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Vážení spoluobčané,
před několika málo dny jsme se 

ocitli na prahu nového roku 2018. Ka-
ždý z nás se snaží bilancovat, zabý-
vá se myšlenkami, které se vztahují 
k našim blízkým, k našim osobním 
pracovním úspěchům z roku právě 
uplynulého a vytváříme si také před-
stavy o tom, čeho bychom chtěli do-
sáhnout v roce právě započatém. Zú-
častnili jsme se mnozí bujarých oslav, 
starý rok naplnil své dny, přičemž 

jsme se kriticky podívali také na to, jak se nám podařilo některá 
předsevzetí z roku minulého naplnit.

Nemusí se to týkat všech, někdo si žádná předsevzetí nedává, 
žije s vědomím, že vlastní život naplňuje poctivou prací i starost-
mi o rodinu a blízké. Někdo naopak zcela jasně říká, že chce 
ve svém životě změnit to nebo ono. Zde je potřeba říci, že vždy 
záleží na nás samotných, zda se nám podaří stanovená předse-
vzetí splnit…

Rok 2018 bude pro nás rokem opět volebním. Hned v lednu 
budeme rozhodovat podruhé v přímé volbě o budoucí hlavě na-
šeho státu, o tom, kdo z daných kandidátů na úřad prezidenta se 
jím skutečně stane a bude nás dobře reprezentovat a spoluroz-
hodovat nejen o našem domácím, ale především mezinárodním 
začlenění České republiky.

Na podzim tohoto roku potom proběhnou komunální volby 
a doplňovací volby do Senátu České republiky. Budete to právě 
Vy, občané, kteří budete hodnotit naši práci a budete rozhodovat 
o dalším složení zastupitelstva města. Věřím, že Vaše volba, ať 
v případě prezidentské volby, tak v případě voleb komunálních 
i senátních, bude uvážlivá a že Vy sami dokážete zvolit prode-
mokratickou cestu, kterou by se naše vlast i naše město mělo 
nadále ubírat.

Jako dosluhující zastupitelstvo tohoto volebního období 
máme v posledním funkčním roce naplánovány mnohé investič-
ní akce, a tak bude stavební ruch pokračovat i nadále. Rozjede 
se, jak pevně doufáme, rekonstrukce Městského kulturního stře-
diska Beseda. S nástupem příznivějšího počasí začnou práce 
na opravě technické infrastruktury v centru města – a to náměstí 
Míru včetně nového mobiliáře a městské zeleně, ale také přileh-
lých ulic – Sokolské a Dobrovského.
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Rada města na své 79. schůzi dne 21. 11. 2017 mj.:

Rada města na své 80. schůzi dne 5. 12. 2017 mj.:

dokončení ze str. 1

A protože nám to kladná bilance na-
šeho rozpočtu dovolí, i nadále budeme 
pokračovat v opravách chodníků, moder-
nizaci veřejného osvětlení a revitalizaci 
městské zeleně.

Dětem v mateřské škole Fišerova se 
chystáme opravit bazén pro výuku před-
školního plavání, začnou také projektové 
úpravy základní školy TGM, abychom ne-
jen slovy podpořili budování moderního 

výukového prostředí. Pevně doufám, že 
se nám všechny práce podaří uskutečnit 
a zvládnout ke spokojenosti nejen naší, 
ale především ke spokojenosti Vás všech, 
obyvatel našeho města, kterým tyto akce 
přinesou mnohem vyšší zkvalitnění života.

Závěrem bych velice rád poděkoval 
všem mým spolupracovníkům, zaměst-
nancům a ředitelům příspěvkových orga-
nizací a společností s účastí města za je-
jich dosavadní práci a přínos pro město. 
Rád bych poděkoval členům rady měs-

ta, kteří svým rozhodováním napomohli 
k uskutečnění řady dobrých věcí. Protože 
každý kousek dobra, každá vyšší kvalita, 
každé zlepšení životních podmínek oby-
vatel města – to vše stojí za to.

Vám všem, milí spoluobčané, pře-
ji do právě započatého roku 2018 stálé 
zdraví, osobní i pracovní pohodu, štěstí 
a plnohodnotný život v Moravských Budě-
jovicích.

Ing. Vlastimil Bařinka, 
starosta města Moravské Budějovice

schválila předložit žádost o dota-
ci do Programu EFEKT 2017 – 2021 
v rámci výzvy č. 2/2018 na projekt „Mo-
dernizace veřejného osvětlení RVO ul. 
Kozinova a 1. máje, Moravské Budějo-
vice“
schválila pořadí nabídek veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele sta-
vebních prací „Dětské hřiště - Jackov“: 
1.DŘEVOARTIKL, spol. s.r.o.Znojmo, 2. 
SVOBO MB stav, s.r.o. Moravské Budě-

jovice, 3. Elephant smile CZ, s.r.o. Je-
žov
schválila uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o výkonu přenesené působnosti – 
řízení o přestupcích mezi městem Mo-
ravské Budějovice a obcí Dolní Lažany
schválila vyřazení majetku nabytého 
ze ztrát a nálezů a jeho předání na akci 
„Kola pro Afriku“
schválila poskytnutí dotace z FAOM 
ve výši 9.000,- Kč pro Základní školu 

a Praktickou školu Moravské Budějovi-
ce na akce Vánoční jarmark, vystoupe-
ní v Léčebně dlouhodobě nemocných 
a v Domě sv. Antonína Moravské Budě-
jovice
vzala na vědomí informace o zapojení 
městské knihovny do projektu S kníž-
kou do života (Bookstart), uzavření 
městské knihovny v době vánočních 
prázdnin ve dnech 27. - 29. 12. a schvá-
lila úpravu knihovního řádu
vzala na vědomí aktuální informace tý-
kající se průmyslové zóny ve městě

schválila přijetí dotace ve výši 623 667 Kč 
na realizaci akce „Oprava hasičských 
zbrojnic v Jackově a ve Vraníně“, po-
skytnutou z Ministerstva zemědělství 
v rámci podprogramu Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků 2017

schválila pro MKS Beseda pronájem 
nebytových prostor v č.p. 25 a 26 a vyu-
žití prostor staré hasičárny a sálu v KPS 
po dobu rekonstrukce budovy MKS
schválila pro vánoční betlém nákup so-
chy ponocného a jedné ovečky od ob-

chodní společnosti FABRI-MORAVIA 
s. r. o. Moravské Budějovice za cenu 
35.000,- Kč bez DPH
Zpracovala: Marie Růžičková, 
MěÚ Moravské Budějovice

Víte, že ...
kraj odsouhlasil zaplatit víkendové 
spoje na železnici Moravské Budě-
jovice - Jemnice v období od veliko-
nočních svátků do 2. listopadu 2018? 
V krajském rozpočtu je už pro tuto 
objednávku schváleno 683 tisíc korun! 
Doprava na této památkově chráněné 
jednokolejce byla radikálně zastavena 
31. prosince 2010.
počátkem roku 2003, po zániku okres-
ních úřadů, se Městský úřad Moravské 
Budějovice stal pověřeným úřadem III. 
stupně. Radnice se tehdy rozrostla o 
sousední budovu i o 37 nových pra-
covníků! Výkon státní správy se tím 
rozšířil pro 47 obcí regionu v dopravě, 
životním prostředí, odpadovém hospo-
dářství a sociálních službách.
až do konce ledna máte příležitost 
elektronicky hlasovat pro nejlepší kraj-
ské sportovce a týmy na webových 
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz/
sportovec?
se 3. ledna 1838 v Novém Rousínově 
narodil JUDr. Eduard Špatinka. Od r. 
1869 advokát v Moravských Budějovi-
cích (†1898), který se zde stal doslova 
národním vůdcem, buditelem, spolu-
zakladatelem mnoha spolků a organi-
zátorem společenského a kulturního 

života v období národního obrození. 
Připravil též české vítězství na radnici 
v r. 1882 a v r. 1883 se stal čestným 
občanem města.
za odevzdané čelisti ulovené černé 
zvěře dostávají myslivci na Vysočině 
už pátým rokem odměnu. Mezi pět 
okresních mysliveckých organizací 
by mělo být za uplynulý rok rozděleno 
přes 700 tisíc korun za 1887 odevzda-
ných kusů čelistí. Nejvíce vzorků my-
slivci odevzdali na Jihlavsku (510 ks) 
a na Třebíčsku (426 ks).
první ředitel reálného gymnázia v Mo-
ravských Budějovicích od r. 1911–1938 
Josef Fišer se narodil v Klenčí 13. led-
na 1878? Byl to obětavý ředitel a ve-
řejný činitel i člen místní samosprávy. 
Přestože vystudoval přírodovědu, byl 
pilným a uznávaným dějepiscem měs-
ta i kraje.
počátkem roku právě před šedesáti 
lety byl v našem městě zaveden svoz 
domovního odpadu Kuka vozem?
se úspěšným moravskobudějovickým 
podnikatelem v kovoprůmyslu stal 
vyučený klempíř Jaroslav M. Novot-
ný (1873–1960)? Potřebné zkušenosti 
získal v zahraničí a doplnil je nevšední 
osobní energií a pracovitostí. Tyto svo-
je vlastnosti uplatnil i v místním dob-

rovolném hasičském sboru. Byl jeho 
dlouholetým velitelem v letech 1919–
1951. Významně se podílel i na zalo-
žení sboru s českým velením v r. 1899.
absolvent moravskobudějovického 
gymnázia, profesor Stanislav Komen-
da (1936–2009), spisovatel a vědec, 
je autorem mnoha aforizmů (viz. Las-
kavé ubližování).

  Jedinou kladnou vlastností komuniz-
mu bylo, že nevěřil lidem.

  Vzdělání, je-li dostatečně úzce specia-
lizované, hloupost nevylučuje.

  Úspěch a naděje jsou solí a kořením 
života.

  Humor je lék. A jako každý lék některé 
choroby léčí a jiné zhoršuje.
 vn
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Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem, nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy 
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné 
doklady.

Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voli-
čů ve dnech volby v jakémkoli volebním okrsku 
na území České republiky, popřípadě zvláštním 
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském 
nebo konzulárním úřadě České republiky v za-
hraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo 
zvláštního seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku, tj. obálku opatřenou úřed-
ním razítkem příslušného obecního nebo 
městského úřadu, úřadu městyse, ma-
gistrátu, úřadu městského obvodu nebo 
městské části, újezdního úřadu.
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny pře-
de dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V pří-
padě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků. Volič, který hla-
suje na voličský průkaz, může obdržet 
hlasovací lístky na požádání ve volební 
místnosti.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které ne-
jsou na předepsaném tiskopise, hlasova-
cí lístky, které jsou přetržené, a hlasova-
cí lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Poškození nebo přeložení hlaso-
vacího lístku anebo provedení různých 
oprav na hlasovacím lístku nemá vliv 
na jeho platnost, pokud jsou z něho pa-
trny potřebné údaje. O neplatný způsob 
hlasování jde, je-li v úřední obálce několik 
hlasovacích lístků.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, 

zejména zdravotních nebo rodinných 
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Požadav-
ky na hlasování mimo volební místnost 
můžete nahlásit na tel. č. 568 408 309, 
ve dnech volby pak na tel. č. 568 408 311.

Druhé kolo volby prezidenta 
České republiky

V případě, že žádný z kandidátů ne-
získá počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. 
nezíská nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, 
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný 
hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta 
za 14 dnů po začátku prvního kola volby 
prezidenta České republiky. Případné dru-
hé kolo volby prezidenta České republiky 
se koná ve dvou dnech, na území České 
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 
2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce 
odevzdaných platných hlasů oprávněných 
voličů.

Prezidentem republiky je zvolen ten 
kandidát, který získal ve druhém kole vol-
by nejvyšší počet platných hlasů oprávně-
ných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta 
České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidá-
tů postupujících do druhého kola volby 
ve dnech volby prezidenta České repub-
liky ve volební místnosti.

Volební okrsky a volební místnosti 
ve městě

Upozorňujeme voliče na změnu sídla volební 
místnosti v okrsku č. 7, kde doposud byla volební 
místnost v prostorách Hasičské zbrojnice na uli-
ci Tyršova čp. 378. Nově bude volební místnost 
v prostorách Městské knihovny na ulici Tyršova 
čp. 364.

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 1
Sídlo: Mateřská škola IV., Fišerova čp. 1340
Vymezení volebního okrsku: Alšova, Bezručova, 

Ciolkovského, Dopravní, Fibichova, Fišerova, 
Gagarinova, K Cihelně, K Háji, K Hoře, Mexická, 
Pražská (čp. 96, 99, 102, 126, 174, 318, 809, 984, 
1006, 1027, 1036, 1039, 1058, 1064, 1095, 1113, 
1114, 1161, 1337, 1543, 1544, 1577, 1579, 1646, 
1647, 1648, 1677, 1678), Wolkerova

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 2
Sídlo: Dům pečovatelské služby I, Chelčického čp. 

904
Vymezení volebního okrsku: 1.máje, Funtíčkova, 

Heřmanická, Chelčického, Jaroměřická, Kozinova, 
Lázeňská, Lidická, Palackého, Pražská (čp. 104 – 
113, 115, 116, 128, 321, 914), Sokolská, Sušilova, 
Šustova

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 3
Sídlo: Střední škola řemesel a služeb, Tovačovského 

sady čp.79
Vymezení volebního okrsku: Blahoslavova, Dobrov-

ského, Fügnerovo nám., Havlíčkova, Janáčkova, 
Kollárova, Kosmákova, Mojmírova, nám. ČSA, 
nám. Míru, nám. Svobody, Nerudova, Peroutka, 
Pivovarská, Purcnerova, Smetanova, Srázná, To-
vačovského sady, Veverkova, Žerotínova

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 4
Sídlo: Základní škola T. G. M., nám. Svobody čp. 903
Vymezení volebního okrsku: Březinova, Gymnazijní, 

Jiráskova, Šafaříkova, U Mastníka
VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 5
Sídlo: Mateřská škola Husova čp. 485
Vymezení volebního okrsku: Husova, Jemnická, 

Komenského sady, Miličova, Okružní, Palliardiho, 
Polní, Sadová, Urbánkova (čp. 379, 475, 476), Vě-
trná, Za Tratí

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 6
Sídlo: Dům dětí a mládeže, Miličova čp. 530
Vymezení volebního okrsku: Hloužkova, Jechova, 

Komenského, Mánesova, Na Výsluní, Pod Sprave-
dlností, Šindelářova, Zahradní

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 7
Sídlo: Městská knihovna, Tyršova čp. 364
Vymezení volebního okrsku: Bří Čapků, Čechova, 

Lažínská, Myslbekova, Partyzánská, St. Slavíka, 
Tyršova, U Vodojemu, Urbánkova (čp. 231, 386 – 
389, 616 – 619, 671, 870 – 874, 948, 1035, 1042, 
1282), Znojemská

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 8
Sídlo: Kulturní dům Jackov, čp. 16
Vymezení volebního okrsku: místní část Jackov
VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 9
Sídlo: Hasičská zbrojnice Lažínky, čp. 64
Vymezení volebního okrsku: místní část Lažínky
VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 10
Sídlo: Kulturní dům Vesce, čp. 6
Vymezení volebního okrsku: místní část Vesce
VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 11
Sídlo: Hasičská zbrojnice Vranín, čp. 53
Vymezení volebního okrsku: místní část Vranín

Pavlína Prokešová
referentka odboru organizačního

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky,
která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České 
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., 
v částce č. 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republi-
ky v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou 
dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého 
kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
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střešní krytiny a komínového tělesa, vý-
měna otvorových prvků, oprava vnějších 
omítek celého objektu, oprava betono-
vého vstupního schodiště, zároveň bude 
zřízen okapový chodník.

