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Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy 

měla většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších 
alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní na-
plněných prací, povinnostmi a starostmi a snad i zhodnotit 
uplynulý rok, a už stojíme na prahu roku nového, s leto-
počtem 2021.

Mnozí z nás každoročně zahajujeme nový rok před-
sevzetími, která nás mají motivovat k lepším výkonům 
v osobním i profesním životě, jež ale stejně jako ta loňská 
zmizí nejpozději s posledním sněhem.

V případě úkolů, které jsme si jako vedení města sta-
novili, jsme rádi, že jsme se takových váhání vyvarovali a veškerá roz-
hodnutí o investicích jsme dovedli do konce. Stavěli jsme, rekonstruovali, 
opravovali a starali se o život ve městě. Do dnešního dne jsme proinves-
tovali společně se společností VAS a.s. a E.ON téměř 120 milionů korun. 
Na počátku jara jsme rozšířili parkovací stání na ul. Partyzánská u smu-
teční síně a opravili ulici St. Slavíka. V průběhu letních prázdnin se nám 
pak povedlo zrekonstruovat venkovní hřiště u ZŠ Havlíčkova, a to novým 
umělým povrchem. Ve druhé polovině roku jsme pak převzali o další herní 
prvky rozšířené dětské hřiště v městském parku. A konečně po letech pří-
prav jsme se pustili (a zdárně v témže roce dokončili) do rekonstrukce TI 
v lokalitě Mexiko. V prosincových dnech se opravovaly chodníky v ulicích 
Srázná a Tyršova a dokončila se rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova.

Nicméně ve městě nejde jenom o investice, ty konec konců nejsou cí-
lem, ale jenom prostředkem k tomu, aby se nám v Moravských Budějo-
vicích žilo lépe. Vedle rozsáhlých akcí se mohou zdánlivě ztrácet ostatní 
malé „starosti“, které je potřeba průběžně řešit a které zaregistrujeme 
až tehdy, kdy věci nejsou v pořádku. Patří sem nekonečná řada činností 

od údržby komunikací, zeleně, budov, přes zabezpeče-
ní odvozu odpadů až po zajišťování veřejného pořádku, 
ochrany majetku a zdraví obyvatel městskými strážníky.

Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat 
všechno to, co čeká nás a město v nadcházejícím roce. 
I proto, že o mnohém ještě ani nevíme. Společně s vámi 
však pevně doufám, že rok 2021 bude k našemu měs-
tu přívětivý a že budeme svědky jeho dalšího rozvoje. 
K tomu, aby byl život v Moravských Budějovicích příjemný, 
budou směřovat všechna naše rozhodnutí.

Vážení spoluobčané, rozloučili jsme se s rokem, který 
byl pro mnohé těžký. Máme za sebou měsíce plné nejis-

toty, obav a vypětí. Ukázalo se ale, že se společně umíme semknout 
a bojovat proti neviditelnému koronaviru, který ovlivnil životy nás všech. 
A proto děkuji všem lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům, poš-
tovním doručovatelům, prodavačům, sociálním pracovníkům, rodičům, 
učitelům, zastupitelům a vám všem, našim spoluobčanům. Neboť jsme 
všichni společně hledali cesty, jak pandemii zvládnout a jak pomoci. Přeji 
vám všem hodně zdraví (dávno už to není jen zdvořilostní fráze a navíc 
je základem šťastného života) a mnoho štěstí, bez něhož se také v životě 
neobejdeme. Věřím, že počínající rok bude pro nás všechny úspěšnějším 
a bude se nám dařit jak v osobním, tak pracovním životě.

Věřím, že pokud si uchováme pocit sounáležitosti, pokud si budeme 
navzájem pomáhat a respektovat vládní opatření, můžeme přes všechny 
současné nesnáze hledět do budoucnosti s optimismem. Ne nadarmo se 
totiž říká: „Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji 
velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“

Zůstaňte zdraví!
Vlastimil Bařinka, starosta
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Ten hned v úvodu připomněl, že schůze 
byla vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje 
šíření koronaviru svolána do velkého sálu 
Besedy, kde lze dodržet všechna nařízená 
i doporučená hygienická pravidla. Poté kon-
statoval přítomnost devatenácti zastupitelů 
s tím, že pozdější příchod předem avízovali 
Yvona Švaříčková a Jaroslav Doležal (oba 
ZLB + ODS). Následovaly nezbytné forma-
lity včetně volby návrhové komise, jejímiž 
členkami se staly Anna Prokopová (KDU-
-ČSL) a Eva Šafránková (SOMB). Ově-
řovateli zápisu byli zvoleni Miroslav John 
(SOMB) a Petr Žák (KDU-ČSL) a zapisova-
telkou určena Monika Kocábová.

Poté se naplno rozběhl obvyklý kolotoč 
projednávání jednotlivých bodů schválené-
ho programu, v jehož první polovině převa-
žovaly prodeje či záměry prodeje pozemků. 
Drtivá většina z nich prošla ve znění navrže-
ném radou prakticky bez diskusí a jednomy-

slně. Výjimkou z pravidla byl záměr prodeje 
pozemků určených pro výstavbu bytových 
domů v lokalitě Zahrádky. V krátké diskusi 
podal Petr Stejskal (ZLB + ODS) protinávrh 
ponechat pozemky v majetku města a v bu-
doucnu na nich vystavět městské byty. Při 
následném hlasování se k němu však přidali 
pouze Anna Prokopová (KDU-ČSL) a dva 
jeho „spolustraníci“ Jaroslav Doležal s Ol-
gou Honsovou. Záměr prodeje formou vý-

běrového řízení nakonec podpořilo patnáct 
zastupitelů.

Opravdu pořádná debata se rozproudi-
la až při projednávání bodů s pořadovými 
čísly 24 a 25. Zatímco v případě další po-
žadované náhrady škody ve výši 44 045 Kč 
občanovi, na jehož auto spadl v ul. Tova-
čovského sady v létě 2019 strom, se většina 
zastupitelů přiklonila k návrhu rady další ná-
hradu neposkytovat, u následujícího bodu 
názor rady přehlasovala. Šlo o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu města 
Římskokatolické farnosti v Jaroměřicích 
nad Rokytnou na generální opravu tamního 
chrámu svaté Markéty. Poměrně bohatou 
dvacetiminutovou diskusi rozproudila Yvona 
Švaříčková (ZLB + ODS) dotazem, proč rad-
ní nechtějí příspěvek poskytnout, když jde 
o významnou památku. Členka rady města 
Eva Šafránková (SOMB) přiznala, že na toto 
téma v radě hodně diskutovali, ale rozhodli 

se peníze raději poskytnout na opravu kos-
tela v Moravských Budějovicích. Vzápětí se 
objevila řada názorů včetně návrhu Yvony 
Švaříčkové poskytnout farnosti finanční 
podporu ve výši 20 000 korun. Ten prošel, 
když pro něj zvedlo ruku všech deset opo-
zičních zastupitelů, k nimž se z koaličního 
tábora přidaly Miroslava Svobodová a Eva 
Šafránková (obě SOMB).

Více než půl hodiny zastupitelé potřebo-

vali na to, aby projednali a schválili přijetí 
dvacetimilionového kontokorentního úvěru, 
který ani město nemusí čerpat. Má se stát 
jakousi pojistkou v případě nečekaného vý-
padku příjmu peněz od státu. Chvílemi dost 
emotivní diskuse nakonec dospěla až k po-
měrně jasnému hlasování. Přijetí pasivního 
kontokorentního úvěru podpořili všichni za-
stupitelé s výjimkou Anny Prokopové a Pet-
ra Stejskala.

Po dvacetiminutové přestávce přišel 
na řadu nejdůležitější bod prosincové schů-
ze v podobě návrhu rozpočtu města na rok 
2021. Zastupitelé se této problematice vě-
novali přesně hodinu, přičemž jediný po-
změňovací návrh A. Prokopové, aby bylo 
šest milionů korun místo na vybudování 
parkovacích stání u vlakového a autobuso-
vého nádraží použito na opravu bazénu ZŠ 
Havlíčkova, u nich dostatečnou podporu ne-
získal. Pro předložený návrh vyrovnaného 
rozpočtu města na rok 2021, kde na straně 
výdajů i příjmů figuruje částka 164 mil. 334 
tis. 857 Kč, zvedlo ruku osmnáct zastupitelů, 
Anna Prokopová a Petr Stejskal byli proti, Ji-
řina Veselá (ZLB + ODS) nehlasovala.

Bezmála čtyřicet minut se 
přítomní věnovali bodu s ná-
zvem Architektonická studie 
nám. Svobody, o jehož zařa-
zení na jednání zastupitelstva 
požádal začátkem listopadu 
Jan Švaříček (ZLB + ODS). 
Přidal i návrh usnesení, jímž by 
zastupitelstvo schválilo zadání 
urbanisticko-architektonické 
studie pro řešení prostoru ná-
městí Svobody a navazujících 
ulic. Po jeho úvodních objas-
ňujících slovech se k záležitos-
ti vyjadřovali zastupitelé napříč 
politickým spektrem, názory 

se různily a nechyběly ani emoce. Pro Šva-
říčkův návrh se nakonec vyslovilo devět 
z deseti opozičních zastupitelů, což pro jeho 
přijetí nestačilo.

V té chvíli zbývaly do konce jedenáctého 
zasedání nejvyššího orgánu města čtyři de-
sítky minut. Po informacích o čerpání peněz 
z FAOM a o činnosti městské policie za 3. 
čtvrtletí 2020 přišla na řadu diskuse, jejíž 
převážnou část zastupitelé věnovali 

Rozpočet města na letošní rok prošel osmnácti hlasy
Tři sta třicet minut strávili moravskobudějovičtí městští zastupitelé v pondělí 7. 

prosince ve velkém sále MKS Beseda, kde se uskutečnilo jedenácté zasedání tohoto 
nejvyššího orgánu města. Na programu mělo celkem třicet šest bodů včetně zahá-
jení a závěru, přičemž první (v 16.00 hod.) i poslední (ve 21.30 hod.) byly plně v režii 
starosty Vlastimila Bařinky (SOMB).

Návrhovou komisi na prosincové schůzi městského zastupitelstva tvořily Eva Šafránková (vlevo) a Anna Prokopová. 
Foto: Luboš Janoušek

Podpořil Kraj Vysočina 
Fond Vysočiny
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řízení bude řešen prodej výše uvede-
ných dvou pozemků společně jako ce-
lek jednomu zájemci;
schválilo poskytnutí finančního daru 
20 000 Kč Římskokatolické farnosti 
Jaroměřice nad Rokytnou za účelem 
financování projektu „Záchrana kostela 
svaté Markéty v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, barokní perly Vysočiny“;
schválilo poskytnutí dotace 84 000 Kč 
obchodní společnosti COOP družstvo 
HB na provoz prodejny ve Vesci;
schválilo přijetí kontokorentního úvěru 
20 000 000 Kč, schválilo uzavření úvě-
rové smlouvy s Československou ob-
chodní bankou, a. s. a pověřilo starostu 
města podpisem úvěrové smlouvy. Za-
stupitelstvo města si vyhradilo pravo-
moc rozhodovat o čerpání tohoto úvěru;
schválilo rozpočet města na rok 2021 
ve výši: příjmy 159 018 857 Kč, vý-
daje 164 334 857 Kč, financování 
5 316 000 Kč;
schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města Moravské Budějovice na roky 
2022–2026;
vzalo na vědomí čerpání z FAOM v roce 
2020 k 31. 10. 2020 a výpis činnos-
ti městské policie za 3. čtvrtletí roku 
2020.

schválilo prodloužení termínu platnosti 
Strategického plánu rozvoje města Mo-
ravské Budějovice do 31. 12. 2021;
vyhradilo si pravomoc ve věci přijetí 
dále specifikovaného daru a schvaluje 
přijetí daru staveb vybudovaných v rám-
ci stavby nákupního centra „Shopping 
Moravské Budějovice“, a to konkrétně 
staveb asfaltové komunikace na po-
zemcích p.č. 4201/8, 4201/7, 4204/3, 
zpevněných ploch chodníků na pozem-
cích p.č. 4201/7, 4204/3, 2704/2, 2704/3, 
4204/73 a vedení veřejného osvětlení 
na pozemcích 4201/8, 4201/7, 4204/3, 
2704/2, 2704/3, 4204/73, 4677/1, 4678, 
4679, 4204/73 (dále jen stavby) z vlast-
nictví společnosti FMZ INVEST, s.r.o. 
do vlastnictví města a schvaluje přijetí 
daru částí pozemků p.č. 2704/2 a p.č. 
2704/3 v k.ú. Moravské Budějovice, kde 
mají být mimo jiné vybudovány výše 
uvedené stavby, z vlastnictví společ-
nosti FMZ INVEST, s.r.o. do vlastnictví 
města. Další podrobnější informace 
jsou uvedeny ve smlouvě o budoucí 
smlouvě darovací;
schválilo podání žádostí o dotace 
z podprogramu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR „Podpora obcí s 3 001 – 
10 000 obyvateli“, a to z dotačního titulu 
„117D8220A Podpora obnovy místních 
komunikací“ a dále z dotačního titulu 
„117D8220B Podpora obnovy sportov-
ní infrastruktury“. Druhá dotace bude 
využita na realizaci akce „Modernizace 
dvou tělocvičen ZŠ Havlíčkova, Morav-
ské Budějovice“. Dotace jsou poskyto-
vány max. do výše 70 % skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů;
neschválilo přijetí daru – podílu o veli-
kosti 1/24 na pozemku p.č. 2832/7 v k.ú. 
Moravské Budějovice z vlastnictví L. N., 
bytem Praha 6 do vlastnictví města;
nepřijalo nabídku pozemku O. Š., bytem 
Praha 7 a tím neschválilo výkup pozem-
ku p.č. 1364 v k.ú. Moravské Budějovice 
za cenu 1 143 790 Kč od tohoto vlastníka;
schválilo výkup pozemků p.č. 1221/12, 
1221/16, 1221/27 a 1221/28 v k.ú. Mo-
ravské Budějovice od vlastníka L. K., 
bytem Třebíč za celkovou kupní cenu 
ve výši 1 461 440 Kč. Získání těchto po-
zemků do vlastnictví města je vhodné 
především z důvodu zcelení vlastně-
ných pozemků v této lokalitě a navíc ně-
které pozemky slouží k zajištění přístu-
pu k ostatním pozemkům ve vlastnictví 
města;
schválilo prodej části pozemku p.č. 23/1 
označené jako díl „b“ v k.ú. Lažínky pře-
dem určeným žadatelům manželům V. 
a M. P., bytem Lažínky za cenu 220 Kč/m2;

schválilo prodej pozemku parc.č.st. 247 
v k.ú. Jackov společnosti Rybářství Lip-
nice a. s. za cenu 5 000 Kč;
schválilo prodej pozemku p.č. 178/25 
v k.ú. Jackov bez výběrového řízení 
předem určenému žadateli K. Č., bytem 
Praha za cenu 300 Kč/m2;
schválilo prodej částí pozemků p.č. 
25/1, 575/1 a 580/2 v k.ú. Lažínky pře-
dem určeným žadatelům manželům J. 
a L. S., bytem Lažínky za cenu 220 Kč/
m2;
schválilo záměr prodeje části pozemku 
p.č. 3333/6 v k.ú. Moravské Budějovice 
předem určeným žadatelům manželům 
K. a A. H., bytem Moravské Budějovice;
schválilo záměr prodeje části pozemku 
p.č. 4260/12 v k.ú. Moravské Budějovi-
ce předem určeným žadatelům manže-
lům B. a I. S., bytem Dešov;
schválilo záměr prodeje částí pozemků 
p.č. 496 a 495/1 v k.ú. Vesce předem 
určenému žadateli M. Š., bytem Vesce;
schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 
1497/1 a části pozemku p.č. 1499/3 
v k.ú. Moravské Budějovice formou 
výběrového řízení, přičemž podmín-
ky výběrového řízení bude následně 
schvalovat rada města. Ve výběrovém 

využití dvou objektů v ulicích Pražská 
a Janáčkova.

Ve 21.30 hod. starosta Vlastimil Bařinka 
konstatoval, že veškeré body programu byly 

řádně projednány a usnesení byla řádně 
přijata. Popřál všem přítomným, hostům, 
občanům Moravských Budějovic, divákům 
kabelové televize i těm, co sledovali přenos 

na internetu, do nadcházejících vánočních 
svátků hodně pozitivní energie a pohody. 
Do nového roku 2021 pak vše nejlepší, pev-
né zdraví a klid.

Luboš Janoušek

Z jednání zastupitelstva a rady města Moravské Budějovice
Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 7. prosince 2020 mj.:

Rada města na své 61. schůzi dne 23. listopadu 2020 mj.:
schválila vyhlášení „Veřejné sbírky 
na pomoc Adamu Koubovi z Jihlavy 
a Elizabeth Pohlové z Heraltic“ za úče-
lem shromáždění finančních prostředků 
na speciální rehabilitace, které pojiš-
ťovna neproplácí, a nákup speciálních 
nutričních přípravků a léků. Sbírka bude 
probíhat formou výběru finančních pro-
středků do pokladniček v době od 1. 12. 
2020 do 2. 1. 2021 s umístěním jedné 
pokladničky v prostorách Městského 
úřadu Moravské Budějovice a zřízením 
jedné přenosné pokladničky. Současně 
bude zřízen účet, na který bude možné 
po celou dobu sbírky zasílat finanční 
prostředky. Celá sbírka bude probíhat 
ve spolupráci s členy organizace Junák 
– český skaut, středisko Moravská Orli-
ce Moravské Budějovice, z. s.;
souhlasila s poskytnutím příspěvku 
6 000 Kč Okresnímu mysliveckému spol-
ku Třebíč ČMMJ, z. s. za zajištění cho-
vatelské přehlídky trofejí, která se usku-
tečnila v sále kulturního domu v Třebíči 
na Bažantnici od 4. do 6. 9. 2020;

projednala žádost pana M. M. a souhla-
sila s poskytnutím finančního příspěvku 
6 000 Kč na zpracování filmového do-
kumentu o výstavbě nového sportovní-
ho hřiště u ZŠ Havlíčkova;
souhlasila s umístěním sídla spolku The-
atro Špeluňka, z. s. na adrese Moravské 
Budějovice, Husova č. p. 375. Tento sou-
hlas se vydal za účelem zápisu do spol-
kového rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Brně. Současně rada města 
schválila zveřejnění záměru bezplatné 
výpůjčky části nemovitého majetku (za-
sedací místnost v budově bývalé KPS) 
v budově č. p. 375, v 2. nadzemním pod-
laží objektu předem určenému zájemci 
– Theatro Špeluňka, z. s.;
nesouhlasila s instalací bezdrátového 
rozhlasu v Moravských Budějovicích, 
včetně místních částí. V případě vyhlá-
šení vhodného dotačního titulu bude 
tento požadavek znovu předložen radě 
k projednání;
schválila návrh programu 11. zasedání 
zastupitelstva města.

