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Vážení příznivci kultury, 
milí přátelé a čtenáři!

Věřme, že zima odejde tak rychle, jako přišla. Kul-
tura v Moravských Budějovicích se probouzí z velice 
krátkého lednového odpočinku. To ale neznamená, 
že jsme se v našem kulturním středisku nudili. Z Be-
sedy jste mohli po celý leden slyšet vrtání, broušení 
a podobné ruchy, otevřenými okny cítit vůni vosků 
a olejů z čerstvě vyleštěných dubových podlah velké-
ho sálu, zatímco návštěvníci Turistického informační-
ho centra v přízemí Besedy se mohli bavit nad naším 
trápením při stěhování nábytku.

V době, kdy se vám do rukou dostává toto únorové vydání 
zpravodaje, my dokončujeme plán akcí na prakticky celý letošní 
rok. Máme připravené pořady kulturního léta, dokončujeme pro-
gram devatenáctého ročníku Horákova horáckého divadelního 
festivalu.

Jarní měsíce přinesou, jak se říká, od všeho něco. Únor za-
hájíme autorskou výstavou místní fotografky Lenky Bastlové, 
ve velkém sále Besedy proběhne promítání nového pokračování 
české fantasy pohádky Princezna zakletá v čase 2, u jejíhož na-
táčení jsem byl přítomen. Věřte, že je na co se těšit; kdo zmíně-
nou fi lmovou pohádku ještě neviděl, tak už jistě ví, kam druhou 
únorovou neděli půjde. Tradiční „Ochutnávka jihomoravských 
vín“ se při svém sedmadvacátém ročníku vrací nejen do původ-
ního březnového termínu, ale také zpátky do prostor MKS Bese-
da. K poslechu a tanci zahraje oblíbená cimbálová muzika Petra 
Hudečka. V březnu se také můžete těšit na velkolepou hudební 
show Muzikály naruby, jejíž živý přenos z pražské Lucerny jste 
mohli v prosinci sledovat na programu ČT1. Měsíc duben nám 

v rámci svého českého turné uzavřou Kollárovci se 
svým energií tradičně nabitým koncertem.

Červen bude patřit živé hudbě. Posluchači tvrdších 
žánrů se mohou těšit na pátý Namrous Fest, který 
se stejně jako minulý rok uskuteční v areálu letního 
kina. Příznivci blues si přijdou na své druhé červnové 
pondělí. Tvrdé a úderné bluesrockové trio z britského 
hrabství Kent navštíví Moravské Budějovice v rámci 
svého česko-slovenského turné. Červen uzavře již 
tradiční akce „Folkový večer“ na zámeckém nádvoří.

Myslíme samozřejmě i na ty menší a nejmenší spo-
luobčánky, a jako odměnu za školní vysvědčení při-

pravujeme dětské odpoledne s pohádkou, loutkovým divadlem 
a zábavnými dílničkami. A možná přijde i kouzelník...

Letní měsíce budou logicky patřit „Moravskobudějovickému kul-
turnímu létu“. Letní ochutnávka vín, promítání letního kina, menší 
a větší koncerty, mini festival Loučení s prázdninami. První srp-
novou neděli se můžete těšit na – alespoň za mne – nejkrásnější 
koncert roku. Neuvěřitelné se stane skutečností a na zámeckém 
nádvoří společně vystoupí Vlasta Redl s kapelou a AG Flek. Hus-
ličky, Carpe Diem, Poslední přání, Dohrála hudba, Dvakrát, Bože 
můj a mnoho dalších legendárních skladeb se ponese letním 
večerem Moravskými Budějovicemi. Nechceme už teď vykládat 
na stůl všechny karty, ale věřte, že nejen o letních prázdninách se 
ještě máte na co těšit. Nechte se zkrátka překvapit...

Závěrem mi dovolte hluboce vám poděkovat za podporu kul-
tury, a to jak návštěvností, tak především mnoha konstruktivními 
připomínkami a nápady. Věřím, že pro vás bude kulturní pro-
gram v letošním roce zase o něco lepší. Opravdu moc se těším 
na osobní setkání na některé z kulturních akcí.

Vladimír Čábel, ředitel MKS Beseda
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město informuje

Ještě před tímto opravdu velice emotivním 
zážitkem pronesl starosta Martin Ferdan ten-
to projev:

„Vážené dámy, vážení pánové, vážení 
spoluobčané města Moravské Budějovice! 
Dovolte mi, abych vás jménem zastupitelstva 
města i jménem svým co nejsrdečněji po-
zdravil první den nového roku 2023. Musím 
přiznat, že se mi trochu tají dech, když dnes, 
v tomto podvečeru, vidím tolik lidí na budějo-
vickém náměstí pohromadě. Jsem velmi rád 
za to, že vám stálo za to sem přijít, abychom 
mohli společně vstoupit do nového roku. Sta-
rý rok 2022 je od včerejška již pouhou historií. 
Přichází čas zastavit se, zamyslet se a poku-
sit se pochopit sebe i dobu, ve které žijeme. 
Známe to asi všichni, jak je jednoduché říct: 
Od Nového roku už nebudu dělat to či ono, 
a naopak konečně začnu to či ono dělat. A jak 
je to mnohdy těžké dodržet... V případě úko-
lů, které mi byly – jako starostovi – svěřeny 
vámi, občany Moravských Budějovic, se však 
musím takových zaváhání vyvarovat a roz-
hodnutí dovést do konce. Mnohdy totiž při ta-
kovém bilancování docela dobře víme, co měl 
či neměl udělat ten či onen, ale na to, co měl 
udělat především každý sám, zapomínáme.

Rok 2022 byl pro města a obce České 
republiky důležitý zejména jako rok volební. 
Dovolte mi, abych znovu vyjádřil, že si velice 

vážím důvěry, které se mi zvolením starostou 
města Moravské Budějovice dostalo. Já i mí 
kolegové si uvědomujeme především obrov-
skou zodpovědnost, která je s prací ve ve-
dení města spojena. Právě v novém roce 
2023 budeme mít příležitost vám dokázat, že 
s podporou ostatních členů rady a zastupitel-
stva města povedeme Moravské Budějovice 
správným směrem.

A jaký rok 2023 pro naše město bude? 
Pevně věřím, že i s vaší laskavou podporou 
štědrý, klidný a radostný. Vynasnažíme se, 
abychom k příjemnému životu v Moravských 
Budějovicích přispěli i našimi rozhodnutími 
a silami. Když se ohlédnu za rokem 2022 
a ohodnotím jej, tak já osobně mohu říct, že 
s rokem 2022 jsem spokojený, jen toho klidu 
asi mohlo být více. 

Ale nezapomeňme, že také letošní rok je 
výjimečný. Už potřetí si přímou volbou zvolí-
me svého prezidenta, hlavu našeho státu. Ať 
již volba dopadne jakkoli, jako občané toho-
to státu bychom neměli zapomínat na to, že 
jsme součástí jednoho společenství, musíme 
spolu vycházet a žít a stále má ještě smysl 
v dnešní společnosti uctívat a obhajovat nej-
starší lidské hodnoty jako jsou statečnost, 
čest a spravedlnost.

Přeji nám všem, ať do nového roku vykročí-
me tou správnou nohou tak, aby nás v následu-

Přivítání nového roku občany a vedoucími představiteli města

jících měsících čekaly především dobré zprávy. 
A přejme si, abychom byli schopni úspěšně 
čelit všem výzvám, které nás v novém roce 
čekají. Přejme si také, abychom se dokázali ra-
dovat z úspěchů, kterých dosáhneme, z drob-
ných radostí, které nás obklopují, a abychom 
naopak co nejrychleji zapomínali na neštěstí či 
nepříjemnosti, které nás případně potkají. Ať se 
nám v roce 2023 splní naše tajná přání a také 
ať se naplní všechna předsevzetí, která jsme 
si do nového roku dali. Udělejme něco pro to, 
aby se v našem městě dobře žilo. Aby v něm 
každý našel dobrou práci, kvalitní podmínky 
pro vzdělávání, vhodné prostředí pro své pod-
nikání či spokojený život na zasloužené penzi. 
Přejme si, aby se i v tom začínajícím roce o Mo-
ravských Budějovicích mluvilo jako o městě, 
do kterého stojí za to zavítat, a to nejen kvůli 
zámku, u kterého jsme se tu sešli. 

Závěrem mi dovolte, abych vám, vašim rodi-
nám a přátelům touto cestou popřál do nové-
ho roku 2023 především mnoho zdraví, úspě-
chů v práci, štěstí v osobním životě a také více 
společenské solidarity, slušnosti, vzájemné 
úcty a mnoho projevů lidského porozumění.

Ať do následujícího období vykročíte spo-
kojení, ať se vaše sny a všechna větší i drobná 
přání promění ve skutečnost a jsou zaslouže-
nou odměnou za všechno vaše každodenní 
snažení. Za sebe ještě zopakuji jako každo-
ročně mé osobní přání. Milý roku 2023, ne-
musíš mi dát vůbec nic, jen mi prosím nikoho 
nevezmi. Jsem přesvědčený, že toto cítí určitě 
každý z vás. Děkuji vám za pozornost a přeji 
vám ještě jednou krásný nový rok 2023!“

Přivítání nového roku 2023 tradičně zakon-
čil šestiminutový ohňostroj, který odměnilo 
plné náměstí potleskem.              -jek-

Za velkého zájmu veřejnosti, na tradičním místě i v obvyklou dobu, ale přece jen 
s několika změnami oproti předchozím letům proběhlo v neděli 1. ledna před Památ-
níkem věčné slávy na náměstí Míru přivítání nového roku 2023 občany a vedoucími 
představiteli města. Novinkou bylo nejen jiné složení aktérů přípitku (starosta Martin 
Ferdan, místostarosta Jan Švaříček plus trojice dalších radních Olga Honsová, Tomáš 
Veverka a Jana Kiesewetterová, přičemž u prvních čtyř jmenovaných šlo o premiéru), 
ale také zpěv české hymny v podání Jaroslavy Holíkové (viz foto Pavla Čírtka).
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město informuje

Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice

udělila souhlas k uplatnění valorizace ná-
jemného na rok 2023 ve výši 8 % infl ace 
vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitel-
ských cen ke stejnému měsíci předchozí-
ho roku zveřejněnou Českým statistickým 
úřadem u smluv na pronájem nebytových 
prostor, uzavřených mezi jednotlivými ná-
jemci a městem Moravské Budějovice;
projednala žádost neziskové organizace 
Vrátka z. s. o fi nanční příspěvek na ná-
kup chladící pultové vitríny ve výši přes 
40 000 Kč a neschválila poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku této organizaci; město 
poskytuje fi nanční prostředky do sociální 
oblasti prostřednictvím Moravskobudějo-
vického mikroregionu a jemu bude žádost 
postoupena k vyřízení;
schválila uzavření smlouvy o udělení 
souhlasu k provedení stavebního záměru 
(stavby) „Vodní nádrž VN2 (Jasan) a su-
chý poldr v k. ú. Vranín“ mezi Českou re-
publikou – Státním pozemkovým úřadem 
Praha jako stavebníkem a městem Morav-
ské Budějovice jako vlastníkem pozemku;
schválila zveřejnit záměr výpůjčky části 
pozemku parc. č. 1435/17 o výměře 0,25 
m2 v k. ú. Moravské Budějovice (ul. Šafa-
říkova u paneláků) předem určenému zá-
jemci Česká pošta, s. p., za účelem umís-
tění jedné poštovní odkládací schránky;
doporučila zastupitelstvu města přijmout 
nabídku Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Moravské Budějo-

vice ve věci bezúplatného převodu osm-
nácti pozemků v k. ú. Moravské Budějo-
vice a jednoho pozemku v k. ú. Jackov 
– jedná se o účelové cesty;
schválila uzavřít dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě uzavřené s Českým střeleckým 
svazem, Sportovním střeleckým klubem 
Moravské Budějovice, kterým dojde k roz-
šíření předmětu nájmu o podíl ve výši id. 
1/8 na pozemku p. č. 1221/18 o celkové 
výměře 154 m2 v k. ú. Moravské Budějo-
vice (ul. Partyzánská u cyklostezky);
schválila rozhodnutí o výběru dodavatele 
V-STAV A, spol. s r. o. Hrotovice na sta-
vební akci „Rekonstrukce bazénu ZŠ Ha-
vlíčkova, Moravské Budějovice“ a schváli-
la smlouvu o dílo na tuto akci;
schválila smlouvu o dílo „PD – Strukturo-
vaná kabeláž v ZŠ Havlíčkova“ uzavře-
nou s GA holding s.r.o. jako zhotovitelem 
na vypracování projektové dokumentace 
na strukturovanou kabeláž v ZŠ Havlíčko-
va, Moravské Budějovice – jde o moderni-
zaci IT infrastruktury;
schválila rozhodnutí a oznámení o výběru 
dodavatele na „Pořízení dvou osobních 
automobilů pro Pečovatelskou službu Mo-
ravské Budějovice“ Nelegia s.r.o. Praha, 
celková cena bez DPH je 1 899 000 Kč;
schválila s platností od 1. 1. 2023 zvýšení 
cen pedikúry (230 Kč ambulantně v pro-
storách Střediska osobní hygieny v DPS 
a 250 Kč v domácnostech klienta);