V současné době probíhá příprava vý-
běrového řízení na dodavatele stavebních 
prací s plánovaným ukončením těchto 
prací nejpozději do konce srpna 2018.

Dětské hřiště v Jackově
V prostoru hřiště na pozemku p.č. 57/2 

v Jackově budou instalovány nové herní 

vápníku a hořčíku je vhodná k přípravě 
kojenecké stravy. Nezapomínáme ani 
na naše nejmenší - třebíčští školáci se 
pravidelně účastní vodárenské soutěže 
Kamarádi s vodou. Nabízíme také ukázku 
funkčního modelu úpravny vody.

Díky výborné spolupráci svazku Vodo-
vody a kanalizace Třebíč a VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. se 
více než sto tisíc obyvatel Třebíčska může 
už čtvrt století spolehnout na bezproblé-
movou dodávku kvalitní pitné vody a čiš-
tění odpadních vod. Délka provozované 
vodovodní sítě v našem regionu překra-
čuje 1 000 kilometrů a délka kanalizační 
sítě měří přes 520 kilometrů.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s. je vítězem a nositelem Národ-
ní ceny za společenskou odpovědnost 
a udržitelný rozvoj 2016. Zároveň byla 
oceněna třemi hvězdami v rámci mezi-
národního prestižního modelu excelence 
EFQM (Evropská nadace pro manage-
ment kvality).

Ing. Pavel Janata, předseda představen-
stva svazku obcí VODOVODY a KANALI-
ZACE Třebíč
Ing. Jaroslav Hedbávný, 
ředitel divize Třebíč, VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Oprava hasičských zbrojnic v Jacko-
vě a ve Vraníně

Město Moravské Budějovice získa-
lo dotaci z Ministerstva zemědělství 
na opravu hasičských zbrojnic v Jackově 
a ve Vraníně.

Oprava hasičské zbrojnice v Jackově 
bude spočívat ve výměně střešní krytiny 
a opravě dřevěného krovu vč. výměny 
klempířských prvků, zároveň bude pro-
vedena výměna otvorových prvků a s tím 
související opravy omítek.

Ve Vraníně bude realizována oprava 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s. zásobuje obyvatele Třebíčska 
pitnou vodou a čistí odpadní vody v regio-
nu už 25 let. Jejím jediným akcionářem je 
Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí 
s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst 
a obcí nebo samostatné obce včetně 
svazku Vodovody a kanalizace Třebíč, 
který v současné době čítá 124 obcí. VO-
DÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s. (VAS) je tedy ryze českou firmou. Ten-
to v tuzemsku ojedinělý vlastnický model 
zaručuje systematickou údržbu a obnovu 
vodárenské infrastruktury, do níž plyne 
většina peněz ze zisku společnosti, ale 
také z nájemného, které VAS vyplácí 
vlastníkům infrastruktury. VAS plní povin-
nosti provozovatele vodovodů a kanaliza-
cí, svazky, případně obce pak povinnosti 
vlastníka vodovodů a kanalizací.

Vlastníkům nejde jen o zajištění bez-
problémové dodávky a čištění vody, ale 
také o to, aby její cena byla pro obyvate-
le a další odběratele únosná a rostla jen 
v nezbytně nutné míře. Starostové člen-
ských obcí svazku se například zasloužili 
o zmírnění závazku zvyšovat cenu vodné-
ho a stočného tam, kde byly poskytnuty 
evropské dotace. Původní podmínka pro 
příjemce dotací byla navyšovat cenu o in-
flaci a k tomu ještě o 5 procent. Po zá-
sahu, intervenci a zdůvodnění ze strany 

obecným stavebním úřadem a následně 
záměr povolil speciální stavební úřad 
(např. životní prostředí, odbor dopravy, 
a další). Novela tedy v tomto ohledu při-
náší změnu. Místo územního rozhodnutí 
bude však Odbor výstavby a územního 
plánování vydávat nově závazná stano-
viska z hlediska dotčení zájmů územní-
ho plánování. Nově se tedy místo dvou 
správních rozhodnutí na jednu stavbu 
bude vydávat jedno správní rozhodnutí 
a závazné stanovisko.

Pro drobné stavebníky se tedy obecně 
novelou stavebního zákona společným 
povolením téměř nic zásadnějšího ne-
mění. Zásadnější změna nastala u povo-
lování rodinných domů. Nově bez ohledu 
na jejich velikost lze všechny rodinné 
domy povolit tzv. společným souhlasem, 
což zkracuje lhůty na projednání u sta-

prvky, mezi něž patří lezecký šestiúhelník 
s dopadovou plochou, multifunkční herní 
sestava s dopadovou plochou, jednomíst-
né pružinové houpadlo, kolotoč kovový 
a pískoviště s ochranou plachtou. Rovněž 
zde budou osazeny 2 lavičky a odpadkový 
koš. Všechny tyto uvedené činnosti bude 
zajišťovat firma DŘEVOARTIKL, spol. 
s r.o. ze Znojma, která zvítězila ve výbě-
rovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 
274.220 Kč bez DPH. Dokončení těchto 
prací je plánováno do konce dubna 2018.

Josef Macháček

našich starostů byla podmínka změněna 
a cena se tak navyšuje pouze o inflaci a 2 
procenta. Nebýt této iniciativy, růst ceny 
vody by byl dramaticky vyšší.

Svazek Vodovody a kanalizace Třebíč 
od svého založení v roce 1993 investoval 
do vodovodů a kanalizací přibližně 4,5 mi-
liardy Kč. Z toho 1,5 miliardy tvořily vlastní 
zdroje generované především z nájem-
ného od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEČNOSTI, a.s. 3 miliardy Kč pak svazek 
získal ve formě dotací. Díky tomu bylo 
v našem regionu vybudováno nebo zmo-
dernizováno přes 40 čistíren odpadních 
vod, což výrazně přispělo ke zlepšení 
kvality vody ve vodotečích. Systematicky 
jsme pracovali také na výstavbě a rozšiřo-
vání vodovodů, což zajistilo dostatek pit-
né vody v oblastech, kde byly dlouhodobé 
problémy s její kvalitou nebo množstvím.

Provozovatel i vlastník vodovodů 
a kanalizací myslí rovněž na veřejnost. 
Od roku 2015 je tak zájemcům napří-
klad přístupný vodojem Kostelíček v Tře-
bíči, který láká na vyhlídkovou plošinu 
a do muzea vodárenství. Ročně tam zaví-
tá několik tisíc návštěvníků. Třebíčská di-
vize VAS už druhým rokem provozuje také 
výdejnu heraltické vody na ulici Vítězslava 
Nezvala v Třebíči. Tato podzemní voda 
pochází z oblasti heraltických lesů a pro 
nízký obsah dusičnanů a optimální poměr 

Novela zákona
Od 1.1.2018 vstoupil v platnost zákon č. 

225/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon).

Hlavním úkolem této novely stavebního 
zákona je spojení územního a stavebního 
řízení. Ještě před účinností novely bylo 
možné spojit územní a stavební řízení 
do jednoho řízení, ale pouze v rámci řízení 
vedených u obecného stavebního úřadu, 
nejčastějším příkladem bylo povolení ro-
dinného domu jedním rozhodnutím a toto 
zůstává i po novele beze změny. U sta-
veb, které podléhají povolení speciálním 
stavebním úřadem, např. vodní díla (stud-
ny, rybníky, …) či dopravní stavby (komu-
nikace, chodníky, …) aj. bylo nutné nejdří-
ve záměr povolit územním rozhodnutím 

vebního úřadu více jak o polovinu. Před 
novelou takto mohly být povoleny pouze 
rodinné domy o velikosti do 150 m2 zasta-
věné plochy. Dalším zjednodušením je, že 
oplocení max. do výšky 2 m, a které ne-
hraničí s veřejně přístupnými pozemními 
komunikacemi nebo s veřejným prostran-
stvím (tzn. klasické oplocení mezi souse-
dy), nevyžaduje žádný typ povolení.

Tímto výčet zjednodušení pro běž-
né stavebníky de facto končí. Vedle již 
zmíněného závazného stanoviska, kte-
ré bude nově vydávat Odbor výstavby 
a územního plánování, přibydou další zá-
vazná stanoviska, která budou muset být 
nově součástí dokumentace. Například 
se jedná o stanovisko ke kácení dřevin, 
stanovisko k nakládání s odpady a další. 
Další novinkou je možnost spojení nejen 
územního a stavebního řízení, ale 

Odbor strategického rozvoje a investic MěÚ informuje:

Pro zajištění dodávek pitné vody děláme už 25 let maximum
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i spojení s řízením EIA (vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí). Dle našeho názoru 
spojením s EIA bude správní řízení a jeho 
projednání tak komplikované a zdlouha-
vé, že pravděpodobně nebude investory 
ani využíváno.

I po novele tedy zůstává pouze na ža-
dateli, zda bude chtít záměr projednat 
ve společném řízení, čili jedním rozhodnu-
tím/povolením, či každou jednotlivou část 
zvlášť. U jednoduchých staveb (rodinné 
domy apod.) se předpokládá, že žadatelé 
budou žádat o společné jedno povolení. 
U složitých stavebních záměrů (různých 
souborů staveb apod.) je naopak předpo-
klad, že se bude projednávat každá stav-
ba/etapa zvlášť, jelikož rizika každého 
jednotlivého správního řízení se spojením 
do jednoho velkého řízení akumulují, což 
ve výsledku může znamenat i mnohem 
delší dobu na projednání.

Jak je stavební zákon komplikovaný, 
dokládá i fakt, že tato dílčí novela staveb-
ního zákona se dotýká přes 40 jiných zá-
konů, které musely být též novelizovány. 
Ke stavebnímu zákonu existuje dále přes 
30 prováděcích právních předpisů a vy-
hlášek, které zákon zpřesňují a které bu-
dou též ministerstvem více či méně nove-
lizovány a upraveny. Zejména projektantů 
se dotkne změna prováděcí vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kte-
rá z původních 8 typů projektových doku-
mentací obsahuje nově 15 typů projekto-
vých dokumentací.

Ke zjednodušení povolování staveb 
tedy podle našeho názoru nedochází. 
Novelou stavebního zákona je přede-
vším řešen přesun kompetencí – tam, 
kde je vydáváno správní rozhodnutí pro 
účely stavebního povolení, se bude nově 
na místo tohoto správního rozhodnutí vy-

Protidrogový vlak
Ve středu 29. 11. 2017 dorazil do Mo-

ravských Budějovic Protidrogový vlak. 
Během dopoledne navštívili poutavý pří-
běh žáci základních škol, v odpoledních 
hodinách měla možnost tento vlak navští-
vit široká veřejnost. Vlakovou soupravu 
REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest 
vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do po-
doby multimediálních interaktivních sálů, 
v nichž se v několika rovinách odehrává 
příběh o příčinách, vývoji a důsledcích 
drogové závislosti. Návštěvníci protidro-
gového vlaku tímto příběhem procházeli 
a díky možnostem interaktivních techno-
logií se aktivně stávali jeho účastníky.

Vedle vstupního a výstupního vago-
nu je každý z vozů rozdělen do tří sek-
cí: kinosál s projekcí, dialog s výkladem 

dávat závazné stanovisko. Zde je nutné 
podotknout, že novelizován je i správní 
řád a závazná stanoviska budou mít formu 
správního rozhodnutí. Další velkou změ-
nou je možnost spojení několika řízení 
napříč správními orgány do jednoho. Tyto 
změny mohou mít ve finále přesně opačný 
efekt a místo zamýšleného zjednodušení 
pro stavebníky a pro správní orgány může 
dojít k zásadnímu nárůstu agendy nejen 
na Odboru výstavby a územního pláno-
vání, ale i na Odboru životního prostředí 
a Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství. Proto bychom chtěli touto cestou 
poprosit stavebníky, alespoň ze začátku, 
o toleranci, vzhledem k výše uvedené no-
vele stavebního zákona. Děkujeme.

Ing. arch. Zdeněk Svoboda
Odbor výstavby a územního plánování

a vzniklou situaci, byl celý 
protidrogový vlak silným zá-
žitkem. Sami ve svých recen-
zích uvádějí, že jim šel mráz 
po zádech, když na vlastní oči 
viděli, jak vypadá takové „fe-
ťácké doupě“. Velice kvitovali 
i to, že způsob předvedení byl 
něco nového a originálního, 
že nekoukali znuděně na film, 
ale mohli si sami danou situ-
aci vyzkoušet a prodiskutovat 
a v prostorech vlaku vnímat situaci vizuál-
ně, zvukově, teplotně i pachově.

Sám autor projektu Pavel Tůma, který 
vlakem provázel, svým výkladem a přístu-
pem dokázal zaujmout i ty, kteří nepatří 
přímo mezi nejvzornější žáky, což bylo 
patrné i z toho, že na konci produkce byli 
vystupující z vlaku zaražení a při odchodu 
do škol panovala diskuse o tom, jak celá 
prohlídka probíhala a jaké to na ně udě-

lalo dojem. Výklad byl umocněn i tím, že 
celý příběh je inspirován skutečnou udá-
lostí, která se stala příteli autora projektu.

Pro návštěvníky vlaku byla tato možnost 
nezapomenutelným zážitkem a doufáme, 
že pro nastupující generaci i přínosem.

Odbor organizační 
ve spolupráci s Městskou policií
FOTO: Vlastimil Smetana

O konání připravovaného koncertu 
v rámci Českého varhanního festivalu 
2017, letos poprvé také v Moravských 
Budějovicích, jsme vás již v minulém čís-
le informovali. Dnes bych se s vámi ráda 
podělila o dojmy a zážitky z tohoto kon-
certu. Koncert se v našem městě usku-
tečnil v kostele sv. Jiljí dne 30. listopadu 
v podvečerních hodinách. Letošní již 11. 
ročník tohoto festivalu probíhá za finanč-
ního přispění Ministerstva kultury Čes-
ké republiky. Koncert v našem městě 
proběhl též za finanční podpory města 
Moravské Budějovice, které jej podpoři-
lo částkou ve výši 10.000,- Kč. Smyslem 
konání varhanního festivalu je vyjádření 
podpory historickým varhanám napříč 
celou Českou republikou. Podpora nejen 
ve smyslu jejich zachování a obnovy, ale 
také ve smyslu připomínání si a šíření 
odkazu tohoto královského hudebního 
nástroje.

a výstavní prostor. Vybrané multimediální 
sekce představují konkrétní příběh mladé 
dívky a její příběh během drogové závis-
losti. V jednotlivých prostorech jste na-
razili na drogové doupě, vězení, léčebny 
atd. V těchto prostorech se odehrával pří-
běh, který připoutal návštěvníky a působil 
jako podnět k zamyšlení. Vnitřní design 
vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti 
lidského těla. Celý tento kontrast prohlíd-
ku ještě více umocnil.

Učitelský dozor, který žáky doprovázel, 
hodnotil program jako poučný a současně 
zajímavý, perfektně zpracovaný. I z reak-
cí žáků, kteří během výkladu byli zataženi 
do děje a reagovali na vznesené dotazy 

Varhanní koncert v Moravských Budějovicích se vydařil

Sopranistka Gabriela Eibenová dokončení na str. 6
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město informuje
Hodinový koncert byl pro 

nás posluchače příjemným 
i zklidňujícím kulturním 
zážitkem v předvánočním 
čase. Oba účinkující byli 
odměněni zaslouženým po-
tleskem a kyticí květů.