Rada města na své 62. schůzi dne 27. listopadu 2020 mj.:
souhlasila s partnerstvím města v pro-
jektu „Nadace VIA – Místo, kde žijeme“, 
který bude realizovat spolek K4 na Heř-

manských kopcích v Moravských Budě-
jovicích.

Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství
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Přesto, že jsme období adventu pro-
žili v nouzovém stavu, nenechali jsme si 
vzít těšení se na Vánoce a příchod nové-
ho roku. Každoročně toto období provází 
v našem městě spousta krásných akcí, 
které navozují tu pravou sváteční náladu. 
V závěru loňského roku tomu bylo ale jinak. 
Živé akce sice neproběhly, neboť jejich po-
řádání bylo zakázáno, ale i přesto jste o ně 
nepřišli, prožít či „navštívit“ je bylo možné 
alespoň virtuálně nebo v kabelové televizi.

Prvním takovým počinem, který vlastně 
náš adventní čas v Moravských Budějovi-
cích zahajuje a otevírá, bylo rozsvícení vá-
nočního stromu. Ten jsme zase po dlouhé 
době oblékli do nového kabátku a betlém, 
který tvoří společně s ním krásnou domi-
nantu náměstí, oživila nejen další nová 
zvířata, ale také reprodukce vánočních 
koled a písní. Na tři adventní neděle před 
Štědrým dnem jsme nachystali on-line 

adventní koncerty a rozhodně jste nepřišli 
ani o štědrovečerní troubení z věže kos-
tela. I když tyto „virtuální tradice“ nejsou 
zrovna tradiční, věříme, že jste si je užili. 
Jsme si vědomi toho, že ne všichni obyva-
telé města používají internet nebo sledují 
kabelovou televizi. Ale doufáme, že těm, 

co nepoužívají so-
ciální sítě, ukážou 
videa a fotografie 
z těchto akcí třeba 
jejich příbuzní, ka-
marádi či známí.

K dalšímu zpří-
jemnění vánoční 
atmosféry ve městě 
letos ozdobenými 
stromy na náměs-
tích Čs. armády 
a Míru přispěly ve-
dle základních škol, 
mateřské a umělec-
ké školy také Dům 
sv. Antonína a nově 
i moravskobudějo-
vické spolky. Jejich 
ozdobené stromeč-
ky jste mohli nalézt u adventního stánku 

před kostelem sv. Jiljí.
Vše bylo překrásné a my 

děkujeme všem za úspěš-
nou spolupráci. Hledali 
jsme způsob, jak by bylo 
možné tradiční oslavy 
upravit tak, abychom si 
je užili a přitom neohrozili 
sebe a blízké. S vírou, že 
i tahle doba jednou skončí 
a může nám dát i něco dob-
rého. Je hezké mít znovu 
čas na nejbližší, plánovat, 
jak jej společně prožijeme, 
nespěchat. Měli jsme příle-
žitost vrátit se ke kořenům 
rodiny. A to je moc dobře.

Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří nám pomohli a zasadili se o to, 
abyste se měli v prostoru náměstí hezky 
a bylo vám příjemně. Doufáme, že když 
jste vyrazili na podvečerní procházku měs-
tem, koupili jste si něco teplého na zahřátí 
ve stánku U Špeluňky, napsali jste svá taj-
ná přání do Ježíškovy kanceláře a nasáli 

Moravskobudějovická místostarostka 
Jana Kiesewetterová chtěla neformálně 
poděkovat lidem v první linii, kteří v po-
sledních měsících bojují 
s novým typem koro-
naviru a po náročných 
směnách v práci si to 
bezpochyby zaslouží. 
V pátek 4. prosince se 
proto společně s třemi 
čerty (ty zajistilo usku-
pení Theatro Špeluňka) 
vydala na dvě pracovi-
ště IZS v Moravských 
Budějovicích. Tam pře-
dala směnám sloužícím 

v tento den na hasičské a záchranné sta-
nici malé poděkování v podobě vitamínů 
a něčeho dobrého na zub.

Bylo hezké mít znovu čas na své nejbližší

Před rozsvícením vánočního stromu v centru města pronesl na kameru 
pár slov starosta Vlastimil Bařinka.            Foto: Luboš Janoušek

Oživením předvánočního času byl stánek U Špeluňky. 
Foto: Luboš Janoušek

Dvě dominanty náměstí Míru: betlém a vánoč-
ní strom.        Foto: Luboš Janoušek

do sebe kousek vánočního ducha.
Jana Kiesewetterová, místostarostka

Místostarostka poděkovala lidem v první linii
„Přijetí bylo velice milé. Doufám, že se 

nám spolu s pekelníky alespoň trošku 
podařilo vykouzlit úsměv na tváři lidem, 

kteří si to v této době nej-
více zaslouží. Těm, kteří 
se dobrovolně vystavují ri-
ziku každý den a pomáhají 
ve dne v noci překonat těž-
ké chvíle v boji s pandemií 
COVID,“ zhodnotila svoji 
neformální prosincovou 
návštěvu místostarostka 
Jana Kiesewetterová.

–bap, jek–
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šili domluvou. Zpočátku se strážníci mu-
seli sami seznámit s jednotlivými ulicemi 
města, dopravním značením a zvyklostmi 
občanů. Vedení města strážníkům předa-
lo své představy a požadavky, na co se 
nejvíce zaměřit. Toto bylo vždy respekto-
váno. Setkali se nejen s pochopením, ale 
bohužel také s nenávistí a nadávkami lidí, 
kteří se cítili omezeni ve svých dosavad-
ních zvyklostech v parkování. Ale s tím se 
vypořádat umí. V rámci prevence prováděli 
v Jaroměřicích nad Rokytnou v těsné blíz-
kosti základní školy měření maximální po-
volené rychlosti, bylo zjištěno 19 x překro-
čení maximální povolené rychlosti, z toho 
dva případy byly předány správnímu orgá-
nu města Třebíč.

Pokračovalo forenzní značení jízdních 
kol. Za loňský rok bylo takto označeno 30 
jízdních kol. Forenzní značení bude pokra-
čovat i v roce 2021. Zájemci se již mohou 
hlásit na pohotovostním telefonu strážníků.

Rovněž je třeba připomenout a ocenit 
poctivost našeho občana, který na služeb-
nu MP přinesl nález peněženky s vysokou 
finanční hotovostí 149 900 Kč. Majiteli díky 
jeho poctivosti spadl obrovský kámen ze 
srdce.

 Poprvé se v tomto roce strážníci setkali 
s nebezpečným nálezem – památkou na II. 
světovou válku. Roznětka dělostřeleckého 
granátu ležela v ohništi v lese na Kosové. 
Bezpečně ji zlikvidoval přivolaný policejní 
pyrotechnik. V lese se takovýchto zbytků 
může nalézt více, proto s nimi nikdy nema-
nipulujte a vždy volejte policejní složky.

Bylo zjištěno podezření na spáchání 13 
trestných činů, které byly předány Policii 
ČR – např. týrání zvířat, krádeže, výtržnic-
tví, rvačky, řízení motorového vozidla pod 
vlivem alkoholu (1,51 promile), zatajení ná-
lezu (na pachatele byly použity donucovací 
prostředky), krádež elektrokola v hodnotě 
28 000 Kč, podvod při opakovaném rozmě-
ňování bankovky vyšší hodnoty, porušení 
listovního tajemství. V mnoha případech 
byl jak strážníkům, tak policistům nápomo-
cen městský kamerový dohlížecí systém, 
díky záznamům se podařilo mnoho proti-
právních jednání rychle objasnit. Městská 
policie obdržela 31 žádostí o vstup do zá-
znamů od Policie ČR, celkově bylo prove-
deno 162 nahlížení do MKDS.

V loňském roce strážníci rovněž úspěš-
ně vyřešili a vrátili majitelům velkou větši-
nu z 50 nálezů, ať již osobních dokladů, 
peněženek, cenin nebo různých věcí. Po-
sledním nálezem byl velký tablet, který 
na majitele čeká ve ztrátách a nálezech 
na moravskobudějovické radnici.

Rádi bychom informovali o změně při 
nálezech a odchytech psů. Byla uzavřena 
smlouva s městem Třebíč a nově budou 
odchycení psi převezeni do útulku, kte-
rý má ve správě Městská policie Třebíč. 
Strážníci se snaží vždy u nalezeného psa 
zjistit majitele a vrátit ho domů, ale ne vždy 
se to podaří, neboť zvířata nemají obojek 
se známkou či telefonem. Dokud nebude 

zprovozněn centrální registr čipů, žádá-
me majitele psů, aby se postarali o řádné 
označení psa nejlépe známkou, aby se 
pes vrátil co nejrychleji domů.

Skončil nám rok 2020 a stojíme společ-
ně na prahu roku 2021. Nikdo nevíme, co 
nám přinese, ale co je jisté, že se každý 
z nás bude muset různými způsoby vy-
rovnat s nemocí, která oba roky doprová-
zí, s nemocí covid-19. Jsou to nejen děti 
školou povinné, učitelé, podnikatelé, zdra-
votníci, policisté, senioři… Každý z nás je 
nějakým způsobem omezen ve svých do-
savadních zvyklostech. Všichni jsme se to 
snažili zvládnout, jak to nejlépe šlo. Vždy 
vše zvládnout se snažili i městští strážní-
ci, kterým se naštěstí tato nemoc dosud 
vyhýbala, ale na druhé straně je prová-
zela v každodenní práci při nezbytných 
kontrolách mimořádných opatření v době 
nouzového stavu. Všichni víme, jak vyso-
ké byly počty nakažených osob a jak moc 
byla zahlcena krajská hygienická stanice 
jejich trasováním. Městský úřad hledal 
dobrovolníky ochotné pomoci s trasová-
ním osob. Na tuto výzvu reagovala i stráž-
nice MP, která ve svém volném čase spo-
lečně s jinými dobrovolníky – zaměstnanci 
MěÚ, ZIKOS, Besedy trasovala kontakty 
nakažených osob, vystavovala objednáv-
ky na testy. Dosud vytrasovala a umístila 
do karantény 340 lidí v celém Kraji Vyso-
čina.

Byli bychom rádi, aby všichni občané 
našeho města vstoupili do roku 2021 šťast-
nou nohou a aby byl tento rok ve všem lep-
ší než ten právě uplynulý. Chraňme se na-
vzájem a respektujme veškerá mimořádná 
opatření, která jsou zaváděna. Jedině tak 
se z toho všichni společně dostaneme 
a budeme opět žít tak, jak jsme žili předtím.

Str. Hana Nixová, zástupce 
ved. str. MP Moravské Budějovice

Rok 2020 byl velmi bohatý na počet 
událostí, které strážníci museli vyřešit. 
Od ledna do 8. prosince 2020, kdy vzni-
ká tento příspěvek, jich bylo 2 562, což je 
o 118 více než za celý rok 2019. Všichni 
víme, že se stále zvyšuje počet vlastníků 
aut a s tím je spojená i vysoká frekvence 
motorových vozidel na pozemních komuni-
kacích, proto také nejvíce událostí souvisí 
s řešením přestupků v dopravě, těch bylo 
1 450, z nichž 669 bylo řešenou domluvou. 
Ostatní případy byly řešeny uložením pří-
kazu na pokutu na místě, nebo předáním 
do správního řízení. Při řešení všech pře-
stupků vždy strážníci zohledňují veškeré 
okolnosti, které k přestupku vedly, proto se 
mohlo stát, že stejné přestupky byly řešeny 
jinak. Každý přestupce je lustrován v evi-
denčním systému městské policie a při 
opakovaných recidivách se pokuta zvyšu-
je. Strážníci nemohou být všude, vždy se 
snaží být tam, kde je situace nejhorší, což 
jsou průtahy městem, frekventovaná par-
koviště, místa upravená dopravním znače-
ním – zákaz stání, zákaz zastavení, nebo 
tam, kde odstavená motorová vozidla tvoří 
překážku jízdního provozu.

Nemalý je rovněž počet přestupků zjiš-
těných mobilním radarem, kdy se měří 
maximální povolená rychlost v obci. V roce 
2020 na základě stížností občanů přibyl 
měřený úsek i na ulici Chelčického. Z cel-
kového počtu 424 jich bylo předáno 310 
k dořešení správnímu orgánu.

V loňském roce začali strážníci plnit 
veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi 
starosty měst Jaroměřice nad Rokytnou 
a Moravské Budějovice o výkonu někte-
rých činností obecní policie dle zákona 
553/1991 Sb. O obecní policii. Zde stráž-
níci řešili 357 událostí, z toho 326 bylo 
v dopravě. Výkon pravomocí MP byl zde 
pozvolný, aby si obyvatelé zvykli na stráž-
níky, proto 237 dopravních přestupků ře-

Městští strážníci se ani v „covidovém“ roce nenudili

I takto se dá v předvánoční době a shonu za-
parkovat...            Foto: MP

Vaši strážníci vám přejí úspěšný rok 2021!
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Nejnáročnější akce roku
V prosinci 2020 se konečně podařilo dokončit práce na roz-

sáhlé rekonstrukci inženýrských sítí v lokalitě Mexiko, konkrét-
ně pak v ulicích Mexická, Fišerova, Gagarinova, Wolkerova, 
Ciolkovského a Pražská. Vlastní práce byly zahájeny v březnu 
a spočívaly v postupné rekonstrukci místních komunikací, kana-
lizace, vodovodu, veřejného osvětlení, kabelů VN a NN a umístě-
ní HDPE trubek. Všechny práce zajišťovala firma SATES ČECHY 
s.r.o. Telč.

Most už zase slouží
V závěru uplynulého roku byly dokončeny práce na rozsáhlé 

rekonstrukci mostu na moravskobudějovické místní komunikaci 
mezi ulicemi K Háji a Havlíčkova. Práce byly zahájeny v červnu 
a spočívaly v rekonstrukci mostního svršku a vozovky na před-
mostí včetně chodníků, renovaci povrchů prvků spodní stavby 
a rekonstrukci prostoru pod mostem. Zhotovitelem všech prací 
byla firma PORR, a.s., Praha.

Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu do-
pravní infrastruktury.

Prodloužená je platnost 
Strategického plánu rozvoje města

Moravskobudějovické městské zastupitelstvo schválilo 
na svém prosincovém zasedání prodloužení platnosti Strategic-
kého plánu rozvoje města (dále SPRM), zpracovaného na obdo-
bí let 2015–2020, a to do 31. 12. 2021. Město Moravské Budějovi-
ce k tomuto kroku přistoupilo zejména z důvodu, že v současné 
době nejsou zcela známy relevantní údaje potřebné k aktualiza-
ci tohoto dokumentu. Stěžejní údaje přinese kupříkladu nové sčí-
tání lidí, domů a bytů (předpoklad březen–květen 2021), rovněž 
pak nejsou schváleny jednotlivé operační programy jako možné 
zdroje financování záměrů města z prostředků EU v programo-
vém období 2021+.

Město Moravské Budějovice má zpracovaný SPRM od r. 2007. 
Jedná se o stěžejní koncepční materiál, který v minulosti byl 

Pro pohodlí čekajících cestujících
Kdo alespoň občas cestuje autobusem, ví moc dobře, jak 

nepříjemné je čekat na jeho příjezd ve větru a dešti na nekryté 
autobusové zastávce. Jedna taková se nacházela v Moravských 
Budějovicích v ulici Tyršova. Nepříjemné čekání je zde však už 
minulostí. Město tu totiž nechalo instalovat za účelem zvýšení 
komfortu čekajících cestujících nový přístřešek. Jeho dodava-
telem byla firma STREETPARK s.r.o., Ptáčov, spodní stavbu za-
jistila firma STABO MB s.r.o. Celkové náklady činily 140 087 Kč 
bez DPH.

a stále je nezbytným, a ze strany poskytovatelů dotací požado-
vaným, dokumentem pro možnost čerpání finančních prostředků 
z fondů EU a ČR po r. 2021.

Stávající SPRM bude aktualizován v průběhu roku 2021 tak, 
aby mohl být schválen nejdéle do uplynutí lhůty prodloužení. 
Po schválení zastupitelstvem města bude platný strategický 
plán nahrazen novým dokumentem. Časový rámec zpracování 
se předpokládá v délce minimálně šesti měsíců. Součástí aktu-
alizace bude tradičně dotazníkové šetření mezi občany města 
včetně místních částí. Za účelem aktualizace budou o spoluprá-
ci požádány také další subjekty ve městě.

V souvislosti se složitou situací kolem pandemie koronaviru 
radní rozhodli o možnosti
ODPUŠTĚNÍ NÁJMŮ firmám a živnostníkům podnikajícím
v objektech ve vlastnictví města Moravské Budějovice.

Chtěli bychom vám všem pomáhat tak, abyste dopad nouzo-
vého stavu pocítili co nejméně. Po předložení žádosti o prominutí 
nájemného se budeme každou zabývat individuálně, neboť ne 
všichni jste se v době koronavirové pandemie dostali do dočasné 
platební neschopnosti a museli uzavřít svoji provozovnu. Naopak 
vy ostatní si můžete oddechnout, neboť si uvědomujeme složitost 
situace, když jste museli ze dne na den zůstat doma a přišli o svůj 
pravidelný příjem.

Formulář žádosti žádný nemáme, žádost si zpracuje každý ža-
datel individuálně, do žádosti je třeba napsat, co žadatel požadu-
je, jaké období chce prominout, jakou částku apod.

Žádost je třeba adresovat na pronajímatele: město Moravské 
Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice.
Kontaktní osobou je Ing. Bohumil Horník, tel.: 724 186 544, 
 e-mail: bhornik@mbudejovice.cz.

