řekli 
jsme si, co je advent, a naladili se na vánoč-

ní atmosféru. Následně 
jsme si vyzdobili školu 
zimní tématikou a tvořili 
jsme společně obrázky 
pro výstavu a skautskou 
charitativní akci Coffee 
to Help. Téměř všechny 
ročníky si vyzdobily třídy 
vánočními stromky, ško-
lou chodili Mikuláš i sva-
tá Barbora, pekli jsme 
společně cukroví a po-
řádali vánoční dílničky 

a již tradiční pódiové skladby.
V rámci malého projektu navštívili žáci 

6. A obě první třídy a pomáhali prvňáčkům 
napsat dopis Ježíškovi. Celá akce probíha-
la ve velmi příjemné atmosféře, kdy ve třídě 
zněly vánoční písně, děti si vzájemně po-
máhaly a povídaly si. Paní učitelky jim vše 
zpestřily napečenými perníčky a sladkost-
mi. Je pěkné vidět, jak mohou navzájem 
spolupracovat malí i velcí.

Předvánočním vrcholem byl koncert škol-
ního sboru v DDM Budík pod vedením pana 
učitele Tržila a divadelní vystoupení žáků 
v režii Dany Berkové.

Doufáme, že nejen žáci naší školy, ale 
i každý z vás prožil krásné a poklidné svát-
ky. Chtěli bychom vám všem do nového roku 
předat poselství naší školy: „Mějte se rádi.“

ZŠ Havlíčkova

Vánoční jarmark se vrátil...
(dokončení ze str. 21)



ze školství

V pátek 2. prosince probíhal závěrečný Věneček kurzu tance a spole-

čenského chování. Velké díky patří paní Janě Dostálové a panu Lubomíru 

Janouškovi, kteří společně tyto kurzy vedou dlouhá léta a své „žáky“ vždy 

dovedou ke zdárnému konci, kdy nám na Věnečku ukážou svůj um a vše, 

co se za pár měsíců naučili. 

Čertovská diskotéka probíhala na  velkém sále 4. prosince, tedy den 

předtím, kdy po  skoro všech domácnostech chodí již tradičně svatý Mi-

kuláš, anděl a čert. 

Po zahájení akce začalo v sále pekelné rejdění. Pro děti jsme připravili 

spoustu her a  soutěží, za  které byly po  zásluze odměněny. Na  této akci 

nechyběly oblíbené tvořivé dílníčky, kde si děti mohly vyrobit obrázek pro 

Mikuláše, či neméně oblíbený Fotokoutek. 

Velké díky patří našemu hlavnímu pekelníkovi Miroslavu Kratochvílovi, 

který děti opravdu baví. Velké díky také paním učitelkám Michaele a Petře 

z MŠ Fišerova za doprovodný program. A poslední velké díky – SOŠ, DDM 

Budík a TJ Sokol za zapůjčení kulis s čertovskou tématikou. 

Třetí adventní neděle a vystoupení Kdousovské scholy v kostele sv. Jiljí. 

Nejen kulturní, ale i duchovní zážitek si odsud určitě odnesl každý. 

Poslední adventní neděle a vánoční trhy na zámeckém nádvoří a v zá-

meckých konírnách – stánkový prodej s mnoha pochutinami či vánočními 

dárky, které si zde zájemci mohli koupit. Tvořivé dílničky pro děti a vystou-

pení kapely Duha Band. Tak vypadal premiérový ročník vánočních trhů 

v Moravských Budějovicích. 

Od 17 hodin na něj navázal tradiční IV. Adventní koncert, na němž účin-

kovali Pavel Szabó a hosté – Kytarová škola Draha.

Všem děkujeme za účast na akcích, které nám adventní čas přinesl, 
a my v MKS Beseda jsme si mohli kulturu užívat společně s vámi.

-MKS-

Ani v posledním měsíci roku 2022 se v MKS Beseda nezahálelo. V prů-

běhu několika týdnů před Vánoci u nás ve městě probíhalo ještě mnoho 

akcí. 

Začněme první adventní nedělí, která v  uplynulém roce připadla 

na  27. listopadu. Pro všechny, ale hlavně pro děti, jsme na  zámeckém 

nádvoří připravili čertovskou pohádku s názvem „Jak voják Tomáš s pek-

lem zápolil“.  Napínavý boj s pánem pekla Luciferem – bojovalo se na koni, 

kejklovalo, žonglovalo, no byla to taková malá pekelná mela.  