Po skončení koncertu 
se zájemci mohli dostavit 
na kůr, kde jim varhaník 
Adam Viktora královský ná-
stroj blíže představil a vy-
světlil jeho složení i fungo-
vání.

V rámci koncertu proběh-
la sbírka, jejíž výtěžek byl 
věnován právě moravsko-
budějovickým varhanám. A že ani v Mo-
ravských Budějovicích nejsou lidé k zacho-
vání a existence královského hudebního 
nástroje nikterak lhostejní, dokázali též 

Návštěvníci moravskobudějovického 
koncertu se tak mohli zaposlouchat do vy-
nikajících varhanních skladeb v podání 
Adama Viktory, který koncert také uvedl. 
Varhaník a dirigent Adam Viktora vystu-
puje na hudebních festivalech po celé 
Evropě. Přednáší a koncertuje na mezi-
národních varhanních kongresech, pů-
sobí jako poradce v odborných komisích 
při restaurování významných historických 
varhan a nahrává pro evropské rozhlaso-
vé a televizní stanice.

Zpěvačka, jež se nám v Moravských 
Budějovicích za varhanního doprovodu 
Adama Viktory představila, byla sopra-
nistka Gabriela Eibenová. Vedle svých 
aktivit na poli staré hudby se Gabriela 
Eibenová věnuje také písňové tvorbě, 
soudobé hudbě, koncertní činnosti či di-
vadelní práci.

Dne 25. 11. 2017 se konalo na MěÚ 
v Moravských Budějovicích Vítání občán-
ků. Do řad občanů našeho města bylo při-
vítáno celkem 15 dětí, z toho 5 chlapců 
a 10 děvčat.

Tuto akci organizuje oddělení matriky 
ve spolupráci se Základní uměleckou ško-
lou v Moravských Budějovicích. Nové ob-

svými dobrovolnými příspěvky. Celková 
vybraná částka tak činila 2.373,- Kč.

Kamila Havlíčková
Odbor kanceláře starosty a školství
Foto: Pavel Čírtek

Pozn. Připomínáme, že pro děti naro-
zené v roce 2018, bude vítání občánků 
pouze na žádost rodičů a musí požádat 
do 6 měsíců věku dítěte.

Marie Janoušková
matrikářka MěÚ Moravské Budějovice

čánky přivítal radní města PhDr. Zdeněk 
Janderka. Součástí této akce byl i kulturní 
program žáků ZUŠ. Děkujeme jim za je-
jich vystoupení. Nový občánek je zapsán 
do pamětní knihy města, do které se po-
depisují i rodiče dítěte. Pro vítaná miminka 
byl připraven věcný a finanční dárek, pro 
rodiče kytička a pamětní list.

V pondělí 13. listopadu 2017 se konalo 
od čtrnácti hodin v malé zasedací míst-

Varhaník Adam Viktora při závěrečné exkurzi u varhan

dokončení ze str. 5

Vítání občánků v Moravských Budějovicích

ZASEDALA RADA MIKROREGIONU
nosti MěÚ v Moravských Budějovicích 
zasedání rady Moravskobudějovického 

mikroregionu. Jednání 
zahájil předseda mik-
roregionu Jan Kocáb. 
V úvodu přivítal všechny 
přítomné, zvláště pak 
hosty, mezi nimiž byla 
Jana Loiblová, Veroni-
ka Michalová a Zdeněk 
Janderka. Poté přednesl 
program, který byl také 
schválen. Některé body 
programu byly zaměřeny 
k projednání na členské 
schůzi dne 1. prosince 
2017.

V úvodu Ing. Loiblová 
a Mgr. Michalová přítom-
né informovaly o přípravě 

dokumentů, pravidel pro poskytování so-
ciálních služeb od roku 2018. Tato záleži-
tost bude projednána na členské schůzi. 
Dále předseda mikroregionu Jan Kocáb 
přítomné informoval, že v souvislosti s ná-
kupem kompostérů a úhradou faktury se 
rozpočet mikroregionu snížil na tolik, že 
bude nutné zvažovat každou další ob-
jednávku. Dále uvažoval o zvýšení člen-
ského příspěvku na činnost mikroregionu. 
Na toto téma se posléze rozvinula široká 
diskuze. Dále Jan Kocáb hovořil o jednání 
se zástupcem MAS, který by se měl také 
zúčastnil členské schůze. Přípravě této 
schůze a dalším záležitostem se členové 
věnovali v závěru schůze.

Text i foto: 
Vlastimil Smetana

Pohled do jednací místnosti
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V pátek dne 8.12.2017 v dopoledních 
hodinách proběhlo v prostorách Měst-
ského úřadu v Moravských Budějovicích 
slavnostní vyhlášení vítězů 3. ročníku 
výtvarné soutěže, tentokrát na téma Jak 
si představuji Ježíška. Soutěž uspořádal 
odbor sociální pro děti mateřských škol 
a mladší žáky základních škol v našem 
městě. K naší radosti se zapojily všech-
ny mateřské školy a dvě školy základní, 
na OSPOD bylo doručeno mnoho velmi 
zdařilých výtvorů na dané téma.

Chvíli před půl desátou se obřadní síň 
městského úřadu zaplnila dětmi, které 
netrpělivě očekávaly slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže, zorganizované pracov-
níky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Po úvodním slovu vedoucí sociálního od-
boru krátce vystoupili místostarosta a ta-
jemnice města, kteří dětem poděkovali 
za zaslané výtvory a ocenili jejich snahu 
i kvalitu výkresů.

Samotné předávání cen 
vítězům probíhalo v duchu 
napětí mezi dětmi a za po-
tlesku uznání zúčastněných. 
V kategorii mateřských škol 
získala 1. místo Emily Pokor-
ny, 2. místo obsadila Sabina 
Vlčková a na 3. místě se 
umístila Gituška Ramacho-
vá. V kategorii základních 
škol se na 1. místě umístila 
Kristýna Kračmarová, na 2. 
Jiří Selinger a cenu za 3. 
místo si zaslouženě odnes-
la Veronika Čechová. Bylo 
velmi obtížné ze zdařilých 
děl vyhodnotit šest nejlepších, a proto se 
organizátoři rozhodli udělit navíc jedno 
zvláštní ocenění za kolektivní práci žáků 
4.A třídy Základní školy TGM. Děti byly 
odměněny knížkami, drobnými upomínko-
vými předměty a sladkostmi.

Závěrem místostarosta města poděko-
val všem za účast, povzbudil děti, aby se 
dále zdokonalovaly ve výtvarném umění, 
a nezapomněl ani na poděkování jejich 

NACENĚNÍ ENERGIÍ 
PRO OBČANY 
MORAVSKOBUDĚJOVICKÉHO 
MIKROREGIONU

Dne 1. 12. 2017 proběhla členská 
schůze Moravskobudějovického mikro-
regionu. Na tomto setkání byli starostové 
informování o nákupu energií pro obča-
ny mikroregionu. Do dnešního dne bylo 
Městem Moravské Budějovice již po ně-
kolikáté uskutečněna pouze aukce pro 
firmy mikroregionu. Nyní to dopřejeme 
i obyvatelům.
Co nabízíme?
– garantovanou nižší cenu za plyn 

a elektřinu od původního dodavatele
– přepis k výhodnějšímu dodavateli bez 

pokut a penále z výpovědi smlouvy
– vše zajistíme sami ve spolupráci s Va-

šim městským (obecním) úřadem pří-
mo u Vás

– celoživotní služby z hlediska energií 
pro Vaše domácnosti

Na co si dát pozor?
– vyvarujte se podomních prodejů ener-

gií a svěřte se přímo nám
– neriskujte uzavření nové nebo násled-

né smlouvy bez konzultace, aniž bys-
te si poté ublížili s cenovou hladinou 
energií a tím zatížili Váš rozpočet do-
mácnosti

– nenechte se nalákat na výhodnější 
podmínky energií např. odsouhlase-
ním telefonním hovorem na základě 
pojistky domácnosti nebo životního 
pojištění, kde výsledná cena se vám 
prodraží

Co pro to udělat?
– informovat se přímo na Vašich obec-

ních úřadech (každý měsíc bude 
u Vás sběr dat)

– v Moravských Budějovicích navštívit 
přímo naši kancelář nebo se obrátit 
telefonicky

Bc. Jana Kiesewetterová
jana.kiesewetterova@optimal-energy.cz
Pivovarská 67 (u kostela), 
Moravské Budějovice
Tel.: 777 854 343

rodičům za to, že je k této činnosti vedou.
Poděkování patří všem aktérům, kteří 

se této soutěže zúčastnili, především pak 
vedení města, které ji umožnilo uspořádat 

a aktivně se zapojilo do předávání cen 
,a samozřejmě i učitelkám a samotným 
dětem, které dokázaly svou účastí vytvo-
řit úžasnou atmosféru.

Všechny výtvory, které jsme od dětí ob-
drželi, jsou vystaveny v prostorách Měst-
ského úřadu Moravské Budějovice.

Jana Loiblová, 
vedoucí odboru sociálního

VÍTĚZE LETOŠNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI ZNÁME

Dne 01. 12. 2017 na členské schůzi Mo-
ravskobudějovického mikroregionu byla 
schválena nová pravidla pro poskytování 
dotace na sociální služby a služby nava-
zující pro rok 2018.

Informace k podání žádosti jsou vyvě-
šeny na webových stránkách města Mo-
ravské Budějovice (www.mbudejovice.
cz). Zde je k dispozici i žádost, ke které je 
nutné dodat ukazatele pro danou sociální 
službu.

Žádosti a vykazované ukazatele pro 
konkrétní sociální službu je třeba podat 
v termínu od 10. 1. 2018–28. 2. 2018.

Doplňující informace k podání žádosti 
o dotaci podá Mgr. Veronika Michalová, 
koordinátorka sociálních služeb, Městský 
úřad Moravské Budějovice, Odbor sociál-
ní, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budě-
jovice, tel. 568 408 377, e-mail: vmichalo-
va@mbudejovice.cz.
Mgr. Veronika Michalová
koordinátorka plánování sociálních služeb

Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu schválila nová pravidla 
proposkytování dotace na soc. služby pro letošní rok

I v letošním roce stojí na návsi v parku 
pod velkým vánočním stromem betlém. 
Již tradičně vyrobený z přírodních materi-
álů: dřeva, sena, plátna a pytloviny. První 
betlém postavený v roce 2005 měl pouze 
6 postav. Každoročně nějaké postavy při-
byly, v tomto roce to jsou dvě děti. V tom 
letošním betlému tak napočítáte již 24 
postav. O prvním adventním ví-
kendu v neděli 3. prosince 2017 
se na jakubovské návsi uskuteč-
nilo tradiční rozsvěcení vánočního 
stromu, který je nejvyšším přiro-
zeně rostlým vánočním stromem 
v okolí. Jeho výška je 25 metrů 
a je na něm umístěno 80 barev-
ných LED žárovek. Slavnostně byl 
také představen nový betlém v ži-
votní velikosti. Kulturní program 
obohatily pásmem vánočních pís-

ní a koled děti ze základní školy pod vede-
ním Hany Dračkové za doprovodu dalších 
členek hudebního souboru. K občanům 
promluvil starosta obce Miroslav Kabelka 
a místní farář P. Ladislav Kozubík. I přes 
mrazivé počasí se celé akce zúčastnilo 
asi 200 občanů a dětí.

Text a foto: Miroslav Kabelka

Betlém a rozsvěcení stromu
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diváků, ale atmosféra, ač zimní, byla vřelá 
a příjemná.

Všichni přítomní byli opět nadšeni vy-
stoupením mladých krasobruslařek. Vy-
stoupení týmů TEMPO, GEMINI i ICE 
FLOWERS byla úžasná. Za těmito výkony 
je třeba vidět hodiny práce krasobruslařek 
i trenérek.

Se zatajeným dechem - a někteří i se 
slzou v oku - jsme sledovali sólové vy-
stoupení Vandy Pokorné, malé slečny 
z našeho města, která je již čtvrtým rokem 
členkou skupiny synchronizovaného brus-
lení v Dukle Jihlava.

Poslední vystoupení, kdy se krasobrus-
lařky změnily v čertice a mezi nimi jedna 
předvedla ohňovou show, bralo dech.

Celá čertí skupina potom 
přes led doprovodila Mikuláše 
s andělem na kouzelné křeslo. 
Zde se již odehrávalo to, na co 
děti čekaly nejvíc. Předávání 
dárečků Mikulášovi, sliby, že 
už nebudou zlobit… Dárečky, 
které děti pro Mikuláše vyrobi-
ly, byly překrásné. Mikuláš měl 
ze všech velkou radost. Však 
děti také náležitě odměňoval! 
Každý si vybral svoje „překva-
pení“. Čertíci, které měl Mikuláš 
u sebe, měli velmi málo práce. 

Začalo to před léty. Kulturní středisko 
Beseda a DDM Budík pořádaly akci „…
než přijde Mikuláš“. Pamětníci si jistě 
vybaví, jak jsme „zmrzali“ v konírnách 
a na nádvoří. Poté jsme několik mikuláš-
ských nadílek připravovali v Besedě.

Jak šel čas, na pozici ředitelky zimní-
ho stadionu přišla paní Miroslava Bendo-
vá. Nastalo období výborné spolupráce, 
a tedy i hodně vydařených akcí. V roce 
2016 napadlo paní Bendovou udělat Miku-
láše na ledě. V té době jsme již měli úzkou 
vazbu na trenérku krasobruslařek z Dukly 
Jihlava paní Lindu Haferníkovou. I toto je 
dáma, se kterou je radost spolupracovat.

Mikuláš 2017 se druhým rokem konal 
na „zimáku“. Možná přišlo o něco méně 

Rozsvícení vánočního stromu
Před nedávnem jsme se loučili s prázdni-

nami a už je tu čas adventu a Vánoc. Letoš-
ní první adventní neděle připadla až na prv-
ní neděli v prosinci. Nic to však neubírá 
na kráse tomuto času. V Litohoři rozsvítili 
vánoční strom a betlém s novými dřevěný-
mi sochami. Svatou rodinu vytvořil pan Pe-
cháček ze Šumperka, sochy jsou v životní 
velikosti vyrobeny z lipového dřeva. Příští 
rok pořídíme ještě zvířátka. Na zahájení 
adventního času se u nás sešlo asi 170 
občanů, dětem bylo rozdáno 100 balónků 
a společně s litohořským panem farářem 
jsme do nebe i letos poslali balónky každý 

Setkání dříve narozených
Nejen rozsvícení vánočního stromu 

provázelo v Litohoři první adventní neděli. 
Konalo se také tradiční setkání dříve na-
rozených. Vždy v tomto čase věnujeme 
starší generaci nedělní odpoledne. Lidé 
se sejdou, popovídají si, někteří se potkají 
pouze jednou za rok právě zde. I letos sta-
rostka seznámila naše občany s tím, co 
se v obci za celý rok vybudovalo, a také 
s tím, co se v následujícím roce chystá. 
Všichni měli možnost vznést své dotazy 
a zeptat se na to, co je trápí a co je zajímá. 
K poslechu hrál pan František Sobotka 
s rodinou. Se svým krátkým programem 
vystoupily děti ze základní školy. Po celý 
zbytek neděle se pak už jen povídalo.

