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Akce platí i na dalších našich prodejnách: T ebí Hasskova 101/4
Znojmo Horní nám. 141/8- Kollárova 378/20 - Záme nická 291/15

Jemnice Tyršova 589 - Nám š nad Oslavou Masarykovo nám. 243
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OBUV SVOBODA
1. máje 880 Moravské Bud jovice

www.obuv-svoboda.cz
sleva 7% a VIP 10%

P ijímáme
tyto v rnostní karty

VÝPRODEJ ZIMNÍ OBUVI

M. Tozzi
1999,-
1199,-

Tamaris
1999,-
999,-
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Vážení přátelé kultury,
dovolte mi zprvu Vám popřát krásný 

nový rok plný pozitivních zážitků a dobré 
nálady. Začátek roku nám startoval prud-
kým tempem, za což jsem rád, protože 
pro nás v Besedě byl ten letošní začá-
tek úplně jiný než v letech minulých. Tyto 
řádky každý rok využívám k pozvání 
na různé kulturní akce, které pro nad-
cházející rok plánujeme. Každoročně 
zvažuji, na kterou akci Vás pozvat dříve 
a která si zaslouží čestné místo v tomto 
sloupku. Vždy je to velmi těžké, proto-

že bych Vám nejraději představil všechny. V letošním roce, jak 
všichni jistě víte, probíhá plánovaná rekonstrukce Besedy. V led-
nu se celý tým převlékl „do montérek“ a začalo stěhování. Hrůzu 
v očích jsme měli všichni, když jsme si uvědomili, co všechno 
nás čeká. Ale zvládli jsme to a Besedu jsme úspěšně předa-
li připravenou k rekonstrukci. Bylo to velice smutné, procházet 
holými chodbami bez všech těch obrázků, dívat se na sál bez 
závěsů a židlí, loučit se s prázdnými kancelářemi, vidět prázdné 
informační centrum, které je vždy plné života, a sál Budivoj bez 
hudebních nástrojů na zdech jakoby ztratil své kouzlo. Beseda si 
ale rekonstrukci zaslouží a my všichni se nemůžeme dočkat, až 
poprvé vstoupíme do nových, předělaných a zmodernizovaných 
prostor. Změny nás čekají obrovské. Těšit se můžeme například 
na výtah. Ten jistě ocení senioři a hendikepovaní, nové sociál-
ní zařízení, nové podlahy, nová okna, nové jeviště... Čekají nás 
nové příležitosti a zkušenosti a na to se velice těším.

Samozřejmě Vás nechceme připravit o kulturní zážitky. Proto 
jste hned koncem ledna měli možnost navštívit přednášku spoje-
nou s promítáním fotografií a videí moravskobudějovické rodač-
ky Marie Procházkové, která rok svého života prožila v Zambii. 
Marie působila jako dobrovolnice, která pomáhala opuštěným 
dětem a hlavně dívkám. Jsem rád, že Vám můžeme tímto způso-
bem nabídnout a přiblížit akce tohoto typu.

Nechtěli jsme ochudit ani ty nejmenší, proto jsme na polovinu 
února pozvali do zámeckých koníren loutkové divadlo s pohád-
kou Princezna na hrášku, kde bude pro Vaše ratolesti loutková 
dílna, aby si mohly loutky i pěkně prohlédnout a osahat.

V březnu se můžete těšit na koncert české folkové legen-
dy Pavla Žalmana Lohonky, který slaví 50 let svého působení 
na scéně.
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Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání dne 11. 12. 2017 mj.:

Rada města na své 81. schůzi dne 21. 12. 2017 mj.:

Rada města na své 82. schůzi dne 9. 1. 2018 mj.:

dokončení ze str. 1

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2017, kterou se stanoví školské obvo-
dy základních škol zřízených městem 
Moravské Budějovice
schválilo poskytnutí dotace ve výši 
72.000 Kč COOP družstvu HB Praha 
na provoz prodejny ve Vesci s tím, že 
finanční prostředky budou poskytnuty 
z rozpočtu na rok 2018
schválilo poskytnutí dotací pro Vodo-
vody a kanalizace, dobrovolný svazek 
obcí Třebíč na rekonstrukci kanalizace 
ul. Větrná – Komenského sady ve výši 
75.431 Kč, na rekonstrukci vodovodu 
ul. Komenského ve výši 1.233.547 Kč 
a na rekonstrukci kanalizace a vodovo-

du ul. Šafaříkova
vzalo na vědomí rozbor finančního hos-
podaření města Moravské Budějovice 
od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

vzalo na vědomí čerpání z FAOM v roce 
2017 k 31. 10. 2017, výpis činnosti MP 
za srpen, září, říjen 2017 a aktuální in-
formace o průmyslových zónách města

Z jednání Zastupitelstva a Rady města Moravské Budějovice

Březen potěší, tak jako každý rok, mi-
lovníky vína. Tento rok Vás na ochutnáv-
ku zveme do prostor zámeckých koníren. 
Atmosféra zámeckých koníren je pro tuto 
příležitost jako stvořená. Jako takový bo-

nus letošní březnové ochutnávky pro Vás 
připravíme možnost venkovního poseze-
ní.

Udělám vše pro to, aby rekonstrukce 
Besedy nebyla na úkor kulturního života 
ve městě a abychom nepřišli o divadla, 
koncerty, přednášky a výstavy. Všechno 

bude, jen Vás prosím o trpělivost a pocho-
pení této situace. Vždyť cílem celé akce je 
zpříjemnit kulturní prostředí pro všechny 
občany Moravských Budějovic.

Přeji krásný únorový den.
Karel Nechvátal, 
ředitel MKS Beseda

schválila zveřejnit záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání ve stavbě 
č. p. 123 na ulici 1. máje v Moravských 
Budějovicích – jedná se o prostory v 1. 
nadzemním podlaží o výměře 46,94 m2
schválila dodatek o závazku linkové 
veřejné služby ve veřejné linkové osob-
ní dopravě ke smlouvě uzavřené mezi 
městem Moravské Budějovice a BK 
BUS, s.r.o. Moravské Budějovice týka-
jící se linky 790080 Moravské Budějovi-
ce – Budkov – Jemnice a linky 790090 
Moravské Budějovice – Domamil
schválila Zásady pro užití neinvestič-
ních prostředků z rozpočtu Ministerstva 
kultury (dále jen MK) stanovených pro 
program Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím ORP Moravské 
Budějovice. Jedná se o finanční pro-
středky z rozpočtu MK pro r. 2018, které 
budou přerozděleny MK přímo žadatelům 
na základě konzultací a doporučení or-
gánu památkové péče odboru výstavby 
a územního plánování MěÚ Mor. Budějo-

vice, a to na zachování a obnovu nemo-
vitých kulturních památek ve správním 
území ORP Moravské Budějovice
schválila uzavření nájemní smlouvy 
o nájmu pozemku mezi městem Mo-
ravské Budějovice jako nájemcem 
a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha jako 

pronajímatelem na realizaci projektu 
Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova
souhlasila s přijetím finančního daru 
ve výši 5.000 Kč od společnosti DOPRA-
VOPROJEKT Ostrava, a. s., Ostrava 
příspěvkovou organizací Základní škola 
Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933
schválila harmonogram schůzí rady 
města na 1. pololetí kalendářního roku 
2018

Co Vás zajímá…
Ani jsme se nenadáli a máme tu již 
druhý měsíc roku 2018. Podle aktu-
álních čísel je počet obyvatel Morav-
ských Budějovic k 1. 1. 2018 7 354 
i s obyvateli přidružených obcí…
Rada města na svých jednáních vy-
slovila souhlas s podáním žádosti 
ZUŠ o dotaci na pořizování a opravy 
učebních pomůcek na Kraj Vysočina
V oblasti nakládání s odpady rada 
města souhlasila s uzavřením dodatku 
č. 1 ke smlouvě o podmínkách ukládá-
ní odpadů na skládku TKO Petrůvky 

a svozu, využívání tříděných odpadů, 
uzavřené mezi společností ESKO-T 
s. r. o. a městem Moravské Budějovi-
ce (dodatek se týká doplatku za svoz, 
neboť došlo k poklesu výkupních cen 
tříděných komodit. Tudíž město sou-
hlasilo s navýšením plateb o 130 Kč 
za kontejner, když předchozí tři roky byl 
odvoz plně v režii ESKO-T, s. r. o.
V souvislosti s přípravami rekonstrukcí 
bazénu na MŠ Fišerova a potřebných 
oprav na bazénu ZŠ Havlíčkova rada 
města schválila vítěze veřejné zakázky 
na dodavatele projekčních prací na obě 

uvedené plánované akce. V obou pří-
padech se vítězem stal ARTPROJEKT 
Jihlava, s.r.o.
Rada města dále schválila vítěze veřej-
né zakázky „Rekonstrukce MKS Bese-
da“ dodavatele STABO MB, s.r.o. Práce 
na rekonstrukci tak mohou začít tak, 
abychom se příští podzim mohli těšit 
na nově zrekonstruované prostory Be-
sedy.
Rada města v souvislosti se žádos-
tí společnosti HUPRA, s. r. o. odmítla 
možnost rozšíření herny do prostor 
bývalé Erbovní vinárny. Zároveň město 

schválilo rozpočtové úpravy čís. 10Z, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu 
města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet
Příjmy 149,272.581,72 Kč 4,176.000,00 Kč 153,448.581,72 Kč
Výdaje 189,780.268,07 Kč 4,176.000,00 Kč 193,956.268,07 Kč
Financování 40,507.686,35 Kč 0,00 Kč 40,507.686,35 Kč

schválilo rozpočet města Moravské Budějovice na rok 2018 ve výši:
Příjmy Výdaje Financování

153,912.873 Kč 246,208.873 Kč 92,696.000  Kč

schválila rozpočtové úpravy čís. 11R, které se týkají změny příjmů a výdajů roz-
počtu města

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet
Příjmy 153,448.581,72 Kč 981.521,94 Kč 154,430.103,66 Kč
Výdaje 193,956.268,07 Kč 981.521,94 Kč 194,937.790,01 Kč
Financování 40,507.686,35 Kč 0,00 Kč 40,507.686,35 Kč

schválila vítěze veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na dodavatele projekčních 
prací„PD – Oprava bazénu ZŠ Havlíč-
kova“ a „PD – Oprava bazénu MŠ Fi-
šerova“ ARTPROJEKT JIHLAVA spol. 
s. r. o., Jihlava

schválila vítěze veřejné zakázky „Rekon-
strukce MKS Beseda“ dodavatele STA-
BO MB s. r. o., Moravské Budějovice

Zpracovala: Marie Růžičková, 
MěÚ Mor. Budějovice
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obdrželo výpověď z podnájmu ze stra-
ny pronajímatele.
V souvislosti s možnými úpravami Pa-
mátníku obětem světových válek město 
připravuje soupisy obětí první i druhé 
světové války a obětí židovského holo-
caustu, aby jména mohla být využita pro 
přípravu případných pamětních desek.
Rada města schválila přijetí dotace 
na akci „Opravy hasičských zbrojnic 
v Jackově a ve Vraníně“.
Rada města na svém jednání dále 
schválila Zásady pro užití neinvestičních 
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultu-

ry stanovených pro program Podpora 
obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obce s rozšířenou působností.
Rada města pozitivně zhodnotila prů-
běh oslav nového roku a ohňostroj, 
který se těšil návštěvě velkého počtu 
našich občanů i lidí z poměrně široké-
ho okolí Moravských Budějovic.
Rada města rovněž připravuje aktua-
lizaci Pravidel FAOM a přijala žádosti 
spolků a organizací o doplatek ztráto-
vého hospodaření.

 Za radu města PhDr. Zdeněk 
 Janderka a Bc. Jana Kiesewetterová

PAMĚTNÍ DESKA 
PADLÝM
za I. a II. světové války

Rada města Moravské Budějovice 
se na své schůzi dne 9. 1. 2018 zabý-
vala možností uctění památky občanů 
města padlých za I. a II. světové války 
umístěním pamětní desky na Památní-
ku věčné slávy na nám. Míru v Morav-
ských Budějovicích. V současné době 
proto probíhá shromažďování jmen 
obětí I. a II. světové války.

Kamila Havlíčková
Odbor kancelář starosty a školství

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Ve dnech od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018 

proběhla opět po roce Tříkrálová sbírka, 
kterou v našem městě organizuje Ob-
lastní charita Třebíč. Sbírka je zaměřená 
na pomoc nemocným, postiženým, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším so-
ciálně potřebným skupinám lidí ve všech 
obcích našeho okresu.

V Moravských Budějovicích se letos 
vybralo 129.071 Kč, v Jakubově to bylo 
19.847 Kč, v Lažínkách 7.410 Kč a ve Vra-
níně 6.776 Kč.

Peníze, které jste při sbírce vhodi-
li do zapečetěných pokladniček, budou 
skutečně použity na pomoc lidem v nouzi 

jen v rámci okresu Třebíč, a proto mohou 
někdy pomoci komukoli z vás.

Chci tedy poděkovat všem, kteří koled-
níky laskavě přijali a přispěli jakoukoliv 
částkou.

Zároveň chci poděkovat všem malým 
koledníkům a vedoucím skupinek za je-
jich obětavou pomoc při sbírce.

Ludmila Slabá, vedoucí skupinek 
oblastní Charita Třebíč
Foto: Jan Pojezný

Přivítání nového roku 2018 v Moravských Budějovicích

přítomné přivítal a vznesl přání, aby byl 
rok 2018 lepší než rok 2017, aby přinesl 
štěstí, zdraví, pohodu, ale i hodně dob-
rých kamarádů a přátel. Aby zmizela mezi 
lidmi zášť a nenávist. V závěru se dotkl 
i historické události, kterou oslavíme v le-
tošním roce, a to 100 let od ustanovení 
naší republiky v roce 1918.

Poté následovala státní hymna a slav-
nostní přípitek. Na závěr slavnostního se-
tkání nastal okamžik zejména pro přítom-
né děti, a to pyrotechnická show. Krásným 
světelným efektům, které ozářily celé ná-
městí, ale i široké okolí, dodal důstojnost 
i hudební doprovod.