Pohádku se nám podařilo uskutečnit díky sponzorům, které bychom 

rádi zmínili a rádi jim poděkovali.  Jedná se o Banku Creditas a.s. a fi rmu 

Model, s.r.o.  Ještě jednou velké DĚKUJEME! 

Na tuto akci navazovalo tradiční rozsvěcení stromečku, kdy nám začá-

tek adventu zpříjemnili místní muzikanti, kteří nám zazpívali písně s  vá-

noční tématikou. 

Na náměstí Míru jsme se sešli v hojném počtu a společně vánoční strom 

rozsvítili. Spokojené děti i dospělí se poté rozcházeli s úsměvy na tvářích 

a radostným očekáváním blížících se Vánoc. 

Následující týden si ZUŠ Moravské Budějovice připravila hned dva kon-

certy, kdy jsme se společně mohli naladit na vánoční notu. První koncert 

se uskutečnil 1. prosince ve velkém sále MKS Beseda. Účinkujícími byli žáci 

ZUŠ a program byl opravdu pestrý; nechyběly pěvecké sbory, orchestr (J)

Elita Band a součástí byla také prezentace žáků výtvarného oboru. 

Druhou adventní neděli se konal koncert v kostele sv. Jiljí, opět v po-

dání ZUŠ. Obě dvě akce se těšily velké oblibě, o čemž nás přesvědčila ná-

vštěvnost obou koncertů. 

Foto: Jana Schlosserová a Pavel Čírtek

Ohlédnutí za prosincovým kulturním děním v Mor. Budějovicích

23
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různé

inzerce

Opustili nás:
Marie Navrkalová 1942 Nové Syrovice
Stanislav Ralbovský 1959 Dešov
Antonín Vrbka 1947 Vícenice
Jiří Jůn 1941 Zvěrkovice
Marie Vedrová 1940 Mor. Budějovice
Anna Jakubová 1937 Mor. Budějovice
Růžena Bartošová 1946 Mor. Budějovice
Ing. Emil Drbal 1932 Lukov
Božena Františková 1932 Litohoř
Vojtěch Kadlec 1942 Mor. Budějovice
František Navrkal 1935 Nové Syrovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Vzpomínky

Blahopřání

Poděkování

Byla dlouhá noc 
a přišlo smutné
ráno, Tvé srdce
přestalo bít. 
Odešel jsi tiše, 
jak osud si přál,
však v našich 
srdcích žiješ 
stále dál.
Těžké bylo loučení, 

těžké je bez tebe žít, láska však smrtí ne-
končí, v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 10. ledna 2023 uplynou 3 roky 
od úmrtí pana Františka Čerstvého. 
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn 
Radomír, dcera Jitka s rodinou.

Dnes dostáváš 
se k zajímavému 
místu v knize ži-
vota, již k 84. lis-
tu. Musíme Ti ale 
něco přiznat, 
na Tobě ta léta 
nejsou poznat.
Dne 10. ledna 
oslaví paní 
Blažena Mácová 

84. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, 
a Božího požehnání, 
ať i nadále sbíráš zážitky z cestování.  
Máme Tě všichni moc rádi a těšíme 
se na tvé vyprávění z cest. Přejí dcery 
Staňa a Renatka s manžely a syn 
Zdeněk s družkou, dvanáct vnuků 
s partnery. A s láskou posílá pusu všech 
patnáct pravnoučků Eliška, Erik, Filip, 
Tomáš, Štěpán, David, Matěj, Filípek, 
Karolínka, Beník, Ninuška, Elenka, 
Alžbětka, Viktorka, Sofi nka.

Poděkování za vánoční strom 
Každý rok je MKS Beseda vyzdobeno 
vánočním stromem. V letošním roce 
nám strom darovala paní Hana Miko-
lajczykova, za což jí MKS Beseda moc 
děkuje.

Dovolte mi, abych do tohoto vydání 
zpravodaje vnesla krátký příspěvek ze 
světa sportu a poohlédla se za mojí letoš-
ní sezónou v kulturistických závodech.