pro volební období 2022–2026 zřídila ná-
sledující komise: výběrovou komisi v počtu 
šesti členů (tajemník komise úředník OSRI 
na úseku pozemků a správy majetku) a ko-
misi sociální, školskou a prevence krimina-
lity v počtu deseti členů (tajemník komise 
vedoucí SO) a jmenovala tyto členy komisí: 
Výběrová komise: Ing. Jaroslav Doležal, Ja-
roslav Sapík, Ing. Zbyněk Horák, Ing. Radek 
Doležal, Jan Urbánek, Rudolf Špičák; Komi-
se sociální, školská a prevence kriminality: 
Mgr. Květa Bretšnajdrová, Miroslava Svo-
bodová, Mgr. Vladimír Čábel, Eva Divišová, 
Pavla Buďová, Mgr. Petr Kolečkář, jeden 
zástupce Středu, z. ú., jeden zástupce Ob-
čanské poradny Třebíč, z. s., jeden zástupce 
Diany Třebíč, o.p.s., jeden zástupce Diecéz-
ní charity Brno. Uložila tajemníkům obou ko-
misí svolat první zasedání komisí do 31. 1. 
2023 a ze svých členů navrhnout předsedu, 
kterého následně jmenuje rada města;
schválila harmonogram schůzí rady měs-
ta na 1. pololetí roku 2023;
schválila prodloužení platnosti Plánu pre-
vence kriminality města Moravské Budě-
jovice na léta 2016–2022 do roku 2024 
a manažerem prevence kriminality na ob-
dobí 2023–2026 jmenuje Ing. Vladimíru 
Peškovou, vedoucí odboru organizačního;
projednala žádost o fi nanční příspěvek 
na vytvoření fi lmového zpracování život-
ního díla prof. Vincence Lesného ve výši 
20 000 Kč a neschválila poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku v této výši.

Lidl v Moravských Budějovicích (zatím) nebude
Těsně před Vánoci nám zástupci fi rmy Lidl oznámili, že odstoupili od záměru vybudovat ob-

chod v lokalitě mezi lázněmi a mlékárnou. Důvody jsou především ekonomické. Náklady na ce-
lou akci se natolik navýšily, že je pro ně stavba nerentabilní a budou prý hledat levnější variantu. 

V jejich ekonomické bilanci byly největšími a nejdražšími položkami výkup pozemků, demo-
lice současných objektů, vybudování kruhového objezdu, úprava silnic a chodníků. Velkou roli 
sehrála infl ace a nárůst cen stavebních prací.

Společně s Lidlem hledáme řešení, aby se záměr vybudovat prodejnu v Moravských Bu-
dějovicích zrealizoval. Zástupci společnosti hledají jinou lokalitu ve městě, kde budou náklady 
na vybudování prodejny nižší. Jakmile získáme nové informace, budeme občany i prostřednic-
tvím zpravodaje určitě informovat.  Jan Švaříček, místostarosta

Rada města na své 6. schůzi dne 20. prosince 2022 mj.:

Rada města na své 7. schůzi dne 10. ledna 2023 mj.:
souhlasila s předáním vybraných případů 
dlužníků soudnímu exekutorovi JUDr. Iva-
ně Kozákové;
vzala na vědomí novelu nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., ve věci změny odměn uvol-
něných a neuvolněných členů zastupitel-
stev územních samosprávných celků;
revokovala usnesení č. 5/2022/14 a ne-
schválila uzavření dohody o zajištění uby-
tování dle § 6d odst. 2 zákona č. 65/2022 
Sb., o některých opatřeních v souvislosti 
s ozbrojeným konfl iktem na území Ukrajiny 
ve znění pozdějších předpisů mezi Mgr. Ví-
tězslavem Schrekem, hejtmanem kraje 
a městem Moravské Budějovice a využití 
prostorů bývalé hasičské zbrojnice jako 
nouzového ubytování při přílivu uprchlíků;
vzala na vědomí nabídku na zřízení tele-
vizního vysílání i-Vysočina a neschválila 
uzavření partnerství s pHmedia Czech 
Republic s.r.o, Praha, vydavatelem zpra-
vodajského portálu pro televizní infoservis 
v ceně 10 000 Kč bez DPH měsíčně;
schválila zapojení města do projektu RE-
VOLUTION TRAIN v roce 2023 s celkovou 
kapacitou max. 500 osob v předpokláda-
né ceně 148 000 Kč za provedení progra-
mu během jednoho dne v přistaveném 
vlaku na vlakovém nádraží; jde o program 
protidrogové prevence a je cílen na děti 
ve věku 12–17 let, přičemž předpokládaný 
termín konání bude upřesněn – dopoled-
ne bude program pro školy a odpoledne 

pro veřejnost;
vzala na vědomí výtěžek veřejné sbírky 
Na pomoc Terezce a Matýskovi Schön-
bergerovým na terapie a vybavení rela-
xačního koutku snoezelen pomůckami 
konané ve dnech 1.–28. 12. 2022 ve výši 
166 788 Kč, který byl odeslán na účet pěs-
tounů obou dětí;
pro volební období 2022–2026 zřídila sta-
vební komisi rady města v počtu devíti členů 
(tajemník komise vedoucí OSRI) a jmenovala 
tyto její členy: Mgr. Jan Švaříček, Ing. arch. 
Zdeněk Svoboda, Ing. Karel Špaček, Ing. Mi-
roslav Bém, Ing. Pavel Jenerál, Vilém Růžička, 
DiS., Ing. Jiří Prokop, Ing. arch. Pavla Večeřo-
vá, Ing. Zdeněk Šabatka a uložila tajemníkovi 
komise svolat první zasedání do 31. 1. 2023 
a z jejích členů navrhnout předsedu, kterého 
následně jmenuje rada města;

souhlasila s užitím znaku města nadač-
ním fondem Na kole dětem – nadační 
fond Josefa Zimovčáka v rámci prezenta-
ce a propagace projektu Na kole dětem 
2023 a schválila poskytnutí fi nančního 
daru ve výši 10 000 Kč tomuto nadačnímu 
fondu; v rámci 5. etapy vedoucí z Hroto-
vic do Jihlavy zavítají cyklisté 5. června 
i do našeho města;
souhlasila se jmenováním Bc. Uljany 
Mychac do funkce vedoucí Pečovatel-
ské služby města Moravské Budějovice 
s účinností od 1. 2. 2023;
na návrh tajemnice MěÚ jmenovala do funk-
ce vedoucího odboru dopravy a silničního 
hospodářství Mgr. Radka Spoustu, a to 
ke dni nástupu do pracovního poměru od 1. 
2. 2023 na dobu určitou po dobu výkonu 
uvolněné funkce starosty Martina Ferdana.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství
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V pondělí 9. ledna se v obřadní síni 
MěÚ Moravské Budějovice uskutečnilo 
slavnostní předání výtěžku veřejné sbírky 
na pomoc Terezce a Matýskovi Schönber-
gerovým na terapie a vybavení relaxační-
ho koutku snoezelen pomůckami. Sbírku 
pořádají každý rok místní skauti a skautky 
ve spolupráci s městem. A právě jejich 
přínos celé akci je stěžejní. Jsou to vždy 
samotní skauti, kteří vytipují potřebnou 
rodinu s nemocným dítětem, nebo dětmi 

ALZHEIMER PORADNA 
VYSOČINA
08. 02. 2023  (od 9:00 do 16:00)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, 
CHELČICKÉHO 904, 
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Mgr. Marcela Rýpalová – 
vedoucí poradny

rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.
cz
tel: 561 111 323
mob: 733 629 018
(možnost objednat se předem)

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

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

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O.P.S.
 14. 2. 2023 21. 2. 2023 (vždy od 8:30 do 10:30)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Kontaktní osoba: Ivana Honsová
 Tel.: 777 225 413 (možnost objednat se předem)
 E-mail: ifka.hons@seznam.cz
Bližší informace odbor sociální MěÚ Moravské Budějovice (730 598 198)
Změna termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Tříkrálová sbírka 
2023

Ve dnech 1. až 15. ledna proběhla Tří-
králová sbírka, kterou i v Moravských 
Budějovicích a okolí opět organizovala 
Oblastní charita Třebíč. Cílem této tra-
diční charitativní akce bylo jako vždy 
získání fi nančních prostředků na pomoc 
nemocným, postiženým, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným skupinám lidí ve všech ob-
cích našeho okresu. V samotných Mo-
ravských Budějovicích se letos během 
patnácti lednových dní vybralo 191 101 Kč 
(loni 169 803 Kč), v Lažínkách 18 790 Kč 
(17 950 Kč) a ve Vraníně 10 245 Kč (10 120 
Kč). Občané Jakubova pak tentokrát při-
spěli částkou 32 784 Kč (35 388 Kč).

Peníze, které jste při sbírce vhodi-
li do zapečetěných pokladniček, budou 
skutečně použity na pomoc lidem v nou-
zi jen v rámci okresu Třebíč, a proto mo-
hou někdy pomoci komukoli z vás.

Chci tedy poděkovat všem, kteří koled-
níky laskavě přijali a přispěli jakoukoliv 
částkou. A samozřejmě také všem malým 
koledníkům a vedoucím skupinek za je-
jich obětavou pomoc při sbírce.

Ludmila Slabá, místní asistent 
Tříkrálové sbírky

Slavnostní předání výtěžku prosincové veřejné sbírky
a snaží se je tou-
to cestou podpořit. 
Sbírka se koná vždy 
ke konci roku, v roce 
2022 se konal již 10. 
ročník sbírky, kte-
rou skauti společně 
s městem pořádají 
pro tuto dobrou věc.

Sbírka probíhala 
od 1. do 28. prosin-
ce a celková částka, 
která byla převede-
na na účet prarodičů 
Terezky a Matýska, 
činila 166 788 Kč. Je 
to opět úctyhodná 
částka, o kterou se 
zasloužili především 

skauti a skautky, za což patří především 
jim velký dík.

Sourozenci Schönbergerovi jsou v pěs-
tounské péči u prarodičů, protože rodiče 
o ně nejeví zájem. Terezka je 7letá hol-
čička, která trpí poruchou pozornosti, 
dyspraxií a opožděným vývojem řeči. Ma-
týskovi bude na jaře 5 let a trpí poruchou 
autistického spektra.

Prarodiče dětí upřímně moc děkují 
všem dárcům a přispěvovatelům sbírky 

za jejich fi nanční pomoc! Moc nás těší, 
že si lidé i v této nelehké době stále do-
káží vzájemně pomáhat a nezapomínají 
na druhé a potřebné. Vedení města, krom 
předání symbolického šeku prarodičům 
dětí a dárečků pro děti, poděkovali také 
přítomným skautům za jejich práci a sna-
hu pomáhat všude tam, kde je třeba.

Vladimíra Pešková,
odbor organizační MěÚ
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V předvánočním čase jsme vás oslovili 
s možností splnit vánoční přání seniorům 
v Domě sv. Antonína Moravské Budě-
jovice. Dovolte mi, abych vám z celého 
srdce poděkovala, že jste se do projektu 
tak úžasně zapojili a v dnešní uspěchané 
době si našli čas na pomoc a rozdávání 
radosti seniorům. Většina přání se nesla 
v duchu praktických věcí pro každodenní 
využití a během pár dní byla ze stromečku 
rozebrána. Účast veřejnosti v dobročin-
ných sbírkách pro potřebné je šlechetná, 
ale ne vždy osobní. Vy jste ovšem doká-
zali pravý opak. Projevili jste individuální 
zájem a do balíčků vkládali i věci navíc. 
Všichni jste dárky krásně zabalili, přijí-
mat je od vás bylo neuvěřitelné a sama 
za sebe si troufnu říct, že každého musely 
pohladit po duši.

Celkem jste potěšili bezmála devadesát 
(!) seniorů, kterým vánoční dárky předal 

V úterý 20. prosince 2022 popřál ve společenské místnosti Domu sv. Antonína k narozeninám dvěma zdejším klientkám také 
moravskobudějovický starosta Martin Ferdan. Kytici a dárkový balíček z jeho rukou převzaly Antonie (Tonička) Sokolová a Jarmila 
Šmejkalová.          Foto: Luboš Janoušek

osobně starosta města Martin Ferdan. 
Na většině klientů byl vidět ten hezký 
vnitřní pocit, jak je vaše náklonnost a sna-
ha potěšit malým dárkem, hřeje u srdce. 
Pocítili, že nejsou sami, pocítili naději 
a radost.