Všichni odcházeli k vánočnímu stromu 
a poté domů příjemně unaveni.

Hana Bustová

Nikoho do pekla neodnesli.
Zatímco Mikuláš naděloval, ostatní si 

mohli zadovádět na ledě i mimo něj při ve-
selých a snadných úkolech.

Poděkování patří všem pořadatelům, 
pomocníkům, nadpřirozeným bytostem 
a hlavně návštěvníkům, kteří si našli cestu 
na tuto vydařenou akci.

Příjemné a uvolněné nedělní odpole-
dne 3. 12. 2017 bylo jistě tím správným 
vstupem do adventního období.

Úspěšný rok 2018 přeje Mikuláš a jeho 
kolektiv.

Dana Berková, pracovnice DDM Budík
Foto: Vladimír Čábel

JAK TU BYL MIKULÁŠ!!!

se svým přáním pro Ježíška. Příjemnou at-
mosféru ještě umocnilo vystoupení dětí ze 
základní a mateřské školy.

Text i foto: Hana Bustová

Adventní jarmark
Ve dnech 24.–25. listopadu 2017 se 

v zasedací místnosti OÚ Nové Syrovice 
konal již 5. ročník adventního jarmar-
ku. Letos ale vše probíhalo trošku jinak 
než roky uplynulé. Děti z naší místní 
základní školy chtěly také přispět svou 
troškou do mlýna, proto si připravily pod 

vedením paní učitelky Brych-
tové malé kulturní vystoupení, 
ve kterém zazněly koledy a vá-
noční písničky. Děti z mateřské 
školy zase ozdobily velký vá-
noční stromeček, který se tyčil 
při vchodu do zasedací míst-
nosti. V úvodu všechny přítom-

né přivítal člen Rady 
obce Nové Syrovi-
ce Mgr. František 
Dubský. Ve svém 
projevu mimo jiné vyzdvihl 
velmi dobrou spolupráci obce 
se školou a dětem poděkoval 
za krásné vystoupení. Poté 
se ujala slova organizátorka 
celé akce paní Dana Peřin-
ková, která všechny přivíta-

la, poděkovala za velmi vysokou účast 
a představila, co návštěvníky čeká.

Po slavnostním uvítání už davy lidí 
proudily do zasedací místnosti, která se 
zdála být nafukovací. Kromě vánoční ke-
ramiky od Mgr. Laďky Endlové zde byly 
k zakoupení rostlé květiny, svíčky, per-
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níčky od pí. Žanety Možné, vánoční 
dekorace od pí. Renaty Čelové a Anny 
Kumové, malované hrníčky a šité deko-
race od pí. Kateřiny Štaffové, skřítko-
vé od pí. Andrey Křížové, vyřezávané 
stromečky, andílci, hvězdičky ze dřeva 
od Kateřiny Fujdlové a Dany Peřinkové. 
Ukázku zručnosti a kreativity zde také 
předvedly děti z naší školy, které zde vy-
stavovaly svoje výrobky. Samozřejmostí 
bylo podávání cukroví a vánočního pun-
če. Návštěvníci, kteří k nám zavítali, byli 
od Dačicka, Jemnicka, přes Želetavu až 
po Znojmo a jejich počet čítal několik 
stovek. V sobotu již stoly zely prázdno-
tou, ale i tento den přišlo hodně návštěv-
níků, kteří pěli slova chvály a všichni se 
těší na příští rok.

Oldřich Svoboda – starosta obce

Mikulášská nadílka
V úterý 5. 12. 2017 od 14,00 hod. se 

konala Mikulášská nadílka v Domě sv. 
Antonína v Moravských Budějovicích. 
Senioři se na tuto událost připravili. Na-
studovali pohádku O veliké řepě. Mikuláš 
s doprovodem čertů a andělů prošel ce-
lým domovem a poté byl přivítán ve spo-
lečenské místnosti. Úvodní slovo měl pan 
ředitel Ing. Ladislav Chloupek, který pří-
tomné seznámil s historií Mikuláše a jeho 
nadílky. Následovala pohádka se zpěvy 
s klavírním doprovodem paní Mgr. Jany 
Brancuzské. Výkony herců a vtipné dia-
logy byly odměněny velkým potleskem. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
V MŠ DOMAMIL 5. 12. 2017

Třesky, plesky, rici, pici,
čerti chodí po ulici.
Myslíš si, že je to žert?
Koukni z okna, je tam čert!
I my jsme vyhlíželi Mikuláše s jeho par-

tou a dočkali jsme se. Letos přišla počet-
ná skupina, jenom čertů jsme napočítali 7.

Proč jich letos přišlo tolik? Nevíme, my 
jsme přece hodní.

Zazpívali jsme, zarecitovali a zahráli 
čertům čertovskou hru. Všichni jsme slíbi-
li, že se polepšíme.

Nejdůležitější je, že mezi námi žádného 
velkého hříšníka nenašli, a tak se museli 
spokojit se sušeným ovocem.

Děkujeme našim deváťákům a p.uč.Bu-
ličkové za pěknou nadílku.

Těšíme se na příští rok.
Za MŠ Domamil
Jana Čtveráčková

Scénář a režii připravila Ludmila Čáblová. 
Je obdivuhodné, co mohou lidé dokázat 
i ve vysokém věku a se svým zdravotním 
postižením, když mají motivaci a pro věc 
nadšeného vedoucího.

Mikuláš s doprovodem za přítomnosti 
sester nadělil obyvatelům balíčky. S kaž-
dým obdarovaným vedl dialog či monolog.

Shromážděné děti zazpívaly písničky 
a recitovaly básničky.

Za odměnu obdržely také dáreček.
Mikuláš naděloval všem radostný záži-

tek. Děkujeme.
Petra Tomášová

Stalo se krásným zvy-
kem zahájit adventní čas 
rozsvícením vánočního 
stromu v centru města, 
vesnice či městyse. Ne-
jinak tomu bylo i v neděli 
3.12.2017 v Želetavě. 
Členové a příznivci Tě-
locvičné jednoty Sokol 
již po šesté připravili oz-
doby (letos hvězdy a an-
dělíčky), teplé nápoje, 
vánoční písně a Ježíško-
vu poštu. Poslat si přání 
do nebe přímo Ježíškovi 
bylo opravdu snadné 
a to zejména díky firmě 
Želetavská kamna, která 
náplň do balonků (hé-
lium) a hlavně balonky 
zakoupila. Ještě před západem slunce 
přicházeli první občané, aby si pověsili 
na krásný stříbrný smrk svoje ozdoby. 
Děti si běžely napsat svoje přání a do-

spělým přišel vhod teplý 
čaj nebo punč. Když byly 
všechny dopisy napsány 
a přivázány k balonkům, 
nastal čas je vypustit 
k nebi. A to už se dosta-
tečně setmělo, aby se 
mohl rozsvítit strom. Mu-
sely s tím pomoct všech-
ny děti, hromadně zvo-
lat kouzelnou formulku 
– stromečku, strome, roz-
sviť se honem. Podařilo 
se a tak byl advent v Žele-
tavě zahájen. Děti nadše-
ně běhaly okolo stromu, 
dospělí si popřáli krásné 
nastávající vánoční svát-
ky a spokojeně odcházeli 
do tepla svých domovů.

Ještě jednou děkujeme firmě Želetav-
ská kamna za finanční podporu a přeje-
me všem úspěšný vstup do nového roku.

Text a foto: Š.Švejdíková

ZAČÁTEK ADVENTU V ŽELETAVĚ

Období před první adventní ne-
dělí je v Želetavě již tradičně ča-
sem vánočního tvoření v předsálí 
bývalého kina. Zájemci ze všech 
generací si zde v neděli 26. lis-
topadu vytvořili vánoční dekora-
ce, které využili k výzdobě svých 
domovů. Mnozí ale přišli hlavně 
proto, aby zde vyrobili ozdoby 
na vánoční strom, který bývá kaž-

Vánoční tvoření 
v Želetavě
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Předadventní čas na ZŠ 
a MŠ Nové Syrovice

Ani v listopadu neměly děti naší školy 
nouzi o kulturní a sportovní vyžití. Mno-
hé z nich ocenily pobyt v kině CineStar 
Jihlava, kde byl všem školákům i před-
školákům promítnut jimi zvolený film Já, 
padouch 3.

Adventní čas jsme zahájili krátkým 
pásmem koled předneseným na obec-
ním 5. adventním jarmarku. Děti s nad-
šením a jiskrou v oku vyjádřily svoji ne-
dočkavost na příchod Ježíška.

Měsíc listopad jsme zakončili brusle-
ním na Zimním stadionu Moravské Bu-
dějovice. Aktuální mrazivé počasí nám 
sice trošku zkomplikovalo dopravu, 
ale i toto zimní dobrodružství bylo pro 
všechny další životní zkušeností.

Mgr. Renata Brychtová – učitelka

zahrála na flétnu Marietka Veselá. Nově 
se s příchodem adventu rozsvítil i altán, 
obraz panenky Marie s dítětem a stromy 
v obecní Zahradě.

Nová byla i výzdoba v obecní Zahradě 
a na návsi, kde se kolemjdoucí mohou 
pokochat nadílkou barevných dárečků. 
Nechyběla ani tradiční výzdoba okenních 
truhlíků na obecních budovách. Veškerou 
vánoční výzdobu pečlivě nachystala paní 
Jana Šteflíčková, za což jí patří velké po-
děkování.       Text i foto: Kamila Veselá

Snad každý rok přijíždí do Želetavy 
Štěměšská divadelní společnost se svým 
novým představením, aby zde opět dob-
ře pobavila místní publikum. 12. listopadu 
zde štěměšští ochotníci uvedli původní te-
levizní komedii Námluvy komtesy Gladioly 
aneb Přistání ve skleníku, kterou si upravili 
po svém a doplnili vtipnými aktualitami. Je 
to vlastně taková parodie na operetní pře-
vleky, záměny osob a nečekané situace, 
samozřejmě se šťastným koncem.

Komtesa Gladiola se má podle přání 
svého otce stát nevěstou bohatého majite-

le továrny na cikorku. Její představy o lás-
ce jsou však jiné, a tak společně se svou 
komornou rozehraje hru, která způsobí 
nejednu pohromu. Ani továrník Kachle 
nechce kupovat zajíce v pytli, a tak se 
nejrůznější převleky střetnou v závratném 
sledu, že vyznat se v tom není vůbec leh-
ké. Vše ale jak jinak dopadlo k všeobecné 
spokojenosti nejen divadelních postav, 
ale i nadšeného publika jako vždy, když 
štěměští ochotníci zavítají s dalším před-
stavením do želetavského kina.

Text a foto: O. Nováková

a upravili záhony květin, motýlo-
vý záhonek a byliny v bylinkové 
spirále. Zahradu máme od jara 
nově vysázenou a upravenou 
v přírodním stylu, kterou nám 
navrhl a zhotovil pan Vejtasa 
z Jaroměřic. Proto ji chceme mít 
i přes zimu pěkně uklizenou.

Poté následovala ochutnávka 
zdravých kaší, které nám skvostně 
uvařila naše paní kuchařka. Děti je 
jedenkrát za týden mají na svači-
nu. Špaldová, ovesná, jáhlová, 
pohanková a quinoová kaše byly 
dochuceny voňavými ořechovými 
či perníkovými posypkami nebo ovocem. 

Mezitím se setmělo a nedočkavé děti 
s rodiči zapnuly nebo zapálily světýlka. 
Vydali jsme se s lampiony po celé vesnici. 
Bylo hezké, že se k nám připojili další lidé 
ze svých vyhřátých domovů. A věřte, tak 
dlouhý průvod problikávajících světýlek 
měl zvláštní kouzelnou atmosférou. 

Naše cesta končila na hřišti, kde již plá-
polal oheň a my si na něm opekli buřtíky. 

Bylo nám spolu hezky…. A pak že je pod-
zim pochmurný.

Nyní nás čeká vánoční besídka v so-
kolovně, která je naplánovaná na neděli 
10. prosince. Školáci sehrají pohádku 
SEDMILHÁŘ a malí MRAZÍCI a LEDOVÉ 
KRÁLOVNY ze školky Vás trošku zastudí, 
ale jen na chvíli, protože jejich vystoupení 
nakonec všechny zahřeje u srdíčka.

V. Foralová

dý rok vztyčen a na první adventní neděli 
slavnostně rozsvícen na želetavském ná-
městí. V letošním roce se tvořili andělé 
a hvězdy. Materiál a nápady zajistily člen-
ky TJ Sokol Želetava a do práce se zapo-
jily rodiny s dětmi, školáci i několik senio-
rek, takže originálních andělů vyrobených 
z květináčků i hvězdiček z proutků a vlny 
bylo zhruba za 2 hodiny připraveno k za-
věšení na vánoční strom několik desítek.

Text a foto: O. Nováková

SVĚTÝLKOVÁNÍ
Tak se jmenovala podzimní veřejná 

akce ZŠ a MŠ Lesonice. Zúčastnili se jí 
nejen děti a rodiče, ale i občané z Leso-
nic, kteří ve školce nebo škole dítko ne-
mají. Došlo tak ke krásnému vícegenerač-
nímu setkání. Všem, kteří přišli, děkujeme 
za pomoc, velice si toho vážíme. 

 Nejprve jsme shrabali naši školní 
zahradu od napadaného listí, ostříhali 

Adventní čtyřtýdenní období jsme za-
hájili i v Cidlině a to společným setkáním 
občanů i přátel naší obce, v neděli 3. 
prosince 2017. Sešli jsme se v podvečer 
u velkého adventního věnce na návsi. 
Zde pronesl milé slovo starosta obce 
Libor Veselý a popřál všem hlavně klid-
ný advent. Při rozsvícení betlému a vá-
nočního stromu nechyběl ani pan farář 
Ladislav Kozubík, který k nám pohovořil 
o významu adventu. Zdeněk Máca za-
troubil na trubku, vánoční písně a koledy 

V Cidlině se opět rozsvítil Ladův betlém, 
adventní věnec a vánočně zářila i obecní Zahrada
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Vánoční tvoření v Lažínkách
Opět se po roce v Lažínkách uskuteč-

nila vánoční dílna pod vedením Lenky 
Sobotkové. Každý kdo přišel, tak neode-
šel s prázdnou, mohl si vyrobit adventní 
věnec, nebo zakoupit už krásné hotové 
výrobky. I děti si přišly na své, v dílničce 
si mohly vyrobit různé vánoční dekorace 
z přírodních materiálů. Poděkování patří 
všem, kteří svou pomocí a ochotou při-
spěli k organizaci dílničky.

Text a foto: Svobodová Miroslava

Už po třetí se v Lažínkách rozsvítil vánoční strom. I letos nám na něm přibyl jeden 
nový světelný řetěz. Na stromě je tedy 180 metrů jiskřivého řetězu a 40 metrů trubic 
Snowfall. Celý strom se zdobil 5 hodin. I přes nepříznivé počasí však nechyběla ocho-

ta přijít, pomoct strom nazdo-
bit, za to patří velké díky všem 
zúčastněným. Jako loni tak 
i letos se vše vydařilo. S roz-
svěcováním stromu nám tento 
rok pomohl Mikuláš s andělem 
a čertem. Děti pak za básnič-
ku dostaly od Mikuláše balíček 
sladkostí. Teplý punč a grog 
byly samozřejmostí, nechybělo 
ani pohoštění, za které bychom 
chtěli všem poděkovat. Přeje-
me Všem hodně zdraví a štěstí 
v novém roce OV Lažínky.

