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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máme tu březen. Název tohoto měsíce je pravdě-

podobně odvozen od jevů v přírodě, a to od doby, kdy 
kvetou břízy. Přijdou první teplejší dny, nastoupí opti-
mismus, barvy, nová chuť do života, dny se prodlou-
ží... Kvetou bledule, sněženky, tulipány... Příroda se 
pomalu probouzí a my pookřejeme. Začnou přípravy 
na velikonoční svátky. Březen ale není jen hlasatelem 
příchodu jara, ale i měsícem komunikace a informací. 
Pro mnohé, co zažili předrevoluční dobu, není žádnou novinkou, 
že to býval „Březen – měsíc knihy“. Kdy naposledy jste četli ně-
jakou zajímavou knihu? Sami si odpovíte!

Za pár dní, 8. března, oslavíme Mezinárodní den žen. Bohužel, 
mnoho lidí si myslí, že je to komunistický svátek. Mezinárodní den 
žen má počátky v historii USA. V roce 1908 se švadleny v New 
Yorku rozhodly bojovat za svá práva – hlasovací právo, kratší 
pracovní dobu i vyšší plat. Neodsuzujte tedy tento svátek jako 
přežitek a nezavrhujte ani karafi áty. V minulé době byly i květiny 
nedostatkovým zbožím, nebyl výběr, nebyla možnost dovozu čer-
stvých květin z různých zemí. Pánové, už sháníte květiny? Právě 
tento den je totiž skvělá příležitost pro to, kdy můžete přítelkyni, 
manželce, ale i mamince, babičce, kamarádce či kolegyni vyjádřit 
svůj obdiv, náklonnost a připomenout jí, jak je jedinečná. A vůbec, 
je pro vás Mezinárodní den žen kýčem, nebo oslavou ženskosti 
a svátkem, který si zaslouží pozornost?

Víte ale, že právě 8. března končí dosavadnímu prezidentu Mi-
loši Zemanovi druhé funkční období? V lednu jsme si zvolili nové-
ho prezidenta Petra Pavla. Na našem úřadě bylo zřízeno přebírací 
místo Českého statistického úřadu – tzv. sčítací centrum pro 44 
volebních okrsků (11 v našem městě, 33 v okolních obcích). A jak 
to vlastně probíhalo? Pověření zástupci jednotlivých okrskových 
volebních komisí nám přivezli a předali podepsané zápisy. U nás 
došlo ke zkontrolování formálních náležitostí těchto dokumentů 
a odeslání údajů do centrálního pracoviště Českého statistického 
úřadu v Praze (tj. uložení dat do zpracovatelského systému, který 
je zcela oddělen od veřejné internetové sítě). Poté byly komisím 
vydány opisy převzatých výsledků. Naši pracovníci výsledky zpra-
covali velmi brzy a bez problémů, za což nejen jim, ale i členům 
jednotlivých okrskových volebních komisí patří velké poděkování.

Při této příležitosti se nám ve spolupráci s TSMB, s.r.o. povedlo 
upravit stezku podél řeky Rokytky. Na druhé kolo prezidentských 
voleb šli občané již po štěrkem vysypané, zhutněné stezce na rea-
lizaci volebního práva do druhého volebního okrsku v budově DPS.

Z investičních akcí a oprav informujeme o dokon-
čení prací na odhlučnění dvou tělocvičen na Základní 
škole ul. Havlíčkova. Zároveň byly dokončeny bourací 
práce v areálu bazénu na téže škole. Akce přechází 
do další etapy rekonstrukce bazénu.

Na MěÚ probíhá zlepšování komunikace pomocí 
efektivního nástroje pro řízení projektů – programu 
Freelo, na úkoly, nápady a komunikaci napříč úřadem. 
Vně jsme do této komunikace zapojili i naše příspěv-
kové organizace. Je to česká aplikace pro týmovou 

komunikaci nad úkoly. Sjednotí interní i klientskou komunikaci. 
Nahradí nepřehledné e-mailové konverzace. Dále probíhá rozbor 
vnější komunikace, vztahy města s veřejností tzv.: „Public relati-
ons“ (PR). Nové vedení radnice spolu s členy rady a pracovníky 
MěÚ chce udělat nové pojetí komunikace s veřejností modernější 
formou a s hlavní myšlenkou – ušetřit práci – vložením informace 
nebo zprávy jednou, která se automaticky dostane do všech ko-
munikačních kanálů. Zásadou je jednoduchost, rychlost a využití 
moderních technologií a sítí.

Změna je připravována i v pojetí práce mezi pracovníky měs-
ta. Na té se ještě pracuje. Probíhají školení, děláme průzkum, co 
nejlépe vyhovuje pro jednotlivé druhy práce při vzájemné komu-
nikaci. Zda e-mail, PC, Zápisník Freelo... Hledáme cesty k vyu-
žití nových možností. Hybnou silou je mladší člen vedení – pan 
místostarosta a člen rady. To vše s podporou pana starosty. Naši 
zaměstnanci o nové způsoby komunikace projevují zájem a rádi 
se s porozuměním vedení učí. A to je velmi dobře. Je to dobrý 
signál všem.

Spustili jsme službu „Portál občana“, aneb komunikujte s úřa-
dem on-line. Snadno tak zaplatíte místní poplatky za svoz odpa-
du, za psa nebo je odhlásíte. Celý systém je napojen na platební 
bránu a lze platit i QR kódem. Další službou jsou formuláře na ví-
tání občánků, gratulaci k významnému životnímu jubileu. Zde se 
můžete i objednat na konkrétní čas na vyřízení občanského i ři-
dičského průkazu či pasu. Do portálu se může přihlásit každý, kdo 
má bankovní identitu, e-občanku, pomocí datové schránky nebo 
prostřednictvím služby moje ID. Informace naleznete na našich 
webových stránkách města.

Nezapomeňme ale, že se nám blíží jaro a s ním i změna na letní 
čas. Poslední březnovou neděli posuneme hodiny o hodinu vpřed.

Přeji vám pohodový březen a krásné, provoněné jarní dny plné 
pohody a v přicházejících jarních měsících také veselou, přátel-
skou jarní náladu.

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ Mor. Budějovice
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Z jednání a usnesení rady města Moravské Budějovice

schválila uzavření smlouvy o realizaci 
dobrovolnického programu v městské 
knihovně s organizací STŘED, z. ú. se 
sídlem v Třebíči týkající se dobrovol-
nické činnosti studentky místní střední 
školy, která bude pracovat s dětskými 
čtenáři;
schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání ve stavbě č. 
p. 123 na ul. 1. máje (bývalé lázně);
pověřila přijímáním prohlášení snou-
benců o uzavření manželství (oddáva-
jící) při občanských sňatcích provádě-
ných matričním úřadem a pro provádění 
obřadu vítání občánků dalšího člena 
zastupitelstva města Mgr. Olgu Honso-
vou;
schválila vyvěšení tibetské vlajky 
na budovu městského úřadu dne 10. 
března v letech 2023 až 2026 jako 
vzpomínku na výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci, které bylo násilně 
potlačeno armádou Čínské lidové re-
publiky a při němž zahynulo na 80 000 
Tibeťanů;
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 
1 000 Kč rodičům dětí narozených v r. 
2023–2026 s trvalým pobytem dítěte 
v době jeho narození ve městě Morav-
ské Budějovice nebo v místních čás-
tech Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín, 
a to i v případě, že rodiče nemají zájem 
o účast na slavnostním aktu „Vítání 
dětí“, anebo slavnostní akt není možné 
vzhledem k epidemiologickým opatře-
ním uskutečnit; podmínkou poskytnutí 
příspěvku však je, že zákonný zástup-
ce dítěte podá žádost o tento příspěvek 
s uvedením čísla účtu nejpozději do 30. 
3. následujícího roku;
schválila výpůjčku části pozemku parc. 
č. 1435/17 o výměře 0,25 m2 v k.ú. 
Moravské Budějovice předem určené-
mu zájemci Česká pošta, s.p., Praha 
za účelem umístění jedné poštovní od-
kládací schránky na sídlišti ul. Šafaříko-
va;
schválila pořadí tří nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodavatele 
na služby „Technický dozor stavebníka 

– Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčko-
va, Moravské Budějovice“ a schválila 
příkazní smlouvu s Ing. Miroslavem 
Bémem, Moravské Budějovice; se zho-
tovitelem stavby V-STAV A, spol. s r.o. 
Hrotovice byla v lednu uzavřena smlou-
va o dílo a předáno staveniště;
schválila předložit žádost o podporu 
do 36. výzvy Integrovaného regionál-
ního operačního programu 2021–2027 
na projekt „Cyklostezka kolem Rokytky, 
Moravské Budějovice – 1. etapa“;
schválila předložit žádost o dotaci 
z programu Fondu Vysočiny – Obnova 
venkova Vysočiny 2023 za osadní vý-
bor Vesce na opravu fasády kulturního 
domu včetně okapů;  
schválila předloženou Příkazní smlou-
vu na výkon funkce koordinátora BOZP 
na stavbě „Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Havlíčkova“ s Ing. Jiřím Sedláčkem, 
Třebíč; 
schválila vyhlášení výběrového řízení 
a zveřejnění záměru na prodej tří po-
zemků v k.ú. Vranín za účelem výstav-
by rodinných domů za vyvolávací cenu 
640 Kč/m2;
schválila vyhlášení výběrového řízení 
na prodej pozemků (pod obchvatem 
směrem na Vranín) určených pro za-
hrádky;
doporučila zastupitelstvu města ne-
schválit záměr prodeje pozemku p.č. 
1235/10 orná půda o výměře 5344 m2 

v k.ú. Moravské Budějovice (lokalita ul. 
Partyzánská u letiště) předem určené-
mu žadateli;
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit záměr prodeje části pozemku parc.č. 
390/2 o výměře cca 325 m2 v k.ú. Lažín-
ky předem určenému žadateli;
jmenovala pro volební období 2022–
2026 tyto předsedy komisí: Ing. Ja-
roslav Doležal (Výběrová komise), 
Mgr. Hana Chloupková (Komise soci-
ální, školská a prevence kriminality) 
a Mgr. Jan Švaříček (Stavební komise); 
vzala na vědomí ukončení smlouvy 
o nájmu prostoru sloužícího k podniká-
ní ze dne 30. 3. 2021, schválila vyvě-
šení záměru a vyhlášení výběrového 
řízení na pronájem nebytového prosto-
ru v domě čp. 30–31 pro zajištění po-
jišťovacích služeb (spojovací chodba) 
o celkové ploše 4,5 m2 formou výbě-
rového řízení za účelem pojišťovacích 
a zajišťovacích služeb, pojištění odpo-
vědnosti z provozu motorových vozidel 
(povinné ručení) v provozní době úřadu 
na dva roky a jmenovala komisi pro ote-
vírání obálek a výběr nejvýhodnějšího 
nájemce ve složení: Mgr. Jan Švaří-
ček, Ing. Vladimíra Pešková, Ing. Jana 
Špačková a náhradníky Tomáš Vever-
ka, Ing. Miloslav Pecivál a Bc. Jana Kie-
sewetterová;
vzala na vědomí zprávu o činnosti 
městské policie a termín konání 3. za-
sedání zastupitelstva dne 13. 3. 2023.

Rada města na své 8. schůzi dne 24. ledna 2023 mj.:

Rada města na své 9. schůzi dne 7. února 2023 mj.:
schválila předložit žádost o dotaci 
z Programu péče o krajinu – na realiza-
ci sečení Heřmanských kopců; 
schválila Program prevence kriminali-
ty města Moravské Budějovice na rok 
2023 – bezpečnostní analýza a vzala 
na vědomí Zprávu o bezpečnostní si-
tuaci za rok 2022 Obvodního oddělení 
Policie ČR Mor. Budějovice;
schválila poskytnutí fi nančního daru 
na akci Pracovní cesta žákovského par-
lamentu na Slovensko z FAOM ve výši 
12 000 Kč pro Spolek rodičů při ZŠ TGM 
v Mor. Budějovicích;

souhlasila s užitím znaku města spol-
kem K4, z.s., Moravské Budějovice 
na informační tabuli projektu Na Heř-
many, která bude umístěna na Heřman-
ském kopci;
schválila podání žádosti o dotaci na díl-
čí projekt „Moravské Budějovice – Asis-
tenti prevence kriminality 2023“ v rámci 
Programu prevence kriminality MVČR 
na rok 2023 ve výši 873 800 Kč se spo-
luúčastí města ve výši 245 800 Kč.
Marie Růžičková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Podpořil Kraj Vysočina 

777 720 165

komiks Mor. Bud jovice.indd   34 26.1.2023   14:22:55
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SVOZ PLASTŮ ZE ŽLUTÝCH
POPELNIC

proběhne v Moravských Budějovicích
v úterý 21. března,

v integrovaných obcích
v úterý 28. března.

V obřadní síni přivítali rodiče Petru 
a Romana Krištofovy, jejich prvorozenou 
dceru Šárku, prarodiče a další blízké 
příbuzné. Druhorozená Týna, narozená 
v pondělí 9. ledna v třebíčské nemocnici, 
se stala prvním moravskobudějovickým 
občánkem roku 2023.

Celá slavnostní událost proběhla jako 
obvykle ve velmi příjemné a opravdu přá-
telské atmosféře. Starosta města Martin 
Ferdan všechny přítomné srdečně přivítal, 
především pak malou Týnku Krištofovou. 
Popřál jí pevné zdraví, šťastný a spokoje-
ný život. „Vyrůstej v lásce a bezpečí, pro 

radost svých rodičů, 
prarodičů, i nás všech,“ 
prohlásil mimo jiné 
starosta. Ve svém pro-
slovu se zamyslel nad 
významem rodiny a ro-
dinných vztahů ve vý-
chově, nad potřebou 
stálého projevu lásky 
a porozumění v životě 
každého člověka, i nad 
možností člověka moci 
svobodně projevovat 
své názory.

Manželům Krištofo-
vým popřál, aby byli 
oběma svým dcerám 
tím správným vzorem, 
vždy se jim snažili vy-
tvářet podnětný domov 
plný lásky a harmonie 
a aby nikdy nelitovali 
času stráveného se 
svými dcerami, ne-
boť tento čas posiluje 
vztah i důvěru dětí k je-
jich rodičům.

Rodičům malé Týn-
ky předali starosta 
a místostarosta města 
pamětní list k narození 
jejich dcery, dětskou hrací sadu na písko-
viště a také přívěsek andílka na památku. 
Maminka obdržela krásnou květinu a chy-
bět samozřejmě nemohly zápisy hlavních 
aktérů do kroniky města, slavnostní přípi-

tek všech zúčastněných a jejich společné 
fotografování.

Kamila Havlíčková, 
odbor kanceláře starosty a školství

Na pondělí 30. ledna odpoledne byli 
do velké zasedací místnosti radnice svo-
láni zástupci moravskobudějovických 
spolků. Hned na začátku jednání jim mís-
tostarosta města Jan Švaříček poděkoval 
za činnost a akce, kterými pravidelně obo-

hacují kulturní, společenský a sportovní 
život v Mor. Budějovicích. Vedení města si 
uvědomuje důležitost této činnosti, a proto 
bylo na konci roku rozhodnuto o navýšení 
objemu fi nančních prostředků do fondu 
aktivity o jeden milion korun. Na zajištění 

chodu sportovních or-
ganizací, záštitu spor-
tovních a kulturních 
akcí bude tedy už v le-
tošním roce z rozpočtu 
města uvolněno celkem 
2,5 milionu korun.