Děkujeme, děkujeme, děkujeme! Vaše 
štědrost a sounáležitost s potřebnými byla 
tou nejhezčí tečkou za rokem 2022. Uká-
zali jste, jak je důležité mít velké srdce 
a že i malá pomoc může vést k velkým 
věcem. Těšíme se na příští Vánoce, až 
zase rozzáříme mnohé oči a pošleme 
dobro dál. Máme vizi projekt rozšířit o dal-
ší domov pro seniory a novou myšlenkou 
je pak i to, že by mohlo dojít k osobnímu 
setkání mezi dárci a obdarovanými v kon-
krétní den a čas. Věřme, že se to podaří.

Barbora Pokorná, 
odbor kanceláře starosty a školství

složitý úkol pečujících 
osob o pacienty s Alz-
heimerovou chorobou, 
neboť na tyto se velmi 
často zapomíná, že i oni 
mají své potřeby a je 
nutné jim věnovat po-
zornost. 
Marcela Rýpalová ce-
lou přednášku shrnula 
do tzv. preventivního de-
satera, kdy vyzkoušela 
pozornost posluchačů, 
kteří svými odpověďmi 
dopadli na výbornou.

Na závěr vskutku za-
jímavé a přínosné de-
vadesátiminutové před-
nášky odměnili přítomní 
přednášející Mgr. Rý-
palovou zaslouženým 

bouřlivým potleskem a někteří i osobním 
poděkováním.

–soc–

Vánoční strom splněných přání pro seniory

Ve středu 11. ledna 
proběhla v MKS Beseda 
v sále Budivoj přednáška 
na téma „Jak na lepší pa-
měť aneb Když zapomínat, 
tak vesele“. Vedoucí Alz-
heimer poradny Vysočina 
Mgr. Marcela Rýpalová 
zde přivítala čtyři desítky 
posluchačů všech věko-
vých kategorií. A opravdu 
velice poutavým způso-
bem hovořila o této vážné 
a nevyléčitelné nemoci. 
Přítomným nastínila nejen 
příznaky, ale i samotný 
průběh nemoci. Velmi de-
tailně se zaměřila na pre-
venci, která je v případě 
Alzheimerovy nemoci tím 
nejdůležitějším.
Poutavou přednášku prokládala prak-
tickým cvičením, kdo kterého se poslu-
chači s nadšením zapojovali, čímž tak 
mnohdy vznikaly docela humorné situa-

Alzheimerova nemoc zaujala všechny věkové kategorie

Lednová přednáška Marcely Rýpalové v sále Budivoj byla zajímavá, poutavá a přínos-
ná.               Foto: Luboš Janoušek

ce. Posluchači průběžně pokládali věcné 
dotazy, na které Mgr. Rýpalová ochotně 
odpovídala a mnozí se v jejím vyprávění 
doslova „našli“. Také poukázala na velmi 
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Po tříleté nechtěné pauze byly 
v Domě sv. Antonína v Moravských 
Budějovicích adventní a vánoční 
dny opět bohatě naplněné. Obyva-
tele čekal pestrý každodenní pro-
gram. Básničky, vánoční písničky 
a tanečky jim předvedly malé děti 
z mateřských škol Jabula a Šafaří-
kova. Recitačním pásmem a zpě-
vem koled udělali radost našim 
obyvatelům jiný den i žáci Základní 
a Praktické školy Dobrovského ul., 
které na harmoniku doprovodil pan 
učitel Mgr. Vladimír Malina. Velmi 
pěkné bylo vystoupení s vánočními 
zpěvy studentek prvního ročníku 
Gymnázia a SOŠ Moravské Budě-
jovice zase v jiném adventním dnu, jež doprovodil na klávesové 
nástroje Mgr. Petr Dohnálek.

A jedeme dál po pomyslném adventním perlovém řetězu krás-
ných zážitků. Obdivuhodný byl herecký výkon žáků ze Základ-
ní školy v Blatnici. Jejich vánoční divadlo nás dovedlo přímo 
do Betléma. Pastýře vzbudila na nebi záře a za zpěvu andíl-
ků šli hledat právě narozeného Ježíška. Hvězda je doprovodila 
do chudé stáje, kde v náruči Matky Boží spalo nebeské Dítě. 
Jaroměřická cukrárna obyvatelům domova a dětem z MŠ Jabula 

zprostředkovala vánoční překva-
pení v podobě zábavné artistické 
show. Ve společenské místnosti 
20. prosince na vánočním setkání 
přítomné obyvatele pozdravil sta-
rosta města Martin Ferdan. Během 
tohoto posezení obdrželo šestnáct 
obyvatel diplom za úspěšné absol-
vování Domovní akademie třetího 
věku. Dalším oceňováním byla Ant-
-Thálie. Tato cena byla udělena her-
cům a doprovodnému pěveckému 
sboru obyvatel za nacvičení pohád-
ky O slepičce a kohoutkovi.

Pod vánočním stromečkem 
na stacionáři se nám objevila veliká 
hromada dárků, které pořídili obča-

né našeho města pro babičky a dědečky z DSVA. Všem dárcům 
patří upřímné poděkování. Z vánočního stromu na městském 
úřadě si vzali kartičku „Splněných přání“ a tím všichni společně 
obyvatelům domova připravili radostné a štědré Vánoce. Krásně 
zabalené balíčky od dárců sem postupně přivážela paní Barbora 
Pokorná, která pečlivě celou akci připravovala a dohlížela na její 
zdárný průběh. Na vánočním setkání byl předán ještě jeden 
krásný dar v podobě šeku. Divadelní spolek Theatro Špeluň-
ka věnoval z výtěžku představení Lakomec Domu sv. Antonína 
částku 5 000 Kč.

Štědrý den již tradičně probíhal s odpoledním chozením an-
dílků a Ježíškem k jednotlivým obyvatelům. S přáním přichá-
zel i ředitel Petr Žák, představená domova SM Marcela a oba 
moravskobudějovičtí kněží P. Miloš Mičánek a P. Vojtěch Libra. 
Po celém domově zněly tóny harmoniky pana Josefa Veverky 
a zpěv známých krásných koled. Na silvestrovský den byla při-
pravená společná akce s veselým televizním programem Vladi-
míra Menšíka. Obyvatelé si sami přichystali pohoštění a nechy-
běl ani společný bublinkový přípitek.

Rok 2022 nám sice skončil, ale pro nás to byl rok, během 
kterého jsme poznali, že život a dění v domově sleduje mnoho 
dobrých lidí z našeho okolí. Snaží se pomoci stárnoucím a ne-
mohoucím lidem a dle svých možností je i podpořit. Děkujeme 
všem za přízeň a těšíme se, že i v novém roce 2023 se budeme 
všichni společně setkávat.  Bc. Ludmila Čáblová

Dům svatého Antonína v čase radosti a veselosti

Jubilejní ročník charitativní akce skautů
V prosinci minulého roku jsme uskutečnili 10. ročník charitativ-

ní akce Coffee to Help. Byl to ročník jubilejní, proto jsme ho chtěli 
udělat něčím speciální. Přípravy akce začaly v září. Což se může 
zdát jako spoustu času do prosince, kdy má celá sbírka začínat, 
ale úplně to tak není, protože čas utíká jako voda!

Co se plánování a příprav týká, v září si nejprve mezi sebou 
řekneme, zda bude dost ochotných lidí na uspořádání takové akce 
a poté si rozdělíme, co kdo bude mít na starost. Následně je pro 
nás důležité, pro koho daný 
ročník pořádáme, v jakém 
termínu samotná kavárna 
bude, kde všude bychom 
se chtěli ukázat a co usku-
tečnit. Každý předchozí 
ročník byl pro nás výzvou, 
kterou jsme společně chtě-
li zvládnout, avšak tento 
desátý jubilejní byl výzvou 
o něco větší, protože jak už 
jsem zmínila – chtěli jsme 
ho obzvláštnit a nějakým 
způsobem společně s na-
šimi zákazníky oslavit. A to 
se nám myslím si i podařilo.

Jednou z novinek, které jste u nás mohli zažít, byla například 
návštěva kouzelníka Harryho, který vám ukázal svá nejlep-
ší kouzla. Dále to byla hra pro děti v samotné kavárně, za je-
jíž splnění děti dostaly od obsluhy v kavárně drobnou odměnu. 
V kavárně se naši zákaznici mohli podepsat do návštěvní knihy, 
kterou jsme také zavedli jako novinku.

A kde všude jsme ještě byli kromě skautské klubovny? V Ja-
roměřicích nad Rokytnou, kde jsme prodávali punč, výrobky 

a námi dělaný časopis 
Kávové Zrno, kde máme 
všechny informace o ka-
várně a také nějaké luš-
tění pro volný čas. To vše 
jste si také mohli zakoupit 
na moravskobudějovic-
kých Vánočních trzích 
v neděli 18. prosince, kde 
se nám várnice s punčem 
opravdu rychle točily tako-
vým způsobem, že jsme 
ani nestíhali punč dodělá-
vat. Během kavárny také 
probíhala výstava obráz-
ků v MKS Beseda 
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(pokračování na str. 8)

Muzejní spolek v Moravských Budějovicích uspořádal v pátek 
6. ledna zájezd na poněkud netradiční a nevídaný Tříkrálový 
koncert. Vypravili jsme se na něj do Třebíče, konkrétně do Ka-
menného sálu třebíčského zámku. Hlavními nástroji byly zvonky 
a interprety členové hudebního souboru Zvonky pro radost ze 
Základní umělecké školy Hrotovice.

Z úvodního slova ředitele ZUŠ Jakuba Lojdy jsme se dozvědě-
li, že hrotovická umělecká škola je jedinou v republice, které se 
podařilo zvonkohru získat. Navíc jde o ojedinělý projekt i v rámci 
Evropy. Na zvonky hrají děti, které studují hru na klavír, protože 
se jedná o podobný princip. Každý zvonek má svůj tón, ale způ-
sobů, jak na něj hrát, je několik. Také zvonky nejsou všechny 
stejné. Bells jsou ty, co mají běžný tvar a zvuk, a chimes jsou 
trubicové zvonky bez srdíčka uvnitř, rozeznívá je palička umístě-
ná na vnější straně.

Na koncertě zazněly převážně známé skladby z různých hu-
debních stylů. Mohli jsme se na vlastní oči i uši přesvědčit, jak 
je důležitá správná technika a především precizní souhra hráčů. 
A také o tom, že se na zvonkohru dá zahrát prakticky cokoli. 
Nebylo snad jediného diváka, kterého by výkon souboru nechal 
chladným. Zvonky jásaly a hlaholily a hned zase uklidňova-
ly a jemně rozeznívaly nitro nás všech. Perfektní výkon hráčů 

Muzejní spolek na jedinečném Tříkrálovém koncertu

umocňovala skvělá akustika vyprodaného Kamenného sálu. 
Po přídavku muzikanti ještě ochotně odpovídali na zvědavé do-
tazy nadšených posluchačů.

Náš výjezd jsme i tentokrát zakončili společnou večeří a pří-
jemnou besedou. Děkujeme za krásný večer strávený společně 
s obcí a SDH Babice. Těšíme se na další společné akce!

Drahomíra Brzobohatá

a jejich následný prodej. Po celou dobu akce jste mohli 
sledovat naše nově vytvořené a stále aktualizované webové 
stránky (www.kavarna.orlice.cz). Kromě webových stránek také 
facebookové a FB událost, na všech těchto stránkách najdete 
i odkaz na fotogalerii z kavárny i předání šeku rodině, které se 
uskutečnilo na začátku ledna. Dočíst se nebo slyšet o naší akci 
jste mohli například v Deníku Právo, v časopisu Respekt, v Čes-
kém rozhlase nebo na Rádiu Blaník.

Děkujeme, že jste navštívili naši kavárnu, došli si pro něco 
dobrého do výdejního okénka, zakoupili si výrobky, poslali fi -
nanční příspěvek na účet, doporučovali kavárnu známým a že 
jste v tom byli s námi! Společnými silami se nám podařilo vy-
brat 166 788 Kč! To je krásný výsledek a Terezce a Matýskovi to 
ohromně pomůže. Moc vám všem děkujeme!