Text i foto: Vlastimil Smetana

Prostory náměstí Míru v Morav-
ských Budějovicích zaplnili v pon-
dělí 1. ledna 2018 lidé, kteří se přišli 
podívat nejen na slavnostní ohňo-
stroj, ale zejména také s představite-
li města a svými přáteli oslavit vstup 
do nového roku 2018.

V osmnáct hodin se před Památníkem 
věčné slávy ujal slova starosta města 
Ing. Vlastimil Bařinka. V úvodu všechny 

Starosta města Moravské Budějovice 
Ing. Vlastimil Bařinka při slavnostním projevu.
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Investiční akce města Moravské Budějovice realizované v roce 2017
Název akce Dotace,nadační 

příspěvky tis. Kč
Podíl měs-
ta tis. Kč

Celkem 
tis. Kč

Poznámka

Akce s dotací čerpanou v r. 2017
Oprava komunikace Jackov 150 175 325 Dotace Fondu Vysočiny

Zahradní úpravy MŠ Husova 48 21 70 Dotace Fondu Vysočiny

Oprava povrchu komunikace ul. Partyzánská 447 1 727 2 174 Dotace Fondu Vysočiny

Modernizace VO RVO K Háji 322 1 291 1 612 Dotace Ministerstva 
průmyslu a obchodu

Měšťanský dům č.p. 60 + zámek 1 120 2 306 3 426 Dotace Ministerstva 
kultury

Celkem akce s dotací čerpanou v r. 2017 2 087 5 519 7 605

Akce realizované v r. 2017
Oprava ulice Šafaříkova 4 474 4 474

Inženýrské sítě Zahrádky 10 444 10 444

Oprava oplocení MŠ Husova 784 784

Oprava zpevněných ploch a komunikace v ul. Kollárova 1 142 1 142

Zpevnění komunikace Kollárova 274 274

Oprava cesty Jackov - Kosová 462 462

Modernizace VO - ul. Chelčického 367 367

Úprava travnatých ploch v ul. Fišerova a K Cihelně 227 227

Oprava chodníku v ul. Peroutka 264 264

Oprava chodníků v ul. Urbánkova, Mánesova, Komenského a Čechova 1 423 1 423

Oprava chodníků v ul. Husova a Tyršova 386 386

Modernizace VO v Jackově 389 389

Modernizace VO ve Vraníně 148 148

Smuteční síň - vodovodní přípojka 82 82

Modernizace VO Moravské Budějovice - RVO ul. Šindelářova, ul. Mánesova 720 720

Modernizace VO Moravské Budějovice - RVO ul. Komenského, ul. Čechova 929 929

Dokončení chodníku v ul. Bezručova 115 115

Celkem akce realizované v r. 2017 22 630 22 630

Projektové dokumentace pořízené v r. 2017
Úprava územně plánovací dokumentace 36 36 Aktualizace

Modernizace VO RVO K Háji 23 23 PD

Rekonstrukce MKS Beseda 667 667 PD

Rekonstrukce ul. Šafaříkova 20 20 PD

Modernizace VO Lažínky - IV. Etapa - rozšíření 15 15 PD

Podchod pro pěší u železničního podjezdu v ul. Husova, Moravské Budě-
jovice

75 75 PD

Rekonstrukce schodiště, chodníku a lávky u polikliniky. Moravské Budějo-
vice

61 61 PD

Oprava zpevněných ploch ul. Kollárova 28 28 PD

Chodník a veřejné osvětlení v ul. Dopravní, Moravské Budějovice 47 47 PD

Parkoviště ul. Kozinova 47 47 PD

Zástavba pozemku p.č. 1371, k.ú. Vranín 82 82 PD

Stavební úpravy objektu č.p. 378, k.ú. Moravské Budějovice 85 85 PD

Bytový dům BD Chelčického č.p. 1474, 1475 - energetické úspory 48 48 PD

Novostavba řadových garáží na pozemku p.č. 24/3, k.ú. Moravské Budějo-
vice

61 61 PD

Pasport ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice 73 73 PD

Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova 526 526 PD

Celkem projektové dokumentace pořízené v r. 2017 1 894 1 894

Ostatní činnosti hrazené v r. 2017
Údržba a výsadba zeleně 38 38

Doplnění dopravního značení 40 40

Celkem ostatní činnosti hrazené v r. 2017 78 78

Prodej budov a pozemků v r. 2017 6 572 6 572

Výkup pozemků v r. 2017 0 0

V Moravských Budějovicích, dne 09.01.2018
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic
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město informuje

Před letní sezónou 2017 byly provedeny 
tyto větší opravy:
1. Nová kluzná plocha tobogánu
 Tobogán byl pořízený v roce 1988. 

Po téměř třiceti sezónách provozu sklu-
zavky byla kluzná plocha ve stavu, který 
již neodpovídal bezpečnostním předpi-
sům provozu tohoto zařízení. Před letní 
sezónou 2017 tedy bylo nutné kluznou 
plochu opravit. Kluzná plocha tobogá-
nu byla vybroušená, byl vytvořený nový 
nátěr plochy a opravené byly rovněž 
spoje jednotlivých částí kluzné plochy 
tobogánu.

2. Nové minigolfové hřiště
 Každý rok se snažíme nabídnout našim 

návštěvníkům nové sportovní vyžití. 
V roce 2017 jsme se rozhodli vybudovat 
nové minigolfové hřiště, které se již dří-
ve v areálu koupaliště nacházelo. Vol-
ba to byla rozhodně dobrá. Hřiště bylo 
opravdu hodně využívané a rozhodně 
nabídlo všem návštěvníkům zajímavou 
atrakci. Zájemci měli možnost vyzkou-
šet si tuto rekreační formu golfu na cel-
kem osmnácti stanovištích.

3. Vodní fotbálek
 Pro návštěvníky byl nově k dispozi-

ci také vodní fotbálek. Tato atrakce je 
velmi podobná velkému fotbalu, ale pro 
všechny je o poznání zábavnější. Fot-
bal se hraje ve vodě a na menším nafu-
kovacím hřišti s brankami.

4. Nový bazén pro nejmenší děti
 V zadní části koupaliště byl pořízený 

nový bazének pro nejmenší děti.
5. Nové www stránky letního koupaliště
 Díky novým www stránkám jsme 

zpřehlednili všechny nabízené služby 
a usnadnili návštěvníkům získat základní 
informace o našem areálu na internetu.
Na letním koupališti v Moravských 

Budějovicích probíhají každý rok akce, 
ke kterým samozřejmě patří i Moravsko-
budějovický triatlon. Další ročník tohoto 
náročného závodu se konal v neděli 18. 

V chladné a deštivé zářijové sobotní 
dopoledne, přesněji dne 16.09.2017, se 
v zasedací místnosti moravskobudějovic-
ké radnice konalo tradiční vítání občán-
ků. Sešlo se celkem 11 dětí – 5 holčiček 
a 6 chlapečků, které slavnostně přivítala 
členka zastupitelstva města Bc. Jana 
Kiesewetterová. Rodičům poblahopřála 
k narození jejich dětí a tlumočila přání zá-
stupců města, aby děti vyrůstaly ve zdra-
ví, štěstí a radosti. Poté následoval podpis 
rodičů a zástupců města do pamětní kni-
hy. Rodiče obdrželi kytičku, pamětní list, 

dáreček pro děťátko a fi nanční příspěvek. 
Příjemnou slavnostní atmosféru svým 
vystoupením navodily děti z pěveckého 
souboru Kapky ZUŠ Moravské Budějovi-
ce pod vedením Mgr. BcA. Dany Tesařové 

a Mgr. Art Evy Zavadilové. Na závěr ná-
sledovalo společné fotografování.
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání.

Petra Brabencová, 
matrikářka MěÚ Moravské Budějovice

Rok 2017 v ZIKOS, příspěvkové organizaci

Víte, že...
dne 11. února 1968 zemřel v Jaromě-
řicích nad Rokytnou sochař, řezbář, 
malíř, publicista a učitel na tamní Bře-
zinově škole Josef Kapinus? Narodil 
se v Lázu u Nových Syrovic v r. 1900 
a studoval na gymnáziu v Moravských 
Budějovicích. Je autorem mnoha re-
liéfů a pamětních desek význačných 
osob i obětí nacistické perzekuce 
a ilustrátorem knih.
kraj Vysočina má uzavřeny dohody 
o spolupráci s celkem šesti regiony 
v zahraničí? Jsou to: Spolková země 
Dolní Rakousko (od r. 2002), Nitran-
ský samosprávný kraj na Sloven-
sku, Champagne-Ardenne ve Francii 
(2006), Zakarpatská oblast Ukrajiny 
(2008), Minská oblast Běloruska a čín-
ská provincie Hubei (2014).
v Moravských Budějovicích strávil 
mládí významný malíř a restaurátor, 
přítel středoškolského profesora Ru-
dolfa Černého, Otto Stritzko? Narodil 
se v Jaroměřicích nad Rokytnou 2. 
února 1908, působil ve Staré Říši. Ze-
mřel r. 1986.
v únoru 1948 v Československu Ko-
munistická strana iniciovala politický 
převrat. Její členové tím získali abso-
lutní moc, osobovali si právo vše řídit 
a o všem rozhodovat. Hned 25. února 
byla i v našem městě znárodněna Ba-
chelova pila (přechází pod Moravsko-
slezské pily) a 28. února továrna bratří 
Smrčků (od 1. března n. p. Agrostroj). 
V několika následujících dnech byla 
kuriózně zestátněna i Mlékárna Ze-
mědělské družiny v Mor. Budějovicích. 

 S několika dalšími lidmi tam se zbraní 
 v ruce vtrhl tehdejší zástupce národní 

správy a celé vedení nechal postavit 
ke zdi. Následně obsadil místo vedou-
cího mlékárny, kde setrval až do kon-
ce září 1950, a tak veškerá moc přešla 
do národní správy!?
moravskobudějovický spisovatel a au-
tor modlitebních knížek P. Ondřej Fran-
tišek Chudánek zemřel 14. února 1733? 
V našem městě působil 32 let, a má ve-
likou zásluhu na dnešní podobě farního 
kostela sv. Jiljí i kaple sv. Anny.
dne 8. února 1973 zemřel P. František 
Zanáška, moravskobudějovický kněz 
a představitel tělovýchovné organiza-
ce Orel.
se státu daří, fi nanční úřady registrují 
vyšší příjmy, a proto rostou i daňo-
vé příjmy krajů a obcí. Kraje by tak 
za uplynulý rok měly získat navíc při-
bližně 5,1 miliardy a obce o 13,3 miliar-
dy korun, což je o téměř 8 procent více.
významný středoškolský a vysoko-
školský pedagog působící v Praze 
Hendrich Josef se narodil v Morav-
ských Budějovicích 21. února 1888? 
Jeho otec byl u nás ofi ciál okr. soudu, 
pocházel od Přerova a matka z V. De-
šova. Zabýval se studiem fi lologie, ko-
meniologie a pedagogiky.
známý archeolog, učitel v Hostimi, poté 
ředitel školy v Boskovštejně, František 
Vildomec se narodil 6. února 1878 
ve Svatoslavi u Tišnova? Jeho spolu-
pracovníkem a učitelem byl moravsko-
budějovický notář Jaroslav Palliardi.

 vn

Uplynulá letní sezóna 2017 na koupa-
lišti v Moravských Budějovicích patřila 
počtem návštěvníků k průměrným létům. 
Celkem navštívilo letní koupaliště 23 tisíc 
lidí.

dokončení na str. 6
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Mistní akční plán ve vzdělávání v území 
ORP Moravské Budějovice (MAP ve vzdě-
lávání) je zaměřen v souladu s Pravidly 
MAP na posilování vzájemné spolupráce 
škol a školských zařízení s cílem přispět 
k hlubší spolupráci škol v území a zajistit 
tak rovné podmínky a příležitosti k rozvoji 
potenciálu každého žáka v území ORP. 
Zároveň je základním cílem MAP podpora 
škol a školských zařízení, rozvoj pedago-
gických dovedností a budování leadershi-
pu v území.

V zimním období si každý, kdo žije 
na vesnici, udělá čas na návštěvy kultur-
ních akcí a jiné společenské záležitosti. 
Konec roku je na tyto akce vždy bohatý. 

Snahou projektu je nastartovat spo-
lupráci mezi všemi aktéry ve vzdělávání 
v území a vybudování trvalé spolupráce 
v rámci rozvoje partnerství jako základní 
platformy pro výměnu zkušeností a ná-
zorů. Dále je základní snahou animace 
napříč územím a stanovení základních 
investičních priorit škol a ŠZ, zlepšení 
spolupráce mezi školami a zřizovateli škol 
tak, aby byly naplněny základní cíle roz-
voje škol ve všech potřebných směrech, 
aby vzdělávání v území ORP plně odpoví-
dalo potřebám vzdělávání pro 21. století.

Podle potřeby se rovněž scházely pra-
covní skupiny MAP jako pracovní složka, 
která připravovala materiály k aktuali-
zaci pro jednání ŘV. V aktuálním době 
je v součinnosti s PS MŠ a ZŠ připravo-

váno přijímání Memoranda o spolupráci 
v území a aktuálním znění a RT projektu 
zajišťuje informovanost obcí rozesíláním 
znění Memoranda jak do obcí, které zři-
zují školu, tak do všech ostatních obcí 
v území. Memorandum tak podpisují jak 
školy v území ORP, tak představitelé obcí 
a DSO.

Příprava následného projektu MAP II 
probíhá především zajišťováním potřeb-
ného souhlasu škol a obcí. Zatímní stav 
se nám jeví tak, že MAP I splnil v pln míře 
svůj základní cíl – navázat aktivní spolu-
práci mezi školami a zřizovateli v území 
a do připravované účasti v MAP II má zá-
jem vstoupit tentokrát plných 100% škol 
v území.
Za RT MAP PhDr. Zdeněk Janderka, MP

V Litohoři se konal první 
ročník Adventního koncer-
tu a o krásný zážitek se 
postaral pěvecký sbor Jor-
dán. Kulturní dům byl zce-
la naplněn, a tak již dnes 
víme, že takové koncerty 
budeme opakovat v le-
tech následujících. Tímto 
také děkujeme pěvecké-
mu sboru z Martínkova, že 
nám v Litohoři tak krásně 
zazpíval a věříme, že to 
nebylo naposledy.