Foto: 
Zuzana Růžičková
Text: 
Miroslava Svobodová

Tradiční obchůzka Mikuláše a jeho spo-
lečníků čerta a anděla se konala i v ma-
ličké Cidlině. Svatý Mikuláš, v doprovodu 
dvou čertů a dvou andělů, nás navštívil 
již v sobotu 2. prosince 2017 v podvečer 

ve společenském domě. Mikuláš si s se-
bou přinesl tlustou Knihu hříchů a ctnos-
tí, ze které postupně každému dítěti četl 
o jeho neposlušnostech, ale i o dobrých 
vlastnostech a schopnostech. Kromě 

Knihy hříchů a ctností s sebou 
Mikuláš přivezl na sáňkách 
i velkou nadílku, a to nejen pro 
děti, ale i pro všechny dospělé. 
Děti pak postupně vysvětlovaly 
Mikuláši i čertům, jestli opravdu 
zlobily, nebo zda byly hodné. 
Většina dětí přidala i pěknou 
básničku nebo písničku. Andě-
lé nakonec obdarovali všechny 
přítomné dospělé vánoční lucer-
nou se sladkým překvapením. 
Děti si zase odnášely plné tašky 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA DĚTEM I DOSPĚLÝM V CIDLINĚ

s mikulášskými dobrotami. Nechybělo ani 
občerstvení a vánoční punč pro děti i do-
spělé.

Text i foto: 
Kamila Veselá

Rozsvícení stromu v Lažínkách

V sobotu 25. listopadu 2017 proběh-
la v Lukově pod patronací ZO ČZS Mor. 
Budějovice zdařilá výstava a ochutnávka 
brambor.

Nadšená parta místních pěstitelů kolem 
př. Bartese vystavila 37 vzorků brambor. 
K vidění byly vzorky klasických žlutoma-
sých odrůd a červenomasých. A jak by 
řekl můj vnuk, i čertovských brambor, to je 
tmavě fialových.

Výstava a ochutnávka brambor v Lukově
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Zajímavá byla i přednáška a povídání př. 
Mušky o bramborách. Během povídání př. 
Mušky začala i ochutnávka brambor. Pořa-
datelé uvařili celkem 12 vzorků z vystave-
ných brambor a začalo se ochutnávat. Kri-
téria hodnocení byla konzistence, struktura 
a chuť dané brambory.

Ochutnavačů z řad návštěvníků bylo 18 
a nejlépe chutnala odrůda Marabel, pak dle 
pořadí Bernina, Glorieta, Antonie, Red Anna 
(červená slupka) byla 10.

Tato akce byla velice zajímavá, je jen 
škoda, že se nezúčastnilo více návštěvníků. 
Snad příště.          Josef Sedlák

V neděli 5. listopadu nás přijel odpole-
dne potěšit svým zpěvem Lukovský sbor. 
Vystoupení se klientům moc líbilo.

dokončení ze str. 11

OperationChristmasChild je název celosvě-
tové akce, při níž se sbírají vánoční dárky pro 
děti z chudých oblastí různých koutů světa. 
V Martínkově je díky paní Marii Vejrostové již 
čtvrtým rokem jedno ze sběrných míst pro ra-
kouskou charitu, dárci tam vozí krabice s dár-
ky, které do nich nakoupí, vyrobí či jinak pořídí. 
Za čtyři roky činil příspěvek z Martínkova této 
akci přesných 400 krabic. Samozřejmě nejde 
jen o dárce z Martínkova, krabice sem doputo-
valy například z Moravských Budějovic, Znoj-
ma, Myslibořic, Jemnice a dalších míst. Sbírá 
se vždy od půlky září a v polovině listopadu 
pak je každoročně náklad dárků přepraven 
na sběrné místo do sousedního Rakouska. 
Radost z dárků pak letos měly děti například 
z Bulharska, Srbska, Ukrajiny či Moldávie. 

V příštím roce se akce bude opakovat a všich-
ni případní dárci najdou potřebné informace 
na Facebookové stránce Vánoce v krabici. 
Vždyť právě vánoční čas je tím obdobím, kdy 

každý z nás může 
udělat radost nejen 
svým nejbližším, 
ale i naprosto ne-
známým dětem ze 
vzdálených zemí.
Za TJ SOKOL 
Martínkov, 
Josef Pléha, 
starosta jednoty

Do Nových Syrovic jsme vyrazili již podru-
hé na Zvěřinové hody. V restauraci Grasel 
na nás čekala příjemná výzdoba, vstřícná 

LISTOPAD A PROSINEC V DOMOVĚ SV. ANEŽKY

Plavání
Dne 30. listopadu 2017 se žáci Základní 

školy Nové Syrovice zúčastnili Okresního kola 
v plavání, které se konalo na ZŠ Havlíčkova ul. 
v Moravských Budějovicích. Naši školu repre-
zentovalo 7 chlapců ze 3. – 5. ročníku, s nimiž 
jsme se do Moravských Budějovic úspěšně 
dopravili linkovým autobusem. Někteří ale bo-
hužel takové štěstí neměli, a tak se začátek 
závodu nečekaně protáhl. To nás ale vůbec 
nerozhodilo a všichni chlapci úspěšně zapla-
vali své disciplíny.

obsluha a výborné jídlo. Pro naše klienty 
změna jak v prostředí, kde se podává stra-
va, tak ve složení jídelníčku. Každý si vybral 

dle svého. Někdo upřednostnil di-
vočáka, někdo srnčí, ale všichni se 
shodli, že to byl gurmánský zážitek.

V úterý 5. 12. se pan František 
Fiala z Kojatic již po padesáté jako 
sv. Mikuláš prošel i se svojí druži-
nou našim Domovem. Jeho pří-
chod byl netrpělivě očekáván.

Do konce měsíce prosince nás 
čeká ještě několik akcí jako oslava 
Štědrého dne, vystoupení dětí ze 
ZŠ a MŠ Třebelovice a Silvestr.

Věřím, že do nového roku vykro-
číme tou správnou nohou. Těšíme 

se, co nám přinese lákavého a zajímavého.
Všem čtenářům přejeme v novém roce 

hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů.

Šafratová Jana
aktivizační pracovnice

Ježíšek z Martínkova naděloval dětem ze zahraničí
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17. listopad – tedy den boje za svobodu a de-
mokracii slaví již několikátým rokem v Martín-
kově a Jakubově po svém. Je to pochodem 

Pochod 17. listopadu

V příjemném prostředí důstojně vyzdo-
bené místnosti Obecního úřadu v Lázu se 
konala v pátek 17. listopadu 2017 od čtrnácti 
hodin milá oslava. Manželé Marie a Miloslav 
Nejedlíkovi přijali pozvání starosty obce Mi-
roslava Veitha a členů zastupitelstva, k přá-
telskému společnému setkání při příležitosti 
Diamantové svatby.

Již při vstupu do místnosti zazněl svatební 
pochod, který navodil příjemnou atmosféru, 
kterou ještě umocnily krásné verše. Důstojné 

vystoupení starosty obce vyvolalo i slzič-
ku štěstí na tvářích manželů. „Vy patříte 
k těm, kteří se mohou ohlédnout za uply-
nulými šedesáti lety společného života. 
Vám patří společná gratulace za to, co 
jste společně dokázali. Přejeme Vám, ať 
Vám život přináší jen to krásné,“ uvedl 
mimo jiné starosta obce Miroslav Veith. 
Poté manželé převzali kytici květů a milý 
dárek. Následovaly podpisy do Pamětní 
knihy obce a gratulace všech dalších 
přítomných. Toto milé setkání se samo-
zřejmě neobešlo bez slavnostního přípit-
ku sektem. Po dobrém občerstvení se začalo 
vzpomínat.

První vzpomínka patřila setkání slečny 
Marie a Miloslava u kamarádky v Lázu, kde 
vznikla láska na první pohled. Pan Miloslav 
tehdy ještě sloužil na vojně. Chodili spolu ale 
tři roky a svatba se konala 23. listopadu 1957. 
Posléze si postavili rodinný domek a v roce 
1959 se přestěhovali do nového. Čas ply-
nul a rodina se rozšířila o tři děti - Miloslava, 
Janu a Pavla. Dnes již mají 8 vnoučat a 7 pra-
vnoučat. Produktivní věk věnovala paní Marie 
práci ve Sběrných surovinách a pan Miloslav 
po vyučení pracoval ve Státní traktorové sta-

nici. V současné době jsou oba samozřejmě 
již v důchodovém věku, mají radost z vnoučat 
i pravnoučat, pan Miloslav se těší z chovu včel, 
přestože je předal již synovi. Také vzpomíná 
na zážitky z vojny, jako např. na srážku auta, 
které řídil, s tankem apod. I když v nedávné 
době pozlobily zdravotní problémy, v jídle oba 
nejsou vybíraví, ale přesto paní Marie má ráda 
svíčkovou a nějaké to moučné jídlo.

Čas příjemně plynul a venku se již zešeřilo, 
když se milá společnost spokojeně rozcházela 
do svých domovů.

Text i foto: Vlastimil Smetana

U Sobotků se slavilo
Dne 23. 11. 2017 uplynulo 60 let ode 

dne, kdy si své ANO řekli v kostele sv. 
Petra a Pavla ve Velkém Újezdě Františka 
a Václav Sobotkovi z Lázu. Roky společ-
ného života naplnili neúnavnou prací pro 
rodinu i společnost a s láskou vychovali 
dceru Annu a syny Václava a Libora. Od-
měnou za jejich starostlivost a obětavost 
jim je radost z osmi vnoučat a čtyř pra-
vnoučat. Celá rodina přeje babičce a dě-
dovi hodně zdraví a Božího požehnání.

Této události byli přítomni také předsta-
vitelé obce Láz, kteří manžele navštívili, 
v jejich domácnosti předali srdečnou gra-
tulaci, květiny a milý dárek. -pd-

V LÁZU SE OPĚT SLAVILO

Úvodní ceremoniál, hovoří starosta obce 
Miroslav Veith Manželé Nejedlíkovi

Účastníci slavnostního setkání

Nakonec jsme se mohli pyšnit 6. 
místem Lukáše Kubiše v kategorii volný způ-
sob (kraul) a především také 2. medailovým 
umístěním Pavla Křivana v disciplíně znak. 
Chlapci tedy mohli všem zúčastněným ukázat, 
že i naše malá škola nezůstává za ostatními 
školami pozadu a že se i bez možnosti pravi-
delného tréninku v bazénu dokážeme probojo-
vat na stupně vítězů.

Po skončení závodů se samozřejmě ne-
myslelo pouze na ty úspěšnější závodníky 
a sladkou odměnu dostalo celé družstvo, což 
chlapcům udělalo velikou radost. Chtěli by-
chom tedy především poděkovat ZŠ Havlíčko-
va za možnost zúčastnit se této akce a ukázat, 
co v nás je.

Lucie Vlčková
školní asistentka

na hranici katastrů obou obcí. Letos jsme 
vyrazili na pochod dříve než obvykle, a to 
hned po obědě. Počasí nám ale opět ne-
přálo. Po loňské mlze komplikoval letos 
účastníkům setkání život drobný déšť. 
Asi i proto se pochodu zúčastnilo jen asi 
pětadvacet lidí s velkou převahou martín-
kovských, a to i z řad „starší generace“.

Na místě samém si účastníci nejen 
popovídali, ale také opekli přinesené špe-
káčky a zahřáli se přinesenou pálenkou. Cesta 
zpět ubíhala poměrně rychle, protože všichni 
spěchali domů usušit se a ohřát se.

V době, kdy se už pomalu zapomíná na to, 
co vlastně v tento den slavíme, jsou všechna 
takováto setkání důležitá a mají velký význam. 

Věříme, že si snad v příštím roce najde tento 
pochod více příznivců a uskuteční se za přívě-
tivějšího počasí.

Text i foto 
Blanka Veselská
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Dne 30. listopadu 2017 navštívil místosta-
rosta města Jan Kocáb společně s matrikář-
kou MěÚ Marií Janouškovou Dům svatého 
Antonína v Moravských Budějovicích, aby 
popřáli obyvatelce domova Marii Trávničko-
vé, rozené Loukotové k jejím 93. narozeni-
nám. Po upřímné gratulaci, předání milého 

dárku a podpisu do Pamětní knihy města se 
také krátce zavzpomínalo na minulé období 
oslavenkyně, která se narodila 30. listopa-
du 1924 v Koněšíně. Zde také prožila část 
svého dětství. Po přestěhování do Třebíče 
se vyučila kadeřnicí. S panem Bohuslavem 
měli svatbu 2. 12. 1948 a po svatbě se jim 

vě se školou Jihlava a v Domě léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Hodiny 
odborných předmětů bývají často oboha-
ceny o přednášky či besedy. Proto jsme 
přivítali na přednášce v rámci předmětu so-
ciální péče vedoucí služby Magdala Znojmo 
Kamilu Duškovou,DiS., která nám vyprávěla 
o sociální práci pro sociálněvyloučené ob-
čany. Hodiny terapeutických činností, kde 
se studenti seznamují s různými typy terapií, 
s cílovými skupinami a s praktickým prove-
dením terapeutických činností, jsme oživili 
praktickou ukázkou canisterapie, kterou 
nám předvedla slečna Krčálová z Rudíkova 
a její dvě canisterapeutické psí slečny.

Závěr listopadu a začátek prosince byl 
pak ve znamení samostatné přípravy vol-
nočasových aktivit v rámci spolupráce s tře-
bíčskými stacionáři, pro které všechny třídy 
oboru připravily mikulášskou nadílku. Miku-
láš z naší školy spolu s andělem a s čerty 
poté navštívil i MŠ Šafaříkova a MŠ Litohoř.

A co nás čeká dál? V prosinci např. disku-
se s pracovnicí Azylu pro matky v tísni Tře-
bíč paní Velebovou a exkurze doneformál-
ního školního klubu Klíček Jihlava. Těšíme 
se také na vánoční Vídeň i na čtyřhodinový 
praktický blok na téma náhradní rodinné 
výchovy, který pro nás připravila Poradna 
RUTH Třebíč.Jak vidíte, jsme skutečně ško-
lou, kde se pořád něco děje.

Mgr. Leona Štáblová

narodily dvě dcery. Posléze bydleli ve Zno-
jmě a v Moravských Budějovicích. Čas ply-
nul a byl zde určitý věk spojený s přijetím 
do DSVA v Moravských Budějovicích. I zde 
pečuje o své zdraví a vzhled. Ráda si pře-
čte nějaký časopis. Velice ráda má ovoce, 
sušenky, čokoládu a další dobroty. Dle jejích 
slov je zde moc spokojena a přeje si dobré 
zdraví.

Text i foto Vlastimil Smetana

Slavilo se i vzpomínalo

Oslavenkyně přijímá gratulaci od místostarosty 
města

Podpis do Pamětní knihy

Studenti oboru Sociální činnost se věnují 
nejenom teoretické přípravě v rámci svého 
oboru, ale účastní se také řady akcí, soutěží 
a odborných exkurzí. Často jsou sami iniciá-
tory, organizátory či aktivními účastníky růz-
ných charitativních projektů.