Monika Netíková

Na udržování pietních míst by se nemělo zapomínat

V tomto hrobě na moravskobudějovickém hřbitově jsou uloženy ostatky 
dvou prostých vojáků z první světové války.           Foto: Luboš Janoušek

Ještě jednou pojďme na krátkou procházku po moravskobu-
dějovickém hřbitově. Druhé uličce vlevo dominuje „Smrčkův“ ka-
menný kříž, jdeme dále až na její konec a tam si nelze nevšim-
nout samostatně stojícího – jakoby po desetiletí zapomenutého 
– železného, mírně nakloněného a zrezivělého kříže.

Avšak toto zanedbané hrobové místo neskrývá žádné tajem-
ství; víme totiž, kdo tam byl posmrtně uložen. Žádný generál ani 
plukovník ani leutnant, pouze dva prostí vojáci. Jedná se o tzv. 
válečný hrob, který eviduje Ministerstvo obrany ČR pod číslem 
CZE 6106 – 53 642, („MO – péče o válečné hroby“). Dovolím si 
velmi krátce z těchto stránek citovat: „Válečné hroby jsou sou-
částí historie, která se nás stále bezprostředně dotýká, jsou to 
hroby vojáků, válečných zajatců, pomníky, památníky nebo pa-
mětní desky nacházející se po celé republice.“

Kdo vlastně na tomto místě našel posmrtný klid? Byli to dva 
prostí vojáci, kteří zemřeli v Moravských Budějovicích, neby-
li zdejšími rodáky a neznáme důvod, proč byli pochováni zde, 
snad to zapříčinila hektická válečná doba.

Bábik Tomáš se narodil 7. října 1884 ve Vacenovicích u Ho-
donína na čp. 46 do rodiny čtvrtláníka Petra Bábika a jeho ženy 
Celestýny, rodem Pavel Bábíček. 17. listopadu 1908 se přiženil 
na hospodářství rodiny Příkazských. Za ženu si vzal Pavlínu 
(nar. 19. 2. 1887), dceru v té době již zemřelého Martina Pří-
kazského, vlastníka čtvrtlánu ve Vacenovicích. Před vypuknu-
tím „Velké války“ se jim narodily dvě děti, jejichž potomci stále 
žijí ve Vacenovicích a s jedním z nich jsem okolnosti úmrtí jeho 
předka konzultoval, ale sami nevěděli nic podrobnějšího, pouze 
to, co víme – údajně nemocen zemřel a byl pochován v Mo-
ravských Budějovicích. Tomáš Bábik je též uveden na pomníku 
padlých obce Vacenovice, rok úmrtí 1919.

Vlasák Jan Karel pocházel z rakouského Ebreichsdorfu, měs-
ta v okrese Baden, asi 30 km jižně od Vídně. Zde se narodil 2. 
dubna 1890 svobodné matce Františce Vlasákové, které bylo 
v té době necelých 21 roků (nar. 14. 8. 1868). Jejich další osud 

neznáme, protože se již v matrikách města Ebreichsdorfu nevy-
skytují. Karel byl určitě v roce 1914 povolán do armády, možná 
ve službě onemocněl, protože do matriky zemřelých budějovic-
ké farnosti páter František Dostál zapsal: „16. května 1915 ze-
mřel v Mor. Budějovicích Wlasák Karel dělník (vojín), svobodný 
pěšák 99. pluku, syn Františky Wlasákovy, dělnice tovární. Pří-
čina úmrtí bylo onemocnění tuberkulózou.“ Z toho můžeme usu-
zovat, že matka byla v době úmrtí syna Karla stále svobodná. 
Karel má v zápise jako místo úmrtí uveden dům čp. 365.

Podle dat a běhu událostí se můžeme pouze domnívat, že k po-
hřbenému vojákovi Karlovi Vlasákovi byly o čtyři roky později ulo-
ženy ostatky zemřelého Tomáše Bábika, v té době již bývalého 
vojáka monarchie. Mohlo to být i jinak? Zůstalo mnoho nezodpo-
vězených otázek a není moc naděje, že se dopátráme odpovědi.

Před pěti roky svět vzpomínal sté výročí ukončení Velké války. 
Náležitě se tomu věnovaly sdělovací 
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prostředky, a tím podpořily zájem někte-
rých měst, obcí i jednotlivců o různé ar-
tefakty, které byly zhotoveny po skončení 
války jako památka na padlé a přistoupili 
k jejich doplnění, opravě nebo k celkové 
rekonstrukci. Namátkou uvádím Nové 
Syrovice (doplnění památníku o zniče-
nou sochu), Menhartice (přemístění pa-
mátníku a zdařilá rekonstrukce), Štěpkov 
(celková oprava, odhaleno za účasti kraj-
ského hejtmana). A že je těchto pietních 
míst v republice evidováno přes 63 000, 
o tom se každý zájemce může přesvědčit 
na stránkách „vets.cz“. Je to projekt o ma-
pování vojenských pietních míst.

Mnohý čtenář si jistě může položit otáz-
ku, k čemu toto povídání vlastně je? Ano, 
doba tomu moc nepřeje, jsou věci daleko 
důležitější, přesto by se nemělo zapomí-
nat na tato pietní místa a jejich správci by 
je měli udržovat v přijatelném stavu.

Což je i moje prosba na město, zda by 
se s hrobovým místem po dvou obyčej-
ných vojácích nedalo něco udělat…

Jiří Gráf

V dubnu 2022 Mu-
zeum Moravské Bu-
dějovice otevřelo nové 
expozice, v kterých se 
vystavuje asi necelých 
dva tisíce sbírkových 
předmětů. Ve skuteč-
nosti je to pouhý zlomek 
toho, co se v muzeu 
nachází. Mezi takové 
ukryté exponáty patří 
i zdánlivě obyčejná du-
bová truhla, která patřila 
moravskobudějovické-
mu řeznickému cechu.

V novověkých měs-
tech a městečkách existovaly až do po-
loviny 19. století takzvané cechy, profesní 
řemeslná sdružení, které měly monopol 
na výrobu určitého zboží, či na služby v da-
ném sídle. Cechy se navíc staraly o kvalitu 
výrobků, cenovou regulaci a o počty mi-
strů, tovaryšů a učedníků daného řemes-

la. Příslušnost řemeslníka 
k cechu však přesahovala 
záležitosti spjaté s obživou. 
Cechy plnily také nábožen-
skou, společenskou a soci-
ální úlohu.

Každé takové cechovní 
společenství mívalo vlastní 
prapor a „matku poklad-
nici“, jak nazývali truhlici, 
v níž uchovávali privilegia, 
knihy mistrů, pečetidlo, ce-
chovní peníze apod. Ote-
vření pokladnice bylo vždy 
mimořádnou událostí. K sa-
motnému otevření mohlo 

dojít pouze za přítomnosti obou cechmis-
trů (volených představitelů cechu). Každý 
měl jeden unikátní klíč, aby u otevření mu-
seli být přítomní alespoň dva.

Řeznické cechy se obecně považovaly 
za jedny z nejváženějších v českých a mo-
ravských městech a městečkách. Nejinak 

tomu bylo i v Moravských Budějovicích. 
O významném postavení svědčí právě 
„matka pokladnice“. Zdejší cechmistři, Pa-
vel Dvořák a Šimon Hain, nechali v břez-
nu 1729 vyrobit novou truhlici, která byla 
vyzdobena vymalovanými rostlinnými 
motivy. Na vnitřek víka pak nechali napsat 
pamětní zápis včetně jmen obou zadava-
telů, aby jejich následovníci nezapomněli. 
Dubová pokladnice vyšla cechovní kasu 
na 3 zlaté a 15 krejcarů. O deset dnů 
později se poprvé slavnostně otevřela při 
přijímání nového mistra Viléma Čermáka. 
Truhlice se pak předávala mezi cechmistry 
až do druhé poloviny 19. století, kdy byly 
cechy zrušeny.

A jak se „matka pokladnice“ dostala 
do muzea? Zachránil ji Jaroslav Horký, bý-
valý zaměstnanec muzea. Původně ji chtěl 
Augustin Meška, potomek jednoho řeznic-
kého rodu, spálit jako staré haraburdí.

Petr Beránek, 
Muzeum Moravské Budějovice

Městské knihovně v Moravských Budějovicích patří obrovské plus (nebo spíše 
velká jednička s hvězdičkou) za další díl stále oblíbenějšího cyklu scénických čte-
ní LiStOVáNí, který připravila na druhý lednový čtvrteční večer. Knížku s názvem 
„Třešně v rumu“ úžasně představila Petra Bučková, jejíž výkon v sále staré hasičárny 
odměnili všichni přítomní bouřlivým potleskem.        Foto: Luboš Janoušek

Courákem krajinou dospívání…

Ukryté poklady. Cechovní řeznická truhlice

(dokončení ze str. 7)

Kdo z dospělých občas nezavzpomíná 
na doby svého dětství, mládí, dospívání? 
Na chvíle veselé i ty smutnější, i když ty 
druhé se možná snáze zapomenou. Vždyť 
osobní vzpomínky nikomu nikdo nevez-
me…

Své vzpomínky na časy dětství, mládí 
a dospívání si ovšem nemíní nechat pou-
ze pro sebe Jan Hodeček z Moravských 
Budějovic. Muž, který prožil své dětství 
v Nových Syrovicích, devítiletku absol-
voval v Moravských Budějovicích, střed-
ní školu vystudoval v Třebíči a vysokou 
v Brně, vydal před časem svoji druhou 

knihu vzpomínek s názvem „Courákem 
krajinou dospívání“. Je to čtení rozhodně 
zajímavé, místy možná trochu dojímavé, 
ale hlavně velice příjemné. Jednotlivé ka-
pitoly jsou různé „Stanice“ a „Zastávky“, 
což je vzhledem k názvu knížky vlastně 
logické – najdeme tak zde například ka-
pitoly s názvy „Zastávka podzimní“, „Za-
stávka zimní“, „Stanice středoškolská“, 
„Stanice dožínková“, „Stanice posledních 
nezletilých prázdnin“, „Stanice zkoušek 
z dospělosti“ či „Stanice spartakiádní“. 
Knížka obsahuje rovněž celou řadu dobo-
vých fotografi í.

Kdo by měl zájem dozvědět se víc, má 
jedinečnou šanci v úterý 7. února odpo-
ledne. Klub důchodců působící při MKS 
Beseda v Moravských Budějovicích totiž 
připravil nejen pro své členy, ale i pro ši-
rokou veřejnost „Autorské čtení“, při němž 
Jan Hodeček blíže představí svoji knihu 
a přečte ukázky z ní. Vše bude samozřej-
mě (jak už to při podobných akcích bývá) 
doplněno také o vizuální podívanou. Cou-
rákem krajinou dospívání se můžete vydat 
první únorové úterý přesně v 16.00 hod.

Luboš Janoušek
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Lukovský pěvecký sbor vystoupil třetí prosincovou neděli s hodinovým pro-
gramem v plném společenském sále místní fary a přispěl k pěkné vánoční 
pohodě roku 2022.               Foto: František Čábel

Na rozdíl od roku 2021 plného 
covidových omezení, bylo dění 
v Želetavě v prosinci loňského roku 
podstatně bohatší. Již potřetí jsme 
se zúčastnili největší spontánní vá-
noční akce v naší republice „Česko 
zpívá koledy s Deníkem“. Ve stře-
du 7. prosince se na želetavském 
náměstí (stejně jako na mnoha 
jiných náměstích v České repub-
lice) sešlo několik desítek lidí, 
kteří si s chutí společně zazpívali 
pět koled a vánoční píseň o tom, 
že „Vánoce, Vánoce přicházejí“. 
Zpříjemnili si tak předvánoční čas, 
který je pro mnohé z nás téměř sy-
nonymem chaosu.

Další tradicí, jež byla na dva roky pře-
rušena, bylo 11. prosince předvánoční po-
sezení nejstarších želetavských občanů 
ve zdejším kulturním domě. Tentokrát se 
jich sešlo na šest desítek a za poslechu 
živé hudby zde v družné besedě strávili 
příjemné nedělní odpoledne. Nechyběl 
kulturní program, o který se postaral škol-

ní pěvecký sbor, ani bohaté občerstvení.
Proměnlivé počasí v prosinci a lednu ne-

bylo vůbec příznivé pro zimní sporty. Přes-
to se členům místního SDH alespoň na pár 
dnů před Štědrým dnem podařilo pro naše 
děti vytvořit na Sokolské zahradě ledovou 
plochu. Náš dík patří všem, kteří si našli 
čas a obětavě se starali o to, aby led vy-
držel co nejdéle. Ve dnech 27. a 31. prosin-
ce pak městys Želetava zorganizoval pro 
naše občany veřejné bruslení na Zimním 
stadionu v Moravských Budějovicích.