Každoroční možnost 
zabruslit si na veřejné hodině bruslení 
na stadionu v Moravských Budějovicích 
využili litohořští i letos, a to na Štěpána. 
Kluziště měli jen pro sebe, a tak si krásně 

zabruslili a po Vánocích se každý příjem-
ně protáhl.

Na Štěpána nikdo nezůstal doma ani 
odpoledne, protože již tradičně probíhal 
štěpánský pingpongový turnaj. Dostavilo 
se 20 zájemců, avšak vyhrát může jenom 
jeden. V roce 2017 si putovní pohár užije 
Jaroslav Plocek, na druhém místě skončil 

Ze zprávy o průběhu spolupráce v MAP

BOHATÝ KONEC ROKU

6. 2017. Počasí bylo příznivé, i voda v pla-
veckém bazénu byla teplá, a celá akce tak 
mohla proběhnout bez nejmenších pro-
blémů a ke spokojenosti všech závodníků 
i organizátorů.

Jako každý rok i v roce 2017 jsme uspo-
řádali v areálu letního koupaliště Dětský 
den nazvaný Loučení s létem, který pro-
běhl ve čtvrtek 31. 8. 2017. Děti se mohly 
pobavit u vystoupení kouzelníků z Jihlavy, 
které nám každý rok přinese milé a zá-
bavné překvapení. Poté jsme všem nabídli 
možnost vyzkoušet si různé vodní atrakce 
v bazénech i mimo ně – aquazorbing, jíz-
du na raftu, jízdu na lodičkách v dětském 
bazénu a samozřejmě nechyběl skákací 
hrad. Počasí nám opravdu vyšlo, ochlaze-
ní a déšť přišly až druhý den, kdy již letní 
koupaliště ukončilo svůj provoz a všichni 
zaměstnanci se mohli přesunout na zim-
ní stadion, kde provoz zimního stadionu 
v sezóně 2017/2018 začal již v pondělí 18. 
9. 2017.

Stejně jako v předchozích zimních se-
zónách se i letos plynule rozběhl již dva-

náctý ročník Městské ligy v hokeji. Cel-
kem se přihlásilo 33 týmů. Liga je letos 
poprvé rozdělena na I. ligu, II. ligu, III. ligu 
a na superligu. Hokejisté jsou již za po-
lovinou své soutěže a poslední zápasy 
budou dohrané v polovině měsíce března 
2018.

HC Moravské Budějovice 2005 muži 
hrají svá mistrovská utkání ve II. lize sku-
pina střed, žáci ročník narození 2006 – 
2007 nastupují ke svým utkáním v Krajské 
lize mladších žáků Kraje Vysočina a nej-
mladší děti ročník narození 2010 hrají Mi-
nihokej Kraje Vysočina.

Ve své činnosti pokračuje i v dalším 
školním roce 2017/2018 na našem zim-
ním stadionu kroužek Bruslařské školy, 
který každoročně nabízí DDM Budík. Děti 
ve věku 4 – 7 let na ledě bruslí 2x týdně 
a je jich téměř šedesát. Bruslařská škola 
je velice oblíbená a každoročně přivede 
na stadion spoustu nových malých hoke-
jistů a bruslařek.

Ve spolupráci s DDM Budík a MKS Be-
seda jsme již podruhé připravili pro děti 
na první prosincovou neděli akci Mikuláš 
na ledě. Odpoledne na zimním stadionu 

jsme opět pojali jako možnost pro všech-
ny návštěvníky přijít si zabruslit, zasoutě-
žit si, dostat dárek, přinést dárek, potkat 
se s Mikulášem a čerty, ale především 
nabídnout zajímavý program nejen pro 
děti. Na akci jsme pozvali krasobruslařky 
z oddílu Dukla Jihlava mládež, z.s.

Dětský karneval se uskutečnil ve stře-
du 27. 12. 2017.

Od září 2017 rovněž pokračujeme 
v kurzech bruslení pro děti mateřských 
a základních škol v rámci projektu Děti 
do bruslí. Tento školní rok se ho účastní 
děti z Mateřské školy Moravské Budějo-
vice, Základní školy TGM Moravské Bu-
dějovice, Mateřské školy Jaroměřice nad 
Rokytnou, Základní školy Jaroměřice nad 
Rokytnou, Mateřské školy JABULA Mo-
ravské Budějovice a Mateřské a Základní 
školy Jemnice.

Všem příznivcům bruslení, hokeje a ná-
vštěvníkům letního koupaliště přeji úspěš-
ný rok 2018 a děkuji za jejich návštěvu 
v našich zařízeních.

Ing. Miroslava Bendová
ředitelka ZIKOS, 
příspěvkové organizace

dokončení ze str. 5
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Mikulášská besídka
Nedělní odpoledne 3. prosince 2017 

se v sokolovně v Nových Syrovicích 
neslo v duchu čertů, andělů a Mikulá-
še. Ve slavnostně nazdobeném sálu se 
po 14. hodině sešlo asi 90 dětí se svými 
maminkami, tatínky, babičkami a dě-
dečky a za doprovodu hudby p. Tržila 
– CREDIT tančily, skotačily, soutěžily 
v nejrůznějších disciplínách, za které 
byly vždy odměněny sladkostmi. Jed-
notlivými soutěžemi provázely paní uči-
telky z naší školy, jako pomocnice slou-
žili čerti a čertice, kterých se ale většina 
dětí nebála. Když se všichni vydová-
děli, zhasla světla, otevřely se hlavní 
vchodové dveře, do sálu vplul svatý 
Mikuláš v doprovodu krásných andělů 
s pochodněmi a děti ho přivítaly velkým 
potleskem. Poté ti odvážnější přednesli 
nejrůznější básničky a písničky. Všech-

Uprostřed vánočních svátků v pondělí 
25. prosince 2017 se uskutečnil v pro-
storách obecního domu Dolní Lažany 
vánoční koncert, ve kterém vystoupil Li-
tohořský vánoční soubor pod vedením 
pana Františka Sobotky. Zazněly vánoční 
lidové koledy a umělé novodobé vánoční 
písně. Přítomní účastníci odměnili účinku-
jící dlouhodobým potleskem a vynutili si 
prodloužení koncertu. Všichni odcházeli 
v dobré vánoční pohodě.

Text i foto: František Hruška

Litohořský vánoční soubor koncertoval v Dolních Lažanech

ny děti na závěr obdržely mikulášské 
balíčky.

Oldřich Svoboda – starosta obce

Běh o vánočního kapříka
V sobotu 16. 12. 2017 se v Lesonicích 

uskutečnil již tradiční běh o vánočního 
kapříka. Běží se do Cidliny a zpátky, což je 
přibližně 5 km a trasu tak zvládne opravdu 
každý. Účast byla nižší než v minulých le-
tech, ale přesto si závod běžci i diváci užili 
a v cíli se mohli zahřát svařeným vínem. 
Vítězům byly předány poukázky na vánoč-
ního kapříka a my doufáme, že tato tradice 
bude pokračovat i v následujících letech.

Pavel Bulička

loňský vítěz Arnošt Nedvědický a na mís-
tě třetím Ladislav Dolanský ml.

Poslední oblíbenou a hojně navště-
vovanou akcí byl silvestrovský pochod. 
Po loňské pauze se nejen litohořáci vydali 
v dopoledních hodinách v sobotu 30. 12. 
směr Kosová. Trasa byla nastavena tak, 
aby ji zvládli i ti méně tré-
novaní. Sedmdesát účast-
níků absolvovalo trasu 
dlouhou 10,5 km. Bylo 
nádherné počasí, a tak 
to všichni hravě zvládli. 
Zasloužený guláš chutnal 
všem a poté, co se všich-
ni občerstvili, zbyly ještě 
síly na tanec, ten dokreslil 
atmosféru a všechny po-
hltil tak, že se poslední 

návštěvníci opouštěli kulturní dům až ve-
čer. Velmi nás těší, že si posedět přišli ti, 
kterým již jejich zdraví nedovoluje, aby se 
pochodu účastnili, a přijdou si jen tak po-
povídat a poslechnout příjemnou hudbu.

Text: Hana Bustová
Foto: Josef Řoutil
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tomným popřál, aby období adventu pro-
žili ve víře a s přibývajícím světlem na ad-
ventních věncích aby přibývalo i světlo 
Ježíše Krista v jejich srdcích. Děti poté 
nakreslily svá přání Ježíškovi a po setmě-
ní byl rozsvícen i vánoční strom v parku 
na návsi. Následující víkend byl v Martín-
kově plný kultury. V sobotu 9. prosince 
přihlížela zaplněná sokolovna divadelní-
mu představení klasické zimní pohádky 
Mrazík v podání ochotníků ze Sokola 
Čechočovice. Do klasického příběhu 
vložili divadelníci i útržky z dnešní doby, 
například ceny másla v obchodech, což 
pohádku posunulo do ještě humornější 

V neděli 3. prosince 2017, o první ad-
ventní neděli, se v podvečer na návsi před 
budovou obecního úřadu v Martínkově 
sešlo na 80 místních občanů při požeh-
nání adventního věnce a rozsvícení první 
svíčky. Adventus = příchod, období, kdy 
křesťané v tichosti a pokoře očekávají 
narození Spasitele. Starosta obce pan 
Josef Svoboda připomněl význam toho-
to období předcházejícího nejkrásnějším 
svátkům v roce, Vánocům, které by mělo 
být prožito v klidu a očekávání místo dnes 
stále častěji objevujícího se shonu. Du-
chovní správce farnosti P. Pavel Rostislav 
Novotný poté věnec požehnal a všem pří-

podoby. O den později využilo na 60 nejen 
martínkovských občanů všeho věku mož-
nost zhlédnout vánoční pohádku Anděl 
Páně 2, která bude mít televizní premié-
ru o letošním Štědrém dnu. V ten večer 
ale probíhá v Martínkově dlouholetý zvyk 
„békání“, proto obecní úřad zajistil její pro-
mítnutí v předstihu. I projekce této krásné 
pohádky byla pro všechny přítomné mi-
lým zpestřením předvánoční doby. Třetí 
adventní neděle pak probíhala ve zname-
ní vánočních koncertů pěveckého sboru 
Jordán. Ten z Martínkova nejprve v sobo-
tu 16. prosince vyrazil potěšit posluchače 
do kulturního domu v Litohoři, v neděli 17. 

Advent a Vánoce 2017 v Martínkově

Vánoční strom již v obci 
svítí více než týden. Přiblížila 
se doba nejhezčích svátků 
roku, čas napětí a očekávání 
a blýskavých světýlek dět-
ských očí.

Ale nepředbíhejme, je 22. 
prosinec, poslední školní den 
před očekávanými prázdni-
nami. Scházíme se společně 
na návsi pod již zmíněným 
vánočním stromem, kde le-
tos obzvláště hojný dav při-
hlížejících srdečně přivítal 
první vystupující, a to sku-
pinu KÁMOŠI. Tato sklidila 
svými koledami a písněmi 
velký úspěch a pomalu roztančila plnou 
náves. Po srdečném poděkování a aplau-
su se rozloučila malým přídavkem. Ihned 
byli na našem pódiu vystřídáni zdejší 
farní SCHOLOU, která svými koledami 

Zpívání pod vánočním stromem

lý čaj přišel všem k duhu. Vyvrcholením 
akce byl slavnostní ohňostroj, který zajisti-
lo zastupitelstvo obce. Všichni zúčastnění 
si navzájem popřáli hodně štěstí a zdraví 
v novém roce a s pocitem dobře prožitého 
podvečera se pomalu rozcházeli domů. 

Oldřich Svoboda
starosta obce

Přivítání nového roku v Nových Syrovicích
Přivítání nového roku se v Nových Sy-

rovicích uskutečnilo 1. ledna. Kolem 17. 
hodiny podvečer přicházely davy lidí před 
obecní úřad, kde na plátně byly promítány 
fotografie ze všech akcí uskutečněných 
v roce 2017, promítání bylo doprovázeno 
hudební produkcí. Počasí sice vůbec ne-
připomínalo zimu, ale svařené víno a tep-

obzvláště umocnila tuto sváteční náladu 
a s pozvánkou na štědrovečerní půlnoční 
mši museli i tito zařadit další přídavek.

Nyní s výměnou posledních účinku-
jících dochází i k navýšení davu přihlí-

žejících. Ke svému 
vystoupení se chystají 
děti základní školy. Není 
nad hrdé maminky a ba-
bičky, které se těsnají 
v prvních řadách a stří-
davě mačkají spoustu 
foťáků pro ten nejlepší 
úlovek. Jsem velice rád, 
když vidím takovýto dav 
spokojených spoluobča-
nů, kamarádů a přátel. 
Samozřejmě nechybělo 
ani tradiční horké občer-
stvení, které se vypilo 
do samotného dna.

S přáním spokojenosti 
a všeho nejlepšího do nadcházejícího no-
vého roku se všichni pomalu rozcházíme 
do svých domovů.

Oldřich Svoboda 
starosta obce
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nů tohoto souboru tak i jeho 
dětské části. Zpěváci připra-
vili všem naprosto výjimeč-
ný kulturní zážitek a po zá-
sluze byli po každé písni 
odměněni potleskem. V zá-
věru koncertu došlo k pře-
dání drobných dárků všem 
posluchačům a po poslední 
písni bylo pro všechny pří-
tomné připraveno překva-
pení v podobě ohňostroje. 
Na večerní Štěpánskou 
taneční zábavu se bohužel 
na rozdíl od odpoledního 
koncertu vydalo jen velmi 
málo návštěvníků. Sou-
částí vánočních prázdnin 

v Martínkově jsou i sportovní a pohybové 
aktivity. V pátek 29. prosince uspořádala 
místní Tělocvičná jednota Sokol v sokolov-
ně již 19. Vánoční turnaj ve stolním tenise, 
o Silvestru se několik desítek občanů vy-
dalo na výšlap na nejvyšší vrchol katastru 
obce. A hned v úterý druhého ledna 2018 
následoval další sportovní turnaj, tentokrá-
te v badmintonu.