Hlavním důvodem 
svolání setkání pak 
byla společná diskuze 
nad budoucí podobou 
a pravidly Fondu ak-
tivity občanů města 
(FAOM). Z atmosféry 
v zasedací místnosti 
bylo cítit, že zástupci 
spolků kvitují možnost 
diskutovat o budoucí 

fi nanční podpoře jejich činnosti. Pravi-
dla FAOM budou na základě společných 
jednání přizpůsobena potřebám spolků 
a zaktualizována. „Přínos sportu v životě 
člověka se schovává jinde než jen ve vy-
nikajících sportovních výsledcích. Sportu-
jící mládež si udržuje zdravý životní styl, 
kulturní život pak obohacuje náš osobní 
život, lidé se potkávají osobně a mají mož-
nost si popovídat. To je pro naše město 
a jeho občany velmi důležité, a proto to-
muto fondu věnujeme takovou pozornost,“ 
uvedl místostarosta Jan Švaříček.

Barbora Pokorná,
odbor kanceláře starosty a školství

První občánek Moravských Budějovic roku 2023
Tradiční přivítání prvního občánka letošního roku slavnost-

ně proběhlo v obřadní síni radnice v pondělí 13. února odpole-
dne. Této milé povinnosti se poprvé ujali starosta města Martin 
Ferdan společně s místostarostou města Janem Švaříčkem.

 Závěrečné foto všech zúčastněných.       Foto: Luboš Janoušek (3 x)

Srdečná gratulace oběma rodičům a předání dárků.

Do kroniky města se podepsala „pod dohle-
dem“ manžela a obou nejvyšších představitelů 
města také paní Petra.

Vedení města jednalo se zástupci moravskobudějovických spolků
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Množství plastů vyvezených prostřednictvím nádob 240 l od domácností za rok 2022

Odpad Termín svozu Množství 
v tunách

Uložení odpadu 
1500 Kč/tuna

Počet nádob Náklady na svoz
32 Kč/nádoba

Plast 18.1.2022 2,526 3 789 Kč 623 19 936 Kč
Plast 15.2.2022 2,490 3 735 Kč 594 19 008 Kč
Plast 15.3.2022 2,420 3 630 Kč 614 19 648 Kč
Plast 19.4.2022 3,770 5 655 Kč 723 23 136 Kč
Plast 17.5.2022 3,060 4 590 Kč 600 19 200 Kč
Plast 21.6.2022 3,161 4 741 Kč 574 18 368 Kč
Plast 19.7.2022 3,022 4 533 Kč 605 19 360 Kč
Plast 16.8.2022 2,840 4 260 Kč 574 18 368 Kč
Plast 20.9.2022 3,029 4 544 Kč 621 19 872 Kč
Plast 18.10.2022 2,506 3 758 Kč 619 19 808 Kč
Plast 15.11.2022 2,805 4 207 Kč 619 19 808 Kč
Plast 20.12.2022 2,858 4 287 Kč 621 19 872 Kč
Celkem 34,486 51 729 Kč 236 384 Kč

Celkové náklady na svoz plastových nádob od domácností za rok 2022 jsou: 288 113 Kč

Průměrně se přistavuje: 616

Zhodnocení svozu plastových nádob od domácností za rok 2022
Také v uplynulém roce probíhal pravidelný měsíční svoz plastových nádob od domácností.  Průměrně se při každém svozu přista-

vuje 616 plastových nádob z 850 vydaných. Celkové náklady města Moravské Budějovice za svoz plastových nádob od domácností 
za rok 2022 činily 288 113 Kč.

Veronika Koukalová, odbor fi nanční a obecní živnostenský úřad

VÝZVA OBČANŮM
Společnost TSMB s.r.o. má k dispozici posledních pět kusů 240 l popelnic na plast, které si u ní mohou občané vyzvednout. 

V případě nedostatečné kapacity plastové nádoby, kterou máte v domácnosti, doporučujeme občanům obrátit se na spo-
lečnost TSMB s.r.o. a případně si vyzvednout další nebo po jejím naplnění využívat některé ze stanovišť velkoobjemových 
kontejnerů. Děkujeme, že třídíte! 

Vedení města se po svém nástupu do funkce rozhodlo ob-
novit setkání s podnikateli působícími v Moravských Budějovi-
cích. První přátelské setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. února 
v Městském kulturním středisku Beseda. Starosta města Martin 
Ferdan společně s místostarostou Janem Švaříčkem ocenili ne-
zastupitelný přínos podnikatelského sektoru pro rozvoj města 
a celého regionu, poděkovali jim za významnou fi nanční pod-
poru neziskových organizací, zejména sportovních klubů a také 
kultury. Zástupci vedení města informovali hosty o projektech, 
které chce město v nejbližší době realizovat. Došlo i na tradiční 
„kolečko“, kdy podnikatelé představili své fi rmy a hodnotili sou-
časné největší problémy, ale i úspěchy. 

Revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Morav-

ské Budějovice oznamuje, že ve městě a v k. ú. Moravské Budě-
jovice bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitos-
tí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 21. 
března 2023 přibližně do 31. května 2027. Jejím předmětem 
budou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh po-
zemku a způsob jeho využití, typ stavby a způsob jejího využití, 
zápisy v záznamu pro další řízení, zhušťovací body, podrobné 
polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katas-
trální mapy a místní a pomístní jména.

Bližší informace a povinnosti vlastníků nemovitostí jsou zve-
řejněny na úřední desce a na www.mbudejovice.cz v sekci 
Ostatní – úřední deska.    –osri–

A jaké konkrétní myšlenky považuje starosta města v součas-
né době za stěžejní? „Od většiny podnikatelů jsme slyšeli, že 
hlavním problémem této doby je nedostatek odborných pracov-
níků všech profesí. Proto, aby ale do našeho města přišli za pra-
cí, jim musíme nabídnout dostupné bydlení, případně parcely 
pro výstavbu rodinných domů,“ prohlásil Martin Ferdan. Starosta 
města zároveň vyzval ke spolupráci s místními školami tak, aby 
tyto své žáky a studenty motivovaly k výběru vhodných a chybě-
jících profesí, např. exkurzemi do moravskobudějovických fi rem.

Setkání mělo po celou dobu velmi pozitivní atmosféru. Vedení 
města si místních podnikatelů velmi váží, cení si navázané spo-
lupráce a přeje všem, aby se jim i přes nelehkou dobu dařilo co 
nejlépe.     –bap–

Proběhlo první setkání s moravskobudějovickými podnikateli
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Určitě není pochyb o tom, 
že bazén v Základní škole Ha-
vlíčkova ul. už si rekonstrukci 
dávno zasloužil, vždyť jeho 
špatný stav trápil nejen ve-
dení školy delší dobu. Tech-
nologie byla zastaralá, proto 
jsme rádi, že minulé vedení 
radnice nechalo zpracovat 
projektovou dokumentaci cel-
kové rekonstrukce. “Také pro 
nás je hlavní prioritou udržet 
toto zařízení v provozu. Bazén 
slouží v dopoledních hodinách 
k výuce dětem z Moravských 
Budějovic i okolních obcí 
a v odpoledních hodinách jej 
využijí např. sportovní kluby 
nebo široká veřejnost. Je tak 
zajištěno jeho využití během 

celého dne,“ říká starosta Morav-
ských Budějovic Martin Ferdan.

Zatímco do minulého roku pro-
vádělo město pouze udržovací 
práce, nyní se do rozsáhlé re-
konstrukce bazénu pustila fi rma 
V-STAV Hrotovice. Kromě tech-
nologií a samotného bazénu se 
tato rekonstrukce bude týkat rov-
něž zázemí spojeného s bazé-
nem, tedy šaten a sprch. Zabere 
necelý půlrok a předpokládané 
náklady jsou ve výši 15,8 milionů 
korun. „Práce jdou skvěle, zatím 
jsme nenarazili na žádné pře-
kážky, takže předpokládáme, že 
na podzim si již děti a veřejnost 
budou moci nový bazén naplno 
užít,“ uvedl místostarosta města 
Jan Švaříček.  –bap–

Třetí zasedání zastupitelstva
V pondělí 13. března se ve velké zasedací místnosti radnice 

uskuteční třetí schůze moravskobudějovického městského za-
stupitelstva v tomto volebním období. V době přípravy a tisku to-
hoto vydání zpravodaje nebyl defi nitivní program schůze znám, 
jedním z bodů by zřejmě mělo být také projednání a schválení 
nového Jednacího řádu. Zasedání nejvyššího orgánu města 
začne v 16.00 hod. a bude jako vždy veřejné.  –ja–

Komunikujte s úřadem on-line. 
Spustili jsme „Portál občana“
Vyřídit si co nejvíce věcí z pohodlí domova. To je hlavní myš-

lenka „Portálu občana“, který v nedávných dnech spustila i mo-
ravskobudějovická radnice. Snadno zaplatíte místní poplatky 
za svoz odpadu či psa, nebo je naopak odhlásíte (celý systém je 
napojen na platební bránu a platby je tak možné provést pomocí 
QR kódu nebo online prostřednictvím webové platební brány). 
Můžete nahlížet do historie svých plateb, aniž byste přitom mu-
seli absolvovat osobní návštěvu na úřadě. V systému také nalez-
nete např. přihlášky na vítání občánků či na gratulaci k význam-
nému životnímu jubileu, ale můžete se objednat i na konkrétní 
čas na pracoviště městského úřadu, např. k vyřízení občanské-
ho či řidičského průkazu a pasu. 

Do „Portálu občana“ se může přihlásit každý, kdo má například 
bankovní účet u některé z českých bank a používá internetové 
bankovnictví. Přihlašovací údaje jsou totiž stejné. Jinou možností 
je přihlášení za použití občanského průkazu s aktivovaným kon-
taktním elektronickým čipem (tzv. E-občanka), pomocí datové 
schránky, prostřednictvím služby MojeID apod. Kompletní infor-
mace o portálu najdou uživatelé na webových stránkách města 
www.mbudejovice.cz v sekci Úřad on-line a dále Portál občana.

Barbora Pokorná, odbor kanceláře starosty a školství

Starosta Martin Fer-
dan spolu s místosta-
rostou Janem Švaříč-
kem položili v pátek 
27. ledna na ulici So-
kolská květiny u sedmi 
„Kamenů zmizelých“ 
(Stolpersteine) zasa-
zených do chodníku. 
Uctili památku těch, 
kteří se ve zlé době 
“provinili” tím, že byli 
Židé. V Moravských 
Budějovicích tyto 
kameny připomínají 
všechny členy židov-
ské rodiny Rosenber-
gových a Bixových, 
kteří skončili v kon-

Začala rozsáhlá rekonstrukce bazénu v ZŠ Havlíčkova ul.

Starosta a místostarosta uctili památku obětí holocaustu
centračním táboře Majdanek. Datum, na které připadá tento den, 
není zvoleno náhodně. Odkazuje na 27. leden roku 1945, kdy 
Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Osvětim-Březinka 
a má připomenout nejen zločiny proti lidskosti spáchané v minu-
losti, ale také zdůraznit to, jak důležité je o nich promlouvat i nyní, 
kdy stále trvají boje na Ukrajině. Je potřeba vynakládat velké 
úsilí pro osvobození naší společnosti od nenávisti, diskriminace 
a násilí.      –pok–
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V polovině letošního ledna navštívila 
Moravské Budějovice hodnotící komise, 
složená ze zástupců Ministerstva pro 
místní rozvoj, Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska a Národního pa-
mátkového ústavu. Na obhajobu přihláš-
ky jsme měli, stejně jako všechna ostatní 
města, vyhrazeno 1,5 hodiny. Členové 
komise navštívili vnitřní prostory karneru 
sv. Michala (díky panu faráři Miloši Mičán-
kovi i s odborným výkladem, za což mu 
ještě jednou moc děkujeme) a vystoupali 
na věž kostela sv. Jiljí. Při kávě na měst-
ském úřadě pak zhlédli zajímavou a pou-
tavou prezentaci.

Město Moravské Budějovice se v pro-
sinci 2022 přihlásilo do soutěže o Cenu 
za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací (MPR) a městských památkových 
zón (MPZ). Dalšími přihlášenými městy 
za Kraj Vysočina byly Jemnice, Jihlava, 
Náměšť nad Oslavou, Telč (MPR a MPZ) 
a Třešť. Tuto soutěž o titul „Historické 
město roku“ pravidelně od roku 1994 vy-
hlašuje Ministerstvo kultury ČR. Komise 
hodnotí úsilí přihlášených měst o opravu 
všech památek, veřejných ploch a zeleně. 
Zároveň také klade důraz na kulturní život 
města a na podporu spolkových aktivit.

Vítězem soutěže se stala Jemnice, kte-
rá bude v celostátním kole za Kraj Vyso-
čina usilovat o titul Historické město roku 
2022. Na druhém místě se umístila Telč. 
Po sečtení bodů obsadily třetí místo spo-
lečně Moravské Budějovice a Třešť.

Vítěz celostátního kola soutěže zís-
ká, kromě práva užívat příslušný rok titul 
„Historické město roku“, také hlavní cenu 
ve výši 1 000 000 Kč, což jsou peníze 
určené k obnově památkových objektů, 
umělecké dílo z českého křišťálu a pa-
mětní grafi cký list. Slavnostní vyhlášení 
proběhne v dubnu letošního roku.

Odbor strategického rozvoje a investic 

Významné životní jubileum oslavila spolu se svými nejbližšími ve čtvrtek 2. února paní Božena Dvořáková. Ženě, která se narodila 
1. února 1928, přišli do společenské místnosti Domu sv. Antonína pogratulovat také moravskobudějovický starosta Martin Ferdan 
a matrikářka Petra Brabencová.       Foto: Luboš Janoušek

Projekty MAP se staly nedílnou součás-
tí podpory kvality vzdělávání na školách 
v území ORP Moravské Budějovice. Projek-
tový tým připravil v souladu s pravidly Akč-
ního plánování podporu činnosti pracov-
ních skupin MAP, ve kterých jsou zapojeni 
pedagogové z našich škol, jak škol úplných 
(ZŠ Havlíčkova, ZŠ TGM, ZŠ Domamil, ZŠ 
Jemnice), tak také ředitelky a pedagogové 
z menších neúplných škol v území, jako na-
příklad ZŠ Dešov, Mladoňovice, Jakubov, 
Nové Syrovice, Blatnice či Lukov.

Do podpory pracovních skupin MAP 
byla zapojena také Městská knihovna 
v Moravských Budějovicích s Bc. Kvasnič-
kovou a Mgr. Vyplašilovou, které v uplynu-
lém roce uskutečnily projekty na podporu 
čtenářské a matematické gramotnosti, 
ojedinělý projekt fi nanční gramotnosti pro 
děti a žáky našich škol, soutěže a neotřelé 
aktivity, jejichž úkolem byla popularizace 
knihoven, snaha o opětovnou propagaci 
čtenářství a knih obecně tak, aby se ne-
jen počty, ale zejména populace čtenářů 
dostaly na předkovidovou úroveň. To byl 
a je jasný cíl. Čtenářství obecně je totiž zá-
kladním předpokladem pro rozvoj komuni-
kačních dovedností dětí, žáků i dospělých.