Dlouhé zimní večery pomáhají místním 
i přespolním divákům zpříjemnit fi lmová 
představení ve zdejším kině, které pro-
vozují členové Sokola a SDH. Zdá se, že 
o tento druh zábavy je zájem, jak dokládá 
návštěvnost fi lmu pro děti (18. 12.: pohád-
ka „Největší dar“) i pro dospělé diváky (8. 
1.: „Za vším hledej ženu“).

Tradicí je v Želetavě v závěru roku také 
klasická taneční zábava pořádaná členy 
fotbalového oddílu. Příležitost dobře se 
pobavit i o Vánocích si 25. prosince nene-
chaly ujít cca dvě stovky především mlad-
ších účastníků.

Poslední společenskou akcí v loňském 
roce v Želetavě byl tradiční Vánoční kon-

cert, který se uskutečnil ve čtvrtek 29. 
prosince v kostele sv. Michaela. Jako 
každý rok se o pěkný program postaraly 
tři želetavské pěvecké sbory. S pásmem 
vánočních písní a koled vystoupili nej-
prve nejmladší zpěváčci ze „Sborečku“ 
pod vedením paní Kateřiny Drmotové. 
Následovalo vystoupení školního sboru 

a smíšeného pěveckého sboru „Florian“ 
pod taktovkou paní Mileny Suché. Skvě-
lé vystoupení všech tří sborů zpříjemnilo 
doznívající vánoční atmosféru desítkám 

návštěvníků ve zcela zaplněném 
kostele.

První akcí letošního roku byl 
společný výstup na horu Mařenku. 
Jedná se o tradiční akci, kterou již 
od roku 1971 pořádá Sokolská župa 
plk. Švece a turisté ze Želetavy se jí 
už od 80. let minulého století účast-
ní v hojném počtu. Nevynechali 
ani oba roky covidových omezení. 
V letošním roce se první lednovou 
sobotu na vrcholu nejvyššího kop-
ce Třebíčska sešlo pět desítek že-
letavských turistů všech věkových 
kategorií s přáteli z dalších míst na-
šeho okresu. Na rozdíl od minulých 
let přálo účastníkům krásné teplé 
skoro jarní počasí i poměrně dobrá 

viditelnost ze zdejší rozhledny, která letos 
oslavila své 10. výročí. Družnou besedu, 
opékání špekáčků a tradiční ochutnávku 
donesených destilátů letos oživil i trumpe-
tista, který účastníky setkání potěšil něko-
lika známými písněmi.

Toto je výčet událostí v Želetavě na kon-
ci jednoho a počátkem nového roku, roku 

2023, který, jak všichni doufáme, bude už 
konečně prost jakýchkoli katastrof.

Olga Nováková

Pestrý byl konec starého i začátek nového roku

Vánoční koncert v kostele sv. Michaela.

Také Želetava zpívala koledy… Želetavská výprava na vrcholu Mařenky.
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připravoval horký čaj a svařák. Všichni občané byli pozváni 
na společné přivítání nového roku a skvělý ohňostroj. Také zde 
si všichni popřáli hodně štěstí a zdraví.

Rádi jsme na společných akcích přivítali i občany z místní čás-
ti Krnčice, ovšem ani zde v měsíci prosinci vůbec nezaháleli. Mi-
kuláš se svojí družinou obdaroval děti sladkostmi za přednese-
nou básničku pod pergolou a všichni účastníci byli zváni na malé 
horké občerstvení. O dva týdny později opět nasvícená pergola 
zněla tóny trubačů a zpěvem koled.

Děti z Krnčic se každoročně schází v předvečer Štědrého dne, 
kdy za zvuku zvonečků obchází ves. V poslední době se této 
tradice neúčastní jen děti, ale chodí i dospělí. Než se všichni ro-
zejdou do svých domovů, při malé štamprličce si popřejí krásné 
Vánoce. Mezi svátky se konal turnaj ve stolním tenise. Silvest-
rovské odpoledne se děti vydaly kolem Krnčic na „šipkovanou“ 
a všichni účastníci opět využili připravené občerstvení pod per-
golou, která se stává centrem kulturního dění obce.

Oldřich Svoboda

Prosinec, začátek příprav na nejhezčí svátky, kdy se děti ob-
zvlášť těší na hojné dárky. První akcí bývá mikulášská nadílka. 
Stejně jako v roce 2021 byla i ta v roce 2022 plánována za účasti 
koňských povozů, jenže kočí nám onemocněli. Proto Mikuláš se 
svým doprovodem pěšky obcházel obec a dětem roznášel při-
pravené balíčky sladkostí.

Na adventní neděli 11. prosince byl v kostele sv. Cyrila a Me-
toděje připraven koncert dechové hudby Boršičanka. Hudební 
vystoupení bylo doprovázeno mluveným slovem biblického pří-
běhu. Po skvostném zážitku a rozjímání zněl celým chrámem 
neutuchající potlesk a vzájemná přání. „Tichá noc“ vyprovázela 
účastníky na cestu k domovům.

Touto skladbou zahájila další akce: zpívání pod vánočním 
stromem 22. prosince s klarinetovým sólem za doprovodu skupi-
ny Notace. Následovalo vystoupení farního sboru, klientů Domo-
va Nové Syrovice a žáků základní školy. Velmi dobře připravený 
program však zkrátil začínající déšť a ani teplé občerstvení ne-
zabránilo předčasnému rozchodu.

Na prvního ledna jsme opět roztopili v polní kuchyni, kde se 

Prosincové akce v Nových Syrovicích a Krnčicích

V pátek 30. prosince 2022 
odpoledne zorganizoval 
Obecní úřad Jakubov na zim-
ním stadionu v Moravských 
Budějovicích bruslení pro 
občany a přátele Jakubova. 
Účast byla rekordní, zúčast-
nilo se více než padesát ma-
lých i velkých sportovců. 
Rodiče učili bruslit své rato-
lesti, vždyť některé děti stály 
na ledě poprvé. Potýrat své 
tělo mezi vánočními rohlíčky 
ovšem přišly i starší ročníky.

Foto: Miroslav Kabelka

V Meziříčku jsme se na Nový rok 1. ledna 2023 večer 
sešli na hřišti, abychom společně přivítali nový rok oh-
ňostrojem. Nejprve přivítala všechny přítomné starostka 
obce Alena Pelánová, která krátce zhodnotila uplynulý 
rok. Poděkovala spoluobčanům za spolupráci při pořá-
dání akcí. Poté popřála všem do nového příchozího roku 
všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.

Následoval ohňostroj, při kterém se rozzářilo nebe 
a všem se tajil dech. Pod pergolou na nás čekalo malé 
občerstvení a něco na zahřátí. Takové vítání nového 
roku s ohňostrojem bylo u nás podruhé; doufáme, že 
se tak stane tradicí, kdy lidé otevřou svá srdce a najdou 
k sobě novou cestu.

Emilie Kašíková

Na hřišti v Meziříčku uvítali příchod nového roku s ohňostrojem
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První adventní neděle v prosinci 2022 patřila v Dědicích tradičnímu 
rozsvěcování vánočního stromu na návsi. Tentokrát jsme si poslechli 
krásné vánoční pásmo. Zahrála Kytarová škola Drahy Urbánkové.

Další předvánoční sobotu zpestřili nejmladší občánci Dědic, kte-
ří zazpívali koledy a slyšeli jsme také několik básniček. Každé z dětí 
dostalo hudební nástroj, a tak vystupování bylo opravdu veselé. Letos 
se účastnily velmi malé děti, ale začínající hudebníci se opravdu sna-
žili. Pro mnohé to bylo třeba úplně první vystupování před veřejností. 

Advent Dědicích proběhl ve znamení kulturních akcí

Chlapci a děvčata si poté vyrobili vánoční přání a ostatní si popovídali 
u dobrého punče a prohlédli si stromeček. Ten jsme společně nazdobili 
na posledním setkání rodičů a dětí.

Advent v Dědicích jsme zakončili programem žáků ZUŠ Moravské 
Budějovice, kteří nám zpříjemnili předvánoční čas. Vystoupení se všem 
velice líbilo.

Obec Dědice děkuje všem účinkujícím.
Veronika Růžičková

Třikrát z Lázu li, že nám chybí sníh. S přáním krásných svátků a potřesením 
rukou jsme se rozešli ke svým domovům v očekávání, co nám 
Ježíšek letos nadělí.

Vánoční výšlap + bruslení
Po vánočním hodování nastal čas lehkých aktivit. A koho ne-

skolila nemoc, tak se 27. prosince vydal na již tradiční vánoční 
výšlap do lesa. Každý ze zúčastněných nesl zvířátkům na při-

lepšenou nějakou dobrotu, ať už to byla jablka, kaštany nebo 
obilí. Po naplnění krmelců na účastníky čekal ohýnek, kde si 
opekli buřty. Následně jsme se vrátili k domovům, kde jsme se 
ale dlouho neohřáli, protože 29. prosince se konala akce „Lázáci 
na bruslích“. Led na zimním stadionu v Moravských Budějovicích 
jsme měli zamluvený na hodinu a půl a vyřádili se všichni – malí 
i velcí. Pro ty, kteří se bruslit neodvážili, nechybělo k pokoukání 
hokejové utkání.

Silvestr
Rok zase utekl jako voda a my se opět sešli na hřišti přivítat 

ten nový. V podvečer jsme 31. prosince ukončili společným set-
káním rok 2022. V první řadě se chopil slova pan starosta Mar-
tin Chalupa, který všechny zúčastněné přivítal, popřál úspěšné 
vykročení do nového roku a odpálil ohňostroj. Nechyběl ani 
slavnostní novoroční přípitek. Po celou dobu panovala příjemná 
atmosféra plná smíchu a klábosení.

Andrea Sosnarová

Štědrý den

Nejkrásnější na Vánocích je setkávání s lidmi, na kterých 
nám záleží a které máme rádi. Štědrý den je jednoznačně dnem 
pohody, klidu, porozumění a tradic. V Lázu bývá 24. prosince 
setkání na návsi, kde si společně krátíme čekání na Ježíška. 
Jelikož letos pan starosta i paní místostarostka ochořeli, tak se 
úvodního slova chopila paní zastupitelka Věra Hlochová. Poté 
vystoupili trubači pod vedením pana Václava Sobotky ml. s je-
jich koledami. Následovalo vystoupení skupiny kamarádů pod 
vedením pana Vladimíra Moltaše s vánočními písničkami, které 
dotvořily krásnou atmosféru, při nichž jsme vlastně zapomně-
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Jakubov

Cidlina
Každým rokem se v Cidlině najdou nejen 

děti, ale i dospělí, kteří jsou ochotni převlék-

Tříkrálová sbírka 2023 v některých obcích mikroregionu

Želetavsko
Ve dnech 1. až 15. ledna proběhla již 

tradiční Tříkrálová sbírka. V Želetavě tuto 
sbírku organizovala místní farnost pod pat-
ronací Oblastní charity Třebíč. 
Finanční dary budou použity na:

pomoc rodinám s dětmi s postižením 
a ohrožením ve vývoji;
podporu rodin v těžké životní situaci;
nákup auta pro domácí zdravotní péči;
zastřešení vchodu u budovy hospice;
opravu nájezdů pro vstup do budovy Do-
movinky;
podporu dětí a mládeže – prevence před 
rizikovým chováním.

Láz
Dvě skupiny koledníků chodily v sobotu 

7. ledna i po naší vesničce a podařilo se jim 
vybrat krásných 16 343 korun. Děkujeme 
každému, komu není lhostejný život lidí, 
co neměli v životě takové štěstí, a přispěl 
do kasičky. Poděkování patří i koledníkům 
za jejich aktivitu a ochotu.

Andrea Sosnarová

Lažínky

Vícenice
V sobotu 7. ledna se v obci Vícenice 

pořádala charitativní Tříkrálová sbírka. 
Tři malí králové Kašpar, Melichar a Balta-
zar navštívili dům od domu, aby rozdávali 
radost a boží požehnání. Ve Vícenicích 
vybrali od lidí částku 10 360 Kč, která po-
putuje na pomoc lidem v nouzi. Velice dě-
kujeme koledníkům a všem, kteří přispěli. 
DĚKUJEME!    Kateřina Svobodová

nout se za Tři krále a pomoci s lednovou fi -
nanční sbírkou. Pod záštitou Charity České 
republiky tříkráloví koledníci vybírají fi nance 
pro nemocné, postižené, osamělé a další 

osoby v tíživých životních situ-
acích. Letos cidlinské děti Ma-
rieta, Robin a Tom prošly celou 
obcí za doprovodu trubače 
Zdeňka Máci. U každého domu 
odrecitovaly tříkrálovou básnič-
ku a zazpívaly. Věříme, že štěd-
rost nás všech pomůže překo-
nat těžkosti a nesnáze života 
jiných. Děkujeme koledníkům 
i všem, kterým nejsou problémy 
druhých lhostejné.          –ves–

Opět po roce proběhla i v Jakubově Tří-
králová sbírka. Protože se obec neustále 

rozrůstá, vyrazily letos do ulic už čtyři sku-
piny koledníků ve zbrusu nových pláštích 
(viz foto Markéty Dračkové). Jakubovští 

občané byli tradičně velmi 
štědří, neboť kromě poskytnutí 
fi nančního příspěvku potřeb-
ným také obdarovávali děti 
sladkostmi. O výtěžku sbírky 
byli pár dní po jejím ukonče-
ní informováni obecním roz-
hlasem. Poděkování patří jak 
dárcům, tak i těm, kteří se ja-
kýmkoli způsobem na sbírce 
podíleli. 