Josef Pléha, 
místostarosta obce

prosince pak členové sboru 
zajeli zpříjemnit předvánoční 
atmosféru do domovů důchod-
ců v Moravských Budějovicích 
a v Myslibořicích. Čtvrtá ad-
ventní neděle vyšla v loňském 
roce přímo na Štědrý den, takže 
byla ve znamení posledních vá-
nočních příprav, smažení kap-
ra, zdobení vánočních stromků 
a zejména pro naše nejmenší 
i netrpělivého očekávání pří-
chodu Ježíška. Jak velí dlou-
holetá tradice, sešlo se v tento 
večer několik desítek místních 
obyvatel, aby se za doprovo-
du trubky vydali na již zmíně-
ný „pastýřský“ průvod. Většina 
z nich si po jeho skončení nenechala 
ujít vánoční vigilii zvanou též půlnoční. 
Na Hod Boží vánoční se v Martínkově 

uskutečnil již 20. Vánoční koncert místního 
pěveckého sboru. Zcela zaplněný kostel 
vyslechl písně jak v podání dospělých čle-

Adventní koncert 
v Lukově

Dne 9. prosince 2017 se uskutečnil 
v kostele sv. Jana Křtitele v Lukově ad-
ventní koncert pod názvem Děti a an-
dělé. Známé operní melodie zazpívala 
MUDr. Rula Machačová z Boskovic za do-
provodu houslí, varhan a trubky. Každý, 
kdo tento koncert navštívil, si odnášel hlu-
boký kulturní zážitek. Je třeba poděkovat 
všem, kteří se o tuto akci zasloužili.

Marie Navrkalová

Lukovský pěvecký sbor přispěl 30.12.2017 na lukovské faře ke sváteční pohodě pěk-
ným hodinovým vystoupením.

Text i foto: František Čábel

Turnaj v šipkách
V pátek 29. 12. 2017 uspořádal Sokol 

Lesonice již tradiční turnaj v šipkách. Zú-
častnilo se celkem 40 účastníků, kteří byli 
rozlosování do 3 skupin, ve které hrál kaž-
dý s každým. Hrála se tzv. „301“. Nejlepší 
3 hráči z každé skupiny postupovali do fi-
nálové skupiny.

Nejlepší tři obdrželi věcné ceny a nej-
lepší hráč dostal putovní pohár. Pořada-
telé se těší na další turnaj, který se bude 
konat na Vánoce 2018.

Sokol Lesonice

Foto vítězů
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POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN V ROCE 2017...

Předvánoční koncert v Želetavě
Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Michaela je po mnoho 

let nedílnou součástí kulturního roku pro mnohé obyvatele Žele-
tavy. Tentokrát ale hostil kostel tři želetavské sbory už ve čtvrtek 
21. prosince. Zapl-
něné lavice chrámu 
byly výmluvným 
dokladem toho, 
že kvalita těchto 
koncertů je dobře 
známá. Adventní 
hudba má v čes-
kých zemích tradi-
ci již od 14. století 
a svým bohatstvím 
nemá v Evropě ob-
doby. Sboreček nej-
menších zpěváčků 
pod vedením Kate-
řiny Drmotové spolu 
se školním sborem 
a smíšeným sborem 
Florian pod vede-
ním Mileny Suché 
představily během 
koncertu téměř še-
desát účinkujících. 
Vedle starých ba-
rokních adventních 
písní zazněly také skladby v latině a angličtině a skladby vznika-
jící jako novodobé pokračování historické tradice české adventní 
hudby. Písně Čechomoru, Nezmarů a sourozenců Ulrychových 
ukázaly na zajímavé propojení tradice a neotřelé moderní hudby. 
Všichni, kdo v tento předvánoční večer přišli na koncert, včetně 
účinkujících, si odnášeli krásný dojem z krásné hudby i ze spo-
lečně strávených chvil.

Text a foto: O. Nováková

Poslední den nás 
čekalo pletení a pe-
čení vánoček. Třída 
se hned ráno pro-
měnila ve vánoční 
kuchyni, kde vládl 
šéfkuchař Vařečka 
I. a jeho pomocník 
kuchtík Rybička. 
Práce nám šla pěk-
ně od ruky a moc 
nás bavila. Každý si odnesl domů vlastnoručně upletenou ma-
lou vánočku.

HODNĚ RADOSTNÝCH ZÁŽITKŮ S VAŠIMI DĚTMI V ROCE 
2018 !

Za kolektiv MŠ Domamil Jana Čtveráčková

Předvánoční setkání seniorů
Tradiční předvánoční setkání nejstarších občanů Želetavy, 

Šašovic, Horek a Bítovánek se uskutečnilo na druhou advent-
ní neděli 10. prosince v příjemném prostředí u Kacetlů v bývalé 
restauraci Atlantis. Po krátkém uvítání předsedkyní Sboru pro 
občanské záležitosti Zdeňkou Stehlíkovou vystoupil s pásmem 
vánočních písní místní školní sbor pod vedením Mileny Suché 
za hudebního doprovodu Markéty Strašilové. Následoval projev 
starosty městyse Radka Malého, ve kterém vzpomenul na sou-
sedy a přátele, kteří v uplynulém roce zemřeli. Jejich památku 
uctili všichni přítomní minutou ticha. Dále přivítal do řad nejstar-
ších občanů Želetavy a místních částí čerstvé pětasedmdesát-
níky. Popřál všem příjemnou zábavu a pevné zdraví a po-

...byl pro nás všechny vánočně pohodový a plný překvape-
ní. Hned v pondělí nám Ježíšek nadělil spoustu krásných dárků, 
které děti musely okamžitě prohlížet a zkoušet. Dobrá nálada, 
smích, společné veselí i aktivity – tahle vánoční pohodička ne-
byla jen u stromečku, ale provázela nás celý týden.

A stihli jsme toho opravdu hodně!
Připravili jsme pro zvířátka v lese vánoční stromek ozdobený 

ovocem a zeleninou a taky jsme jim zazpívali nějaké koledy.
Ve středu probíhaly poslední přípravy na besídku. Odpoledne 

jsme se pak pochlubili naším pestrým programem všem, kteří se 
přišli podívat a podpořit své malé šikulky.

Ve čtvrtek k nám zavítal pan starosta Josef Svoboda a pan 
místostarosta Josef Pléha z Martínkova, aby dětem přidali další 
dárky pod stromeček. Obrovská radost z nových dětských ko-
toučků nebrala konce.

z mikroregionu
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Zábavné odpoledne
Co mají dělat děti o zimních prázdninách, když nejsou podmín-

ky na tradiční zimní sporty a hry jako v letošní zimě? V Želetavě 
se mohly nejen děti, ale i jejich rodiče zúčastnit v předposlední 
den starého roku zábavného odpoledne plného her a soutěží 
v předsálích kulturního domu a kina. Pořadatelé z TJ Sokol Že-
letava pro ně připravili turnaje v šipkách, ping-pongu a v dobble 
a pro ty menší kuželky a další soutěže. Děti soutěžily o drobné 
odměny, ale vítězové turnajů si odnesli domů zajímavé ceny. 

Novoroční ohňostroj ozářil 
Želetavu

Závěr starého roku a přivítání nového roku se 
v Želetavě slaví už 14 let stejně. Krátce před 
půlnocí se lidé sejdou na náměstí, aby se 
pozdravili s přáteli a známými a popřáli si 
do nového roku. Ani letos nechybělo 
pro zahřátí i dobrou náladu svařené 
víno, které připravilo vedení městy-
se. Úderem půlnoci zazněla z oken 
radnice státní hymna a po ní nasta-
lo několik minut strhující podívané. 
Nebe nad Želetavou ozářil z něko-
lika stran novoroční ohňostroj do-
provázený hudbou. Lidé tuto světelnou show 
sledovali z různých míst náměstí i dalších koutů 
Želetavy. Teplé počasí i dobrá viditelnost jen umocnily strhující 
zážitek z nevšední podívané.

Text a foto: 
O. Nováková

hodu v nadcházejícím roce. Slavnostní přípitek za seniory 
přednesl Eduard Janoušek a pak už se rozpoutala volná zábava. 
K dobré náladě přispělo bohaté občerstvení, které připravily pra-
covnice úřadu městyse. O hudební doprovod v rytmu lidových 
písní se postaral František Sobotka z Litohoře se svojí dcerou. 
Krásné odpoledne a podvečer se naplnil i tancem a uvolněnou 
náladou všech téměř šesti desítek našich nejstarších občanů, 
kteří si domů odnesli i dárek – malou kolekci vánočního cukroví.

Text a foto: O. Nováková

Největší zájem byl o turnaj v ping-pongu. Dvacet soutěžících 
všech věkových kategorií bylo rozděleno do čtyř skupin. Tři vítě-
zové – za děti Denis Veselý, za ženy Anna Štrbáňová a za muže 
Pavel Sedláček – si domů odnesli putovní trofej. Předpokládá se 
totiž, že podobnou akci uspořádají sokolové i příští zimu. Celkem 
si přišlo zasoutěžit na sedm desítek dětí a dospělých, takže pro-
story předsálí taktak stačily tento nápor pojmout. Děti i ti starší 
soutěžili s chutí a bylo vidět, že je to baví a že všichni s radostí 
uvítali příležitost smysluplného využití volného času v předvečer 
Silvestra. Kdo zrovna nesoutěžil, mohl využít nabídky malého 
občerstvení. Akce se vydařila nad očekávání. Líbila se dětem, 
rodičům i organizátorům také jistě proto, že se podařilo odtrh-
nout od počítačů a televizorů tolik dětí.

Text a foto: O. Nováková
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Hromadné pochody v závěru starého 
a počátkem nového roku na nejvyšší vrchol 
Třebíčska Mařenku jsou již tradicí. Sokolo-
vé z župy Plk. Švece drží tuto tradici ne-
přetržitě 48 let, neboť poprvé zdolali vrchol 
Mařenky členové třebíčské TJ na Nový rok 
v r. 1970. Brzy se přidali i sokolové (a ne-
jen sokolové) z blízkých i vzdálenějších 
obcí podhůří Mařenky. Želetavští turisté se 
těchto výstupů účastní od 80. let minulého 
století. V letošním roce na první lednovou 

sobotu využilo teplého slunečného poča-
sí k procházce asi 50 Želetaváků všech 
věkových kategorií. Nejmladšímu byl rok 
a nejstaršímu 75 let. Místy byla sice cesta 
bahnitá, místy – v lese zase ledová, ale asi 
za hodinu a půl stanuli všichni na vrcholu 
kopce, aby se pokochali dalekými výhledy 
z rozhledny, opekli špekáček, pozdravili se 
známými, pokud je mezi stovkami přícho-
zích vůbec našli, zahřáli se čajem nebo 
něčím ostřejším, i když letos to opravdu 

nebylo potřeba díky teplému, ba přímo jar-
nímu počasí. Nakonec si účastníci výšlapu 
z jednotlivých obcí pořídili společné foto 
u betonového obelisku. Některé jednoty se 
vyzbrojily vlastní sokolskou vlajkou. Také 
želetavští sokolové přišli letos s prapo-
rem. Poprvé tento prapor vlál na Mařence 
při slavnostním otevření rozhledny, která 
na tomto překrásném místě vyrostla z vůle 
okolních obcí před pěti lety.

Úderem dvanácté hodiny zazněla sokol-
ská znělka a po ní krátký proslov starosty 
župy Plk. Švece, ve kterém popřál všem 
přítomným zdraví a úspěšné vykročení 
do roku 2018 a v závěru též zdárnou pří-
pravu XVI. všesokolského sletu, který se 
uskuteční letos počátkem července v Pra-
ze. A pak už se lidé spokojení s příjemně 
stráveným sobotním dopolednem vraceli 
po skupinkách zpět ke svým domovům.

Text a foto: O. Nováková

Želetavští sokolové opět dobývali Mařenku

Krásné slunečné počasí tentokrát provázelo 
účastníky již 48. ročníku novoročního výstu-
pu na nejvyšší vrchol v našem blízkém oko-
lí, a to na Mařenku. Leží ve výšce 711 m.n.m. 
V Martínkově se už ráno vydalo na téměř 12  km 
pochod více než dvacet nadšenců a další se 
k nim připojili později v prostoru „U hájenek“. 
Tam se dopravili hasičskou avií a také vlastními 
auty. Celkem se nás u rozhledny sešlo 56 včet-
ně nedávno narozeného miminka i malého de-
setiměsíčního Ondráška. Těsně před dvanác-
tou doběhli na vrchol i tři martínkovští sportovci, 
kteří tuto trasu pojali jako takový menší trénink 
před blížící se fotbalovou sezónou.

Na vrcholu už v tuto dobu bylo i díky hezkému 
počasí několik stovek lidí z blízkého i vzdáleněj-
šího okolí. Někteří vystoupali na rozhlednu, jiní 
si dole povídali či opékali přinesené špekáčky. 
Po sokolské hymně a projevu jsme se všichni 
společně vyfotili a vydali se na zpáteční cestu. 
Část nadšenců včetně několika dětí ji zvládla 
„po svých“, většina se však nechala dovézt auty 
do v tu dobu již mlhou pokrytého Martínkova.

Text i foto: Blanka Veselská

Výstup na Mařenku
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TŘI KRÁLOVÉ VE VRANÍNĚ

Tříkrálová sbírka v Lažínkách
Už potřetí se letos konala v Lažínkách 

Tříkrálová sbírka. Vybraná částka je pro 
Oblastní charitu Třebíč.

Moc si vážíme toho, že se najdou děti, 
které jsou ochotné ve svém volném čase 
udělat něco pro dobrou věc a zároveň za-
vést další pěknou tradici do obce.

Všem, kteří přispěli, vřelé díky, stejně 
tak i zúčastněným koledníkům.