Konkrétně začátek kalendářního roku 
nejen pro členy pracovních skupin MAP 
připravil velmi zajímavou aktivitu společ-
nosti KAOMAT, s.r.o. pánů Mgr. Opravila 
a Mgr. Tvrdoně, jejich tandemová práce 
při realizaci projektu budování úspěšného 
pedagogického týmu, budování PR ško-
ly, problematiky komunikace školy uvnitř 
i navenek směrem k veřejnosti a rodičům 
dětí a žáků byla přijata členy PS s neob-
vyklým zájmem. Následný rozbor témat 
a diskuse přinesly velmi pozitivní atmosfé-
ru, a tak nezbývá než doufat, že pozitivní 
poznatky pro budování pedagogických 
kolektivů i podněty k řádné práci ředitelů 
škol, najdou odezvu také v našem regi-
onu. Pro nadcházející období chystáme 

v rámci další podpory pracovních skupin 
psychohygienu pro pedagogy i pro žáky, 
kteří neprožívají v osobním životě zrovna 
lehká období. I to jsou věci, které by měli 
ředitelé i pedagogové umět jasně a citlivě 
posuzovat a ve spolupráci s výchovnými 
poradci, pracovníky preventisty a karié-
rovými poradci vhodně využívat při kaž-
dodenním řešení nenadálých problémů 
ve třídách i ve školách. Všem pedagogům 
i ředitelům škol přejeme, aby kvalitní pod-
pora vzdělávání nejen v rámci pracovních 
skupin MAP našla adekvátní začlenění 
do každodenního života našich škol.

Zdeněk Janderka, 
Akční plánování MAP

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
        8. 3. 2023    (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 termínu vyhrazena, případné změny zveřejněny na www.mbudejovice.cz

Základní školy regionu a projekt Akčního plánování MAP III

Bronzový stupínek pro město Moravské Budějovice
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Název akce Dotace,nadační 
a fi nanční přís-
pěvky tis. Kč

Podíl města 
tis. Kč

Celkem 
tis. Kč

 

Poznámka

AKCE S DOTACÍ ČERPANOU V R. 2022

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD 
v k. ú. Vranín

450 2 907 3 357 Dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj (dotace pouze 
na komunikaci)

Pumptrack Moravské Budějovice 374 1 787 2 161 Dotace z Fondu Vysočiny
Modernizace VO ve městě - RVO Urbánkova, MB 705 787 1 492 Dotace Ministerstva 

průmyslu a obchodu
Obnova parkové zdi a brány malého městského 
parku (vstup z ul. Tovačovského sady)

400 871 1 271 Dotace Ministerstva kultury

Modernizace dvou tělocvičen ZŠ Havlíčkova 1 553 0 1 553 Dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj 
(dokončení v r. 2023)

Oranžové hřiště Vesce 300 83 383 Příspěvek Nadace ČEZ
Dokončení VO kolem polní cesty C6 v k. ú. Vranín 127 133 260 Dotace z Fondu Vysočiny
Cyklostezka kolem Rokytky - nová trasa 175 175 350 Dotace z Fondu Vysočiny                   

(PD pro společné řízení)
Celkem akce s dotací čerpanou v r.  2022 4 084   6 743   10 827 

AKCE REALIZOVANÉ V R. 2022

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě 
nám. Svobody

0 55 012 55 012 

Chodník a veřejné osvětlení ul. Dopravní, MB 0 3 702 3 702 
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Fišerova, MB 0 2 961 2 961 
Oprava chodníku v ul. Urbánkova, úsek Jechova 
- Miličova, MB

0 1 167 1 167 

Parkovací stání u vlakového a autobusového ná-
draží, MB

0 1 028 1 028 Práce dokončené v r. 2022

Oprava chodníku v ul. Husova, MB 0 804 804 
Vybudování chodníku pod mostem v ul. Husova, 
MB

0 752 752 

Výstavba nového plotu v městském parku 0 478 478 
Zastřešení vstupu MŠ Šafaříkova 0 391 391 
Rozšíření VO ul. Fibichova u podchodu 0 155 155 
Celkem akce realizované v r. 2022 0 66 450 66 450 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŘÍZENÉ V R. 2022

Rekonstrukce stravovacího pavilonu ZŠ TGM, MB 0 544 544 
Územní studie výstavby rodinných domů v lokalitě 
Mexiko

0 150 150 

Chodník v průjezdu v ul. Husova, MB 0 130 130 
Propojení chodníku v ul. Peroutka, MB 0 99 99 
Chodník a VO ul. Fibichova k ul. Husova 0 76 76 
Cyklostezka kolem Rokytky - nová trasa 0 63 63 Prováděcí PD pro 1. etapu 

cyklostezky
Stavební úpravy a přístavba MŠ Husova č.p. 485, 
MB

0 58 58 Studie

Okružní křižovatka na ul. Znojemská a Lažínská 0 54 54 Studie
Místní komunikace mezi ul. Znojemská a Party-
zánská

0 27 27 Studie

Propustek na ul. Znojemská, Moravské Budějovi-
ce

0 25 25 

Celkem projektové dokumentace pořízené v r. 2022 1 226 1 226

OSTATNÍ ČINNOSTI HRAZENÉ V R. 2022

Změna č. 4 Územního plánu Moravské Budějovice 0 157 157 Práce pokračují v roce 2023
Údržba a výsadba zeleně  257 257
Chodníky 0 521 521 
Doplnění dopravního značení   64 64
Celkem ostatní činnosti hrazené v r. 2022 179 999 999 
Prodej staveb a pozemků v r. 2022 0  7 378
Výkup staveb a pozemků v r. 2022 0  208

Odbor strategického rozvoje a investic

Investiční akce města Moravské Budějovice realizované v roce 2022
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V pořadí třetí přímá volba pre-
zidenta, jejíž dvě kola proběhla 
ve dnech 13., 14, 27. a 28. ledna, 
zajímala v Moravských Budějovi-
cích více než sedmdesát procent 
voličů, když k urnám v jedenácti 
volebních místnostech se v prvním 
kole dostavilo 4 125 a ve druhém 
4 203 občanů města a integrova-
ných obcí. O jejich přízeň (podob-
ně jako v celé České republice) 
nejprve usilovala osmička kandi-
dátů, z níž poté vzešli dva fi nalisté. 
S číslem 4 armádní generál Petr 
Pavel a s číslem 7 bývalý český 
premiér Andrej Babiš.

Než se tak stalo, muselo sa-
mozřejmě proběhnout v pátek 13. 
a v sobotu 14. ledna 1. kolo. V Morav-
ských Budějovicích a místních částech 
skončilo tímto výsledkem. 1. Andrej Ba-
biš (1 535 hlasů), 2. Petr Pavel (1 240), 3. 
Danuše Nerudová (538), 4. Pavel Fischer 
(451), 5. Jaroslav Bašta (152), 6. Marek 
Hilšer (115), 7. Karel Diviš (47) a 8. Tomáš 
Zima (25). Vítězný Andrej Babiš tak získal 
37,41 % hlasů, zatímco druhý Petr Pavel 
30,22 % hlasů. Ten totiž svého přemožite-

le dokázal porazit o pouhých pět hlasů jen 
v okrsku č. 1 s volební místností v Mateř-
ské škole Fišerova ul.

Rozhodující klání se uskutečnilo o dva 
týdny později. Celková volební účast byla 
v Moravských Budějovicích, Jackově, La-
žínkách, Vesci a Vraníně oproti 1. kolu 
o něco málo vyšší, když činila 72,28 %. 
Co se ovšem změnilo radikálně, to bylo 
rozhodování voličů. Po sečtení hlasů 

bylo zřejmé, že vítězství ve fi nálovém 
kole patří Petru Pavlovi, který v jede-
nácti okrscích nasbíral celkem 2 340 
hlasů, což představovalo zisk ve výši 
55,94 %. Poražený Andrej Babiš obdr-
žel 1 843 hlasů, tj. 44,05 %. Druhé kolo 
ovládl generál Pavel v osmi z jedenác-
ti okrsků, porážku utrpěl v okrscích č. 8 
(Jackov), 10 (Vesce) a 11 (Vranín).

V rámci celého Moravskobudějovic-
kého mikroregionu, který sdružuje čty-
řiadvacet obcí, vyhrál ve druhém kole 
prezidentské volby její celorepublikový 
vítěz Petr Pavel desetkrát a poražený 
Andrej Babiš třináctkrát, v Komárovi-
cích skončil jejich souboj nerozhodně. 
Nový český prezident, který se ujme 
své funkce ve čtvrtek 9. března, uspěl 

v těchto obcích: Babice, Cidlina, De-
šov, Domamil, Hornice, Jakubov, Lukov, 
Martínkov, Mor. Budějovice a Želetava. 
Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej 
Babiš zvítězil v Častohosticích, Dědicích, 
Kojaticích, Lázu, Lesné, Lesonicích, Lito-
hoři, Meziříčku, Nimpšově, Nových Syro-
vicích, Radkovicích u Budče, Vícenicích 
a Zvěrkovicích.

Luboš Janoušek

V roce 2022 přibylo do Moravských 
Budějovic narozením 76 dětí, z toho 43 
chlapců a 33 děvčat. Na svět děti přichá-
zely v různých městech naší republiky, 
přičemž nejčastěji se tak dělo v Třebí-
či (55 x), ve Znojmě (8 x) a v Brně (6 x). 
Zbývajícími čtyřmi místy narození nových 
moravskobudějovických občánků se loni 
staly Jihlava (3), Praha (2), Pelhřimov (1) 
a Příbram (1).

Jaké bylo loňské nejoblíbenější chlapec-
ké jméno? V tabulce oblíbenosti obsadilo 
v tomto směru první příčku jméno Adam, 
jež bylo zastoupeno pětkrát. Dvakrát se 
rodiče rozhodli pro následujících šest 
jmen: Michal, Oliver, Sebastian, Šimon, 
Tomáš a Vojta. Po jednom zastoupení měli 
Aleš, David, Elias, Eliáš, Filip, František, 
Jaromír, Lukáš, Mikuláš, Nikolas, Ondřej, 
Patrik, Petr, Radek, Richard, Štěpán, Tobi-
as, Tadeáš, Tibor, Tobiáš, Viktor, Vincent, 
Vítek, Vojtěch, Vladimír, Wilhelm.

Děvčat se v roce 2022 narodilo méně 
a o první místo v oblíbenosti se dělí dva-
krát zvolená jména Dora, Eliška a Karo-
lína. Rodiče dále vybírali křestní jména 

Adriana, Agnes, Amálie, Barbora, Bára, 
Bibiana, Dominika, Ella, Eleanor, Jasmí-
na, Julie, Karla, Karolína Ludmila, Klára, 
Kristýna, Laura, Liliana, Ludmila, Magda-
léna, Markéta, Mina, Natálie, Nela, Nikola, 
Rozárie, Tea a Valerie.

Knihy úmrtí obsahují celkem 166 mat-
ričních zápisů, což je o deset méně než 
v roce 2021. Z tohoto počtu bylo 93 mužů 
a 73 žen, přičemž rovných pět desítek zá-
pisů úmrtí se týkalo občanů Moravských 
Budějovic.

V knihách manželství je zapsáno 43 
sňatků, což je oproti předchozímu roku 
o pět méně. Z celkového počtu uzavře-
ných sňatků se jednalo ve 20 případech 
o občana města Moravské Budějovice. 
Manželství se uzavírala na různých mís-
tech našeho matričního obvodu. V obřad-
ní síni městského úřadu si řeklo své „Ano“ 
25 párů, pět párů uzavřelo manželství 
na ranči v Lažínkách. Svatební obřady se 
konaly i v obcích Blatnice, Bohušice, Čas-
tohostice, Jakubov a Láz.

Církevní formou bylo uzavřeno třináct 
manželství, což je o dva sňatky více než 

v roce 2021. Pět církevních sňatků bylo 
uzavřeno ve Velkém Újezdě v kostele 
sv. Petra a Pavla, tři v moravskobudějo-
vickém kostele sv. Jiljí, dva v Jakubově 
a po jednom pak v kostelích v Babicích, 
Bohušicích a Nových Syrovicích.

Čtyřiatřicet ženichů uzavíralo první 
sňatek a devět již mělo se svatebním ob-
řadem jistou zkušenost. U žen vstoupilo 
poprvé do manželství třicet dva nevěst, 
jedenáct pak dalo šanci dalšímu man-
želství. Nejmladšímu ženichovi bylo 22 
a nejmladší nevěstě 19 let. Naopak nej-
staršímu ženichovi bylo 74 let a nejstarší 
nevěstě 62 let. Mezi snoubenci byl ve 30 
případech starší muž, největší věkový roz-
díl vůči mladší ženě byl 12 let. Muži nej-
častěji uzavírali sňatek ve věku 26–36 let, 
u žen to bylo ve věku 25–32 let, což bylo 
podobné věkové rozpětí jako ve statistice 
za rok 2021. Oproti roku 2021 však lehce 
klesl průměrný věk novomanželů. U ženi-
chů o dva roky na 35 let a u nevěst o jeden 
rok na 33 let.

Marie Janoušková, 
matrikářka

Od 4. února do 18. června letošního 
roku organizuje Český statistický úřad 
každoroční výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností („Životní pod-
mínky 2023“). Toto šetření proběhne 
na území celé České republiky v celkem 
11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 
zúčastnilo stejné akce již v předchozích 
letech. Smyslem tohoto šetření je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 

a ekonomické situaci v celkem 34 evrop-
ských zemích. Šetření provádějí speciál-
ně vyškolení terénní pracovníci, kteří se 
musí prokazovat průkazem tazatele a pří-
slušným pověřením, které je ve spojení 
s občanským průkazem opravňuje k zís-
kávání potřebných statistických údajů.

Ve všech fázích zpracování údajů je za-
ručena jejich anonymita a veškerá získa-
ná data jsou důsledně chráněna.

V případě dotazů se mohou občané 
obracet přímo na pracovníka Krajské 
správy ČSÚ Bc. Janu Daněčkovou, mob.: 
731 622 004, email: jana.daneckova@
czso.cz, která je pověřena řízením letoš-
ního šetření.

Barbora Pokorná, 
odbor kanceláře starosty a školství

První kolo pro expremiéra, druhé pro armádního generála

Začalo tradiční výběrové šetření v domácnostech

Rok 2022 a několik zajímavostí z moravskobudějovické matriky

Jeden z jedenácti volebních okrsků měl své sídlo v budově 
Městské knihovny Moravské Budějovice. Také zde obdržel 
v prvním kole nejvíc hlasů Andrej Babiš, ve druhém už ale 
svůj úspěch nezopakoval.            Foto: Luboš Janoušek
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CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O.P.S.

 14. 3. 2023  21. 3. 2023  (vždy od 8:30 do 10:30)
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, CHELČICKÉHO 904, 

MOR. 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

pořádána. A pojali to velkolepě, krásné 
šaty, korálky, střevíčky, kabelky i obleky 
s kravatou či motýlky. K tanci a poslechu 
báječně hrál pan Jiří Tržil (starší). A protože 
byl ples v duchu rybářském, všichni ocenili, 
že na tuto akci přijal pozvání pan Radek Zá-
škoda, jehož rybářská záliba provází aktiv-
ně již od mládí. Jeho poutavé vyprávění nás 
dovedlo ke břehům řek, u kterých rybáři tiše 
sedí a čekají na svůj úlovek. Ty výjimečné, 
které se tomuto zkušenému rybáři podaři-
ly ulovit, jsme mohli spatřit vypreparované 
i my na plese. K vidění byly též rybářské 
pruty, třpytky, háčky, podběráky, návnady, 
obleky, zkrátka vše, co je s touto činností 

Dlouhé zimní večery jsou časem, kdy se 
z mnoha kulturních a společenských míst-
ností začne ozývat hudba a do nazdobe-
ných sálů vkráčí ve slavnostním oděvu páry 
toužící vyplnit svůj volný čas nejen hudbou 
a tancem, ale především přátelskou at-
mosférou, kterou s sebou přináší plesová 
sezóna. A o tom, že se tyto akce těší vel-
ké oblibě, svědčí i fakt, že se pořádají pro 
všechny věkové generace.