Hana Dračková

Také letos si děti v Lažínkách pověsily 
na krk oválnou pokladničku s tradičním sym-
bolem oblastní charity a vydali se od domu 
k domu. Se Třemi králi přichází do našich 

domovů radost. Koledníci potěší všechny, 
kdo je přijmou, koledou a křídou napíší le-
topočet se třemi písmeny, která znamenají 
„Kristus žehnej tomu domu“. Kde vybrané 
peníze pomáhají? Výtěžek sbírky je určen 

na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším 
lidem v nouzi všude tam, kam 
dosáhne pomoc Charity ČR. 
Desetina výnosu sbírky je kaž-
doročně určena na rozvojovou 
a humanitární pomoc v zahra-
ničí. Tato sbírka se však neo-
bejde bez našich koledníků, 
a proto i jim patří velké podě-
kování. Stejně tak velké díky 
všem, kteří přispěli.

Miroslava Svobodová

Koledující Tři králové přinesli do do-
movů radost a Boží požehnání. Sbírka 
se uskutečnila v Želetavě (čtyři skupiny), 
v Šašovicích, Bítovánkách, Horkách, Les-
né a v Meziříčku (vždy jedna skupina).

Velký dík patří všem koledníkům a rodi-
nám, které tímto přispěly na dobrou věc.

Jakub Střítecký, místostarosta Želetavy
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Již po patnácté se uskuteč-
nil první den v novém roce tradiční 
Novoroční výšlap do okolí Jaku-
bova. Asi osm desítek nadšenců 
vyrazilo po vánočních svátcích 
a bujaré silvestrovské noci v neděli 
1. ledna na šest kilometrů dlouhou 
zdravotní procházku. Letos byl cí-
lem výšlapu jeden z nejvyšších 
vrcholů v okolí obce Holý kopec. 
Zde byl na polní cestě připraven 
oheň na opékání buřtíků a poseze-
ní. V provozu byla opět také polní 

Všichni dobře známe krásné 
obrázky Josefa Lady. Jeden z nej-
známějších je obrázek zimní kra-
jiny s ponocným. V Cidlině máme 
velký Ladův betlém, ve kterém 
nechybí ani postava ponocné-
ho. Poslední (silvestrovskou) noc 
roku 2022 pak došlo k tomu, že 
nám tato postava „ožila“ a pro-
cházela naší obcí. Ponocný, což 
byl dříve noční hlídač, v dlouhém 
teplém kabátě troubil na roh a sil-
ným hlubokým hlasem oznamoval 
aktuální čas. V Cidlině tedy díky 
tomuto skvělému ponocnému ni-

Tři druhy koláčků, vynikající svařené víno pro do-
spělé a chutný čaj pro děti nabízeli předposlední 
den loňského roku v Lukově. Před budovou zdej-
šího obecního úřadu se v pátek 30. prosince loučili s rokem 2022 občané společně 
s nejvyššími představiteli obce. Starosta Jan Vidourek a místostarostka Blanka Po-
těšilová všem do nového roku popřáli především pevné zdraví. Příjemné a veskrze 
pohodové setkání zakončil ohňostroj.         Foto: Luboš Janoušek

Nápoje z polní kuchyně přišly 
vhod dětem i dospělým. 

Foto: Miroslav Kabelka

Novoroční výšlap vedl z Jakubova na Holý kopec
kuchyně, ve které byl při-
praven pro dospělé punč 
a pro děti čaj. Vydařenou 
akci ještě po návratu do Ja-
kubova zakončilo velice 
přátelské posezení v bufetu 
SPORTclubu.

–mik–

Poslední minuty roku ohlašoval v Cidlině ponocný
kdo nezapomněl na půl-
noční slavnostní přípitek 
a zahájení novoročních 
oslav. Po půlnoci se náš 
ponocný, jímž byl ve sku-
tečnosti Zdeněk Máca, 
zase potichu přesunul 
do ladovského betlému. 
Budeme si na něj muset 
zase počkat až do příští-
ho svátku Silvestra…

–ves–

Adventní dobu jsme v Kojaticích 
zahájili tím, že jsme uspořádali „Ad-
ventní tvoření“, které se uskutečnilo 
poprvé. Bylo možné si vlastnoruč-
ně vyrobit adventní věneček nebo 
svícen. Atmosféra byla skvělá jak 
při samotném tvoření, tak i při pití 
vánočního čaje a konzumaci per-
níčků. Není proto divu, že všichni se 
už těší na další akci tohoto druhu. 
Také do naší obce zavítal Mikuláš 

se svojí družinou. I když 
máme v Kojaticích dětí 
poměrně málo, je důležité 
tuto tradici zachovat. Vše 
dobře dopadlo a nikoho si 
čerti neodnesli.

Předvánoční čas jsme si 
zpříjemnili výletem do Tře-
boně. Na programu jsme 
měli prohlídku zámku v do-
bových kostýmech. Všech-
ny účastníky prohlídka 
velice nadchla výkladem 

i atmosférou, která na zámku panovala. 
Poté jsme navštívili místní pivovar, kde 
jsme absolvovali prohlídku s degustací 
výrobků, které pivovar produkuje. Zbylý 
čas jsme věnovali vánočním trhům na ná-
městí. V době výletu vládla v Třeboni 
pravá ladovská zima a vánoční atmosféra 
všechny pozitivně naladila.

Poslední předvánoční večer byla 
do naší obce pozvána Veselá partyja 
s pásmem vánočních koled. Při té příle-
žitosti starostka obce popřála všem obča-
nům do nového roku.

Závěrečnou akcí roku 2022 bylo obec-
ní bruslení na zimním stadionu v Morav-
ských Budějovicích. Na své si zde přišli 
všichni – děti, rodiče i prarodiče.

Anna a Hana Bulíkovy

Malé ohlédnutí za koncem minulého roku v Kojaticích
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Závěr roku je spojený nejen se sledováním pohádek, ale i se 
spoustou odpočinku, setkávání a mnoha jiných aktivit. V Často-
hosticích k těm tradičním neodmyslitelně patří silvestrovský výš-
lap, a tak ani v závěru uplynulého roku tomu nemohlo být jinak.

Po vánočních prázdninách se děti do školky těšily, aby mohly 
sdělit, jaká překvapeni našly doma pod vánočním stromečkem. 
Všem se prý splnila jejich tajná přání a očekávání. I nové hračky, 
hry a stavebnice, které donesl Ježíšek dětem do školky, rády 
využívají ke hře a zábavě. 

V areálu školy chodíme pravidelně dosypávat do krmítek 
pro ptáčky a rozvěšujeme po okolních stromech dobrůtky pro 
ptactvo. Nejčastější návštěvníci jsou vrabci, sýkorky a koňad-
ry. K zimním radovánkám dětem chyběl sníh, který si neužily ani 
o vánočních prázdninách. Stavění sněhuláků a koulovaná – to 
nám opravdu scházelo... 

V prvním týdnu nového roku jsme si s dětmi vyrobili kostýmy 
na Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara. Měly možnost, 
jaký kostým si chtějí vyrobit. Společně jsme navštívili základní 
školu, kde jsme potěšili jak starší kamarády, tak paní učitelky. 
Dětem jsme vyprávěli o těchto třech králích a očekávali jsme je-
jich příchod. 

Sraz účastníků byl stylově u vánočního stromu. Odtud se 
všichni vydali krajinou směr mlýn, Láz, k lesu a do restaurace 
v Nových Syrovicích. Po lehkém občerstvení následovala cesta 
zpět. Trochu zablácení, ale v dobré náladě všichni urazili bez 

problému celých 13 km. Po tako-
vém výšlapu jistě i silvestrovské ob-
čerstvení muselo chutnat mnohem 
lépe. Pokud byl někdo tak unaven, 
že zaspal půlnoční přípitek, nic se 
nestalo. Po krátkém projevu sta-
rostky obce, která popřála obča-
nům do nového roku, následoval 
společný přípitek. Setkání zakončil 
ohňostroj, který rozzářil nejen ob-
lohu, ale i oči přítomných dětí i do-
spělých.   –vla–

Nejenom našim dětem bychom chtěli popřát, aby rok 2023 byl 
plný her, splněných přání, štěstí, pohody, spokojenosti a především 
pevného zdraví.        Martina Šafratová, ZŠ a MŠ Nové Syrovice 

Začátek nového roku 2023 v naší školce

Výšlap, přípitek, proslov a ohňostroj

Po tradičním třináctikilometrovém výšlapu přišel vhod společný přípitek.                  Foto: Blanka Mácová

Předvánoční čas na Základní škole Havlíčkova ul.
Vánoční dílny

Ve středu 21. prosince 2022 připravili učitelé ZŠ Havlíčkova 
pro své žáky celoškolní projektový den na téma Vánoční dílny. 
První a druhý stupeň měl dílny oddělené, ale užili si je všichni. 
Děti si mohly vyrobit vánoční dekorace, péct a zdobit perníč-
ky, zpívat koledy, a především všemožně soutěžit. Některé dílny 
byly ve stylu televizní zábavy. Děti se mohly zúčastnit vánočního 
AZ kvízu nebo vánoční verze soutěže Co na to Češi. Jiní žáci 
procvičovali své dovednosti v soutěži Kufr nebo mohli předvést 
své improvizace v Partičce. Každý si vybral čtyři dílny dle své-
ho výběru, které poté absolvoval. Dílnami tedy procházeli žáci 
napříč všemi ročníky jednotlivých stupňů a vznikla tak velmi za-
jímavá spolupráce mezi zúčastněnými jednotlivci. Děti tak měly 
možnost poznat opět jiné spolužáky a navázat nové přátelské 
kontakty. Všichni jsme si celý den moc užili a děkujeme za vzor-
né chování a příjemnou předvánoční atmosféru.

Pódiové skladby
Ve čtvrtek 22. prosince 2022 se v naší škole již tradičně koná 

„VÁNOČNÍ LAŤKA“ a „PÓDIOVÉ SKLADBY“. Vánoční laťky, tedy 
soutěže ve skoku vysokém, se zúčastnili jen ti nejsportovněji za-
ložení žáci. Každý ročník druhého stupně tak reprezentovali ti 
nejlepší skokani. Nebylo tedy divu, že jsme na stupních vítězů 
slyšeli jména, která nám ze sportu již nejsou cizí. Vítězkami se 
staly například Beáta Meschková a Veronika Bazalová, z chlap-
ců na první příčce zazářili Filip Fráňa a Šimon Urbánek.
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Tentokrát velmi úzce spolupracoval kroužek pěvecký s diva-

delním, jejich vystoupení se navzájem prolínala a my jsme mohli 
zhlédnout andělské divadelní vystoupení za úžasného doprovo-
du vánočních písní. Všechny nás to naladilo na vánoční vlnu, po-
bavilo a mnohým maminkám se v očích zračily slzy štěstí a pýchy 
nad vystoupením jejich dětí.

Doufáme, že nejen žáci naší školy, ale i každý z vás prožil krás-
né a poklidné svátky. A co vám všem přejí žáci naší školy hlavně 
do nového roku, si přečtěte sami:

Aby se vše dařilo (1. A), hodně dárků, které si přejete (1. B), klid 
a mír (2. A), pevné zdraví (2. B), aby se měli všichni rádi (3. A), 
hodně radosti, žádné starosti (4. A), být s rodinou u stromečku 
(4. B), pěkné pohádky (5. A), všechna splněná přání (6. A), hod-
ně cukroví (6. B) a sněhu (7. A), něco pěkného na sebe (7. B), 
spoustu nových zážitků (8. A), mnoho pracovních úspěchů (8. B), 
hlavně hodně kaprů (9. A) a čokolády (9. B).

Mějme se rádi!    –zšh–

Pódiovky, které následovaly, jsou opravdu naší silnou strán-
kou. Viděli jsme opět krásná taneční vystoupení žáků prvního 
i druhého stupně. Nejcennější přínos vidíme v tom, že se v po-
slední době zapojují opravdu celé třídní kolektivy. Žáci sami 
přebírají iniciativu a nacvičují si skladby bez vedení učitelů, 
vymýšlejí choreografi e a jsou schopni si vystoupení „ošéfovat“ 
a zorganizovat téměř bez pomoci.