V sobotu 3. prosince 2022 se mi na me-
zinárodní soutěži BFC Cup v Liberci díky 
vítězství v kategorii bikini fi tness a násled-
nému absolutnímu vítězství napříč všemi 
výškovými kategoriemi podařilo obhájit 
titul Elite Pro, jímž mi náleží právo zahájit 
svoji kariéru mezi profesionály v kulturis-
tice. Byl to pro mě velmi silný emociální 
zážitek, a to nejen kvůli samotné výhře, 
ale hlavně proto, že mi tento úspěch opět 

potvrdil, že kdo si věří a nevzdává se, 
může dosáhnout všeho. Tedy alespoň 
všeho, pro co dennodenně dře, za čím si 
tvrdohlavě jde bez ohledu na to, jaké pře-
kážky mu život často a rád staví do ces-
ty. Já osobně jsem toho názoru, že nám 
život nikdy nepřichystá situaci, se kterou 
bychom nebyli schopni si poradit, a jsem 
si naprosto jistá, že díky tomuto přístupu 
se mi to konečně podařilo.

V pátek 4. listopadu jsme pro nejstar-
ší děti připravili netradiční akci s nočním 
přespáním v mateřské škole. Jako mo-
tivační téma jsme si zvolili svátek Hallo-
ween. V podvečer přivedli rodiče své děti 
do svíčkami osvětlené budovy MŠ. Děti 
převlečené do nejrůznějších strašidelných 
kostýmů se maličko chvěly vzrušením 
a očekáváním, ale některé trochu i stra-
chem z odloučení od rodičů. Po krátkém 
tanečním vystoupení se však statečně 
skoro všichni chlapci a děvčata rozloučili 
s rodiči a pořádný rej mohl naplno začít.

Po večeři, na kterou nám naše skvě-
lé paní kuchařky připravily hamburgery 
a k tomu tematicky vyzdobily jídelnu pa-
vučinami, dýněmi, pavouky a hady, se děti 
odebraly do jedné ze tříd, kde už na ně če-
kala čarodějnice s dopisem plným úkolů. 
Ty se plnily v prostorách celé MŠ včetně 
zahrady. Děti soutěžily v lovení a přená-

šení bonbónků brčkem, ale i třeba v po-
jídání sušenek zavěšených na provázku 
bez použití rukou. V tělocvičně a dalších 
třídách děti srážely míčkem mumie a du-

chy, hledaly schované pavouky, brouky 
a můry, vytahovaly jablíčka z vody pomo-
cí zubů, přenášely dýně a hrály pohybo-

vé hry. Za každý splněný 
úkol čekala na děti jejich 
učitelkami vyrobená od-
měna.

Tajemné bylo hledá-
ní čarodějnické chýše 
na zahradě, která byla 
zcela ponořena do tmy. 
Dětem pomáhal svítit 
na cestu pouze neonový 
náramek. Když jim čaro-
dějnice začala světélkem 
dávat znamení, ti odváž-
nější se k ní rozběhli, ně-
kteří se však drželi pevně 
za ruce učitelek. Čaroděj-
nice byla však milá, vyda-

la nám poklad – perníkové prsty i s mand-
lovými nehty. Večer rychle uběhl a byl čas 
na osobní hygienu a zalehnutí do postý-
lek. Na dobrou noc jsme dětem promítali 
na zeď ze staré promítačky pohádky, což 
byl pro ně také velmi silný zážitek. Ráno 
na nás čekala snídaně, společné vyhod-
nocení akce, rozdání diplomů za stateč-
nost a očekávání příchodu rodičů.

Hana Vorlíčková, MŠ Šafaříkova

Halloweenská noc v mateřské škole se dětem líbila

Titul Elite Pro aneb Právo 
na profesionální kariéru

(dokončení na str. 26)
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společenská kronika 

Dne 30. 1. uplyne 40 let, co odešel pan 
Lubomír Žák a dne 25. 2. uplyne 9 let, 
co odešla paní Marie Žáková. Vzpomínají 
synové Luboš s rodinou a Olda. 

Byla dlouhá noc 
a přišlo smutné 
ráno, tvé srdce pře-
stalo bít. Odešel jsi 
tiše jak osud si přál,
však v našich srd-
cích žiješ stále dál.
Těžké bylo loučení, 
těžké je bez Tebe 
žít, láska však smrtí 

nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 1. ledna vzpomeneme 3. výročí 
od úmrtí pana Františka Valíka z Vesce.
S láskou vzpomíná 
manželka, synové a dcery s rodinami.