Text a foto Miroslava Svobodová

Otužilci
V pondělním odpoledni 1. 1. 2018 se již 

dvanáctým rokem na hrázi rybníka Utope-
nec v Lesonicích sešlo osm odvážlivců, 
kteří přivítají nový rok novoroční koupelí.

Otužilci v ledové vodě pobyli krátce, 
ale pro nadšený dav se ještě vyhecovali 
ke druhému ponoření. Dále pak následo-
valo již tradiční pózování objektivům foto-
aparátů.

K poslechu hrála hudba a bylo připra-
veno pár teplých nápojů pro zahřátí jak 
otužilců, tak i přihlížejícího davu.

Budeme se těšit zase za rok s otužilci 
i s podporou místních obyvatel.

Michal Cakl

V sobotu 6. ledna se ve Vraníně kona-
la již třetí Tříkrálová sbírka. Malí koled-
níci putovali od domu k domu a koledou 
popřáli štěstí a zdraví do nového roku.

Letošní příspěvky od rodin byly oprav-
du štědré, a tak se Vranín může pyšnit 
rekordní vybranou částkou 6.776 Kč.

Peníze putovaly od Oblastní charity 
Třebíč, která z nich podpoří své služby.

Tříkrálová sbírka se ve Vraníně neo-
bešla bez dobrovolníků Leničky, Karolin-
ky a Zdendy. Za jejich pomoc jim patří 
velký dík!

Martina Pokorná

VALNÁ HROMADA SDH V JACKOVĚ
ní valná hromada členů místního Sboru 
dobrovolných hasičů. Slavnostní zahájení 

V slavnostně vyzdobeném sále kultur-
ního domu v Jackově se uskutečnila 16. 
prosince 2017 od osmnácti hodin výroč-
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překvapil nejenom zájemce o studium, ale i jejich rodiče 
a kamarády jako doprovod. Měli možnost si prohlédnout a za-
sednout do vozidla Kaipan, které postavili žáci školy pod do-
hledem učitelů odborného výcviku. Našli se i odvážlivci, kteří 
provedli jízdu traktorem v uzavřeném prostoru a vyzkoušeli si 
automobilové trenažéry naší autoškoly. Zájemci o elektro obory 
si zapojili jednoduchý elektrický obvod a prohlédli si různé měřicí 
přístroje. Během celého dne probíhala v naší svářečské škole 
soutěž na svařovacím trenažéru, které se zúčastnilo 11 chlapců 
s pěknými výsledky, první tři místa byla patřičně oceněna.

Největší akcí v březnu pak bude Dětský karneval. Ten je plá-
nován na neděli 18. března v místní sokolovně. Odpoledne bude 
plné her a soutěží. V neposlední řadě se představí taneční sou-
bor děvčat naší školy se svým vystoupením. Na všechny účast-
níky pak čeká i bohatá tombola.

Plánujeme i Velikonoční tvoření, jež přibližuje lidové tradice 
a zvyky. V květnu nás pak čekají dopravní soutěže, kdy děti 
i žáci budou trénovat svou zručnost v jízdě na kole a znalosti 
z dopravní výchovy. Poté budeme sbírat papír a byliny.

Rok uzavřeme školním výletem, tentokrát pěším po blízkém 
okolí. Novinkou pak bude soutěž Pevnost Boyard, ta nám aktiv-
ně zakončí školní rok 2017/2018.

Mgr. Ivana Vodáková – ředitelka Základní školy
a Mateřské školy Nové Syrovice

Vánoční dílny 2017
Již tradiční vánoční dílny připravili ve školním roce 2017/18 

učitelé teoretického vyučování na poslední školní dny kalen-
dářního roku, tj. 21. a 22. 12. 2017. Snažili jsme se přijít s no-
vými nápady, ale nezapomenout také na oblíbené a časem 
prověřené dílny.

Loni nově nabízená ZIMNÍ PROCHÁZKA našla tentokrát 
mnohem více příznivců. Skupinka fandů pohybu na čerstvém 
vzduchu vyrazila do města a okolí, aby prožila pár klidných 
chvil v předvánočním shonu a obnovila svou energii v příro-
dě. Nakonec si účastníci opekli buřty a spokojeni se vraceli 
do školy.

Další aktivity se nesly v již tradičním duchu. V sokolovně 
proběhl mezi třídami TURNAJ VE FUTSALU. Na zimním sta-
dionu LEDOVÉ OSTŘÍ. Žáci si zahráli hokej, nebo mohli jen 
tak bruslit. Dílna KULITURNAJ koulela na domově mládeže, 
zájemci mohli porovnat své síly také v ping-pongu a fotbálku. 
DESKOVKY a jiné známé společenské hry jako Tik Tak Bum, 
Kris Kros a další, se hrály na učebně číslo 1.

Uskutečnila se i dílna FANTAZII SE MEZE NEKLADOU, 
kde si žáci mohli vyrobit vánoční dekoraci. Zájem projevili 
tentokrát převážně chlapci. Velký úspěch ale slaví VÁNOČNÍ 
ČAJOVNA. Jedná se o povídání pro všechny s čajem, ká-
vou, cukrovím a koledami. Tradičně hojně navštěvovaná dílna 
POHÁDKOVÁNÍ měla také nacpáno. Žáci mohli zhlédnout 
pohádku podle svého výběru, což k vánoční atmosféře patří.

Opět bychom chtěli poděkovat Fitness MB, které nám 
bezplatně poskytlo prostory pro dílnu ZOCELENÉ TĚLO. 
Účastníci této aktivity jsou buď pravidelní návštěvníci posi-
lovny, kteří jsou zde jako doma, anebo žáci, kteří si posilování 
na posilovacích strojích přišli jenom vyzkoušet.

Předvánoční doba je plná těšení se na Vánoce, na prázd-
niny, na Silvestra, na nový rok a je určitě i vhodným časem 
k tomu, aby se žáci a jejich učitelé lépe poznali v neformál-
ních situacích mimo školní lavice. Netradiční vánoční výuka 
vychází ze zájmu žáků a snažíme se ji připravit tak, abychom 
vyhověli nárokům mladé generace. Žáci si odnášejí domů 
diplomy nebo výsledek své tvořivé činnosti, učitelé pohled 
na spokojené žáky. Náklady spojené s netradiční vánoční vý-
ukou jsou hrazeny ze SŠŘS.

Zpracovala Ing. Jana Kacetlová, učitelka TV

Každá škola si plánuje, co svým žákům nabídne v následují-
cím roce. Pro rok 2018 je náš plán tradičně plný zajímavých akcí 
pro děti a nezapomínáme ani na jejich rodiče.

V lednu bude pokračovat oblíbená sportovní soutěž O pohár 
školy, kdy jednotlivé třídy soutěží ve fotbalu, florbalu nebo vybí-
jené. Do akce se chystáme zapojit také okolní školy. Rádi si tak 
společně změříme síly.

Prolínání práce v mateřské a základní škole umožňují akce 
Čteme dětem v mateřské škole. Žáci si v rámci svých tříd připra-
vují krátký pohádkový příběh pro jedno oddělení. Ten pak nejen 
přečtou, ale doplní jej i o písničky nebo drobné hry, kterými se 
představí dětem a přiblíží jim tak svoji školní práci.

Hned na počátku února nás čeká naučný pořad Babička vy-
práví, který humornou formou přiblíží nejen vývoj hudebních ná-
strojů, ale také nám představí neznámé nástroje dob minulých.

Poslední roky Den otevřených dveří zpestřují i naši partneři, 
kteří nám poskytují nejmodernější vozový park k odbornému vý-
cviku. Jedná se o Agrotec a.s., Zeos Vesce s.r.o. a Autodružstvo 
Znojmo. Na závěr prohlídky školy čekalo na všechny návštěv-
níky a zájemce o studium malé pohoštění v podobě kávy, čaje 
nebo míchaného drinku od našich žáků z oboru Kuchař – číšník. 
Jsme rádi, že o Dny otevřených dveří je stále větší a větší zájem 
a těšíme se na Vás a nové zájemce o studium i v příštím školním 
roce.

Zpracoval Ing. Tomáš Dolejský, učitel OV

Co naši školu čeká v roce 2018?

Nový rok v Sokole
Jak jste zahájili rok 2018? My pořádně zostra. Předsevzetí 

o zdravém životním stylu jsme začali plnit hned 1. lednovou so-
botu. Pořádali jsme Novoroční koktejl pohybu – sérii fitness lekcí, 
při kterých jsme si dali celkem do těla.

Turisté a milovníci přírody si vyšlápli na Mařenku. Na rozhled-
ně jsme opekli buřty a připili jsme si na zdraví. Na kopci se sešlo 
380 sokolů. Přestože v Budějovicích byla celý den mlha, jak jsme 
se dostali trochu výše na Vysočinu, ocitli jsme se nad mraky 
a byl nám dopřán slunečný den.

z mikroregionu
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Pingpongový turnaj v Lažínkách

28. 12. 2017 se konal v Lažínkách první ročník pingpongo-
vého turnaje.

Přihlásilo se celkem 16 hráčů nejen z Lažínek.
Na prvním místě se umístil Vladimír Vastl.
Na druhém místě Roman Šafránek.
A třetí místo obsadil Pavel Jenerál.
Žádný z hráčů však neodešel s prázdnou. Velké poděkování 

patří také sponzorům. Za zapůjčení hracího stolu panu Leo-
ši Jordánovi, panu Josefu Šimáčkovi za zapůjčení kulturního 
domu, ale i ostatním za pohoštění, přípravu a organizaci. Vě-
řím, že se za rok uskuteční druhý ročník se stejným nadšením 
jako ten první.

Text: Svobodová Miroslava
Foto: Šafránková Eva

provedl starosta sboru Karel Štěpánek st., který v úvodu přiví-
tal všechny přítomné. Po seznámení a schválení programu byla 
uctěna památka zemřelých členů sboru. Ve slavnostním projevu 
starosta sboru důkladně zhodnotil činnost dle jednotlivých měsí-
ců roku. Při hodnocení zazněla kritická slova na práci sboru, ne-
účast v soutěžích v požárním sportu, přítomnosti na brigádách 
a slabé účasti při pořádaní kulturních akcí. V další části progra-
mu byli přítomní seznámeni s hospodařením sboru, zprávou 
kontrolní a revizní komise, proběhla také volba na konference 
vyšších orgánů a přítomní si odsouhlasili usnesení a plán prá-
ce na příští rok. V diskuzi vystoupili hosté se zdravicemi. Závěr 
a zhodnocení valné hromady provedl Karel Štěpánek st. Popřál 
také příjemné prožití Vánoc, šťastný vstup do nového roku. Poté 
následovalo občerstvení a volná zábava. Poděkování patří paní 
Heleně Prokopcové za přípravu chutného občerstvení a Zdeňku 
Jelínkovi za vzornou obsluhu.

Text i foto: František Hruška

dokončení ze str. 13
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Naše dveře se opět otevřely…
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice každo-

ročně pořádá pro veřejnost a zájemce o studium na naší ško-
le dva dny otevřených dveří, zpravidla jeden v prosinci a druhý 
v lednu. V letošním školním roce proběhl první Den otevřených 
dveří 7. prosince a druhý 18. ledna od 8:00 do 17:00 hod. v budo-
vách Tovačovského sady 79, Dobrovského 10, Chelčického 316 
a K Háji 683.

Návštěvníci přicházeli do těchto budov v průběhu celého 
dne, buď jako jednotlivci nebo ve skupinách, kde se jich ujali 
pedagogičtí pracovníci a pomohli jim s výběrem toho, co je nej-
více zajímá, co chtějí vidět a případně i vyzkoušet. Pro zájem-
ce o studium byla mezi budovami zajištěna přeprava ze strany 
školy. V teoretickém vyučování byla možnost nahlédnout do od-
borných učeben, které byly vybaveny různými modely zefektiv-
ňujícími výuku jednotlivých oborů. V dalších učebnách probíhala 
intenzivní výuka cizích jazyků, programování, výuka matematiky 
a ostatních předmětů. Průvodci byli studenti daných oborů.

V odborném výcviku jsou každoročně představeny všech-
ny řemesla a služby, které nabízíme. Na pracovištích každého 
oboru probíhala standardní výuka a výcvik s ukázkami výrob-
ků, polotovarů, nářadí a vybavení, kterým každý obor disponuje. 
U oboru Ošetřovatel probíhal nácvik první pomoci, měření tla-
ku a měření cukru v krvi. Bohatý doprovodný program 
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Pokračujeme s opravami sokolovny. Těs-
ně před Vánocemi jsme dostali dopis z Mi-
nisterstva školství. Měli jsme důvod k ra-
dosti, protože nás informovali o přislíbené 
dotaci na některé práce v sokolovně. Kon-

krétně na opravu další části oken, zateplení 
stropů a novou podlahu pro stolní tenis.

Pomalu, ale jistě se v sokolovně rýsuje 
nová boulderová stěna. Jedná se o níz-
kou horolezeckou stěnu, která je vhodná 
i pro děti. Kluci si ji staví sami a už je té-
měř hotová.

Uplynulý rok 2017 byl pro náš tým 
PROFI AEROBIC TEAM MB velice 
úspěšný, proto bych jej chtěla zreka-
pitulovat.