A my tímto gratulujeme vítězům. První místo obsadila třída 
9. A, druhé 9. B a třetí 6. A. Dále děkujeme fi rmě pana Karla 
Malého za výbornou práci na odhlučnění tělocvičen a za to, že 
dodržela termín, čímž nám umožnila náš velký předvánoční den 
patřičně oslavit.

Koncert
Hlavním hřebem byl však koncert školního sboru pod vedením 

pana učitele Tržila a divadelní vystoupení žáků v režii Dany Ber-
kové v DDM Budík.

Číslovka letopočtu se nám v kalendáři s příchodem nového 
roku změnila, ale naše dlouhodobé plány zůstávají stejné. Na co 
se tedy naši studenti, pracovníci, ale i široká veřejnost může 
na Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice tě-
šit?

Asi největší událostí nadcházejících měsíců je přestavba 
chemické laboratoře, která by v letošním roce oslavila již třicáté 

narozeniny. Jsme velice rádi, že díky podpoře Kraje Vysočina 
dostanou všichni naši žáci velký dárek v podobě celkové rekon-
strukce těchto důležitých vzdělávací prostor, které budou navíc 
dovybaveny novými chemickými přístroji. V rámci stavebních 
úprav je rovněž plánovaná výměna oken a podlah v poslední ne-
zrekonstruované části budovy – v hudebně.

Již řadu let nás trápí poměrně špatný stav sportovišť v prosto-
rách školy, které využíváme nejen my, ale i ZŠ T. G. Masaryka. 
V loňském roce se nám podařilo vybudovat alespoň nové wor-
koutové hřiště, ale hlavní část sportovního areálu na svoji rekon-
strukci stále čeká a možná se konečně dočká. V roce 2023 bude 
zahájena příprava rekonstrukce venkovních sportovišť projekto-
vou dokumentací, kterou bude rovněž fi nancovat náš zřizovatel 
ve spolupráci s městem Moravské Budějovice.

Dost již ale o budovách, vždyť škola je přeci hlavně o žácích 
a učitelích. V rámci podpory inovativního vzdělávání našich žáků 
zahajujeme od letošního 1. února tříletý projekt Jan Amos Ko-
menský, což je operační program na podporu výzkumu a vzdě-
lávání. Díky němu škola také získá školního psychologa a kari-
érového poradce.

V současné době se ale především studenti všech čtyř prvních 
ročníků nemohou dočkat lyžařských výcvikových kurzů, které le-
tos proběhnou ve dvou termínech v rakouských Alpách. Dále je 
přelom února a března spojen s horečnatou přípravou na přijí-
mací zkoušky na střední školy. Abychom všem deváťákům, ale 
i zájemcům o šestileté studium na gymnáziu usnadnili jejich pří-
pravu, proběhne letos opět „Krok k přijímacím zkouškám“.

Pokud by někoho zajímalo, co dalšího se na naší škole děje, 
může nás sledovat na webu, Facebooku a Instagramu školy.

Mgr. Květa Bretšnajdrová

Novinky na Gymnáziu a SOŠ Mor. Budějovice v roce 2023

Krajský radní Jan Břížďala v chemické laboratoři, kterou letos čeká pře-
stavba. Foto: archiv školy
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inzerce

Opustili nás:

Ing. Ladislav Kabelka 1946 Litohoř
Jan Zrost 1929 Mor. Budějovice
Jaroslav Kemsa 1935 Lukov
Jolana Vyplašilová 1974 Martínkov
Jiří Kaděra 1957 Mor. Budějovice
Anna Kovářová 1929 Mor. Budějovice
Vlasta Nováková 1974 Třebelovice
Josef Vodák 1942 Budkov
Ladislav Kuchta 1949 Litohoř
František Konvalina 1937 Mor. Budějovice
Anežka Vlčková 1937 Dešov
Ludmila Klečatská 1936 Mor. Budějovice
Marie Slámová 1935 Komárovice
Ing. Zdeněk Novotný 1931 Litohoř
Miloslav Kaláb 1955 Budkov
Jarmila Matějková 1939 Budkov
Václav Janíček 1947 Budkov
Václav Hobza 1958 Jakubov
Marie Kaštylová 1933 Nové Syrovice
Marie Vlnová 1946 Mor. Budějovice
Jan Feldbabel 1942 Třebelovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Dne 1. února 
oslaví pan 
Zdeněk 
Svoboda své 
92. narozeniny. 
Přejeme tatínkovi, 
dědečkovi 
a pradědečkovi 
hodně štěstí, 
zdraví a pohody!

Dne 21. 2. oslaví 
své 
95. narozeniny 
Marie Tichá 
z Moravských 
Budějovic.
Všechno nejlepší 
a pevné zdraví 
přeje 
rodina.

Blahopřání

Dnes se dostáváš 
k významnému
místu v knize 
života, již 
k 80. listu. 
Musíme Ti ale 
něco přiznat,
na Tobě ta léta 
nejsou poznat.
Dne 24. února

oslaví paní Marie Žádníková 80. naro-
zeniny. Hodně štěstí, zdraví a Božího 
požehnání přeje dcera Marie, syn Josef 
a syn Zdeněk s rodinami.

Letos dne 
18. 1. 2023 
oslavila kulaté 
jubileum 90 let
paní Jarmila 
Strnadová.
Přejeme pevné 
zdraví, klidné
stáří, hodně 
sluníčka, radosti 

a lásky. Přejí syn Petr, Vilém a Evička.

Dar Nadace ČEZ 
pro ZUŠ

V Základní umělecké škole Moravské 
Budějovice se neustále snažíme zlepšo-
vat a modernizovat prostory školy. V září 
se naši žáci a jejich rodiče mohli těšit 
z nově zrekonstruované hlavní chodby 
a nyní si ji mohou vychutnat i ve větším 
klidu, díky lepšímu odhlučnění třídy, která 
se nachází v centrální části budovy.

Po žádosti paní ředitelky Mgr. Ivany 
Šotkovské poskytla Nadace ČEZ naší 
škole fi nanční dar v hodnotě 300 000 Kč 
na projekt s názvem „Odhlučnění učebny 

ZUŠ“. Na podzim 2022 byly zahájeny prá-
ce zrealizované fi rmou MusicData s.r.o. 
a v současné době je učebna připrave-
na pro výuku bicích nástrojů, orchestrů 
a souborů.

Tyto prostory budou také připraveny pro 
záměr naší školy vybudovat zde nahráva-
cí studio, čímž se otevřou nové možnosti 
nahrávání a zkvalitnění výuky. Dále jedi-
nečným způsobem vytvoří pracovní pro-
středí pro hudební realizaci a prezentaci 
školy.             –zuš–

Na prosinec jsme se těšili a připravovali 
celý podzim. Chystali jsme vánoční pás-
mo „Koleda, koleda, Štěpáne“, vyráběli 
jsme ozdoby na stromeček pro zvířátka 
a jako každý rok jsme vyrazili na exkurzi 
do vánočního Znojma. Navštívili jsme zde 
SOŠ Dvořákova a od starších kamarádů 
pochytili pár informací, jak se slaví Váno-
ce v zemích Evropské unie. Prošli jsme 
si vánočně vyzdobené centrum a nasáli 
sváteční atmosféru.

Pro rodiče jsme připravili vánoční be-
sídku a zde jsme vystupovali s vánoční-
mi básničkami a písničkami. Dan Dvořák 

a Vojtěch Bauer promítli vlastnoručně 
natočené dokumenty Sázení aleje prv-
ňáčků a Heřmanské kopce. Ve škole jsme 
prošli s pokladničkou všechny třídy a ko-
ledovali jsme s naším pásmem. Finanční 
sbírka byla určená na podporu programu 
„Chraňte mořské želvy“. Nasbírané pení-
ze zachrání životy 500 želv, které by jinak 
skončily v koších pašeráků. A poslední 
den školy jsme vyrazili na Heřmanské 
kopce ozdobit stromeček pro zvířátka 
(viz foto). Prohlídli jsme si relaxační kout 
na kopci a prošli si Ptačí stezku. Ani špat-
né počasí nám nezkazilo dobrou náladu.

V měsíci prosinci 
reprezentovali čle-
nové ekologického 
kroužku Tereza Gab-
riela Jarošová, Ven-
dula Karásková, Jana 
Dohnalová a Jan 
Dohnálek naši školu 
na celostátní on-line 
GLOBE konferenci. 
Prezentace pod ná-
zvy „Heřmánkové 
kopce“ a „Co naše ba-
bičky a dědové věděli, 
a my jsme zapomněli“ 
získaly zasloužený 
ohlas a dotazy k nám 
směřovaly z celé re-
publiky. Do nového 

roku 2023 jsme vstoupili s předsevzetím, 
že činnost Terezy nejenom zachováme, 
ale i rozšíříme.

Mgr. Jana Hanáková, 
ZŠ TGM Mor. Budějovice

Konec roku a Vánoce 2022 v naší ekoškole
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Vzpomínky

Dne 13. 2. 2023
si připomeneme
10. smutné výročí
úmrtí pana 
Zdeňka Svobody 
z Moravských 
Budějovic. 
Není dne, kdy by-
chom na něj ne-
vzpomněli. 

Všem známým a přátelům za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

Dne 7. 2. 2023 uply-
ne 1 rok, kdy nás
opustila paní 
Dagmar Braunová 
z Moravských 
Budějovic, 11. 2. 
by se dožila 81 let.
Nebylo ti dopřáno 
s námi být, nebylo
léku, aby jsi mohla 

žít. Nikdy nezapomeneme.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 
celá rodina.

Kdo znal vzpome-
ne, kdo měl rád, 
nezapomene.
Dne 5. února 2023
uplyne 5 roků,
kdy nás opustil 
náš bratr pan 
Bohumír Přibyl. 
S láskou vzpomína-
jí sourozenci 

Josef, Jiřina a Zdeněk s rodinami. 
Všem, kdo jste jej znali a vzpomenou, 
děkujeme.

Dne 24. 2. 2023 uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás opustil pan Leopold Švejda 
z Moravských Budějovic a 7. 3. 2023 
uplyne 6 let, co odešla jeho žena paní 
Božena Švejdová. S láskou stále vzpo-
mínají dcery s rodinami, kdo jste je znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Tolik jsi milovala
život a s námi jsi
chtěla být, ale osud 
byl tak krutý 
a nenechal Tě žít.
Dne 18. února
vzpomeneme 
19. výročí úmrtí, 
kdy nám navždy 
odešla milá man-

želka, maminka, babička a teta paní 
Marie Kučerová z Mor. Budějovic. 
Stále vzpomínají a nezapomenou manžel, 
synové František, Jiří a Pavel s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Život je poznání 
loučení 
a vzpomínání. 
Dne 16. 2. 2023
uplynulo osm smut-
ných let, kdy nás 
navždy opustila
paní 
Věra Dvořáková. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

Dne 24. 2. 2023 
uplyne již 25 let, 
co nás navždy
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek 
a dědeček pan 
Vladimír Hodeček 
z Nových Syrovic.
S láskou a úctou 
stále vzpomínají 

manželka Jiřina a  dcera Vladimíra 
s rodinou. 

Zdrojem štěstí jsou 
lidé, kteří Tě mají
rádi; zdrojem 
neštěstí lidé, 
kteří předstírají, 
že Tě mají rádi. 
Děkuj za každou
příležitost, která Ti
umožní je od sebe 
odlišit…

Dne 9. února 2023 uplyne 12 let, 
kdy nás opustil milovaný syn, bratr a vnuk 
Jindřich Kovář z Nových Syrovic. 
S láskou stále vzpomínají 
rodiče, sestra a prarodiče.

Kdo znal, vzpome-
ne, kdo měl rád, 
nezapomene.
Dne 25. února uply-
ne osmé smutné 
výročí od úmrtí 
paní Boženy 
Juránkové 
z Mor. Budějovic.

S láskou vzpomínají manžel Antonín 
a dcery Marcela a Iva s rodinami.

Dotlouklo srdce
drahé maminky,
Odešlo na věčnost
spát. Maminko zla-
tá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpo-
mínkách.
Dne 2. 2. 2023
uplynou 2 roky,
kdy nás opustila

naše milovaná manželka, maminka, ba-
bička paní Eva Kocábová. S láskou vzpo-
míná manžel, dcera a synové s rodinami.

V oku slza, 
v srdci žal, co milé 
bylo, osud vzal…
Dne 14. února uply-
ne 12 smutných let 
od úmrtí pana 
Karla Suchého 
z Moravských Bu-
dějovic. S láskou 
vzpomínají a za ti-

chou vzpomínku děkují děti s rodinami. 