Odbor strategického rozvoje a investic informuje

Tento pohled na most v ulici Havlíčkova je už minulostí. 
Foto: Luboš Janoušek

Nový přístřešek pár dní před dokončením.    Foto: Luboš Janoušek

Jednalo se o finančně a časově nejnáročnější akci města 
v uplynulém roce, která si nezbytně vyžádala značná omeze-
ní spojená se stavbou. Srdečné poděkování proto patří zejmé-
na občanům a návštěvníkům této lokality za jejich trpělivost 
a vstřícnost v průběhu prací.

Odbor strategického rozvoje a investic

Nový chodník na ulici Pražská tvoří 940 velkých obrubníků 
a 42 000 ks dlažebních kostek.       Foto: František Čábel



7

město informuje

Beseda v Moravských Budějovicích pro vyučující cizích jazyků ve spo-
lupráci s lektorem Mgr. Lukášem Heřmanem. Jednalo se o workshop 
s praktickými ukázkami aktivizačních metod ve výuce cizích jazyků. 
Školy, které mají zájem a chtějí nejen modernizovat výukové metody, 
ale aktivně spolupracují navzájem, mají již léta naši plnou podporu. 
Krátce po zahájení nového školního roku se však zdravotní rizika znovu 
objevila, a tak jsme byli nuceni opět přesouvat aktivity na rok 2021.

Významnou podporu mají z MAP akce pro děti MŠ. Na začátku nové-
ho školního roku 2021–22 připravujeme trojdílný cyklus Příprava před-
školáka I–III s Mgr. Bínovou. Všechny akce opět v MKS Beseda. Tím 
uzavřeme celý cyklus vzdělávacích aktivit pro učitelky MŠ a 1. stupně 
ZŠ, který jsme v tomto rozsahu chtěli všem zájemcům nabídnout. Již 
v březnu (24. 3. 2021) ve spolupráci s MAS Rokytná a ve spolupráci 
s lektorem Mgr. Opravilem připravujeme pro ředitele škol setkání s pro-
gramem Jak kvalitně prožít profesní život a nezbláznit se (samozřejmě 
s nadsázkou). Vedle toho, jak nám situace dovolí, chceme nabídnout 
školám podporu pro rozvoj polytechnického vzdělávání (návštěvy Alter-
nátoru Třebíč, hvězdáren a dalších center podpory technického vzdě-
lávání).

Plánované aktivity pro žáky škol budou opět zaměřeny k podpoře 
kvalitní přípravy a výběru budoucího povolání s lektorem panem Pavlí-
kem. Opět z důvodu velkého ohlasu mezi žáky škol tuto aktivitu chce-
me podpořit v ZŠ s druhým stupněm ZŠ (pro žáky osmých, případně 
devátých tříd).

Stejně jako v loňském roce jsme podpořili v rámci Coffee to Help 
charitativní akci skautů v Moravských Budějovicích, podpořili jsme 
předvánoční aktivity škol v celém regionu. Ostatně výzdoba na náměstí 
ČSA v Moravských Budějovicích toho byla jasným důkazem, stejně jako 
výzdoba v malých školách v celém regionu.

Chceme školám poděkovat za nelehké období distanční výuky 
v rámci nouzového stavu. Málokdo si uvědomí, jaké nároky tato mimo-
řádná situace na pedagogy kladla a klade. Přejeme si všichni, aby rok 
2021 byl rokem návratu k normálu a rokem eliminace zdravotních rizik. 
Přejeme ředitelům, pedagogům i správním zaměstnancům škol klidněj-
ší rok 2021.         PhDr. Zdeněk Janderka

Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy… Mnohdy jsme neměli 
čas zamyslet se nad hloubkou slov z písně Karla Gotta. Vstupujeme 
do předposledního roku trvání projektu místního akčního plánování 
ve vzdělávání v našem ORP Moravské Budějovice. Nikdo z nás neměl 
ani tušení, že se budeme potýkat s problémy koronavirové éry, nebude-
me moci podporovat školy v oblasti vzdělávání pedagogů a školských 
managementů tak, jak bychom si přáli.

Přelom let 2019 a 2020 nás postavil před nové skutečnosti. Sledovat 
mnohdy překotně vydávaná a upravovaná vládní opatření, odvolávat 
zajištěné a plánované akce pro pedagogy i žáky našich základních škol. 
Přesto jsme monitorovali potřeby škol, jejich investiční záměry a připra-
vili jsme aktualizovaný strategický rámec místního akčního plánování 
a podpořili jsme tak několik důležitých investičních projektů v našich 
základních i mateřských školách. Od jarních měsíců 2020 přeložené 
aktivity jsme uspořádali ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 

V první polovině posledního měsíce roku 2020 měli všichni 
pedagogičtí pracovníci v celé České republice příležitost nechat 
se v souvislosti se šířením nemoci covid-19 bezplatně testovat. 
Toto nepovinné testování proběhlo také v Moravských Budějo-
vicích poté, co se na radnici obrátila s nabídkou testování a zá-
roveň s prosbou o součinnost při zajištění potřebných prostor 
pro pracovníky třebíčské nemocnice její ředitelka Eva Tomášo-
vá. Současně požádala i o zprostředkování nabídky této služby 
všem pedagogům v ORP Moravské Budějovice včetně středních 
škol, Speciální a praktické školy i MŠ Jabula Moravské Budějo-
vice. Samotné testování se uskutečnilo v pondělí 7. a ve středu 
9. prosince v sále Budivoj MKS Beseda.                 –jek–

Proč nepodpořili rozpočet 
města na letošní rok?

Jak uvádíme na jiném místě zpravodaje, návrh rozpočtu města 
na rok 2021 nepodpořila trojice opozičních zastupitelů – Anna Pro-
kopová (KDU-ČSL) a Jiřina Veselá s Petrem Stejskalem (oba ZLB + 
ODS). Zatímco A. Prokopová i P. Stejskal hlasovali proti předloženému 
návrhu rozpočtu, J. Veselá nehlasovala vůbec, když nezvolila ani jed-
nu ze tří možných variant, tedy „pro“, „proti“, „zdržel se“.

Proč tito tři členové nejvyššího orgánu města rozpočet Moravských 
Budějovic nepodpořili? Na tuto jednoduchou otázku odpověděli ná-
sledovně:

Petr Stejskal: „V návrhu rozpočtu na 2021 je několik položek, s nimiž 
nemohu souhlasit. Podle mého přesvědčení může šest milionů korun 
na zřízení parkoviště u nádraží počkat. Vhodnější by bylo peníze vy-
užít na vytvoření bezpečné cesty pod mostem směrem k budoucímu 
obchodnímu centru, aby se snížilo riziko dopravních kolapsů a ohrožo-
vání chodců jdoucích na nákup. Dále nesouhlasím se snížením výdajů 
o 2 500 000 korun na údržbu komunikací a zeleně, to je základní role 
obce a tu má naplňovat. Za naprosté vyhazování peněz považuji platit 
přes 100 tisíc korun organizaci, která vydává stále dokola tiskoviny 
pro informační centrum, peníze by našly lepší využití zrovna v položce 
údržby města. A konečně částka 150 000 Kč na podporu zcela zbyteč-
ného dotačního projektu “MAP II. – analýza školství v mikroregionu” 
– to jsou naprosto nesmyslně využívané peníze; projekt nic nepřináší, 
zrušil bych jej celý a peníze bych dal do sportovních aktivit dětí a mlá-
deže v obci.“

Anna Prokopová, která pro rozpočet města nezvedla ruku stejně 
jako před rokem, byla mnohem stručnější, když svůj postoj zdůvodnila 
jednou větou: „Moje hlasování bylo projevem dlouhodobé bezmoci.“

Jiřina Veselá se k celé záležitosti odmítla vyjádřit.
–jek-

Půlení v projektu místního akčního plánování (MAP II)

Testování pedagogických pracovníků

Sál Budivoj MKS Beseda se na dva dny proměnil v odběrové místo. 
       Foto: Luboš Janoušek

Statistické údaje školního roku 2020/2021 
za správní obvod ORP III Moravské Budějovice

Ve správním obvodu ORP III Moravské Budějovice máme:
15 mateřských škol, kde v 37 třídách je celkem 757 dětí, z toho 386 
dívek;
16 základních škol s celkovým počtem žáků 1812, z toho je 878 dívek. 
Počet tříd je 100, z toho na 1. stupni 61. Na 1. stupni se vzdělává 1024 
žáků, z toho 493 dívek;
učitelů v mateřských i základních školách celkem 250, z toho je 213 žen;
jednu základní uměleckou školu s 280 žáky, z toho je 220 dívek. Ve vý-
tvarném oboru se vzdělává 41 žáků, hudební výuku individuální má 231 
žáků a kolektivní osm. V základní umělecké škole učí 17 učitelů, z nichž 
je 11 žen; 
do školních družin při základních školách přihlášených 698 dětí, z toho 
je 364 dívek. Stará se o ně 43 vychovatelů, z nichž je 39 žen; 
ke školnímu stravování přihlášených 2 267 dětí a žáků, ve školních jídel-
nách celkem 60 zaměstnanců.
Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství
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Děti malovaly seniorům k Vánocům

V úvodu bychom chtěli s vděčností 
poděkovat všem, kteří se snažili v druhé 
vlně pandemie jakkoliv pomoci obyvate-
lům našeho Domova sv. Antonína v Mo-
ravských Budějovicích. Denně do tohoto 
zařízení přicházely studentky ze zdravot-
nických a sociálních škol, aby nám pomá-
haly společně zvládnout virovou epidemii. 
V nelehkých podmínkách pracovaly se 
zdravotnickým personálem a s láskou in-

Pěstounství je cesta k domovu

Tříkrálová sbírka
Stalo se již pěknou tradicí, že počát-

kem roku přichází do všech měst a obcí 
Tříkrálová sbírka. Její letošní dvacátý 
první ročník je plánovaný na dny 1. až 
24. ledna. Není ovšem vyloučené, že 
nás čeká v mnoha ohledech poněkud 
jiný průběh sbírky, než na jaký jsme byli 
zvyklí.

Možná u vás zazvoní skupinka ma-
lých koledníků jako vždy, možná bu-
dou pokladničky na různých místech 
ve městě, nebo využijete dárcovské 
SMS. O přesném průběhu sbírky 
a o jednotlivých stanovištích budete 
včas informováni podle aktuálního vý-
voje covidové epidemie.

Sbírka je zaměřená na pomoc ne-
mocným, postiženým, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným skupinám lidí ve všech ob-
cích našeho okresu, a proto vybrané 
peníze mohou někdy pomoci komukoli 
z nás.

Chci předem poděkovat všem, kteří 
přispějí jakoukoliv částkou.

Ludmila Slabá
Část obrázků a dalších dětských výrobků pro seniory, které se 
shromažďovaly v jedné z kanceláří sociálního odboru. 

Foto: Luboš Janoušek

V prosinci 2020 uspořádal Městský 
úřad Moravské Budějovice akci s všeříka-

jícím názvem Děti malují seniorům, tento-
krát k Vánocům. Chlapci a děvčata z ma-

teřských a základních škol 
malovali obrázky a vyráběli 
různá přání s jedním společ-
ným cílem – potěšit seniory 
a udělat jim radost. Pracov-
níci z moravskobudějovic-
ké radnice potom dárečky 
osobně předali v domovech 
pro seniory a v Domě s pe-
čovatelskou službou, kde 
dárečky opravdu udělaly 
tamním obyvatelům velkou 
radost. Všem dětem, které 
se do zdařilé a prospěšné 
akce zapojily, mnohokrát dě-
kujeme.

Odbor sociální MěÚ

Pod záštitou Kraje Vysočina byla 
do prostor Městského úřadu v Morav-
ských Budějovicích instalována putovní 
výstava k náhradní rodinné péči.

Výstavu s názvem „Pěstounství je ces-
ta k domovu“ tvoří soubor fotografií z pro-
středí pěstounských rodin z Vysočiny. 
Cílem akce je šíření povědomí o pěstoun-
ství a oslovení široké veřejnosti o tom, jak 
krásné a obohacující toto poslání může 
být.

Až do konce letošního ledna mohou ná-
vštěvníci vidět originální fotografie, které 
zobrazují reálné příběhy jednotlivých pěs-
tounských rodin. Hned od počátku na vás 
dýchne krásná rodinná atmosféra. Není 

pochyb o tom, že se podaři-
lo vytvořit skutečný domov 
dětem, které nemohou být 
s vlastními rodiči. Láskyplné 
a bezpečné prostředí, otevře-
ná náruč, laskavost a poro-
zumění. To je šance, kterou 
dostaly jejich děti, a za to jim 
patří velké poděkování.

Případné informace a od-
povědi na dotazy k náhradní 
rodinné péči vám rádi poskyt-
nou pracovníci sociálního od-
boru.

–pun–
Dva z jedenácti panelů výstavy o náhradní rodinné péči, 
která v prostorách radnice potrvá až do konce ledna. 

Foto: Luboš Janoušek

tenzivně poskytovaly potřeb-
nou pomoc našim seniorům.

Poděkování si zaslouží 
také všichni dobrovolníci. 
Těší nás, že i občané naše-
ho města mezi sebou uspo-
řádali sbírky a různými dary 
podpořili pečující personál 
domova. Veškeré pomoci si 
upřímně vážíme.

Ačkoliv byl advent trochu 
jiný než v minulých letech, 
i tentokrát jsme přivítali sv. 
Mikuláše. Ten se svojí dru-
žinou prošel celý domov 
a navštívil na pokojích všechny obyvate-
le. Jeho příchod byl netrpělivě očekáván 
a kromě dobrot všem naděloval i radostný 
zážitek.

Ještě jednou všem příznivcům Domova 
sv. Antonína srdečně děkujeme a do no-
vého roku přejeme hodně zdraví, štěstí 
a lásky. Doufáme, že nám všem rok 2021 

Domov svatého Antonína srdečně děkuje

přinese spoustu nových zážitků, radostí 
a spokojenosti.

Bc. Ludmila Čáblová
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Jedna vlaštovka jaro nedělá. Po-
řekadlo, které je pravdivé, ale vše 
má svoji výjimku. Dlouhé roky mo-
ravskobudějovický advent spoléhá 
na adventní koncerty a vánoční vý-
zdobu ve městě. Nejednomu z nás 
se vybaví s kouzlem Vánoc mámivá 
vůně skořice, hřebíčku a perníko-
vého koření linoucí se vzduchem 
z adventních stánků. Naše uskupení 
Theatro Špeluňka se snaží v našem 
městě dokázat, že i když jsme jen 
sedmitisícové město, není to žádný 
limit pro kulturu v podobě adventní-
ho stánku.

První myšlenka ohledně adventního stán-
ku a jeho realizace nás napadla na jaře 
během první vlny koronavirové pandemie. 
Myšlenka byla prostá – pomyslně nakopnout 
adventní stánek a dát podhoubí do budouc-
na trhovým adventním sobotám a potěšit 
nejednoho z obyvatel, kteří se musí vydávat 
do jiných měst, aby si mohli venku koupit 
svařené víno a další vánoční horké nápoje, 
které k tomu patří. Začátkem léta jsme začali 
s plánováním, jak a kde vlastně začít první 
rok. Hned nás napadl průchod v muzeu, 
který by vánočními dekoracemi a osvícením 
společně s vůní badyánu a nostalgií koled 
navodil atmosféru blížících se Vánoc. Kon-
taktovali jsme pana Beránka z muzea, zda 
by to bylo možné, beze všeho nám vyšel 
vstříc, za což mu patří dík.

Následující měsíce podobu stánku radikál-
ně změnily. Věděli jsme, že další rok bychom 
měli stánek rádi už svůj a celý dosavadní 
plán jsme shodili ze stolu a začalo plánová-
ní budování naší vlastní adventní špeluňky. 
Po několika debatách, kdy jsme řešili zá-
kladní rozměr stánku a jeho členění na části, 
kvůli uskladnění a dalším technickým věcem, 
jsme se dostali k finální podobě stánku, jeho 
vzhledu a ozdobení. Na řadu přišla samot-
ná nabídka občerstvení. Samozřejmostí byl 
punč, svařené víno a další zahříváky.

Mnozí si jistě s vánočními trhy vybaví 
brněnský Turbomošt, který je opravdu výji-
mečný, a sami jsme chtěli něco svého, origi-
nálního, a hlavně stejně dobrého. Nápoj byl 
vynalezen, ale chybělo to hlavní – vhodné 
jméno. Několik dní jsme navrhovali různé 

roztodivné názvy, až byl jasný favo-
rit – Moštuňka, nápoj z hrušek, jablek 
a směsi koření, který se, troufnu si říct, 
stal hitem. Ať už s rumem nebo bez něj. 

Jak už to bývá, nikdy nic nevznikne 
jen tak bez pomoci, bez peněz a bez 
motivace. 

Obrovské díky patří pile FILKO v Le-
sonicích, která nám dodala kvalitní 
materiál na zhotovení stánku. Bez nich 
bychom stáli v zimě v prodejním stanu 
a každý den bychom museli vše znovu 
a znovu chystat a sklízet. Zároveň nám 
moc pomohla firma Barvy Laky Němec 
František, která nám darovala lazuru, 

aby náš stánek byl krásný. V truhlářství Haupt 
nám ochotně zapůjčili nářadí, děkujeme. A dě-
kujeme také moravskobudějovickým dobro-
volným hasičům, kteří nám poskytli prostory 
pro výrobu nejen stánku, ale i kulis na Lakom-
ce. Mnohdy jde zdánlivě o maličkosti, ale pro 
nás jsou stejně důležité jako materiální pod-
pora. Nakonec jsou to právě maličkosti, které 
často rozhodují o velkém výsledku.

A jaké jsou naše výhledy do dalších let? 
V roce 2021 máme v plánu opět Adventní 
Špeluňku otevřít a zároveň na sobotu 18. 
prosince pozvat tradiční řemeslné trhov-
ce. S každým přibývajícím rokem budeme 
soboty s tradičními trhovci přidávat. Máme 
v plánu, že za nějaký čas bude každá sobota 
trhová. Snad položíme základy této tradice 
v našem městě.  Patrik Holík

Příběh adventního stánku v Moravských Budějovicích

Adventní stánek u kostela sv. Jiljí neměl o zákazníky nouzi… 
Foto: Luboš Janoušek

Podařená netradiční mikulášská nadílka
Blíží se konec roku, toho kalendářního, 

kdy stále vnímáme různá omezení. Práce 
a úkolů je dost, chybí nám však společen-
ský život v obci a hlavně i setkávání s na-
šimi dětmi. V rámci oprav kolem školy, kam 
též denně zavítám, se potkávám především 

s mateřáčky, kteří si žijí sice omezeně, ale 
se svým bezelstným dětským nadhledem.