Náš tým se skládá prozatím z osmi čle-
nů (Zuzana Čtveráčková, Aneta Havlíčko-
vá, Tereza Havlíčková, Zuzana Kravcová, 
Tereza Chrástová, Adéla Vandasová, 
Aneta Římovská, Adéla Spoustová), ov-
šem pouze některé z nich se věnují aero-
bicu závodně. Soutěže se konají od září 
do konce května, kdy se pravidelně koná 
vrcholná soutěž Mistrovství České repub-
liky SAMC. Naše děvčata patří v rámci 
České republiky k úplné špičce, neboť 
z každého závodu přiváží medailová či 
přední umístění. Za celý rok 2017 jsme 
nasbíraly celkem 50 medailí.
Aneta Havlíčková (věková kategorie 8–10 

let) – 7 medailí
Zuzana Čtveráčková (věková kategorie 

8–10 let) – 1 medaile
Tereza Chrástová (věková kategorie 11–

13 let) – 21 medailí
Tereza Havlíčková (věková kategorie 11–

13 let) – 16 medailí
Adéla Vandasová (věková kategorie 14–

16 let) – 3 medaile
Vendula Kopečková (věková kategorie 18 

a více let) – 2 medaile

Na Mistrovství České republiky SAMC 
holky odvedly skvělý výkon a ve veliké 
konkurenci obsadily výborná umístění.
Aneta Havlíčková (věková kategorie 8 – 

10 let) – 5. místo
Zuzana Čtveráčková (věková kategorie 8 

– 10 let) – top 15
Tereza Chrástová (věková kategorie 11–

13 let) – 5. místo
Tereza Havlíčková (věková kategorie 11–

13 let) – 6. místo
Adéla Vandasová (věková kategorie 14–

16 let) – účast

Soutěže v aerobicu jsou pořádány 
po celé České republice. Holky pravidel-
ně navštěvují závody v Náchodě, Praze, 

Kutné Hoře, Jindřichově Hradci, Českých 
Budějovicích atd. Každá soutěž má téměř 
shodná pravidla. Děvčata a někdy i chlap-

ci po určitý časový úsek předvádí se-
stavu, kterou se naučí přímo na závo-
dech podle neznámého lektora, který 
jim danou choreografii předcvičuje. 
Vícečlenná odborná porota hodností 
schopnost zachycení sestavy, výraz 
či celkový dojem a také povinné prvky 
(kliky, provazy, placky, high kicky). Ze 
všech zúčastněných postoupí v ka-
ždé věkové kategorii pouze patnáct 
závodníků do finále. Z druhého zá-
vodního kola (finále) již porota určuje 
výsledná pořadí. Oceňují prvních šest 
míst věcnými dary a první tři místa ob-
drží navíc medaile nebo poháry.

V roce 2017 se stala nejúspěšnější 
závodnicí Tereza Chrástová, která vy-
bojovala celkem 21 medailí z 23 zá-
vodů. Terezka přistupuje ke každému 
tréninku velice poctivě a se zalíbením, 

proto není divu, 
že je tak úspěšná. 
Terezce se daří 
jak ve sportu, tak 
také i ve škole, kde 
patří mezi nejlepší 
žáky. Nadání na sport není 
jediné, neboť skvěle ovládá 
i hru na klavír. Na Terezce si 
všichni ceníme zejména její 
laskavost, ochotu, přátelskost 
a pokoru.

Největšího pokroku dosáhla Aneta Ha-

vlíčková, která získala celkem 7 medailí. 
Anetka na sobě opravdu poctivě pracuje 
a neustále se posouvá kupředu. Přestože 
je jednou z nejmladších členek našeho 
týmu, zvládá každý trénink na výbornou. 
Na Anetce jde vidět, že trénuje i mimo 
stanovené tréninky, což je obdivuhodné, 
protože i ona má řadu dalších mimoškol-
ních aktivit. Anetka je takové naše sluníč-
ko, které svým pozitivním přístupem do-
káže rozzářit tváře nás všech.

I ostatní holky zasluhují samozřejmě 
velkou pochvalu. Oceňujeme, že skvěle 
reprezentují náš klub i město Moravské 
Budějovice. S trenérkou Janou Chváta-
lovou všem děkujeme a přejeme hodně 
úspěchů v novém roce 2018. Doufáme 
jen, že bude alespoň stejně tak úspěšný!

Veškeré informace o našem klubu na-
leznete zde: http://vendulakopeckov.wix-
site.com/profiaerobicteammb

trenérka 
Vendula Kopečková

Přijďte v sobotu 17. února na Šibřinky. 
Letos v rázu Noc muzikálů. Naši taneční-
ci mají pro plesovou sezónu 2018 zcela 
nové předtančení, které byste si neměli 
nechat ujít.

Na viděnou v sokolovně
Honza Švaříček

ÚSPĚCHY ZA ROK 2017 V PROFI AEROBIC TEAMU MB

Tereza Chrástová

inzerce
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Od počátku roku poskytujeme novou službu – PŮJČOVÁNÍ 
AUDIOKNIH
Audioknihy si může půjčit registrovaný čtenář, který má vyrovna-

né všechny závazky vůči knihovně (nedluží na poplatcích, ani 
nemá dlouho nevrácené výpůjčky)

Audioknihy si můžete půjčit v čítárně knihovny (přízemí)
Audioknihy půjčujeme na dobu 14 dnů
Seznam dostupných audioknih najdete v katalogu knihovny 

nebo tištěný v knihovně
Dále připomínáme, že půjčujeme DESKOVÉ HRY. Hry si 

můžete půjčit v oddělení pro děti a mládež na dobu až 30 dnů. 
V současné době si můžete vybrat z více než 70 her. Vybírat 
můžete podle počtu hráčů, věku hráčů, doby, kterou u hry strá-
víte atd.

Přehled deskových her, stejně jako audioknih najdete v našem 
on-line katalogu na: mbud.tritius.cz/katalog.

Od 1. 1. 2018 dochází ke změně registračních poplatků. Chce-

datum: 17. 2. 2018
místo: Orlovna Moravské Budějovice, Chelčického 885
prezentace: od 8:30 hod.
start: od 10:00 hod. – 50, 100, 200, 600 m
 v 11:00 hod. – 42 195 m
 v 11:15 hod. – 1 000, 2 000, 5 275 m

kategorie:
 50 m benjamínci r. 2013 a mladší
 50 m atletická školka r. 2011–2012
 100 m minipřípravka r. 2009–2010
 200 m přípravka r. 2007–2008
 600 m mladší žákyně a žáci r. 2005–2006
 1 000 m starší žákyně a žáci r. 2003–2004
 2 000 m dorostenky, dorostenci r. 2001–2002
 5 275 m junioři, juniorky r. 1999–2000
 5 275 m lidový běh ženy, muži bez rozdílu věku

 42 195 m muži A r. 1998–1979
  muži B r. 1978–1969
  muži C r. 1968–1959
  muži D r. 1958–1949
  muži E r. 1948 a starší

 42 195 m ženy A r. 1998-1984
  ženy B r. 1983-1974
  ženy C r. 1973-1964
  ženy D r. 1963-1954
  ženy E r. 1953 a starší

Speciální kategorie: kněží, hendikepovaní

TERÉNNÍ PRÁCE K-CENTRA NOE VE VAŠEM 
MĚSTĚ

K-centrum Noe, spadající pod Oblastní charitu Třebíč, je ví-
ceúčelové regionální zařízení věnující se problematice drog. 
Pracujeme převážně s aktivními injekčními uživateli omamných 
a psychotropních látek. Primární prací K-centra je především 
ochrana veřejného zdraví. Jsou to aktivity směřující ke snížení 
výskytu infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti. 
Klientům, kteří drogy nitrožilně užívají, poskytujeme výměnu po-
užitého injekčního materiálu za čistý. Špinavé jehly a stříkačky 
pak bezpečně likvidujeme. Tím snižujeme nebezpečí poranění 
o pohozenou špinavou 
jehlu. Na terénního pra-
covníka je tedy vhodné 
se obrátit i v případě 
nálezu pohozené pou-
žité injekční jehly. Také 
provádíme u klientů 
testování na infekční 

Trasa závodu: 50, 100, 200 a 600 m na ul. Chelčického
1 000 m a 2 000 m mají otočky na trase hlavního závodu
5 275 m od Orlovny do Lukova /otočka u sochy anděla/ a zpět
maraton 8 kol
Občerstvení: v prostoru startu a cíle
Ceny: první tři v kategorii, všichni maratonci pamětní medaile
Organizuje: Orel jednota Moravské Budějovice, tel. 607 438 787 
www.orelmb.cz
Informace: Jaroslav Scherrer, tel. 775 939 005, 
jasch@centrum.cz
Závodí se na silnici za běžného provozu.
Běh se uskuteční za podpory: firmy FERRUM, s. r. o.,
Města Moravské Budějovice, Kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje. 

Městská knihovna Moravské Budějovice dává na vědomí
me vyjít vstříc čtenářům, kteří využívají naše služby ve stále větší 
míře - seniorům a rodinám s dětmi.

Registrační poplatky od 1. 1. 2018
Čtenáři do 6 let  zdarma
Čtenáři od 7 do 14 let 30 Kč
Čtenáři od 15 do 74 let 80 Kč
Čtenáři od 75 let zdarma
Rodinná registrace 110 Kč (až 2 dospělí + 3 děti)
Budete-li mít jakýkoliv dotaz či připomínku týkající se našich 

služeb, obraťte se na nás osobně nebo nás kontaktujte: knihov-
na@knihovnamb.cz, tel. 734 860 883, 568 421 190.

Ivana Kvasničková, Městská knihovna 

dokončení na str. 18
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Rybník Dolní za strání, k.ú. Bačkovice

Poděkování
V předvánočních dnech, 15.–18. 12. 2017, 

se konala skautská charitativní kavárna Co-
ffee to help. Chtěli jsme jako Edvínkovi rodi-
če srdečně poděkovat vám všem, kteří jste 
se podíleli jako organizátoři, všem mladým 
dobrosrdečným skautům a laskavým ná-
vštěvníkům. Byla nám předána ohromující 
částka 70 600 Kč! Tyto peníze nám pomo-
hou hradit náklady na zdravotní pomůcky, 
léky a terapie. Dovolte nám tedy poděkovat!

Kromě hmotné hodnoty nám bylo ale 
předáno ještě něco daleko důležitějšího. 
Spousta lidí tohoto města se nás dotkla 
darem jako symbolem přijetí, pochopení 
a soucítění. Nejsme na to sami. A tenhle 
pocit je to nejdůležitější, co nám pomáhá 
přijímat naši situaci s pokorou. Když jsme 
se stali rodiči děťátka, jehož život od po-
čátku nesmazatelně poznamenala ne-
moc, prošli jsme vším možným, jak si asi 
každý umíte představit. Člověk je nešťast-
ný, zoufalý, provinilý i zahanbený. Tak ale 
nelze žít dlouho. Začali jsme si všímat, že 
se učíme spoustu nového. Že v sobě ob-
jevujeme odvahu, bojovnost a naději. Že 
žijeme daleko lépe přítomným okamžikem 
a spoustu najednou nedůležitých věcí há-
žeme za hlavu. Edvínek je zkrátka velký 
láskyplný učitel.

Ale setrvat v tomto postoji a neupadat 
do slz je každodenní náročný úkol, který 
bychom nezvládli bez výjimečné opory 
rodiny, blízkých přátel a pomáhajících od-

Ve dnech 15. – 18. 12. 2017 se již po-
páté konala tradiční charitativní kavárna 
Coffee to Help. Pořádal ji skautský oddíl 
Slunečnice ze střediska Moravská Orlice 
ve spolupráci s městem Moravské Budě-
jovice. Tentokrát jsme se rozhodli pomoci 
malému chlapečkovi Edvínkovi, který trpí 
syndromem hladkého mozku. Děti s touto 
poruchou trpí téměř vždy epilepsií a váž-
ným psychomotorickým opožděním vývo-
je. Nemoc to není vůbec snadná. Z tohoto 
důvodu Edvínek potřeboval speciální vy-

bavení, které bohužel nemohla pojišťovna 
celé uhradit.

Již od října se skautky domlouvaly a roz-
dělovaly si úkoly. Bylo třeba zařídit rozděle-
ní služeb ohledně obsluhování v kavárně, 
dohodnout se, kdo upeče jakou dobrotu, či 
tvorba časopisu. Jako vždy nebyla domlu-
va obtížná a podařilo se vše včas vyřešit. 
Celá akce mohla tedy propuknout. Letošní 
novinkou byl prodej svařáku na městě, díky 
kterému se nám podařilo vybrat o 3000 Kč 
navíc. Následovaly čtyři úspěšné dny. Ka-

ždý den se kromě klasické 
nabídky podávala také jí-
delní a nápojová specialita. 
V pátek byla otevírací doba 
prodloužená o dvě hodiny. 
V tomto čase navíc světla 
zhasla a kavárna probíhala 
pouze při svíčkách. Naše 
skautská klubovna přemě-
něná dočasně v kavárnu 
se dennodenně plnila lidmi, 
kteří jak šlo poznat z výrazu 
ve tváři, odcházeli spokoje-
ní. Když se všechny vy-
brané peníze přepočítaly, 

celková částka byla 70 558 Kč, což pova-
žujeme za velký úspěch! Tuto částku již 
mají Edvínkovi rodiče na bankovním účtu 
a plánují za ně pořídit speciální nový ko-
čárek a autosedačku. Poslední den kavár-
ny se dokonce maminka Edvínka svěřila, 
že se jí nyní žije v našem městě mnohem 
lépe. Má dobrý pocit, že jsou tu lidé, kte-
rým není lhostejný osud druhých.

Závěrem chceme poděkovat všem 
hostům, rodičům skautek a těm, kteří se 
jakkoliv podíleli na propagaci nebo tvorbě 
naší kavárny. Mezi ně patří i město Mo-
ravské Budějovice, které za nás vyřešilo 
veškeré administrativní úkony spojené 
s povolením konání veřejné sbírky. Bude-
me se těšit zase příští rok!

Adéla Nesnídalová

dokončení ze str. 17
nemoci (žloutenky, HIV, syfilis), poskytu-
jeme poradenství a informace z oblasti 
zdravotní a sociální. Klienty vedeme k re-
flexi a snažíme se je motivovat ke změně. 
Poskytujeme jim informace o možnos-

tech léčby závislostí. Dále nabízíme po-
radenství i osobám blízkým uživatelům 
drog. Služby K-centra Noe jsou anonymní 
a bezplatné. Telefon na terénního pracov-
níka pro tuto lokalitu je 776 158 489. Naše 
zařízení najdete v Třebíči, na ulici Hybe-

šova č. 10, tel. 568 840 688. Kontaktovat 
nás můžete také na e-mailové adrese 
noe@trebic.charita.cz nebo prostřednic-
tvím facebooku.