Jedna taková krásná společenská udá-
lost v podobě Rybářského plesu se odehrá-
la ve středu 18. ledna v Domě sv. Antonína. 
Samotní senioři se velmi aktivně podíleli 
na výzdobě jídelny, kde byla plesová akce 

spojeno. V současnosti je prý o toto hobby 
mezi mládeží zájem, což ostatně potvrdil 
i začínající mladý rybář Lukáš Chalupa, kte-
rý našeho hosta doprovodil.

Pro všechny přítomné byla připravená 
pěkná tombola a výherci se mohli právem 
radovat z veselých cen. V závěru plesu byly 
vylosovány hlavní ceny. Tou nejpřekvapivěj-
ší byl živý kapr, kterého věnovali do tomboly 
rybáři z moravskobudějovických sádek. Dě-
kujeme všem, kteří se s námi zapojili do pří-
pravy a organizace plesu, jenž velmi potěšil 
naše obyvatele i příchozí návštěvníky.

Bc. Ludmila Čáblová

V pátek 27. ledna jsme se společně 
s dětmi těšili z pohodové a radostné at-
mosféry Dětského pohádkového plesu, 
který uspořádaly v moravskobudějovické 
Besedě MŠ Jabula, jednota Orel a MKS. 
Jeho program byl vskutku bohatý, nechy-

běla ani úvodní polonéza. Dění na par-
ketu rozproudil tanec „Pomáda“ v podání 
dětí z MŠ Jabula. Překvapení si připravila 
děvčata z Orla. Vystoupením „Na míru“ 
dívky ukázaly, jak samy zvládnou připravit 
sestavu k prezentaci. Návštěvníky přiučil 
novým trikům šikovný kouzelník; někte-
rým svým umem pořádně zamotal hlavu, 
jiné zase potěšil milými dárky. Studentky 
ze Střední odborné školy Mor. Budějovi-

ce pro děti připravily pohádkové tvoření. 
K tanci i poslechu hrála skupina Credit 
a svým osobitým humorem celý večer do-
provázel moderátor Miroslav Kratochvíl.

Velké poděkování patří všem zúčast-
něným, rodičům i dětem za pohodové 

a vstřícné prostředí, skvělou zábavu 
i úžasnou tombolu. A to „nej“ pro pořa-
datele? Přece vidět rozzářené dětské oči 
a radost z přítomnosti!

–org–

Dům svatého Antonína ve víru plesu a dobré nálady

 Dětský pohádkový ples, který zahájila vydařená polonéza, svým vystoupením zpestřil šikovný kouzelník.    Foto: Pavel Čírtek

Dětský pohádkový ples navštívil i šikovný kouzelník
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Klub důchodců působící při MKS Beseda má na svém kontě 
další vydařenou akci v podobě autorského čtení. To se usku-
tečnilo v úterý 7. února v sále Budivoj, kde svoji knihu s názvem 
Courákem krajinou dospívání veřejnosti představil její autor Jan 
Hodeček.        Foto: Luboš Janoušek

ní, kulturních a společen-
ských aktivitách, pomoci 
obcím, propagací PO, 
preventivní a výchovné 
činnosti, přípravě odbor-
nosti členů, pomocí při 
klimatických hrozbách 
a v neposlední řadě 
i pomocí trpící Ukrajině. 
Celkem proběhly stovky 
akcí a odpracovány byly 
tisíce hodin. Za což jim 
všem určitě patří velké 
poděkování.“ V závěru 
své hodnotící zprávy po-
děkoval starosta okrsku 
č. 24 všem dobrovolným 
hasičům za odvedenou 
práci a popřál jim hodně 
osobních i pracovních 
úspěchů.

Po zprávách o hospodaření, revizní komise a mandátové ko-

mise došlo na závěrečnou diskusi. V té vystoupila rovněž Pav-
lína Havlenová, která se ve svém emotivním projevu netajila 
tím, že je mile překvapená průběhem schůze i přístupem jejích 
účastníků.

Luboš Janoušek

Naděje má dobrou paměť
Jménem ukrajinských maminek, které již skoro rok žijí 

v Moravských Budějovicích a nedalekých Jaroměřicích nad 
Rokytnou bych chtěla poděkovat zaměstnancům Městské 
knihovny Mor. Budějovice, která nám poskytla prostory pro 
výuku českého jazyka. V knihovně se scházíme dvakrát týd-
ně již od loňského září. Aby se maminky mohly v klidu věno-
vat učení, o jejich děti pečuje i paní Kvasničková v dětském 
oddělení.

Za veškerou technickou podporu, kopírování materiálu pro 
výuku, přípravu prostor na učení a veškerou další pomoc dě-
kujeme moc paní Popové, která dokázala vytvořit v knihovně 
rodinnou atmosféru. Tato snaha má také své výsledky – čty-
ři maminky z Ukrajiny složily certifi kát A2 z českého jazyka 
a dvě dokonce certifi kát B1.

Za celou naši komunitu si přeji, aby naše spolupráce mohla 
takto dále pokračovat. Zvládnutí českého jazyka je velkým 
přínosem pro jejich další budoucnost a velkou nadějí na lepší 
život.      PhDr. Jarmila Lojda Reichel

Čtvrtou lednovou neděli se v sále „staré hasičárny“ konala vý-
roční valná hromada okrsku č. 24 Moravské Budějovice. A jak 
už je v jejím případě dlouholetým zvykem, proběhla v dopoled-
ních hodinách za účasti zástupců hasičských sborů sdružených 
v tomto okrsku, zasloužilých hasičů a několika nejvyšších před-
stavitelů dotčených obcí. Jedním z hostů byla i Pavlína Havle-
nová z Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Třebíč. 
Jednání zahájil a po celou dobu řídil starosta okrsku Drahoslav 
Bastl. Poté, co připomněl skutečnost, že se předchozí výroční 
schůze uskutečnila 19. ledna 2019, vyzval přítomné, aby po-
vstáním a symbolickou minutou ticha uctili památku všech, kteří 
od té doby navždy opustili řady hasičů.

Ve své zevrubné zprávě o činnosti okrsku za rok 2022 uve-
dl jeho starosta Drahoslav Bastl celou řadu statistických údajů 
a aktivit. Mimo jiné zmínil fakt, že okrsek č. 24 sdružuje celkem 
jedenáct sborů s 590 členy, přičemž sedm z nich má titul Zaslou-
žilý hasič. Jsou to Vladimír Růžička st., Bohumír Vlasák, Ladi-
slav Musil, Jan Muška, František Šálek a Jana Vlasáková z SDH 
Mor. Budějovice a Jiří Krejčí st. z SDH Zvěrkovice. Zasloužilými 
funkcionáři jsou Karel Pitour (SDH Mor. Budějovice), Zdeněk Ša-
batka (SDH Vícenice), Jindřich Navrátil (SDH Jackov), František 
Hruška a Ladislav Papoušek (oba SDH Dolní Lažany).

V další (a nejdelší) části své zprávy se starosta okrsku po-
drobně zabýval aktivitami hasičských sborů v průběhu jednot-
livých měsíců loňského roku a u některých se nezdráhal uvést 
své (často vtipné) osobní hodnocení. Věnoval se také hasičským 
soutěžím a ocenil práci s mládeží. V závěru své zprávy mimo 
jiné řekl: „Hasiči jsou hybnou silou dění v obcích a je na ně vždy 
spolehnutí, což prokazují svými aktivitami – při údržbě výstroje 
a výzbroje, údržbě vodních zdrojů, výstavbě hasičských zaříze-

Zprávu o činnosti přednesl starosta okrsku Drahoslav Bastl.

Výroční valná hromada okrsku číslo 24

Náměstek starosty OSH Třebíč Pavlína 
Havlenová.

Součástí výroční schůze bylo i předávání několika ocenění.
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Cvičení žen v Želetavě má dlouhou tradici. Už od 80. let mi-
nulého století se ve zdejší tělocvičně při ZŠ scházely ženy, aby 
si cvičením posílily svoji kondici. Po covidové pauze v loňském 
roce se však cvičení v Sokole rozjíždělo jen velmi pozvolna. 
Naopak v letošním roce si do tělocvičny našly cestu téměř dvě 
desítky žen (nejen ze Želetavy) ve věku od 20 do 70 let. Největ-

ší zájem je o cvičení „Pilates“, které je zaměřeno na protažení 
a posílení celého těla a probíhá každý čtvrtek v nové tělocvičně 
při zdejší škole od 18.00 do 19.00 hod. Každý si zde může toto 
cvičení přizpůsobit svému věku, své kondici i případným zdra-
votním omezením.

Náročnější cvičenky posilují svoji kondici cvičením na „BOSU“ 
ve čtvrtek od 19.10 do 20.10 hod. ve staré tělocvičně. „BOSU“ 
je náčiní tak trochu připomínající velkou bublinu, která pomáhá 
posilovat snad všechny svaly těla. Ženy se zdravotními problémy 

(především s bolestmi zad) se mohou pokusit zmírnit své pro-
blémy na zdravotním cvičení, které probíhá ve staré tělocvičně 
v pondělí a v úterý vždy od 19.00 do 20.00 hodin.

Průběh letošní zimy není příznivý pro tradiční zimní sporty, 
a proto mnozí rodiče s malými dětmi a mladší žáci rádi využívají 
možnost společně si zacvičit a zasoutěžit v nové tělocvičně kaž-

dé pondělí od 16.00 do 17.30 hod. Pro starší žáky je zase určen 
oddíl boxu, který je zaměřený i na kondiční cvičení a hry.

Chcete-li zažít radostný pocit ze cvičení, zlepšit si svoji kondici 
nebo jen přijít na jiné myšlenky, přijďte si k nám do Želetavy za-
cvičit. Dveře obou tělocvičen jsou vám otevřené.

Olga Nováková

Dětský karneval v Martínkově trval 
celé nedělní odpoledne

Kouzelníci, diskžokej, bohatá tombola, soutěže – tak vypadalo ne-
dělní odpoledne 12. února v martínkovské sokolovně. Po covidové 
pauze se v ní opět konal velký maškarní karneval. Pro všechny malé 
i větší děti a jejich rodiče ho za podpory obecního úřadu připravily Ji-
tka Vyplašilová s Katkou Marténkovou. Tato zajímavá akce se mohla 
uskutečnit i díky dalším šikovným maminkám, pomocníkům a spon-
zorům, kterým také samozřejmě patří velký dík. Čas, který všichni 
věnovali přípravě a realizaci této velké akce, byl vidět na první pohled.

Celé odpoledne se tak děti mohly bavit různými dovednostními 
a zábavnými soutěžemi. Mohly také tančit a skotačit, sledovat vy-
stoupení kouzelníků či si zakoupit tombolu. Děti byly, jak se to sluší 
a patří na maškarní karneval, v zajímavých maskách, které pro ně 
připravily hlavně jejich maminky a babičky. K vidění byli zejména vše-
lijaké princezny a princové, šašci, policisté, víly, sportovci, vodníci či 
zdravotníci. Karneval trval celé odpoledne a bylo vidět, že si jej malí 
i velcí skutečně velice užili. Na závěr došlo k losování velké tomboly, 
ve které bylo celkem sedmnáct cen. Těmi nejhodnotnějšími byly tab-
let, koloběžka či rodinné poukázky do Šiklandu či třebíčské Laguny.

Blanka Veselská

Tři mudrci v Meziříčku
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou akcí v České re-

publice. Do jejího průběhu se také letos připojila naše malá 
vesnička. Vykoledované peníze pomohou v nouzi jednotliv-
cům, rodinám, seniorům, matkám s dětmi nebo lidem bez 
domova.

V Meziříčku se tři mudrcové vydali se zapečetěnou kasič-
kou ve středu 11. ledna v odpoledních hodinách. Koledníci 
přinášeli požehnání celému domu i všem, kteří v něm přebý-
vají a dárky v podobě cukříků. V letošní sbírce přispěli obča-
né Meziříčka celkovou částkou 3 370 Kč. A tak se i tentokrát 
podařilo vybrat více než v roce předchozím.

Děkujeme všem dárcům, kteří rok 2023 začali dobrým skut-
kem a obdarovali koledníky vlídným přijetím a drobnými slad-
kostmi. Zároveň patří uznání a poděkování všem koledníkům, 
kteří svůj volný čas věnovali na pomoc druhým a potřebným.

Alena Pelánová

Cvičení pro radost i pro zdraví

Martínkovský karneval si užili děti i dospělí.        Foto: Vít Bláha
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V ZŠ a MŠ Nové Syrovice velice čas-
to sledujeme život zvířat v záchranných 
stanicích, využíváme webkamery pro po-
zorování líhnoucích se ptáků, a to pomocí 
interaktivní tabule. Pro děti je 
velice zajímavé vidět on-line 
zvířata v bezprostřední blíz-
kosti a moci si o nich poho-
vořit s ostatními dětmi nebo 
učitelkami beze strachu z je-
jich vyplašení. Na okenních 
parapetech máme umístěná 
krmítka, kam pravidelně při-
pravujeme ptákům hostinu. 
Z oken tříd můžeme pozoro-
vat veverky honící se v koru-
nách stromů. V blízkém okolí 
základní a mateřské školy je 
krásná příroda, kde trávíme 
spoustu času při různých 
výletech, tematických vy-
cházkách a jiných naučných 
akcích.

Lažínský masopust Neuvěřitelné se stalo skutečností! 
V Lažínkách opět po dlouhých čtyřiceti 
letech vyšel do ulic masopustní průvod… 
Čtyři desítky masek při něm doprováze-
la oblíbená dechová hudba Dubňanka. 
V průvodu samozřejmě nemohly chybět 
tradiční masky jako cikánka, vodník, 
selka, čarodějnice, přišly ovšem i méně 
tradiční postavy a bytosti jako Albert 
Einstein, Gargamel s kocourem Azrae-
lem, Jů a Hele, Marfuša a spousta dal-
ších. Po skončení pestrého a veselého 
průvodu na všechny čekalo občerstvení 
v kulturním domě u Šimáčků. Všem, kteří 
se této skvělé akce zúčastnili, patří velké 
poděkování. Věřme, že se v Lažínkách 
masopust stane opět milou tradicí.

Miroslava Svobodová

i menších králů a hudební doprovod. 
Koledníci rozdávali drobné pozornos-

V první polovině ledna probíhala v na-
šem regionu Tříkrálová sbírka tradičně or-
ganizovaná Oblastní cha-
ritou Třebíč. Pro třebíčský 
okres bylo připraveno 
542 zapečetěných kasi-
ček, se kterými koledníci 
obcházeli osady, obce 
a města. Jedna z nich se 
plnila i na Lesné, kde také 
v lednu vyrazili koledníci 
do ulic. S koledou, přáním 
všeho dobrého v novém 
roce a prosbou o podporu 
tříkrálových projektů na-
vštívili domovy a chalupy 
během jednoho podmra-
čeného odpoledne.

Tříkrálová skupinka 
byla tentokrát nadstan-
dardně obsazená, ne-
boť čítala sedm větších 

ti od charity, k tomu zpívali a hráli. Za to 
byli mnohde vedle fi nančních příspěvků 

obdarováni i něčím dobrým 
na zub. Zapečetěná kasička 
se postupně plnila peněžitý-
mi dary, aby posléze naditá 
v cíli vydala svůj obsah. A jak 
u nás letošní koledování do-
padlo? Z Lesné putovalo cha-
ritě krásných 6 375 korun! Pro 
srovnání s předchozími lety: 
v roce 2022 koledníci vybrali 
v naší obci 4 813 Kč a v roce 
2020 celkem 3 720 Kč. Děku-
jeme všem občanům za re-
kordní příspěvek do Tříkrálové 
sbírky i za všechna přátelská 
přijetí. Poděkování patří také 
koledníkům a jejich doprovodu 
za svědomitou spolupráci.