Snad právě pro tyto naše nejmenší vzni-
kl nápad na netradiční mikulášskou nadílku 
v Nových Syrovicích a Krnčicích. Při jedná-
ní rady se zrodil a posléze také zrealizoval 

Adventní čas v mateřské škole Jabula
Ani tentokrát se adventní čas v moravskobudějovické MŠ Jabula moc 
nelišil od těch minulých. Ze školky se ozýval radostný a bezstarostný 
smích dětí těšících se na Ježíška. Pečení perníčků, výroba přání, de-
korací i slavení svátků svatých k adventu neodmyslitelně patří. Roz-
hodli jsme se o tuto radostnou a bezstarostnou atmosféru podělit. 
Před kostelem sv. Jiljí jsme ve všední dny zazpívali náhodným ko-
lemjdoucím několik adventních a vánočních písní. Rádi bychom pře-
dávali, zejména v této nelehké době, poselství narození Ježíše Krista 
– přát si vzájemně pokoj, radost, něhu a nezapomeňme, že skutečný 
Duch Vánoc leží v našich srdcích.      Mgr. Alena Žáková, MŠ Jabula

Malí i velcí z Jabuly koncertovali před kostelem sv. Jiljí. 
Foto: Luboš Janoušek

skvělý záměr; oslovili jsme naše „koňáky“ 
a další dobrovolníky a akce byla hotová.

Scházíme se v sobotu 5. prosince 2020 
před obecním úřadem. Nastrojené jsou dva 
koňské potahy se svými vozky. Na každý 
vůz přisedá Mikuláš s andělem a čerti. Další 
neposední pekelníci poskakují kolem vozu, 
chrastí řetězy a zvonci, připraveni na ob-
chůzku po obou obcích.

Chvíle zastavení před každým domem 
s dorůstajícími dětmi, jejich obdarování ba-
líčky sladkostí, poskakování čertů a již roz-
vážný Mikuláš dává povel k další cestě.

Zajisté zdařilá akce v této době! Všem, 
kteří se spolupodíleli, patří velké díky.

Oldřich Svoboda, starosta N. Syrovic
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lo jeho nepostradatelností v úřadě, avšak 
neúspěšně. Vojenské autority nebraly 
ohled ani na potřeby města, ani na oční 
vadu záložního důstojníka Krupičky. 
Po velkých peripetiích se Františku Kru-
pičkovi podařilo vymoci si na úřadech ale-
spoň povolení k sňatku. Jeho vyvolenou 
byla Johana Příkazská z Hodonína. Říjno-
vou žádost o prominutí všech tří ohlášek, 
čímž se podstatně krátila doba k uskuteč-
nění sňatku, moravskobudějovické okres-
ní hejtmanství nejdříve zamítlo. František 
se však nevzdal a odvolal se k moravské-
mu místodržitelství, které mu vyhovělo, 
a snoubenci tak mohli v listopadu sňatek 
uzavřít.

Po svém příchodu do Budějovic našel 
František Krupička byt nejdříve v domě 
vdovy Albíny Střelcové čp. 65, dnes 70, 
nedaleko fary. Novomanželé se nastě-
hovali do bytu v čp. 331, dnes Janáčko-
va 327, společného života si však dlouho 
neužívali. Jak se dalo čekat, František byl 
povolán do aktivní vojenské služby. Ještě 
12. prosince 1914 se zúčastnil výborové 

schůze Sokola (do jednoty mezitím vstou-
pila i jeho manželka), ovšem počátkem 
roku 1915, zřejmě 9. ledna, již rukoval 
do Brna k 25. zeměbraneckému pluku. 
Odtud pokračoval se svou jednotkou 22. 
ledna na karpatské bojiště. Nejhorší oba-
vy, které sužovaly všechny vojáky, se 
v případě Františka bohužel naplnily. Dne 
6. března 1915 byl těžce raněn a převe-
zen do posádkové nemocnice v Košicích, 
kde po necelém týdnu 12. března umírá. 
Pochován byl na tamním vojenském hřbi-
tově. Do Moravských Budějovic došla 
smutná zpráva kolem 18. března. Johana, 
čekající Františkovu dceru, se z Morav-
ských Budějovic záhy odstěhovala zpět 
do svého rodného kraje. Se zemřelým 
se v týdeníku Jihozápadní Morava jíma-
vě rozloučil školní inspektor a významný 
sokolský činovník Stanislav Marák, když 
v nekrologu napsal, že ho „…oplakává … 
veškeré obyvatelstvo Mor. Budějovic, kte-
ré si jej pro jeho zvláště milou a dobroti-
vou povahu velmi oblíbilo…“

František Krupička (24. 11. 1887 Bru-
movice – 12. 3. 1915 Košice) byl jedním 
z více než stovky zdejších mužů padlých 
a zemřelých v první světové válce. Státní 
okresní archiv a Muzeum řemesel pra-
cují na upřesnění seznamu moravskobu-
dějovických obětí obou světových válek 
a shromažďují k nim také související úda-
je. Pokud víte, že váš příbuzný byl mezi 
těmito oběťmi, budeme rádi, když nás 
kontaktujete nejlépe na e-mailu jicinska@
mza.cz nebo na telefonu 568 423 476 
a podělíte se s námi o informace či nám 
poskytnete k naskenování fotografii vaše-
ho příbuzného, aby lidé z tohoto seznamu 
měli také svoji tvář. 

Tento příspěvek vznikl nejen na zákla-
dě našich archivních materiálů, ale též 
díky informacím pana Vladimíra Židlické-
ho, uměleckého fotografa a vnuka Fran-
tiška Krupičky.

Mgr. Lenka Jičínská

Knížka o historii moravskobudějovického skautingu
Tento počin by se jen 
těžko mohl uskutečnit 
bez finanční podpory ju-
náckého ústředí v Praze 
a firmy Ferrum s. r. o. 
Oběma subjektům patří 
veliké díky!

Knihu lze objednat 
na emailu orlicemb@
skaut.cz, nebo si ji 
od 18. ledna můžete za-
koupit v Informačním 
centru MKS Beseda 
Moravské Budějovice. 
Upozorňujeme, že počet 
výtisků je omezený.

–pb–

nebo proč se přísluš-
níci Policie ČR ohřáli 
u slavnostního ohně. 
I když veselá mysl pa-
tří ke skautingu, pu-
blikace vypráví také 
o nesnadných cestách 
hnutí, o nedostatku 
kluboven a o nacistic-
kém a komunistickém 
pronásledování.

Knihu Skautské 
století v Moravských 
Budějovicích vyda-
lo místní středisko 
k příležitosti kulatého 
jubilea od vzniku prv-
ního oddílu ve městě. 

„Po druhé světové vál-
ce budějovičtí skauti 

nocovali v jednom 
dřevěném lágrovém 
baráku na Praž-
ské ulici ve Znojmě. 

Po ulehnutí je začaly 
obtěžovat štěnice. Na nešťastníky pada-
ly i ze stropu. Kolem půlnoci už to nešlo 
vydržet, tak Mirek Smrčka, syn moravsko-
budějovického továrníka, navrhl, že mů-
žou jít spát do domu na Divišově náměstí, 
který vlastnila otcova firma...“, tak začíná 
jeden z úsměvných příběhů v nově vyda-
né knížce Skautské století v Moravských 
Budějovicích. Čtenář na stránkách objeví 
mimo jiné i odpovědi na otázky, jak sou-
visel tábor s cigaretami s „velbloudem“ 

Jsou lidé, kteří ovlivňují veřejný život 
svého domovského místa po mnoho let 
a jsou při tom třeba členy starobylých 
místních rodů, a jsou na druhé straně jiní, 
jež se v něm objeví – a třeba i výrazně – 
jen na nedlouhý čas a pak zase „zmizí“. 
K těm druhým patří i hlavní postava tohoto 
příspěvku.

Když byl v září 1910 ze zdravotních 
důvodů penzionován dlouholetý městský 
tajemník Antonín Haupt, rozhodl se obec-
ní výbor vypsat konkurz na tuto pro chod 
úřadu nepostradatelnou pozici. Přihlási-
lo se 12 uchazečů, z nichž byl jako nej-
vhodnější vybrán rodák z jihomoravských 
Brumovic František Krupička, účetní ho-
donínské knihtiskárny. Do úřadu nastoupil 
pár dnů po svých 26. narozeninách 1. pro-
since a v Moravských Budějovicích prožil 
čtyři roky, jeden měsíc a několik dní.

Hned v první den své služby se sezná-
mil s členy obecního výboru, jelikož byl 
jako zapisovatel přítomen jeho mimořád-
né schůzi, na níž se mimo jiné projednával 
rozpočet města na rok 1911. Františkův 
rukopis byl elegantní a dobře čitelný. Jako 
městský úředník záhy dostal v Morav-
ských Budějovicích domovské právo. Pro-
tože nejenom prací živ je člověk, bezpro-
středně po svém příchodu se František 
aktivně zapojil do veřejného života města. 
Ještě v prosinci vstoupil do sokolské jed-
noty a již na lednové valné hromadě byl 
zvolen náhradníkem ve výboru, jehož stá-
lým členem se pak stal v průběhu násle-
dujících měsíců. O rok později byl valnou 
hromadou zvolen dokonce náčelníkem. 
Opětovné zvolení do této funkce v roce 
1913 však již nepřijal. Nadále se ovšem 
věnoval práci v zábavním odboru Sokola.

Zvrat v životě mladého městského ta-
jemníka nastal s vypuknutím první svě-
tové války. Jako záložnímu poručíkovi c. 
k. zeměbrany mu hrozilo brzké povolání 
do aktivní služby. Město se opakovaně 
pokoušelo o Františkovo vyreklamování 
z vojenské služby, přičemž argumentova-

Městský tajemník František Krupička a jeho osudy
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folklórním souborem Rou-
chováček, 14. března – XII. 
Martínkovský košt pále-
nek, 17. dubna – I. ročník 
Ochutnávky vína městyse 
Okříšky, kde měly naše 
soubory zajišťovat společ-
ně se souborem Okřešá-
nek celodenní doprovodný 
program, 25. dubna – Kro-
jované hody konané ke sv. 
Jiřímu v Čebíně, 16. květ-
na – VII. Národní přehlíd-
ka sokolských folklórních 
souborů v Martínkově, 23. 
května – Řemeslnický jar-
mark v Moravských Budějovicích v rámci 30. 
ročníku Festivalu dechovek Miroslava Kra-
tochvíla, 30. května – Oslavy 700 let vzniku 
obce Martínkov, 6. června – Krojované hody 
v Troubsku, 18. července – Popelínský festi-
val v Popelíně u Jindřichova Hradce.

Po pravidelných zkouškách tak přišlo prv-
ní očekávané vystoupení v Rouchovanech, 
o němž přinesl podrobné informace dubno-

vý zpravodaj. Pro naše tanečníky bylo vy-
stoupení ostatních účastníků plesu nezapo-
menutelným zážitkem, a to nejen z pohledu 
různorodosti tanců, stylů, ale i krojové vyba-

Rok zdobila břeh říčky Rokytky tabule 
s informacemi o chráněném stromořadí 
červených dubů (viz foto). Byla umístěna 
u mostku na Heřmanské kopce a zasta-
vovali se u ní návštěvníci při svých pro-
cházkách.

Proč o ní píšu v minulém čase? Protože 
během třetího listopadového víkendu byla 
tabule zničena a odvlečena neznámo 
kam. Je příznačné, že se to stalo ve vol-
ných dnech, kdy jsou Heřmanské kopce 
plné lidí – pejskařů, sportovců, lidí s ko-
čárky či na procházkách s dětmi. Někdo 
na místo ulomeného podstavce umístil 
vlajku republiky s připomenutím 17. listo-
padu.

Na to mě už napadá jen – proboha, 
proč?

Komu vadí informační tabule? Vždyť 
stejný osud potkal tabuli u jasanu v měst-
ském parku a počárané jsou i naučné tex-
ty pod skalou a u Nového rybníka. Určitě 

Více než osmdesát aktivních členů má 
pět martínkovských folklórních souborů. 
V souboru Martínek pod vedením Vlasty 
Lojdové tančí, zpívají a vystupují především 
děti předškolního věku, jejichž nejmladším 
členům mnohdy ještě nebyly ani tři roky. 
V roce 2019 do souboru pro mládež do 15 let 
Džbáneček, vedeného Markétou Lojdovou 
a Danou Svobodovou, přestoupilo celkem 12 
nových párů. V souboru Džbánek (pod vede-
ním Dany Svobodové) potom tančí další stu-
denti, jejichž vystoupení lze označit za fyzic-
ky nejnáročnější, neboť se jedná o tanečníky 
s několikaletou praxí, umem a zkušenostmi. 
Dalším souborem jsou Bosonožky, kde pod 
vedením Elišky Rodové tančí především ma-
minky a tety našich roztomilých dětí. A v ne-
poslední řadě vystupuje i náš další soubor 
Stará garda, kde pod vedením Renaty Sei-
dlové se k tanci a zpěvu vracejí naši bývalí 
členové, kteří svoji činnost museli nakrátko 
přerušit kvůli rodinným radostem.

Již od ledna 2020 jsme měli zcela na-
plněný harmonogram dohodnutých akcí, 
a proto nás čekalo velké množství práce 

a úsilí, jehož jediným cílem bylo připravit 
precizní a zábavná vystoupení. Měli jsme 
se zúčastnit následujících programů: 20. 
února – IV. Dětský folklórní ples pořádaný 

venosti. Zvlášť pro nás byla zajímavá ukázka 
společného tance slovenských přátel. Bohu-
žel tímto vystoupením byla z důvodu vlád-
ních nařízení naše další činnost na poměrně 
dlouhou dobu ukončena.

V polovině roku, jakmile to bylo jen tro-
chu možné, jsme se opět začali scházet 
k nacvičování vystoupení, neboť nás čekaly 
další domluvené akce. V srpnu 38. Martín-

kovské krojované hody, v září pak opět 
v Martínkově VII. Národní přehlídka 
sokolských folklórních souborů a v Mo-
ravských Budějovicích Sokolská aka-
demie.

S vírou a očekáváním jsme si nepři-
pustili, že by se naše tradiční krojované 
hody, rarita v celém Kraji Vysočina, ne-
konaly. Do poslední chvíle sice nebylo 
absolutně jasné, zda se podaří naše 
tradiční hody uskutečnit tak, jak je zná-
me z minulosti. Přesto vše dopadlo vý-

borně, a to včetně počasí.
Další akcí byla zářijová VII. Národní pře-

hlídka sokolských folklorních souborů. Naše 
soubory se této výjimečné akce zúčastnily 
již v minulosti v Bzenci a Slatiňanech, a pro-
to pro nás bylo ctí mít možnost pořádat tuto 
nezapomenutelnou slavnost i v naší obci, 
kde jsme mohli ostatním souborům předat 
alespoň částečně naši jedinečnou atmosfé-
ru včetně toho, jak vnímáme tradice a folk-
lór my. Skutečnost, že z naší malé obce se 
na pódiu společně dokázalo sejít takřka 80 
martínkovských krojovaných prezentujících 
se hned v pěti martínkovských souborech, 
překvapila i přítomné zástupce vedení ČOS. 
Okamžitě jsme dostali nabídku zúčastnit se 
říjnového semináře výuky horáckých tan-
ců v Jamném, a dále v dubnu 2021 Kraj-
ské přehlídky dětských folklórních souborů 
v Jihlavě. Také vedoucí folklórního souboru 
Dřeváček z Jihlavy byl nadšen a požádal 
nás o spoluúčast na galavečeru konaném 
v jihlavské sokolovně dne 12. prosince 2020, 
který se bohužel ze známých důvodů neu-
skutečnil.

Přes veškerá omezení, která nás v roce 
2020 provázela, se již těšíme na další čin-
nost v roce 2021 a doufáme, že radost, láska 
a porozumění nás budou provázet po celou 
dobu našeho trvání.

Dana Svobodová, umělecká vedoucí
Foto: Vít Bláha

někdo vandaly viděl, proč nezavolal měst-
ské strážníky?

Prosíme – pokud někdo něco o této 
záležitosti ví, nemlčte, ozvěte se! Pokud 
se smíříme s tím, že je normální, že jed-
na skupina lidí se snaží prostředí zlepšo-
vat a pár vandalů to za chvilku zničí, pak 
nemá cenu cokoliv nového ve městě zři-
zovat.           Jana Hanáková

Komu mohly vadit informační 
tabule v Moravských Budějovicích?

Martínkovské folklórní soubory a rok 2020
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Ani jsme se nenadáli 
a krásné roční období, pod-
zim, je za námi. Pro nás 
všechny, kteří jsme chodili 
do školky i v době druhé ko-
ronavirové vlny, byl podzim 
opravdu KRÁSNÝ. Společně 
jsme si ho všichni užili a vy-
chutnali, protože s prvními 
spadanými listy nastal čas 
zahradních prací, ochut-
návání a zužitkování plodů 
ze zahrady. Spadané listy 
z bříz, které nám v teplých 
dnech poskytují příjemný stín, jsme 
v rohu zahrady navršili na hromadu 
a doufáme, že si náš zimní hotel najde 

věnec a prostor před radnicí už druhým ro-
kem v době adventu zdobí jednoduchý, ale 
vkusný betlém. Jen jejich slavnostní rozsví-

cení, připadající na první adventní 
neděli 29. listopadu, bylo smutné 
a tiché bez účasti veřejnosti.

Tak trochu tajně si 9. prosince 
přišly na náměstí zazpívat koledy 
členky Sokola a pěveckého sboru 
Florian se svými dětmi. V 18 ho-
din totiž proběhla celostátní akce 
Česko zpívá koledy, které jsme se 
zúčastnili poprvé a dopřáli si tak 
i tentokrát trochu té slavnostní at-
mosféry.