Letošní školní rok zahájili úspěchem 
v soutěži, kterou vyhlásila Oblastní charita 
Třebíč u příležitosti 25. výročí svého zalo-

žení. Studenti 2., 3. a 4. ročníku spojili své 
síly, zapojili fantazii i fotografickou zručnost, 
zaslali svoje snímky a nakonec nás čekalo 
příjemné překvapení - fotografie třídy 3.E 
vyhrála hlavní cenu. Zástupci třídy ji pře-
vzali v Třebíči na „Dnech charity“. Cenu si 
však nenechali pro sebe, mysleli na druhé. 
Za účasti zástupkyně Charity paní Jany Ka-
rasové ji předali Kryštofu Svobodovi – žáku 
ZŠ Dobrovského, kterému již druhým rokem 
jako dobrovolníci pomáhají. Cenou byl pou-
kaz v hodnotě 1000 Kč do třebíčského Aqua-
parku Laguna. Doufáme, že si ji Kryštof s ro-
diči užije.

Na tuto charitativní akci studenti navázali 
Srdíčkovým dnem, při kterém vybrali za po-
moci studentů oboru Veřejnosprávní činnost 
víc než 25 000,- Kč.

V rámci rozšíření znalostí v oboru se zú-
častnili odborných exkurzí v Dětském domo-

Zprávičky z oboru Sociální činnost na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice
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Hlavním úkolem studentů obo-
ru Veřejnosprávní činnost, kteří 
studují na Gymnáziu a SOŠ Mo-
ravské Budějovice, je připravit se 
na povolání pracovníka na úřa-
dech, v advokátních a realitních 
kancelářích, event. i u policie či 
celní správy. Důraz je kladen 
na hlavní předměty – právo a ve-
řejnou správu, ale i na znalost 
cizích jazyků, administrativní čin-
nost nebo ekonomiku. Jejich te-
oretická příprava bývá doplněna 
praxemi a zajímavými exkurzemi.

Dne 29. 11. 2017 absolvovali 
žáci třídy 2.D a 3.D oboru Veřejnosprávní činnost 

v rámci předmětu právo odbor-
nou exkurzi do prostor Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky v Praze. V informačním 
centru Poslanecké sněmovny 
byli účastníci exkurze seznáme-
ni s vývojem parlamentarismu 
a ústavnosti na území České 
republiky. Po důkladné bezpeč-
nostní prohlídce pak následoval 
vstup do kuloárů Poslanecké 
sněmovny a následně na galerii 
pro veřejnost, ze které měli mož-
nost nahlédnout do hlavního jed-
nacího sálu. Vše provázel velmi 

zajímavý výklad průvodkyně, popisující jak his-

torii a význam procházených prostor, tak průběh 
legislativního procesu v České republice.

Po skončení prohlídky následoval přesun přes 
Karlův most na Staroměstské náměstí a dále 
do centra města na Václavské náměstí. Ces-
tou žáci viděli celou řadu významných památek 
a mohli sledovat čilý turistický ruch v našem hlav-
ním městě.

Další zajímavé akce budou následovat i v dal-
ším pololetí školního roku. Studenty čeká např. 
souvislá odborná praxe na obecních úřadech, ex-
kurze do České národní banky, na Městský úřad 
Moravské Budějovice a na Krajský úřad Jihlava, 
v únoru budou zájemci absolvovat státní zkoušku 
z psaní na klávesnici.

Ing. Hana Doležalová

Studenti oboru Veřejnosprávní činnost zamířili do Poslanecké sněmovny

Ukázku řemesel opět obstarala naše žákyně 
Ivanka, jejíž precizní vyšívání potěší oko všech 
a pan Jíra, nad jehož řezbářským umem žaslo 
mnoho návštěvníků jarmarku. Jeho krásný bet-
lém se každým rokem rozrůstá o další postavičky 
a zvířátka.

Podle mnohých ohlasů zúčastněných osob se 
Vánoční jarmark naší školy líbil a povedl. Je to 
pro nás velkou motivací a impulsem do příštího 
roku a také radostí z dobře vykonané práce. Dě-
kujeme všem za přízeň a těšíme se na vás zase 
za rok.

Taktéž děkujeme Městskému úřadu za poskyt-
nutí příspěvku na jarmark a Besedě za poskytnutí 
prostorů k realizaci výstavy.

Srdečně přejeme všem spoluobčanům v no-
vém roce hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody.

Brigita Špičáková, učitelka

Jako každý rok, také letos žila naše škola pří-
pravou Vánočního jarmarku několik týdnů. Každý 
chtěl přispět svými originálními výrobky i těmi, 
o které bývá každoročně velký zájem. Vyučující 
se žáky se s vervou pustili do vyrábění. Velkou 
motivací jim bylo to, že se výsledky jejich práce 
budou líbit. S výrobou adventních věnců i s peče-
ním cukroví nám pomáhaly také některé šikovné 
a ochotné maminky našich žáků. Snaha všech 
byla oceněna mnohými slovy chvály návštěvní-
ků a zakoupením výrobků. Lidé si mohli vybírat 
například na stánku s keramikou, adventními 
věnci, dřevěnými hračkami, v nabídce byly výrob-
ky z vlny, háčkované ozdoby, andělé z různých 
materiálů, ozdobné dárkové krabičky, výrobky 
z falešného patchworku, perníkové chaloupky, 
betlémy a mnoho dalšího. Bonusem byla ochut-
návka mnoha druhů cukroví. Samozřejmostí již 
na našem Vánočním jarmarku bývá punč ve dvou 
variantách, aby se mohli zahřát také děti a řidiči.

Jednou z pěkných tradic Základní školy 
a Praktické školy v Moravských Budějovicích je 
pořádání Vánočního jarmarku. Krátce před ad-
ventním časem se s radostí snažíme navodit pří-
jemnou vánoční atmosféru všem návštěvníkům. 
Díky vystoupení pěveckého souboru žáků naší 
školy jsme se mohli přenést do vánočního období 
a spolu s nimi si zazpívat vánoční písně i koledy. 
Ty nás pěkně naladily a dobrá nálada s vánočním 
nádechem nás provázela po celé odpoledne.

Úvodní slovo pronesla ředitelka školy, Mgr. Mi-
roslava Zvěřinová. K přítomným promluvil také 
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kra-
je Vysočina a tajemnice úřadu města Moravské 
Budějovice, Ing. Jana Špačková. Po hřejivých 
slovech obou řečníků následovalo tradiční roz-
krojení vánočního dortu. Tohoto úkolu se s grácií 
ujala paní Špačková a otevřela tímto slavnostně 
naši akci.

Vánoční jarmark se vydařil

Poslední pátek před Vánocemi byl v Základ-
ní škole TGM již tradičně ve znamení cestová-
ní. Naše pozvání přijalo přes 200 dětí se svými 
učitelkami ze čtyř okolních základních škol a pěti 

mateřských školek, aby si společně s našimi žáky 
zahráli na cestovatele. Bylo u nás veselo, vždyť 
po celé dopoledne se v budově školy pohybovalo 
najednou téměř 500 dětí!

Cílem projektového dne bylo již tradičně ote-
vřít naši školu veřejnosti a ukázat, v jaké příjemné 

a tvořivé atmosféře u nás pracujeme. Pro naše 
žáky vyplývají cíle projektu ze Školního vzdělá-
vacího programu a mezi ty hlavní patří zejména 
prohlubování klíčových kompetencí a naplně-
ní průřezového tématu Osobnostní a sociální 
výchova. Po celé dopoledne bylo v projektu 
zapojeno téměř 250 žáků 6. – 9. tříd. Pracovali 
v tematicky zaměřených aktivitách, provázeli ná-
vštěvníky po budově školy, zajišťovali občerstve-
ní, fotodokumentaci a vytvářeli prezentaci z prů-
běhu celého dopoledne.

Téma cesty kolem světa spojovalo množství 
aktivit, které se odehrávaly v sedmnácti pracov-
ních dílnách. V nich si mohli naši malí návštěvníci 
vyzkoušet, jak se zdolávají velehory, jak se ne-
ztratit ve starověkém labyrintu, jak se hledá po-
klad v egyptské pyramidě, jak se leze v pralese 
po opičí dráze nebo jak se slaví Vánoce v růz-
ných zemích po celém světě. Aktivit bylo připra-
veno velké množství, takže malí poutníci museli 
chvílemi odpočívat. K tomu se výborně hodilo 
prostředí vánočně vyzdobené školní jídelny, kde 
čekalo na vysílené cestovatele sladké občerst-
vení od našich kuchařek. Pevně doufáme, že se 
u nás všem dětem i jejich učitelkám líbilo a že při-
jmou naše pozvání i příště.

Prezentaci z tohoto dne můžete zhlédnout 
na infokanálu kabelové televize.

Za žáky a zaměstnance 
Základní školy TGM
Mgr. Iva Machátová

Jak jsme cestovali kolem světa

Fechtl cup Hostim 2017
Již pátým rokem skupinka nadšenců ze Zvěr-

kovic pod záštitou pana Stanislava Puklického 
pořádá seriál motocyklových závodů Fechtl cup 
Hostim. Jde o partu lidí, dobrých kamarádů, 
kteří neváhají obětovat svůj volný čas pro druhé 
a uspořádat na pronajatém závodišti v Hostimě 
závody pro fandy motocyklů Jawa 50 Pionýr. Ne-
jde jen o pouhý sport nebo vybití přebytečného 
adrenalinu, ale především je to koníček, srdeční 
záležitost. Každým rokem je závodní dráha svěd-
kem seriálu šesti závodů ve 3 kategoriích Jawa 
50 Klasik, Jawa 50 Vořežplech a Jawa 50 Speciál. Každá kategorie má svá pevně stanovená technic-
ká pravidla. Klání se pravidelně účastní cca 40 aktivních borců z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí. 
Všechny závody jsou v průběhu roku samostatně bodovány a před závěrem kalendářního roku je 
uspořádáno slavnostní celkové vyhodnocení. A to právě letos proběhlo v sobotu 25. 11. v sále kultur-
ního domu ve Zvěrkovicích. Dekorování vítězů bylo provázeno předáním cen od štědrých sponzorů 
našeho regionu a následovalo pak posezení s bohatým občerstvením. Závěrem je nutno podotknout, 
že za organizací celého podniku stojí mnoho námahy, mravenčí práce, píle a odříkání a to bez nároku 
na spravedlivý výdělek. Je vidět, že dobří a obětaví lidé stále nevymřeli. Kéž by takových bylo víc.

Fichtl cup není obyčejný sport, je to především koníček, srdeční záležitost, či životní styl. 
Závody na strojích, které sami tvoříte, upravujete je a věnujete jim péči. 

Libor Nečesal
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Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 proběhl na Gym-
náziu a SOŠ Moravské Budějovice Den otevřených 
dveří. Návštěvníci měli možnost osobně navští-
vit naši školu, setkat se při různých aktivitách 
s našimi studenty i pedagogy, užít si zajímavých 
činností, které jsme pro ně připravili. Řada ná-
vštěvníků z řad žáků základních škol využila Den 
otevřených dveří k tomu, aby si vyzkoušela přijímací 
zkoušky nanečisto přímo v prostředí střední školy. 
Vyučující češtiny a matematiky pro ně připravili 
kratší verzi přijímaček, kterou v atmosféře Dne 
otevřených dveří mohli v pohodě zvládnout.

Skutečné přijímací zkoušky zadává celostát-
ně organizace Cermat, způsobem zadání se 
tyto testy dost liší od verzí, které znají čtenáři 
z dřívějška. Gymnázium a SOŠ v Moravských 
Budějovicích letos opět organizuje přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. 
V průběhu února a března 2018 mohou zájemci 
o studium přímo v prostorách naší školy absolvo-
vat přípravný kurz, během kterého se jim budou 
věnovat zkušení pedagogové naší školy. Tři odpo-
ledne (15.00 – 16.20) budou věnována češtině, tři odpo-
ledne matematice. Vyučující s žáky projdou učivo 

požadované k přijímacím zkouškám, pomohou 
jim se strategií a na závěr kurzu pro ně připraví 
test nanečisto podle požadavků společnosti Cer-
mat. Věříme, že náš kurz přispěje k tomu, aby 
zájemci vše úspěšně zvládli. Podrobnosti týkají-
cí se nejen přihlášek a termínů najdete na www.
gymsosmb.cz.

A z jakých studijních oborů pro školní rok 
2018/2019 můžete u nás vybírat:

GYMNÁZIUM čtyřleté - určené pro absolventy 9. 
ročníků ZŠ. Žákům poskytujeme všeobecné vzdě-
lání ve všech předmětech, volitelné semináře, kvalitní 
přípravu na maturitní zkoušku. Studenti jsou připra-
vováni především ke studiu na vysokých školách 
a vyšších odborných školách. Pokud vás zajímá, 
na jakých vysokých školách studují v tuto chvíli naši loň-
ští absolventi čtyřletého i šestiletého gymnázia, je tu 
pro vás rychlý přehled:

Fakulty humanitně a přírodovědně zaměřené: 
lékařská, farmaceutická, právnická, filozofická, 
pedagogická, přírodovědná, sportovních stu-
dií, zdravotně-sociální, sociálních věd, rybářství 
a ochrany vod, agronomická, potravinářská, che-
mická a biochemická technologie

Fakulty technické – strojní, informačních tech-
nologií, elektrotechnická, chemická, vojenských 
technologií

Vysoká škola báňská (Ostrava), Univerzita 
obrany (Brno)

GYMNÁZIUM šestileté – šestiletý studijní obor je 
určen pro absolventy 7. ročníků ZŠ se studijními 
předpoklady a nadáním. V době, kdy je v naší 
zemi velký zájem rodičů a žáků o víceletá gym-
názia, jsme rádi, že vám stále tuto možnost studovat 
na víceletém gymnáziu přímo v našem městě nabízíme.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – čtyřletý studijní obor 
je určen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Žáci jsou při-
pravováni na práci odborných referentů veřejné správy 
či samosprávy. Stěžejními předměty jsou veřejná 
správa a právo.

SOCIÁLNÍ ČINNOST – čtyřletý studijní obor je ur-
čen pro absolventy 9. ročníků ZŠ. Žáci jsou připra-
vováni na práci se širokým spektrem klientů v rámci 
všech sociálních institucí se zaměřením na sociální 
poradenství, sociálněprávní prevenci, osobní asistenci 
a krizovou intervenci.

Mgr. František Dubský, 
Mgr. Blanka Roupcová

V sobotu 18. listopadu 2017 uspořádal morav-
skobudějovický Orel další ročník půlmaratonu 
Václava Kosmáka, který je součástí celostátní 
Orelské běžecké ligy, avšak otevřený všem zá-
jemcům o běh. Jako první na nejkratší trať o dél-
ce 50 m vyrazili dva nejmladší účastníci narození 
v loňském roce, následovaní dalšími dětskými vě-
kovými kategoriemi na tratích od 50 do 2 000 m. 
Juniorky a junioři absolvovali společně s účastní-
ky lidového běhu trasu dlouhou 5 275 m. Z junio-
rek byla nejrychlejší Zuzana Doležalová z klubu 
Biatlon Třebíč následovaná domácími závodni-
cemi Kristýnou Bartošovou na druhém a Marké-
tou Bartošovou na třetím místě, obě ze Sokola 
Moravské Budějovice. Nejrychlejším juniorem byl 
Michael Jakůbek ze Spartaku Třebíč. Mezi dva-
nácti účastnicemi lidového běhu zvítězila Šárka 

Želetavští motorkáři pro Jakoubka
Nastává adventní čas, čas kdy se otevírají lidská srdce, a toho chtěli využít členové motoklubu Black 

Roses ze Želetavy. V pátek 1. 12. 2017 se sešli společně se známými, aby vybrali peníze pro rodinu 
těžce nemocného Jakuba. Malému Kubovi (narozenému v roce 2014) byla v říjnu 2016 diagnostiková-
na leukémie. Jeho táta (živitel rodiny) s ním absolvuje léčbu, maminka na rodičovské dovolené se stará 
o další dvě děti – Terezu 1,5 roku a Filipa 8 let. Jakub má za sebou 9 měsíců intenzivní chemoterapie 
a 3 měsíce udržovací léčby. Bojuje jako lev a celá rodina věří, že v říjnu 2019 uslyší kouzelnou větu – 
Jakub je vyléčený.