Dne 16. 1. 2023 
by se dožil pan 
Bohuslav Dvořák
z Dědic 85 let. 
Za tichou vzpomín-
ku děkují manželka 
Karla, dcera Magda 
s rodinou, syn Du-
šan s rodinou a syn 
Milan s rodinou. 

Dne 25. ledna 2023
uplyne 13. smutné
výročí, kdy nás
opustil drahý man-
žel, tatínek, děde-
ček, pradědeček 
a švagr pan Josef 
Musil z Litohoře.
Čas plyne a bolest
v srdci zůstává.

Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn 
Radek, dcera Jana a Marie s rodinami. 

Tvá láska a dobrota 
odešla na věčnost, 
však s námi jde dál 
a nikdy nebude 
za vše díků dost. 
Dne 5. 1. 2023 uply-
ne třetí smutný rok, 
kdy nás navždy
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 

Ing. František Chvátal z Moravských 
Budějovic. S láskou a neustálou bolestí 
v srdci vzpomínají manželka Květa, dcera 
Květka s rodinou a  syn František s rodi-
nou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

V prosinci 20. 12. 
2022, v čase vánoč-
ním, jsme si připo-
mněli smutné čtvrté 
výročí od úmrtí 
Mgr. Zdeňka 
Branče. Zůstáváš 
v našich srdcích 
a s velkou úctou 
a láskou vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

V srdcích plno
vzpomínek 
a na hrob svíčky
plamínek. Jen 
kytičku ti na hrob 
dáme a tiše 
vzpomínáme. 
Dne 4. 1. 2023 
uplyne 18 roků, 
kdy nás navždy

opustila paní Jaroslava Tříletá z Morav-
ských Budějovic. S láskou stále vzpomí-
ná a nikdy nezapomene celá rodina. 

Dne 5. ledna vzpo-
meneme již 7. smut-
né výročí, kdy nás 
navždy opustil pan 
Mgr. Jiří Němec,
bývalý učitel TGM 
v Mor. Budějovi-
cích. Žádná slova 
už nic nezmění, bo-
lest v srdci nezmizí.

Jen si zvykneme, že je v nás. Kdo jste 
Jirku znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje manželka Jana.

Na martínkovském 
hřbitově tichým
spánkem spíš, 
domů se nám, 
tatínku, nikdy 
nevrátíš. Na hrob 
za Tebou chodíme, 
modlitbou, 
vzpomínkou 
na Tebe myslíme.
Dne 8. ledna 2023 

uplynou dva roky od chvíle, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
pan Stanislav Máca. S láskou a úctou 
vzpomíná manželka, dcery s manželi, 
syn s družkou, dvanáct vnuků s partnery 
a patnáct pravnuků.

Dozněla píseň živo-
ta, Tvůj hlas se ztra-
til v dál, na Tebe 
jenom vzpomínky 
nám osud 
zanechal.
Dne 31. 1. 2023
uplyne 10 roků,
kdy nás navždy
opustil pan

Vlastimil Řiháček z Kojatic. S láskou stá-
le vzpomíná a nikdy nezapomene 
celá rodina. 

2. ledna uplyne 
5 let, když neče-
kaně opustil tento 
svět pan František 
Radkovský 
z Mor. Budějovic,
rodák z Hostimi.
S láskou vzpomíná 
manželka  Marie 
a dcera Katka 
s rodinou.

Dne 12. 1. 2023 
uplyne 5 let od
chvíle, kdy nás 
navždy opustil 
pan Jiří Kopečný 
z Moravských 
Budějovic. S lás-
kou a úctou stále 
vzpomíná celá 
rodina. Kdo tě znal 

vzpomene, kdo tě měl rád nezapomene. 

Dne 21. 1. 2023
uplyne první rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan 
Karel Kabelka 
z Jakubova. 
S láskou vzpomíná 
manželka a synové 
s rodinami.

Jak proudí voda 
v potoce, tak ubíhá 
rok po roce. 
Čas plyne neúpros-
ně dál a nevrací, 
co si navždy vzal.
Dne 19. 1. 2023
uplyne 7 let, 
kdy nás opustil pan 
Linha Karel.