Věříme, že se brzy vrátí život 
v obcích do normálu. Do nového 
roku přejeme všem hodně štěstí 
a hlavně pevné zdraví.
Olga Nováková

k přezimování ježek. Listí se spousta lidí 
zbytečně zbavuje, přitom jde o dar, který 
je odjakživa součástí koloběhu přírody. 

Advent je doba příprav na Vánoce. 
Jeho symbolem jsou především ad-

Tak trochu jiný byl želetavský advent
Také v Želetavě jsme se museli přizpů-

sobit omezením, která s sebou přinesla 
pandemie. Nekonaly se koncerty ani další 

adventní akce. Ozdobený vánoční strom 
však na náměstí nechybí ani letos. Spolu 
s ním byl u kašny nainstalován adventní 

Adventní věnec u kašny a betlém před radnicí.         Foto: Luboš Janoušek a Olga Nováková

Můžeme ho využít v dětských hrách, 
tvoření i dalších zahradních činnostech, 
např. k využití listí na zazimování trva-
lek nebo k recyklování – výroba listovky. 
Samotná výroba listovky je velmi jedno-
duchá a zvládnou ji i malé děti ze školky. 
Hravým způsobem tak pronikají do tajů 
zahradničení a péče o přírodu.

Dalším zázrakem je vypěstovaná 
zelenina ze semínek či sklizeň ovoce 
a jejich další využití, například v podo-
bě přípravy výborného mrkvového džu-
su nebo pečení jablečných štrůdlíků. 
I s malými dětmi se dají dělat různé věci, 
obyčejné i netradiční. Na Den stromů se 
nám podařilo zasadit ovocný strom ne-
tradičního vzhledu, sloupovitou jabloň. 
Teď už zbývá jen trpělivě čekat na první 
úrodu.

Přála bych si, aby se nám všem prá-
ce (nejen na zahradě) dál dařila a my 
se mohli těšit na každý nový den, který 
společně ve školce prožijeme, protože 
KAŽDÝ DEN JE JEN JEDNOU ZA ŽI-
VOT!

Jana Čtveráčková, 
koordinátorka EVVO,
MŠ Domamil

Krásný podzim v domamilské mateřské škole

ventní věnce, které lze spatřit nejen 
v kostelích, ale i mnoha domácnostech. 
V Martínkově je již několik let tradicí 
podvečerní setkání při rozsvícení prv-
ní svíčky na velkém věnci umístěném 
před obecním úřadem. Nejinak tomu 
bylo i v loňském roce, byť kvůli ome-
zením shromažďování osob a pořá-
dání společných akcí proběhla první 
adventní neděle roku 2020 v poněkud 
jiné formě. Duchovní správce farnos-
ti P. Tomáš Mikula požehnal věnec již 
po dopolední mši svaté, večer pak do-
šlo k rozsvícení první svíce.

V loňském roce bylo rovněž poříze-
no nové osvětlení vánočního stromu 
v parku na návsi, a i to bylo po setmění 
za účasti několika málo občanů spuš-
těno. Z obou akcí byl pořízen záznam, 
který je k zhlédnutí na facebookovém 
profilu Martínkova.

Josef Pléha, 
starosta

Požehnání věnce proběhlo dopoledne
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pro nás stala také nová ča-
somíra. Na naše tréninko-
vé hřiště jsme také získali 
od pana Pešla skelet dom-
ku na nářadí, který pan Ša-
frata pokryl novou stříškou 
a my jsme mu společnými 
silami udělali nový kabát. 
Těžkou techniku nám pro 
usazení domku a kádě 
na vodu, na kterou pan 
Řoutil namaloval obecní 
znak, poskytla Zeměděl-
ská společnost Litohoř. 
Mladí hasiči zase pomohli 
s úpravou tenisových kurtů a vyčistili se 
staršími členy požární nádrž – koupaliště. 
Jako každoročně jsme uspořádali v celé 
obci sběr kovového odpadu, kterého 
jsme odvezli celkem šest vleků.

Po práci a trénincích se rádi bavíme. 
V červnu se na akci Divočák se šípkovou 
sešla při družné zábavě spousta spolu-
občanů a v srpnu jsme se zase rozlou-
čili s prázdninami. Zde jsme předvedli 
v akci naši novou stříkačku, kterou nám 
pro další uplatňování posvětil i pan farář. 
Následovala zábavná soutěž v požárním 
útoku, kde mládí tentokrát zvítězilo nad 
zkušenějšími. Při všech setkáních měly 
samozřejmě prostor k zábavě i děti.

Těšili jsme se, že naše úsilí zúročí-
me na místních hasičských závodech 

Začátek roku vždy začíná předsevzetím 
a plány, nejinak tomu bylo i před rokem 
v naší organizaci dobrovolných hasičů 
v Litohoři.

Rok 2020 jsme započali činy. V kultur-
ním domě obec rekonstruovala sociální 
zařízení, kde jsme se také my brigádnic-
ky zapojili. Hned nato jsme získali původ-
ně fekální nádrž, kterou jsme přizpůsobili 
k dopravě vody. V únoru jsme se těšili 

na tradiční hasičský ples, který měl k naší 
spokojenosti rekordní účast. Radost nám 
také udělala kladně vyřízená žádost na do-
taci od Skupiny ČEZ, za kterou jsme pořídi-
li vlek za auto na přepravu věcí na závody, 
káď na vodu na naše cvičné hřiště. Dále 
jsme zakoupili sportovní stříkačku za pod-
pory obce, u které zlepšujeme kondici 
a zjišťujeme, že voda je pořád rychlejší než 
my (u staré to bylo naopak). Nezbytná se 

a předvedeme nové vybavení v akci, vše 
bylo však zrušeno kvůli covidové situaci. 
V okolních obcích jsme se s týmem mla-
dých hasičů soutěží zúčastňovali a umísťo-
vali jsme se vždy čestně na středu tabulek.

Děkuji všem občanům, kteří se zapojují 
do našich akcí, kolegům a mladým hasi-
čům za dobrou reprezentaci. Je na nich, 
aby se ctí nesli dále více než 130leté tradi-
ce hasičů v Litohoři.

Náš sbor má stálou základnu, pohybu-
je se kolem 70 členů. V roce 2020 jsme 
do našich řad přijali dva nové zájemce, 
dva zasloužilí členové nás bohužel opustili 
– pan Antonín Mrvka a pan František Sme-
tana, náš fotograf a autor mnoha historic-
kých výstav. Čest jejich památce!

Jan Vodička

Litohořští hasiči bilancují uplynulý rok

Adventní čas, mikulášská nadílka a vá-
noční stromeček neodmyslitelně patří k vel-
mi očekávaným zimním tradicím. Na tyto 
krásné předvánoční chvíle se děti velmi 
těší. V závěru roku vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci paní učitelky i děti 
již ani nedoufaly, že si adventní předvánoč-
ní čas společně ve škole užijí. Každoročně 
zahajovaly advent zpíváním vánočních pís-
ní a koled před obecním úřadem, vánočním 
jarmarkem a následně vánoční besídkou 
pro rodiče. Tyto akce se tentokrát bohu-
žel konat nemohly. Ale velkou radostí dě-
tem i paním učitelkám bylo, že se do školy 
všichni ve zdraví vrátili a mohli si předvá-
noční čas ve škole užít po svém.

A tak jako každý rok zavítal svatý Mi-
kuláš v doprovodu anděla a několika 

Děti v ZŠ a MŠ Dešov se Mikuláše dočkaly
pekelníků do mateřské i základní školy. 
Na tvářích dětí vykouzlili radost, ale i tro-
chu strachu, který nakonec všechny děti 
s humorem zvládly. S napětím posloucha-
ly Mikuláše při četbě z knihy hříchů, koho 
pochválí a koho naopak pokárá za zlo-
bení či neposlušnost. Čerti řinčeli řetězy, 
oháněli se košťaty a hrozili dětem peklem. 
Hříšníci pak museli Mikulášovi zarecitovat 
básničku a slíbit, že se polepší. Mikuláš 
hříchy odpustil, čerti nakonec nikoho 
do pekla neodnesli a anděl obdaroval 
všechny děti sladkou nadílkou.

Mezi dětmi a paními učitelkami panova-
la úžasná prosincová vánoční atmosféra. 
Ozdobily si ve třídách vánoční stromeček, 
nalepily zimní výzdobu do oken a nechy-
bělo ani vánoční tvoření. Děti vyráběly 

přáníčka pro starší občany Dešova, pro 
rodiče svícínky a andělíčky, malovaly 
a lepily betlém, vystřihovaly sněhuláky. 
Vyzkoušely si také některé vánoční zvyky, 
jako je například rozkrajování jablka nebo 
pouštění lodiček ze skořápek ořechů.

Poslední den před vánočními prázd-
ninami se děti nemohly dočkat posezení 
u stromečku, kde je čekalo rozbalování 
dárečků, poslouchání vánočních koled, 
ochutnávání cukroví a také sdělování si 
svých tajných přání.

Adventní čas si děti i paní učitelky ná-
ramně užily. Do nového roku 2021 přeje-
me všem lidem hlavně pevné zdraví, štěs-
tí, lásku, radost a dobrou náladu!

Mgr. Nikola Smetanová
Foto: Mgr. Dana Popová
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Petra Černá, Babice
1. V osobním životě jsem měla největší radost z toho, že 

dcera Michaela udělala maturitní zkoušku a dostala se 
na vysokou školu. A v obci, že jsme dokončili rozdělané 
úkoly, jimiž byly oprava bývalé školy, přístavba hasičské 
zbrojnice, oprava mostku v místní části Bolíkovice a roz-
šíření obecního vodovodu do Bolíkovic. Potěšilo mě, že 
jsme navzdory nepříznivé situaci v našich obcích fun-
govali a pomáhali, mimo jiné jsme postavili májku, zre-
alizovali velikonoční výzdobu a na první adventní nedě-
li rozsvítili obecní strom a věnec na návsích v Babicích 
i v Bolikovicích.

2. Co očekávám? Že budeme moci společensky žít, setká-
vat se na akcích, které patří k obcím a mikroregionu, že 
bude prostě lépe.  A u nás vybudujeme inženýrské sítě 
a prodáme stavební pozemky.

3. Novoroční předsevzetí si nedávám, jsem narozená v Blí-
žencích - jednou je tak a podruhé zase jinak…

Marie Vláčilová, Častohostice
1. Rok 2020 byl pro všechny velice náročný. Jarní počá-

teční obavy, jak zvládneme covid-19, zanedlouho vystří-
dal pocit radosti, že jsme to zvládli. Potěšilo mě, jak se 
ke všemu většina obyvatel postavila, jak se celá republika 
semkla. A taky to, že se život v naší obci nezastavil. Já 
osobně mám radost také z toho, že jsme dokončili IS pro 
stavbu RD v lokalitě jihozápad. 

2. Věřím, že rok 2021 bude pozitivnější, život se vrátí k nor-
málu a my se budeme moci setkávat bez omezení. Bo-
hužel, asi bude náročný po finanční stránce, která pro 
obce není příznivá. Z prognóz vyplývá, že obce přijdou 
o velkou část příjmů. Pro naši obec, dle předběžných pro-
počtů, jsou to skoro veškeré volné prostředky, které by se 
použily na investice.

3. Novoroční předsevzetí si už nedávám, nikdy mi totiž dlou-
ho nevydrželo. Do roku 2021 mám jen přání, ať je veselej-
ší, lidé kolem mě jsou zdraví a mají na sebe trochu více 
času.

Třiašedesát odpovědí na tři anketní 
S koncem každého roku a s nástupem toho nového přichází mimo jiné také čas všelijakých anket, v nichž respondenti odpo-

vídají na otázky z pracovního i soukromého života. Není proto divu, že se také zpravodaj Moravskobudějovicko rozhodl jednu 
takovou anketu uspořádat. Všem nejvyšším představitelům čtyřiadvaceti obcí sdružených v Moravskobudějovickém mikroregi-
onu jsme položili tři otázky:

1. Z čeho jste měl/a v uplynulém roce největší radost?
2. Co očekáváte od nového roku 2021?
3. Dal/a jste si novoroční předsevzetí?

Zde jsou odpovědi jedenadvaceti starostek a starostů, kteří se ankety zúčastnili:

Libor Veselý, Cidlina
1. Být starostou v malé obci znamená radovat se z každé-

ho malého úspěchu. A tak mám radost, když jsem mohl 
po dlouhé době přivítat mezi občany naší obce další 
miminko. Těším se i z toho, že se u nás opět po dlouhé 
době rozhodnou zůstat mladí lidé a postavit si nový dům. 
Raduji se z toho, že možná už letos začnou kopat tolik 
očekávaný vodovod, který už měl dávno být… Jsem rád, 
když občané pořád pečují o svoje domy a zahrady a že si 
většina z nich dokáže navzájem pomáhat. 

2. Od nového roku 2021 očekávám, že se lidé po prožitých 
skutečnostech roku 2020 zamyslí nad svým jednáním 
a budou se více starat o životní prostředí. Třeba začnou 
tím, že budou více třídit odpad a nebudou do svých ka-
men a kotlů házet vše, co se dá spálit. Snad pochopí, že 
pokud budou otravovat vzduch, který dýcháme my všich-
ni, pak i oni odsuzují sebe k dýchání jedů…

3. Předsevzetí si žádná nedávám, protože ani ten magický 
mezník konce roku či začátek nového roku by mě nepo-
sílil v mém odhodlání. Pokud něco chceme dokázat, mů-
žeme začít kdykoli a bez předsevzetí a čekání na konec 
roku. Já osobně bych moc přál všem lidem, aby se pře-
stali bát. Protože strach, závist a úzkost jsou naši největší 
nepřátelé. A přitom ze statistických dat vyplývá, že 40 % 
všech našich strachů a úzkostí se nenaplní, 30 % úzkos-
tí je projevem naší minulosti, 12 % je převzato od jiných 
lidí, 10 % úzkostí se týká našeho zdraví, a tudíž nás může 
pozitivně ovlivnit při péči o sebe. Takže zbývá pouze 8 % 
úzkostí a strachu, z čehož je jasné, že tyto strachy a úz-
kosti, které si hýčkáme ve své hlavě, nemají žádné opod-
statnění. Věnujme se raději životu, protože radost je tam, 
kde se lidé smějí!

Jan Sigmund, Dešov
1. Radost jsem měl z toho, že nám vyšly všechny dotace, 

o které jsme zažádali, takže jsme díky nim stihli vybudo-
vat dvě krásná dětská hřiště.

2. V roce 2021 očekávám, že se díky vakcíně zklidní korona-
virová situace a že se život v obci opět vrátí do zaběhnu-
tých kolejí.

3. Novoroční předsevzetí si žádné nikdy nedávám. Tak jak 
přicházejí různé nápady, stanovené úkoly a cíle, tak se 
je snažím plnit během celého roku. Vlastně jedno přání 
na začátku roku mám. Pokud byl odcházející rok špatný, 
tak si přeji, aby nadcházející rok byl lepší; a pokud byl 
minulý rok dobrý, tak si přeji, aby příští nebyl horší.

Radek Menčík, Domamil
1. Radostí bylo hodně, dovolil bych se zmínit o třech: Zdár-

ně jsem absolvoval plánovanou operaci, kterou jsem stihl 
ještě před první vlnou pandemie covid-19. V srpnu jsem 
se společně se svojí ženou zúčastnil slavnostního vyhla-
šování výsledků soutěže KRÁL VÍN v Louckém klášteře 
ve Znojmě. V říjnu jsem oslavil 90. narozeniny mojí ma-
minky.

2. To je zajímavá otázka, co v dnešní době očekávat od no-
vého roku 2021, když ani nevíme, co nás může potkat 
zítra. Byl bych spokojený, kdyby nebyl horší než ten loň-
ský, rodina byla zdravá a šťastná. Občané byli spokojeni 
s mojí prací a především, aby se život vrátil do starých 
kolejí.
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3. V minulosti jsem si předsevzetí dával, ale po krátké 
době jsem je stejně neplnil. Proto jsem si řekl, že si žádná 
předsevzetí dávat nebudu, ale budu rád, pokud se mi po-
daří některé věci v novém roce změnit.

otázky starostkám a starostům

Miloš Březina, Hornice
1. V uplynulém roce se nám podařilo pokročit v přípravě 

čtyř stavebních míst pro novou výstavbu rodinných domů. 
Mají o ně zájem místní občané, popřípadě lidé mající 
vztah k naší obci. Je to dobrý počin pro udržení života 
v Hornicích a pro to, aby nás zde neubývalo.

2. Chtěl bych pevné zdraví pro všechny kolem sebe a ještě 
kdyby tak ubylo administrativy…

3. Novoroční předsevzetí si nedávám. Je to zbytečné. Po-
kud se pro něco rozhodnu, tak to udělám.

Miroslav Kabelka, Jakubov u M. B.
1. V roce 2020 mi udělali největší radost naši občané, kteří 

se na jaře semkli v boji proti nemoci covid-19 a šili roušky, 
darovali potřebnou látku, zajišťovali dezinfekci a navzá-
jem si pomáhali. Jsem také rád, že se nám v tomto těžkém 
roce podařilo zvládnout všechny naplánované investiční 
akce: nové sociální zařízeni v kulturním domě, parkovi-
ště u mateřské školy, nový chodník propojující centrum 
obce s novou zástavbou a zdárně pokračující výstavbu 
vodovodu a splaškové kanalizace. Uspořádali jsme také 
vzpomínkovou akci k 75. výročí konce druhé světové vál-
ky spojenou s ukázkou bojového vrtulníku a seskoku pa-
rašutistů.

2. Očekávám, že v nadcházejícím roce se život brzy vrátí 
do normálních kolejí a my se budeme moci zase setkávat 
na kulturních, sportovních a společenských akcích. A tře-
ba si také konečně užijeme loni zrekonstruované nové 
záchody v kulturním domě… Věřím, že se nám také po-
daří získat nějakou dotaci, kterými se stát snaží vylepšit 
rozpočty obcí, které na druhé straně zase přiškrtil.

3. Předsevzetí si dávám, ale neprozrazuji je. Někdy se mi je 
daří plnit a někdy zase ne.

Božena Bučková, Kojatice 
1. Největší radost jsem měla ze zahájení realizace projek-

tu stavebních pozemků v naší obci. Během roku jsme 
na tom strávili dost času, který se nám snad vrátí úspěš-
ným zhotovením projektu. Radost mi udělalo i uskutečně-
ní II. ročníku kvalifi kačního kola soutěže ,,Česká sekera‘‘ 
v Kojaticích. I když nám počasí nevyšlo podle představ 
a převážně pršelo, soutěž proběhla na výbornou. Dou-
fám, že tuto akci budeme moci uspořádat i v letošním 
roce. Touto cestou bych ještě jednou poděkovala všem, 
kteří pomáhali s organizací této soutěže.