Marcela Havelková

Tříkrálová sbírka byla letos na Lesné rekordní!

pravili. Velké poděkování a pochvala patří 
všem dětem, které za pomocí rodičů na-
chystaly pro obyvatele lesa různé dobro-
ty. Děti se během výpravy chovaly velice 

zodpovědně. Povídaly si o tom, 
jak zvířata ve volné přírodě pře-
žívají zimu, vyhledávaly a přiřa-
zovaly jejich stopy a pozorovaly 
okolní přírodu. 

Dopoledne se nám velmi vy-
dařilo, což potvrdil i fakt, že se 
nikomu z nich nechtělo vrátit 
zpět do školky. I když jsme byli 
trochu promrzlí, hřál nás příjem-
ný pocit, že jsme mohli někomu 
pomoci a být přírodě prospěšní. 
Pro ten krásný pocit se do lesa 
znovu vydáme co nejdříve.

Monika Havelková, 
MŠ Nové Syrovice

Nebylo tomu jinak ani jedno lednové 
dopoledne, kdy jsme se vydali do nedale-
kého lesa navštívit naše kamarády, lesní 
zvířata. Všichni jsme se na to patřičně při-

Zimní výprava do lesa za zvířecími kamarády
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pochoutek, jejichž výroba se protáhla až 
do pozdních večerních hodin.

Maraton příprav pak vyvrcholil v sobotu 
28. ledna přesně v poledne, kdy se de-
šovský kulturní dům otevřel pro veřejnost 
a lidé si mohli přijít nakoupit zabijačkové 
dobroty včetně černé i bílé polévky, dát si 
dobrý oběd nebo jen tak posedět s přáteli 
a poslechnout si živou hudbu. Ke kávě si 

Hasičský ples, který v Častohosticích 
uspořádal poslední lednovou sobotu tamní 
SDH, se vydařil. Návštěvníci, jimž hrála ka-
pela Stonožka, si mohli zatančit v nedávno 
nově zrekonstruovaném sále kulturního 
domu. Ke zdaru této společenské akce 
rovněž přispěla bohatá tombola.

Foto: Marie Vláčilová

zájemci mohli zakoupit i něco sladkého 
z domácí kuchyně našich žen. Nálada 
byla výborná, a tak nebylo divu, že se 
celá akce protáhla až do ranních hodin. 
K poslechu i tanci hrála oblíbená kapela 
Horňanka.

Všem, kdo se na přípravách vepřových 
hodů podíleli, vřele děkujeme a těšíme se 
zase za rok!       Jitka Navrátilová

Poslední lednovou sobotu se v Dešo-
vě uskutečnily v pořadí 2. vepřové hody. 
Celá akce ovšem začala už ve čtvrtek 
odpoledne navážením surovin na výrobu 
vepřových specialit. V pátek se v brzkých 
ranních hodinách u kulturního domu sešli 
dobrovolníci, kteří se podíleli na zpraco-
vání vepřového masa a výrobě tlačen-
ky, jitrnic, jelítek a dalších zabijačkových 

Divadelní soubor Jana Lišky při TJ 
Sokol Třešť přijel v lednu do Želetavy 
potěšit nejen dětské diváky. Zkušení di-
vadelníci v režii Anny Fencíkové vystou-
pili v Želetavě již podruhé, a to i díky 
podpoře městysu Želetava, tentokrát 
s představením Bětuška a Kleofášek.

Tento humorný pohádkový příběh 
Jindřišky Netrestové vyprávěl o čer-
tovi Kleofášovi, který se musel vydat 
na svět, aby do pekla vrátil ukradený 
kouzelný amulet a s ním odnesl i zlou 
princeznu Filoménu. Při své cestě 
za úkolem se čert potkal s její milou 
služebnou Bětuškou, do které se zami-
loval. Jak už to tak v pohádkách bývá, 
i když zpočátku nic nevycházelo podle 
plánu, nakonec se jim podařilo pomocí 
lásky spolu překonat všechny nástrahy 
i zákony pekla.

Na skvělé herecké vystoupení s ve-
selými písničkami se přišlo podívat 
a užít si tak kulturní nedělní odpoledne 
více než sto návštěvníků.

Vlaďka Stehlíková

Čertovská pohádka přilákala v Želetavě stovku návštěvníků

Vepřové hody se protáhly až do ranních hodin
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Masopustní veselí opět zorganizovaly syrovské ženy

Dobrovolní hasiči bývají nejaktivnějšími 
oranizacemi v obcích. Stejné je to i u nás 
v Litohoři. Každý měsíc v roce 2022 nám při-
nášel určité povinnosti i radosti včetně těch 
pracovních či třeba v podobě přátelských 
setkávání nebo rozhodování o příštích 
činnostech, soutěžích a zábavách. Během 
roku jsme provedli několik brigád. Upravo-
vali jsme naše cvičiště, kde bylo potřeba 
připravit patky pro budoucí garáž, urovnat 
terén a položit dlažbu. Pomohli jsme také 
obci s úpravou tenisových kurtů a s vyčiš-
těním koupaliště, zde byl nutný ještě jeden 
zásah na odklízení bahna po letní bouřce. 
Při tradičním jarním sběru železného šrotu 
jsme z obce odvezli do sběrny šest vleček o celkové váze 7,32 t.

K radostným činnostem patří akce pro děti, které pořádáme 
s obecním úřadem ve sportovním areálu. Tradičně proběhl „Dětský 
den“ v červnu a v srpnu se konalo „Loučení s prázdninami“. Pěkné 

Jakubovský karneval vyvrcholil 
soutěžemi pro děti i dospělé

Dětský karneval se v Jakubově uskutečnil po tříleté pauze 
v neděli 12. února. Místní kulturní dům zaplnili zástupci všech 
generací do posledního místa. Pořádání letošního karnevalu se 
ujaly učitelky ze základní a mateřské školy za vydatné podpory 
obecního úřadu. Pro děti byly připraveny soutěže na stanovištích 

a řada dalších aktivit. Každý 
zúčastněný vyhrál svoji cenu 
v tombole, do které přispěli ro-
diče a sponzoři. Letos poprvé 
si mohli zájemci navíc odnést 
na památku fotografi i z foto-
koutku. Pestrý program vyvr-
cholil soutěžemi ve skákání 
přes švihadlo a točení obručí, 
do nichž se ovšem zapojilo 
i mnoho dospělých. Celé od-
poledne se vydařilo díky velké 
podpoře rodičů, kteří se posta-
rali o věcné odměny i občerst-
vení a také díky skvělé spolu-
práci všech pořadatelů.

Hana Dračková

V sobotu 11. února jsme po delší covidové pauze opět mohli 
v Nových Syrovicích vidět masopustní průvod. Jako i dříve, tak 
i letos, jej zorganizovaly naše ženy. Hodinu před polednem se 
před obecním úřadem sešlo čtyřiačtyřicet masek. Aniž se do-
mlouvaly, letošním mottem byla zvířecí říše. K vidění tak byli 
medvědi, psi, zajíci, veverka, pavouk či gorily. I naši nejmenší se 
na akci těšili a v kostýmech víl, princezen, rytířů či čarodějnic si 
celý den náležitě užili. Doubravanka z Kostník hudebně dopro-

vázela průvod celý den. První zastávka byla v Domově v No-
vých Syrovicích, kde na masky na nádvoří čekali klienti ústavu. 
Společně si zazpívali či zatančili a při odchodu všem zamávali. 
Mrazivo sice nebylo, ale větrné počasí doprovázelo průvod až 
do večera. Proto nabízené nejen teplé občerstvení všem vždy 
přišlo velmi vhod. Celodenní putování obcí se zakončilo v místní 
restauraci. A již nyní se prý všichni těší na další ročník.

Dana Peřinková

prostředí přivítalo k příjemně strávenému 
odpoledni i rodiče, se kterými přišlo sedm 
desítek dětí.

Náš oblíbený hasičský ples byl ještě loni 
zrušen kvůli pandemii, květnová pouťová 
zábava však již proběhla, ale za celkem 
malé účasti. Podzimní posvícenská veselice 
už měla hojnou účast. Nyní chystáme další 
ples. Někteří členové našeho SDH se rov-
něž zúčastnili domácí zabijačky na koupali-
šti, kde pozvedlo náladu také pěkné počasí.

Naši mladí hasiči během roku poctivě 
trénují. Zúčastnili jsme se okrskových sou-
těží v Mor. Budějovicích (viz foto – 3.místo), 
v Častohosticích (4.místo) a nočních soutěží 

v Třebelovicích (8.místo) a ve Vraníně.
Velkou radost nám udělalo získání dotace od Nadace ČEZ ve výši 

30 000 Kč. Z těchto prostředků jsme pořídili plovoucí čerpadlo, které 
jsme hned odzkoušeli při závodech. Celková cena čerpadla činila 
téměř 40 000 Kč, zbytek jsme doplatili z našich spolkových peněz. 
Během roku jsme též koupili plechovou garáž na uskladnění techni-
ky a pro příjemné posezení občanů pět pivních setů (stoly a lavičky).

Náš sbor má nyní 67 členů. Je logické, že aktivnějšími jsou spíše ti 
mladší. Vážíme si ale všech přispívajících, kamarádů a přátel spolku, 
protože bez jejich podpory by všechno naše snažení bylo zbytečné.

Jan Vodička, SDH Litohoř

Litohořští hasiči hodnotí uplynulý rok pozitivně

inzerce
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Necelý měsíc po Vánocích – v sobotu 21. ledna – uspořádaly 
pozorné maminky z Nových Syrovic jedinečnou společenskou 
událost. Tou byl první Dětský ples, který navštívilo v odpoledních 

Věříme, že všechny dřeviny budou dělat radost nejen součas-
níkům, ale i mnoha dalším generacím třeba při procházkách.

Marie Vláčilová

Benefi ční koncert charity aneb 
Kde peníze pomáhají?

Oblastní charita Třebíč pořádá benefi ční koncert, na kterém 
vystoupí žáci Základní umělecké školy v Moravských Budějo-
vicích a Jemnici na podporu služeb pro děti v našem regionu. 
Peníze z koncertu pomohou také rodině z Třebíče, která se stará 
o dva syny se zdravotním postižením.

Příběh rodiny z Třebíče
Charitní pracovníci z Rané péče už nějaký čas navštěvují ro-

dinu, která má dva syny. Staršímu Filípkovi byla v 11 měsících 
diagnostikována spastická forma dětské mozkové obrny. Nyní 
má 3,5 roku, ale vývojově se pohybuje zhruba na úrovni patnác-
timěsíčního dítěte. U mladšího Káji, který nedávno oslavil druhé 
narozeniny, od narození přetrvává hypotonie a refl ux. Oba bratři 
jsou v každodenním životě odkázáni na nepřetržitou podporu 
rodiny. Ani jeden z chlapců zatím nechodí, nemluví, nosí pleny, 
sami se neoblečou ani nesvléknou.

Rodiče s oběma syny intenzivně rehabilitují, několikrát týdně 
dojíždí k odborníkům, se kterými spolupracují na rozvoji chlapců. 
Kája i Filípek jezdí pravidelně na fyzioterapii, hiporehabilitaci, er-
goterapii, logopedii a řadu odborných lékařských vyšetření, jed-
nou ročně navštěvují lázně, kde si doplácí terapie a procedury. 
Chlapci potřebují speciální rehabilitační a kompenzační pomůc-
ky, na jejichž pořízení se rodina fi nančně podílí. Také terapie hra-
zené zdravotní pojišťovnou nejsou dostačující, a proto si mnohé 
z nich musí hradit sami.

Rodině by velmi pomohla jakákoliv fi nanční podpora, díky kte-
ré by mohla s chlapci v intenzivní rehabilitaci pokračovat. Výdaje 
související s péčí o syny jsou skutečně vysoké a přiznaný příspě-
vek na péči je zdaleka nepokryje.

–char–

Premiérový Dětský ples proběhl ve skvělé atmosféře
hodinách skutečně mnoho okouzlujících mladých slečen a mla-
díků ve společenském oděvu. Program plesu byl vážně nabitý 
od začátku až do konce. Celým večerem provázel DJ Rudys, 
zhlédli jsme vystoupení společenských tanců pod vedením paní 
Jany Dostálové, proběhly různé soutěže a samozřejmě nechy-
běla bohatá tombola. Každé dítě obdrželo malý dáreček v malé 
tombole, a tak nikdo neodcházel s prázdnou.

Cílem celé akce bylo přiblížit dětem, jak takový ples „pro vel-
ké“ vůbec vypadá, že je nejen důležité být ve společnosti vhodně 
oblečen, ale také se chovat slušně a mile ke všem zúčastněným, 
což se určitě podařilo. Pro pořadatelky byl největší odměnou 
úsměv na tváři dětí i jejich rodičů a opravdu skvělá atmosféra 
celého plesu.

Tímto mockrát děkujeme všem dětem, rodičům, sponzorům – 
prostě všem, kteří se na této velice vydařené akci podíleli. Již teď 
se na všechny těšíme zase příští rok.

Dana Kašpárková

V Častohosticích budou pokračovat ve výsadbě stromů
Příroda kolem nás se mění tak, jak se mění vše ostatní a že se 

o životní prostředí kolem sebe musíme starat, to je známá věc. 
Veškerá péče, kterou tomu věnujeme, se nám v budoucnu vrátí. 
Stromy rostou dlouho, takže těch, co vysadíme nyní, si budou 
užívat i další generace. Víme, že v celosvětovém měřítku pár 
stromů je kapka v moři. Velké změny ale vznikají postupně.

V Častohosticích byla první etapa výsadby realizována v listo-
padu 2022 a spočívala ve vysázení čtyř desítek listnatých stro-
mů, na našich pozemcích porostou duby, javory, jilmy, třešně, 
švestky, slivoně. Dále bylo vysázeno sedmdesát keřů, ty se sta-
nou útočištěm pro zvířátka. Tato výsadba byla podpořena dotací 
z Ministerstva životního prostředí ČR. Letos na jaře nás čeká 
další výsadba podpořená ze SZFI.
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Za poměrně velkého zájmu veřejnosti 
se v pátek 10. února uskutečnila v zá-
meckých konírnách vernisáž výstavy 
s názvem „Útržky“ a podtitulem „17 let 
s fotografi í“. Hlavní protagonistkou veče-
ra byla autorka vystavovaných fotografi í 
Lenka Bastlová (dívčím jménem Kllimto-
vá), kterou v úvodu vernisáže početnému 
osazenstvu krátce a spíše neformálně 
přiblížila její kolegyně z branže Karla Ni-
xová. Zahájila tak večer, který celý probí-
hal ve velice přátelské a uvolněné atmo-
sféře, k níž také bezesporu přispělo svou 
hudební produkcí osvědčené trio „SSM“, 
tedy Smeták + Smiďák + Machát (Radek 

Smetana, Petr Hos, Mi-
lan Machát).