Celá akce byla pojatá jako klasická „ Mikulášská“. Zahrálo pár známých muzikantů, proběhla úspěš-
ná dražba motorkářských vest a hlavně se trochu pobavila i maminka nemocného Jakoubka. Aby vy-
koupili své vesty, na které jsou motorkáři velice pyšní, „utratili“ účastníci 30.450Kč. Tuto částku a také 
Mikulášskou nadílku pro Jakuba a jeho sourozence převzala jeho maminka Iva.

Nutno podotknout, že letošní dobročinná párty se nekonala poprvé. Již čtvrtým rokem se členové 
Black Roses ze Želetavy snaží pomáhat těm, ke kterým je osud nespravedlivý.

Více o malém Kubíkovi na jakubnovotny.webnode.cz
Text: Š. Švejdíková

Den otevřených dveří za námi, přijímačky a výběr střední školy před námi

Horáková z Orla Silůvky a další moravskobudě-
jovická sokolka Pavla Bartošová doběhla třetí. 
Z dvaceti mužů byl jako první v cíli Petr Halas 
z Orla Vyškov. Nejúspěšnějším domácím účast-
níkem byl Martin Lojda z Orla Moravské Budějo-
vice na třetím místě.

V jedenáct hodin odstartoval hlavní závod, 
když na trať dlouhou 21 100 m vyběhlo 43 mužů 
a 11 žen. Mezi nimi bylo osm domácích závodní-
ků a dvě závodnice. Absolutním vítězem s časem 
1:18:49 se stal Jakub Exner z P-Teamu. Nejrych-
lejším domácím půlmaratoncem byl Lukáš Neva-
řil z pořadatelského klubu Orel Moravské Budě-
jovice, který ve výborném čase 1:19:38 skončil 
druhý. Na medailových pozicích se z moravsko-
budějovických běžců dále umístili Bedřich Němec 
v padesátnické kategorii na místě třetím a mezi 
sedmdesátníky Jaroslav Černý na prvním a Jiří 
Vídeňský na druhém místě, oba reprezentující 
Klub důchodců Moravské Budějovice. Nejrychlej-
ší závodnicí byla s časem 1:47:13 Petra Kosová 
z Jihlavy, vítězství mezi ženami do 34 let vybo-
jovala celkově druhá Eliška Ševčíková z Nových 
Syrovic za čas 1:48:41. Za zmínku stojí vynikající 

Mladé florbalové naděje v ZŠ 
TGM

Žáci 6.a 7.tříd se zúčastnili každoročního škol-
ního turnaje ve florbalu. Naše družstvo soutěžilo 
ve složení: Pavel Bartoš, Petr Bartoš, Jan Hanák, 
Pavel Matušina, Matěj Kudrum, Ondřej Haza, 
Ondřej Kasárník, Jaroslav Říha. Turnaj začal 
27.11.2017 okrskovým kolem v ZŠ Bartuškova 
v Třebíči, odkud po čtyřech výhrách naši flor-
balisté suverénně postoupili do okresního kola, 
které se konalo opět v Třebíči v ZŠ Horka-Dom-
ky. Odtud po dvou výhrách a dvou remízách po-
stoupili do krajské soutěže, v níž změřili síly proti 
školám z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Pelhřimova 
a Bystřice nad Perštejnem a vůbec se neztratili. 
Po pěkných výkonech chybělo potřebné štěstí, 
když kluci nastřelili 4krát tyč a po jedné remíze 
a těsné prohře nepostoupili ze skupiny. Celé ta-
žení o celkové umístění nakonec stylově završili 
výhrou. Doufám, že tento výsledek je povzbudí 
k dalším florbalovým výkonům a ve florbalovém 
kroužku pod vedením Aleše Hanáka se budou 
i nadále zdokonalovat.

Marek Černý, učitel TV

Běh Václava Kosmáka posedmnácté

výkony nejmladšího a nejstaršího účastníka půl-
maratonu, jedenáctiletého Floriana Králíka z Bad 
Vöslau a pětasedmdesátiletého Josefa Holého 
z Orla Židenice. (Podrobné výsledky a fotodoku-
mentaci najdete na www.orelmb.cz.)

Těšíme se s vámi na setkání v únoru 2018 
na sedmém ročníku maratonu Jana Buly. Ti, kdo 
si netroufnou běžet osmkrát do Lukova k andělovi 
a zpět, se mohou zúčastnit lidového běhu, takže 
je nejvyšší čas začít trénovat.

Lenka Jičínská

Nejmladší účastníci: Černý a Vídeňský
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BlahopřáníVzpomínky

Opustili nás:

Pavel Říha 1945 Mor. Budějovice
Marie Furchová 1944 Mor. Budějovice
Marta Chlebounová 1932 Mor. Budějovice
Marie Vedrová 1932 Mor. Budějovice
Vladimír Šťáva 1951 Mor. Budějovice
Stanislav Nevěčný 1939 Budkov
Jindřiška Kemsová 1938 Lukov
Josef Venhoda 1979 Litohoř
Miloš Tržil 1931 Vícenice
František Dvořák 1935 Krnčice
Božena Klobasová 1932 Mor. Budějovice
František Solanský 1940 Hornice
Dobroslava Doležalová 1922  Mor. Budějovice

Vydal ses na cestu, 
kde chodí každý 
sám,
jen dveře 
vzpomínek nechal 
jsi dokořán.
Nyní jen kytičku 
na hrob Ti můžeme 
dát,

zapálit svíčku a s láskou vzpomínat.
Dne 25. 1. 2018 uplyne 8 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček
Josef Musil.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Marie a děti Radek, Jana a Ma-
rie s rodinami.

Odešla jsi tiše, jak 
si osud přál,
ale v našich srdcích 
žiješ stále dál.

Dne 21. 1. 2018 
vzpomeneme 
2. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky 
a prababičky, paní 

Jarmily Nechvátalové z Jakubova.
Vzpomínají dcera Laděna s manželem, 
vnoučata Rosťa s rodinou, Darina s ro-
dinou a Ladislav, pravnoučata Sabinka, 
Mia, Nikolas a Damián.

A lesy stále šumí, 
které jsi měl 
tak rád. 
Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr vzal, 
jen vzpomínky nám 
na Tebe zanechal.
Dne 19. ledna 2018 
vzpomeneme 
2. smutné výročí

úmrtí Karla Linhy.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera 
s rodinami.

Vydal ses na cestu, 
kde chodí 
každý sám.
Jen dveře 
vzpomínek nechal 
jsi dokořán.
Z Tvých očí zářila 
láska a dobrota,
budeš nám chybět 
do konce života.

Dne 7. 1. 2018 tomu bude 5 roků, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Jaroslav Pospíšil.
S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka a celá rodina.

Dne 31. 1. 2018 
uplyne 5 let, 
kdy nás navždy 
opustil pan 
Vlastimil Řiháček 
z Kojatic.
S láskou stále 
vzpomíná a nikdy 
nezapomene 
rodina.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Vás 
krásné vzpomínky nám zůstávají.
Dne 24. 1. 2018 uplyne 32 let 
od nečekaného úmrtí pana 
Františka Blahoudka
a dne 26. 1. 2018 tomu bude jeden rok, 
co nás opustila paní 
Marie Blahoudková, roz.Roupcová.
S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Marie s rodinou v Moravských Budějovi-
cích a syn František s rodinou v Jindřicho-
vě Hradci.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 19. 1. 2018 by 
se dožil 90 let pan 
Jaroslav Křikava.
Kdo jste ho znali, 
věnujte s námi 
tichou vzpomínku.
Děkují 
dcera Ludmila 
a Jaroslava 
a syn Pavel.

Dne 4. 1. 2018 
uplyne 13 let, 
kdy nás navždy 
opustila paní 
Jaroslava Tříletá 
z Moravských 
Budějovic. 
S láskou stále vzpo-
míná a nikdy neza-
pomene rodina. 

1. 1. 2018 oslaví 
své 98. narozeni-
ny paní 
Marie 
Zerzová 
z Lažínek. 
Do dalších let 
hodně zdraví 
přeje dcera Věra 
s rodinou.

Paní 
Božena 
Dohnalová 
z Lázu
oslavila dne 19. 11. 
své 80. narozeniny. 
Do dalších let pře-
jí zástupci obce 
hodně zdraví, 
Boží požehnání 

a spokojené chvíle v kruhu rodinném.

Dne 19. 11. 
oslavila paní 
Božena 
Kapinusová 
z Lázu 
své 
92. narozeniny. 
S přáním pevné-
ho zdraví, Boží 
požehnání a spo-

kojené chvíle v kruhu rodinném přejí 
zástupci obce.
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do 17:30 ve skautské klubovně na ulici Blahoslavova 1697. Jejich náplň je 
velmi různorodá. Nejčastěji formou rozličných aktivit a zábavných her zís-
kávají vlčata nové praktické dovednosti, které se jim mohou hodit v běžném 
životě. Na schůzkách se proto zabýváme zdravovědou, orientací ve městě, 
přírodou, zvířaty, uzly, skautskou symbolikou a mnoha dalšími aktivitami, 
mezi nimiž nechybí ani velké množství dobrodružných bojových her. Při-
bližně jednou za měsíc náš oddíl vyráží na víkendovou výpravu nejčastěji 
do přírody v okolí Moravských Budějovic. Tyto výpravy rozvíjí samostatnost, 
fyzickou zdatnost, prohlubují znalosti získané na schůzkách a v neposlední 
řadě slouží také k poznání okolí a překonání strachu z nepřítomnosti rodičů. 
Vrcholem každého roku je letní tábor, jehož délka se pohybuje okolo 14 dnů. 
Tábor, tvořený stany s podsadou a několika indiánskými týpí, se již několik 
posledních let koná v malebné krajině České Kanady u rybníka Walden, 
nedaleko rakouských hranic. Společně s naším oddílem se jej účastní i dívčí 
oddíl světlušek. Během tábora je o zábavu postaráno jednak kvůli velkému 
množství her, ale také díky vaření v polní kuchyni, řezání dřeva, projížďkám 
na lodi, koupání v nedalekém rybníce, ale především díky celotáborové eta-
pové hře, která protkává každý táborový den.

V případě, že se chcete o našem oddíle dozvědět více nebo si prohlédnout 
fotografie z uplynulých akcí, navštivte webové stránky sirius.orlicemb.cz

Za oddílové vedení Jakub Dračka

Výprava RS kmene
Minulý týden se uskutečnila historicky první výprava našeho „znovuzro-

zeného“ RS kmene.
Tento historický čas jsme trávili v koedukované společnosti na hradě Or-

lík nad městem Humpolec, kde jsme za výpomoc s úklidem nádvoří dostali 

1. smečka vlčat Sirius
Tak zní celý název skautského oddílu ze střediska Moravská Orlice Mo-

ravské Budějovice, jež bychom Vám rádi představili. Tento oddíl je určen pro 
chlapce ve věku 7 až 11 let (2. – 5. ročník ZŠ) a nese jméno podle stejno-
jmenného souhvězdí. Od roku 2001, kdy náš oddíl samostatně začal fungo-
vat, až do současnosti je jeho vůdcem Petr Beránek – Vlk. V oddíle působí 
ještě několik dalších vedoucích ve věku 13 až 21 let, kteří zabezpečují chod 
oddílu a vytváří program v průběhu celého roku. Každý týden se setkává-
me na pravidelných schůzkách, které se konají tradičně v pátek od 16:00 

Vodní nádrže Budkov
Na vodním toku Bihanka, říční km 13,50, byly zbudovány vodní ná-

drže. Projektovou dokumentaci zpracovala firma PROMOS z Jaroměřic 
nad Rokytnou v dubnu r. 2007 a řeší stavbu dvou nových vodních nádrží 

v prostoru bývalého rybníka v k.ú. Budkov. Vodní nádrže slouží k aku-
mulaci vody, rekreaci a neintezivnímu chovu ryb.

V srpnu 2007 bylo vydáno stavební povolení a v roce 2011 byly ná-
drže zkolaudovány.

Pod zámeckým rybníkem je umístěn betonový vtokový 
objekt dlouhý 27 m s litinovou mříží. Dvě malé nové nádr-
že o ploše 250, resp. 375 m2 jsou v kaskádě pod sebou 
osazeny betonovým uzavřeným požerákem a propojeny 
potrubím DN200. Na ně navazuje třetí a také největší ná-
drž (starý zanesený rybník) o ploše 2165 m2 a objemu při 
hladině stálého nadržení 1200 m3.
Odkaz na leteckou mapu: https://mapy.cz/letecka-
?x=15.6645422&y=49.0484141&z=19
Odbor životního prostředí
(v příštím čísle rybníky Bačkovice)

MKS Beseda se dočasně stěhuje
Z důvodu rekonstrukce prostor MKS Beseda budou přemístěny kanceláře redakce měsíčníku Moravskobudějovicko, kancelář ve-

dení Besedy a turistické informační centrum do náhradních prostor, které naleznete na nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), tyto 
změny budou platné od 8. 1. 2018. Půjčovnu kostýmů najdete na adrese Husova 375 (bývalý sál KPS, prostory vedle Úřadu práce). Zde 
bude momentálně otevřeno pouze po telefonické domluvě (tel. 725 007 047 – paní Plačková).

Nemusíte mít obavy, že přijdete o kulturní vyžití. Divadla, koncerty, výstavy a další akce najdou svoje náhradní prostory v zámec-
kých konírnách a na nádvoří, letním kině, sokolovně, Budíku a dalších prostorách.

Budeme se snažit, aby stěhování a nové prostory neměly vliv na kvalitu kultury a služeb, které poskytujeme, avšak budeme vděčni 
za vaši trpělivost a pochopení k této situaci.