2. Hlavně doufám, že bude lepší než rok 2020. Věřím, že 
úspěšně dotáhneme do fi nále projekt stavebních pozem-
ků. Pro obec to bude velký přínos, který otevře dveře no-
vým občanům, ať už mladým lidem nebo rodinám. Samo-
zřejmě i realizaci ostatních projektů pro rozvoj a kulturu 
v obci. 

3. Dříve jsem si dávala několik předsevzetí, ale bohužel ani 
jedno jsem většinou nedotáhla do konce. Postupem času 
jsem přišla na to, že není potřeba si dávat nějaká novo-
roční předsevzetí, ale přizpůsobovat se daným situacím 
a okolnostem po celý rok.

Bohumil Šuckrdle, Komárovice
1. V letošním roce jsme dokončili kompletní úpravu požární 

nádrže, aby odpovídala všem požadavkům na tato zaří-
zení. Radost jsem měl zvlášť z toho, že i když jsme ne-
dosáhli na pracovníka z úřadu práce na zajištění údržby 
obce, tak jsme se tohoto úkolu zhostili brigádnickou for-
mou s našimi občany, za což jim i touto cestou děkuji.

2. Od nového roku očekávám zlepšení situace v souvislosti 
s onemocněním covid, abychom mohli bez různých ome-
zení pokračovat jak při řízení obce, tak i při jejím dalším 
zvelebování. Přeji hodně zdraví zastupitelům a občanům 
naší obce.

3. Vzhledem k mému věku (a tím i osobním zkušenostem 
s novoročními předsevzetími) si už mnoho let žádná před-
sevzetí nedávám. O to víc jsem pak překvapen, když se 
mi ještě na své osobě podaří čehokoliv docílit.

Mapa Moravskobudějovického mikroregionu.



z mikroregionu

16

Jan Vidourek, Lukov
1. Zřejmě největší radost mi přineslo získání dotace na roz-

šíření budovy místní mateřské školy. Nejenže jsme dotaci 
získali, ale díky maximálnímu nasazení dodavatelů byla 
celá akce zrealizována do konce roku 2020.

2. Těžko předpokládat, co můžeme očekávat v roce 2021. 
Uplynulý rok nám dokázal, že i jistoty, na které občas spolé-
háme, se nemusí naplnit. Místo očekávání bych raději popřál 
našim občanům pevné zdraví a ať pro nás některé události 
z roku 2020 zůstanou pouze ojedinělou vzpomínkou, kterou 
nám budou připomínat složené roušky ve skříni.

3. Už delší dobu si předsevzetí nedávám, ale pokud 
bych měl na příští rok nějaké přání, tak ulovit na Vranov-
ské přehradě alespoň 25 kilového kapra. Ale i v tomto 
případě často platí, že i když se člověk sebevíc snaží, ne 
vždy vše vyjde podle jeho představ a přání.

Josef Pléha, Martínkov
1. Rok 2020 byl velmi složitý, přesto mi nějaké radosti při-

nesl. Z pozice starosty obce mne těší, že se nám vloni 
v Martínkově podařilo s pomocí dotací uskutečnit několik 
stavebních akcí: oprava místní komunikace, rekonstruk-
ce rodného domu P. Václava Kosmáka nebo zastřešené 
posezení v parku. Jelikož jsem také starostou místního 
Sokola, tak mám i radost z toho, že jsme navzdory koro-
nakrizi zvládli uspořádat oslavy 100. výročí založení této 
organizace v obci včetně uspořádání Národní přehlídky 
sokolských folklorních souborů. A v osobní rovině mi vel-
kou radost dělá moje dcera, která se odpovědně a svědo-
mitě připravuje na své budoucí povolání ve zdravotnictví. 

2. Hlavně očekávám, že se situace s epidemií COVID zklid-
ní, že lidé nebudou věřit různým fámám a hoaxům týkají-
cích se očkování a že nebude docházet k tak drastickým 
a plošným omezením našich běžných způsobů života, jak 
tomu bylo vloni. Velkou neznámou jsou příjmy obcí a měst 
z daní, případným nižším financím v obecní kase se pa-
trně budeme muset přizpůsobit všichni. A přeji si, aby se 
nám podařilo uspořádat odložené oslavy 700 let od první 
písemné zmínky o Martínkovu. 

3. Předsevzetí jsem si dal kdysi před lety, ale nakonec se mi 
nepodařilo je dodržet. Od té doby si žádná nedávám. Pro 
jistotu.

Třiašedesát odpovědí na tři anketní 

Hana Bustová, Litohoř
1. Největší radost jsem v roce 2020 měla z toho, že se obci 

podařilo vyřešit hned několik letitých problémů. Na druhou 
stranu je asi více skutečností, kvůli kterým bychom raději 
všichni rok 2020 vymazali z historie a hlavně ze své paměti.

2. Chci věřit a věřím tomu, že rok 2021 bude rokem „nor-
málnějším“, že se nám všem společně podaří vrátit se 
ke způsobu života tak, jak jsme na něj byli zvyklí.

3. Do nového roku jsem si dala jedno zásadní předsevze-
tí, a to, že nebudu začínat tolik nových projektů a pra-
covních aktivit najednou. Budu věci dělat postupně tak, 
abych pak pro jedno nezapomínala druhé a neuštvala ty 
kolem sebe. Zkrátka člověk by se měl i sám k sobě chovat 
do jisté míry ohleduplně, protože se nakonec stává štvan-
cem svým vlastních cílů.

Martin Chalupa, Láz
1. Ve zkratce: Zdraví rodiny a přátel – korona nás nedostala. 

Obdržená dotace pro obec na výstavbu víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem.

2. Očekávám, že rok 2021 bude rokem na zotavenou pro 
celou společnost, jakýsi restart. Že to bude rok, kdy už 
všichni budeme znát nesmírnou hodnotu svobody a zdra-
ví. Očekávám, že se nám podaří společnými silami vše 
rychle vrátit do normálu, že navážeme na projekty a spo-
lupráce jako před pandemií.  

3. ANO, klasika: více sportovat, zhubnout, zdravě jíst, ne-
stresovat se, vše plnit včas… Je to má osobní tradice, 
ke které patří, že žádné ze zmíněných předsevzetí nevy-
držím plnit celý rok. Holt tradice se nemají měnit…

Alena Pelánová, Meziříčko
1. Rok 2020 byl velkou zkouškou a uvědoměním pro všech-

ny, jak může být život velmi křehký. Člověk by neměl za-
pomínat na radosti každodenního života, protože někdy 
stačí malá chvíle a vše je pryč. Proto mojí největší radostí 
je zdraví mojí rodiny, přátel a známých. Přestože byl poně-
kud zvláštní, podařilo se nám zrealizovat pár maličkostí, 
za které všem zúčastněným děkuji. Povedlo se zrealizo-
vat dětské hřiště, na které jsme dlouho čekali, po několika 
letech jsme vrátili zpět křížek u Borovičky, který opravily 
dobré duše ze sousední vesnice, pokračujeme v obnově 
lesa zasaženého kůrovcem a pro potěchu oka i duše jsme 
vytvořili velikonoční, podzimní a vánoční výzdobu. 

2. Rádi bychom pokračovali v obnovených tradicích, chtěli 
bychom vytvořit posezení u dětského hřiště, kde bychom 
trávili společné chvíle s dětmi a sousedy, neméně důležitá 
je i obnova lesa a křížek u Borovičky osázet borovicemi. 
Doufám, že v novém roce 2021 budou lidé k sobě ohle-
duplnější a trpělivější, abychom tu chviličku, co tu jsme, 
měli plnou radosti a lásky. Na světě není nic vzácnějšího 
než zdraví, proto bych všem do nového roku 2021 ráda 
popřála hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

3. Novoroční předsevzetí si nedávám, protože člověk nikdy 
neví, kam ho život zavede a do jakých situací se dostane, 
učí nás každodenní pokoře. Myslím si, že každý den je 
co zlepšovat, abychom nepřehlédli krásu, která se ukrývá 
v malých životních okamžicích. 

Ivo Jeřábek, Lesná
1. V soukromém životě to bylo určitě narození dcerky Mirky. 

Když se podívám na přírodu, tak je to letošní dostatek srá-
žek. Co se týče života v obci, potěšila mě realizace nové 
podlahy v kulturním domě, jen mě mrzí, že jsme ji ještě 
nemohli využít k nějakému většímu veselení. Velice pozi-
tivní je pak to, že v této nelehké a složité době nás nikdo 
neopustil, naopak máme v obci dva nové občánky.

2. Od nového roku osobně nic neočekávám, ale počítám 
s tím, že určitě nebude jednoduchý.  Přesto považuji 
za důležité zachovat si nadhled a pokud možno optimis-
tický přístup.

3. Novoroční předsevzetí si nedávám a ani tentokrát tomu 
asi nebude jinak. Pokud přijdou věci, které je třeba při-
jmout, udělat apod., tak je řeším průběžně během roku.
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Vlastimil Bařinka, Moravské Budějovice
1. V roce 2020 se nám podařilo prodat sportovní areál v Li-

tohoři, který nám kvůli osobním sporům se současným 
vedením obce způsoboval v posledních dvou letech ži-
vota nejen spoustu vrásek na čele, ale i neklidné spaní. 
Úspěšným prodejem areálu nám tyto starosti definitivně 
skončily. Velkou radost mám také z toho, že moji mamin-
ku v 83 letech stále provází pevné zdraví.

2. Že se společně všichni vrátíme k normálnímu způsobu 
života, nebudeme omezování vládními opatřeními a bu-
deme se moci věnovat všemu, co nás baví a dělá nám 
radost. V mém případě je to sport a setkávání s přáteli 
a rodinou.

3. Ano. Budu se snažit vyhýbat lidem, kteří vyzařují negativ-
ní energii a těch je mezi námi stále dost. 

v úctyhodném počtu 325 kg žaludů a 520 kg kaštanů. Část 
těchto plodů byla poté zasázena do obecní oplocenky, 
kde budou růst po dobu dvou let a pak budou přesaze-
ny do obecních lesů. Zbývající část byla věnována lesní 
školce, kde budou z plodů žaludů vypěstovány také mla-
dé stromky. Část kaštanů byla věnována Mysliveckému 
sdružení Radkovice pro krmení lesní zvěře.

 Ovšem tu největší soukromou radost jsem měl hned za-
čátkem října, kdy se mi narodila dcera.

2. Od roku 2021 očekávám, že se situace ohledně pande-
mie konečně uklidní. Jako obec zde pořádáme spoustu 
pěkných akcí. V uplynulém roce jsme ovšem měli v tom-
to směru absolutně svázané ruce. Nemohly proběhnout 
ani ty tradiční, které bychom měli svým dětem vštěpovat 
do paměti, jako jsou Velikonoce, stavění máje, pálení ča-
rodějnic, masopustní průvody, slavnostní rozsvěcení vá-
nočního stromečku v obci, mikulášská nadílka apod.

3. Novoroční předsevzetí si nedávám a nikdy jsem si ani ne-
dával.

otázky starostkám a starostům

Božena Novotná, Nimpšov
1. Největší radost mi v tomto roce udělaly místní ženy, kte-

ré se rozhodly šít roušky nejen pro místní obyvatele, ale 
i pro všechny potřebné, kteří se nacházeli v jarních mě-
sících v Nemocnici Třebíč a v Nemocnici Ivančice. Ušité 
roušky byly předány i do zařízení DIAKONIE Myslibořice, 
kde máme také našeho občana. Děkuji občanům za re-
spektování a dodržování všech omezení a hygienických 
opatření. Ke dni 7. 12. 2020, kdy odpovídám na anketní 
otázky, není v obci jediný pozitivní občan na onemocnění 
covid-19. Věřím, že se všichni budeme nadále potkávat 
i v příštím roce.

2. Od roku 2021 neočekávám nic dobrého. Myslím si, že 
pandemie není u konce, přijde další vlna a ekonomická 
situace bude velmi špatná. Naše obec je hodně malá 
a snížení příjmů do obecního rozpočtu bude velmi citelné.

3. Novoroční předsevzetí jsem si nedala. Nedělám to žádný 
rok, protože vím, že bych je nedodržela. Znamenají hod-
ně odříkání.

Oldřich Svoboda, Nové Syrovice
1. Za sebe rozhodně z bezvadně fungující rodiny, za jejich 

podporu a pohodu s vnoučaty. V obci pak za počáteč-
ní semknutost a pomoc občanů při nástupu pandemie. 
Zvládnutí všech, i neplánovaných, záměrů stavebních 
i oprav, zvláště pak základní škola a využitelnost školní 
zahrady, to je taková „srdcovka“.

2. Snad již zlepšení situace, pohodu a hlavně pochopení 
a větší pokoru nás všech.

3. Předsevzetí si rozhodně nedávám v tento čas. Co chci 
a musím – musím nastolit ihned – jinak to nemá smysl. 
Hlavně pak nevykřičet vše moc nahlas a potom se divit. 
Raději potichu, pro sebe a ostatní později překvapit.

Vítězslav Krotký, Vícenice u M. B.
1. Rok 2020 byl kvůli pandemii onemocnění covid-19 složi-

tý. Moc radosti nebylo. Asi nejvíc mě potěšilo a byl jsem 
hrdý z toho, jak na jaře, po vypuknutí pandemie, když se 
ukázalo, že stát, resp. vláda nemá pro občany nic, jen zá-
kazy a plané sliby, se lidé semkli, sami začali šít roušky, 
vyrábět ochranné pomůcky a navzájem si pomáhat. Ať už 
pomocí při nákupech seniorům, nebo přípravou a dovo-
zem jídla a vybavení pro naše zdravotníky, záchranáře, 
hasiče a policisty. Opět se ukázalo, že naši lidé si poradí, 
ať je vláda i situace jakákoli.

2. Od roku 2021 bych moc chtěl, aby se situace a svět vrátily 
do normálu, který byl před pandemií.  Bylo by to potřeba. 
Ale nebude to jednoduché.

3. Vzhledem k tomu, že novoroční předsevzetí, která jsem si 
v minulosti dal, se mi nikdy nepovedlo dodržet, tak od ur-
čité doby se snažím si žádná novoroční předsevzetí ne-
dávat. Ale ani to se mi vlastně moc nedaří...

Radek Malý, Želetava
1. Na jednoduché otázky někdy bývají velice složité odpo-

vědi. Zejména když začnete uvažovat v širších souvislos-
tech. Důležité je umět se radovat i z naprostých maličkos-
tí. Proto uvedu jen jednu drobnost. Letos jsem, ač rybář 
ala Holátko Josef, chytil cca osmdesáticentimetrového 
amura. Nic světoborného, nic významného, nic zásadní-
ho, ale přesto… 

2. Rok 2021 bude mít bezpochyby nepředvídatelný a asi pro 
většinu komplikovaný začátek. Dost možná nás čeká eko-
nomická, psychologická, sociologická a kdovíjaká další 
krize. Čeká nás mnoho změn. Dojde k útlumu některých 
tradičních oborů a zaběhlých aktivit. Určitě také ale při-
jdou nové příležitosti. Dojde k nastartování a progresiv-
nímu rozvoji mnohých doposud okrajových nebo nových 
vědních a technologických oborů, začne se měnit náš cel-
kový pohled na svět. Každá krize přináší obrovské změny 
ve společnosti a my budeme přímí účastníci a svědci.   

3. Ne, novoroční předsevzetí si nikdy nedávám. Většina no-
voročních předsevzetí má zcela reálně jen a pouze jepičí 
život. Tak proč si kazit nový rok hned 2. ledna?

Anketu připravil Luboš Janoušek

Martin Kessner, Radkovice u Budče
1. Největší radost v roce 2020 jsem měl z výsadby mla-

dých stromků do obecních lesů v celkovém počtu 50 000. 
Vzhledem k tomu, že obec vlastní 75 ha lesa, je nezbyt-
ně nutné se o ně postarat. Hned nato jsem měl radost 
z toho, že rok byl hned po výsadbě velmi bohatý na deš-
ťové srážky, což většinu těchto sazenic zachránilo, ač-
koli zjara vypadala situace jinak. Další radost jsem měl 
z podzimu, kdy naše obec vyhlásila soutěž pro občany 
naší obce „sběr plodů listnatých stromů“, ty se nám sešly 



18

z mikroregionu

Písnička
Písničku v noci plné hvězd
slyšel jsem kdesi zpívat.
Nutila tíha neunést,
co muselo se skrývat.
Krásná jak růže v okvětí,
prostá jak sedmikráska,
smutno, když píseň odletí.
Vím, byla to láska.
Písničko, tehdy v hlase mém
chvělo se milování.
Zpívat tě, zpívat nocí, snem
chtělo se bez ustání.
Bylo však třeba utlumit
přání, jež rozkvést chtěla.
Marně se vzpíral plachý cit.
I touha oněměla.
Krásná jak růže v okvětí,
prostá jak sedmikráska,
smutno, když píseň odletí.
Vím, byla to láska.
Dozněla píseň. Nocí tvou
plavcův stesk tiše pláče.
Odplouvá. Jak se plachty dmou,
umlká bílé ptáče.

(Ze sbírky Zakletí, 1942)

PhDr. Antonín Bartušek 
(* 11. ledna 1921 Želetava, 

24. dubna 1974 Praha)

11. ledna 2021 uplyne přes-
ně sto let, co se v rodině ma-
lého zemědělce v Želetavě 
v Podolí narodil patrně zdejší 
nejvýznamnější rodák, bás-
ník, překladatel, teoretik umě-
ní a historik Antonín Bartušek.

Byl samotář zádumčivé po-
vahy, od mládí hodně četl. Do obecné 
školy chodil v Želetavě a po přímluvě paní 
učitelky svolili rodiče, aby šel studovat 
na třebíčské gymnázium, které absolvo-
val uprostřed války v roce 1941. Vysoké 
školy byly zavřené, a tak do konce války 
pracoval v Praze jako advokátní úředník. 
Po válce byl referentem literárního oddě-
lení Československého rozhlasu a záro-
veň studoval literární historii a kompara-
tistiku na Filozofické fakultě UK.