Lenka Bastlová (Klim-
tová) sice sama sebe 
označuje jako amatér-
skou fotografku fotící 
pro vlastní potěšení, 
ale její tvorba přitom 
vykazuje velkou dávku 
profesionality. Dokla-
dem toho byla i únorová 
výstava v zámeckých 
konírnách, kde autor-
ka představila bezmála 
sto padesát barevných 

i černobílých fo-
tografi í včetně 
mnohých velkoformátových. „Mám 
ráda snímky, ze kterých dýchá 
svoboda a prostor. Nejraději fo-
tografuji nalezená zátiší, baví mě 
street photo a občas se pokusím 
o bláznivou aranžovanou fotku,“ 
říká Lenka Bastlová, která v tomto 
směru nabídla v konírnách spoustu 
důkazů, o čemž svědčily i popisky 
na panelech, např. Líhnutí trpaslí-
ků, Únos ženicha, Rozmarné léto, 
Abstrakce, Pod Eiffelovkou, Humor, 
Street, Prostory (Pro story) či Blb(o)

viny. Nechyběly zde ani její fotoilustrace 
z knížek Paní Pohádka, Rok Krysy a Perly 
sviním.

Moravskobudějovická výstava, kterou 
hostily zámecké konírny od 10. do 19. 
února, nebyla zdaleka první, na které se 
Lenka Bastlová představila. Na svém kon-
tě má mimo jiné také samostatnou výsta-
vu ve Vídni v roce 2010 a od roku 2007 je 
pravidelnou účastnicí každoroční Výstavy 
fotofandů.

Luboš Janoušek

Profesně zastával Antonín 
Špát rozmanitá povolání. Po-
stupem doby však přišla přece 
jenom příležitost. Začal praco-
vat v Pionýrském domě v Mor. 
Budějovicích. Zde se mohl na-
plno věnovat tomu, čím vnitřně 
žil. Založil fotokroužek, pořá-
dal putování s dětmi a s tím 
i související činnosti. Tady také 
potkal svoji životní partnerku 
a v roce 1961 se jim narodil 

syn Antonín. V následujících pěti letech 
se synův zdravotní stav výrazně zhoršoval 
a na doporučení lékaře se rodina rozhodla 
změnit prostředí. Antonín Špát se s rodinou 
a svými rodiči přestěhoval do Lodhéřova 
u Jindřichova Hradce. I když rodina žila 
zhruba 80 kilometrů od původního bydliště, 
vztah k Mor. Budějovicím zůstal hluboko 
uložen v duších všech členů rodiny.

V novém bydlišti se Antonín velice rych-
le zapojil do fotografi ckého dění v regionu. 
Stal se členem fotografi ckého sdružení 
FOKUS a poměrně brzy překročil hranice 
okresu. Účastnil se fotografi ckých soutěží 
po celé republice i v zahraničí a jeho fo-
tografi e oslovovaly stále více lidí. Koncem 
60. let absolvoval Institut výtvarné fotogra-
fi e při Uměleckoprůmyslové škole v Brně. 
Fotografi e se stala doslova členem rodiny. 
Od roku 1971 začal Antonín Špát zasvěco-
vat do kouzla fotografi e i svého syna Anto-
nína, který mu už nějaký čas „koukal pod 
ruce“. Výchovu syna vedl silným osobním 

Narodil se 11. 3. 1933 
v Třebíči a se svými rodiči 
bydlel v Moravských Budě-
jovicích. Tatínek byl ševcem 
a maminka v domácnosti. 
Po ukončení povinné škol-
ní docházky absolvoval 
obchodní školu ve Znojmě. 
Velmi brzy se začal věno-
vat malování, a to poměrně 
úspěšně. V tehdejší Besedě 
maloval kulisy a hrál ochot-
nické divadlo. Láska k malování a to, jak cit-
livě vnímal své okolí, Antonína vedlo k hlub-
šímu poznávání a podrobnějšímu zkoumání, 
v malování pak k co největší dokonalosti 
vyjádření. Moravské Budějovice a okolí mu 
nabízely nepřeberné množství námětů a zá-
roveň veliké uspokojení. Bližší než malová-
ní se mu postupem času stala fotografi e. 
Mladý Antonín čím dál víc pronikal do jejích 
tajů. Přemýšlivost a cit ho posouvaly dál 
a dál, takže se už nespokojil s vydařeným 
dokumentem, ale chtěl touto formou svému 
okolí i něco sdělit. Postupem času kladl čím 
dál větší důraz nejen na kvalitu, ale hlavně 
na obsahové sdělení svých snímků.

Po dovršení 18. roku mu život připravil 
těžkou zkoušku. Vážná nemoc ho na dva 
roky odloučila od okolního světa a po tu 
dobu byl doslova v ohrožení života. Enorm-
ní snaha rodičů, pokora a obrovská vůle 
po životě umožnily Antonínovi návrat do ži-
vota a dodaly mu vědomí hodnot, které se 
promítly nejen v jeho žití, ale i v jeho díle. 

příkladem, a to i ve fotografi i. Byl přesvěd-
čen, že každý tvůrce může dát do svého 
díla jen to, čím sám disponuje. Proto se celý 
život snažil vzdělávat v mnoha směrech 
a pracovat sám na sobě.

Antonín Špát tvořil fotografi cky na řadě 
témat. Většina z nich hluboce vystihovala 
vážnost, ale i krásu žití. Některé fotografi e 
jemně „popichovaly“ poukazujíc na některé 
„člověčí“ myšlenky, jiné pak vedly k hlubo-
kému zamyšlení. Zároveň z jeho díla vycí-
tíme jakýsi pohled ke světlu a obrovskou 
touhu po životě. Své rozsáhlé dílo nikdy 
neškatulkoval, přesto v něm najdeme něko-
lik rozsáhlejších témat. Velkým zdrojem in-
spirace a nápadů byla Paříž, kde se doslova 
nechal unášet „kolébkou umělců“. A velkým 
tématem byla i Praha! Stala se na desítky 
let inspirací snad ve všech směrech; histo-
rická, společenská, sociální atd. Fotografi e 
Antonína Špáta zhlédli návštěvníci na desít-
kách výstav po celé naší vlasti a v několika 
případech i v zahraničí. V roce 2014 autor 
vydal knihu svých snímků „Nablízku je člo-
věk“. Jeho dílo můžeme nazvat nadčasové, 
protože oslovuje lidi všech věkových skupin 
už desítky let.

Antonín Špát ml.

Výstavu fotografi í k autorovým nedo-
žitým 90. narozeninám nazvanou „Na-
blízku je člověk“ bude hostit sál Budivoj 
v MKS Beseda od 18. do 31. března. Ver-
nisáž proběhne v pátek 17. března, začá-
tek v 17 hodin.

Útržky a sedmnáct let s fotografi í Lenky Bastlové

V zámeckých konírnách bylo k vidění 147 fotografi í. 
Foto: Luboš Janoušek (2 x)

Lenka Bastlová představila i momentky z pařížského 
Montmartru.

Antonín Špát – člověk – fotograf – umělec

z kultury
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zejména kamene. Byl 
též spoluautorem knihy 
Příroda Třebíčska. Bě-
hem života shromáždil 
rozsáhlou regionálně 
zaměřenou sbírku ne-
rostů a hornin, která 
později přešla do sbí-
rek Městského muzea 
v Mor. Budějovicích 
a dnes je významnou 
součástí sbírky Muzea 
Vysočiny Třebíč.

Na tento životopisný 
úvod bude navazovat 
rozsáhlejší část výstavy 
věnovaná geologii a mi-
neralogii širšího okolí 
Moravských Budějovic. 
Její myšlenku lze vyjá-
dřit větou: „Co by nám 
vyprávěl geolog Jan Kalášek o svém rod-
ném kraji.“

Moravské Budějovice 
leží při jihovýchodním 
okraji Českého masivu. 
Okolí města je tvořeno 
především rulami. Jedná 
se o velmi staré horniny, 
které byly během horo-
tvorných procesů opako-
vaně vrásněny a meta-
morfovány. Zasahují sem 
i syenity a žuly třebíčské-
ho masivu, s nimiž jsou 
spjaty žíly pegmatitů, kte-
ré někdy obsahují zelený 
živec amazonit. Během 
třetihor došlo vlivem tlaku 
vrásnících se Alp a Kar-
pat v Českém masivu 
k výzdvihům na zlomech, 
což se projevilo vznikem 
hluboce zaříznutých říč-

ních údolí. Východní okraj masivu byl při-
tom zaplaven mořem, jehož usazeniny jsou 
dochovány i v širším okolí Mor. Budějovic. 
Do geologického vývoje Moravskobudějo-
vicka zasáhla v mladších třetihorách i kos-
mická katastrofa, když do jižního Německa 
dopadl velký meteorit. K produktům této 
události patří vltavíny, nalézané rovněž 
v okolí města. Z nerostných zdrojů Morav-
skobudějovicka jsou důležité zejména sta-
vební suroviny. I když by se na první pohled 
mohlo zdát, že geologie Moravskobudějo-
vicka je poměrně fádní, pozorný regionální 
sběratel zde může najít mnoho zajímavých 
kamenů. Jejich naleziště jsou bohatě do-
kumentována ve sbírce Muzea Vysočiny 
v Třebíči. Zasloužil se o to i Jan Kalášek.

Výstava bude zahájena vernisáží 31. 
března v 17.00 a potrvá do 31. října. Dopro-
vodný program bude zahrnovat přednášku 
o geologii regionu 3. května, komentovanou 
prohlídku pro veřejnost 14. října a programy 
pro školy a dětské aktivity.

Lukáš Křesina, kurátor výstavy

Cyklus přírodovědných výstav v Muzeu 
Moravské Budějovice bude letos pokračo-
vat výstavou nazvanou Geolog vypravuje. 
Návštěvníky seznámí s významnou osob-
ností Moravskobudějovicka, geologem 
Janem Kaláškem, a prostřednictvím jeho 
životního příběhu jim přiblíží geologické 
a mineralogické poměry širšího okolí Mo-
ravských Budějovic.

Jan Kalášek se narodil v roce 1903 v Ja-
roměřicích nad Rokytnou. Po absolvování 
gymnázia působil ve svém rodném kraji jako 
učitel. Zájem o přírodu ho nakonec přivedl 
ke studiu na Přírodovědné fakultě Masary-
kovy university v Brně, které dokončil v roce 
1946. Na universitě pak zůstal jako odborný 
asistent, později se stal ředitelem brněnské 
pobočky Ústředního ústavu geologického 
a odbornou kariéru završil na Geologickém 
průzkumu v Jihlavě. Zemřel v Brně roku 
1996 ve věku 92 let. Zabýval se především 
geologickým mapováním rodného kraje se 
zaměřením na zdroje nerostných surovin, 

Městská knihovna v Moravských Budě-
jovicích poskytuje svoje služby po celý rok. 
Ale právě březen, který si mnozí pamatuje-
me jako měsíc knihy, může posloužit k připo-
menutí, co veřejné knihovny nabízí. Pokud 
jste u nás v knihovně nikdy nebyli, nebo už 
je to dlouho, co jste našich služeb naposled 
využili, vězte, že si zde můžete půjčit: knihy 
(na výběr je více než 33 tis. titulů) – novi-
ny a časopisy (70 titulů) – audioknihy (800 
titulů) – deskové hry (300 titulů) – e-knihy. 
Dále nabízíme: přístup na internet – možnost 
zkopírovat si dokument – vytisknout si doku-
ment – naskenovat dokument.

BŘEZEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
 čtvrtek 2. března, 9–11 hodin, Městská 
knihovna, odd. pro děti

 S knížkou do života – Úvodní setkání ro-
dičů a dětí, kteří objevují svět dětské knihy.

 pondělí 6. března, 17.30 hodin, sál SDH 
Tyršova ul.

 Zábavná historie CESTOVÁNÍ – pokra-
čování Akademie3věku.

 čtvrtek 9. března, 18.30 hodin, sál SDH 
Tyršova ul.

 LiStOVáNí – Historky z Tinderu
 Příběhy o lásce, sexu a dalších katastro-

fách. Účinkují Pavla Dostálová a Lukáš 
Hejlík.

 čtvrtek 16. března, 17.00 hodin, sál SDH 
Tyršova ul.

 Ekvádor a Galapágy – Další ze série 
cestopisných besed s Alenou a Jiřím Má-
rovými.

 středa 22. března, 17.30 hodin, sál SDH 
Tyršova ul.

 Naši piloti v Anglii – mjr. PhDr. Stanislav 
Balík. Přijďte si připomenout jednu z etap 
české historie, na kterou můžeme být sku-
tečně hrdí.

 pondělí 27. března, 9.00 hodin, sál SDH 
Tyršova ul.

 PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ – s vystoupením 
Adolfa Dudka.

Geolog vypravuje. Nová výstava v moravskobudějovickém muzeu

Březen – měsíc čtenářů aneb Pozvání do knihovny
 pondělí 27. března, 16.00 hodin, sál SDH 
Tyršova ul.

 MALOVÁNÍ (nejen) PRO DĚTI s Adolfem 
Dudkem – vtipnou formou se seznámíte 
se skutečným ilustrátorem a jeho prací.

 úterý 28. března, 9.00 hodin, sál SDH Tyr-
šova ul.

 PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ – s vystoupením 
Adolfa Dudka.

 čtvrtek 30. března, 17 hodin, sál SDH Tyr-
šova ul.

 Zora Castillo – beseda s autorkou řady 
románů, jejichž předlohou byly skutečné 
události a osudy lidí.
A navíc po celý březen registrujeme nové 

čtenáře zdarma a promíjíme sankční po-
platky za upomínané výpůjčky. Těšíme se 
na shledanou v naší knihovně!

Ivana Kvasničková, 
Městská knihovna Mor. Budějovice
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ské Budějovice, koordinátorkou pomo-
ci a školou. Po zhodnocení spolupráce 
ředitelem školy Zdeňkem Chroustem se 

diskuse stočila na neformální besedu 
o osudech žen z Ukrajiny, problematiku 
možnosti uplatnění v našich podmínkách 
atd. Pro všechny je důležitá snaha zapojit 
se do naší společnosti, vše ztroskotává 
na obtížích s uznáváním vzdělání, proto 
nemohou pracovat ve svých oborech. Ce-
lou návštěvu prolínalo téma snahy naučit 
se především náš jazyk, na jehož znalosti 
stojí veškerý následný postup. Mimocho-
dem všechny přítomné maminky hovořily 
česky, některé již získaly po složení zkou-
šek úroveň B1, což je velmi dobrá znalost 

Základní školu Havlíčkova ul. v pátek 
20. ledna v doprovodu místostarosty měs-
ta Jana Švaříčka navštívili Hana Hajnová, 
1. náměstkyně hejtmana Kraje Vy-
sočina, Jan Břížďala, krajský radní 
pro oblast školství, mládeže a spor-
tu, informačních a komunikačních 
technologií a Jarmila Lojda Reichel, 
koordinátorka spolupráce a pomoci 
ukrajinským uprchlíkům z Nadace 
Via. Za DDM Budík byla přítomna 
ředitelka Libuše Formanová, ne-
chyběl ani Jaroslav Vysoký (bývalý 
radní města Jaroměřice nad Rokyt-
nou), za Městskou knihovnu Mor. 
Budějovice se účastnila Iveta Po-
pová, nechyběly maminky z Ukraji-
ny, jejichž děti se účastní vyučování 
v této škole, a samozřejmě ani zástupci 
vedení školy.