S láskou vzpomínají manželka, syn Karel 
a dcera Jiřina s rodinami. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 16. ledna 2023
uplynou 2 roky,
kdy zemřel pan
Vladimír Menčík 
z Domamile.
S láskou a úctou 
stále vzpomíná 
celá rodina. 
Děkujeme všem
za tichou 
vzpomínku. 
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ze sportu

Tentokrát nám již při organizaci nepomáhal dlouholetý sta-
rosta naší jednoty bratr Stanislav Žák, který naše orelské řady 
po krátké nemoci opustil ve svých 78 letech začátkem listopadu. 
Mimo jiné se zásadním způsobem zasadil o zakoupení a rekon-
strukci moravskobudějovické orlovny. Jeho práce na orlovně ne-
bude nikdy zapomenuta. Děkujeme…

Za příznivého podzimního počasí se v sobotu 19. listopadu 
sešlo více jak 120 běžců z různých částí naší republiky. Běželo 
se od orlovny, kde byl start a cíl, do obce Lukov k „andělíčkovi“ 
a zpět. Na závody jsme již naštěstí nemuseli připravovat žád-
ná covidová opatření.

Půlmaraton si nenechala ujít ani závodnice ze Slovenska, která 
přijela o den dříve a stala se vítězkou ve své kategorii „Ženy E“: 
Soňa Macajáková ve svých 66 letech běžela svůj 130. půlmara-
ton s časem 3:07:10. Nejrychlejším závodníkem v kategorii 

Za celou dlouhou sezónu, kdy jsem začínala dietu a závodní pří-
pravu v červnu, první soutěže absolvovala začátkem října a v průběhu listopadu, se mi nepo-
dařilo dosáhnout na první příčku na žádné ze soutěží, které byly před BFC Cupem celkem čtyři. 
Na většině těchto mezinárodních soutěží jsem skončila na stříbrné pozici, jako třeba na Diamond 
cupu v Rakousku či na soutěžích v Kladně nebo v Opavě. Věděla jsem ale, že na to mám, a proto 
jsem se v soutěžní formě pokusila udržet až do začátku prosince.

Bylo to poměrně náročné, ale cíl byl už od začátku roku 2022 jasný – v rámci tohoto roku získat 
titul Elite Pro – a ten byl pro mě natolik důležitý, že jsem se zakousla a došla až na již zmiňovanou 
poslední soutěž, kde se to tedy nakonec opravdu podařilo. Všechna ta disciplína a víra v sebe 
sama se zúročila. A to je vlastně moje hlavní myšlenka pro tento příspěvek. Věnujte se pečlivě 
a s upřímnou láskou svým cílům, chtějte od života hodně a věřte si. Nikdy nepřestávejte věřit 
ve svoji sílu, a když spadnete, a že to může být mnohokrát, vždy se postavte na nohy a vězte – 
dřív nebo později se dostanete přesně tam, kam jste chtěli. A bude to úžasný pocit!

Závěrem bych ráda poděkovala všem lidem, kteří ve mě věří, podporují mě a sledují moji ces-
tu. Je krásné dostávat tolik podpory. Děkuji a přeji všem čtenářům mnoho splněných snů v roce 
2023.       Kamila Brzobohatá

Půlmaraton pátera Václava Kosmáka 19. listopadu 2022

(dokončení ze str. 24)

Titul Elite Pro aneb Právo na profesionální kariéru



27

ze sportu

inzerce

Již potřinácté v předvánočním čase rozsvítili v Kooperativě Strom pro 
lepší život – symbol splněných vánočních přání – a uspořádali zde 
sbírku, do které se zapojili zaměstnanci poboček v Jihlavě, Třebíči 
a Moravských Budějovicích, aby svými penězi přispěli na zakoupení 
daru (sluchátek) pro klienty Domu sv. Antonína v Moravských Budě-
jovicích. Převzetí daru z rukou pracovnic Kooperativy se spolu s ředi-
telem DSVA Petrem Žákem zúčastnila také sestra Marcela. Foto: AK

Vá ž ení  rodič e, př á telé  skautingu, obč ané  Moravskobudě jo-
vicka, mnohokrá t dě kujeme za podporu, kterou jste ná m vyjá-
dř ili zač á tkem prosince ve sbí rce na prová dě cí  dokumentaci 
k nové  klubovně . S č á stí  sbí rky ná m pomohla Skautská  na-
dace Jaroslava Foglara, která  první ch darovaný ch 40 000 Kč  
ješ tě  o polovinu navý š ila. Z vaš ich darů  pokryjeme č á st poř izo-
vací  ceny prová dě cí  dokumentace stavby nové  klubovny, která  
je plá nová na v př í š tí ch letech. Aktuá lně  č eká me, jak dopadne 
naš e ž á dost o dotaci z MŠ MT na Rozvoj materiá lně  technic-
ký ch zá kladen mimoš kolní ch aktivit dě tí  a mlá dež e, od její hož  
vý sledku se budou odví jet naš e dalš í  kroky.