Později si přidal i dějiny 
výtvarného umění a historii. 
V roce 1950 Antonín Bartu-
šek obhájil svou doktorskou 
práci na téma Stavební vý-
voj bývalého cisterciáckého 
kláštera ve Žďáře. Působil 
v Ústavu státní památkové 
péče, později v Ústavu pro 
teorii a dějiny umění ČSAV. 
V roce 1955 se PhDr. Bartu-
šek stal ředitelem Městského 

muzea v Třebíči a posléze stál v čele Zá-
padomoravského muzea a galerie v Tře-
bíči, kde pracoval až do roku 1961. Tento 
želetavský rodák byl i teoretikem a histori-
kem ve Scénografickém ústavu a výtvar-
ným teoretikem Národního divadla.

Básně publikoval ve Studentském ča-
sopise, Akordu, Řádu, Hostu do domu, 
Kytici, Literárních novinách, Plamenu aj. 
Jeho knižním debutem je sbírka Zakletí. 
Vyšla v edici Vysočina, která začala ofici-
álně fungovat až po válce, ale tiskla, dnes 
bychom řekli samizdatově, své publikace 
již během 2. světové války.

Mimo značného počtu odborných prací 
týkajících se např. Třebíče, Jihlavy, Žďá-
ru n. Sáz., Jaroměřic n. Rok. publikoval 
básnické sbírky: Fragmenty (1945), Sud-
ba (1947), Oxymóron (1965), Červené 
jahody (1967), Tanec ptáka Emu (1969), 
Antihvězda (1969), Královská procház-
ka (1971), Období mohyl (1975) a Změna 
krajiny (1977). Od 60. let dr. Bartušek spo-
lupracoval s rozhlasem na cyklu věnova-
ném současné americké poezii. Epigramy 
podepisoval pseudonymem Jan Barbar 
a ve Stockholmu uveřejněnou básnickou 
skladbu Atomový věk podepsal pseudo-
nymem Martin Den. V roce 1975 vyšla 
v Anglii jeho básnická sbírka Aztécký ka-
lendář.

PhDr. Antonín Bartušek přešel v roce 
1964 do Státního ústavu památkové 
péče a ochrany přírody v Praze, kde 
pracoval až do své předčasné smrti v 53 
letech. Velký básník, na kterého se ne-
právem zapomíná, je pochován na žele-
tavském hřbitově.

V Třebíči byla po Antonínu Bartuškovi 
pojmenována ulice. V roce 2001 zastupite-
lé Třebíče ocenili PhDr. Antonína Bartuška 
In memoriam čestným občanstvím města.

Olga Nováková

Sto let od narození významného želetavského rodáka

Chtěl bych se ještě vrátit ke svému pří-
spěvku z minulého vydání zpravodaje. 
Akci v Nových Syrovicích se nám podařilo 
zdárně zvládnout a suchou nohou naše 
děti mohou vykročit na oběd a svačinku 
od prosince. Zároveň se podařilo na školní 

zahradě vybudovat další hřiště v hodnotě 
540 tis. Kč za přispění dotace z MMR ČR. 
Řeklo by se, že máme splněno, ale opak 
je pravdou. Již nyní plánujeme další mož-
né opravy a udržovací práce na majetku 
obce. Hned zde ve škole si žádá budova 

mateřské školy novou střechu, máme vy-
tipovány a připraveny další místní komuni-
kace k jejich opravě. Chtěli bychom opravit 
umělou trávu na hřišti u hřbitova, dřevěné 
zábradlí i ochranné sítě kolem hřiště včet-
ně omítek na kabinách. Požádali jsme 

Nejen nová spojovací chodba a mateřská škola...
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o dotaci na měřiče rychlosti při vjezdu 
do obou obcí. Za přispění fondů bychom 
chtěli rozšířit i vozový park obce o elekt-
romobil, auto na alternativní pohon pro 
svoz komunálního odpadu a další techni-
ku do lesa v podobě nového traktoru s pří-
davným nářadím (vrták na sloupky, fréza 
na pařezy, podkop). To jsou další smělé 
plány do nadcházejícího roku pro kvalit-
nější a snadnější práce a život v naší obci.

Plánů máme i více, je zde však ještě 
období uzavírání akcí končících, jejich 
vyhodnocení a vyúčtování. Ani nevíte, jak 
potěší po nějaké době telefonát kupříkla-
du z ministerstva zemědělství, které bylo 
tím, kdo přispěl na opravu kaple v Krnči-
cích. Po představení se paní inženýrky, 
která vás pozdraví na dálku, poděkuje 
za bezvadné využití prostředků na opra-
vu, protože dle přiložených fotek již dlouho 
nic tak vydařeného neviděla.

Doba udržitelnosti některých progra-
mů je dlouhá, a proto i nyní v listopadu 
2020, snad právě k výročí, přišla zpráva 
z ministerstva obrany, že pomník padlých 
zbudovaný v roce 2012 nevykazuje žádné 
nedostatky. S takto vynaloženým úsilím 
a vlastní kůží na trh, jak se říká, musí člo-
věk počítat a stále žít ve vedení obce.

Stačili jste se projít po setmění naší 
obcí, zvednout oči a prohlédnout si no-
vou světelnou výzdobu? V letošním roce 
bylo zakoupeno 25 ks svítících vloček, 
byl opraven řetěz na stromě před školou. 
Doufám, že i toto přispělo k lepší sváteč-

Také v Jakubově byl advent tentokrát 
jiný. Nekonaly se společenské akce, ale 
tradiční betlém nechyběl. Ten už pošest-
nácté postavili místní nadšenci ze sena 
v životní velikosti. Málokdo už si asi pa-
matuje, že první betlém postavený v roce 
2005 měl pouze šest postav: svatou rodi-
nu a tři krále. Poté každým rokem nějaká 
postava přibyla a v tom letošním jich tak 
napočítáte dvacet šest.

Samozřejmě nechybí Marie s Josefem 
a malým Ježíškem, anděl nebo tři králové 
s velbloudem. Najdeme tady i skupinku 

muzikantů, ovčáka s jeho stádem oveček 
a beranem, děti, mlynáře i rybáře s kapry, 
přičemž zpovzdálí vše hlídá ponocný.

Jakubovský betlém najdete na návsi 
v parku pod nazdobeným smrkem. Ten 
je nejvyšším rostlým vánočním stromem 
v okolí. Jeho výška je odhadována na 25 
metrů a je na něm umístěno 80 barevných 
LED žárovek. Rozsvícení vánočního stro-
mu se tentokrát z důvodu vyhlášeného 
nouzového stavu uskutečnilo bez účasti 
diváků.

Miroslav Kabelka

ní hřejivé atmosféře našich Vánoc. Vždyť 
pohled našich dětí a vnoučat, kde se od-
ráží v jejich očích blýskavé světélko nadě-
je a radosti, nám dospělým nedává spát.

Vše nejlepší, hlavně pohody, zdraví 
a žádnou zášť do nového roku!

Oldřich Svoboda, 
starosta Nových Syrovic

Betlém s šestadvaceti postavami

Stejně jako v jiných obcích ovlivnila pan-
demie koronaviru i v Želetavě nejen spole-
čenský život, ale také plánované investiční 

akce. Výpadek v příjmu městyse zapříčinil 
škrty v rozpočtu. Z akcí roku 2020 byla 
odložena např. dlouho plánovaná oprava 

historické kašny na náměs-
tí, nákup automobilu pro 
hasiče, nebylo dokončeno 
parkoviště u pošty a nepro-
vedly se i některé plánova-
né opravy a údržby.

Na druhou stranu mnoho 
akcí se naštěstí zrealizovat 
podařilo. Želetavský hřbi-
tov má novou infrastruk-
turu, kamenné chodníky, 
přibyly zde vkusné vodní 
zdroje. V budově šaten 
u fotbalového hřiště byly 
nově instalovány elektrické 
rozvody a provedeny další 
nutné opravy. Na radnici 
byly kompletně přestavěny 
kancelářské prostory. V uli-
cích Podolí a Družstevní 
zmizely nevzhledné sloupy 
elektrického vedení – byla 
zde provedena kabelizace. 
Novou podložku dostalo 
i čapí hnízdo na komíně bý-
valé sladovny (v minulosti 
skrz hnízdo pršelo dovnitř 
budovy).

Ve farním kostele sv. Mi-
chaela slouží nový rozhlas 

a obnovené topení. Věžní hodiny pohá-
ní nový stroj řízený radiovým signálem 
a do zákristie byla zavedena teplá i stu-
dená voda. V budově fary jsou k dispo-
zici nové WC pro účastníky bohoslužeb, 
zrekonstruovaná koupelna a ústřední 
topení. Je zde vydlážděný dvůr a garáž 
má novou střechu. Nemalou finanční 
částkou přispívá želetavské farnosti kaž-
doročně také Městys Želetava.

Další velkou akcí, která určitě přispěla 
k celkovému vzhledu městyse, je obnova 
kamenného zpevnění koryta Želetavky 
a instalace kovového oplocení a třech 
nových lávek. Tuto v uplynulém deštivém 
roce velmi náročnou akci provedlo Povodí 
Moravy.

Pevně věříme, že nový rok bude přízni-
vější a odložené práce se zdárně dokončí.

Olga Nováková

Želetava v právě uplynulém roce 2020
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dané normy pro jejich výstavbu či dnešní 
moderní technologie. Obnova obecních 
cest je však poměrně finančně náročnou 
záležitostí a bez přispění státu či krajů si ji 
malé obce vůbec nemohou dovolit.

V Martínkově byly rekonstrukce míst-
ních komunikací zaháje-
ny před dvěma lety, kdy 
se obci podařilo získat 
z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR dotaci ve výši 
900 000 Kč. Tato částka 
činila polovinu nákladů 
opravy části komunika-
ce od odbočky do obce 
směrem na náves. Vloni 
podaná žádost byla rov-
něž úspěšná, na konci 
září mohly být tedy za-
hájeny práce na dal-
ší cestě. Tentokráte 
po celé pravé straně ná-
vsi. Z důvodu úprav ne-
vyhovujících podkladů 

Čas neúprosně letí 
a bolest v srdci zů-
stává. Slzy v očích 
tě neprobudí a do-
mov prázdný zůstá-
vá. Hvězdy ti nesví-
tí, slunce nehřeje, 
už se k nám nevrá-
tíš, už není naděje. 
Tvůj hlas se ztratil, 

úsměv vítr vzal a nám jen vzpomínky za-
nechal. 
Dne 25. prosince 2020 uplynulo dlouhých 
a smutných 6 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček pan 
Pavel Bloudíček z Vícenic. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Marie a dcery s rodinami. 

Opustili nás:
Pavel Špát 1943 Mor. Budějovice
Karel Bořecký 1939 Mor. Budějovice
Jaroslav Fanta 1935 Domamil
Marie Svobodová 1939 Lažínky
Libuše Fantová 1937 Domamil
Bohuslav Novotný 1936 Lukov
František Říha 1944 Mor. Budějovice
Zdeňka Ondráková 1966 Dolní Lažany
Milena Jahodová 1939 Nové Syrovice

Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Místní komunikace jsou v mnoha pří-
padech noční můrou nejen občanů té či 
oné obce, ale i členů zastupitelstva. Vět-
šina silnic v našich sídlech pochází z dob 
před padesáti i více lety, kdy nebyl takový 
provoz jako dnes, navíc neexistovaly ani 

a změn spádových poměrů bylo nutno vy-
trhat původní obrubníky a nahradit je no-
vými. Vyměněny byly uliční vpusti a nově 
osazen i odvodňovací žlab. K vlastnímu 
položení asfaltového koberce pak došlo 
na začátku listopadu 2020. Opravena byla 
komunikace o ploše téměř 1700 m2.

Velké poděkování patří pracovníkům 
dodavatelské firmy SVOBO MB stav z Mo-
ravských Budějovic, kteří i přes mnohdy 
nepříznivé podzimní počasí práce do-
končili ještě před uplynutím smluvního 
termínu předání díla. Náklady na loňskou 
opravu činily 3 mil. korun, dotace z pro-
gramu Podpora a rozvoj regionů činila 
2 090 000 Kč (70%).

Na prosincovém zasedání obecního 
zastupitelstva se rozhodlo o podání žá-
dosti na pokračování prací na dalším 
úseku. Bude-li úspěšná, dojde v příštích 
letech také k opravě komunikace vedou-
cí kolem prodejny, pohostinství a budovy 
OÚ ke kostelu.

Josef Pléha, starosta

Opravená místní komunikace v Martínkově

Vzpomínka

Stojíme na prahu nového roku a všichni 
doufáme, že nastávající měsíce přinesou 
hlavně návrat k „normálu“. Uplynulé obdo-
bí nás všechny totiž postavilo před řadu 
nestandardních situací. Pro učitele to 
znamenalo velkou výzvu – učit bez žáků! 
Tedy takových, kterým se můžete podívat 
do očí a bezprostředně reagovat na jejich 
momentální náladu, individuální potřeby 
a vzniklé situace. V březnu stál každý uči-
tel před otázkou: Jak učit na dálku?

Počítačová doba naštěstí nabízí mno-
ho možností a slova jako posílám, sdílím 

a skenuji se stala pedagogickou každo-
denností. Zavedli jsme systém a následně 
se o něm snažili přesvědčit i naše studen-
ty. A věřte, že to byla doba velkých výzev 
i pro ně. Doba, kdy museli převzít zodpo-
vědnost. – „Musím, i když se mi nechce. 
Dělám to přeci pro sebe. Měl bych efek-
tivně využít čas.“ Pokud si toto studenti 
z uplynulého období odnesli, tak to nebyl 
„ukradený rok“, jak nám podsouvají různá 
média.

Na naší škole se toho kromě kvalitní on-
-line výuky událo opravdu hodně. Některé 
věci jsou očím veřejnosti skryty. Jedná 
se například o vybavení nové tabletové 
učebny, pořízení dalších dataprojektorů 
a pláten, moderní dovybavení odborných 
učeben a doplnění zázemí pro studen-
ty na chodbách školy v podobě nových 
čtyřsedaček. Uskutečnila se řada akcí 
a projektů, o kterých jsme čtenáře zpra-
vodaje průběžně informovali. A pokud ob-
čas projdete kolem naší školy, určitě jste 
zaregistrovali stavební práce, díky kterým 
se původní budova dočká zasloužené re-
konstrukce. Tato velká přestavba je nyní 
zhruba ve své polovině. Jsou dokončena 
horní dvě patra, která se už těší na pří-
chod nových studentů.

Plánů do roku 2021 je mnoho a my by-
chom vám alespoň některé z nich chtěli 
představit:

Prioritou je dovést maturanty k úspěšné 
maturitní zkoušce a poskytnout jim kvalit-
ní přípravu do dalšího života a studia.

Připravuje se realizace projektu Učíme 
se venku, díky kterému se část okolí naší 
školy promění ve venkovní učebnu. Bude 
dokončena rekonstrukce původní budovy.

Co chystáme na Gymnáziu a SOŠ Moravské 
Budějovice v novém kalendářním roce 2021?

Především se ale připravují další vzdě-
lávací aktivity pro studenty a rádi bychom 
oslovili i další zájemce o studium na naší 
škole.

Nový kalendářní rok je už tady a my 
pevně věříme, že přinese jen to pozitivní 
a že se nám podaří naplnit všechny naše 
plány. Jak se nám to daří, můžete sledo-
vat na našich webových stránkách www.
gymsosmb.cz a na sociálních sítích.

Dovolte nám poděkovat za zájem 
o dění na naší škole a přejeme vám hod-
ně zdraví, štěstí a úspěchů v kalendářním 
roce 2021.

Mgr. Květa Bretšnajdrová, 
Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice
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vzpomínky

Byla dlouhá noc 
a přišlo smutné 
ráno,
tvé srdce přestalo 
bít.
Odešel jsi tiše, jak 
osud si přál,
však v našich srd-
cích žiješ stále dál.

Těžké bylo loučení, těžké je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 1. ledna vzpomeneme 1. výročí 
od úmrtí pana
Františka Valíka  z Vesce.
S láskou vzpomíná 
manželka, synové a dcery s rodinami.

Neplačte a nechte 
mne klidně spát, 
i bez slz je možno 
vzpomínat. 
Nebylo mi dopřáno 
déle s vámi být, 
nebylo léku, 
abych mohl žít.
Dne 10. 1. 2021
uplyne první 

smutný rok od úmrtí pana 
Františka Čerstvého 
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná 
manželka Marie, syn Radomír, 
dcera Jitka s manželem, vnoučata Slávek, 
Nikola a Adélka.

Dne 11. 1. 2021 
uplyne 5 smutných 
roků, kdy nás opus-
tila naše drahá 
maminka, paní 
Vlasta Tvrdá 
z Moravských 
Budějovic. 
Zároveň 
23. 12. 2020 jsme 
vzpomněli jejích 

nedožitých 77. narozenin.
Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera Lenka s manželem.

Zapalme svíce, 
kdo jsme 
ho milovali, 
za krásné chvíle, 
jež jsme 
s ním prožívali.
Dne 5. 1. 2021 
uplyne jeden smut-
ný rok, kdy nás po 
těžké nemoci 

navždy opustil náš milovaný syn, manžel, 
tatínek a dědeček, pan
Ing. František Chvátal 
z Moravských Budějovic.
S láskou a neustálou bolestí v srdci každý 
den vzpomínají 
manželka Květa, dcera Květka s rodinou 
a syn František s rodinou.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal, 
ale vzpomínky 
v srdcích žijí dál.
Dne 24. ledna 2021 
uplyne druhý 
smutný rok, 
kdy nás opustil pan 
Jan Hofmann 
z Vranína.

S láskou vzpomínají 
syn Jan a dcera Marie s rodinami. 

Zhasly oči plné 
lásky, naší drahé 
Barunky, nehasnou 
však nikdy na ni, 
v srdcích naše 
vzpomínky. 
Děkujeme, že jsi 
anděl v našem 
životě.
Dne 10. 1. 2020 

uplyne druhé bolestné výročí úmrtí naší mi-
lující maminky, dcery, sestry a kamarádky 
Barbory Šamánkové. 
S láskou vzpomínají 
dcery Nellinka a Viktorka, rodina 
a přátelé.