Bc. Jaroslava Dohnalová, DiS., 
terénní sociální pracovník K-centra Noe

Coffee to Help mělo opět úspěch

borníků. Je tu ale další okruh důležitých 
lidí a to je celé město, vy všichni, ty po-
vědomé tváře, se kterými se neznáme. 
V naší situaci není těžké cítit se na okra-
ji a jaksi vyděděně. V tomhle je důležitý 
každý bezbariérový vchod daleko víc, 

než jsme si uvědomovali. Natož taková 
mohutná veřejná sbírka! Děkujeme za to 
a přejeme vám všem pocit podané ruky, 
když to budete nejvíc potřebovat!

Kateřina Novotná 
a Morten Almqvist

Investorem akce byla obec Bačkovice, 
projektovou dokumentaci zhotovila firma 
Investing Třebíč, s.r.o. Povolení ke změně 
stavby před dokončením a změně povo-
lení k nakládání s vodami vydal Městský 

úřad Moravské Budějovice, odbor život-
ního prostředí, v roce 2004 a kolaudační 
řízení a povolení užívání stavby proběhlo 
v únoru 2005.

Účel užití vodního díla – krajinotvorná 
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výbor. Za město to byli František Pokor-
ný a Josef Aujeský, za Podolí Karel Čír-
tek a Jan Čapoun a za Vísky Josef Řehák 
a Ludvík Klimeš. Dne 3. listopadu 1924 
odstoupil Edmund Beschaner z postu 
předsedy Lihovárečenského měšťanstva. 
Na ustavující schůzi nového výboru, ko-
nané v neděli 3. listopadu 1924, byl novým 
předsedou zvolen obchodník František 
Pokorný.

Poslední schůze Lihovárečenského 
měťanstva byla na radnici v neděli 13. říj-
na 1918 za přítomnosti 79 členů s 85 po-
díly. Podle účetní zprávy, která zde byla 
podána za léta 1911–1924, byl celkový pří-
jem 17.800 korun, vydání 17.784,60 korun. 
Přebytek byl koncem října 1924 15,40 ko-
run, který byl uložen na účet městské spo-
řitelny na knížku číslo 888. Celkem bylo 
uloženo 197,08 korun. Schůze se usnesla, 
že se palírna prodá za smluvenou cenu 
300 tisíc korun bez poplatků.4

Ve středu 25. března 1925 se konala 
mimořádná valná hromada Lihovárečen-
ského měšťanstva v sále měst-
ské radnice za přítomnosti 101 
členů. Schůzi řídil předseda 
František Pokorný. Bylo jed-
náno o prodeji palírny, domu 
a hostince čp. 226 (dnes 118). 
Na koupi byli přihlášeni pouze 
domácí uchazeči, a to dosavad-
ní nájemce Ferdinand Šrámek, 
stolař Karel Čírtek a rolník a ob-
chodník Antonín Šplíchal. Palír-
nu koupil Antonín a Josefa Šplí-
chalovi za 185 tisíc korun bez 
poplatků kupní smlouvou ze 6. 
května 1925. Tím byla palírna 
i vlastnické právo na dům čp. 
226 (118) prodána, která měla 
163 podílníků.5

V červenci 1925 byla Anto-
nínu Šplíchalovi udělena hos-
tinská koncese na provozování 
bývalého městského hostince 
v palírně, v domě čp. 226 (118).6 
Ve čtvrtek 1. října 1925 Antonín 
Šplíchal převzal bývalý Občan-
ský hostinec.

V červnu 1929 bylo jednáno 
o stavebním místě pro druž-
stevní lihovar. Starosta města 

Lihovar
Lihovarnictví jako průmyslové odvětví 

mělo na Moravě dlouhou tradici. Líh se 
zde vyráběl především z brambor, ale 
před zavedením průmyslového zpracová-
ní předcházelo zpracování v soukromém 
sektoru.

Nová palírna v Moravských Budějo-
vicích čp. 226, nové čp. 118. Její stavba 
byla zahájena 15. května 1838 a dokon-
čena téhož roku 27. října. V této budově 
byla od roku 1881 nějaký čas též židovská 
modlitebna.

Představenstvo Lihovárečenského měš-
ťanstva, které bylo zvoleno na valné hro-
madě, konané 17. března 1907, bylo v tom-
to složení: předseda Edmund Beschaner, 
členové představenstva Eduard Blažek, 
Ludvík Klimeš, Matěj Hain, Jan Vondráček 
a Leopold Frey. Na valné hromadě konané 
6. března 1910 byla volba výboru. Předse-
dou zvolen opět Edmund Beschaner a čle-
ny výboru Eduard Blažek, Leopold Frey, 
Jan Vondráček, Ludvík Klimeš a Matěj Hain 
st., který pak z výboru 5. prosince 1910 
odstoupil. Namísto něj byl zvolen bednář 
Jan Svoboda z Podolí. Vinopalnu si pro-
najímal Ferdinand Šrámek. Vinopalna mu 
byla pronajata na dalších 6 let za 2.000 
K ročně ve dvou splátkách vždy do kon-
ce března a do konce září. Další valná 
hromada se konala až na konci I. světo-
vé války v neděli 13. října 1918, kdy byly 
opět volby a zvoleni byli Edmund Bescha-
ner, Jan Svoboda st., Jaroslav Novotný 
a Josef Jahoda. Za město Ludvík Klimeš 
a František Beránek. Pronájem na dalších 
6 let byl dán opět Ferdinandu Šrámkovi 
za 3.000 K ročně.1

V neděli 8. července 1923 se na radnici 
konala valná schůze majitelů domů, mají-
cích podíl na palírně a obecním hostinci, 
v počtu 162. Schůze jednomyslně přijala 
návrh, aby byla palírna prodána.2 V neděli 
31. srpna 1924 se sešla schůze podílníků 
palírny, která měla pojednat o jejím pro-
deji, ale nakonec se schůze rozešla bez-
výsledně.3

O prodeji jednáno také na valné hroma-
dě Lihovárečenského měšťanstva, která 
se konala po delší době v neděli 26. října 
1924 na radnici, na níž byl zvolen nový 

Hubert Klubal a jeho náměstek Klimeš 
informovali 6. června 1929 zastupitelstvo 
města o úmyslu výstavby lihovaru z ini-
ciativy republikánské strany s tím, že je 
vyhlédnuto místo u Šťastnových. Město 
tuto snahu uvítalo a nabízelo právě místo 
u Šťastnových.7

Rolnický družstevní lihovar v Morav-
ských Budějovicích byl vystavěn v roce 
1929. Náklad na jeho výstavbu byl 
1,410.000 Kč. Zastupitelstvo města jed-
nalo 25. září 1929 o rozšíření elektrických 
rozvodů k lihovaru. Městská spořitelna 
byla požádána o hypotéku. Ředitelství 
spořitelny schválilo 18. února 1930 hypo-
téku 400 tisíc korun. Provoz Rolnického 
družstevního lihovaru pro Moravské Bu-
dějovice a okolí, zapsané společenstvo 
s ručením obmezeným v Moravských Bu-
dějovicích, se řídil svými Stanovami.

Výměrem ONV v Moravských Budě-
jovicích ze dne 5. července 1945, č. j. 
1392-XI-1945, byla v Družstevním liho-

funkce a ochrana bioty, ochrana území 
před škodlivými účinky velkých vod. Zdro-
jem vody je bezejmenný pravostranný 

přítok Želetavky. Objem vody při normál-
ní hladině dosahuje 11690 m3, při hladině 
maximální pak 16 404 m3 (rozdíl hladin 60 
cm). Normální plocha nádrže je 0,6442 
ha, maximální plocha 0,7516 ha.

Hráz je homogenní, sypaná, návod-
ní svah je opevněn kamennou dlažbou. 
Výpustný a přelivný objekt tvoří typový 
prefabrikovaný požerák vnitřních rozměrů 
80 x 80 cm, jednodlužový s předřazeným 
nátokovým objektem s česlemi. Délka 
přelivné hrany 3,2 m.

Menší nádrž, při akci pouze opravená 
a revitalizovaná, má objem 466 m3 (ma-
ximálně 991 m3 – rozdíl hladin 40 cm), její 
plocha 0,1058 ha (maximálně 0,1568 ha).

Na přítoku do horního rybníčka byly 
zhotoveny 3 mokřady, resp. tůně.Mokřad 
„A“ má tvar „ledvinky“, rozměry 10 x 15 m, 
hloubku cca 1m. Mokřad „B“ má tvar „oka“ 
o průměru 9 m a hloubku 0,7 m. Mokřad 
„C“ je elipsovitého tvaru o rozměrech 14 x 
10 m, jeho hloubka 0,8 m. Dnes jsou tůně 
z větší části zazeměné.

K vodním plochám se dostanete mezi 
domy a zahradami po lávce přes Želetav-
ku a nahoru proti vodnímu toku.

Odkaz na leteckou mapu: 
https://mapy.cz/letecka?x=15.5796744&y-
=48.9675088&z=17

Odbor životního prostředí
(v příštím čísle nádrže u Lovčovic)

dokončení na str. 20
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Blahopřání

Blahopřání Na světě už nikdy 
nebude stejný člo-
věk jako Ty, nikdo 
na planetě nemá 
totéž co Ty, Tvoje 
unikátnost, do po-
sledního detailu, 
byl dar!
Minulost používej-
me jako učebnici, 

ze které se poučujeme a budoucnost jako 
velkoplošné plátno…
Dne 9. února 2018 tomu je 7 let, co nás 
opustil milovaný syn, bratr a vnuk 
Jindřich Kovář z Nových Syrovic. 
S láskou stále vzpomínají 
rodiče, sestra a prarodiče.

Věk není to, 
v čem poznává 
se stáří.
Když oči věčným 
mládím září
a když se srdce 
umí pousmát,
tak ten věk není 
znát.

Nedávno oslavila své 70. narozeniny
paní 
Marie Částková 
z Moravských Budějovic.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životního elánu přejí
manžel, dcera a syn s rodinami,
vnoučata a pravnouček Filípek.

Dne 27. ledna 
oslavila naše ma-
minka a babička 
Milada Jurková 
80. narozeniny.
Přejeme jí hodně 
zdraví, nohy ať jí 
nebolí, ať je ještě 
dlouho s námi.

Přeje manžel Tomáš, syn Milan, dcery 
Blanka a Hana s rodinami.

Dne 26. února 
2018 slaví své 
85. narozeniny 
paní 
Miroslava 
Klejdusová 
z Moravských 
Budějovic.
Do dalších let jí 
přejí hodně zdraví

syn s manželkou, dcera, vnuci, pravnuci 
a sestra s rodinou.

Dne 14. ledna 
oslavila paní 
Božena 
Čurdová 
z Lázu 
své 
80. narozeniny.
Do dalších let 
hodně zdraví, 
Boží požehnání 

a spokojené chvíle v kruhu rodinném 
přejí zástupci obce.

Dne 21.2.2018 oslaví své 
90. narozeniny sestry 
Marie Tichá z Mor. Budějovic 
a Karolína Trojanová z Domamile.
Všechno nejlepší a pevné zdraví jim 
přejí
rodina Tichá, rodina Štěpánova.

varu zavedena 
národní správa ve smyslu dekretu prezi-
denta republiky z 19. května 1945, č. 5 Sb. 
Národními správci byli ustanoveni: rolník 
z Nových Syrovic čp. 159 Emil Hotový, 
rolník z Lažínek Jaroslav Linhart a rolník 
z Moravských Budějovic Jan Svoboda. 
Předsedou revizní komise byl Josef Filip-
ský z Lázu. Správcem lihovaru byl Bed-
řich Mlejnek z Moravských Budějovic. 
K 10. květnu 1948 byl počet členů druž-
stva 91 a upsaných podílů 517 za 500 Kčs 
jeden podíl. Předsedou představenstva 
byl Jaroslav Linhart z Lažínek, předse-
dou revizní komise Josef Filipský z Lázu 
a správcem lihovaru Bedřich Mlejnek 
z Moravských Budějovic. Výměrem Zem-
ského NV v Brně lihovar v Moravských 
Budějovicích byl dne 19. srpna 1949 vy-
mazán z družstevního rejstříku.

V roce 1957 byla vystavěna přístavba 
k lihovaru pro sušárnu brambor a pálenici. 
Strojové zařízení pro sušení brambor bylo 
dodáno Vítkovickými železárnami. Zaměst-
nanci zařízení ještě v nedohotovené pří-
stavbě smontovali a dali do provozu do 1. 
listopadu 1957. Stroje pak byly v předepsa-
ném záběhu a od pátku 4. listopadu 1957 
byla sušárna brambor v plném provozu 
s denní kapacitou 220 q. Stejně tak pále-
nice, která byla dodána ze zlikvidovaného 
závodu Moravské lihovary.8

Škrobárny Havlíčkův Brod n. p., pod 
nějž lihovar patřil, chtěly na jeho místě 
vystavět továrnu na zpracování bram-
borů. Za tím účelem si začaly zajišťovat 
pro příští provoz pracovníky. V Besedě 
se uskutečnil nábor občanů. Lihovar byl 
v roce 1985 zbourán, aby se vytvořilo pro 
budoucí závod stavební místo. Přišel ale 
závěr roku 1989 a s ním celá řada změn 
ve společnosti a záměr vystavět zpraco-
vatelský závod vzal za své.

Poznámky
1 SOkA Třebíč, Lihovárečné měšťanstvo 

MB, Ia/1
2 JECH, F., Pamětní kniha města II., str. 

134
3 JECH, F., c. d., str. 187
4 JECH, F., c. d., str. 192 a 193
5 JECH, F., c. d., str. 230 a 231
6 JECH, F., c. d., str. 246
7 SOkA Třebíč, Protokoly ze zasedání 

rady a zastupitelstva města, MB 67, s. 
75 a 76

8 POL, F., Pamětní kniha města Morav-
ských Budějovic 1955 – 1959, s. 111
Zpracoval: František Vlk
Foto: Vlastimil Smetana
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Opustili nás:
Marie Slámová 1920 Litohoř
Jan Kalenda 1936 Nové Syrovice
Pavel Hrabovský 1945 Mor. Budějovice
Karel Bulíček 1949 Častohostice
Otmar Port 1932 Mor. Budějovice
František Radkovský 1961 Mor. Budějovice
František Simandl 1933 Mor. Budějovice

Byl jsi plný života, 
Tvá mysl plná 
snění a nikdo z nás 
se nenadál,
jak rychle se vše 
změní.
Utichly kroky i tvůj 
hlas, ale tvůj obraz 
zůstává v nás.
Dne 4. února 2018 
uplyne jeden smut-

ný rok od úmrtí našeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana 
Oldřicha Černého z Komárovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina. 
Těm, kteří si vzpomenou s námi, děkuje-
me. 