Paní náměstkyně Hajnová v úvodu 
vyjádřila poděkování za nasazení při ne-
lehké práci, kterou situace na Ukrajině 
neulehčuje, za pomoc ukrajinským dě-
tem se začleněním do tříd a za celkovou 
podporu v jejich tíživé situaci. Na ni navá-
zal Jan Břížďala, který ve svém proslovu 
zdůraznil krom jiného nezastupitelnost, 
potřebu další spolupráce a vzájemné-
ho propojení všech organizací v liniích 
mezi Krajem Vysočina, městem Morav-

Ve druhé polovině ledna se žáci 3. 
ročníku oboru Instalatér ze Střední 
školy řemesel a služeb Mor. Budějo-
vice zúčastnili krajského kola soutě-
že „UČEŇ INSTALATÉR 2023‘‘, kte-
ré se konalo v Jihlavě pod záštitou 
Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Co všechno musí účastníci těchto 
instalatérských soutěží zvládnout? 
Vlastně běžné věci, které po insta-
latérech chtějí jejich zaměstnavate-
lé a zákazníci. Patří sem například 
montáž závěsné mísy, montáž umy-
vadla na šrouby, svařování, páje-
ní, lisování a ohýbání. Nestačí jen 
umět, ale je potřeba mít také dobrou 

slova i písma na úrovni středoškolské ko-
munikace.

V naší škole se momentálně učí šest-
náct dětí z Ukrajiny. Jsme rádi, 
že se nám podařilo i na 2. polole-
tí zajistit pro tyto děti ukrajinskou 
asistentku a psycholožku Annu Ko-
valevskou, které bychom rádi podě-
kovali za její pomoc při komunikaci 
mezi dětmi, rodiči a učiteli. Pomoh-
la nám uspořádat několik odpoled-
ních posezení pro maminky dětí 
s vysvětlováním systému, pravidel 
v naší škole a celé společnosti 
a s možností zeptat se na to, co 
je trápí. Dětem po celý rok posky-
tujeme navíc dopolední intenzivní 
výuku českého jazyka v rozsahu 

deseti hodin týdně; kromě toho nabízíme 
i možnost odpoledního doučování nejen 
českého jazyka. Podařilo se nám integro-
vat všechny děti do běžných tříd a máme 
radost z toho, jak se jim naši žáci snaží 
s jejich nelehkou situací vyrovnat. Integra-
ce má bezpochyby kladný vliv na výchovu 
všech – vede k toleranci, pomoci a vzá-
jemnému pochopení. Učí děti i komunika-
ci v cizím jazyce. Děkujeme tímto všem 
za jejich přístup a ochotu. Naše motto: 
Mějte se rádi!

–zšhavl–

Naše pomoc válkou zasažené Ukrajině

Úspěch v krajském kole soutěže odborných dovedností
teoretickou průpravu, která odpoví-
dá moderním trendům.

Reprezentanti SŠŘS soutěž 
zvládli se ctí. V celkovém hodno-
cení dvanácti družstev obsadili 
výborné 5. místo! V jednotlivcích 
skončil Oliver Blažej Dvořák na 5. 
a Vojtěch Fiala na 11. příčce. Žáci 
obdrželi pěkné a užitečné ceny. 
Tato soutěž jim dala cenné zkuše-
nosti nejen na závěrečné zkoušky, 
ale také do života.

Velká gratulace a velký dík za vý-
bornou reprezentaci školy!

Soňa Matoušková

Protože chceme, aby ve škole bylo co 
nejméně odpadů, vyhlásili jsme soutěž 
ČERVENÝ BOXÍK a CHYTRÁ LÁHEV. 
Ocenění získaly třídy, jejichž žáci nosí 
svačinu v boxících a šetří tím igelitové 
sáčky a ubrousky. Za 100 % boxíků ve tří-
dě byly oceněny třídy 1. A, 1. B a 3. C. 
Dále jsme sledovali, zda se používají 
lahve s vyměnitelným obsahem a zbyteč-
ně se nenosí nápoje v PET lahvích nebo 
plechovkách. Nejvíce je rozšířen správný 
pitný režim v 1. B a 1. C, na druhém stupni 
se v soutěži nejlépe umístily třídy 9. A, 7. 
B a 6. B.

Celý podzim jsme sbírali kaštany a ža-
ludy pro lesní zvěř. Letos jsme byli 

Ekotým ZŠ TGM Moravské Budějovice hodnotí
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V týdnu od 16. do 20. ledna se na ZŠ T. G. Masaryka usku-
tečnil lyžařský výcvik pro 7. ročníky. Přibližně 60 žáků s pěti 
učiteli denně dojíždělo do ski areálu Šacberk. Zde měli dobré 
podmínky pro učení se či zlepšování svých dovedností v jízdě 
na lyžích nebo snowboardu. Sjezdovka je pro tyto účely akorát 
dlouhá s ideálním sklonem. Příznivé bylo i počasí a počet lidí 
na svahu. V průběhu kurzu byli žáci rozděleni do družstev podle 
svých dovedností a pod vedením pedagogů se v průběhu týdne 
všichni v lyžařské technice zdokonalili. Chlapci a děvčata se 
nejen něčemu přiučili, ale týden plný sportu si i díky dostatku 
sněhu užili.

velmi úspěšní, nasbírali jsme skoro 
3 000 kg kaštanů a 600 kg žaludů. Za zís-
kané peníze pojedeme na výlet do lesní 
školky a nejlepší sběrači obdrželi hodnot-
né ceny. Oceněnými byli za 2. stupeň Ra-
dim Hrdlička z 9. C a Jan Jelínek ze 6. A. 
Mladší žáci byli šikovnější a ocenění zís-
kali: Jakub Dohnal, Josef Tesařík, Zuzana 

Poděkování Základní školy Havlíčkova ulice za spolupráci
S místní organizací Střed, z. ú.

Prevence rizikových projevů chová-
ní patří v naší škole mezi nejdůležitější 
úkoly. Usilujeme o zdravou a bezpečnou 
školu, která bude bavit a propojovat nejen 
naše žáky, ale i učitele a rodiče. Žáci šes-
tých ročníků se proto v prosinci zúčastnili 
preventivního programu v rámci zážitko-
vého dopoledne v místní organizaci Střed, 
z. ú., kde pro ně byly připraveny aktivity 
na stmelení kolektivu a zlepšení klimatu 
ve třídě. Sedmé až deváté ročníky se pak 

Bartuňková, Jiří Daňhel, Laura Zavad-
ská a Kristýna Drexlerová. Vítězné třídy 
4. A a 1. A pojedou v březnu za odměnu 
na výlet do lesa a lesní školky.

Děkujeme panu revírníkovi Petru Bar-
tesovi, rodičům i panu školníkovi, že nám 
pomohli nasbírat a odvézt lesní plody. 
Těší nás, že jsme mohli zvířatům pomo-

ci přežít krutou zimu. Zejména ze žaludů 
pak také vyrostou nové stromky. A že je 
jich v našich lesích zdecimovaných kůrov-
cem opravdu zapotřebí!

Za ekotým ZŠ TGM
Karolína Lindušková 
a učitelka Jana Hanáková

stejnou formou skupinové práce věnovaly 
tématu škodlivosti návykových látek. Žáci 
i učitelé si programy velice chválili a po-
važují je za velmi přínosné. Výhodou bylo 
i seznámení s prostory a programy, které 
Střed nabízí dětem jako mimoškolní ak-
tivitu, případně i možnost pomoci s řeše-
ním jejich různorodých problémů. Těšíme 
se tak na další společné projekty, které 
pomohou zrealizovat naši školní vizi!

Lubomír Honek

cí, které hýbou sociálními médii. Městská 
knihovna nám nabídla mnoho programů 
vedených hravou a zajímavou formou, 
které žáky moc bavily. První stupeň pátral 
například po stopách Velké knižní záhady, 
zúčastnil se Návštěvy pohádkového světa 
s pejskem a kočičkou, absolvoval Malova-
né čtení. Větší žáci se zaměřili na Kouzlo 
Harryho Pottera nebo se setkali na besedě 
se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Tímto 
děkujeme vedoucí knihovny paní Kvasnič-
kové za zprostředkování skvělých seminá-
řů, které velmi neotřelou a zábavnou for-
mou vedla lektorka Jitka Vyplašilová.

Ivana Skoumalová

S Městskou knihovnou 
Mor. Budějovice

Další spolupráce, které si velmi cení-
me, je ta s Městskou knihovnou v Morav-
ských Budějovicích. Už slavný spisovatel 
A. S. Puškin poukazoval na to, že „Čtení 

je nejlepší učení.“ Protože se na naší škole 
hodně věnujeme čtenářské gramotnosti, 
snažíme se ze všech sil přitáhnout děti 
v dnešní době informačních technolo-
gií zpátky ke čtenému slovu. Je důležité, 
aby si dnes žáci uměli vybírat kvalitní text 
a rozlišovat pravdu od různých dezinforma-
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Opustili nás:
Petr Vejrosta 1963 Martínkov
Václava Pitauerová 1932 Mor. Budějovice
Marie Šiborová 1938 Litohoř
Alžběta Dvořáková 1942 Štěpkov
František Urbánek 1939 Mor. Budějovice
Zdenka Hopianová 1935 Mor. Budějovice
Květoslav Doležal 1939 Vranín
Jaroslava Šplíchalová 1938 Jakubov
Milada Čeloudová 1934 Mor. Budějovice
Helena Jenerálová 1949 Nové Syrovice
Ludmila Čapounová 1928 Velký Újezd
Oldřich Novák 1942 Mor. Budějovice
Bohuslav Doležal 1957 Mor. Budějovice
Marie Šťávová 1951 Lesonice
Marie Šmídová 1939 Třebelovice
Jaroslava Moltašová 1934 Oponešice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

Sňatky ve 4. čtvrtletí 
roku 2022

Jan Karásek Mohelno
Jana Řeřuchová Jakubov

Michal Řiháček Litohoř
Dana Popová Dešov

Jan Novák Cidlina
Alena Bendová Mladoňovice

Martin Škoda Lukov
Veronika Puklická Lukov

Lukáš Kříž Dolní Bory
Marie Vaňurová Radotice 

Tomáš Plíšek Jaroměřice n. Rok.
Adéla Dlouhá Lubnice

Tomáš Kyzlink Mor. Budějovice
Kateřina Hanáková Hostim

Matrika

Vzpomínky

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

Dne 21. března vzpomeneme 3. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, maminka, babička a 
prababička paní Marie Tučková z Mor. 
Budějovic. S láskou vzpomínají, manžel 
Antonín, syn Antonín, dcera Dagmar s ro-
dinou, sestra a bratři s rodinami.

Možná byl čas již
odejít, snad to tak 
bylo v osudu psá-
no. Zbyly jen sny,
jež mohly se ještě 
snít. V půjčovně 
času však již měli
vyprodáno.
Dne 10. března 2023 
uplyne 10 smutných 

let od úmrtí paní Marie Holíkové z Vesce.
S láskou vzpomínají 
manžel, syn a dcery s rodinami.

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůsta-
la. Dne 17. března
vzpomeneme
13. výročí úmrtí
paní Františky 
Dolejské. S úctou
a láskou stále
vzpomínají 
dcery s rodinami 

a sestra s manželem. Za tichou vzpomín-
ku děkujeme.

Kdo znal, vzpome-
ne, kdo měl rád,
nezapomene. 
Dne 30. března
uplyne 1. smutné
výročí od úmrtí 
paní 
Marie Svatové 
z Moravských 
Budějovic. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Tolik jsi miloval
život a s námi jsi 
chtěl být, ale osud
byl tak krutý a ne-
nechal Tě žít.
Dne 24. 2. 2023
vzpomněli jsme
10. výročí úmrtí 
našeho milovaného
syna, bratra a strý-

ce pana Martina Vavrečky z Lesonic. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestry.

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

deme mít. Dne 18. března vzpomeneme 
již 12. smutné výročí, kdy nás náhle opus-
til náš drahý tatínek, dědeček, praděde-
ček, strýc a známý pan Jaroslav Jene-
rál z Moravských Budějovic. S láskou 
a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapo-
menou dcera Marta s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi, děkujeme.

Tak krátko šel 
s námi, hle, tu se
cesty dělí a ptáci 
nad hlavou 
mu píseň nedopěli.
Dne 22. 3. 2023
uplyne 1 rok, 
kdy nás opustil syn, 
bratr, synovec 
a vnuk Vojtěch

Drobilič z Nových Syrovic. S láskou 
vzpomínají maminka, sestra a celá rodina.

Na naší škole existuje zookoutek už 
dlouho. Staráme se o něj my, členové 
ekologického kroužku Tereza ZŠ TGM 
Moravské Budějovice. V současné době 
plánujeme změny. Všimli jsme si, že 
spousta spolužáků o existenci zookoutku 
vůbec neví. Bylo nám to líto, jelikož tam 
jsou nádherná zvířata jako třeba zebřičky 
australské, pakobylky indické a oblovka 
žravá. Mohli jste si je prohlédnout i vy bě-
hem Dne otevřených dveří. Napadlo nás 

zookoutek přestěhovat z uzavřeného ka-
binetu ke školní jídelně. V nových terári-
ích a akváriích by zvířata mohli obdivovat 
všichni, kdo mají přírodu rádi.

Na schůzce školního parlamentu jsme 
se poradili s panem ředitelem Milošem 
Březinou. Ten naše snahy pochválil a slí-
bil, že se bude snažit naše představy na-
plnit. Je nám jasné, že na tento projekt 
bude zapotřebí dostatek fi nancí. Doufá-
me, že se to povede!

Tereza Salačová, 6. B

Zookoutek chceme přestěhovat ke školní jídelně

Navždy se oči za-
vřely a srdce pře-
stalo bít, krutá 
nemoc zvítězila, 
musel jsi odejít. 
Dne 13. března
vzpomeneme 
7. smutné výročí,
kdy nás náhle a 
navždy opustil náš 

drahý tatínek, bratr, dědeček, strýc a zná-
mý pan Jaroslav Jenerál z Moravských 
Budějovic. S láskou a úctou stále  vzpo-
mínají a nikdy nezapomenou děti Zuzana 
s rodinou, Jaroslav, Miroslava a Terezka, 
sestra Marta s rodinou a vnoučata. Za ti-
chou vzpomínku děkujeme.
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Dotlouklo srdce
Tvé znavené, uhasl 
oka svit, budiž
Ti drahý tatínku 
za všechno dík.
Dne 13. března
uplyne 16 let 
od chvíle, co nás 
navždy opustil 
Jan Bartuněk

ze Zvěrkovic. S láskou a úctou stále
vzpomínáme. Dcera Dáša s rodinou,
vnoučata a pravnoučata. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 27. 3. 2023
uplyne 15 let, 
kdy nás navždy
opustil pan 
Bohumil Chalupa 
z Jackova.
Prázdno je v srdci,
smutno je v něm,
chybíš nám, tatín-
ku, dědečku, chy-

bíš nám všem. S láskou a úctou vzpo-
mínají a nikdy nezapomenou manželka 
Anna a dcery s rodinami.

Jak proudí voda 
v potoce, tak ubíhá 
rok po roce. Čas 
plyne neúprosně
dál a nevrací, co si 
navždy vzal. 
Dne 6. března 2023
vzpomeneme 
7. výročí úmrtí pana 
Františka Švejdy.

S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera 
a vnučky s rodinami. 

Kdo lidem lásku 
a dobro dával, 
ten žije v našich
srdcích dál.
Dne 12. března 
by oslavil náš 
milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, 
bratr, švagr a strýc,
pan Jindřich 
Pavliš 60. naroze-

niny a 4. dubna vzpomeneme 9. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil. Za všech-
ny, kdo ho měli rádi, stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 24. března
2023 uplyne 5 roků
od chvíle, kdy nás 
navždy opustil ne-
čekaně náš drahý 
manžel, otec, 
dědeček, bratr 
a kamarád pan 
Zdeněk Pěchota.