Rozsvícení vánočního stromečku
Je již tradicí, že po prvním adventním kon-

certě společně na náměstí rozsvítíme vánoční 
stromeček, popřejeme si krásné vánoční svát-
ky a děti vypustí Ježíškovi své nejtajnější přání. 
Nebylo tomu i letos jinak a my jsme zažili krás-
ný a příjemný podvečer. 3. prosince v neděli 
se odehrál první adventní koncert v kostele sv. 
Jiljí a byl to koncert Kdousovské scholy. To, že 
byl koncert v kostele, nám krásně doplňovalo 
vánoční atmosféru. Kostel byl plný nadšených 
posluchačů, ale tak to u Kdousovské scholy bývá každý rok. Po skončení 
koncertu se většina návštěvníků odebrala za námi na náměstí ke stro-
mečku, kde v 18 hodin začínal program. Kytarová škola pod vedením 

Drahy Urbánkové nám zazpívala vánoční koledy, 
jako například Pásli ovce Valaši, Rolničky, Rolnič-
ky, Purpura, Tichá noc, svatá noc, Veselé vánoč-
ní hody… Lidé se mohli zahřát svařeným vínem, 
jehož vůně krásně dokreslovala vánoční pohodu 
a pro děti byl samozřejmě nachystán čaj. Po za-
zpívání koled děti poprosily stromeček, aby se 
rozsvítil. Napoprvé se to nepovedlo, protože děti 
poprosily moc potichu. Ale napodruhé už to vyšlo 
a stromeček se rozsvítil. Není nic hezčího než vi-
dět rozzářené oči dětí, které pozorovaly, jak nám 

letos stromeček krásně září. Věříme, že většina dětských přání se splni-
la a že jsme všichni zažili klidnou a příjemnou vánoční atmosféru. 
Text: Mgr. Nikola Šťastná Foto: Pavel Čírtek
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Jaroslav Horký a Otto Parma
V době vlády Marie Terezie (1740–1780) a Josefa II. (178–1790) na-

staly ve správě města důležité změny. Na základě dekretu ze dne 2. 
března 1786 přestal město spravovat primátor s konšely a nastoupil vlá-
du tzv. „regulovaný magistrát“, který se skládal z placeného purkmistra 
a z několika placených a zkoušených radních. Měšťané volili 24 členný 
výbor, který teprve volil purkmistra a radní, ale tito museli být znalí práva 
a po předchozí zkoušce byli guberniem a apelačním soudem za tako-
vé prohlášeni. Úřad purkmistra trval čtyři roky, kdežto úřad radních byl 
doživotní. Do výboru bylo každé město povinno zvolit alespoň jednoho 
bývalého důstojníka. Při magistrátu musel být placený syndikus, kan-
celářský úředník a soudní sluha. Syndikus byl při magistrátu soudním 
referentem, a proto byl vyzkoušen od apelačního (odvolacího) soudu.

Poněvadž většina radních skládala se z osob přistěhovalých a cizích, 
dostal se do obce živel, který se vynášel nad starousedlíky a od nich se 
lišil i hovorem – německým. Podmínkou volby do magistrátu byla práv-
nická zkouška. První syndikus, který, po vydání onoho Josefínského 
nařízení, místodržitelstvím v Brně, byl dosazen do Moravských Budějo-
vic v roce 1789 byl Jan Sottinský. Tento byl jmenován jen prozatímně, 
dokonale znal zákony, ale byl nováček a proto mírný a bázlivý a v úřa-
dování úzkostlivý. S lidmi jednal velmi pěkně, takže si získal náklonnost 
i lásku všech lidí ve městě a každý občan chtěl být jen od něho souzen.

Po něm přišel v roce 1794 nový syndikus Matěj Kundt, který byl již 
zkušený syndikus, ale též přísný a hleděl při svém rozhodování jen 
na zákonná ustanovení. Svůj volný mimoúřední čas věnoval přírodě 
a své zahradě za městskými stodolami a pozemku na víseckých past-
viskách. Držel si proto svého koníka, se kterým si pastvisko zplanýroval 
a břeh k říčce Rokytné si vydláždil a břeh vysázel morušovými keři. Ale 
když v kanceláři pokáral a pohaněl některé syny měšťanů, za neslušné 
jejich chování, tito se mu pomstili tím, že mu všechny stromky na zahra-
dě a keře na pastvišti zničili. Když se on o tom vandalství dověděl, lítostí 
onemocněl a více ani do zahrady či na pastvisko nevkročil a žádal o své 
přeložení z Moravských Budějovic.

Roku 1802 vyslalo místodržitelství v Brně do našeho města nového 
syndikusa Josefa Jílka, muže pocházejícího rodem z Hané, který byl 
rozhodný i zásadový v jednání, a který se ani pánů nebál. Ten však pro 
své chování si brzy znepřátelil jak krajský úřad, tak i místodržitelství, 
a když viděl, že pro svoji povahu se v úřadě svém neudrží, zastřelil 
se v hostinci U černého orla ve Znojmě, kde byl na krajském úřadě. 
Na jeho úřadování však má naše město dobrou vzpomínku, neboť on 
vymohl u místodržitelství, aby se mohly ve městě konat týdenní obilní 
trhy, které se zde udržely až do let 1935-36, a aby jaroměřická a vísec-
ká pastviska sázena byla ovocnými stromy.

Po Jílkově smrti přišel do našeho města další syndikus jménem Sla-
vík, který byl ustanoven jen provizorně. Ten byl zcela mladý, nezkušený, 
který rád pil a byl náchylný k milostným pletkám. Ten učinil naše město 
nejméně na padesát let nešťastným. Jelikož syndikové vedli též zápisy 
v gruntovních knihách, vystavil majiteli dolního a horního mlýna mlyná-
ři Karlu Kadeřábkovi, který byl zcela zadlužen, k jeho žádosti grunto-

knihovní výtah, že mlýny jsou bez dluhu, a na tento falešný doklad si 
Kadeřábek vypůjčil v Brně 8 tisíc zlatých. Tento dluh, ježto ani úroky 
nebyly placeny, dostoupil výše 16 tisíc zlatých. Věřitel zažaloval Kade-
řábka o placení dluhu a přitom vyšel podvod najevo. A protože grunto-
knihovní výpis podepisoval purkmistr, jímž tehdy byl Karel Hauer, který 
byl nemajetný, stejně jako syndikus Slavík a dlužník Kadeřábek, neboť 
vlastnice mlýnů byla jeho manželka, která však dluhopis nepodepsala, 
bylo rozhodnuto, že dluh musí zaplatit celá moravskobudějovická obec. 
Proto město Moravské Budějovice si muselo vypůjčit celou dlužnou 
částku 16 tisíc zlatých u vídeňské spořitelny na splátky po dobu 25 let 
a celý dluh do zaplacení zajistit knihovně na celém nemovitém majetku 
obce. Za tento podvod byl jak Kadeřábek tak i syndikus Slavík odsou-
zeni do vězení, ale dluh musela zaplatit obec.

Po dobu, pokud nebyl do Moravských 

Právníci – syndikové na radnici v Moravských Budějovicích

ubytování, vskutku hodné hradních pánů. Vyráželi jsme směr Humpolec 
ještě za svitu pouličních lamp (tzn. v noci). Během cesty jsme si také sa-
movolně udělali „multikulti“ akcičku, při které jsme se seznámili s mladým 
Mongolem a zahráli hru „Hádej, kdo jsem?“.

Po příjezdu do Humpolce jsme si jak jinak zahráli nějakou tu hru a poté 
jsme vyrazili na hrad.

Po vybalení a zatopení v hradním krbu jsme se chopili pracovního náčiní 
a pustili se do sklízení hradního listí. Tento čas jsme si opět „zpříjemňovali“ 
spontánním larpem, který samovolně vznikl a poté samovolně zanikl. Kaž-
dopádně úspěch sklidil a jeho zánik moc lidí nezaregistrovalo.

Po práci jsme samozřejmě museli využít rozlehlé prostory hradu ke hře 
hodné každého dospěláka... ano hry „Na schovávanou“. Určitě si dovedete 
představit průběh hry v rozvalinách hradu, za částečného mrholení a se zá-
padem slunce na krku.

Poté následovala večeře, po které přišlo na řadu staré dobré šifrování, při 
kterém však málem došlo k zašifrování mozků pár šifrujících jedinců. Pak 
jsme za vydatného deště poseděli, pozorujíce zkušenou kuchařku sl. Šplí-
chalovou v akci u ohně.

Po kuchařské exhibici jsme se přesunuli zpět do našeho hradního br-

lohu, kde nás čekala 
„televizo-divadelní“ es-
tráda zábavy v podání 
Bratranců Šplíchalo-
vých a jistého Vojtěcha 
Brhlíka, ze které by se 
dalo vypíchnout ku-
příkladu „Přeměřování 
pupků“, při kterém do-
šlo za úžasu či zděše-
ní (nešlo poznat, která 
emoce byla průbojněj-
ší) k nečekané remíze obou účastníků, ale jak poté řekli oba bratranci: ,,Tak 
aspoň to zůstalo v rodině.“ Během představení byli diváci samozřejmě masí-
rováni návalem reklam na nejroztodivnější produkty či programy.

Poté jsme se uchýlili do říše snů, během které nám udělaly místní myší 
paní prohlídku vseho vybavení.

Ráno jsme naše komnaty uklidili a vyrazili zpět směr Moravské Budějovice.
Hadam

dokončení na str. 20
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V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda), nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 686 678.

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka zpravodaje je pravidelně

vždy už 10. den v měsíci!

SUDOKU
o ceny

Vylosovaný výherce získává věcnou 
cenu.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat 
výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) 
se svým kontaktem doručte do Turis-
tického informačního centra v Mor. 
Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Be-
seda) a to nejpozději do 12. hodin, 15. 
1. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Josefu 
Dvořákovi z Moravských Budějovic 
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Bese-
da Moravské Budějovice.
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Kulturní přehled 
MIKROREGIONU

20. 1. Martínkov
Zveme všechny na Hasičský ples do Martín-

kova, který se koná 20. ledna 2018 od  20

hod. Hraje skupina Family. Bohatá tombola 

a občerstvení je zajištěno. Srdečně všechny

zveme. 

13. 1.  Zblovice
Vodácký oddíl Moravské Budějovice pořá-

dá 19. ročník zimního pochodu do Zblovic. 
Trasy 12 a 17 kilometrů. Start 10.30 od kou-

paliště Moravské Budějovice, na kratší tra-

su připraven autobus do  Nových Syrovic. 

Na  trase připraven ohníček na  opékání 

a  čaj. Cíl je v  příjemné hospůdce u  Máců. 

Odvoz autobusem do Moravských Budějo-

vic, pro přespolní na vlak do 18 hodin.

Litohoř
Na co se můžete těšit v roce 2018 v Litohoři?

19. 1. 2018
Druhý farní ples v Litohoři v kulturním domě.

17. 2. 2018 
Hasičský ples v kulturním domě v Litohoři.

24. 3. 2018 
Koncert legendární skupiny Olympic v KD

v Litohoři.

Novoroční přání
Jedním z dávných zvyků, který se za-

choval, i když v určitých historických ob-
měnách, až po současnou dobu, je posí-
lání novoročních přání.

V podstatě jde o určitou podobnost vá-
nočních blahopřání, kde krása nebo ro-
mantičnost zasněžené krajiny je nahraze-

na např. zátiším s hodinami odměřujícími 
poslední minuty starého roku.

Předchůdce současných novoročních 
přání byla malovaná a často veršovaná 
přání, která posílali zejména učitelé vrch-
nosti, městským radním a všem, od kte-
rých mohli očekávat nějaký peněžitý dar, 
nebo alespoň přízeň. Výroba a posílání 
byla tehdy velmi pracná, a tak učitelům 
často pomáhali jejich žáci. Proti tomu, aby 
tak děti ztrácely čas z vyučování, protesto-
vali rodiče i nadřízení, ale marně. Platilo, že 
čím více tzv. minucí učitel rozešle, tím se 
může těšit na větší penízky. Tento staroby-
lý obyčej se udržel velmi dlouho, dokonce 
i mezi bakaláři na univerzitě. Nejen učitelé, 
ale i úředníci byli zapojeni do tohoto rituálu. 
Historikové uvádějí i existenci malovaných 
obrázků hraběte Karla Chotka z Chotkova, 
který od roku 1826 zastával funkci prezi-
denta zemského gubernia a byl nejvyšším 
purkrabím v Čechách. V roce 1827 řešil 
tuto situaci s elegancí sobě vlastní. Místo 
aby podle zavedených zvyklostí přijímal 
zdvořilostní návštěvy a usmíval se od rána 
do večerních hodin, začal sám rozesílat 
blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky 
a zdobil je hezký obrázek. V Čechách no-

Oznámení
Moravský rybářský svaz z.s., p.s. Morav-
ské Budějovice informuje:
– Výroční členská schůze se koná v ne-

děli 4.3.2018 v 9:00 v DDM Budík.
– Termíny vydávání povolenek pro rok 

2018: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 13. 3. 
v DDM Budík, vždy od 15.00 do 17.00.

– Připomínáme povinnost odevzdat povo-
lenku a sumář za rok 2017 do 15.1.2018 
do prodejny Zemko.

Všechny členy zveme na výroční člen-
skou schůzi a přejeme krásný nový rok 
2018.

Petr Smutný, místopředseda p.s.

voroční lístky zdobila nejčastěji ocelorytina 
navržená prvním ředitelem pražské umě-
lecké akademie profesorem Berglerem.

V současné době má pojmenování no-
voročenky mnoho podob: Pour Féliciter, 
PF či slangově péefka – odvozené z fran-
couzského „pro štěstí“…

V posledních letech zřejmě obliba pa-
pírových novoročenek klesá, především 
vlivem nových komunikačních možností. 
To se snad nedá říci o státní a podnika-
telské sféře, kde jsou novoročenky pres-
tižní záležitostí. Velká část blahopřání se 
přesunula do podoby elektronické pošty, 
nebo MMS či SMS zpráv.

Z historických materiálů volně 
zpracoval: Vlastimil Smetana

Budějovic jmenován nový syndikus, vedl 
úřední věci na radnici vrchnostenský justicián 
Šopp. Až v roce 1842 přišel do Moravských 
Budějovic nový syndikus Pitschmann, muž 
sice učený i zkušený, ale velmi lenivý. Ten byl 
v zimě i v létě, ve dne i v noci na honě a věci 
úřední zanedbával. Byly proto na něho časté 
stížnosti a proto byl z Moravských Budějovic 
odvolán, a na jeho místo byl dosazen nový 
syndikus Schlesiger, muž již starší, ale pedant. 
Ten žádal, aby všechny žádosti podávány byly 
písemně a též sám je jen písemně vyřizoval. 
Též rád jedl a pil, a když z úřadu přišel, snědl 

na posezení 6–8 liber masa (libra je 0,57 kg) 
a vypil 6–8 štuců vína (štuc je asi 1/3 l) a pak 
dobře spal. V tu dobu byl purkmistrem řeznický 
mistr Jiří Musil, muž špatných charakterových 
i mravních zásad a dle toho vypadalo i hospo-
daření obecní. Tehdy vznikaly četné požáry, 
ježto bylo nutno, aby byly zakryty stopy špat-
ného obecního hospodaření. Syndik Schlesin-
ger, když viděl, že se v úřadě neudrží, žádal 
o své propuštění pro stáří.

Posledním syndikem v našem městě byl 
syndik Augusta, napřed též jen provizorně 
jmenovaný a teprve později potvrzen defi ni-
tivně. Vzpomínku na úřadování tohoto syndi-

ka máme v tom, že se přičinil, aby ve městě 
v noci bylo osvětlení lucernami. Jeho úřado-
vání skončilo v roce 1850, kdy byla zrušena 
městská jurisdikace, a kdy vstoupilo v činnost 
úřadování okresních úřadů.

Článek napsali v roce 1967 dle zápisů z kro-
niky města od Františka Procházky dobrovolní 
pracovníci městského muzea Jaroslav Horký 
a JUDr. Otto Parma. Tato stať byla vysílána 
1. března 1967 městským rozhlasem v rozhla-
se po drátě.

Upravil a přepsal František Vlk, přednesl 
na zasedání Muzejního spolku v Moravských 
Budějovicích 6. prosince 2017

placená inzerce



-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-