Stále jsi v našich 
srdcích.
Kdo znal, 
vzpomene,
kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 18. února uply-
ne 14 let, kdy nás 
navždy opustila 
naše drahá man-

želka, maminka, babička, paní 
Marie Kučerová z Mor. Budějovic.
S bolestí v srdci stále vzpomínají 
manžel, synové František, Jiří a Pavel 
s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Žít je tak složité
a umřít je tak 
prosté…

Dne 16. 2. 2018 
uplynou 3 roky, 
co nás navždy 
opustila paní 
Věra Dvořáková.
S láskou stále 

vzpomínají děti s rodinami. 

Nezemřel jsem, 
neboť vím,
že budu stále žít 
v srdcích těch,
kteří mě milovali.
Dne 8. února 2018 
uplynou
3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustil pan 
Jiří Dvořák.

S láskou stále vzpomíná 
a nikdy nezapomene rodina.

Dne 13. 2. 2018 
si připomeneme 
5. smutné výročí 
úmrtí pana 
Zdeňka Svobody 
z Moravských 
Budějovic.
Není dne, kdy 
bychom na něj 
nevzpomněli.

Všem známým a přátelům za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 1. února jsme 
vzpomněli nedoži-
tých 90 let pana 
MUDr. Miroslava 
Salače, 
váženého praktické-
ho lékaře 
z Moravských 
Budějovic 
a Hrotovic.

V úctě a lásce rodina Salačova.

Kdo znal, vzpome-
ne, kdo měl rád, 
nikdy nezapomene.
Dne 25. února uply-
ne třetí smutné vý-
ročí od úmrtí paní 
Boženy 
Juránkové 
z Moravských 
Budějovic.

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

V oku slza, 
v srdci žal,
co milé bylo, 
osud vzal…

Dne 14. února 
uplyne sedm 
smutných let 
od úmrtí
pana 

Karla Suchého z Moravských 
Budějovic.
S láskou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás 
se nenadál,
jak rychle se vše 
změní.
Utichly kroky i Tvůj 
hlas,
ale Tvůj obraz 
zůstává v nás.

Dne 24. února 2018 vzpomeneme 
5. výročí tragické smrti našeho syna, 
bratra a strýce 
Martina Vavrečky z Lesonic.
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali 
a vzpomenou s námi, děkují 
rodiče a sestry.

Světlo jedné duše 
uhaslo,
však její teplo hřeje 
naše srdce dál.
Odešel člověk, jehož 
jsme milovali,
v našich vzpomínkách 
však bude žít dál.
Dne 5. 2. 2018 je 
tomu 10 let, kdy nás 

navždy opustil tatínek a dědeček, pan 
Jaroslav Rada 
z Moravských Budějovic. 
Dne 22. 2. 2018 by se dožil 81 let.
Stále vzpomínají manželka Jiřina, syn Jiří, 
vnuci Radek, Honzík a Matěj. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Žádný čas není tak 
dlouhý, aby dal za-
pomenout.
Dne 4. 2. 1988 nás 
navždy opustil pan 
Jan Nejedlík.
Vzpomínají 
manželka, syn 
a dcera s rodinami.

Dne 24. 2. 2018 
uplyne již 20 let,
co nás navždy 
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Vladimír 
Hodeček 
z Nových Syrovic.

S láskou a úctou stále vzpomínají, 
manželka Jiřina, dcera Vladimíra s man-
želem a vnoučata Roman, Lukáš a Šárka.

vzpomínky
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PROSINCOVÁ 
NADÍLKA 
KULTURY 
V BESEDĚ 
BYLA BOHATÁ

K prosinci patří milá setkání, dár-
ky, zábava, ale taky shon a nákupy. 
My jsme vám od toho shonu chtěli 
malinko ulevit a umožnit se naladit 
na správnou vánoční atmosféru pro-
střednictvím kulturních akcí, které 
jsme připravili. Bylo opravdu z čeho 
vybírat. Krom adventních koncertů, 
na kterých vystupovali Kdousovská 
schola, Základní umělecká škola 
Moravské Budějovice s hosty a Pa-
vel Szabó s kytarovou školou Drahy 
Urbánkové jste si mohli přijít po-
slechnout další nadílku hudby. Pro 
hudební fajnšmekry zahrál Michal 
Pavlíček a jeho Čombeband, uši 
nejen starší generace přijeli potěšit 
Kumpánovi muzikanti a sourozenci 
Baťkovi. Velice vydařený koncert 
napumpovaný energií a profesiona-
litou předvedl Josef Vágner s dět-
ským pěveckým sborem Kapky, 
který působí pod Základní umělec-
kou školou Moravské Budějovice. 
Neméně krásné hudební vystoupení 
jste mohli vidět při koncertě dětí 
z pěveckého sboru Rolnička pod 
vedením Milady Simandlové nebo 
koncertu známého zpěváka, mode-
rátora a klavíristy Petra Vondráčka 
a skupiny Knezaplacení. Neopomně-
li jsme ani na ty, kteří si radši za-
jdou na divadlení produkci. Bránici 
vám jistě provětralo představení 
Kšanda, známého komika Jarosla-
va Sypala, které bylo doslova nabito 
humorem a známými herci - Míša 
Kuklová, Miluška Bittnerová a Mar-
tin Maxa. Dalším uměleckým kous-
kem byla komedie o dvou múzách 
a jejich objevu, nadaném skladateli. 
Zde se ve své roli představila Míša 
Dolinová, Sandra Pogodová a Vác-
lav Tobrman. Poslední akcí v roce 
2017, a před velkou rekonstrukcí 
MKS Besedy, byl koncert skupiny 
Aralyon a Permon balet superstar, 
čímž si na své přišli i milovníci tvrd-
ší muziky a řádně se pak zapilo roz-
loučení se „starou Besedou“. V roce 
2018 vás budeme nadále mile pře-
kvapovat a vy si nepochybně budete 
moci vychutnávat svůj šálek kultury 
v naší společnosti.

Text: Lenka Nechvátalová
Foto: Pavel Čírtek

IMG_8117 Aralyon

K prosincové kulturní nabídce v Moravských Budějovicích patřilo i vystoupení skupiny Aralyon.
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Adventní koncert - Kdousovská schola
Michal Pavlíček a Čombeband

Představení Kšanda Adventní koncert - Pavel Szabó a hosté

Josef Vágner s dětským pěveckým sborem Kapky M. Dolinová, S. Pogodová, V. Tobrman v představení Už zase miluju

Pěvecký sbor Rolnička Petr Vondráček a skupina Knezaplacení.
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V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), 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 vstu-
penku na koncert Žalman & spol, 
konaný 8. 3. 2018.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat 
výsledné číslo ve zvýrazněném řádku) 
se svým kontaktem doručte do Turistic-
kého informačního centra v Mor. Bu-
dějovicích, nám.Míru 25 (podnikatelský 
inkubátor), a to nejpozději do 12. hodin, 
15. 2. 2018.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla panu Janu Pe-
šlovi z Dešova gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Bese-
da Moravské Budějovice.

9 8 7
3 6 5

1 2 9
3 9 7

6 4 3 2
7 2 1
1 2 8

4 9 3
3 7 6

Kulturní přehled MIKROREGIONU

24. 2.   Domamil
Obec Domamil Vás zve na  pravé zabíjač-
kové hody s ochutnávkou vín Vinařství Ša-

bata a živou hudbou – cimbálová muzika 

GALÁNI a duo ONA A ON dne 24. 2. 2018 

do sokolovny v Domamili, začátek ve 13.00 

hodin. Vstupné 70,- Kč.

17. 3.   Martínkov
Letošní X. Martínkovský košt pálenek 

proběhne na  dvě etapy, a  to: hodnocení 

vzorků v  pátek 9. 3. 2018 od  17:00 hodin 

a vyhodnocení, vč. prezentace a posezení 

u  cimbálu v  sobotu 17. 3. 2018 od  14:00 

hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

7. únor – Veronika
8. únor – Milada
9. únor – Apolena
10. únor – Mojmír
11. únor – Božena
Připomeňme si pověst 

o slavné nositelce jmé-
na BOŽENA, které vešlo 
do dějin se jménem čes-
kého knížete Oldřicha.

Pověst vypráví, že Bo-
žena, manželka sedláka 
Křesiny, patřila na po-
čátku jedenáctého století 
k nejpůvabnějším ženám 
pod sluncem. Dle kroni-
káře Kosmase prý byla 
bělejší labutě a krásnější 
safíru.

Český kníže Oldřich 
prý nade všechno milo-
val lov, dobré jídlo a pití. 
Jestliže po něčem toužil, 
neváhal se toho zmocnit i násilím. Lesy 
kolem Oldřichova hradu Dřevíče se čas-
to ozývaly štěkotem psí smečky, hlasem 
rohů a dusotem koňských kopyt.

Jednou při lovu zvěře kníže Oldřich i se 
svou loveckou družinou zabloudil. Ač spo-
kojený s bohatým úlovkem, musel projet 
nějakou neznámou dědinou. V širokých 
paprscích pozdního odpoledne spatřil ob-
raz, který ho tolik zaujal, že zastavil svého 
koně a tím i celou loveckou družinu.

Na břehu potoka, který protékal vsí, 
klečela mladá žena, bosá a s obnažený-
mi pažemi. Prala prádlo, a jak se skláněla 
nad hladinou, svítily jí paže a hrdlo vstříc 
z lesklé hladiny, jako by se zhlížela v zr-
cadle. Oldřich hleděl na ten dvojitý obraz 
krásy, jak na ten živý, tak i na ten třpytivě 
rozložený v potoce.

V té chvíli zapomněl na své dobré vy-
chování. Do půvabné ženy se kníže hned 
zamiloval, byla to láska na první pohled. 
Bylo mu jasné, že může být vdaná, což 
ovšem nemusel vědět. Rovněž mu bylo 
jasné, že sám je ženatý s německou 

šlechtičnou, ale o tom musel vědět. Rov-
nou od prádla ji unesl. Němku zapudil 
a krásnou Boženu pojal za svoji choť.

I kronikář Kosmas se mimo jiné o této 
události ve své prvé knize zmínil: „Toho 
času každý, jak se mu líbilo, směl míti dvě 
i tři ženy a nebylo hříchem unésti manžel-
ku bližního.“

O dvě stě let po Kosmově kronice vzni-
ká nejstarší česká veršovaná Kronika tak 
řečeného Dalimila. Zastavme se u je-
denačtyřicáté kapitoly nazvané O selské 
kněžně Boženě:

Když v postoloprtské stráni
lovil Oldřich, znenadání
za jednou vsí nad říčkou
spatřil selku mladičkou,
jak v košili bez oplecka,
bosa, umáčená všecka,
pere. Byla krásná, milá,
Oldřichu se zalíbila,
že tvář měla čistou, něžnou.
A tak učinil ji kněžnou.
Ona kněžna dokonalá
Božena se jmenovala.

Veršování zajisté pokračuje dále, ale 
vraťme se k ději.

Po čase se narodil kněžně Boženě syn 
a dostal jméno Břetislav. Sudičky mu na-
dělily slavný osud.

Jak Břetislav vyrůstal 
z chlapce v muže, rostla 
s ním také jeho statečnost 
a odvaha. V této době se 
také doslech o nejkrásnější 
dívce v celém okolí. Přál si 
ji mít a také s ní žít na svém 
hradu. Dívka, o jejíž kráse se 
tolik hovořilo, byla dcerou ně-
meckého velmože Oty Bílého 
a jmenovala se Judita. Čechy 
byla nazývána Jitka. Její ro-
diče jí dali do svinibrodské-
ho kláštera na vychování. 
Poněvadž Oldřichův syn se 
docela potatil, krásnou Jitku 
za složitých okolností z kláš-
tera unesl. Kníže Oldřich se 
zaradoval, když slyšel, co se 
přihodilo. Čin i nevěsta se 

knížeti líbily, a proto přikázal pražskému 
biskupovi, aby Břetislava s Jitkou oddal, 
což se i stalo. A Oldřichova žena Božena? 
Tu lid pro její skromnost a dobrotu nesmír-
ně miloval a hořce ji oplakal, když roku 
1052 zemřela.

Z historických pramenů vybral a volně 
vypráví Vlastimil Smetana

Reprofoto: 
Vlastimil Smetana

Půvabná a celým národem milovaná

placená inzerce

KDE NÁS NAJDETE:  
•  Moravské Budějovice

Pražská 809

VÍCE INFORMACÍ
NA KONTAKTU: 
• tel.: +420 734 440 081
•  e-mail: 

vera.stipcakova@hotelstern.eu

čtvrtek8. 3. 2018

ve 20 hodin
Moravské Budějovice
sokolovna - kinosál

Žalman & Spol. 2018
Na hudební sezonu 2018 se skupina Žalman & Spol. připravovala prakticky celý předcházející rok. Po nedávných oslavách životního jubilea Pavla 
Lohonky se kapela chystá v roce 2018 připomenout skutečnost, že Žalman už 50 let brázdí vodami české folkové scény, přičemž těší publikum svým 
hlasem a zejména stále novými svěžími texty. Rok 2018, vedle oslav 50 let na scéně, přinese fanouškům také nové řadové dvojalbum a zpěvník. 
Nejdůležitější je však uvedení dokončovaného celovečerního filmu “Naslouchám tichu země” do kin a později i na televizní obrazovky.

Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 260,- Kč. Předprodej v TIC Moravské Budějovice, nám. Míru 25 (podnikatelský inkubátor), tel. 603 207 511.

Změna programu vyhrazena.

ŽALMAN & SPOL.
PAVEL LOHONKA 50 let 
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