Stále vzpomíná rodina a kamarádi.

Po krátkých ces-
tách chodili jsme 
spolu, na dalekou 
odešel jsi sám.
Dne 31. března
uplyne 10 let od
chvíle, kdy nás na-
vždy opustil pan
Ladislav Roupec 
z Vicenic.

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel-
ka,dcera s rodinou a vnoučata s rodinami.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.

Kdo znal, vzpome-
ne, kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 27. března
uplyne 15 let ode
dne, kdy nás 
navždy opustila
naše milovaná 
maminka, babička 
a prababička, paní 

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

Tvůj hlas se ztra-
til, úsměv vítr vzal, 
ruka už nestiskne...
23. března 2023
uplynou 4 roky, 
co odešel pan 
Hubert Plavec 
z Moravských 
Budějovic.
Nečekaně, náhle.

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

Dne 30. 3. 2023
uplyne 5 smut-
ných roků, co nás 
navždy opustil pan 
Josef Žádník 
z Mor. Budějovic. 
S láskou stále
vzpomínají 
manželka Marie 
a děti s rodinami. 

Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 12. 2. 2022 
nás opustil pan 
Jiří Sedlmajer 
z Nových Syrovic.
Zůstalo jen ticho 
a prázdno. Vzpomí-
náme každý den.
Kdo jste ho měli 
rádi, zavzpomínejte 
s námi. Maminka, 

manželka Marie s rodinou, bratr s rodinou.

Dne 20. 2. 2023 
uplynulo 10 let, 
co se vydal 
na poslední vandr 
náš strýc, bratr 
a kamarád Jan 
,,Bruník“ Achrer. 
Kdo se s ním 
potkal, nikdy 
nezapomene. 

S láskou, s tichou vzpomínkou i s úsmě-
vem vzpomínají rodina, kamarádi 
i hudební skupina Tuláci. 

18. března 2023 uplyne již 15 let od úmr-
tí našeho tatínka Ladislava Béma 
z Martínkova. 13. března si připomeneme 
další smutné výročí, a to 23 let od úmrtí 
naší maminky Jiřiny Bémové. Budeme 
rádi, když si na ně s námi vzpomenete.
Dcery Blanka a Jiřina s rodinami.

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

Dne 4. března 
uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy 
opustila milovaná 
manželka, 
maminka, babička 
a prababička paní
Mgr. Marie 
Václavková 
z Litohoře.
S láskou, úctou 

a  bolestí v srdci vzpomínají manžel Jan, 
dcera Ivana, synové Jan a Ondřej s rodi-
nami a ostatní příbuzní. Moc nám chybíš. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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šestnáctkrát získat stříbro a pětkrát bronz, 
dvě umístění pak měla bramborovou pří-

chuť. Většina z nich byla 
součástí celoročních sou-
těží, vynesly mi třetí místo 
v Třebíčském běžeckém 
poháru a dokonce putovní 
pohár za prvenství v Pohá-
ru Běžce Vysočiny.

Velice aktivně se mezi 
orelskými sportovci u nás 
běhu věnují také dvě ženy. 
Lenka Jičínská se zúčast-
nila 17 závodů od kilome-
trové po půlmaratonskou 
vzdálenost s častým vý-
sledkem mezi prvními 
třemi. V Třebíčském bě-
žeckém poháru dosáhla 
zásluhou celoročních vy-
rovnaných výkonů na stří-
brnou příčku. To Ireně Ze-
lené, jež loni odběhala 18 
závodů, učarovaly přede-
vším delší tratě. Je vlastně 
vůbec první ženou z naše-
ho města, která pravidelně 
běhá maratonské distance. 

Na závodní trať dlouhou 42,2 km loni vyběh-
la dokonce třikrát. Ani jí se stupně vítězů 
nevyhýbaly, takže bude na minulý rok také 
ráda vzpomínat.

Myslím, že můžu za všechny zmíněné 
běžce prohlásit, že svými výkony reprezen-
tovali nejen své jméno a mateřský sportovní 
oddíl, ale rádi rovněž přispěli k propagaci 
Moravských Budějovic. Petr Jičínský

Po dvou covidových letech byl rok 2022 
konečně zase tím, v němž opět mohly bez 
omezení probíhat 
sportovní soutěže. 
A běžecké závody, 
jichž se účastnili 
běžci Orla Morav-
ské Budějovice, ne-
byly výjimkou.

Naším běžcem, 
který podává v po-
sledních letech nej-
hodnotnější výkony, 
je Lukáš Nevařil. 
Ten sbírá úspěchy 
vedle orelského 
také v dresu Atle-
tiky Jihlava, za niž 
se pravidelně ob-
jevuje v soutěžích 
II. atletické ligy. 
Výjimečnou sezó-
nu dokládá fakt, že 
prakticky na všech 
běžeckých tratích 
od 400 m po půlma-
raton dosáhl v loň-
ském roce svých 
osobních rekordů, jejichž smršť vyvrcholila 
v listopadu skvělými časy 33:14 na 10 km 
a 1:13:39 na domácím půlmaratonu P. Vác-
lava Kosmáka.

Další moravskobudějovičtí orelští běž-
ci působí již ve veteránských kategoriích. 
V historické perspektivě nejúspěšnější bě-
žec budějovického Orla Jaroslav Scherrer 
pokračoval po překonání zdravotních pro-

blémů v návratu k vynikajícím výsledkům 
a stejně jako předchozí rok zvítězil ve své 

kategorii v celkovém hodnocení Orelské bě-
žecké ligy. Jako velice úspěšnou hodnotím 
loňskou sezónu i já, který jsem pod tímto 
příspěvkem podepsán. Jistě i díky přestupu 
do vyšší váhové (měřeno tíhou počtu let) ka-
tegorie jsem si za svoji běžeckou „kariéru“ 
nejvíce užil pobytu na „bedně“. Z celkového 
počtu 31 absolvovaných závodů od kilomet-
ru po maraton se mi podařilo v osmi zvítězit, 

K pramenům Jevišovky
Další turistický pochod, na který by-

chom vás rádi pozvali, vede k prame-
nům Jevišovky. Uskuteční se v sobotu 
25. března a sraz účastníků bude v 10.00 
hod. u koupaliště. Odtud se pěšky vydá-
me přes Kosovou k pramenům Jevišovky. 
Na trase bude rozdělaný oheň, proto si 
vezměte buřty na opékání s sebou. Ná-
vrat zpátky bude autobusem z Budkova 
v 16.00 hod. Délka trasy je 17 km. Více 
informací na mbsokol.cz.

Uplynulá sezona orelských běžců byla úspěšná

Úspěšní orelští běžci (zleva) Lukáš Nevařil, Jaroslav Scherrer, Petr Jičínský, Lenka Jičínská 
a Irena Zelená.

Co se chystá a dělo v moravskobudějovickém Sokole
Šibřinky – Slavné dvojice
Letošní Šibřinky s tématem „Slav-

né dvojice“ se velmi vydařily. Sešla se 
spousta krásných a nápaditých masek. 
K poslechu a tanci zahrála oblíbená sku-
pina Onkels a večer zpestřilo vystoupení 
tanečníků z moravskobudějovického So-
kola. Nechyběla ani tombola, která byla 
letos vskutku bohatá a lákavá. Děkujeme 
za vaši přízeň a příští rok se na vaši účast 
budeme opět těšit.

Karolína Plačková, TJ Sokol
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V sobotu 21. ledna byl uspořádán v mo-
ravskobudějovické restauraci Bowling 
Sport Bar velký turnaj v mariáši. Konal se 
v rámci 23. ročníku mariášové ligy o pře-
borníka Kraje Vysočina a Brněnska (www.
mariasovaliga.cz). Akce se zúčastnilo 83 

hráčů ze širokého okolí. Po odehraných 
pěti kolech a po sečtení všech výsledků 
se na prvním místě umístil pan Franti-
šek Žák z Velké Bíteše s výsledkem +115 
bodů. Druhé místo pak obsadil pan Bohu-
mil Jandík z Drásova s výsledkem +109 

bodů a na pozici třetí skončil pan Miroslav 
Janík z Velké Bíteše s konečným stavem 
+ 98 bodů. Ceny vítězům předal starosta 
města Martin Ferdan. Všem hráčům dě-
kujeme za účast a přejeme hodně štěstí 
a zdraví.    Leoš Dvořák

V restauraci Bowling Sport Bar proběhla mariášová liga

Každoročně probíhá celorepubliková 
série soutěží Bohemia Aerobic Tour, která 
se v rámci závodní kategorie SAMC řadí 
mezi ty prestižnější a výkonnostně nároč-
nější soutěže v aerobiku. Pro umožnění 
startu v závěrečném kole soutěže je zapo-
třebí postoupit alespoň na dvou závodech 
do fi nálové patnáctky nejlepších, o čemž 
rozhoduje odborná vícečlenná porota. 
S výjimkou ostřílené závodnice Anetky 
Havlíčkové byl tento typ soutěže pro naše 
členky premiérou, s jejímž výsledkem 
jsme více než spokojeni. Zvláště bychom 
chtěli vyzdvihnout úspěchy Kristýnky Ne-
sibové, která ze všech závodů odjížděla 
s medailí na krku. Měla dokonce našláp-
nuto stát se absolutní vítězkou celé soutě-
že, neboť v prvních čtyřech závodech ne-
našla jedinou přemožitelku. Bohužel nad 
ní ve fi nálovém kole soutěže zvítězila ne-
moc a první místo již nedokázala obhájit.

Neméně cenné medaile pro náš klub 
ovšem nasbírala i další děvčata. První 
závod v Náchodě (12. 6. 2022): Kristýn-
ka Nesibová – 1. místo (do 6 let). Dru-
hý závod v Poděbradech (15. 10. 2022): 

Kristýnka Nesibová – 1. místo (do 6 let), 
Noemka Dufková – 1. místo (do 6 let), 

Profi  aerobic team MB slaví další sportovní úspěchy
Emička Roupcová – 3. místo (do 6 let), 
Viktorka Dufková – 2. místo (11–13 let). 
Třetí závod v Jičíně (5. 11. 2022): Kristýn-
ka Nesibová  – 1. místo (do 6 let), Noem-
ka Dufková – 2. místo (do 6 let), Jolanka 
Vejvodová – 3. místo (do 6 let), Valuška 
Medáčková – 1. místo (7–8 let), Michalka 
Nováčková – 2. místo (7–8 let), Natálka 
Medáčková – 1. místo (11–13 let). Čtvrtý 
závod v Hradci Králové (20. 11. 2022): 
Kristýnka Nesibová – 1. místo (do 6 let), 
Noemka Dufková – 2. místo (do 6 let), 
Jolanka Vejvodová – 3. místo (do 6 let), 
Valuška Medáčková – 1. místo (7–8 let), 
Aneta Havlíčková – 1. místo (14–18 let). Fi-
nálový závod v Kutné Hoře (10. 12. 2022): 
Jolanka Vejvodová – 2. místo (do 6 let), 
Kristýnka Nesibová – 3. místo (do 6 let).

Dále nás skvěle reprezentovaly Lucin-
ka Radová, Justýnka Šenkyplová, Emička 
a Sárinka Chvátalovy. Všem jmenovaným 
ještě jednou děkujeme za vynikající re-
prezentaci našeho klubu a města Morav-
ské Budějovice.

Vendula Kopečková, trenérkaNěkolikanásobná medailistka 
Kristýnka Nesibová.
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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.

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 

na mbsokol.cz.

neděle 12. 3.      Moravské Budějovice Tyršova ul.

Čas pro setkání s Bohem i lidmi
Zveme vás na bohoslužbu Čas pro setkání s Bohem i lidmi na téma – Utišení životní bouře. Od 16 

hodin v Domečku ČCE na Tyršově 207. Pořádá Církev bratrská sbor Třebíč.

sobota 25. 3.      Moravské Budějovice 

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

v 10.00 u koupaliště. Více informací uvnitř zpravodaje.

sobota 1. 4.        Častohostice areál Prokešova stodola

Jarní jarmark
Přijměte pozvání do  Častohostic na  Jarní jarmark. Nakoupit zde můžete sazenice, květiny, 

stromky, dekorace, kosmetiku, regionální potraviny. Těší se na vás pořadatelé a tři desítky pro-

dejců. Bohaté občerstvení a zábava pro děti zajištěna. Trhy se konají od 10 do 15 hodin.

Máte mladý nebo čerstvě zasazený 
ovocný stromek? Ukážeme vám, jak ho 
správně zastřihnout, abyste z něj jednou 
sklízeli bohaté plody. Přijďte v sobotu 
4. března ve 13 hodin na Heřmanský 
kopec. Když zasadíme strom, je velmi 
důležité dobře provést výchovný řez. 
Máme šanci příznivě ovlivnit celý jeho ži-
vot, která se už nebude opakovat. Stro-

my bez výchovného řezu nikdy nenaplní 
svůj životní potenciál, mají kratší život 
a častěji se jim rozlámou koruny.

Na tomto sobotním setkání si vysvětlí-
me, čím je výchovný řez v prvních letech 
života pro strom důležitý a jak ho správ-
ně udělat. Po tomto úvodu přijdou odpo-
vědi na vaše otázky a následně si sami 
vyzkoušíte korunu stromu založit. Vše 

za odborné asistence 
RNDr. Jana Šamánka, 
MSc.

Pokud si chcete stří-
hání mladého stromku 
vyzkoušet a máte vlast-
ní nůžky, vezměte si 
je s sebou. Ale pouze 
opravdu ostré. Poznáte 
to tak, že s nimi doká-
žete ustřihnout papír…

Na viděnou první 
březnovou sobotu ho-
dinu po poledni na Heř-
manském kopci!

Jan Švaříček

Pravý čas na stříhání mladých 
ovocných stromků

v pohádce), a tak se děti rozdělily do dvou 
týmů a měly za úkol co nejrychleji doběh-
nout s kbelíkem a hadrem ke klubovně 
a zase zpátky. 

Po vytření podlahy jsme s pejskem 
a kočičkou pekli dort. Na velkém papíře 
jsme měli holý obyčejný dort, a tak tam 
děti dokreslovaly, co by chtěly ve svém 

dortu. Čokoládu, bonbóny, ale také kama-
rády nebo rodinu. Společně jsme ho ještě 
dozdobili a vyvěsili v klubovně. 

Když jsme dopekli dort, zahráli jsme si 
hru s míčem. Kdo měl míč, tak řekl jednu 
věc, která by se pejskovi nebo kočičce 
(i ostatním zvířátkům) neměla dělat. Spo-
lečně jsme tak vymysleli spoustu věcí a ně-
kteří i přidali, co by zvířátkům prospělo.

Potom jsme si už jen dopili čaj, poklidili 
po sobě klubovnu, rozloučili se a rozutekli 
ke svým rodičům.

Eliška Dračková – Elíša 

Pejsek a kočička na skautské schůzce nejmenších
Na jedné ze skautských schůzek našich 

nejmenších Skřítků překvapila přítomné 
dvojice „pejsek a kočička“. Většina dětí je 
hned poznala a rozhodla se jim pomoci 
s pár úkoly. 

Nejprve děti poznávaly stopy: které 
patří kočičce, a které patří pejskovi. Bylo 
však potřeba vytřít podlahu (tak jak to bylo 

Vylosovaný výherce získává vstupenku na 27. 
ročník Ochutnávky jihomoravských vín, konaný 
dne 18. března 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. března. Vítěze 
budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní S. Němcové gra-
tulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice. 





Muzikály naruby Antonín Špát  

LiStOVáNí

 