Nová  dvoupatrová  zdě ná  budova vyroste na mí stě  sou-
č asné ho objektu z likusový ch desek, který  je na konci své  ž i-
votnosti. Bude lé pe vyhovovat souč asný m pož adavků m a ka-
pacitě  skautský ch oddí lů . Souč á stí  nové  stavby bude kromě  
společ ný ch prostor i kuchyně , dí lna a př í ruč ní  sklad na vyba-
vení  potř ebné  na pravidelný ch schů zká ch. V podkrovní ch mí st-

Zimní Zblovice
Moravskobudějovičtí turisté vyrazí v sobotu 14. ledna na tra-

diční zimní pochod do Zblovic. Sraz v 9.45 hod. u vlakového ná-
draží nebo v 10.00 hod. u koupaliště. Odtud nás autobus odveze 
do Nových Syrovic a dále se bude pokračovat pěšky do Zblovic. 
Na trase bude nachystaný čaj a rozdělaný oheň (buřty s sebou). 
Ve zblovické hospodě bude zajištěno občerstvení. Návrat zpět 
do Mor. Budějovic autobusem v 15.00 nebo v 17.00 hod. Délka 
trasy je 12 km (z Moravských Budějovic 17 km).

Novoroční koktejl pohybu

Přijďte do sokolovny v sobotu 14. ledna zahájit nový rok zdra-
vým pohybem. Namíchali jsme pro vás čtyřhodinový spalova-
cí koktejl plný pohybu s našimi lektory (Jana V., Katka Lucka, 

„Muži A“ na 21 100 m byl David Kaláb z Blažovic (1:12:24). 
Ve stejné ženské kategorii vyhrála Anežka Langhammerová 
z Orla Židenice (1:31:03). V lidovém běhu na 5 275 m si zlato 
odnesl Petr Rokoský z Moravských Budějovic s časem 20:50 
a z žen byla nejrychlejší Pavla Bartošová z TJ Sokol MB s časem 
23:40. Všechny výsledky najdete na www.orelmb.cz.

Všichni závodníci od těch nejmenších (běží 50 m) až po ty nej-

(dokončení na str. 28)

Co se děje a chystá 
v moravskobudějovickém Sokole

nostech plá nujeme variabilní  ná bytek tak, aby jej bylo mož né  
použ í vat dle aktuá lní ch potř eb jednotlivý ch vě kový ch kategorií .

Dě kujeme za podporu skautingu v naš em regionu a tě š í me 
se na kvalitní  spoluprá ci s ostatní mi spolky a dalš í mi subjekty, 
se který mi nejen v Moravský ch Budě jovicích spolupracujeme.

Petr Rokoský 

Moravskobudějovičtí skauti dě kují  za podporu

starší (tím byl pravidelný účastník 82letý pan Holý) obdrželi krás-
né věcné ceny. Velké poděkování patří všem sponzorům. Svou 
návštěvou nás tradičně poctil starosta organizace Orel Stanislav 
Juránek.  

Děkujeme také všem obětavým organizátorům, kteří bez náro-
ku na odměnu zajišťují zdárný průběh závodů.  –pž–
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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: 774 330 313

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. ledna. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Daně Hochmanové 
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

sobota 14. 1.      Moravské Budějovice sokolovna

Novoroční koktejl pohybu
Přijďte do sokolovny zahájit nový rok zdravým pohybem. Namíchali jsme pro vás čtyřhodinový 

spalovací koktejl plný pohybu.  Začínáme v 9 hodin. Těšíme se na vás!

sobota 14. 1.      Moravské Budějovice 

Zimní Zblovice
Přidejte se k moravskobudějovickým turistům na tradiční zimní pochod do Zblovic. Sraz účast-

níků bude v 9.45 u vlakového nádraží nebo v 10 hodin u koupaliště.

neděle 15. 1.      Moravské Budějovice Tyršova ul.

Čas pro setkání s Bohem i lidmi
Zveme vás na bohoslužbu Čas pro setkání s Bohem i lidmi - Uzdravení chromého v neděli 15. 1. 2023 

od 16 hodin v domečku ČCE u místního gymnázia v ulici Tyršova 207. 