Kdo v srdcích žije, 
neumírá...
Kdo poznal Tě, ten 
měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.

Dne 14. 1. 2021 
uplyne 10 let, 
co nás navždy 

opustil pan Pavel Hrůza.
Nikdy nezapomenou 
manželka Marie, děti Ondřej, Martina 
a Silvie s rodinami.

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta 
a vzpomínky 
v srdcích zůstávají.
Dne 16. 1. 2021 
uplyne 12 let, 
co nás navždy 
opustil 
pan 

František Ondrák.
S láskou vzpomínají 
manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 31. 1. 2021 
uplyne 8 let, kdy 
nás navždy opustil
pan 
Vlastimil Řiháček 
z Kojatic.
S láskou stále 
vzpomíná a nikdy 
nezapomene 
celá rodina.

Dne 4. 1. 2021 
uplyne 16 roků, 
kdy nás navždy 
opustila 
paní 
Jaroslava Tříletá 
z Moravských 
Budějovic.

S láskou stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene rodina.

Utichly kroky, umlkl 
hlas, ale Tvůj obraz 
zůstává v nás.
Vzpomínky zůstaly 
jen a ty se vracejí 
den co den.
Dne 19. 1. 2021 
uplyne 5 let, 
kdy nás opustil 
pan Karel Linha.

S láskou vzpomínají 
manželka Jiřina, syn Karel a dcera Jiřina 
s rodinami.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 25. ledna 2021 
uplyne 11. smut-
né výročí, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, ta-
tínek, švagr, děde-
ček a pradědeček,
pan 
Josef Musil 
z Litohoře.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, 
který jsi s námi žil.

Občas chceme, 
aby se sny staly 
skutečností 
a skutečnost 
byla jen sen…
Dne 2. ledna 
uplynou 3 roky, 
kdy nečekaně 
a bez rozloučení 
odešel pan 

František Radkovský 
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná 
manželka Marie, dcera Katka s manželem 
a vnuci Matyáš a Jonáš.
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Pandemie koronaviru, rekonstrukce části 
učeben, nový ředitel i někteří pedagogové, 
milionové investice před koncem roku, začá-
tek užší spolupráce se Skupinou ČEZ. 
To jsou ty nejdůležitější události. I když 
– jsme tu především pro žáky a těch 
máme aktuálně 310. Právě pro ně chce-
me napnout síly, aby vzdělání získané 
u nás z nich činilo šikovné perspektivní 
lidi, schopné se uplatnit v praxi a zařídit 
si díky tomu život podle svých představ. 
Proto je důležité mít úzkou spolupráci 
s podniky a organizacemi. Mimochodem 
jedna ze strojírenských firem v blízkém 
okolí se s námi chystá navázat inten-
zivnější kooperaci, včas budeme žáky 
i veřejnost informovat, stojíme před pod-
pisem smlouvy.

Stokrát skloňovaný 
koronavirus

Vezmu-li události popořadě, pak se 
musím vrátit do března 2020, odkdy se 
kvůli nákaze covid-19 život proměnil neví-
daným způsobem. Naši školu jsme museli 
uzavřít a rozjet distanční výuku. V dílnách 
žáci opustili rozdělané projekty. Tomáš Fi-
ala, výborný budoucí mechanik seřizovač, 
zvítězil v krajském kole oborové soutěže. 
Celostátního kola se už však kvůli pandemii 
nezúčastnil. Velká škoda, měl šanci uspět.

Naši zaměstnanci šili roušky, vyráběli 
štíty, což ocenili zdravotníci v řadě zařízení 
od Dačic přes Třebíč po Znojmo. Částečně 
i vlastními silami jsme zajistili rekonstrukci 
učeben v budově v Dobrovského ulici, kam 
se přesunul odborný výcvik oboru Ošetřo-
vatel.

Po skončení jarní vlny koronaviru nám bylo 
jasné, že ta druhá na sebe nenechá dlouho 
čekat. Včas jsme se zaměřili na přípravu 
a výbavu IT technologiemi pro předpokláda-
nou podzimní distanční výuku. Vyplatilo se. 
Už v počátcích podzimní pandemie jsme do-

kázali pracovat on-line podle rozvrhu hodin, 
odehrávala se takto zhruba polovina učiva. 
Druhou polovinu tvořila domácí práce.

Noví lidé ve škole
Jak jsem zmínil, v létě se kompletně změ-

nilo vedení školy. Dlouholetý ředitel Ing. Ja-
roslav Doležal se v době svého končícího 
mandátu nepřihlásil do dalšího výběrového 
řízení, jež na příští šestileté období vypsal 
zřizovatel Kraj Vysočina. Zájem o tuto pozici 
jsem projevil i já a u výběrové komise jsem 
uspěl. Získaný mandát mi umožnil udělat 
personální změny. Od září u nás působí 
devatenáct nových zaměstnanců, přede-
vším učitelů. Někteří mají zkrácený úvazek. 
Celkem šest zaměstnanců skončilo – ať už 
proto, že si přáli jít do penze, nebo protože 
nesouhlasili s novou koncepcí školy. Týdně 
se zvýšil počet odučených hodin o sto pět-
atřicet. To všechno se nám podařilo sklou-
bit do finančního modelu, který je v souladu 
s novým financováním škol. Daří se nám 
lépe vzdělávat a zároveň jsme citelně snížili 
provozní náklady.

Rok 2020 přinesl v naší škole největší změny za 16 let
Množství změn a výrazných událostí, které se loni promítly do chodu Střední školy 

řemesel a služeb Moravské Budějovice (SŠŘS), lze srovnat snad jen s etapou, kdy 
naše vzdělávací instituce vznikala sloučením tří škol před šestnácti lety.

Škola má stabilizovaný kolektiv, kvalitní 
učitele, je v dobré kondici. Má perspektivu 
se úspěšně rozvíjet. A věřím, že si toho bude 
veřejnost všímat.

Lůžko či deklarace
Ke konci roku se nám podařilo do-

končit plánované dvoumilionové inves-
tice. Žáci budou pracovat na soustruhu 
po generální opravě, kuchařky uvaří 
v novém konvektomatu. V autoškole je 
nový přívěs, pořídili jsme další automo-
bil. Díky končící krajské radní pro škol-
ství Ing. Janě Fialové jsme pro ošetřo-
vatele obdrželi nové polohovací lůžko 
světoznámé značky Linet. V prosinci 
jsem podepsal Deklaraci o spolupráci 
se společností ČEZ, která provozuje Ja-
dernou elektrárnu Dukovany. Toto spo-
jení může škole přinést nové zajímavé 
příležitosti.

Dík dlouholetému řediteli
Rád bych zmínil ještě jednu pro mě 

zásadní věc. Chci touto cestou poděko-
vat Ing. Jaroslavu Doležalovi, jenž naší 

škole řediteloval od první poloviny 90. let. 
Dík mu patří za veškerou práci, kterou pro 
školství vykonal. Za jeho dobromyslný pří-
stup, vstřícnost a lidskost. To on mě v roce 
1998 přijímal ke studiu. O devět let později 
mi dal šanci začít jako učitel odborného vý-
cviku. A v roce 2020 mi předal svou dlouho-
letou práci. Budu se snažit dál školu vést, 
aby byla úspěšnou vzdělávací institucí pro 
region Moravskobudějovicko a široké okolí. 
Jsem rád, že se na pana Doležala můžu dále 
obracet, a jsem mu vděčný i za současnou 
pomoc při výuce.

Odborné školství má v Moravských Bu-
dějovicích historii, která sahá do roku 1920. 
Kvůli pandemii jsme tu úctyhodnou stovku 
nemohli oslavit. Přejme si, ať ta další přinese 
jen to dobré.

Ing. Tomáš Dolejský, 
ředitel Střední školy řemesel 
a služeb Moravské Budějovice

Na začátku tohoto školního roku složili žáci školy nový 
elektromobil. Jejich práci ocenil i ředitel SŠŘS Tomáš 
Dolejský (úplně vlevo).     Foto: Hana Jakubcová

V rámci distanční výuky jsme překročili 
hranice našich domácích příbytků a zapo-
jili se do Měsíce filmů na školách, který se 
koná každý listopad pod patronací organiza-
ce Člověk v tísni. Letošní ročník je věnován 
roli médií v totalitní společnosti, současně se 
snaží upozornit na důležitost svobodných, ne-
závislých médií, které jsou nedílnou součástí 
fungující demokratické společnosti.

Studenti společenskovědního semináře 
nejprve zhlédli film Tajné akce StB: Akce Alfa. 
Je připomenutím činnosti Rádia Svobodná 
Evropa, snahy StB proniknout do mnichovské 
centrály prostřednictvím agenta P. Minaříka 
a připravit např. únosy tehdejších redaktorů.

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 následovala 
online debata s disidentem a aktivistou za lid-
ská práva Janem Rumlem o nezávislých, ale 

i o režimních komunistických médiích, kterou 
moderovala Veronika Sedláčková z ČRo. Stu-
denti mohli v jejím průběhu psát své dotazy 
a tak ovlivnit průběh debaty.

A jak hodnotí „akci“ naši studenti?
Snímek mi přišel zajímavý a obecně dobře 

vzatý. Bylo zajímavé pozorovat, jak se Češi 
nechtěli poddávat komunismu a sabotovali ho 
právě díky třeba vysílání Hlasu Ameriky nebo 
Svobodné Evropy. Výpovědi přímých svědků 
je určitě velké plus, přidalo to ten ,,autentic-
ký pocit‘‘. Události dané doby jsou ve snímku 
popsány stručně a přehledně. Můžeme být 
rádi, v jaké době žijeme. Debata s panem 
Rumlem, který se aktivně podílel na bojích 
a sabotážích proti komunismu, byla přínosná. 
Moderátorka kladla otázky, které byly vhodné 
a dobře mířené. Rozhovor byl také doplněn 

osobními příhodami pana Rumla, což také 
přidalo „šťávu‘‘ rozhovoru. Líbil se mi popis 
redakcí a popis postupu, jak se vše událo 
a dělo a jak například probíhala přeprava 
„Zakázaných listů‘‘ (A. Alili).

…Nejvíce mě překvapilo, když vyprávěl 
o spotřebě vody během vysílání rádia Hlas 
Ameriky, kdy spotřeba vody byla téměř nu-
lová, a během vysílání klasických oficiálních 
zpráv v sedm hodin, kdy byla naopak spo-
třeba vody velmi vysoká (pan Ruml dlouhá 
léta pracoval jako strojník v čerpací stanici 
pro část Prahy Chodov). Další zajímavá infor-
mace byla o tom, jakým způsobem se vozily 
texty, knihy apod. za hranice a jakým způso-
bem se dovážely zase ze zahraničí k nám. 
(Z. Radová).

Mgr. Ilona Lovicarová, Gymnázium 
a SOŠ Moravské Budějovice

Měsíc filmu na školách
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ze školství

Vánoce jsou pro většinu z nás jedny z nej-
důležitějších svátků v roce. Tyto sváteční 
dny přinášejí do našich domovů klid a čas, 
který trávíme se svými nejbližšími, kdy více 
než jindy myslíme na všechny, kteří potře-
bují naši pomoc. Právě v tyto dny pomáhala 
Armáda České republiky v zastoupení 22. 
základny vrtulníkového letectva Biskajská 
v Náměšti nad Oslavou v domovech pro 
seniory. Vojáci z této základny vymysleli za-
jímavý projekt nazvaný Vánoční přání pro 
seniory a oslovili také žáky prvního stupně 
ZŠ T. G. Masaryka v Moravských Budějo-
vicích, aby se do projektu zapojili společně 
s nimi.

inzerce

Kromě příslušníků vrtulníkové základny 
v Náměšti a jejich rodin se dali žáci prvních, 
druhých i třetích tříd do vyrábění vánočních 
přáníček pro neznámé babičky i dědeč-
ky. Přání vznikala pod dětskýma rukama 
v hodinách výtvarné výchovy, u některých 
i ve volných chvílích doma. Celkem se v mo-
ravskobudějovické základní škole vytvořilo 
okolo 170 přání. Děti i pedagogové věří, že 
s láskou vyrobená přání udělala seniorům 
v těchto nelehkých chvílích radost.

Děkujeme, že jsme mohli být součástí 
předvánoční sdílené radosti a nejen senio-
rům přejeme pevné zdraví a mnoho krás-
ných chvil v novém roce.

Mgr. Olga Švandová

Žáci ZŠ TGM společně s vojáky udělali radost seniorům

V sobotu 23. ledna se uskuteční druhý ob-
líbený turistický pochod nového roku. Morav-

skobudějovičtí turisté a vyznavači pohybu se 
vydají na tradiční zimní výpravu do Zblovic. 
Sraz v 9.45 hod. u vlakového nádraží nebo 
v 10.00 hod. u koupaliště. Odtud účastní-
ky odveze autobus do Nových Syrovic, 
přičemž dále se bude pokračovat pěšky 
až do cíle ve Zblovicích. Na trase bude 
jako obvykle nachystaný čaj a rozdělaný 
oheň (buřty s sebou). Ve zblovické hos-
podě bude zajištěno občerstvení. Návrat 
zpět do Moravských Budějovic autobusem 
v 15.00 hod., nebo v 17.00 hod. Délka trasy 
je 12 km (z Moravských Budějovic 17 km).
Tereza Lojdová, TJ Sokol

Zimní turistický pochod do Zblovic

Ani na trase do Zblovic už není les takový, jaký 
býval…               Foto: Luboš Janoušek
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různé

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU
sobota 23. 1.      Moravské Budějovice 

Zimní Zblovice
Další lednový pochod vás zavede do Zblovic. Sraz účastníků v 9.45 u vlakového ná-
draží nebo v 10.00 u koupaliště. Více informací uvnitř Zpravodaje. Aktuální informace 

o konání akce na www.mbsokol.cz.

sobota 6. 2.      Moravské Budějovice 

Hromniční výstup na Tašky
Na  únor chystáme hromniční pochod na  horu Tašky u  Šebkovic. Čas odjezdu bude 

upřesněn dle aktuálního jízdního řádu. Aktuální informace o konání akce na 
www.mbsokol.cz.

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.

SUDOKU

8 6 3
3 5 9 7

7 8
9 5 7

5 4 1
2 1 6

8 5
2 5 9 6

2 9 8

Vylosovaný výherce získává kalendář Morav-
skobudějovického mikroregionu na rok 2021.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní 
schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, Purc-
nerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do 12. 
hodin, 13. 1. 2021. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Libuši Procházko-
vé z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

o ceny

Moravskobudějovický portál se stal 
za osm let svého fungování největším infor-
mačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho 
stránkách kromě regionálních zpráv a pře-
hledu kulturních  akcí najdete také denně 
aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.

Chcete si prohlédnout fotky moravskobu-
dějovické adventní výzdoby nebo si přečíst 
o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi 
byste se přitom vyhnuli pročítání černé kro-
niky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny 
do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zají-
má, ať už je to aktuální dění, policejní hláše-
ní nebo kulturní a sportovní události. Pokud 
vám ale jen povědomí o okolním dění nesta-
čí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které 

byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář 
regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, 
výstavy, promítání, besedy a další možná 
vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vy-
hledávat je můžete jak v celém regionu, tak 
v konkrétních obcích. V případě, že akci sami 
pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo 
i široké okolí, máte možnost na ni právě zde 
upozornit zveřejněním pozvánky v přehled-
ném seznamu událostí. Nejzajímavější a nej-
čtenější z nich se objeví také na facebookové 
stránce Region Moravskobudějovicko, kte-
rou v současnosti sleduje přes šestnáct set 
uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu 
průběžně informováni, stačí se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak 

Celý loňský rok jsme se těšili na setkání 
s přáteli z GLOBE škol, které se mělo konat 
v květnu ve Zbirohu. Připravili jsme si tento-
krát několik projektů, ve kterých jsme pátrali 
třeba po důvodech přemnožení myší v příro-
dě nebo po tom, jak vysadit v okolí našeho 
města nové lesy. V mapování výšky sně-
hové pokrývky jsme spolupracovali s dětmi 
z Dačic a se SEV Chaloupky. Prostě jsme se 
chtěli zúčastnit v počtu nevídaném – chtěli 
jsme utvořit tři družstva i s novináři.

Nicméně lidé míní, koronavirus mění. Hry se 
několikrát odkládaly, až bylo rozhodnuto, že se 

budou odehrávat pouze v on-line podobě. Pro-
tože část našeho týmu již opustila naši školu, 
rozhodli jsme se zaujmout posluchače pouze 
jednou prezentací s názvem Tajný lesík.

Ve čtvrtek 26. listopadu naše skupina 
ve složení Táňa Dohnalová, Šárka Kovářo-
vá, Ondra Doležal, Iveta Pokladníková a Eva 
Růžičková komentovala prezentaci o výsad-
bě našeho školního lesíka. A podařilo se jim 
zaujmout posluchače z celé České republi-
ky. Dotazy na chatu i další ohlasy ukázaly, že 
praktické využití badatelství je u nás na vy-
soké úrovni a že se nám podařilo inspirovat 

Odkládané GLOBE games/hry o Zemi proběhly on-line
i ostatní školy. My jsme se naopak zajímali 
o práci ostatních GLOBE škol, například na-
šeho místního gymnázia, které prezentovalo 
práci o měření konduktivity na různých vod-
ních plochách.

Setkání studentů a žáků se zájmem o pří-
rodu je vždy podnětné. I když může být jen 
on-line. Ale už se těšíme, že se na jaře 2021 
potkáme opravdu.

Jana Hanáková (za kroužek Tereza 
při ZŠ TGM Mor. Budějovice)

Na portálu MBudejovicko.cz najdete program na víkend i práci
sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si 
portál poradí. Poptávku místních firem najde-
te v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání 
nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké 
vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni do-
jíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým 
momentálně schází pracovní síla, tady mají 
možnost oslovit potenciální zaměstnance 
prostřednictvím bezplatného inzerátu a záro-
veň využít vysokou návštěvnost portálu pro 
vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci 
mohou rozšířit povědomí o nabízených služ-
bách přímo v místě svého působení. Získat 
nové zákazníky a připomenout se těm stáva-
jícím navíc můžete i zařazením své společ-
nosti do katalogu firem a služeb.       –rb–



placená inzerce
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Letošní vítaní nového roku jsme místo velkých oslav a oh-