Dne 15. 2. 2023 
oslaví paní 
Ludmila
Břečková
90. narozeniny.
Hodně štěstí, 
zdraví a spoko-
jenosti do dalších 
let přejí synové 
Jan a Milan 
s rodinami. 

Dne 15. 2. 2023
oslaví 80. naro-
zeniny pan 
Jan Karpíšek 
z Lesonic.
Šťastný život bez 
starostí, stále do-
brou náladu,
na každý den ra-
dost malou, 

Po celý rok zdraví, pohodu. 
Z celého srdce přejí 
manželka Marie, dcera Jana s rodinou, 
Marta a Jana. 

Blahopřání Nikdy neztratíš ně-
koho, koho nosíš
ve svém srdci..
Možná ztratíš jeho
přítomnost, 
jeho hlas, 
jeho vůni.
Ale to, co jsi se 
od něj naučil,
to co Ti po sobě 

zanechal, to neztratíš nikdy. 
Dne 27. 2. uplyne pět let od úmrtí naší 
milované maminky, babičky a prababičky 
Marie Bišofové. S láskou v srdci vzpomí-
nají dcery Hana a Mirka s rodinami 
a sestra Jarmila.
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Mezi účastníky tradičního Novoročního výstupu na Mařenku ani letos nechyběla početná výprava moravskobudějovických vyznavačů pohybu. Po-
časí v sobotu 7. ledna na rozdíl od předchozího roku turistům přálo a umožnilo jim i daleké výhledy z rozhledny umístěné na nejvyšším kopci okresu 
Třebíč.                       Foto: Luboš Janoušek

Setkání s dobrými přáteli potěší snad každého člověka a ne-
jinak tomu bylo ve čtvrtek 15. prosince 2022, kdy se na půdě 
Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice setkali bý-
valí zaměstnanci školy, kteří už jsou v penzi. 

Ředitel školy zahájil setkání přivítáním všech v nově rekon-
struované budově teoretického vyučování. Hned v úvodu bylo 
milým překvapením vystoupení našich žáků, kteří si nachystali 
a předvedli akrobatické prvky s přemety. Poté následoval recitál 
básní a písniček.

Po slavnostním přípitku a výborném obědě se mohli zájem-
ci vydat na prohlídku budovy se zaměřením na modernizované 
učebny a jejich technické vybavení. Všichni byli příjemně pře-
kvapeni a obdivovali realizované změny těchto výukových pro-

stor. Rádi si oživili vzpomínky na své původní pracoviště a srov-
návali, co všechno se ve škole postupem času změnilo. Součástí 
příjemného posezení byla také videoprezentace s úvodním vý-
kladem. Touto formou se mohli všichni přítomní podívat i do dí-
len odborného výcviku a učeben.

Při kafíčku se povídalo a vzpomínalo, prohlížely se fotografi e 
ze společných akcí, ale také fotografi e rodinné, probíraly se děti, 
vnoučátka i pravnoučátka. Na závěr každý z bývalých kolegů 
obdržel malý předvánoční dárek. Rozcházeli jsme se s pocitem 
příjemně stráveného odpoledne. 

Poděkování patří nejen těm, co přišli, ale i těm, kteří se podíleli 
na organizaci celé akce.

Soňa Matoušková

Předvánoční setkání bývalých zaměstnanců SŠŘS

MKS Beseda hledá brigádníka na roznos zpravodajů v Moravských 
Budějovicích.

Bližší informace na tel.: 727 859 319.
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42 195 m ženy A r. 2003–1989
ženy B r. 1988–1979
ženy C r. 1978–1969
ženy D r. 1968–1959
ženy E r. 1958 a starší

Speciální kategorie: kněží, hendikepovaní

Trasa závodu: 50, 100, 200 a 600 m na ul. Chelčického
1 000 m a 2 000 m mají otočky na trase hlavního závodu
5 275 m od orlovny do Lukova /otočka u sochy anděla/ a zpět
maraton 8 kol
Občerstvení: v prostoru startu a cíle
Ceny: první tři v kategorii, všichni maratonci pamětní medaile
Startovné: maraton 200 Kč, členové Orla 150 Kč,
kratší tratě 50 Kč, členové Orla 20 Kč, domácí členové Orla 0 Kč
Organizuje: Orel jednota Moravské Budějovice, tel. 607438787 

www.orelmb.cz
Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 775939005 
 jasch@centrum.cz
Závodí se na silnici za běžného provozu, účastníci startují 
 na vlastní nebezpečí.
Běh se uskuteční za podpory:
Město Moravské Budějovice, Kraj Vysočina a Jihomoravský 
kraj, fi rma Ferrum s.r.o., stavební práce Jan Vidourek, pe-
kařství Kapinus.

datum: 25. 2. 2023
místo: Orlovna Moravské Budějovice, Chelčického 885
prezentace: od 8:30 hod.
start: od 10:00 hod. – 50, 100, 200, 600 m, 
   pomalejší běžci maraton
  v 10:00 hod. – 42 195 m
  v 11:00 hod. – 42 195 m
  v 11:15 hod. – 1 000, 2 000, 5 275 m

kategorie:
50 m benjamínci r. 2018 a mladší
50 m atletická školka r. 2016–2017
100 m minipřípravka r. 2014–2015
200 m přípravka r. 2012–2013
600 m mladší žákyně a žáci r. 2010–2011
1 000 m starší žákyně a žáci r. 2008–2009
2 000 m dorostenky, dorostenci r. 2006–2007
5 275 m junioři, juniorky r. 2004–2005
5 275 m lidový běh ženy, muži bez rozdílu věku

42 195 m muži A r. 2003–1984
muži B r. 1983–1974
muži C r. 1973–1964
muži D r. 1963–1954
muži E r. 1953 a starší

ze sportu / různé

Maraton Jana Buly

lesních cestách dorazí do stejného cíle, odkud cesta vede zpět 
k vlakové zastávce v Kojeticích. Délka trasy je 9 km. Ať už si 
vyberete jakoukoliv trasu, vracet se budeme společně vlakem 
z Kojetic v 15.19, případně v 17.19 hod.

Karolína Plačková, TJ Sokol

Hromniční výstup
Turistický oddíl zve všechny příznivce na tradiční „Hromniční 

výstup na Tašky“, který se uskuteční v sobotu 4. února. Sraz 
bude na vlakovém nádraží v 10.15 hod. Vlakem se přesuneme 
do Šebkovic a odtud se budeme pěšky vracet přes Holý kopec 
a Svatého Víta zpět do Moravských Budějovic. Délka trasy je cca 
14 km. Na trase bude rozdělaný oheň. Buřty na opékání s sebou.

Aktuální informace o konání akce budou na www.mbsokol.cz.

MDŽ na Sádku
Vydejte se s námi o prvním březnovém víkendu na pohodový 

výlet, připojit se mohou i méně zdatní turisté, senioři a rodiče 
s dětmi. Sraz v sobotu 4. března v 10.15 na vlakovém nádraží. 
Odtud vyrazíme vlakem směr Okříšky.

Trasu si každý může vybrat podle své momentální kondice. 
Odpočinková verze vede z nádraží Kojetice na vinici Sádek 
a zpět, má délku 4 km a vede po asfaltových cestách. Bez pro-
blému ji zvládnou i nejmenší děti a je vhodná i pro kočárky. 
Zdatnější turisté mohou jet vlakem až do Starče a po značených 

Co se chystá a děje v moravskobudějovickém Sokole

Sádecké vinohrady v březnu. Foto: Luboš Janoušek
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různé

SUDOKU
o ceny

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

Vylosovaný výherce získává vstupenku na pro-
mítání nové české pohádky Princezna zakletá 
v čase 2, dne 12. února 2023 v MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem doručte do Turistického informač-
ního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 
(MKS Beseda), a to nejpozději do 9. února. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Vlastě Šplíchalové 
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

sobota 4. 3.      Moravské Budějovice 

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

uvnitř zpravodaje a na mbsokol.cz.

neděle 12. 2.      Moravské Budějovice Tyršova ul.

Čas pro setkání s Bohem i lidmi
Zveme vás na bohoslužbu Čas pro setkání s Bohem i lidmi. Od 16 hodin v Domečku ČCE na Tyr-

šově 207 na téma – Nasycení tisíců. Pořádá Církev bratrská sbor Třebíč.

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.

Národní centrála proti organizovanému 
zločinu služby kriminální policie a vyšetřová-
ní (NCOZ), která má ve své gesci potírání fi -
nanční kriminality, spustila preventivní kam-
paň s názvem „Nebuď labuť!“. Je zaměřená 
proti investičním podvodům a jejím cílem je 
zvýšit všeobecné povědomí právě o tomto 
druhu trestné činnosti, varovat před rych-
lým nárůstem případů investičních podvodů 
a apelovat na zvýšenou opatrnost občanů 
při posuzování nabídek investování. Děje se 
tak v době obecně nahrávající podvodníkům 
a podvodům rozličných podob, v době zhor-
šené ekonomické situace a vysoké infl ace, 
která může působit jako kriminogenní faktor 
a argument pro podvodníky, proč právě teď 
využít jejich „výhodnou“ investiční nabídku, 
která může být „příležitostí, jež přichází pou-
ze jednou za život“.

Vzhledem k rychlému nárůstu investič-
ních podvodů a velkému počtu poškozených 
v posledních letech se NCOZ rozhodla varo-

vat před tímto druhem trestné činnosti, kte-
rá je i kvůli vysokým ziskům pro pachatele 
oblíbená u skupin organizovaného zločinu. 
Mezinárodní prvek navíc zvyšuje složitost 
odhalení těchto trestných činů. Tím spíše je 
důležitá prevence. Ta je totiž vždy účinnější 
než léčba…

Jak se vyhnout investičním podvodům? 
Základním předpokladem investičních pod-
vodů je získání důvěry potenciálních obětí. 
Pachatelé vás mohou přesvědčovat k uza-
vření lákavé „výhodné“ investice osobně 
nebo vám předkládat „skvělou“ online na-
bídku. Vždycky je namístě zjistit si maximum 
informací o nabízené investiční příležitos-
ti a informace si ověřovat. Dejte si pozor 
na nevyžádané investiční nabídky. Důsled-
ně prozkoumejte každý aspekt investiční na-
bídky, a to i od osoby, kterou osobně znáte 
a pokládáte ji za důvěryhodnou. I ta mohla 
být oklamána. Stejně tak se nenechte zmást 
„lákavou výhodnou nabídkou investování“ 

propagovanou známou osobností. Její jmé-
no a tvář mohou být zneužity.

Nedovolte, aby na vašich úsporách para-
zitovali podvodníci. Buďte informovaní a ne-
nechte se podvést. Subjekt, který znáte jen 
z online prostředí, nemusí být tím, za koho 
se vydává! Dávejte si pozor, které soukro-
mé informace, kde a komu sdělujete, abyste 
třeba zbytečně nepřitáhli pozornost podvod-
níků!

–křpčr–

Preventivní kampaň proti investičním podvodům „Nebuď labuť!“

Moravskobudějovičtí skauti jsou nové 
klubovně o velký krok blíže. Do nového 
roku 2023 jsme vstoupili s in-
formací o úspěchu naší žádosti 
v investiční výzvě MŠMT. Spo-
lečně s několika dalšími projek-
ty z celé České republiky bude 
podpořena v plné výši i naše 
stavba. V následujících letech 
tak můžeme nahradit současný 
objekt z likusových desek, kte-
rý je na pokraji své životnosti, 
za novou dvoupatrovou zděnou 
budovu. Ta bude lépe vyhovovat 
současným požadavkům i kapa-
citě oddílů.

Celková částka přesáhne 11 
milionů, přičemž velká část je 
fi nancována právě z dotace mi-
nisterstva. S celou stavbou jsou 
spojené nemalé výdaje a každá 

koruna nám pomůže. Pokud byste nás 
chtěli podpořit, obraťte se prosím na ve-

dení střediska – Petra Rokoského a Lenku 
Musilovou. Kontakty i podrobnosti k celé 

stavbě naleznete na na-
šich webových stránkách 
www.orlicemb.cz. V první 
polovině tohoto roku nás 
čekají výběrová řízení, 
příprava náhradních pro-
stor a další činnosti spo-
jené se zahájením stavby. 
Kromě toho se vedoucí 
dál věnují činnosti oddílů 
– pravidelným schůzkám, 
výpravám a chystání let-
ních táborů. Letošní rok 
tak přinese pro celé naše 
středisko spoustu nových 
výzev.

Petr Rokoský

Nová skautská klubovna nahradí letitý „likusák“





Courákem krajinou dospívání 