Pořádá Církev bratrská sbor Třebíč.

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. 

sobota 21. 1.        Martínkov sokolovna

Hasičský ples
Zveme všechny na  Hasičský ples do  Martínkova, který se koná 21. ledna 2023 v  sokolovně. 

Hraje Fenix. Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. Srdečně všechny zveme.

sobota 21. 1.          Nové Syrovice místní sokolovna

1. Dětský ples
Obec Nové Syrovice a ženy vás srdečně zvou na 1. Dětský ples. K tanci a poslechu DJ – Rudys. 

Tombola, občerstvení, soutěže. Vstup ve společenském oděvu. Začátek v 17 hodin. Vstupné 

60 Kč. Za příspěvek nebo drobný dar DĚKUJEME. Přinést ho můžete nejpozději do 18. 1. 2023 

na obecní úřad.

sobota 4. 2.      Moravské Budějovice 

Hromniční výstup na Tašky
Na únor chystáme hromniční pochod na horu Tašky u Šebkovic. Sraz bude na vlakovém nádraží 

v 10.15. Aktuální informace o konání akce na www.mbsokol.cz.

pátek 10. 2.              Litohoř kulturní dům

Poslední ze žhavých milenců
Srdečně vás zveme na  divadelní představení „Poslední ze žhavých milenců“, které se koná 

v pátek 10. února v kulturním domě v Litohoři od 19 hodin. V této úžasné komedii se předsta-

ví legendární čeští herci Simona Stašová a Petr Nárožný. Lístky na toto představení je možné 

zakoupit na Obecním úřadě v Litohoři. Cena vstupenky je 490 korun.

Každý člověk potřebuje svého Anděla 
Strážného a nás je hned několik. Naše or-
ganizace nese symbolický název Anděl 
Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě 
nemocným lidem, osobám se zdravotním 
postižením a jejich rodinám prostřednictvím 
mobilního monitorovacího zařízení s SOS 
tlačítkem. To je napojeno na dispečink, kde 
je náš odborný personál připraven poskyt-
nout klientům okamžitou pomoc 24 hodin 
denně, 365 dní v roce.

Zmíněné zařízení má v sobě zabudova-
ný detektor pádu a detektor pohybu, které 
zalarmují naše dispečerky, pokud se klient 
delší dobu nehýbe nebo upadne. Součástí 
služby je i připomínání léků, kontrola pitného 
režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti 
mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy 
se cítí osamělí.

Cílem Anděla Strážného je snížení zdra-
votních a bezpečnostních rizik, zprostřed-
kování či poskytnutí pomoci v krizových si-
tuacích a oddálení odchodu do pobytových 
zařízení. Podrobné informace zájemci na-
jdou na www.andelstrazny.eu. -as-

Sokolské Šibřinky
Přijďte se pobavit a rozhýbat na sokol-

ské Šibřinky, které se konají v sobotu 21. 
ledna. Pro letošní rok jsme pro vás vybrali 
téma Slavné dvojice. Čeká na vás bohatá 
tombola a soutěž o nejlepší masku. K tan-
ci a poslechu bude hrát oblíbená skupina 
Onkels. Bary a bufet plně zásobeny. So-
kolovna bude otevřena od 19.00. Začátek 
akce je ve 20.00. Více informací naleznete 
na našem webu www.mbsokol.cz.

Hromniční výstup na Tašky
Turistický oddíl zve všechny příznivce 

na Hromniční výstup na Tašky, který se 
uskuteční 4. února. Sraz bude na vlako-
vém nádraží v 10.15 hod. Vlakem se pře-
suneme do Šebkovic a odtud se budeme 

pěšky vracet přes Holý kopec a Svatého 
Víta zpět do Moravských Budějovic. Délka 
trasy je 14 km. Na trase bude rozdělaný 
oheň. Buřty na opékání s sebou. Aktuální 
informace o konání akce budou na www.
mbsokol.cz.

Karolína Plačková, TJ Sokol

Karel). Ingredience: bosu a pěnové vál-
ce, pilates, cardio and full body wor-
kout, HIIT. Začínáme od 9.00. Těšíme se 
na vás, určitě vám bude chutnat!

Představuje se 
Anděl Strážný

(dokončení ze str. 27)

Co se děje v Sokole






